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doznawała małego osłabienia, a po obiedzie
odwiedzała niektórych swych znaiomych.
Dziś twierdziła, iż do niey nieprzyiadę,
1'wsamey rzeczy nie byłem.

27. dnia odwiedzilem ią znowu; ucie=
szyła się postrzeglszy mnie, i rzekła swemu
krewnemu przy niey będącemu: nie praw-
dęż mówiłam, iż Pan Doktor dziś będzie.

26. Słycznza iuż nie