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DO WYDAWCOW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO.

 

Takrśwy się oswoili w naszym wieku,
a mianowicie w latach ostatnich, z wy-
padkami osobłiwómi w polityce, w atmo-
sterze w wynalazkach; że umysł czło-
wieka naymniey łatwowiernego powoli
ozwyczaia się przyymować bez zadziwienia
wypadki nadzwyczayne , ogłaszane to ga-
zeiami, to pismami peryodycznemi, to
opowiadaniami , na pozor- pewnemi, o
natchnieniach, o przepowiadaczach, zga-
dywaczach, cudownych lekarzach i sku-
tkach magnetycznych. Dla ograniczonych
moich wiadomości co do nauk, i odda-
nia się zabawóm spokoynym życia domo-
wego, bydź nie dze i nie mogę zagorza-
tym stronnikiem w sporach uczonych, na
świat ogłaszanych dziennikami, pamiętni-
kami magnetycznemi, tygodnikami,pudne-
mi plotkami brukowemi, gębaczami it. d.
Ale życzyłbym dla dobra ludzkości, ażeby
trudniący się wydawaniem tych pism dla
zabawy 1 pożytku powszechnego, nie mi-
iali się z prawdą, ażeby więcey używali
dowodów przeświadczaiących, iak żólcią
podlanych wyrazów na wyszydzenie tak
mniemanych śmiesznych nowości, które,
mimo naywiększy pozór niepodobień-
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stwa, mieć mogą ukryte prawdy, zdol-
ne dowieśdź w rozbiorze filozoficznym
wielkich dla ludzkości pożytków.Pytaliście
się mnie, panowie, iako bliżey mieszka-
iącego przy Darewie, cobym sądził o An-
tośku dziwnym lekarzu, i czy nie mam
iakiey pewney wiadomości, o nadzwy-
czaynie szczęśliwych iego uzdrowieniach,
lub przeciwnie. Odpowiadam: ieżeli wie-
rzyć powieścióm ludzi rozsądnych , wy-
padkóm naocznym, świadectwóm ludzi go-
dnych wiary; zdaiesię bydź rzeczą do prze-
*konania, że ten człowiek istotnie poma-
ga. leżeli zastanowić się nad opowiada-
niami w jednómże zdarzeniu różnie po-
wtarzanemi, z przydatikami kłamstw
niesłychanych; oslabia się wiara, i nate

"czyny, dziwacznie rozsiewane, wypada
patrzeć, iak na kuglarstwa prostych łu-
dzigroszów, których cała spekulacyia koń-
czy się na kieszeniach ludzi ciemnych i
łatwowiernych. Ieżeli zwrócić uwagę na
gwałtowne obiawienie się tey własności,
uzdrawiaiącey w chłopcu prostym, paste-
rzu owiec Pana Czarkowskiego, bez ża-
dney nauki, nawet bez umieiętności na-
zwania ziól; to tóm bardziey w wątpli-
wość wpaśdź trzeba, zkąd te skutki w le-
czeniu chorób, za pośrzednictwem rad ie-
go pochodzą.  Nieznaiąc siebie za do-
statecznego sędziego w rzeczach moię na-
ukę i moie poięcie przechodzących pro-

£
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stą wam zrobię narracyią zdarzenia w mo-
im domu. A |

Roku 1815 włościanin Nalibocki na-
zwiskiem KAROL SZEMET, człowiek czter<
dziestoletni, dostał na wierzchu lewego
uda narośl wielkości orzecha włoskiego,
która w roku 1816 wzrosła do wielkości
glowy kapuścianey, tak dalece, że staw-
szy się niesposobnym do robót gospodar-
skich, żądał ode mnie zaradzeniaipomo+
cy. Cyrulik,którego w domu utrzymuię,-
po obeyrzeniu tego ogromnego guza, osą<
dził go bydź rakiem:a dla pewności przeć
konania się o swoim wniosku, radził, aże-
bym posłałz nim tego chorego do bliskie=
go miasta powiatowego, gdzie się znay-
duie trzech lekarzów, a między nimi o=
perator. Różne były:zdania tych panów:
ieden_osądził .to bydź rakiem 1 operować
radził: drugi uznał to bydź tumorem, nie
radził operacyi iako niebezpieczney, i był
zdania „iżby uleczenie tego dobrey matce
naturze zostawić: trzeci twierdził ,.że to
iest gatunek niebezpićcznego skrofułu, któ-
ry operować wtedy potrzeba, gdy lepiey
wyydzie na wierzch : gdyż nazbyt iest głęż
.boko, co dowodzą żyły 'sine i czerwone
na powierzchni guza widoczne; zawsze
przepowiadaiąc operacyią trudną i mało
skuteczną, za któraby'; mogła nastąpić i
amputacyia nogi. Ze śię to dzialo roku
przeszłego w Marcu, czlowiek ten powró:

6 *
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ciwszy tylko z pewnością niebezpieczeń-
stwa i kalectwa, ile jeszcze mógl, krzą-
tal się około gospodarstwa, cierpiąc bole
naynieznośnieysze. Około wielkieynocy,
czy to z nabrania materyi, czyli zrodrażnie-
nia sprawionego przez tarcie odzieży gru-
bey, powierzchnia narośli otworzyła się, a
w końcu otwór zrobił sięobwodutak wiel-
kiego, iak byla narośl. Ognile mięso wypa-
dało kawałani:;smród zarażał chatę.Biedny
człowiek wokropnych cierpieniachdaie mi
wiedzieć o swoim stanie i prosi, ażebym
go posłał do Antośka. W tak smutnym
razie nie maiąć inney mu do dania rady,
wyprawilem go zaraz po wielkieynocy.
Obeyzrzał chorego ten mniemany lekarz;
zadecydował, że to nie iest rak prawdzi-
wy. Dał plastr ze starego Ioin świeczko-
wego. i kilka korzonków , które kazał
zgnieść, mieszać z tym plastrem i przy-
kiadać,upewniaiąc, że lubo ten plastr
rany nie zagoi, przyniesie iednak ulgę do
czasu, nim narosuą zioła skutecznieysze.
Odprawiony chory do domu, odebrał ra-
dę przyiechania po zielonych świątkach.
Powróciwszy wyznał przede mną, że miał
ulgę w bolach; lubo orać nie mógł, dro-
bnieysze iednak roboty około domu, cho-

, €iaż z przykrem dokuczaniem, odbywał.
Po zielonych świątkach kazałem mu ie-
chać do Antośka, który obeyrzawszy ra-
nę, dał tenże sam plastr z korzonkami i
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tabakierkę z proszkiem zielonym zjakie-
goś ziela mialko utartym, którym, co dzień
biorąc iak szczyptę tabaki, kazal posy-
pywać ranę i na to przykładać plastr,
uręczaiąc, że więcey nie będzie mial po-
trzeby powracania do niego po radę i
uprzedzaiąc , iżby się chory nie lękał,
że z materyią i kosteczki małe z zepsu-
tey inż kości udowey wyplywać będą:
ze póki te do szczętu nie wyydą, rana za-
goić się nie może. Nie pizyiąl żadnego da-
ru, azpieniędzy nie wziął za radę, prócz
maley do prochu flaszeczki z huty Nali-
bockiey. Karol Szemet zachowuiąc ści-
śle przepisAntośka , tak nagle postępo-
wał do zdrowia, iż w Sierpniu mógł o-
rać, a w jesieni zupełnie mu się noga za-
goiła; a stąd zaledwie pozostał znak bie-
dy, którą tak długo cierpiał. Ciekawy
może się z większćm przekonaniem wy-
wiedzieć u samego pacyenia i u caley wsi
blisko ze sta dymów zlożoney, w jakim
go' stanie widziano i kto go uleczyl. Mó-
wiono mi, że Antosiek ma xięgę, w któ-
rey rozpisuią się wszyscy przez niego u-
leczeni. Iiatam rozpiszę się za moiego Ka-
ROLA SZEMETA: bo nanim przekonalem si ię,
że Antosiek ma znaiomość w leczenia czy
to raków, czy tumorów, czy skrofułów,
czyli jak tamten rodzay boleści będą ra-
czyli nazwać uczeni lekarze, którzy gdy
we trzech prawdziwego nazwiska temu
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złemu nie dobrali, iakże chcieć, abym to
ia umiał nazwać? Macie tedy, panowie, 0-
powiedzenie wierne wypadku, na który
patrzałem. O reszcie z powieści w jnszych
zdarzeniach, bardzo z sobą niezgodnych,
twierdzić nie mogąc, radziłbym, ażeby dla
dobra ludzkości, panowie lekarze i apte-
karze odlożywszy na bok ducha stronni-
ctwa i milości własney, nie postrachami,
nie zakazami, nie więzieniem, nie prześla-
dowaniem;„ale z umyslem prawdziwey fi-
łozofiiimiłości bliźniego,w sposobie nay-
łagodnieyszym przypatruiąc się przepisóm
tego nadzwyczaynego lekarza, i one uwa-
żnie rozbieraiąc, porównywali swoie do-
gmala z jego praktykami i dostrzegali, a-
zali czegoś nie urenih zobszernych swoich
wiadomości o skutkach roślin i plodów
kraiowych,których on używa i któremi
pomaga. Wiem, że uskarżano się nato, że
się docisnąć do rady iego nie można by-
ło; uskarżano się, że wielu nie pomógł; ale-
by śledzić potrzeba było, czy przepisy przez
niego dane spelniano akkuratnie. Wiem, że
kilka osób przez niego kurowanych u-
marło; ale to byli ludzie za niepodobnych
do uleczenia uznani i opuszczeni od leka-
„rzów. Ażeby zaś on swemi lekarstwami
komuś uszkodził, nie doszło to do moiey
wiadomościi nawet w urzędowych rap-
portach lekarze od rządu delegowani, tę
„mu sprawiedliwość oddaią, że w lekar-
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stwach iego nic szkodliwego nie dostrze-
gli. Dnia 20 Stycznia 1817 roku w Na-
libokach.

Micznaz Paszkowsxi Półkownik woysk Polśkich.

MSZASEE | nace ozrze
 

DZIENNIK MAGNETYCZNY.

Choroby 1. B. (Dokończenie).

 

14, Posiedzenie dnia 25. Marca.
Niedziela 1817.

Wpól do szóstey wieczorem magnetyzo-
wany spał spokoynie, okazuiąc tylko o-
sobliwszy rodzay kurczu w muszkułach;
wargowych przez 15 minut. Po czćóm wska-
zał, aby mu wody do napicia siępodano
i przecknął się tym sposobem, doznaiąc
trudności przez chwilę w przemówieniu
pierwszego po obudzeniu się slowa.

15. Posiedzenie d. 27 Ftorek.

Q teyże porze magnetyzowany przez
6 minut gdy:usnął, na zapytanie, czyliby
spał, wskazał tylko ręką, aby go ieszcze
1 prędszym magnetyzować ruchem. Po
nieiakim czasie żwawszego dzialania wy-
rzekł; ,, dosyć, śpię, Ćo teraz cierpisz?
„ Mam: krew nieczystią i w schyłeniu
» prawey ręki taki bół, że iey dobrze
»» wyprostować nie imogę.* pay.te-
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mu zaradził? ,, Zest na todrzewo: nie mo-
„gę teraz przypomnieć nazwiska tagiń-
„skiego: zaczyna się od Ś...; date
„w drobnych kawatkach znayduie się
,,w apiece... le, ale, Salsaparydia, <
lakże tego używać? ,, Drugim razem po-
„„wiem. Przez caty czas brania tego le-
„ karsiwa niepowinienem ieśdź kwasów,
„lecz same tylko pokarmy posilne a
„,szczególniey mięso. * Cóż narękę skur-
czoną przepiszesz? ,, Fanny, a po wan-
„snach trzeba będzie zbierać gałązki
„z mrowiska i pić wodę na nich wygo-
„„towaną.' Ato naco? 70 mnie wzmo-
„chi po Salsaparylli i wannach: a te-
„raz poday mi wody. * Kiedyż drugi raz
chcesz bydź magnetyzowanym ? ,, Zak
„„chcąc, tutro czy pozaiutro.'* Po napi-
ciu się wody przecknął się ze wzrusze-
niem.

ZE Posiedzenie d. a8 Śrzoda.

Zapytalem, czyliby ieszczeniecier-
piał iak dawniey bolu w piersiach? od-
powiedział: ,, Zupełnie od tego wolny
„estem i od bolu glowy, który mi się
„przeniósł do krzyża: dla tego naywię-
+» Cey krzyż mag'netyzować trzeba, bo mi
„Z teraz boli:< Miałeś mówić o wannach?
„JFidzę dwa rodzaie wanien, iedne
„tanie, drugie kosztowne; lecz, ze obie
„iednostaymy skuiek sprawią , tamie
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„więc przydatne mi będą i o nich na-
„, stępnym razem opowiem. Teraz 3
„szę krzyż magnetyzować, i za trzy mi-
„nuty podadźz wody.

17 Posiedzenie dnia 30 Piątek.

Gdy usnął, spytalem się iak ma uży-
wać Salsaparyli? ,, Trzeba wziąć pół
„Junta; rozdzielićna dziesięć części;
„kazdą część gotować w półtorey kwar-
„cie wody, tak aby się pół kwarty wy-
»golowalo; tikwarię pozostaią wypt-
„lać codzień.** Kiedy pić zaczniesz? „0-
»stalnich dni Kwietnia zacznę ipić dę-
„dę ciągle przez dni dziesięć: to ukoń-
„Czywszy przez cziery niedziele będę
„órać wanny raz lub dwa razy na ty-
„dzień, Fłoda ma bydź łelnia i nie
>» amwięcey dwudziestuminut siedzieć
„„wiey wannie. lakież są droższe wanny,
o których namienialeś? „, Na cóż ta wia-
„domość, kiedy ich uzywać nie będę.
Powiadaleś, że dla wzmocnienia potrze-
bne ci będą gałązki, podobno brzozowe,
na mrowisku zbierane?,, /a nie mówi-
„łem, ze brzozowe : tam z różnych drzew
»są galązki, które trzeba w wodzie u-
»gołować, tak aby woda nabrata lekkie-
»Sg0 piwa koloru; po ukończeniu wa-
„Ten, przez dwa lub trzy tygodnie tę
„ wygołowaną wodę pić należy za zuy-
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*»czayny napóy. le dosyć o tóm: pro-
„szę owodę. Napił się i obudził.

18 Posiedzenie dnia 2 Kwietnia.
Poniedziałek.

Spytalem uśpionego, iak długo spać
będzie? sześć mminuż odpowiedzial; i czy-
by wszystko przepisał, co tylko miał so-
bie zlekarstw do przepisania?,, Jfówztem,
„rzekł, że naprzód użyię Salsapa-
„ryłli, potóm wanien, a po nich galą-
„zek z mrowiska i wszystko. * QCzy ie-
szcze potrzebny ci będzie magnetyzm?
„ Teraz niepotrzebny , bardziey mnie-
„by osłabił; ale gdybym brał Darów,
„naówczasby wzmacniał. *  Przebudził
się zwykłćm sobie napiciem się wody.

zez zROEE

 

 

 

O TRYBACH PRZYPADKOWYCHPOIĘCIA NASZEGO (1).

 

4

POIĘCIE naszego iestestwa i przedmiotów
zewnętrznych rozwiia wszystkie nasze
władze: sposób zaś, którym nas dotyka,

 

 

(1) Des modes accidentels de nos perceplions ou Ezamen
. sommaire des modifications, que des circonstances par-
ticulieres aportent 4 Pexercice de nos facultćs et A la percep-
tion des objet exterieurs. Paris 1815 in Śvo brochć 64 pag.
Dziełko to napisane przez Hrabiego pE ReveR b. Mim-
stra Króla Saskiego przy dworze francuzkim, umieszcza
się tutay z niektóreui przypiskami tłumacza.
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upór czucie. Wyobrażenia tworzą się
i szykuią wedle praw naszey  wyrozu-
mialości. Widzimy, że iedna iest przyczy-
na naszego czucia i wyobrażeń , iakoż-
kolwiek rozmaitych w swćm przyrodze-
niu. Ale naytrudniey oddzielić ze ścislą
dokładnością to, co należy rzeczywiście
do. przedmiotu, który postrzegamy, od
trybu poięcia, jakim obdarzeni jesteśmy.
Przestrzeńi czas, te warunki ogólne wszel-
kiego naszego poięcia, są może tylko try-
bami wyraźnemi naszey wyrozumiałości.
Zawieralą one razem 1 naygrubsze czu-
cie i wyobrażenie nayoderwańsze, a nay-
śmielszy lot myśli nie może im odjąć nay-
mnieyszcy cząstki zbytu naszego. Tru-
dno wyiaśnić przyczyny tych wszystkich
wiadomości ziąd pochodzących gdziein-
dziey, niż w owćm przypuszczeniu, które
tćm podobnieysze staie się do prawdy,że
wyświeca trudności nierozwiązane w jn-
nych układach znaiomych.

| Zmysły stawią nas w związku z rze-
czami otaczaiącemi; daią nam dostrzegać
mnóstwa iestestw tak różnych przez swą
istotę , iako urozmaiconych w swych try-
bach bytności. I tak iesteśmy poruszeni
sposobem przyiemnym lub przykrym,
pierwey niżbyśmy xnogli zdadź sprawę
z czucia naszego. W'yobrażenia,uczucia i.
namiętności nasze rozwiiaią się i łączą za-
razem w tysiączhych i rozmaitych sposo-
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bach. Dostrzeżemy przelotem , że związek
wyobrażeń z uczuciami, iest prawdziwą
taiemnicą wychowania ludzi i narodów:iest.
to przedmiotem dociekania, nayważniey-
szym dla tych, którzy chcą działać na
umysły itworzyć mniemanie. Ciekawość
wrodzona człowiekowi przywodzi go do
rozważania przedmiotów iego uderza-
iących uwagę. / początku wszystko wy-
daie się nam rzeczywistością i chcemy
brać wszystko za proste pozory, w mia-
rę dalszego rozważania tego ogółu rzeczy
okazuiących się wzrokowi naszemu , a
który to ogół zuchwale nazywamy świa-
tem powszechnym , nie bacząc , że ście-
śnione granice poymowania, małey tyl-
ko iego cząsteczki dostrzedz dozwalaią.
Zmysły ustanawiaią z przedmiotami po-
ięcia naszego pięć głównych stosunków,
z których każdy okazuie się bydź oddziel-
nym sposobem poznawania ich własności.
Jedne zdaią się nie potrzebować żadnego
śrzodka, żadnego działacza pośrzednicze-
go, dla oznaymienia nam bytności przed-
miotów; lecz działaią tyłko przez zetknię-
cie. Drugie przeciwnie działaią w odle-
glościach wielkich; lecz czynność ich wy-
wiera się za pomocą pewnych śrzodków.
Powietrze zwyczayne, albo może płyn lo-
iny z nićm zmieszany, są potrzebne, aby
słuchowi przeniosły drgania ciał brzmią-
cych, które się rozpościeraią w znacznych
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odległościach. Ucho delikatne usłyszy ie-
szcze wyraźniey te głosy, które nie wzru-.
szą więcey grubego organu. Dla czegoż
to drganieiest raz glosem przykro rozdzie-
rającym, drugi raz hakiem przerazliwym
albo wyborną melodyą? lakiż zachodzi
stósunek między własnością rzeczywistą,
oznaczającą przyrodzenie ciała brzmiące-
go, i między czuciem, którego doświad-
czamy? Czy niewięcey uznaiemy spo-
sób nas poruszaiący, niż istotę przedmio-,
ta? Zmysł widzenia iest uprzywiłeiowa-
ny; stawia nas bowiem w stosunku znie-
skoń czonnością. Obeymuieon robaka czoł-
galącego się u stop naszych, z owadem
krótkotrwalym, w piękney porze lata u-
noszącym się na powietrzu, oraz ciala nie-
bieskie, które kręcąc się w swych okrę-
gach, zdaią się walczyć z wiecznością: mi-
ino to iednak potrzebuie pośrzedpictwa
pewnego śrzodka. Płyn nieskończenie lo-
tny, którego myśl tyłko wyprzedza w chy-
żości biegu, zdaie się przynosić nam po-
staci i kolory. Swiatlo napelnia przestrzeń
a iednakże ciało nieprzezroczyste wystar-
cza na zniszczenie iego wpływu. Ciemno-
ści otaczaią nas wszędzie, gdzie tylko ono
przebić się nie może. Stan organu widze-
nia wpływa na przyrodzenie poięcia. Kie-
dy choroby sprawuią nadzwyczayną czu-
łość, dostrzegamy,pomimo ciemność,przed-
miotów pozbawionych czasami Aylaści-
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wych sobie kolorów. Jaka iest własność
ciał, którey winniśmy czucie koloru? Nie
wiemy tego; lecz i tu ieszcze więcey sądzi-
my osposobie nas poruszaiącym, niż o przy-

rodzeniu przedmiotu. Oko rozebrane przez
szczegóły, wystawia nam piękne narzędzie,
które izba czarna (2) zaledwo naśladuie.
Rozszerzenie nerwu optycznego wyścieła
wnętrze i odbiera na małćm bardzo polu
i bez naymnieyszego pomieszania, obrazy
ogromnych przedmiotów w rozciąglćy wi1-
doku przestrzeni. Ucho iest machiną aku-
styczną, którego godna podziwienia bu-
dowa zgromadza i przenosi drganie od ciał
brzmiących do nerwów przechodzących
wewnątrz glowy. Powonienie iest nieiako
pośrzednicze między zmysłami dotykania
ji smaku oraz słuchu i wzroku, gdyż zdaie
się działać w odległości; w jstocie zaś od-
biera i dotyka się wypływów , wprzód
nim da nam poznać rzeczywistą cial wła*
sność. Zaledwo wiemy czy są ciała isto-
tnie pachnące; przez zetknięcie tylko do=
strzegalibyśmy tey własności, gdyby wy-
pływy zapachowe bytu nie miały. Powo-
nienie ma pewny związek ze smakiem:
zapach zarównie iak smak podoba się
nam w potrawach. Smak, ze wszystkich,
zmysłów , dla kilku względów zbliża się

 

pmrTWP O RCA)

(2) Camera obscura.
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naywięcey do dotykania; iestto rodzay
dotykania, zastosowanego przez szczegól-
ny organ do własności zupelnie odmien-
ney w sprawianych na nas skutkach, lecz
wspólney bardzo wielkiey liczbie podstat
a którą smakiem nazywamy. I tu ieszcze
iasno iest, że więcey sądzimy o czuciu, któ-
rego doświadeza my,o niż własnościcial onę
sprawuiących, a którey przyczynyzgoła
nie znamy. Smak, tak iak i dotykanie, nie
dziala w odległości. Zdaie się, że dotyka-
nie wprost nas uwiadamia o postaciach
przedmiotów. Lecz w jstocie stale się to:
w sposobie wcale zbocznym. Wszystkie
czucią, których. ztąd doznaiemy, zależą od
przyrodzenia powierzchni: są one gładkie,
równe , chropowate, kolczysteit.d. Wia-
domości , dakie mniemamy mieć od
zmysłu dotykania, są wprawdzie wnio-
„skami wyciągnionemi, rozumem naszym
z porównywania czucia i doświadczeń po--
wtarzanych. Widzimy, że zmysł działa-
iący w odległości nieskończoney i drugi
dla którego naymnieysza odległość byla-
by zaporą nieprzelamaną, podaią nam
wspólnie poięcie postaci przedmiotów.
Wszystkie nasze zmysły maią w sobie
punkt podobieństwa, który dąży do wska-
zania postaci poięcia głównego, iakiego
zmysly są tylko zmiarkowaniami szcze-
gólnemi. Wzrok dotyka światła; słuch:
drgania płynu, przyymującego one od ciał
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brzmiących; powonienie, wypływy, smak
i dotykanie, same podsiaty na które się
wywiera, wszystkie przenoszą nam poię-
cia i sprawuią czucia, przez ruch i zmiar-
kowanie w części ukladu nerwowego.
Lecz rozmaitość poięcia nam udzielonego
i sposób różny, którym nas porusza, sia-
nowią między niemi istotne różnice. Nie
wiemy przyczyny tego; musi bydź ona
przyrodzenia bardzo zawiłego. Zdawaloby
się przeto, iż ze wszystkiego, co nam po-
ięcie daie poznać z przyrodzenia i własno-
«ści przedmiotów zewnętrznych, iednę tyl-
ko rzecz moglibyśmy przypisać im rze-
czywiście , toiest 'postaci, które same
z siebie są ograniczeniem trzech wymia-
rów rozciągłości, trybem wyrażnym na-
szego wyrozumienia, oraz, że reszta zale-
ży od naszego trybu poięcia, i że czucie,
toiest sposób, którym poruszeni iesteśmy
przez poięcie, całkowicie do nas należy.
Działanie przedmiotów uderzaiących zmy-
sły nasze, i skutek iakiego ztąd doświad-
czaią, roztwarzalą się w udzielenie wzru-
szeń nerwowych aż do ostatecznego roz-
gałęzienia nerwów, czego dostrzegać we-
wnątrz glowy możemy; ztąd pochodzą
poięcia i czucia. Pierwsze oznaymuią nam
o bytności i własnościach przedmiotów,
albo raczey o związkach naszey organi-
zacyi i wyrozumiałości z niemi; drugie
'poruszaią nas przyjemnie lub przykro: ro-
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zum zaś rozważa ie i szykuie wedle praw
ochodzących z jego przyrodzenia. W'yo-
Ea nasze rozwiiaią się w stosunku,
Cóż iest wspólnego między temi dziala-
niami a spleceniem włókien i naczyń, al-
bo własnością plynów sprężystychi pod-
stat stałych, które wchodzą w skład ciał
organicznych? Przesyłanie chwilowe po-
ięcia i czucia, działanie nagle woli na ru-
chy ciała oddawna zastanawiały filozo-
fów ifizyologów. Odtądiak anatomiia wy-
kazała większą znaiomość układu nervvo=
wego, starano się wytlumaczyć te zja-
wienia przez plyn nieskończenie lotny,
któremu nerwy slużą za przewodników
i który staie się działaczem woli.

Trzeba zważyć, że w tćm domniema=
niu nie można się obeyśdź bez przypu-
szczenia plynu nazwanego nerwowym ia
ko śrzodka, czyli pośrzednika między
przedmiotami zewnętrznemi i umysiem.
Lecz tym sposobem wstecz cofamy tru-
dność nierozwiązuiąc zadania. lak wytlu-
maczyć stosunek poruszenia włókien ner-
wowych lub działania płynu iakiegoś
-z czuciem, wyobrażeniami, woląiumy-
slem? Zadanie takowe daie miesce wielu
domniemanióm: naymniey zrozumiałe ze
wszystkich .iest to, które uważa władze
człowieka za wypadek iego organizacyi,
iakipowstaie i znika z oną (3).,„Nie bę-

(5) lednakże sposób takowy poymowania równjć nie morala
N. Vl. 1827. | a9
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dziemy wchodzić teraz w rozprawę tak
ważną, ograniczymy się zastanowieniem
nad sposobem obiawiaiącym władze na-
sze w rozmaitych stanach.

, STAN CZUWANIA. Naylepiey znany ze
wszystkich, zjawienia iego są naystalsze,
chyba że choroby lub gwałtowne namię-
tności zawichrzą porządek i iednostay- -
ność. Mowa stawia nas w związku zbli-
źniemi, znosimy się wolnie z całym świa-
tem. Ciałoiest narzędziem posłuszaćm, któ-
rego „zażywamy beż przeszkody w miarę
sily i giętkości nabytey. Nic nieprzeszka-
dza”1 nie miesza wolnego działania czyn-
ności zmysliów: przesyłają one poięcia
przedmiotów zewnętrznych z dostató-
cznym stopniem żywości, aby się nie mie
szaly z przypomnieniem które pamięćod-
krćśla, ani ze stosunkami lączącemi ii roz-
licznóm zmyśleniem nayczynnieyszey wyo-
braźni. Postaci ogólne czasu 1 przestrzeni
oraz wszystkie wiadomości szczególne cza-
sów i mieysc, przebywają w niezmien-
nym porządku. Czuciaiwyobrażenia szy
kuią się ksztaltnie i porządnie, a pamięć
przechowywa::obudzaią się one idąc za pe-
waćm prawidłem, do którego wóla zdaie
się nie przyczyniać: zazwyczay w porząd--
kuiednoczasowości lub następstwa, w któ-

Z

 

 

ny, iak niedorzeczny przyjęty iest prawie przez wszyst-
kich fizyologów współczesnych, P. 7.
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róm one odebraliśmy, lub też ptzez po-
dobieństwo. Pierwsze dwa zdalą się nas
leżeć do mechanizmu organizacyi; osta*
ini dodziałań umyslu. leduakże wola wy=
wiera moc wielką na wyobrażenia nasze:
przyzywamy ie i odpędzamy: zwracamy
na nie uwagę naszę i uchylamy wedle u-
.podobania: porównywamy irozmyślamy.
Sąd i rozum rozróżniaią prawdę od błę=
du, możność od niemożności, uczciwość
od nieuczciwości myśli i postępków. Za-
tapiaiąc się w wyobrażeniach panuiących,
uchylamy uwagę naszę od przedmiotów
zewnętrznych i zostaiemy w roztargnie-
niu. Puściwszy cugle- naszemu umysłowi
wpadamy w zamyślenie, którego wola i
rozum przestaią bydź uczestnikiem. 'Pwo-

rzymy wówczas romans z naszych skłon=
ności taiemnych: iest to może naylepszy
sposób poznania siebie dobrze, śledząc co
się dziele wówczas w nas samych, gdy
porzucaiąc świat rzeczywisty zatrudnia
my się wlasnemi tworami. Krok ieden tyl-

, ko pozostaie z tego sianu do snu, które=
go zjawienia wymagaią rozbioru tóm u-
ważnieyszego, że nieokazuią tey oczywi=

- stości iak w stanie czuwania.
STAN ŚNU. Pozbawieni iesteśmy wła-

dzy mówienia, a czlonki nasze wykony»
waią niedoskonale pól 'poruszenia, które
są wypadkiem niedobrowolnym czucia na»
szego, Zmysły staią się niezdolne ku prze=

*Je
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slaniu poięcia rzeczy zewnętrznych. Cia-
- do, tak posłuszne w stanie czuwaiącym, od-
mawia swey pomocy. Odbywa się we-
wnątrz nas rodzay szczególnieyszey sceny,
gdzie częściey lesteśmy prostemi widzami
niż graiącemi; lecz prawie zawsze żywo
dotknięci Czasami test to latarnia magi-
czna, obrazy przesuwają się bez ładui
związku, podobaią SIĘ nam lub przyk rzą;
niekiedy zaś tak się staią okropne, że w nas
smutekI przestrachsprawuią. Niewidzia|-
ni mówcy rozprawiaią, słyszymy ich nie-
widząc. Czasami będzie zdarzenie zupel-
ne. Zwierzęta,ludzie , istoty uroione dzia-
laią wnaszey przytomności:: rozmawiamy
z niemi, ich los nas obchodzi. Lecz to nie
tak iest czynnością rzeczywistą od nas po-
chodzącą,iako stanem, w którym doświad-

 czamy czucia bardzo.rozmaitego: a usilo-
waniu, aby działać istotnie, towarzyszy
prawie zawsze uczucie niezw'alczoney tru-
dności w wykonaniu. Wiadomości zwy-
czayne, odnoszące się do czasu i przestrze-
niw stanie czuwania w pomieszanym spo-
sobie wtedy byt maią; pozostale tylko
obraz mieysca szczególnegg4I postaci przed-
miotów. Zgromadzany: udzi ze wszel-
kich wiekówi kraiów. Wszystkoiest te-
raznieysze a o przeszlóm i przyszłóm nie
ma pytania. Przedmioty są czasami po-
mieszane: okazują się iak w obloku, lecz
zachowiią tęż samę rzeczywistość dla nas,
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czucie pozostaie zawsze dostatecznie Ży-
we, gdyż nie znayduie punktu porównania
w polęciu przedmiotów zewnętrznych. Do-
świadczamy poruszeń mocnych, rosko-
szy, przyiemności, smutku, okropności.
Czasami iesteśmy w stanie wielkiego nie-
szczęścia. Lecz podobieństwo do prawdy
lub zupełne niepodobieństwo wypadków,
uczciwość lub nieuczciwość rozmów 1
czynności, nie uderza nas więcey. Pamięć, '
wyobraźnia, uczucie, namiętności, są
„czynne; umysi działa ec biernie. Sąd, ro-
zum i wola nie mieszają się do tego, co
nam przytrafia się w tym świecie uroio-
nym. Łatwo iest dostrzedz,że władze na-
sze nayszlachetnieysze i gruba powloka
służąca za narzędzie, znayduią się przy-
wiedzione do tego stanu bezwładności
wtedy, kiedy reszta jestestwa zachowuie
swą czynność. Byloby toż samo, gdyby-
śmy zaczynali codzieanie przypisywać ie-
dnosta„ną rzeczy wistość iednostayn;ym u-
roienióm, które na szczęście za pominamy
prawie zawsze w chwili przebudzania się.
Często utrzymywano, że w czasie snu twar-
dego, wszystkie nasze: wladze stawały się
zupelnie nieczynne. Dokladnie przeko-
nani iesieśmy, że nie ma chwili w naszey
bytności, gdziebyśmy nie mieli ani poię-
cia, ani czucia, ani wyobrażenia. Dzieci
w powszechności ruchawsze od doroslych,
okazuią w czasie snu zaięcie się wewnę-
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trzne dosyć porządne i złączone. Sposób
bardzo wiadomy iatwieyszego uczenia się
na pamięć, iest powtórzenie swey lekcyi
przed zaśnieniem: umiemy ią wtedy da-
leko lepiey z rana. Znayduiemy często
związek znaczny między pierwszemi wyo-
brażeniami porannemi i temi, któreśmy
mieli zasypiaiąc. Dostrzegaiąc chwili prze-
budzania się naszego, nawet naygwalto-
wnieyszego ,uyrzymy, że rzecz iakaś zay-
mowała nas: lecz to lest przypomnienie
ulotne, kióre trzeba chwytać naystaran-
niey , inaczey ślad onego niepozostanie.
Jakżeby to bydź mogło, guyby władze
nasze w zupelney zostawały bezwładno-
ści, i gdyby szeregi pośrzędnie nie miały
mieysca w nocy?Niekiedy zjawienia scze-
gólne okazuią się we śnie: co uważano raz
jako zmiarkowanie tego stanu, drugi raz
iako chorobę; lecz zapewne, żetonieiest
ani iednóm, ani drugą. Niedówio nazwa-
no takowy sen czuwaiący (somnambu-
lisme) szem czuwaiącym nocnym (no-
ctambulisme) dla rozróżnienia od snu czu-
waiącego magnetycznego.

STAN SNU CZUWAIĄCEGO NOCNEGO (4).
Wiięcey iest podobny do czuwania niż do
snu. Spiący ma władzę mówienia, użycie
wolne swych członków, głosu, poymo-

 

AMAZONEK.

(4) Tak uśpionych nazywano pospolicie u nas pay
t przypisując takowe zjawienia wpływawi xiężycą. P.
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wania, woli, nawet zmysłów iak się zdaie,
lecz ze znaczną odmianą wzroku. lest zrę-
cznieyszy, ruchawszy, okazuie więcey
zdolności umyslowey. Chodzi bez boia-
zni i szwanku po mieyscach nayniebez-
piecznieyszych, po dachach i wszędzie
gdzie doyśdź żąda. Czyta, pisze, układa
zglowy; poprawuie to, co napisał w sta-
nie czuwaiącym, tak iak nauczyciel za-
danie swego ucznia. Widzi, ale nie oczy-
ma, które często są otwarte i przewróco-
ne, pokazuiące białka tylko, lub zrzeni-
cę skolałą. Kładąc cialo nieprzezroczysite
między nim gdy pisze a papierem, bez ża-
dnego utrudzenia i niezważaiąc iak gdyby
ciała nie było, iednostaynie robotę swą od-
bywa. Huk sprawia mu niespokoyność;
poymuie ale niedoskcnale. Nie postrzega
przytomności widzów, chociaż z niemi
mówi i odpowiada. Jeśli iest podrożuiący
idzie zasypywać owies dla swego konia:
niekiedy staie się niebezpiecznym dła ra-
zem mieszkaiących, zadaie nożem razy
w poduszkę , kołdry i przebiłby człlowie-
ka, gdyby niezemknął wcześnie. lest to
stan czawania zmiarkowany szczególnie,
lecz całe dzialanie odnosi się do szeregu
wyobrażeń wewnętrznych: spiący zaś ty-
le tylko ma związku z przedmiotami ze-
wnętrznemi, 'ile się one tyczą tego sze-

regu , z którym czucia iego zgadzaią się
iednak, iak gdybybyl rzeczywisty. Trząść
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się będzie w pośrzód lata, ieśli mu się zda-
je, że jest w zimie. Ukończywszy czynność
wpada w sen zwyczayny, po obudzeniu
zaś nie pamięta zgoła co się z nim działo,
ale pamięta czasami gdy znowu w stan
snu czuwaiącego nocnego wpadnie. Od-
miany, które sprawuią w naszćm poięciu
i naszych wiadzach, gwałtowne namiętno-
Ści I choroby, należałoby może wykładać
w stanie czuwaiącym; osądziliśm y jednak
za przyzwoitą nic o tem. dotąd nie po-
wiedzieć, gdyż wystawuią mieszaninę zja-
wień odpowiednich rozmaitym stanóm.
Zważymy w ogólności, że stan ten zmie-
szany okaznie się. bardzo często: w czło-
wieku, 1 że wielkiego wcale potrzeba do-
łożyć starania, aby dobrze rozebrać pier-
wiastki lego.

OBŁĄKANIE CHORYCH, POMIESZANIE,
CHOROBY. Obląkanie chorych, pomiesza-
nie we wszelkich stopniach iakostan trwa-
ły, daleko są bliższe zwyczaynego stanu
naszego, niż się zdaie. Zależą glównie na
braku stosunku między czynnością pa”.
mięci i wyobraźni, 'a stopniem Żżywości.
poięcia pochodzącego z przedmiotów ze-
wnętrznychi czucia ztąd wypływaiącego:
gdy zachodzi niestosunek czynności pa-
mięci, mieszamy. przedmioty: przytomne
znieprzytomnćmi:ieśli zaś wyobraźni, mie-
szamy uroienia z rzeczywistością. W wielu
qzielach znayduiemy nazwiska i rozszy-
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kowanie rozmaitych rodzaiów pomiesza
nia: nie ma zatćóm potrzeby przytaczać 0--
ne. Podlegaią nieskończonym zmiarko-
wanióm i rozmaitości, wedle stopnia czyn-
ności i nieporządku władz naszychumy-
słowych, których stan ma czasami szcze-
gólnieysze podobieństwo ztóm,cosię dzieie
podczas snu z nami. Gdyby czlowiekowi
spiącemu przywrócono władzę zmysłów,
umysłu i wyobraźni, dodaiąc doiiego pa-
mięci, dowszystkich wyobrażeń i do wszel-
kiego czucia związek z onćm maiącego,
stopień żywości raz równy, drugi raz
wyższy nad poięcie przedmiotów zewnę-
trznych, i gdyby dotego przywrócono mu
władzę ciala, tak,aby namiętności i chętki
mogly się wolnie przemienić w czynność;
stan iego byłby stanem doskonałego sza-
leństwa.  Mieszalby teraznieyszość z prze-
szłością, osoby z rzeczami przeź, naydziksze
stosunki, byłby posłuszny ślepo gwalto-
wnym uczucióm i namiętnościóm bydlę=
cym, które sąd i rozum podczas stanu
czuwania poddalą pod roztrząśnienie ro-
stropności i prawa moralne. Widziano
niewiasty wcale skromne zapominaiące

w czasieszaleńst wa wszelkiey wstydliwości,
a ludzi wcale dobrychi łagodnych zarzy-
naiących z okrucieństwem zinnóm kre-
wnychi naylepszych przyjaciół. Niekiedy
wszelkie wyobrażenia zdaią się gasnąć, a
calkowite ogłupienie pozostale. Niekiedy
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zaś czynność iest nadzwyczayna, ale ro-
zum i umysł pracuią nad rzeczami Uuro-
ionćmi. Jeżeli pomieszanie zależy tylko
nazbytecznóm górowaniu pownychnamię-
tności; wyobrażenia dotego odnoszące się
nabywaią takiego stopnia żywości, że maią
zupelny rzeczy wistości pozór. WWyląwszy
to; sądzimy o wszystkićm z Foziądkiema:

ale:podsycamy ulubione uroienia,a ktoby
chciał one zbiiać, naraża siebie, *choćby-
śmy byli nayłagodnieysi, na gniew nie-
uhamowany. Pamiątka, prawie zawsze
obca prawdziwey przyczynie tey smutnóy
choroby , pochłania niekiedy wszystkie
nasze wladzeistaie się wyobrążęniem sta-
Jóm i ciągłóm: przytoczymy przykład,
który nas zasłanowil. Huzar na koniu
bialym uwiadómil żonę pewnego oficera
iazdy , zabitegowpotyczce, o śmierci męża:
wpadła w zupełneobląkanieii pamięć stra-
ciłla calkowicie: widziała tylko nieustan-
nie przed oczyma huzara na koniu bia-
lym, ale nie pamiętałaiuż, że byla zamę-
żną. Wiele chorób miarkuie władze ża
wieka sposobem wcale dziwnym. Zdaią
się one pobudzać iedne kosztem drugich,
nadaiąc im więcey przestronności i ksztalt
sczególnieyszy : niekiedy zaś przeszkadzają
albo tamuią zupelnie ich czynność: zą-
zwyczay_są zrodzaiu, który nazywalą ner-
wowemi;, gdyż w nich układ nerwów iest
wzruszony czasowie albo ciąglei głównie.
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*Kaialepsya przedstawia rnam ziawienie do-
syć dziwne, toiest, że wola w ruch nie
wprawuieciala naszego. Chory iesi bez
czucia , zamienia się w rodzay posągu i
zostaie w ulożeniu nadanćmiemu: zacho-
wuież ono bez zgody czy za zgodą swćy
woli? iest to pytanie do rozwiązania. Zja-
wienia takich chorób powikłane są dosyć
często ze zjawieniami snu czuwaiącego
magnetycznego,stanu szczególnego czlowie-
ka, który rozbierzemy podrobnie uczy-
niwszy treść porównywaiącą tego, cośmy
iuż wyłlożyłli. i

STAN CZUWANIA. Używamy zmysłów
naszych„j organu mówienia. Cialo iest
posiusznewoli: jesteśmy w połączeniuz bli-
źniemi naszemi i z przedmiotami zewnę-
trznómi, których poięcie, bez przeszkody
zmysly nam, przenoszą. Stosunek dosia-
tecznie dokladny ma mieysce między Ży-
wością czucia pochodzącego zpojęcia , pa-
miątek i wyobrażeń naszych, abyśmy nie.
mieszali nigdy przedmiotów przytomnych
z nieprzytomaćmi, rzeczywistych z wyo-
brażonemi. Pamięć, wyobraźnia, umysł,
zdanie, wywieraią stopień działania, iaki
im wola wrazi, wedle skladu i budowy
któreśmy otrzymali z przyrodzeniaiw mia-
rę rozwinięcia się nabytego wprawą. Wy-
obrażenia obudzaią się i łączą z porządkiem
i kształtnością: panuiemy dosyć nad nićmi

dla zastanawiania :się tylko nad tómi, które

/
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sobie wybierzemy do woli. Rozum służy
za stór wszelkim naszyni władzóm,walczy
z namiętnościami, powściąga rozprzężenie
wyobrażeń, czyni człowieka iestestwem
moralnćm. Uprawiaiąc go starannie, staie
się on nakoniec przewodnikiem bez przy-
musu naszych czynności: dalecy od obawy
zhalezienia w nim niewygodnego nauczy-
ciela, mamy z niego staleczną pomoc i
wiernego pocieszyciela. Nie ma potrzeby
namieniać, że nie iest naszym zamiarem
uczynienia ze wszystkich władz naszych
tyluż iestestw oddzielnych od nas; lecz tru-
dno iest szykuiąc one nie wpaśdź w jakiś
rodzay uosobienia. Dobryi zły pierwia-
stek, dwa przyrodzenia, Topaz 1 Heban,
nie są czćm innćm , tylko ową walką nieu-
stanną rozumu z namiętnościami, gdzie
umysl iest nieiako przypatruiącym się
z boku, a która zdaie się czynić z czlo-
wieka trzy oddzielne osoby: pierwszą, któ-
ra popycha ciągle w przepaść, druga, któ-
ra wstrzymuie, trzecia, która patrzy na to
co się dziele, będąc zawsze w gotowości
siużenia mocnieyszey stronie. Możnaby
prawie znaleźć czwartą w ciele, odbywa-
iącą wszelkie czynności potrzebne kuie-
go zachowaniu bez naszego wpływu, a
którey dostrzedzinaczey nie możemy, tylko
przez zmieszanie porządku w tychże czyn-
nościach.

STAN sNu. Zmysły nie przesyłają nam
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poięcia.przedmiotów, ciało odmawiaswey
poslugi, nie mamy sposobności mówienia,
wszelkie połączenie z blizniemi i zewnę-
 trzaemi przedmiotami iest zerwane. Pa-
mięć i wyobraźnia dzialają, chociaż nie
jemy kto one pobudza: iesteśmy tam

bezczynnii palrzymy na to, co nampoka-
zuią. Pamiątki z różnego czasu odświeża-
ią się bez porządku i związku; tworzą się
stosunki szczególne i dla swey dziwaczno-
ści i niepodobieństwa do prawdy: lecz
wszystko wydaie się nam bydź rzeczy-
wistóm i teraznieyszóm; czyli to czucia ztąd
pochodzące zamienialą się w żywość nieo-
graniczoną, czyli też niesą więcey równo-
ważone przez czucia żywsze, które po-
chodzą z poięcia przedmiotów zewnę-
trznych w czasie czuwania. Uczuciai na-
miętności obudzaią się: nie iestieśmy ich
pasami, one nas podbiiaią zupelnie. W yo-
brażenia następuią bez porządku i pra-
widła: zaymuią nas niewolniczym spo-
sobem , tak, że uwagi naszey od nich od-
wrócić nie można. Uimysl zważawszyst-
ko biernie bez zastanowienia się, nie mamy
ani sądu, ani rozumu, ani woli. Nic nie
wydaie się nam niedorzecznóm lub złóem,
z jednostayną bezwladnością znosimy
roskosz i cierpienie, boleśćiśmierć. Cho-
ciaż pamięć zosiaie podczas snu w ciągley
czynności, iednakże niedoskonale zatrzy-
mule wypadki tego światą uroionego. Pa-
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miątka snów iest zazwyczay króikotrwa=
łą i nayczęściey nie zostawia po sobie ża-
dnego śladu. Kiedy sen staie się lekkim,
cząstkuie ze stanu czuwania, a wówczas
zjawienia są zmieszane.

STAN SNU CZUWAIĄCEGO NOCNEGO. Spią-
cy wprawia w czynność szereg wyobra-
żeń wewnętrznych: ma poięcie przedmio-
tów zewnętrznych, leczipaczey niż w sta-
nie czuwania. Włladnie swoióm cialem.
Umysł rozumuje w porządku zwyczay-
nym: pamięć, wyobraźnia, uwaga,są pod-
dane woli; lecz czynność tych wszystkich
władz odnosi się iedynie do szeregu wyo-
brażeń, któremi iest zaięty. Gdy kończy
czynność, wpada w sen zwyczayny: po 0-
budzeniu się wszystkiego zapomina.

OBŁĄKANIE, STAN POMIESZANIA. Obłą-
kanie nie iest stanem szczególnym; oka-
zuie wsżystkie zjawienia pomieszania, lecz
przechożo. i czasowie: towarzyszy zawsze
chorobie. Żądalibyśmy przypisać ono zby-
tecznemu napływowi krwi do glowy, po-
łączonemu ze wzruszeniem układu nerwo-
wego. Pomieszanie iest raczey cierpieniem
niż chorobą: ludzie pomieszanych zmy-
slów są zazwyczay wcale zdrowi, wyiąw-
szy umysl. Chociaż pomieszania rozliczne
są rodzaie, zjawieniegłówne zawsze oka=
żuiesię toż samo: iestto niestosunek w sto-

pniu żywości z poięcia przedmiotów ze-
wnętrznych i czucia stąd pochodzącego,



K
111

z połączeniem zmyśleń wyobraźni i pa-
miątek odświeżonych pamięcią: czy to
namiętności mocne nadaty wyobrażenióm
uroionym, któremi się karmią dosyć ży-
wości, ażeby okazywały się w oczach na-
szych rzetelnością zupelną, czyli też zacho-
dzi brak ogólny w równowadze onych.

CHOROBY NERWOWE, KATALEPSYA. Aby
ie uważać można za stan szczególny czio-
wieka, potrzeba, iżby one sprawiały ie-
dnostayniey znaczną odmianę w stopniu
mocy władz naszych, albo w związkach
zmysłów naszychi wyrozumialości z przed:
miotami zewnętrznemi. Zjawienia zasta-

nawiaiące ztego względu, nie pochodzą
zapewne od tych chorób, ale raczey od
mieszaniny snu czuwaiącego przyrodęo-
nego, doskonale podobnego do snu czuwa-
iącego magnetycznego: cechy obu są so-
bie podobne i maią w okazywaniu do-
syć stalą iednostayność, aby ustanowić
stan szczególny, którego rozbiór tyle wprost
należy do rodzaiu obrazu porówny waią-
cego, iakiśmy wykreślić postanowili, że
nie iest w naszey mocy usunąć go z ni-
nieyszego pisma. Zebrano w rozmaitych
dzielach zdarzenia szczególneimniemania
rozmaite o śnie czuwaiącym; lecz niema
dotąd ani dostatecznego wątku, ani teo-
ryi zaspakalaiącey. Niedosyć myśłano nad
sprowadzeniem go do rzeczy znaiomszych,
tak, że wiele ludzi powątpiwa ieszcze o
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bytności iego, i slusznie, gdyż zdrowy roz-
sądek na przypuszczenie dziwów zgodzić
się uie może: rozumiemy, iż stan takowy za-

siuguie, na rozbiór zglębialący: przystępu-

jemy do niego, niepochlebiaiąc sobie zu-
pelnego skutku. Wszyscy ci, którzy zna-
ją sen czuwalący, zgodzą się z nami, żeśtny
przedsięwzięli trudny obowiązek. Rzecz
takowa bezpośrzednie złączona iest z ma-
guetyzmem, nad którym pozwolimy so-
bie kilka uwag ogólnych. |

Zmaiomość magnetyzmu isnu czuwaią-
cego, iako przedmiotów badania i rozwa-
gi, nie sięga daley nad lat trzydzieści lub
czterdzieści. Używanie magnetyzmu pro-
stym sposobem,iznalomość snu czu waiące-
go, iako dostrzeżenie pewnego rodzaiu dzi-
wu,są zapewne bardzo dawne./naydziemy
tego ślady w starożytnych iteraznieyszych
pisarzach i w podaniach gminnych każdego
narodu. Wyrocznie, Pytia naswym tróy-
nogu, Sybille, opętani, przywidzenia,
czarnoxiężnicy, czarownice, losy, zama-

wiania, są dosyć widocznemi wskazów-
kami dla tych, którzy chcą to rozbierać
bez uprzedzenia. W czasach, gdzie drukar-

nia nie uczyniłaze sztuk i umiejętności po-
wszechnego skarbu, w którym każdy czlo-
wiek ma prawo czerpać: gdzie udziela-

nie się wzaiemne i odlegle odbywało się

tylko przez podróże rzadkie 1 niebezpie-
czne: gdzie kaplani w każdym narodzie
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byli taiemnemi przechowywaczami wiado=
mości nabytych; a których udzielali tylko
przypuszczonym do taiemnic: każdy wy-
padek nadzwyczayny brał piątno dziwo-

« wiska w oczach ciemnego gminu, który
przypisywał to mocy bożków, lub wply-
wowi duchów piekielnych. W naszych
czasach magnetyzm 1sen czawalący innego
doświadczył losu. Zaczęto od nadaniaim
nazwiska wcale zle dobranego. Magnes
nie ma nic wspólnegozimagnetyzmem,a zna-
szenie pochodnie snu czawaiącego (s07-
nasbulisme) niedoskonały wcale ma
związek z samą rzeczą. Mozsławiano ie
zzapalem i uniesieniem. Parlament i wy-
dzial lekarski (5) prześladowali w duchu
stronnictwa, właściwym wszelkim ztowa-
rzyszenióm; w ostatku rozprawiano o tóm
z szyderstwem. Rewolucyia zaś pogrąży=

"ła to prawie zupełnie w zapomnienie. Od-
tąd gdy znowu zaczęto się zaymować, czy-
niono więcey z ciekawości, niż z żądzy na-
uczenia się. Ci, którzy chcieli dadź tego
naukę przez publiczne doświadczenia ma-
gnetyczne, pokryli siebie śmiesznością i
na to zaslużyli. Czas iest przynieść wtóy
sprawie owego ducha bezstronności, który
czuwać powinien w każdym rozbiorze

na

 

(5) Jest tutay mowa o prześladowaniu, którego doznał magne«
' 1yzm iiego stronnicy w Paryżu: obacz o tć Ę
Wileń. Tom 1. N.a 15. P. Z, Sp Faluigt, nia,

M. Vl. 1817. g

x_
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uczonym , pozbawićią tćy błyskotki taie-
mniczćy, iaką otacza się i połączyć z psy-
chologią i fiziologią, od których magnetyzm
nigdy nie powinien był zostawać oddzielo-
nym. : ? >

(Dokończenie nastąpi.)

 PRAAPZYSZCEWODEYCOSE AE

NIEKTORE UWAGI NAD MAGNETYZMEM
ZWIERZĘCYM.
 

Uważarąc , iż magnetyzm zwierzęcy stał
się dziś powszechnego zastanowienia przed-
miotem, a razem, że liczne uczonych i
wiary godnychosób doświadczenia nie.po-
"zwałaią wątpić o rzetelności wielu iego
wypadków; ośmielam się pod roztrząśnie-

-nie publiczne podadź móy sposób poy-|
mowania w tey mierze: który lubo nie
stanowi dokladney teoryi tego ciemnego
wynalazku, iednak zdaie mi się wykła-
dać wieleiego zjawień i te do stanu wia-
domości naszych przybliżać.

Nie sądzę, aby magnetyzm zwierzęcy
był iakimsiś subtelnym plynem, rozlanym
w całey naturze: nie maiącbowiem ogól-
nych własności każdemu ciału slużących,
nie podpada pod żaden zmyśsl zdrowy (co
się ani z definicyąani z A 21a-
kie mamy o ciałach, nie zgadza)(1

 

Q) Rozumieiących, iakoby magnetyzm zwierzęcy był mody-
> elektryczności , do =" J. E. Lachnickiego
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Nie zdaie się też bydź osobną siłą, bo

i w chorobach nerwowych przez się po-

svstaiących dawniev Katalepsyią 1 Extazą

zwanych okazywaly się zjawiska zupel=

nie podobne z wypadkami magnetyzmu

zwierzęcego; których przyczyna oczywi=

ście w nas samych musi bydź polożona,
nie zaś ol wplywu osobney zewnętrzney
iakiey sily zależy. Prócz tego, tworzyć
nową niepoiętą silę wówczas tylko przy=

muszeni iesteśmy, kiedy iuż wszystkie na=
sze wiadomości nie wystarczaią dla wy<
tlumaczenia pewnych iniczawodnych sku=
tków. Z wielkiego zaś podobieństwa mię-

dzy zjawieniami magnetyzmu zwierzęce-
go, a niektórych chorób nerwowych ode
dawna iuż zaaiomych (2), można rozu=

A con
;

przeciw takowemii mniemaniu w Nrze TV Pamiętnika
Magnetycznego odsyłam; dodaiąc te postrzeżenia* bli<
skość machiny gałwaniczney iest przeciwną obiawież

nióm magnetycznym; że na elektryczne działanie wszy«
scy bez wyiątku, na magnetyczne zaś podług rachunku
Pana Deleuze, tylko dziesiąta osoba iest czuła. Ze nako=
niec chemik Angielski Dewiz naynowszych doswiadczeń
samę elektryczność , galwanizm i magnetyzm mineralny
nie za ciała lecz ma za ich własności.

Q) Ktokolwiek widział lub sam ze skutkiem magnetyzował;
nie może zaprzeczyć, że wsżystkie zjawienia, poprzedza:
iace sen Eh z chorobą, pospolicie spazmami
nazwaną, naywiększe maią podobieństwo. Równie wiel-
kie podobieństwo znaydutę między, snem i iasnowidzes
niem magnetycznóm a chorobami nerwowemi bez magne-
tyzowania powstaiącomi katalepsyą i Extazą (zachwyceż

nie) u dawnych lekarzy nażwanemi, którym to choros
bom .teraz przytrafiaiącym się nowości chciwi "lekarze

. Nazwisko niewłaściwe Somnambulismus s. Magnety=
smus spontaneus nadali. Skąd się tu magnetyzm miał
wziąć ? Nie poymuię. Dla lepszego zaś porównania krós

*
a
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mieć, że wynalazek magnetyzowania iest
prosto wynalazkiem tylko spósobu wzbu-
dzania tychże chorób, a same zjawienia
magnetyczńe są chorobą nerwową.
„Takim sposobem uważając magaetyzm

zwierzęcy, sądzę, iż następuiącym przy-
czynóm wzbudzanie iego przypisać na-
leży:

1. Dotykanie lekkie i łechtanieże do
snu nakłania, iuż było w starożytności
wiadomo; widzimy z opisu życia Rizym-
skich roskoszników, iż w celu sprawie-
nia sobie marzeń przyjemnych, kazali się
to rękoma, to miękkiemi szczotkami na-
cierać i łechtać; że nawet 1 w naszych
czasach doświadczeniem nauczone piastun=
ki, dla uśpienia dzieci toż samo powia-
rzalą.

2. Wyziew skórny (transpiratio) z pal--
ców magnetyzuiącego może cokolwiek
działać na nerwy czuley osoby, i wzbu-
dzać w nich chorowite oddzialywanie; a
lubo niepodobna iest z niektórymi leka-
rzami niemieckimi przypuścić, aby sta-
nowiącą i naybliższą był przyczyną zja-
wień magnetycznych; w części iednak do-
pomagać może wzbudzaniu tey choroby.
"To potwierdza przykład następuiący. Zna-,

 

 

tkiegtakowych to chorób opisanie dam niżey; ateraz do
* dzieł o chorobach nerwowych i do opisania w pismach
peryodycznych zdarzonych przypadków odsyłam każde:
go, chezcego się więcey przekonać i obiaśnić.

M
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łem osobę, która niewidzac kota, czuła ie-
go bliskie przy niey znaydowaniesię, oraz
w mdłości i konwulsyie wpadała.

Co wyraźnie przypisać należy szkodli-
wemu wpływowi transpiracyi kota na ner-
wy chorowięje czule tey osoby.

5. Samo widzenie nagłych konwulsyy,
spazmów (5), wielki bez wątpienia wplyw
ma: postrzeżono nieraz, iż za dostaniem
konwulsyi, spazmów i t. p. iedney osoby,
wielu patrzących na nię w tęż samę cho-
robę wpadało. 3

Ileż nakoniec może rozegrzana wyo-
braźnia, umysł natężony iinne okoliczno-
ści, które w każdćm magnetyzowaniu ma-
ią mieysce, a często nawet umyślnie po-
budzane bywaią? Taki przykład widzi-
my w ludziach maiących zapalenie mo-
zgu, nerwowe gorączki i t. p. iż często mó-
wią ięzykami których nie umieią, a któ-
re tylko slyszeli niegdyś. Nie od rzeczy
tu będzie namienić o zadziwiaiących w każ-
dym rodzaiu wiadomościach osoby ma-
gnetyzowaney, a szczególnie o przepisy-
waniu dla siebie lekarstw. Zostaiący w za-
chwyceniu czyli Extazie samey przez się
.powstałey, marzą sobie o rzeczach meta-

lizycznych i przyszłość chcą przepowia-
dać; bo zbytne zastanawianie się i zglębia-

A.
 

() Co szczególnie się zdarza przy tak nazwaney machinie
Baquet, gdzie pospołu wiele osób się magnetyzuie.
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„nie taiemnic niepodobnych do zgłębienia
rozumowi naszemu, nayczęściey daie po-
wód do: takowey Extazy. Dziś magnety-
zuiemy, toiest w podobny stan zachwy-
cenia sztucznie wprawiamy osobę, zaprzą-
tnioną iedynie swoićm zdrowiem; dla cze-
gożby więc nie miala mówić mniey wię-
cey o le'karskiey nauce ido niey ściąga-
iących się rzeczach? Iest to wlaśnie iak
sen tego, czem mocno byliśmy zatrudnie-
ni na lawie.

Ale to oczywiście nie iest wiadomością
istotną i nieomylną. Ieżeli bowiem i prze-
isuią dla siebie lekarstwa; to same tyl-

ko domowe, o których często od bab sly-
szeli; a nie te, iakie lekarze przepisywać
zwykli, które widocznie są dzielnieyszei
skutecznićysze,lecz niewszystkim znane. 0-
zdrowienie zaś, nie należy ich domowym
Jekarstwóm przypisać, lecz magnetyzo-
waniu, co i Berlińscylekarze potwierdza-
BE Kiktoknkknć. wiadomości osób nama-
gnetyzowanych niezmiernie są ogólne; a
wreszcie któż mniey więcey nie wie, gdzie
leży mózg, pluca, żolądek, wątroba? gdyż
w rzeczy samey do takiey tylko wiado-
mości ogranicza się ich znaiomość anato-
mii: glębszey zaś ani sam nie doświadczy-
łem w magnetyzowanych, ani żadnego
wiary godnego z magnetyzuiących świa-
dectwa o tćm nie czytalem. Takiego mnie-
mania iest nąkoniec francuzki naynowszy
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autor dzieła o magnetyzmie Pan Deleuze,
gdy mówi w jednóm miescu tegoż dziela:
» Les connaissances qu'on acquiert en crise .-
»sont toujours relatives au degre de lu-
»miere, dont on jouissoit dans Petat de
»veille it. d.: w drugićm: Ona propre-
» meńt de science que celle, qu'on ącquiert
»a force d'etude, de recherchtes et dóx-
» pćriences«. Jak zaś drugim wierzyć pię-
knie a razem i śmiesznie, okazuie się w o0-
pisaniu choroby iedney magnetyzowaney
przez Paną Tardy, która, iak on twier-
dzi, miałasymptomiata suchot; te przypi-
sywała bytności w żołądku i kanale po-
karmowym robaka Solitera:miał on prze-
gryźć trzewy, sprawić zapalenie, ropienie,
stąd gorączkę hektyczną i wszystkie zna-
ki suchot. Gdyby Pan Tardy lub iego
magnetyzowanaznali medycynę, wiedzie-
hby, że Soliter w żolądku zmaydować się,
a tćm bardziey przegryźć go nie może,
"pewnie więc zapalenia i gorączki hekity-
czney nikomu nie sprawi.

Nieświadomi sztuki lekarskiey może
mnie zarzucą, że magnetyzm. będąc cho-
robą, nie może bydź lekarstwem; na to
odpowiem, że właśnie dlatego, iż iestcho-

„robą, domyślać się można,że iesi lekąr-
stwem. Natura bowiem i sztuka często
dla uleczenia choróbuporczywychi nie-
bezpiecznych,inne wznieca: czego przy-
kląd widzimy w sztucznych zapaleniach
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przez wezykatorye, fontanelle, zawisł; na
tem to „zależy niebezpieczeństwowstrzy-

„mania i leczenia niektórych krwotoków,
dyaryi, w końcu samych febr zimnych
(febresintermittentes); doświadczenie albo-
wiem nauczyło, że w takim razie inne
gwałtownieysze przypadki następują: do
tego nakoniec redukuią się conamina sa-
Juiaria naturae starożytnych.

Lecz tu gdzie idzie o zdrowie bliźnie-
go, o dobro ludzkości, zwróćmy całą na-
szę uyvagę i zastanówmy się nad tym nay-
ważnieyszym punktem, czy magnetyzm
staćsię może”szkodliwym; a nim do tego
przystąpię, kilką słów o działaniu wszyst-
kich lekarstw powiedzieć wypada. Każde
lekarstwo wpływa na organa ciala nasze-
go i odmieniaie w jch funkcyach. Ponie-
waż zaśzdrowie nasze od pewney równo-

— wagi tych funkcyy zależy; widocznie więc
lekarstwo przerywaiąc tąkową musi w nas
wzniecać chorobę, lecz w chorym dla tey-
że samey przyczyny może utraconą ró-
wnowagę przywrócić, co przykładiescze
lepiey obiaśni: krwi puszczenie zdrowe=
go osłabi, a przez to chórym go uczyni; toż
samo krwipuszczenie w zapaleniach, w a-
poplexyiżycie mu ratuie; każde więc lekar-
stwo dwoiakim sposobem uważane bydź
może, źle zastosowane iako trucizna, do-
brze zaś iako lekarstwo. ;

Lecz pytam się czy są iuż wykazano
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i doświadczeniem stwierdzone przypadki,
wktórych tak dzielnego śrzodka,iakim iest
magnetyzm zwierzęcy, użyć nam wypada? -

Czyż nieznaywiększą więc ostrożno-
ścią i tylko wtym razie do niego się u-.
dawać. należy, gdzie nas wszystkie inne
co do sposobu skutkowania więcey zna-
iome śrzodki opuszczaią?

Czy niepowinno bydź zostawione sa-
mym doświadczonym lekarzóm. iego uży-
cie, nie zaś nieświadomym tey tak tru=.
dney nauki?

© Czyż nakaniec nie iest występkiem,
lekkomyślnie w zdrowym takowy stan
wzbudzać, który nie tylko na moment
wzrusza calą naszę machinę i w okropne
ią choroby nerwowe wprawia, lecz itrwa-
le' pomieszanie zmysłów i samę śmierć
sprawić może. Za czćm nasitępuiące smu-
tne doświadczenia głośno mówią.

Przez doktora Nasse magnetyzowana
niewiasta dostała pomieszania zmysłów.
Pan Puysegure w swoićm dziele o magne-
tyzmie tak mówi o przypadku znaiomego
światu Lavatera (4). że
  

(4) „Monsieur Lavatei fit probablement, en cette occasion,
peu de cas des conseils que lui dictart mon expórience;
car il ne m'ćcrivit plus. Quelques annćes apres, Jappris
que sa femme avait eu laićle totalement derangóe. et
qu'au lieu den accuser son imprudence, il en avoit im-
putć tout le tort an magnetisme animal; jai meme ap-
pris qu'il avoit ćtćjasqu'A se persuader, queaction magne-
tique etaittrós dangereuse* Pan Deleuze mówi. „Lorsque
on occupe trop longtemps un Somnambule d'idóes ćttan-

geres a celles qwil a pendant la yeille, ces idćes laissent de
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Wszystkie pomienione przykłady po-
twierdzaią,iiż magnetyzm źwierzęcy iedy-
nie iest chorobą nerwów; mocno dowo-
dzą iego niebezpieczeństwo, na które zwró-
cić uwagę tylko magnetyzuiących, nie le-
karzy, bylo moim zamiarem: gdyż zna-
jący trudną leczenia sztukę,bez wątpienia
lepiey ode mnie w tey mierze sądzić po-
trafią. icz

Szczęśliwy! ieżeli choć zarzutami, ia-
kie przeciw temu'sposobowi poymowania
nastąpić mogą, przylożę się do rozszerze-
nia w tym przedmiocie światła. A nazwa-
liskach slabey mołey pracy utworzoną,
nową dokladniey rzecz tlumaczącą teory ią,
z radością przyymę iz wdzięcznością z niey
korzystać będę.

| L. S.

 

 

traces dans le cerveau. Si, quand ilest rentrć dans I'etat
maturel, il arrive que quelque chose vienne reveiller
ces impressions cela produit. une espćce de folie
trćs-difficile A gnerir* A szanowny wiekiem naukąi do-
świadczeniem Portal takie przypadki opowiada. „,L'abus
du magnetisme par les attouchemens, a produit de grands
desordres comme ón s'en est convaincu par Vouverture
du corps de quelques individus, qui óćtoient morts par
cette cause de marasme et de langueur, apres avoir long-
temps ćprouvć de yomissemens.  Plusieurs personnes, jeu-
nes sur-tout, et encore plus desfilles ou de jeunes fem-
mes que des garcons etant mort par suite d'atouche-
ment magnetiques, on a roconnu a Vouverture de leurs
corps, que la cavitć de Pestomac et des intestins, śtoit

"tres retrecie ce dont je me suis convaincn en assistant 4
Pouverture de deux corps, celui de Madame Luillier
agće d'environ trente trois ans, et cełui d'un fils de
Msieur Delpbino, ambaśsadeur; de Venise; agćd'ęnviron
seize a dix-sept ans.



 

 

MEDYCYNA POPULARNA.

Lekarstwo na Kottun.

1

Orarnzność tak mądrze rozrządziła
wszystkie na świecie wypadki, że do-
zwoliwszy mieysca zlym przygodóm, obok
nich umieściła skuteczne do ratowania się
śrzodki. Nie masz choroby, naktórąby nie-
bylo szczególnego lekarstwa;i tego za gra-
nicą szukać nie potrzeba: należy tylko
w yśledzać skutków właściwych każdemu
kraiowi roślini innych istot. Naywiększe
przeto Wolter popelnił bluźniersiwo,kiedy
napisal:

Dien murit A Moca, au fond du Golfe Arabique
Le Caffć necessaire aux pays des frimats,
1! met la fievre dans nos climats
Et le remóde en Amerique.

Jeżeli na wszystkie kraiowe choroby,
nie mamy ieszcze wszystkich kraiowych
lekarstw; to pochodzi z zaniedbania -po-
trzeboych_ w tey mierze wyśledzeń, lubo
od nieiakiego czasu uczeni i pracowici le-
karze, w kraiowych roślinach bardzo
wiele odkryli skutecznych w łasności: i tak
pa zastąpienie zagraniczney Sa/sapart/lz
mamy kraiową naszę furzycę Carex 4re-
naria: na zastąpienie kosztow ney Chiny,
mamy korę wierzbowąi Jasionową: nasz.

y
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Bobownik, Goryczka, Kokorycz,Mleczni-
ca, Kozlek, 'Trank, it.p. wiele zagrani-
cznych zastępuią lekarstw, a z czasem i
więcey się ich ieszcze znaydzie , trzeba
tylko nie żałować pracy, i dołożyć starania
w dociekaniu skutków roślin kraiowych
i nie pogardzać prostemi wieśniaczemi do-
świadczeniami, z których iedno dla poży-
tku współziomków moich przytaczam.

Wydarza się często w kraiu naszym,
osobliwie pomiędzy pospólstwem choroba,
nazwana Kołlun, która różne na siebie
przybiera postaci, i w rozmaitym sposobie
dręczy: bole, tak nazwane, suche, -czyli
łamanie kości, przykurczenia członków,
powierzchowne wrzodowate wyrzuty, by-

walą iey oznaką, póki się nie dobierze do
włosów i onych nie spilśni. Jakie są iey
choroby przyczyny, iaka iey własność,wy-
śledzenie tego uczonym naszym lekarzom
zostawuię, dosyć, że ona iest w kraiu, i
wielu osobliwie wiesniaków uciskai ka-
lekami czyni, ażeby myśleć o sposobie ich
ratowania. Przed dwudziestąi kilką laty
zacny powiatu Telszewskiego na Żmudzi
obywatel i urzędnik, wslawiony był.
z umiejętności leczenia tey choroby: towa-
rzyskie, a w części i familiyne związki,
ściśley mnie z nim łączyły. Byłem świad-

_kiem oczywistym tey dobroczynności,ia-
ką on dla wielu nieszczęśliwych tą nie-
nocą dotkniętych Rynia Nie wchodzę
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w rozbiór lekarstwa, iakiego on AD
(bo zdaie mi się, że pomimo ogólne fi--
zyczne, i chemiczne, teraz w używa-
niu będące, wiadomości, wiele nam ie-
szcze do poznania własności przyrodzenia
braknie) po prostutylko to, eo widziałem,
opisuię.

Około S$. Jana, w porze kiedyroślina
iest w caley swoiey sile, zbiera się ziele
po borach rosnące ilakby wicie po ziemi
rozesłane, znaiome pod nazwiskiem Haódż
mur, czyl Licopodium cłava UT, które
ususzone, na blasze spalić należy, i popiół
w sloiu pęcherzem zawiązanym "chować.
Gdy się wydarzy chory potrzebuiący ra-
tunku, wziąć szklankę stołową, na niey
położyć chusteczkę czystą trochę wklęsłą,
do którey włożyć lyszkę tego popiolu, ii
wodą wrzącą przepuścić, żeby się śobia
pełna szklanka ługu: ten fg niech chory
piie, z początku po trzy razy ną dzień,
a poźniey dwa razy, rano I w wieczór, i
za kazdym razem, pozostałą w szklance
cząstką głowę mu zmaczać. Tego lekar-
stwa skutek iest „że porkilku tygodniach
wywinie się koltun we włosach, a chory,

* chociażby był pokurczony, odzyska włla-
dzę swych członków. Wywinięty we
włosach kołtun trzeba namaszczać tlu-
stością, naylepiey ptaszą, a gdy na calod-
rośnie, ustrzydz, 1 cala kuracya zostaie
skończena.
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Uczony Wileńskiego Uniwersytetu
Professor Jan Wolfgang, w rosprawie swo»
jey o postępach uinieiętności Farmacyi,
N. 21 Dziennika Wileńskiego ogłoszoney,
wyraża , że wszystkie popioly niczóm iq-
nem nie są;tylko potażem zwyczaynym, i to
zdanie iego żadney wątpliwości nie ulega;
ale cóżiest potaż? sol alkalicznaza czyżwszy-
sikie Sole iednostayny skład maią? Suda,

(niewiadomo dla czego nazwana Aflcalz
zauinerale gdyż iona z roślim pochodzi),
różna iest od zwyczaynego roślinnego po-
tażu, a przecięż do ogóluego nazwiska po-
tazu należy. Uczony Professor, którego
wysokie talenta uwiełbiam, nie zaprzeczy
tey prawdzie, że różne sole, pomimo iedno-
stayność krystalizacyi,z różnorodnych skła-
daią się części, a zatóm różne maią i mieć
powinny skutki (1): wreszcie, co szko-
dzi, w niedostatku innego sposobu ra-
towania, użyć wskazanego teraz lekar-
stwa. Roślina do tego wzięta, nie iest by-
naymniey narkotyczną, a choćby i coś

narkotycznego w sobie zawierała, prze-
mieniona w popiół, staie się prostą tylko
zasadą Soli Alkaliczney, nie wiadomo iak
umiarkowaney, a załóm samo tylko roz-

sądne doświadczenie do przekonania się o
,

(1) Ileż to skutków dobroczynnych dla rodzaiu ludzkiego, nie
połączyło dzieło opatrznościw tylu krzewinach ? możnaż
Żądać roślin zamorskich: dzielnieyszych , należy raczey
uwielbiać dawcę 1 zalecać suum cwiguę.Uziarkowski kar.87.



127

skutkach doprowadzić może. Skutki roślin
pospolicie poznalą się z ich smaku, i z przy-
miotów wilgoci, iaka się w nich znayduie,
i ztąd rozsądai przyrodzenia badacze, znay-
duią w roślinach własności, sciskaiące, roz-
miękczaiące, golące, i t. d. Ale w rozkła-
dzie ich części, innego potrzeba prawidła:
bo roślina przez spalenie przeistoczona, iuż
nie iest tćm, czem była, i może nabydź
wcale innych własności. Nim antimonium,
tak teraz pożyteczne, weszło w powsze-
chne używanie,diugiego potrzeba było czasu
i dłagiey pomiędzy uczonymi lekarzami
walki, która się iednak skończyła na przy-
znaniu mu z doświadczenia uznanych sku-

- tków. zie r

"wwrzn PPSocNY uamazto » m: 
*

SPOSÓB ŁATWY WYLECZENIA RÓŻY W SAMYCH IEY

OBIAWIANIA SIĘ POCZĄTKACH.

O)sosa tą chorobą dotknięta, iak tylko
iey znaki na sobie poczuie, zaraz nietracąc
czasu tak ma z sobą postąpić. Niech we-
źmie szczyptę prochu,strzeleckiego i ią
przed sobą zapali, tak, aby dym stąd po- '
wsitały w chwili swego szybkiego powsta-
nia ogarnąl i uiął część ciała cierpiącą.
Należy toż samo kilka razy powtórzyć i
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dla doskonalszego zbolałey części odymie-
nia, trzymać nad sobą i w koło siebie
szczylno zawieszone płótna. Wielu po-
zbyło się róży tym sposobem, który tym
skuteczniey działa, im wcześniey do niego
udaiemy się na pomoc.

"B.

   ZEDONET YNY 

WIADOMOŚCI MAGNETYCZNE.

z NIESWIŻA.
£

Orrzywanśwy wiadómość z Nieświża, że
tómi czasy aptekarz tameczny P. KONRAD,
w.przytomnościmieyscowego lekarza ma-
gnetyzował pewną osobę, doprowadził ią
do stanu snu czuwaiącego, w którym prze-
pisala sobie lekarstwa, a za użyciem onych
zupełnie uzdrowiona została. Dalszych szcze-
gółów tego doświadczenia Gie omieszkamy
umieścić po otrzymaniu podrobnych i u-
rzędowych wiadomości.

/

z WITEPSKA.

Nauczyciel Grymnazium Witepskiego
P. KNiamNicki Fil. Doktor doniósł nam
w ogólności, że lekarz tameczny za po-
mocą magnetyzmu przywrócił do zupelne-
go zdrowia osobę maiącą chorobę S. Wa-
łentego. Spodziewamy się w następnym
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numerze dokładną ztego ważnego wypad-
ku zdadź sprawę.

z BRRTLTNA.

Doktor WoLFAaRT wliście swym pi”-
nym z Berlina d. 11 Lutego 1817 r. do-.
nosi między innćm: „Mogę teraz uwiado-
mić o zdarzeniu bardzo pomyślaćm dla
magnetyzmu. Król Jegomość mianował
mnie Professorem ordyńaryynym magne-
tyzmu, toiest członkiem oddziału Uni-
wersytetu Berlińskiego: uczynił on także
rozporządzenia wcale ważne i stosowne
dla magnetyzmu, o czćm pisma publiczne

, doniosą wkrótce. *

GOSPODARSTWO.

 

SPOSOB ŁATWY I NIEKOSZTOWNY ZALEWANIA ŁĄK;
A PRZEZ TO POPRAWIANIA ONYCH.

 

Krrbv doświadczeniami ekonomicznemi
„różne kraiowe dziela, i nawet pisma pe-
ryodyczne napełniaią się, a te daiąć wzory
do poprawy gospodarstwa użytek przy-
noszą, i wzrost rolnietwu coraz wyższy
nadaią; postanowilem też i ia kilkunasto-
letnićm doświadczeniem moićm stwierdzo-
ny użytek w pomnożeniu i poprawie łąk
- zalewy onych wodą, w porach ro-
u które wygnaiaią mech przeszkadzaiący
MV, VL a8 17: G:
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wzrostowi trawy, iod wiosennych przy=
mrozków szkodliwych bronią, publiczności
udzielić, przekładając oraz sposoby obey-
ścia się z niemi. AWszelkie położenia a
naylepieygórzyste, „gdzie pomiędzy góra-
mi iąki się znayduią, do tego przedimiotu
wykonania. są naylatwieysze I naylepsze:'
4 tak upatrzyć trzeba, węzinę: mpieyszą
lub większą pomiędzy dwiema pagórkami
ku spadówi łąki, w tey wedle chęci, iak
daleko zechce się takową łąkę zalać wodą,
stosowhie do tey wysokości, po zrówno-
ważeniu sposobem wiadomym, usypać
trzeba groblą czyli śluzę z ziemi mocno
ubitey: lub też ieżeli ruczay iaki,' albo
rzeczka przechodzi, tedy taką groblą zba-
lek szczelnie spuszczonych, tak iak przy
mlynach, dla bezpieczeństwa od wyrwa-
nia opatrzyć i ziemią osypać, zostawując na
rowie samym otwór, od: którego wdluż
łąki, pierwey nim się grobla usypie, ma
bydź rów przekopany dla tego, iżby po
spuszczeniu na wiosnę wody, reszta oney
z-łąki: do tego się zebrała rowu,'i „onym
na dól wyszła. Tak tedy w zostawionym
otworze wstawia się z grubego brusu zro=

_biona-ryna w: ten sposób: aby koniec ie-
den. który od łąki wstawi się w rów,
był na cali naymniey 6 wyrąbany, a
drugi tak iak. w'zwyczayney rynie do
wypłynienia wody:wyżłobiony. "Fakim
porządkiem wstawiona ryna nakrywa się

i
f



131

tarcicą, lub grubym .opołkiem szczelnie;
zostawuiąc w końcu niewyżłobioney ryny
otwór, do któregoby szpunt maiący około
cali 6 w kwadrat wchodził tak szczelnie,
aby po zatkaniu onym tego otworu, wo-
da nigdzie wycisnąć się nie mogła: ten zaś
szpunt stosownie do. wysokości grobli dłu=
gi, wprawia się w kawał drzewa, które
np. od półtora iokcia dłagie w pośrzodku
dlótem ma zrobioną dziurę, przez którą
ów szpunt przechodzi, i poziomie pomię*
dzy dwa słupy 'w teyżeodległości od sie-
bie w ziemię wkopane wpuszczaiąc po-
sluguie do łatwieyszego podniesienia lub
opuszczenia w pomieniony otwór w rynie
zostawiony tegoż szpuntu. Atak po zro=
bieniu ryny z wierzchu okryć ią grubą
deską i osypać od tego mieysca gdzie się
szpunt wklada począwszy, w poprzek sze=
rokości całey grobli, ziemią ubitą mocno,
aż do wysokości samey grobli. Tym spo-
sobem urządzona grobla i ryna ze szpun=
tem, czyli tak nazwany mnich dla upustu
wody; w jesieni około 15 Pazdziernika
wcześniey lub nieco poźniey, zamyka się

czyli zatyka dla zatrzymania wody, która
z ruczaiu lub rzeczki, ieżeli zaś ich nie ma,
więc od deszczów i slot iesieanych póty
się nazbiera w tak nazwanym stawie, do
iakiey wysokości grobla wyniesiona bę
dzie, itaki odlew uczyni, iaki przez zró-

wnoważenie zamierzonym został. Tętedy
: 9 IE

1
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wodę przez zimę utrzymywać z pilnością
na łąkach zatamowanych trzeba, iżby ani
krety lub szczury przedrążeniem» grobli
nie zrobily otworów, kędyby woda wy-
dobywaiącsię ubywała, ii, wyrwaniem gro-
bli zagrażała, oraz w razie odligi od na-
padu naglego wody grobla przerwana lub
też uszkodzona nie została. Dla tego więc
w pierwszym przypadku należy takowe
dziury drobnym, naylepiey końskim na-
wozem zasypywać i zatykać, w drugim »
stosunkowie przez otworzony mnich czyli
szpunt upuszczać wody: gdyż ieżeliby ona
przez niedostrzeżenie ze stawu zimą wy-
piynęła, a grobli wcześnie na wiosnę nim
się woda uzbiera dla ziemi zmarzłeypopra-.
wić niemożna bylo; gorzey to zaszkodzi lą-
ce, niż gdyby ona niezałana wymarzła od
wiosennych przymrozków. Kiedywięc po-
mienionym sposobem zatrzyma się woda,
nie trzeba się kwapić na wiosnę spuszczać
oney, boprzymrozki wiosenne,które do 0-
statnich dni Maia zwykle bywaią, są szko-
dliwe bardzo ląkom, i wzrost odbieraią tra- -
wie,a kiedyieszcze zapad nie ich kilka na ta-
ką ląkę, zktórey woda spuszczona, zepsuie
ią do szczętu tak, że nic prawie siana zniey
nie będzie. Przeciwnie.zaś, kiedy się woda
na lące zatrzyma naymniey do końca Ma-
ia starego stylu stosownie do ogrzewaiącey
się od slonecznych promieni wody , a ztąd
pewnego oney stopnia ciepła, trawa w wo-

i
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dzie rośnie niepodlegaiąc żadnemu uszko-
dzeniu ed przymrozków wiosennych, i
do tey wielkości pod wodą się wzniesie,
że doświadczenie okazało, iż większa i gęst-
sza wnet po spuszczeniu wody tam iest
trawa, niżeli obok natey łące, która pod
zalewem nie była. W spuszczeniu wody
to zachować radzę, aby wodę nie nagle
ze stawu przez rynę upuszczać, lecz nay-
więcey aby tyle iey przez rynę zbiegalo,
ile z wiadra lekko leiąc upływa: gdyż do-
świadczyłem tego, żetrawa wysoka, która
nad powierzchnią wody przerosła, przez
nagly uplyw oney osłabiona, kładąc się
na ziemię wygnalja inną trawę pod sobą
iłące szkodzi: a przeciwnie kiedy woda
zwolna się spuszcza, ta trawa wysoka nie
przyciąga się do ziemi, gdyż oswołona z po-
wietrzem i slonecznemi promieniami nie
upada i nie szkodzi wzrostowi drobney o-
bok iey będącey. Tym sposobem w Gu-
bernii Wileńskiey utrzymuiąc ciągle za-
lewane łąki, gdzie tylko to wykonać mo-
żna było,takiego pomnożenia siana do-
czekalem: iż ląka iedna, która mi tylko
przed laty siedmią, w dosyć znacznym
obszarze, pod40 fur iednokonnychdawa-
ła siana; z teyże samey w roku siódmym
zalewu , 128 fur sporych dostałem siana:
wygnicie bowiem mchu, który nie dopu-

„ szczał trawie wzrostu pierwey a z tego u-
gnoienie przyczyną stały się gęstości tra-
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wy, która ostrą 77zkswę (1) tylko wprzód
daiąc, z czasem na murog 1 mietlicę za-
amienila się; a miesca, w ktorych przed za-
Jlewemi nic niekoszono dla nierośnięcia,da-
ły trawę nayoblitszą, dła tego, iż wodą od
przymrozków wiosennych trawie bardzo
szkodliwych, okryte były, i mulem z części
zgniłych mchu zasiliły się. I tak bywało
iż na początku Czerwca osuszona łąka od
wody, częsio we trzy niedziele doskonale
urosła, że ią koszono z oblitym użytkiem.
Po opisaniu sposobów zatrzymania i spu-
szczania łąk takowych, znayduię ieszcze
potrzebę polożenia niektórych przestróg a
to takich: w drugim lub tzecim roku za-
trzymuiąc na łąkach wodę, po spuszcza-
niu niekiedy pokazują się plamy naonych
tak, że na tych trawa nie będzie żadna,
co trzymaiącego się tego sposobu zrażać
niepowinno: albowiem skutkiem tego iest
mech, który Ba iedno miesce przez falę wo-
dną spędzony, w grubey zgnił warście, i

„ tam wyparzył trawę. "Takie więc miesca
gołe wraz po spuszczeniu wody , trzeba
osypać potruchą od siana, a tak ułatwisię
wzrost trawy, i w roku następnym ża-
dnych tam znaków wyparzenia nie zosta-
nie. Powtóre gdyby się dostrzegło, iż mało

 

(1) Wikswa czyli wirwa wyraz techniczny w rolnictwie.
znaczy w całey Litwie i Zmudzi trawę wysoką ale nie-
zdatną do karmu bydła a szczególniey koni. Przyp. Fed.
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na tóm có przez otwór mnicha uchodzi
wody;tedy można na wierzchu grobli u-
rządzić spustek nakszialt szuflu, którym
w młynach wodaych na koło woda ply-
nie, ztarcic szczelnie zrobióny,I1 ten mo-

stkiem z wierzchu obudować, iak się zwy-
kiy ialowe spusty urządzać, a tak ony
ustawić, iżby w każdóm zdarzeniu zby-
tkuiąca« woda” przezeń; splywać mogla.
„Potrzecie po zebraniu „w lecie siana, u-
ważaiąc. gdzie między: trawą wiele obu
nayduie się, takie miesca trzeba broną
żelazną, lubi drewnianą ostrą przebro-
nować, na wiosnę potuchą zasypać, i tak
zostawić: za utrzymaniem bowiem w je-
sieni wody, ów mech prędzey odęrwany
od.trawyy wygniie, a na tych miescach bez
porównania obfitsza w następnym roku

_ będzie trawa: gdzieby zaś na wiosnę fala
wodna poznosiła mech na brzegi stawów,
tam wnet po spuszczeniu onych takowy
mech wygrabić, i wynieść na pola orome,
który zastępuie nawóz bydłlęcy skutkiem.
swoim. Poczwarte na zaletę tak mąlym
nakładem pomnażaiących się łąk i to ie-
szcze dodam:iż gdzie są łąki na torfowey
ziemi wnizinach, lub bagniste, tam po-
spolicie w.jesieni bydłem pasząc dopo-
źna, takie się iamkiod racic ikopyt bydlę-
cych wybiią, że na rok przyszły, nie tylko...
wiele to szkody tym miescom uczyni,

"lecz nadto i wygrabić z tey wybitey: ląki
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trudno siano: gdzie zaś na takich miescach
zatrzymuie się woda na zimę, tam prze-
ciwnie nic nie szkodzi, choćby naywięcey
bydło ubiło: gdyż woda przez fiesień,
zimę i część wiosny na tych miescach le--
żąc, tak te: dołki zrówna ,-że i zna-
ku wydeptania nie zostanie. 'Takowy
wprawdzie sposób pomnożenia łąk, choć
nie iest nowym wynalazkiem, bo o tćm
nas przeświadczaią dziśieszcze na łąkach,
w różnych miescach pozosiaiące, i od da:
wnych a niepamiętnych czasów usypane
groble, które przekonywalą, 11ż musiano
dawniey tego używać sposobu: lecz gdy
tak użyteczny sposób pomnożenia ląk za-
niechano, a la naypierwszy w moich oko-
licach tego się chwycilem, i Roni
nie tak moie iakoi sąsiadów moich,
przykładem moim przyniosła zoyśiby
skutek; przeto zalecaiąc to doświądczenie
ekonomiczne, ono w zamiarze przysłuże-
nia się niewiadomym tega sposobu, do Pa-
miętnika Wileńskiego podadź postanowi-
łem.

JlaN Gapon P. I.
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SPosóB WYLEPIANIA WEWNĄTRZ. PIECÓW, Wynale-

ziony przez sławnego chemika Doktora BrAcx (1 )-

(7Jlepianie pieców wewnętrzne, wystawione iest

u nas na nieustanne naprawy dla słych materyałów
używanych do tego , umieszczamy więc nastę'puiący
sposób , aby zapobiedz naywiększey niedogodności
w kraiu tak zimnym iako naszym,)

Trzeba utrzeć na proch mialki węgli
z drzewa iakiegokolwiek i przesiać przez
przetak, mieć tąkże glinę równie na pro-
szek utluczoną, może ona bydź iakiegokol-
wiekkoloru: naylepsza iest naymniey to-
piąca się. Rozczynić potóm w cebrze glinę
z wodąiz proszkiem węglowym, w sto-
sunku 4 proszku węglowegona 4glinyi
wymieszać wszystko , aby to miało zsia-
dlość ciasta nieco płynnego. Jeśli glina
ma wiele kleiowatości,- należy, ile 2
można, dodawać proszku węglowego,a
mieszaniną stąd powstałą naprowadzać
w cienkiey warście wewnątrz pieca i po-
wtarzać to kilka razy, aby wylepianie ,
wszędzie równe było. Pierwsza warsta
i następne niepowinny mieć nad iednę liniią
grubości, każda zaś zosobna powinna bydź
wysuszona powolii bez ognia , ABAuni-

 

"dA

(1) Obacz Voyage en Kcosse et auxHebrides par F. 8:
HFond. Paris 1797.
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knąć pękania się iszparów:nowey zaś war-
sty nie lepić wprzód nim spednia dosko-
nale niewyschnie. Mieszanina gliay z wę-
glem stanowi calą taiemnicę powiększenia
ciepla pieców. Węgiel iest złym .przewo-
dnikiem cieplika, ale utrzymuie go, sku-
pia i przeszkadza , aby ze zbyteczną ła-
twością nie wymykał się przez ściany ota-
czalące. Mieszanina ta dobra iest do pie-
ców pokoiowych, kuchaunych; piekar-
skich, chemicznych it. d.

z”

  

LITERATURA.

O Panu BeRNARDZIE DE SĘPIER (Bernardin de Saint
'_ Pierre) i o harmoniiach przyrodzenia. Rzecz

wyięta z Pana Eme Manrę (imć Martin)
przez JANUSZA WIRIONA.

'

Jeżnui widowisko cnoty w zapasach znie-
szczęściem zdumiewa i iest godnć uwie|-
bienia, sędziwy mędrzec, cichy, spokoyny,
obcy niezgodóm publicznym”, bez dumy
wśrzód - dumnych , bez trwogi wśrzód
śmierci, nas dotyka i zachwyca więcey.
W pierwszćm postrzegamy wytrwałość
co żwycięża boleści, w drugim oboiętność
na zloto, na sławę, na obie jedną się
pomyślnością ludzi zaprząta, ludzi co ie-
go prześladuią albo o nim zapomnieli. Pa-
trzy na nich zdaleka iako się kłócą o zie-
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mię co ma ich połknąć i strawić, a sam
wzbiia swóy umysl. do nieba gdzie iuż
szczeblamr wstępuie; ubolewa, Że się szar-

pią o korzyść iak sami nietrwałą, kiedy
on się przywięzuie do prawdy, nieśmier-
telnych jakpamięć:i dziela iego. Przyro-
dzenie iest iego iedną nauką, szczęście lu=
dziiego żądzą i Bóg który go otacza: dzi-
wami, iego ulubioną nadzieią. « Tak da-
wniey Ateny silily się ucisnąć jarzmem na=
rody. Foceyczykowie obdzierali kościół
Dellicki. Dion upadłał pod nożem mórder-
ców, i zwycięzca |ilip stojąc wśrzód roz-
walin Oliaty uragal narodómi groził wol-
ności Grecji, kiedy Platon, niebieski Pla-
ton, poważny iak przyrodzenie, wycho=
dzil z uczniami i siadał na górze przyłąd-
ku Sunium. Tam z pod cienistego gaju
Minerwy, uważał Oceanu rozlewy,inie--
botyczne wieże bogatey Delos, tam zapo-
minal o zbrodniach ludzi, kiedy nauczał
o cuotach miał przed sobą przyrodzenie;
i zdawało: mu się oglądać Twórcęę w śrzód
iestestw stworzonych.

Czaruiący ten obraz byłby raczey 0-
mamieniem poetów, gdyby starożytność
uczona nie wystawiała przykładu, i za dni
naszych mędrzec; prawdziwy filozof Pla-
ton francuzki nie odnowił widoku.
W chwilach tych krwawych zaburzeń pod
któremi stękała Europa, kiedy pychaie-
dnych zboyców podmawiała, a zboycy
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byli królami, wienczas pisarz wiekopo-
maych badań i Pawła i Wirginii, ucie-
kał z miast spustoszonych, uciekał na po-
la otwarte do wieyskiego przytułku. Mało
ważąc tę cześć, która się wyrządza ko-
sztem poświęconey cnoty, te maiątki co
zrażaią przyiaciól, a na żoldzie utrzymu-
ią pochlebców; nie ubiegal się o pochwa-.'
ły stronników, Sybarytów, Ateuszów, bo
prowadzone ofiary przed ostatnićm tchnie-
niem blogosławiły temu i w jego kartach
pobożnych szukały dowodów nieśmier-
telności swoiey. „Ogloszenia wyroków1
skazania na śmierć nie trafiały w jego ser-
ce, co się iednem przyrodzeniem zaymo-
wało. Nie raz czekaiąc słońca w poranku,
żegnaiąc go wieczorem,przy śpiewach roz-
licznych ptaków i fadości natury, wy-
rzekal do siebie z zapalem: o ieszcześmy
wszystkiego nie stracili, ziemia nie zboczy-
łą zbiegu rocznego, słońce kwieciiey łą-
ki,iowoc doyrzewa a plenne żniwa skla-
daią snopy sowiie: wszystko tak iak bys
lo pierwey, iak było, kiedy ludzie byli do-
brymi. Natenczas w dumaniach słodkich
_ponurzał duszę pobożną. Spoczywaląc po
brzegach sirumyków, po cieniach topoli
i wierzby, opieral się myślami o widoki
przecudne. Ach! cóż nas pociąga do mia-
sta, cóż głosi o ludziach, o ich woywach,
6 ich zbrodni, o ich nędzy ? czómże są ich

' pałace kiedy nie mieszkaniem podłości,
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czem wozy tryumfalne kiedy niepamią-
tki świetnego złoczyństwa; a' na pomnik
buduią im obszerny i kosztowny grobo-
wiec? lnaksze są łąki, gaie, strumienie,
inaksze to wszystko na wsi co nas prze-
świadcza że iest Bóg stworzyciel, że wi-
dzim istotnie okolo siebie wszechmocność
i wielkość iego; niezmierność i wieczność
tam ksztaleą serce; tam pelność życia ob-
fituie, tam wszystko zapowiada uciechę,
szczęście i miłość. "Tam tylko człowiek
rozpoznaje potęgę i niedołężność umyslu.
Tam oyciec świata odkrywa mu, że ie-
go wiotche istnienie zależy od trawy, któ-
rą tratuie, od robaka którego w piasku
zaniechał. Rozwaga czyni iego królemi
wynosi pod niebo, rozwaga odslania iego
małość i wykazuie ziemię co ma iego po-
chować. Niekiedy w obecności sadów, któ-
rych owoce ulepszył, w obecności roślin
któremi rolą zaplenił, i dzikich zwierząt
które pokonał i gibką rózgą prowadzi,
sądzi się naymocnieyszym na świecie; nie-
kiedy wchodząc w skład slomy gdzie po-.
wierzone ziarno karmi się i żywi, i co la-
daiaki powiew druzgocze iściele, albo
kiedy obrzydliwy owad toczy owoce, kru-
szy w proch żniwa i dokucza iemu same-
mu, on się tuli, rumieni i wzdryga z*po-
niżenia swoiego. Ale iedna myśl wystar-
cza ażeby wyprężył swą wielkość: żeby
się rzucił w oblicze Boga, który go wy+
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wiódł:z nicości; przestałe tam. bydź ma-
tym, slabym i nędznym; stale się nieśmier-
elnym. ! i |

Poymować człówicka przez cialo ićst '
to iego poymować przez zmysły. Z iego
wyobrażenia wypada, że zwierzę miććby
powinno przednieyszy od naszego umysl,
bo zmysły wielu zwierząt przednieysze
są od naszych. Teden ten wniosek obala
cały układ maieryalizmu. Wszystko więc
nie: zależy od. zmysłów, ieżeli zwierzęta
nie stargaty zwierzchności nad sobą czlo-.
wieka; ieżeli wszystko nie zależy od zmy-

- słów, iest więc coś.w czlowieku, -€o się
odosobnia od zmysłów i ciala. est szczy-
tnata istota, która w pośrzód widoków
spustoszenia, w świecie gdzie się wszystko
psuie, w obecności 'opoki co się rozpada
i wali, marmuru cosię wyszczerbia, kwia-
tuco usycha, człowieka-©o. kona, bez wła-

dzy: powściągnienia tylu. władz niszczą-
eych „ sam będąc narzędziem zniszczenia
zgaduie swoię wieczność, i posyla myśl

do Boga która. nie ma umierać.
Tak iest, myśl ta się wytlacza wyra-

* znie naiego poważnem czole. VYidok czło-
wieka ma coś w sobie znaczącego, cóś w so-

bie szczytnego co-obiawia iego przyszłość.
Możeż-on bydź budową zlożoną umyślnie
dla śmierci, on ćo kocha z taką namię-

inością, co tworzy ztakim geniuszem i roz-

kazuie z taką siłą. Jego nawet starość zda-

0
x
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ie się godzić do nieba iak do miamkkia.
śwoiego;:właśnieto ra łożu Śmierielnóm
fozwiia się iego wielkość cala i wszystkie
spa przy zgonie jaśnieją. Dla czegóż
obechość starca rozrżewnia nas i przenika
uszanowaniem pobożnóm ? be: czuiemy
w: -sunniieniu, Że im bardziej oddala się
wiekiem od Rać, tym bliżey staie pól nie-

śmiertelności. Nigdy więcey ta uwaga nie
uderzyła prawdą swoią, iak pierwszego,
razu, kiedy postrzeglćm szanownego starca:
którego dziela wydaię. Szedłem ponad
brzegiem bystrego koryta Isary, w tóm
usironnćm zaciszu, gdzie iego. lata upły-
wały powoli. Pogodna nóc iesieni obięla
naturę uśpioną. Xiężyc świecił blado iL
promieniste pasma rozbuał o nagie gałęzie
„drzew obnażonych, wietrzyk "niekiedy
powstawał, kręcił zżólkłe' i suche liście
r zsżelestem zmiatał na łąki; ale te obrazy
byłyby bez wrażenia, gdybym wśrzód po-
chylości pagórka nie zobaczył starca,któ-
rego tam idąc szukalem. Dlugiei śnieżne
włosy spadaly mu na barki szerokie; na
twarzy tehnąl czystą enotą i błękitne oczy
rzucal tu'i ówdzie z słodyczą i powagą.
Mial coś w rysach swoich umysłowegoi
 sczytnego, że się obcym zdawał w tym
świecie; przypom:mal iednę z tych szczę-
śliwych cieni przesuwaiących się , które
Wirgiliusz ukazywał na kwitnących bło-
niach Elizu. O filozofy! iegoby wspanialy

M
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i tkliwy widok rozprzestrzenił wasze my-
śli. Icóż? i on nawet, on ma bydź tylko
zwierzęcym człowiekiem przeznaczonym
grobowi? Czyż iego mądrość, iego twór-
czy geniusz same kłamstwa wyslowłaly ?
fyle cnot, których pamiątki wiekuią,
śmieróćby otrzymały w nagrodzie? Eh! wa-
sza wątpliwość dowodzi wasze blędy, iak
+vasze liczne układy dowodzą wasze nie-
pewności. Na cóż się przyda wyzuwać
człowiekaz wielkości, naco wyzuwać du-
szę z przyszłości, dla którey istnieie? Cóż
to za nauka co ustawnie pogrąża, a nigdy
nie dzwiga? I iakaż to iest mądrość, co
nie pociesza, nie uczy, i przekazuie na ni-
cość? |

Ale tym czasem w glębi ucieczki swo-
iey zatrudniał się pisarź Pawła i Wirginii
dzielem o harmoniiach przyrodzenia. Po-
tomność zdziwi się, że to pismo było two-
rzone dla szczęścia ludzkiego w epoce,
która dla niey spisała same złoczyństwa;
dzieło to iakby natchnieniem boskićm zło-
żone,uzbierało w sobie wszystkie pory wa-
jące piękności natury, kiedy współcze-
śnie za zleceniem rządu ze starożytnych

xiąg wydzierali platni literaci wszystkie
miesca gdzie istność naywyższa odbierala
cześć i oltarze, i wskazywali tę pracę za

wzorową dla bezbożnego wychowania po-
.koleń. |. | '

(Ciąg dalszy nastąpi.)



  

w

ZAPYTANIA I WĄTPLIWOŚCI Czyli ROZMOWA UCZNIA
FILOZOFA Z NEWTONEM I KARTEZYUSZEM.

(Wyiątęk z dzieła Essais d'un apprenti philosophe:
par HOoURCASTREME. Paris 1504.)

Uczeń filozof. Szczęśliwy, kto, iak wy;

znać może z pewnością początek rzeczy!
Pozwolcie mi, o wielcy ludzie ostatnich
wieków!zapytać: iaka przyczyna fizyczna
utworzyla rozmaite kule niebieskie roz=
siane po przestrzeni? i

Newton i Kariteżyusz razem. A cote*
go to nie wiemy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy=
czna nadała im massy, tak niestosinko-= .
we między sobą i ruchy tak rozliczne;
w czasie ich utworzenia? ta
_Kariezyusz i Newion rażem. Zgoła

tego nie znamy. i >
Uczeń filozof. laka przyczyna fizy=

czna nadała pierwszy popęd ruchu tym
cialóm niebieskim? >

Newton i Kartezyusz razem. A co
tego to nie wiemy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
czną oznaczyła onych ruch kołowy na
osi w tym raczey kierunku niż w dru=
gim, naprzykład dla ziemi, od zachodii
na wschód a nie od wschodu na zachód?-
MV VL 181% 10
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Kartezyusz i Newion razem. Zgola
tego nie znamy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
czna utrzymuie ciągłość ruchu planet, kie-
dy sam opór powietrzokręgu powinien-
by go zniszczyć w każdey chwili?

NewlontKartezynwsź razem. A co te-
go to nie wiemy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
cznaobraca ziemię na około swey osi we
dwadzieścia cztery godziny, wtedy gdy
xiężycnaprzykład,lżeyszy naymniey czter-
dzieści razy, odbywa ruch takowy, zak
powiadaią, w dni dwadzieścia siedm i pół?

Kariezyusz i Newlon razem. Zgola
tego nie znamy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
czna sprawuie i uwiecznia, w ilości za-
wsze równey, tę massę niewyliczoną pły-
nu ognistego, który słońce rozsyła nieu-
siannie po ogromnym Świecie?  -

Newton i Kartezyusz razem. Acote-
go to niewiemy. -

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
czna wypuszcza tę maieryią płomienistą
i rozprzestrzenia onę w obwodzie dwie-
stu milionów mil francuzkich, w przecią-.
gu siediiu czy ośmiu minut?

( Kariezyusz i Newton razem.  Zgoła
nieznamy.

Uczeń filozof. Taka przyczyna fizy-
czna nadała i udziela ruchu ziemi w jey
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biegu rocznym, z tą chyżością niepoiętą,
Którą, zak mówią, przebiega ziemia dwa=
dzieścia Z tysiące mil francuzkich
na godzinę?

Newton iKartezyusz rażem. A cotes
go to nie wiemy.

Uczeń filozof. laka przyczyna fizy-
czna wyprowadziła z nicestwa pierwsze
istoty byt malące na rozmaitych kulachi1
nadała im ruch i życie?

Kartezyusz i Newton razem. Zgoła
nie znamy.

Uczeń jetlozof zwracaiąc mowę do
sdineggo żylko Newtona. A zatóm wiel-
kiigórny New/onie! przedmiot zapytań
moich wchodzi w liczbę tych zjawień,
które pobudziły cię dawnićy do uczynie-
nia tego skromnego lecz ważnego wyzna-
nia: Originem non habent ex causis me-.
chanicis, toiest nie masz pierwiastku me-
chanicznego przez który wytłumaczyć
ene, lub na którym usadowić rozsądnie
możnaby było! Otoż iestem dostatecznie
oświecony : dziękuię wam za waszę po=
wolność.
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DO WYDAWCOW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO

WILENSKIEGO.

O ALGEBROMANIIL.

Może Publiczność za złę nie poczyta tym,
którzy w szczególności nie dotykaiąc osób
dowcipne pisma lubią. W liczbie tychbę-
dąc, na iakie ku zalecie takowych pism

' zdobydź się mogłem określenie, to przy=
łączam. i

Nie trzeba tego dowodzić ile nauki, ile
wynalazki różne do pomyślnego powodze-
nia i uszczęśliwienia ludu przyczyniają
się. Można twierdzić, iż między innemi
wijadorsyćć doskonala matematyki iest ce|l-
nieyszą. Jakie z niey były isą-korzyści
doświadczenia  przekonywaią. - "Trudno
przecię iest wyliczyćtakowych w znaczney
liczbie, którzyby zupełnie kilka umieię-
tności posiadali: nie podobna zaś, aby przy-
kladaiący się do nauk, z obarczeniem sił
własnych doszli zamiaru chęci swoich
w tóm, co iest nad ich geniusz i obięcie.
Nauki powinnyby bydź udzielane i żądane i
stosownie do każdego sposobności i poię-
tności na podobieństwo różnych talentów
i rzemiósł. Rzadko który artysta w kilku
sztukach bywa doskonały.

Nie wiem czyli pisarz i tlumacz pisma
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Algebromanii posiadał iakie nauki dokła-
dne, lecz, że pomieniony wyiątek dowci-
pnie napisany ,. przetlumaczył, nie tylko
mu to za zle poczytać nie można, ale ra-
czey wdzięczność mieć należy.

Czy w społeczeństwie cywilnćm samemi
tylkonaukamiipoważnemi o nich rospra-
wami trudnić się przychodzi? Są takie
chwile zróżnych wypadków, gdzie umysl
potrzebuie rozrywki, a nie zawsze użycia
ich podaie sposobność. Matematyka zaś
niewcześnie przystosowana, zapewne unu-
dziłaby. Cóż toszkodzi uczonym, że kto
dowcipniei zabawnie napisze, lyb prze-
tlumaczy pismo? Cóż to uczonych może
obrażać,kiedy pod artykulem o Algebro-
manii autor samychtylko pedantów kry-
tykuie. Do nich więc należy wąć się za
siebie, mążzaś uczony 1 poważny,który
doskonale zna swoię naukę, mnieyby na

* to mógł zważać.Niedogodnością zaisteby-
łoby w zabawach pospolitych chcieć tych
oniżać, którzy nie maiąc geniuszu mie-

ścić się w Akademiach, przecięż piszą ucze-
nie, dowcipniei zabawnie. Błyskotki są
to wprawdzie ulotne, ale umysl ludzki nie-
kiedy ich potrzebuie.

Krytyki różnych stanów zostawione
w pismach nieśmiertelney pamięci Krasi-
ckiego, poprzedziło niby ostrzeżenie do
dzieci.
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„O wy, co wszystkie porzuciwszy względy,
„ Za cackiem bieżeć gotowi w zapędy,
„ Za cackiem, które zbyt wysoko leci,
„, Bayki wam niosę, posłuchaycie dzieci

Bydź może, że autor wyiątku o Alge-
bromanii wyrażaląc popisulącego się z na-
uką o liniiach prostych, bryłach i podsta-
wach, baykę czyli żart napisal; wszelako
wytknięta w nich część prawdy może bydź
nauką użyteczną dla tych, którzy czasem
niestosownie iakby do podobieństwa przy-
taczaią swoie wiadomości.

Autor pisma pod tytułem „Niektóre
uwagi nad artykułem o Algebromanii i
t«d.ć wIV. numerze Pamiętnika Magne-
tycznegoWileńskiego umieszczoney (1) na
czele tegoż pisma przytoczył zdanie Fedra
„nisi ulile est quod facumus stulia est
„głoriać. 'Toiest, ieżeli to, co czynimy,
lub z czćm się popisuiemy, nieiest uży=
teczne, próżna iest chluba; wszelako go-
dności zdania Fedra nic się może nie uy-
imie, gdysię iedno słowo umieści,zzzsz uźiłe
eć iucundum est quodfacimus, stulta est
gloria. Przez co rozumiećby można, iż co
mieści w sobie pożytek z przyiemmnością, nie
podpada naganie.

A. AALESKI.
z Płoskirowa h
d. 6 Kwietnia
1817 roku. 5

 

 

(2) Obącz yTygodnik Wileński xoku 1816 N. 5g., >
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AKADEMIIA MILCZĄCA.

Powieść wschodnią z dzieł pana BLANCHET.

———— ż

W Awapasrn było slawne uczone towa-
rzystwo, którego pierwsza zasada polegała
na tćm prawidle: „ Czlonkowie będą my-

„śleć wiele, mało pisać, i iak naymniey mó-
wić*. Ztąd nazywano ie towarzystwem
milezącóm;i niebyło mędrca w Persyi, żeby
się nie ubiegał bydź w nićm policzonym.
Doktor Zeb, pisarz małey przedziwney
xiążeczki pod napisem Kneuel, dowiedział
się na ustroniu, kędy przemieszkiwał, że
mieysce próżnowalo w towarzystwie mil-
 ezącćm. Natychmiast wyieżdża do Ama-
danu i stawi się przede drzwi izby posie-
dzenia, w których stoiącego odzwiernego
posyła do prezesa z listem zawierającym
te słowa: „Doktor Zeb prosi pokornie o
wolne mieysce*. Ale uczony się spoźnił,
albowiem to mieysce list znalazł zaięte.

Odebrawszy takowe oświadczenie za-
śmucilo się towarzystwo, że iuż niebyło
w mocy powołania doktora Zeb, pogromcy
gadatliwych i gruntownie uczonego na to
krzeslo, które nieco wprzód oddalo niechę-
tnie jednemu dworskiemu z żywąi lekką
wymową cenioną w domach światowych.
Prezyduiący naznaczony do uwiadomienia
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mędrca o nieprzyiemney odpowiedzi, iuż
iey się wzbraniał, iuż nie znaydował spo-
sobu, iakim ią doniesie bez obrazy izpra-
widlem. Pomyśliwszy atoli, kazał wypeł-
nić kubek wodą, ale tak wypełnić, że nay-
mnieysza kropla przylana wypłynęlaby
przez brzegi naczynia, po czóm dał znak
wpuszczenia kandydata. Przyszedł Zeb
z cechą prawdziwego mędrca, bo z prosto-
tą i ze skromnością. Prezyduiący wstał
przed nim w milczeniui pokazał mu twa-
rzą zmartwioną kubek emblematyczny,

ten kubek doskonale nalany. Zrozumiał
zaraz Zeb, że dlaniego mieysca niema; dru-
giby stracil przytomność, on się zamyślił
jakim dadź poznać, że czlonek nadliczbny,
nienadweręży porządku. Postrzega wtćm
na podlodze listek od róży, podeymuie go
ikladzie ną wodzie, ztaką iednak ostro-

żnością, że iey powierzchni nie wzruszył.
Na ten dowcipny wniosek wszyscy człon-
kowie zaczęli bić w ręce: tego dnia zanie-
chano prawa i Zeb został przyięty do to-
warzystwą. Podano mu niezwłocznie
xięgę, w którą się nowo obrani zaciągali
_wlasnoręcznie; zapisał Się WIĘC, I nie zosta-
wało iemu iak podziękować kilką tyl-
ko slowami. Przecię wierny” ustawom
towarzystwa złożył dzięki bez wyrzecze-
nia żadnego.  Wykyćślił na marynesie
liczbę sto: odpowiednią liczbie swoich
wspóltowarzyszów,, ale poprzedził setną
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zeremi pod tćm podpisał: „ani mniey ani
więcey nie będą warci * (0,100). Prezydu-
iący mu na to odpowiedzial tyle grzecznym
ile przytomnym odpisem, zamieniaiąc zero
naieden i zakeńczył: „będą warci dziesięć
razy więcey* (1,100).

Każde pożyteczne i uczone towarzystwo
powiano przyiąć wzalożeniu:swoićm pra-
widło towarzystwa milczącego. O wy, reda-
ktorowie Pamiętnika magnetycznego myśl-
cie wiele, a napiszecie dobrze choć mało;
przedmiot wasz iest bardzo ważny i
korzystny dla całego rodzaiu ludzkiego,
ażebyście i w tćm nie zachowali ostatniego
prawidła towarzystwa „iak naymniey mó-
wić* tojest nie odpowiadać na złośliwe za-
rzuty i sarkania, któremi usiluią was opo-
znić w zawodzie nowym i odciągnąć od
pożądanego celu. Zastosowanie tey po-
wieści do was, iest holdem, który wam
składa każdy uczony i bezstronny czło-
wiek, iako cząstka ludzkości, dla którey
pracuiecie.

JoJPZ

 
 

 

  

PIĘKNE SZTUKI
Niektóre badania e Rzeźbiarstwie (Sculptura) i:

Malarstwie, tudzież wywód należący się wyż-
szości sztuce rzeżbiarskiey. i

Iuvno ieszcze dotąd u nas żadne pióro
nie kreśliło tego przedmiotu, prócz $/ani-
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sława Hrabi Potockiego (1), który w dzie=
le swoićm (2) skąd inąd nader wybornóćm,
gdzie niegdzie chybnóm i niezupełnie żą-
danióm naszym odpowiednćm , dosyć ob-
szernie co do historyi, a szczaplo co do
prawideł sziuk pięknych pisze: iednak za-
stanowiwszy się nad samą istotą tey rze-
czy, i powziąwszy wyobrażenia tyczące
się równie teoryi iak praktyki rzeźbiar-
stwa, nawet choć przy bardzo małym za-
siłku w dzieła o tóm piszące, o których
wzmianki nie bez wzruszenia po wielu
xiążkach przychodzi mi czytać; osądziłem
a rzecz przyzwoitą następne badania pu-
bliczności podadź. - ź

Nikt nie przeczy, owszem, kto tylko
czytał uczoną rozprawę (5)  Professora
Saundersa wyzna, że w szczególności
dzielo naśladowcze iak w ogólności też sztu-
ki umysl rozweeselaią,ale że rozliczne przed-
mioty podług swoiey rozmaitości w. ja-
kiey nam się pokazuią, nielednostaynie
nas bawić zwykły, przeto też uczucia przez
zapatrywanie nabyte, muszą koniecznie
stopniowąć się stosownie do wrażeń, iakie

4

  

(1) Mamy oprócz tego poema pod napisem Wiersz o Ma-
larstwię przez Antoniego Albertrandego, nadwornego
malarza Króla Stanisława Augusta, i pismo o talentach
w sztuce malarskiey Czechowicza umieszczone w Dzien-
niku Wileńskim 'Tom 2. przez Professora Saundersa.

(2) O sztuce u dawnych czyli Winkelmanu Polski. W War-
szawie 1815 bez rycin i na bibulastym papierze.

(5) Obacz Pamiętnik Magnetyczny o Wpływiei użytku sztuk

* .naśladowczych T. I N. 1.2.3, 4. ,
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piękność (4) pochodząca z jednościi i roz
maitości tych przedmiotów sprawić może.

Lecz nietylko przedmioty mniey wię-
Cey zaszczycalące się pięknością, mogą nas
bawić, ieszcze te, co żadney w sobieprzy-
iemności nie maią i zdaią się przerażać czło-
wieka; kiedy są bieglą naśladowane ręką,
przy podobać się nam mogą, stosownie do
tego Bocleau powiedzial B

Il n'est poiuł de serpent ni de monstre odieux,
Quipar Fart imitć, ne puisse plaire a nos yeux.
D'un pinceau delicat, lartifice agreable
Du plus.affreux objet, fait un objet aimable.

Teżeli naśladowanie (mówię tu otwór-
czćm ale nie o suchćm iniewolniczćm) nie
tylko ułomność zagladza przyzwoitością,
ale niekształtność zamienia na piękność
(co wszystko prawdziwi znawcy sztuk pię-
knych iey przyznaią) pókiż rozprzestrze-
nia granice swolego wpływu, kiedyzaiey
pośrzednictwćm, przedmioty w nas górne
1 wspaniale wyobrażenia wzniecalą? Test :
rzeczą niewątpliwą, że prawdziwyobraz

„rzeczy choćby i martwey, dosyć nam się
podoba, ale czy może sprawić tak wspa-
niale uczucie, iak czlowiek w swey posta-
ci przedstawiony 2 Czy to kraiowid (pay-

(4) s opisania piękności znayduie się wdziele Potockie-
80, o sztuce u dawny ch.

_(5) Cours d”Histoire et Estketique des Aris, rękopism Prof.
Saundersą,
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sage) (6) rozmaiiego gatunku drzewami
upstrzony, które wydobywający się zpod
kamieni swumyk krętym biegićm prze-
rzyna, czy widok kwiatów, które dla ży-
wych i świetnych kolorów nasze zmysły
„dosyć uderzaią,czy w końcu rozmaite pia-
ki lub zwierzęja skoro tylko są sztucznie
naśladowane, co niemalo im wdzięków
dodaie; zawsze w wyobraźni naszey two-
rzą Coś mogącego w. smittku rozweselić,
ponurość rozpędzić, słowem nas ukonten-
tować i przyiemnością nabawić: ale, że-
by nasz umysł był szlachetnie wzruszo-
ny, aby wzniecić uczucia w nim górne,
wznieść do wspaniałości cnotę; człowiek
powinien bydź przedmiotem naśladowa-
nia.

Ztąd łatwo wnieść można, ile iest wa-
żna sztuka rzeźbiarska, kiedy nam wy-
stawia czlowieka, gdzie wszelkie poru-
szenie, każda czynność i wyraz namię-
tności (passions) we wszystkich iiego człon-
kach i muskałach widzieć się daie, ztąd
łatwo mówię o iey godności przekonać się
można, pomimo to, że niesłusznie sztukę
malarską za pierwszą maią. Rzecz pewna,
niemniey każdego przekonywaląca, że ry-
sunek będący pierwszym początkiem sztu-
ki malarskiey, nieodbicie iest potrzebny
Rzeźbiarstwuiztego względu żadney znich

 

(6) Wyraz iuż użyty w dziele Potockiego.
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pierwszeństwa nadawać niepodobna, tćm
bardziey kiedy inne' okoliczności nasię-
pnie wskazane,tę drugą do większey powa-
gi zdaią się wznosić. Rzućmy teraz okićm
na wykonanie sztuk oboyga, co nam po-
sluży do lepszego i niby głębszego ich
rozeznania.

Geniusz, ten udział niebieski, którego
niewszędzie dostrzedz można i prawie nie-
podobna opisać, ten dar który przenika,
oświecai tworzy, zarówno oboygiem włada.
On iest nieodzownym naśladownictwu bo
natura iakkolwiek przetworzona, za-
wsze będzie się wydawała suchąiobmier-
zlą, kiedy on nie będzie posdkował: nie
uyrzymy ani wyrazu, ani tego natchnienia
z jakim naśladowana bydź powinna. Wszy-
stko to iest wspólnć sztukóm rzeźbiar-
skiey i malarskiey, ale wziąć wyraz ogól-
ny, który wieysztuce drugiey bydź okaza=
nym maw kilku figurach stanowiącychiie-
den interes (Pinteret) kiedy w pierwszey
w jedney tylko zwykłsię ograniczać, stąd
wynikaiąca trudność wzywa na pomoc
geniuszu, bo malarz co nie na iedney to
na drugiey , co nie na drugiey to na trze-

-ciey, slowem na. kióreykolwiek z nich,
byleby nie przerwaćinteressu przedsięwzię.
tego, maiąc zawsze wzgląd na przedmiot
główny, wyraz rozłożyć może,kiedy prze-
ciwnie Rzeźbiarz na iedney to wszystko
odznaczyć powinien, a tak pomysl iego
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trv dzić się musi nad wyborćm części ciała,
do przyięcia tego sposobnemi, tudzież nad
nadaniem przyzwoliey im czynności, nie-
przekraczając natury,iednak zawsze z gór-
nćm uadiesieniem. leszcze wróćmy się do
naśladowania iako pokładu sztuk oboyga.

Natura, mówi filozof Kzox (7), zaró-
wno otwarta uczonemu i nienczonemu,
oświeonemu i mniey dowcipnemu, ale Lyl-
ko człowiek obdarzony delikatnóm uczu=
ciem i wybornego smaku, może przeiąć
i doskonale naśladowaćiiey wyborne ry-
sy. Cóż doprowadzić może Rzeźbiarza lub
Malarza do tego stopnia, powiem, czułości,
aby mógłiey wad uniknąć w przeistacza-
niu, ile czasu łożyć musi ten pierwszy na
przepatry wanie i naśladowanie posągów
greckich, rozbiorczym sposobem porówny-
waiąc ie między sobą, aby nabrał tego
smał'a, iakim Grecy natchnieni byli, ile
musi zastanawiać się nad istotą natury, aby
nie przestąpiłiey granie, iak dobrze znać
musi teoryiją sztuki, która za świadectwem

PurNiusza wielce się przyczyniła do wy-
doskonalenia sztuki rzeźbiarskiey u Gre-
ków a bardzo wielu artystów pisało o
nicy, aby mógł (byloby to szczęściem) coś
podobnego utworzyć. Po odrodzeniu się
sztuk we Wloszech oko XIV. wieku)

; * :
c4 AZ AA ORKIET

(7) Essays moral and literavy. lubnden 1791.

PE
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do naszych czasów małośmymieli arty=
stów przynaymniey zbliżaiących się swo-
iemi dzielfy do greckich, między ianymi
w wyrabianiu iedynie młodocianego wie-
ku, toiest dzieci, za świadectwem niektó-
rych nawet przewyższył Frangois Fla-
mamd (8) bo Grecy części ciala młode okrą-
gło, ten zaś plaszczyznami zbliżaiącemisię
do okrągłości wyrabiał. Jeszcze dziś ży-
jący Włoch Canova iest iednym z nay-
świetnieyszych artystów, z którym iednak
Thowardson artysta rodem z Danii swo-
iemi dziely o pierwszeństwo się ubiega,
pierwszy z nich góruje w stylu przyie-
mnym (style gracieux). >

Ale kiedy uiamimówić o powadze sztu-
ki rzeźbiarskiey, która ią nad malarską
przenosi, niechże mi wolno będzie dołą-
czyć wiele innych badań, które mało zna-
iącego się na tóm, malo zastanowią, iednak
obeymuiący i głęboko rozbieraiący tę rzecz,
za znaczne osądzi. z 5

Kolory zsamey natury, i iakkolwiek

 

(8) Francois Flamand inaczey du Quesnoy, urodził sięw Bra»
xelli roku 1594, otruty od brata swoiego umarł w roku
1646. Należy tu wspomnieć i o drugim, có. do stylu
górnego (Style Sublime), sławnym artyście zwanym /Mi-
chel-dnge R, szkoły Weneckiey. Ten ieszcze
w młodzieńczym wieku głową Fauna całą prawie Flo
rencyią zadziwił. Mieścił on w śobie trzy nader zacne
talenta; bo był Rzeźbiarzem, Malarzem, i Architektem.
Wszystkie iego dziela i gmachy iakie stawił, dowodzą
wspaniałego geniuszu. Umarł w Rzymie roku 1564 wie-
ku lat go. A ę :

4
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rozrzucone przylemnie nasze oko bawią,
cóż teraz powiemy kiedy ie biegła ręka har-
monicznie połączy, tóm bardziey kiedy iaki
przedmiot natury nimi odprowadzony,iuż
tóm samóm, iako wyżey namieniłem, dziel-
nięy nasze zmysły uderzaią i zdaią się do -
nas śwym tonćm przemawiać: kiedy prze-
ciwnie ze.wszech stron białość (9) coby
(zdawać się może komu) nas miała bawić,
bardziey nudzi. Ileż tu Rzeźbiarz wyma=
ga erudycyć i talentu, aby mógł mozożonią
na marmurze tyle dokazać, ile Malarz
mamiącemi kolorami na płótnie. Tuż ze-
wsząd ograniczona, iakoto trudność w po-
ruszaniu i nawet zbyt wolna robota wiel-
ce się przyczyniaią do rozmaitych roster-
ków zsuwaiących go z drogi, iaką obrał
do osiągnienia celu przedsięwziętego. la-.
kąż cierpliwość artysta mieć powinien, że-
by tak nudną przez samę powolność pracę
szczęśliwie mógl ukończyć, która kilka,
niekiedy więcey, lat zabiera.

Maiąc wzgląd zawsze na rznięcie sta-
tuy, ta część sztuki rzezbiarskiey, która
o ile iest ważną,tak tyle trudności wyni-
kaiących w działaniu zawiera. Malarzna
płótnie od upodobania położenia figur od-"
kreśla, .może onieustanowić na iedney no-
dze lub naiednym palcu: Rzezbiarz w tym

 

F
(9) Rozmaite bywaią kolory marmurów, ale nayczęściey bia:

łe do tćgo się używają. :
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razie swym geńiuszempokonać tę trudność
może, musi on zastanawiać się nad równo=
wagą figury, która nietylko powinna się
zgadzać znaturą, jeszcze by nogi utrzyma-
ły ciężar calego tulowiu(9) ale nawet aby
każda część figury przyiemnością oddy-.
chała. Jóż fałdowanie przyzwoite: malar=_
stwu , żadnym sposobem nie uydzie.w rze-
zbiarstwie, tam gdzie ułudzenie bardziey
się wzmaga, iak kolwiek rozrzucone fałdy
zawsze Są"zgodne, kiedy w rzezbiarstwie,
gdzie istotna prawda okazywać się musi,
tne fałdowanie nie iest przyięte, iako

sprzóciwialące się materyałowina którym
się W ykonywa.
W ogólności o faldowaniu powiedzieć

można, że ono jest przydatnią do figury,
azatóm pómimo iey dokładność w małar-
stwieazgodność w rzezbiarstwie, w niczćm.
niepowinna przydumiać iey czynności:
owszóm niech się przyczynia ile to bydź
może do popierania, a nadewszystko niech
dozwala widzieć piękność nagości, tudzież
iey postęp. A tak co do statuy Rzezbiar=
"stwo iest nierównie trudnieysze . (łabo
rzeczywiście nie po trudnościach dziela>
dzić możemy, ale raczey po skutkach): ©

  

© Pospolicie artyści wtym razie udaiąsię id do draperyi,
iuż do iakicgo pedostału, iuż w końcu: do pnia iak po-
eniheszeu Apolina mnieyszego, W ogrodzie POKE
skim widzieć go można,

V. FE razy. 22
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wpływać może na iey wyższośćod Malar=
stwa.

Wspomnieć mi teraz należy o płaskiey
rzezbie (bas-reliefs), "Ten rodzay rzezbiar-
stwa ma wiele wspólności z małarstwem,
nie tylko w ustanawianiu figur ale nawet
w ułałdowaniu, które teraznieyszym arty-
stom niezawsze szczęśliwie udaie się, iuż
pozbawiony trudności Rzezbiarz w, wy-
nalezieniu szczęśliwćgo położenia figury,
ale od upodobania iak i Malarz na płaszczy-

_ zmie wyrabiać może.
Perspektywa, która wielce się przyczy-

nia do oddałania rozmaitych przedmiotów
w Malarstwie; wyraża się i tu przez wy-
skok mnieyszy lub większy, niekiedy po-
dobnychże przedmiotów,ale to tylko co
do lisiowey; powietrzna zaś (aćriene) ża-
dnym sposobem tu się nie mieści. Są inne
niedogodności w tym rodzaiu, lecz te wszy-
„stkie owi nagrodzone rozlicznćmi po-
żytkami, gdzie trwałość naywięcey góruie.

(_ tego wszystkiego, com dotąd powie-
dział, łatwo wnieść można naprzód: że
iest między niemi pewna wspólność, po-
wtóre, że gdzieniegdzie iedna drugą wspo-
maga, poźrzecie że sztuka: rzezbiarska
w wielu okolicznościach malarską prze-
wyższa. VW ypada mi teraz namienić o sku-
tkach rzezbiarstwa. | i

W.pływ iey na uobyczaienie narodo-
wości i polepszanie obyczajów w niczóma
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się nie różni od wplywu malarstwa. Za-
pewne pospólstwo, które żadnych niema
wyobrażeń tychsztuk , zarówno patrzy
Da dziela Rafaela Pousina na starożytne
posągi Zaokoonta, Niobdy,it. d. iak na
znaki pospolicie nad kramami wieszane,

, Ale; czlowiek, którego oko tyle dziel przey-
rzało, a dowcip dokładnieie poiął, którego
smak górnemi wyobrażeniami sproslowa*
ny i usposobiony do rozróżnienia nieprzy-
zwoitości od zgodnościi t. d. niezawodnie
dozna wspanialych uczuć, które przyie=
mnością iego wyobraźnią napełnią. Dosyć
na tóćm, żea sztuka uśmierza namiętności,
ślodzi pracę, wznosi upadłą nadzieję, ża-
gladza niebezpieczeństwo , każe stronić od
WISRREN a zamilować się w cnocie.

JVINCENTY SMOx0WSKŁ:

List z Worń w Xięsiwie Zmadtkitm do ja
ców Pamiętnika KOREA.

 

„Mości Panowie Wydawcy!

Posrważ dotąd mniemaliśmy, że teo-
ryia sztuk pięknych istotnie należała do
nauk moralnychi fizycznych, a nie chce-
my zostawać niewolnikami błędu; prosi-
my więc usilnie, za pośrzednictwem Pa-

sf
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miętnikaWMPP.jakiegokolwiek krakow
skiego mędrca, aby przez tenże Pamię-
tnik, lub inszą drogą, raczył nas uwia-
domić o nowym sposobie, iaki podobno
w „tamtym, Uniwersytecie wynaleziono
(Index lectionum in Uhniversitate studio-
rum lagellonica a die 1 Octobris anno
Mpcccxvr. Ad medium mensem lulii anno
Mpcccxvrr. Instituendarum. Cracoviae. ty=
pis Acadeniicis) Łumaczenia "Peoryi sztuk
pięknych wedlug dziela pod napisemWiN-
KELMANN POLSKI.

d.4Kwietnia : > Mam zaszczyt
Z roku > zostawać i t. d.

ornie. ? |. Miłośnik sztuk pięknych.

 RERZTEOEWNCET2 naaCO   
 

PRAWOZNAWSTWO.

BeDANG czyli USTAWA 'GUTAMA, WYIĘTA ZE SZKOŁY
BRamNów w BENARES.

 

-

Dzrrro to napisane niedawno w języku
francuzkim przez Radcę Stanu Antonie-
go Poszmanai znayduiące się jeszcze w rę-
kopiśmie, będziez czasem zupelnie w pol-
skim ięzyku "wydane. Autor w kształcie
listów przyiacielskich,wykłada glówne
"zasady nauki rządzenia kraiów: przypisu-
 iąc swą pracę Generalowi en chef Baro-
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nowi van Suchtelen, tak się tlumaczy ze
swego zalmiaru. „Niezawodna rzecz, że
wiadomości ludzkie kręcąsię okolo praw-
dy, iako ziemia około gwiazdy , któraią
oŚwieca; l że miościądoniość po oświece-.

niu, iako ciemność po świetle dzienaćm
panuie. Nadto przekonany będąc, że
ród ludzki, pamimousiłowanie, abysię co-
raz więcey podnaszal i wydoskonalał z po-
kolenia do pokolenia, nader iest ieszcze
daleki od tey szezęśliwey mety, w htó-
rey świetny, mocny i oświecony, nic mu
więcey do życzenia nie pozostanie od
mądrego przyrodzenia i iego Stwórcy: oraz:
domniemywaiąc się, że .raczey- uyrzy
w swćm łonie mnóstwo jeszcze zamieszania
i przemian. umyslowych nim dóydzie do
szczytu swey umiejętności zatwierdzeney
przyrodzeniem; przedstawić tobie, Gene-
le! ośmielam się Bedanga czyli ustawę Gu-
tama, iakowyiątek prawd świetnych, któ-
re w części ociągnione ciemneimi taiemni-
cami braminów , w części ROZPTOBODKO i )

ukryte pod ogromem czasu i okoliczności,
łatwo mogłyby bydź usunięte ze znaiomo-
Ści naszey. Te prawdy sprowadzone w u-
klad budowniczy rządzenia krałów, sta-
nowiąc naówczas śrzodek powszechny a
przez to nowe ognisko Światel; przyczy-
niiyby się niewątpliwie i latwo do rozwią-
zania wielkiego. filozofii zadania: uczynić
kray szczęśliwym, nieobrażaiąc naymniey=

yE wos
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szey z części go skladaiących...... » ini:
szczamy następuiące początkowe listy, aby

czytelnikowi dadź o tóm dziele wyobra-
żenie.

LIST PIERWSZY.

Służący za wstęp do tego dzieła

PRSA ZETŃ

DO

PM szetóe "FlariagłR

z Renares

Drogi Przyiacielu!

Otoż nakonieciestem w Benares,w mie=
ście położonóm nad Gangesem. Potóm ci
go opiszę dokladnie, a teraz tylko powiem,
że iest główną, „albo raczey iedyną szk0-

"dą braminów. |
Naczelnik ich, którego zowią wielkim

Braminem, iest poważany od całego naro-
du i używa wielu przywileiów, o czóm
ci mówić będę w swoióm miescu. Wiesz,
móy przyjacielu, że braminowie rey wio-
dą w prawodawstwiei i w rządzeniu ludu.

- Indyi. Lubo, prawodawca tego kraiu prze-
znaczył braminów, aby byli kapłanamii
jedynymi sługami religii; przez zbyteczne
wszelako powiększenie się ich liczby, wię=
ksza część oddanaiest innym czynnościóm.

Zbyt dumni, aby się mieli zaymowwać
iakióm niższćóm rzemiosłem, wciskaią się
do dworów, gdzierozmaite „śprawuią|u:
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rzędy, zacząwszy od ministrów ażdo szpie-
gów, którzy w Jndyi nie sątak hańbą, iak
w Europie, pokryci. Zazwyczay używaią
ich za pisarzów: wielu z nich umie roz-
maile ięzyki, oprócz kraiowego i sam-
skryckiego, za uczony ięzyk braminów
uważanego. Nayśpieszniey i nayusilniey.
staralem się o zapewnienie sobie,zpomię-
dzy tego grona iednego światłego ii uzna-
nego za poczciwego czlowieka. Śtaranióm
przyiacielskim Pana T...... winienem tak
szczęśliwe nabycie, które wedle wszelkie-
go podobieństwa do prawdy uwieńczy zu-
pelnie moie badania.Albowiem chcąc szcze-
gólniey obeznaćsię zBedangiem, czyli usta-
wą Gutama, co wszkole braminów w nay-
większey zostawalo taiemnicy,musialem
zapewnić sobie osobę zdolną do tego.

Belasto człowiek takiego rodzaiu, z po-
czątku udawał trudnegoi| nieprzystępne-
go; lecz amuleta maguetyczna, toiest pie=-
niądze, sprawuie równie wBengalu, iak
andziey cudowne swe skutki;ieśli iest ia-
ki talizman na świecie,tedy ten iesi hay
powszechnieyszy. :

Korzystałem z mądrego postępowania
_P. Hastzngsa General Gubernatora osad
angielskich w Bengalu, którego użył do
nabycia ustawy. Indvv. Człowiek ten
pełen dowcipuiznaioniości, iest nayoświe-
ceńszym z Europeyczyków, którzy kiedy-
kolwiek do Indyi wysyłani byli. Wie-

,
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dzial on, że od niepamiętnych czasów bra-
„minowie iedyni przechowywacze xiąg wia-
domości i urządzeń, cywilnych i religiy-
nych,utrzymywali to tak w ścisley taie-
mnicy, że przytomność śmierci, wśrzód
męczarni, nie mogła im oney wydrzeć.
Nie byłorodzaju postrachówiuludzeń, któ-
rymby się oni nie opierali przed przyby-
ciem P. Hastingsa. Podeyście iego zale-
żało na rzekupieniu kilku braminów: in-
nym dał uczuć śmieszność i nieprzyzwoi=

"Łość taiemniczego wstrzymywaniasię. Star- .
ey,których nauki idoświadczenie wynio-
sły nad przesądy ich kasty (1) poddali się
tego chęcióm w nadziei otrzymania wol-

 nieyszego używania religiiipraw swoich.
Byli w liczbie iedenastu, z których nay-
starszy przechodził lat 80, a naymlodszy
nie miał mniey nad 35. Przeyrzeli 18 pisa-
rzów samskryckich, zebranie zdań stąd
wyiętych, wytłumaczone pod dozorem
braminów po persku, przełożone zestało
przez P. Fłalhed na ięzyk angelski. Po--
mimo staranie P. Hastungsa nie mógł ni-
gdy nakłonić zbieraiących ustawę aby P.
Hłalheda nauczyli ięzyka świętego.

Dla dania więc dziełu urzędowey do-
kladności, wezwano z rozmaitych okolice
Bengalu naybiegleyszych zpomiędzy Pun-
ditów czyli braminów prawoznawców a

 

 

(a) Kasta wyraz Pudyyski oznaczaiący stan,
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ustawa takowa znana pod imieniem Co-
de des Gentoux przetlumaezona poźniey
zostala z angielskiego na francuzki ięzyk.
Dzielo to winniśmy nieporównanym sta-
ranióm P. Hlasltingsa, aiak większa część
uczonych utrzymuie; iest ono skróceniem
czyli zbiorem wielu ustaw wyiętych przęz
braminów z naystarożytnieyszych Bedas.
I ia byłem tego zdania wprzód niżli móy
Bełasto nie zwrócił caley moley uwagi
na dwie ustawy czyli Shastry rozmaite,
z których pićrwsza znaioma 1est pospoli-
cie w Europie pod nazwaniem /F'edam a
którą P. Zo powiada, iż nazywać trze-
ba Bedang: wyraz zlożony z Beda-ang
toiest ciało nauki czyli umieiętności. .

- Nadbrzeżni mieszkańcy Koromandelu,
Malabaru i Dekanu, idą za ustawą Pe-
dam, którą nazy waią także Bedang Ska-
słers.  Mieszkańce Bengalu i ponad Gan-
gesem, idą za inną ustawą, którą nazy-
waią Neadzrsen sShasters. Wyraz „Nea-
dirsen powiadaią, że się składa z Nea co
znaczy prawdziwy, sprawiedliwyi z Z)żr-
sen ©o znaczy tlumaczyć. MNeadzrsen iest
przeto tlumaczenie prawdy.

Wedlug P. 0077 ustawa ta iest mniey
starożytna o goo lat od Bedanga pisanego
prawie przed 4000 lat przez mędrca Gu-
żama w ięzyku samskryckim.

Maiąc dzieło Code des Gentou« w rę
kui Belustę z moiey strony, mam na:
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dzieię bydź zdolnym do dania ważnych
wiadomości o RER czyli usławoie Gu-
tama.

Oszczędzę ci, rozumie się, pracy ucze-
nia się tego wszystkiego, co nie iest dobre
ak dla owego kraiu: ograniczać się będę
przytoczeniem wielkich prawd i piękno-
ści tego przedniego dzieła, które przepla-
tane gorszącemi mieyscami często nie 2
daie się tćm, czóm iesi wrzeczy samey.

Belasto zawsze gorliwy obywatel, przy=
wiązany iest doprzesądów kraiowych, a.

- wszystkie rzeczy chciałby wydadź za nie-
skończenie dobreiwyborne: wówczasgdy
to, co iest dobre w tych dziełach zdaie
się złem takbydź zalane iak Bengal Gan-
gesem.

Albowiem dka znaiomość prawa
zasadowego, oznaczaiącego sposób iakim
władza publiezna ma bydź sprawowana
iest tam wielkiey wagi dla nas; oraz za-
wiera rzeczy iedyne i postrzeżenia niepo-
spolite i wcale głębokie nad pierwszemi
stowarzyszeniami, gdzie one wystawione
byly na łaskę ludzi możnych nakazuią-
cych prawa zasadowe Państwa; a nako-
niec o naylepszych konstytucyach słaro-
żyltności, które byly dzielem okoliczno-
ści, albo małey Saby, ludzi: chociaż dzie- .
ło takowe iest naypięknieyszym pomni-
kiem starożytności i rozumu ludzkiego;
anayduią się w nióm iednak wady zalę-
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żące od niedorzeczności sprawianey, iuż
przez obyczale zepsute, iuż przez dziwne
okoliczności owych czasów.

Będę iśdź przeto za szeregiem układo-
wym,ażebyś materyie mógł ułożyćw kształ-
cie ustawy; strzegąc się wszelkiey rozcią-
głości właściwey braminóm, przedstawię
„prawdy w ich obnażeniu niebieskićm tak
iak znaydę. Nie będę mówił o obrzędach
i zwyczaiach dworskich używanych przy
panuiących tuteyszych, gdyż uważam one
iako przeszkody, które pochlebstwo po-
łożyło około krółów, aby lud od swych
naczelników oddalić. Podłość i przesąd
zdawaly się wysilać w każdymczasie tu-
tay iak prawie po całey kuli ziemskjiey
z małym wyiątkiem, PRCZ panuiących
nad stan ludzi.

Widzimy, że Zf/omerów pisarz świetn
daie bez przerwy królóm tytuł arodzonych
z Bogów, oraz, że baieczność mniemała, iż
byli nauczani przez bóstwa.

Więcey to ieszcze widzieć można z ma-
rzeń astrologicznych , „wedle których ro-
zumiano; że niebo bez odpoczynku zaym
muie się losom królów, a mianowicie:

że gwiazdy zwiastowały ich urodzenie
i powodzenie ;ż

że zaćmienia wróżyly ich zwycięstwa
lub przegrane;

że komety były gońcami uprzedniemi
ich śmierci, i że nakoniec cale przyradae-
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"nie zdawało się czuwać nad przeznacze-
niem kilku śmiertelnych, których wafu-
nek postawil na czele narodów.

Lecz nietak braminowie wyrażali się
w tym przedmiocie w swoich taiemnicach.
Dozwalaią i tam wprawdzie czci prawie

_ boskiey dla panuiących; lecz w tćm przy-
,puszczeniu, że znayduią w nich istotnie
przedstawuiących bóstwo, o czem się do-
wiesz z obrzędu namaszczenia używanego
przy wstąpieniu na tron. Czynili to wedle
swych przepisów politycznych i religiy-
nych, prawie tak samo iak stany arragoń-
skie które uznaiąc swego „rea mówiły
mu:

„My, którzy tyleśmy warci co i ty,
„ Czynimy ciebie naszym królem, pod
„warunkiem, ze będziesz przestrzegał

 .„,t zachowasz nasze przywileie i nisze
„wolności: Jesli nie, nie! (a)

Zdaie misię, iż powinienem był uczy-
nić to małe zboczenie, ażebyś mógł poznać
iocenić prawdziwą cechęfilozofiistaroży-
tney braminówi tak starannie w świątyni
ukrytych związków z taiemnicami reli-

_ giynemi. Otoż masz o czóm ci spieszyłemm
donieść tym razem. Następny list przynie-
sie ci wyobrażenie iakie maią bramino-*
wie o prawie zasadowćm państwa.

(2) Obacz Sidney 4. I pag.- 228.
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Bełasło nie przestaie dostarczać mi mas
teryałów o rządzeniu kraiem wedle ustawy
Gutama i szczerze zaymuię się uszykowa=
niem onych w porządek układowy, za-
sadzony na jedności budowniczey, bardzo
dobrze u bramiaów a mało w Europiezna*
ney. ;

LIST DRUGI. „

a Benares,

Godny przyiaciełu! s

List ninieyszy miał tobie dadź ciąg dalszy:
wyobrażeń braminów tyczących się prawa
zasadowego w Państwie. Daię ci więc
wedle ustawy Gułama, która zawiera iak
następuie: kć KS

» Każde państwo mieć powinno prawo
zasadowe, iako podstawę stałą i niewzru-
szoną. Prawo takie zowie się prawem
walnóm państwa.« Z NPCESE

 Ażebyś się doskonale ztćm oswoił, wy-
staw sobie, że takie bylo prawo. krółe-
wskie w Rzymie, zawieraiące kształt, po-
dlug którego panuiący mial rządzić a po-
źniey to którem rzeczypospolita miała bydź
sprawowana. Takie było we Francyi
prawo /a /oz salique, chociaż wszystkiego
w swćm urządzeniu nie obeymowało. 'Ta-
kiemi nakoniec były w Niemczech bu//a
zlota, w Portugalii prawo Lamego, w An-
glii ZP zelka- Karta, w Polsce Pacta Con--
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, penta, w Kurlandyi Pacła subiectionis,
w Danii prawo królewskie, w Holandzi
Unia Uitrecheka i t. d.

Rozbierz teraz z uwagą wszystkie
kształty rządów a dosirzeżesz, że prawo
zasadowe każdego państwa różni się bar-
dzo od Kszialiu innych państw, oraz że
glówna przyczyna tey rozmaitości nie mo-
że bydź inna tylko przyczyna stanu (raż-

|" son detat. :
Prawda takowa tak dobrze dowiedzio=*

na w ustawie Gutama, daie ci zapewnienie,
że ieśli rząd zmuszony iest nadwerężyć
swe zasadowe prawo, to nie inaczey chyba
przez przyczynę główną stanu.  Dodał-
bym iednak, że prawa nie są dla ludzi
stanu, iako prawidło Polikieta, które po-
zostale proste i nieugięte; mniemałbym
raczey, że iest dla nich nakształt prawidła
łesbyyskiego, które łatwo uchyla się i sto=
suie do okoliczności.

Gdyż w rzeczy samey cóżby uczynio=
no z pierwszego prawidła , które tylko
mieysce mieć możew doskonałym kształcie
rządu; kształt, którego bytności zaprzecza

. zupełnie świat uczony i doskonale wiada=
my sztuki rządzenia. Jednakże tozpewno=
ścią twierdzić możemy, że ieśli użycie pier-
wszego prawidła niepodobne iest, drugie.
stałe sięnieuniknione, ztóm iedynćm zawa-
rowaniem, aby nieprzystępować do tego
_w przód niż nie przekonamy się, tak o zu-
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pełney szczerości, iak o nieodbitey potrze-
bie przyczyny stamu, co widzieć będziemy
w swóm mieyscu.

Nakoniec każdy panuiący oświecony
i mądry mocno czuie prawidła postępowa-
nia iakich ma postrzegać przed Bocizi
przed ludźmi, których doprowadza swą
władzą do prawdziwego celu, do dobra
powszechnego. Gdyż nie mogąc zaprzeczyć.
zgoła, że interessa panuiącego i inieressa
państwa są istotnie wspólne.i też same, po-
winniśmy zgodzić się koniecznie, że każda
różność między państwem a panuiącym
iest niedorzeczna i wcale niebezpieczna;
z tego względu powiadaią braminowie:

» Biada Xiążętóm i poddanym, którzy
- Stanowią jakąkolwiek różność «.

"Wszelka konstytucya oznacza władzę
panuiącego przez wyraz szazu czyli rządu,
a zatóm nie ma rządu bez wladzy panuią-
cey, która, iakakolwiekiesi konstytucya
rządu, stanowi duszę państwa, życie ciała
politycznego, godlo naywyższey władzyi
zupelnego panowania.
„ oWładza panowania właściwa godności
test więc w znaczeniu nayścisleyszćm, pra= .
wem bezwzględnóm rządzenia ludem, ta-
lm sposobem, ażeby to co ona rozkazuie,
omaga się i przedsiębierze , nie mialo po-

trzeby zatwierdzenia od nikogo inie mogło
ydź poprawione, odrzucone, zniszczone,

4mi nawet zaprzeczone przez żadną inną wła.
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dzę wyższą lub równąw państwie. VWWes<
dle tego nie możemy w żaden sposób po=
wątpiwać, że władza panowania będąc
złożona z państwa,iako1iey matery!, 12.g0-
dnoścź iakoiey ksztaltu, stanowi między
państwem a panuiącym nierozwiązany wę-
zel przez uczynienie ich interesów zupeł-
nie wspólnemi.-

(Dokończenie wnastępnym numerze.)

w mah — = Z  

UWAIADOMIENIE.

 

Dra wiadomości Porsztnacy eH z mieysc
odległych rozmaite pisma do Pamiętnika
magnetycznego IVuleńskiego, kladziemy

"adres następny: „, Do Wydawców Pamię-
tnikamagnetycznego Wileńskiego. wWii-
nie w Xięgarni uniwersyteckiey na ulicy
8. Jańskiey *,

sj
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OpisANTE WYLECZENIA PRZEZMAGNETYZM ŹWIERZĘCY
DOŚWIADCZENIEM STWIERDZONEGO prżeż DOKTORA
KAROLA VONHIBENTALA Inspektora Białorusko«
witebskiego lekarskiego urzędu, i moskiewskie=
go medyczno--fizycznego towarzystwa człoń=

ka (1). |
Pismo to wyszło z druku roku bieżącego w ję*

zyku rossyyskim, w Witebsku w drukarni rzą=
dowey : stosownie z życzeniem samego autora,

i dla pożytku powszechnego, pomieszczamy
one w całkowitym przekładzie na ięzyk polski:
tóćm bardziey , iż w przeszłym|numerże przy-
rzekliśmy czytelnikóm naszym, o tym wypadku
dadź wiadomość.

PRZEMO WA. j
 

„» Każdemu bywa dane okazanie ducha na
„ pożytek.Jednemu przez ducha bywa dana

„mowa mądrości: a drugiemu mowa umie»

5 „iętności, według tegoż ducha: insżemu

„wiara wtymże duchu ; drugiemu łaska |.

< „uzdrawiania wtymże duchu, * k
 

 

_

Sropzrewait:się,iż zamiar ogloszenia dru-=
kiem tego magnetycznego. wyleczenia,
dostatecznie usprawiedliwiony będzie pra-

Q) Onucanie xcusne-aenemiteckaeo ibrenia, 1Ipox3-
Beąeniaro Ha orsimb ,Ą. Kapaoab dbonó Tudóen=
mauemó APCko=BiimMeóckoń Bpasednoń yNpaBki

1 2
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cą, iaką oświeceni ludzie w tak ważnym
_ przedmiocie podeymuią. A chociaż to pićr-
wsze doświadczenie”nie iest z rodzaiu ta-
kiego, aby mogło podadź zupełne wyia-
*śnienie magnetyzmu ; atoli może ono po-
módz nieco do pobudzenia, aby docierać
sily magnetyzmu we względzie:uzdrawia-
iącym. Może bydź także, czego ia nay-

_więcey życzę, że imedyków białoruskich
zachęci ku zaięciu się tćm uzdrawiaiącćm
zjawieniem.Winienem iednakże ostrzedz,
ażeby bez dostateczney znaiomości nie wyo-
brażali sobie , iż maią zdolność magnetyzo-
wania. Albowiem nie sama tylko cielesna
sila i.nie sam tyłko dobry stan: zdrowia
stanowią sposobność dzialania magnety-
cznie na drugich z pożytkiem, i sprawo-
wowania znacznieyszych magnetycznych
zjawień. Należy zawsze pamiętać, iż ma-
gnetyzm przenika aż do nayglębszych
skrytości organicznego Życia, I sprawnie
tak. uzdrawiaiące skutki, iako i straszne
wzruszenia i śmierć samę. [Na co bacząc
lekarz niedoświadczony, niechay nigdy.
nieodważa sięwywierać wladzy swey ma-
gnetyczney nad zbyt czułemiosobami, albo
tam gdzie znayduią się: znaczne wady

  

JlxcnekmopoN* i Moczosckaro Meąux0-fnasrie-
ckaro o6mreemsa Haeromv. Bumeóca, Bb Turo-
rpahiu Ty6epucsaro Ilpasaeria 1817 in 8vo mi-
nori stronic 34. ws” :
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organiczne, aby nie był potóm zmuszony
porzucić bezkorzystniei ze wstydem swe
doświadczenie, lub też opłakiwać nieszczę-
ście mogące się wydarzyć z nieudania się

. doświadczenia. |

0 Pk SX NL

JP. Anna ŁakisowNa, lat 16 maląca,
córka obywatela mieszkaiącego w powie-
cie połockim, według własnego iey obja-
śnienia, zostawała od dzieciństwa w czer=
stwóm zdrowiu. Qd dwóch lai zaczęła
wpadać w zamyślóńie, po czóm doznawa-

"ła nieprzestannych konwulsyy; dla tego
oyciee iey czuly-u wielu lekarzy szukał
rady; chora zażyla' mnóstwa lepszych
lekarstw, lecz w niewypowiedzianych
swych bolach żadnej nie doznawała ulgi;
owszemstan iey oplakany tak dalece się
pogorszył, iż choroba w prawdziwą się
Katalepsyą zamiienila. Nakoniec leczący
dą P. voz Ben Sztab-lekarz, widząc, iż
prace iego naymnieyszego dla chorey nie.
przynoszą ulżenia, radził udadź się do mnie,
na co się też rodzice zgodzili; i$ stycznia:
1817, chorata.przybyla do Witebska w to-
warzystwie dwóch swoich braci. i

Nie będąc zdrów w tymże czasie, nie
mogłem chorą nawiedzić aż 5 stycznia:
za przybyciem do niey dnia tego „ zasialem

| de
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ią odpoczytwaiącą „na pościeli po paroxy-
zmie 18 godzin trwaiącym. Oczyiey dziko
się obracały, mowa była bez związku i
przytępienie myśli-okazywała. Czyniłem
iey nadzieię prędkiego ozdrowienia, Co
też ona zoboiętnyim umysłemprzyięla.

6. Stycznia magnetyzowalem chorą
raz pierwszy przez 15 minut, obrawszy
dla codzienney iey czynności powtarzania
godzinę 7 po południu; leżała ona wtedy
lak zazwyczay w paroxyzmie, i nie wie-
dziala co się z nią dzieie; napadnienieiey
choroby trwała także godzin 18; po upły-
nieniu których,„skarżyła się po dawnemu
nąściśnienie w piersiacn i mocne oslabienie,
7 dnia powtórzylem magnetyzowanie; i

dziś znaydowała się w.stanie nieczułości.
Po 8 minutach magnetyzowania, postrze-,
glem, iż cieploiey ciała znacznie się po-
większyło, lecz powolne bicie pulsu by-
naymniey się nie odmienilo. Paroxyzm
trwał 15 godziń, po upłynieniu onegochora
uskarżałasię iak wczoray na osłabienie;
lecz ściśnienie w piersiach cokolwiek się
zmnieyszyło.

. 8. Stycznia. Dziś, iak wpoprżedzalące
dni maghetyzowałem chorą przez 15 mi-
nut, Paroxyzm trwal12 godzin; po czem
zrobiła„się weselszą; ściśnienie w piersiach

- coraz się zmnieyszało„i iuż nie tąk znaczne
czuła os8ĘkóRię. 9. dnia to samo się stało

€
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co1 wczorayszego; leczparoxyzm nie trwał
diużey nad 10 godzin.

10. Słycznia. W. czasie magnetyzo-
wania chora doznawała nieiakiego tar-
gania w plecach i rękach. Ciepło ciala
powiększało się a bicie pulsu staiosię żyw-
sze. Po uplynionym paroxyzmie trwaią-

- cym dziś © godzin, czuła się bydź dosyć,
zdrową; słabość nie była znaczna, oddech
wolny a ściśnienie w piersiach będące,
zamieniło się na kolki, odzywalące się:
w bokach; doznawała tylko lekkiego bolu
„glowy.

11. dnia,iak wczoray,paroxyzm trwał
4 godziny, oddech byl bez kłócia wpier-
siach, ale ból glowy nie przestawał, i zda-
wało .się nawet, że był nieco mocnieyszy
od wczorayszego.

A 12. Stycznia. 'VWzmiankowane wyżey.
targanie w czasie magneiyzowania po-
większyło się, i od czasu do czasu prze-
rywane bylo nieiakiemi aa.
Paroxyzm dziś trwał tylko godzin dwie
po którym chora doznawała zwyczaynego
bolu głowy. W przeciągu magnetyzowa-
nia przytrafiło się dziś szczególnieysze zda-
rzenie; obie ręce chorey, osobliwie prawa,
przybliżały się do moich któremi magne-
tyzowałem, tak, iż w odległości6cali, iey
tęce w okamgnieniu do moich przystawa-
ły, i za poruszeniem moich podobnież się
ruszały; sama zaś chora wzdrygałasię ze
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maków, gdym paleciedney ręki położył
na piersiow ym iey dolku, a drugą dałem.
znakiey bratu, aby głośno wymówiłiey
imie.

| 13.dnia. Paroxyzm zniknął; dziśw cza-
sie magnetyzowania trwaiącego 10 minut,
przy zupełney zosiawała pamięci, a tar-
ganie plecamiirękami powtarzało się po--
dobnie iak w dniu 10, gdym swemi rękami.
obwodził po iey plecachii rękach; lecz'to
iey wcale przykre niebylo, nawet byio
to iey przyjemne. ..

14. dnia. Dziś wydarzone mi osobiste
przeszkody przy musiły mię udadź się na
wieś; dla tego więc magnetyzować nie

- moglem.
45. dnia po północy spotkałią znowu

paroxyzm trwaiący 4 godziny ;.ale, o go-
dzinie 7 w wieczór zastałem ią zdrową.
Dziś zaled wiem ią 1ominui magnetyzował,
okazywała to samo czucie iak w dniu 15.

16. dnia. Nie miała naymnieyszego zna-
ku swey choroby, a po uplynieniu 10 mi-
nut magnetyzowania, poczęla skarżyć się
"na aMośdowakież lecz nie zasnęła.

17. dria. Paroxyzm i iey wcale się już
nieokazywal, i dziś zasnęła po8 minutach
magnetyzowania, mogła się iednak prze-
budzić za naymnieyszym szelestem, i nic
nie slyszałą coiey mówiono napiersiowym
dolka.

18, dzień przeszedl iakwezorayszy,
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19. dnia zasnęla w 8 minucie magne-
tyzowania „i skinieniem dawala poznać,
iż uslyszała słowa na piersiowym doiku:
wymówione. ź

20. Słycznia, W czasie magnetyzowa-
nia także wkrótce zasnęla, i na zadane
przeze mnie na piersiowym dolku pytanie,
czyli słyszy w tem mieyscu? odpowie-
dziala: tak iest; nie można było iey przy-
musić, aby więcey gadala.

27. dnia zasnęła iak pierwey po-8 mi-
nutach , nie słyszawszy swego brata glośno
iey wołaiącego. Na zadane przezemnie py-
tanie: iak siebie teraz czuie? odpowiedziała:
bardzo dobrze. Spytałeni się iey: czy bę-
dzie spała iutro? na co po nieiakim namyśle
odpowiedziała: tak iest. Lecz przy tćm
wszystkiem trudno iey ieszcze bylo wy-
mówić, i bardzo mi przykro było, iż się
ley więcey zapytywać nie mogłem. Dziś
przez 2 godziny była we śnie magnety-

_ eznym pogrążona, po upłynieniu których
sama się ocknęła, nictego, cosięstalo,nie-
pamiętaiąc. |

22. Słycznia chora zasnęła także po
. 8 minutach; dziś mówiła wyraźniey, co

- dawało się słyszeć ztym samym głosemi
wyrażeniem, iakim iey zapyty wano. Spy-
talem się iey: czy WPanna zdrowa iesteś
zupełnie? nie ze wszystkićm odpowiedziała.
Jak prędko zbliży się dzień zupelnego -
uzdrowienia VVPanny? iuż iutro rzekła.
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Czy powinienem iutro miagnetyzować
WPannę? Tak iest. Będziesz odpowiadała
na wszystko o co WPannę żapytaią? Tak.
iest, odpowiem na zapytania. Nie przy-
kro to będzie VVPannie, gdy dziś oco ie-

. szcze się zapytam? Dziś chcę ieszcze spać.
Dlugoż ieszcze masz spać? Tylko ro minut.
Czy chcesz, żebymWPannę obudzii? To .
mi będzie przyjemnie. Jakim sposobem
obudzę WPannę? Dotkńieniem ręką do.
ciemienia mey głowy. Zostawiłem ią spią-
cą do wyznaczonego czasu, a za zbliżeniem
onego, dotknąlem się iey glowy iak mi
kazała, od czego prędkoi wesoło się ocknę-
la; a.otóm cosię stalo, pamiętała, iakby
to się iey weśnie przytrafiło.

23, dnia odwiedziłem chorą w towa-
Tzystwie P. LoBnr Ober-forszimeystra, i
dwóch medyków PP. Hava i CEYDLERA.
Wszedlszy do pokoiu zastaliśmy chorą
rozmawiaiącą z jednym ze swych kre-
„wnych; siedziała na łóżku, agdyśmy we-
szli, z widocznóm ukontentowaniemnas
rzyięła. Na zapytanie, iak się ma? mia-
a odpowiedź: bardzo dobrze, Czy chcesz

„ WPanna spać? odpowiedziała:nie.
Po czem wszedłem z nią w związek i

zacząłem magnetyzować, zaledwie5 mi-
nut przeszło, skarżyła się na ociężałość,
położyła się na [óżku ,izamknąwszy przez.
trzy minuty oczy usnęła twardym snem
magnetycznym, WW tym stanie spytałem
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się iey pofrancuzku, iak się ma?. bardzo
dobrze , odpowiedziała. Czy zupełnie iuż
choroba opuściłaW Pannę? zupełnie. I drę-
czące bole dawnieysze iuż nie powrócą?Ni-
gdy, boza pomocąWPana ia ozdrowiałam

nazawsze. Długo dziś spać będziesz? do
godziny.7,pod tenczas bylo 55 minut nasiód.
mą. Położylem zegarek na piersiowymiey
dołku i zapytałem, co to iest? W tymże
samym ięzyku odpowiedziala: zegarek.
Jakżemożesz wiedzieć, że to zegarek, chy-
ba go widziszVWPanna? Nie widzę go ale
czuję. Możesz W Panna zgadnąćiaką teraz
godzinę wskazuie? Nie, tego zgadnąć nie.
mogę. | AE

Potćm polożyłem na wyż wymienio-
nóm mieyscu klucz mały, i na zapytanie
co to iest? niezwłocznie odpowiedziała: to
klucz. : RE

Gdy przylożyłem rubel srebrny, nie -
dała imney odpowiedzi, tylko, iż to był
kawałek metalu,-a na zapytanie, czynie
sprawia iey ten metal iakiego bolu? odpo-
wiedziała: chociaż mi niesprawia żadnego
bolu, aleiakimsiś mię strachem przeymuie.
Potćm zapytalsię iey P. Hau po francuzku,
czy prędko odiedzie dodomu? nacotymże -
samym ięzykiem odpowiedziała: ia nie
wiem, kto WPan iesieś?. Niezpaiomy,

"rzekł P.Hau pragaący wiedzieć iak prędko
WPanna udaszsię w drogę? Odpowiedżia-
ła: wtedy, gdy mi Pan Doktor pozwoli,
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Ceydlerspytal: iak się ma? na eo rzekła: ach
dozwól mnie spać, gdyżzmordowałam się.
Oprowadzilemiią raz rękami, i spała po-
tea. tak spokoynie lak 1 pierwey.

_. Wkrótce potóm zapytał się P. LABRt
czy zna go ona? Nie,odpowiedziała. Aoycu
WPaanyiiestem znaiomy ? Fak iest, móy
oyciec zna VVPana dobrze: co tak istotnie
było. O swym bracie, o którym żadnych
nie miała wiadomości , mówiła, iż ón się
teraz znayduie w domu i iey rodziców,iiż
przedsięwzięta: od niego podróż nie udała
mu się, nie mogła zaś wyznaczyć dniaie-
o wyiazdu, dla tego, iż on sam o nim

nie wiedzial. Przepowiadała i nainne ścią-
gaiące się doiey familiizapytania, nieozna-
-czaiąc iednakże czasu , cosię kiedy stanie,
wspomniała tylko, iak daleki lub bliski
czas malącego przypaśdź zdarzenia. Spy-
talem się iey potóm po polsku o przyczy-
nie dręczącey iiey choroby, na co odpo-
wiedziała, iż sama lego dokładnieobjaśnić
nie możezto tylko wie,iż zdarzona od dwóch
łat w tey familn okoliczność niezmiernie
ią martwiła, i od Lego czasu iey choroba
wzięla początek. Poczóm spała minut 11;
zegarok ukazywał minut 48 na 7. Spyta-
"łem, wieleieszcze ma spać? ieszcze 15 mi-
nut. Będzieszżeiiutro spała W Panna? Nie,
dziśiest móy seń ostatni. Czćm powinienem
obudzić, czy się może WVPanna sama
ockniesz. Chociaż się sama obudzić mogę,



lecz RAA mi było, gdzhyć mię
WPan sam obudził.  Jakimże sposobem
mam obudzićWPannę? Dotknieniem się
do mey glowy iak wczoray. Więcey się
iey niezapytywana. Ogodzinie 7 dotkną-

* łem się iey głowy, i ona nagle jak blyska-
wica powstała; poprawiała na sobie su-
kuią rozrzuconą przez prędkie.obudzenie
się, przecierala oczy , tak wlaśnie jak prze-
spawszy się po glębokim śnie,prosila o
szklankę wody,którey napiwszy sięwstała
z lóżka.

24. dnia odwiedzilem chorą godziną
poźniey, niż zazwyczay, i znalazłemią bar-
dzowesolą z przyczyny zupelnego uzdro-
wienia. Krewnych swoich, wątpiących
o moićm przybyciu, zapewniała,iż ia nie-
zawodnie przyydę.Dowiedziawszysięotóm
zapytałemiey, czy ona przeczuwała móy
przyiazd,naco odpowiedziała ze zwyczay-
ną ufnością : tak iest.

"To mi dalo powód do myślenia, iż ona
się znayduie w związku ze mną, dla tego
zacząłemiią magnetyzować,apo upłynieniu
„trzech minutiuż była pogrążona w twar-
*dymśśnie magnetycznym. .Na zapytanie mo-
ie, dlugoli trwać będzie dzisiecyszy sen?
odebralem odpowiedź: do pólnocy, ieżeli
mię WPan nieobudzisz. Czy zaśniesz
WPanna iutro, i czy należy miią mague-
tyzować? Potrzeba, żebyś mnie WPan ma-
gnelyzował, aia znowu zasaę. Czy po-
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trzeba WPannę obudzić? Tak iest, bo
inaczey bardzo osłabnę. Czy ia powinie-
nem zostać przy WPannie, albo czy mogę
ztąd odiechać? To zawisło zupelnie od woli
WPana.

Po czćm poiechalem do P. TRyNrusa”
Radcy nadwornego, gdzie zastałem także
P. HAMA; opowiadalem i im o tćm, cosię
stało, i umówiliśmy się ztym ostatnim od”..
wiedzić chorąa9. P. Hau spoźnie
się nieco, i spodziewaiąc się znaleźć mnie
u chorey , poiechalprosto doniey. Zastał
ią samęiednę w sypialni,pogrążoną w sen
głęboki,i korzystaiąc ztey okoliczności,
czynił iey następuiące pytania, na które
ona odpowiadała. Jak się teraz masz
WPanna? Dobrze. Jak dlugo spać bę-
dziesz? do pólnocy. Czy przyledzie tu Pan
doktor? On wkrótce będzie. Czyieszcze
go tu nie masz? Nie. Będziesz W Panna spała
lutro ? będę.
"P. Ham potóm przyiechawśzy do mnie,

opowiadal. mi ozaszłey rozmowie. P. Cey-
_dler u mnie się wtedy znaydował,i po-
stanowiliśmy wszyscy: trzey poiechać do,
chorey.
- _Wpuścilem P. Hama wprzód do poko-
iu, i nazapytanie iego, czy bliskoia od
niey się znayduię, odpowiedziała: takiest. _
Poićm wszedłem do pokoiu, i przybliżyw--
szy się dołóżka zapytałem: dla czego ona
dziś << gdy dnia wczorayszego po=-
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wiedziała, iż tamten był ostatni iey sen ma-
gnetyczny? Odpowjedziala: to była wola

Pana, aiam powinna bydź posłluszną.
Dziś. była nadzwyczaynie czułą na

wszystkie metalle; po przyłożeniu klucza
, doznawała bolu, który mocnieyszy czula
od zegarka, a naybardziey od zlotey mone-

„ sty. Na daneley zapytanie: Czy magrelyzm
iesł iedynym śrzodkiem do iey uzdrowie-
"mua potrzebnym; odpowiedziala: zedyry.
Czybyś ozdrowiała bez magnetyzmu* Bez
magnetyzmu nigdybym nie ozdrowiała.
Dzisieysze magnetyzowanie czy pomogło
co WPannie, czy może zaszkodziło? Le-
pieyby było gdybyś mnie WPan niema-
gnetyzował. Czy powimienemiutro magne- ..
tyzowaćWW Pannę? Niezawodnie, boIna-
czey zachoruię. A poiutrze trzeba magnety-
zować? Nie, gdyż odtego wpadnę w pier=
wszą moię chorobę 1 umrę,

Jak piorunem rażony zostalem tą osta-
tnią odpowiedzią, ale cieszyłem się, iż ode-
bralem onę, gdyż wiedzialem iak mam
sobie postąpić. Po dlugim ćzasie zaledwie
zebrać moglem siły,1 zapytałem, czy żąda
bydź obudzoną? na co ona z widocznóm
ukontentowaniem odpowiedziała: tak iest.
= Czy mam WPannę obudzić magnety-
zowaniem na odwrot? Nie, gdyż to. na mnie
szkodliwe sprawi skutki.

Wiedy dotknąlemsię iey głowy, żeby
się ocknęła, odczego chociaż się cokolwiek
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podniosła, znowu iednak w sennym stanie
na pościel upadla. Zapytałem iey czego
ieszcze potrzebuie? Odpowiedziała: omo-
czyć moie ręce i skronie octem; cowypel-
nilem, i po dotknieniu się potćm iey glo=
wy, .ocknęla się i powstała, lecznie zta-
kim pospiechem iak wczoray, potrzebo-
wała natychmiast szklanki wody, którą »
jey podano; wypiwszy, powiadała, iż wię-

,« cey dwóch godzin spala,i żeiey się zdawalo,
że we śnie rozmawiała, lecz z kimico,tego
nie pamiętała; iednakże iey marżyło się,
że niby prosila, aby ią obudzono.

25. Stycznia, znalazłem chorą zupeł-
nie zdrową, i na pytanie, czyby chciala
rozerwać się przeiażdżką? rzekla: tak iest,
bardzobym chciała używać świeżego po-
wietrza , którego tak dawno pozbawiona
byłam.Korzystalączjey żądania zaprosiłem
ią zjednymiey krewnym naherbatę dosie-
bie, co ona chętnie przyięla, i przyiechala
do mnie o godzinie 6.

JEGO KRÓLEWICZOWSKA uość B/ałoru-
ski JVoienny Gubernator, Xiążę ALE-
 XANDER WWIRTEMBERSKI , któremu mialem
szczęście wzmiankować o zaszłytn śnie ma-
gnetycznym chorey, raczył okazać chęć
swoilę , bydź oczywistym świadkiem one-
go;i dla tego nieco wcześniey od chorey.
rzybył do mnie w towarzystwie swych

adiutantów PP. Półkowników PrreRsoNa
1SZUBINA i Malora SZczuLePNIKOoWA. PP. '
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TRyxrvsiLoski takżesię u mnie znay-
<lowali.
Abynie sprawić chorey zmięszaniamo-

gącego nastąpić przezznaydowanie się iu
„ wysokiey osoby, prosiłem JKMości, aby
- został w mym gabinecie póty, póki chora
w głęboki sen magnetyczny wprowadzona
nie będzie, gdzie JKMość raczył zostać
z Pólkownikiem Petersonem, inni zaś byli
wpokoiu, w którym się chora znaydowała.
Prędzey niż we dwie minuty wprowadzi-
łem ią w sen glęboki. —-

Gdy potóm JKM, wszedł także do tego
pokoiu; pytalemsię iey:czy sen w którym
"W Panna znayduiesz się pogrążoną, zga-
dza się zjey stanem, czy też żądasz abym
przez dalsze magnetyzowanie powiększył
ony? Ja śpię mocno, i nie potrzeba żebyś.
mię WPan magnetyzowal. Długo dziś
spać będziesz W Panna?. Do północy, ieśli
mię WPan nie obudzisz.Czy chceszW Pan-
na, abym ią obudził? Powiem VVPanu
wtedy,gdy zechcę bydź obudzoną. Stała się
cokolwiek niespokoyną, a na zapytanie,
czy niema kogo wtćm zgromadzeniu iey
przeciwnego, odpowiedziała: tak iest; i
gdy niektórzy wyszli zpokóli; znowu z0-
stala spokoyną.
W pięć minut J. K. M.raczyłiey spytać

Się: czy zna Jego? na co odpowiedziała:
nie wiem ktotaki WPaniesteś?JKM rzekł,
iż iest przyjacielemiey lekarza, i że mocno
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się cieszy zjey uzdrowienia, odpowiedzia=
ła: to iest dzielo moiego lekarza. Potćm,
gdy JKM. zapytałsię, czy zdrowaiey siostra
mieszkająca blisko Połocka, odpowiedzia-
ła : moja siostra niezupełnie dziś zdrowa.

Po uplynieniu kilku minut nie będąc
od nikogo zapytywaną, rzekła: iż ktoś do
niey chce się przybliżyć i w rzeczy: samey
jeden zprzytomnych, toiest P. MaiorSzczu-
LEPNIKOW przyznał się, iż w tey samey
chwili miał zamiar zbliżyć się do niey. Na
uczynione iey pytanie, czy słyszy końcami
palców, odpowiedziała: tak iest: iakoż
w jstocie slyszala za pomocą palców.

Witedy zrobiliśmy łańcuch. JKM. do-
tknąwszy prawą ręką chorey, podał lewą
Półkownikowi PereRsoNowikoloniego

- stolącemu; ten trzymał rękę P. SzczuLe-
PNIKOWA , tego zaś rękę iatrzymałem. Na

- uczynione przeze mniezapytanie bardzo ci- .
chym głosem przy końcu mych palców,
odpowiedziała wyraźnie i spokoynie, nie
uważaiącnato,iż osoby łańcuch stanowiące
miały na sobie wiele metallów,gdyż były
w mundurach.

Po czćm prosiła, abym ią obudził, spy-
tałem się iakim sposobem? odpowiedziała:
tak iak wczoray, proszę W Pana omoczyć
me ręcei skronie octem i dotknąć się moiey
głowy. Gdym to czynił, ocknęła i nic nie
pamiętała co się znią działo.

26. Stycznia była zupelnie zdrową, lecz


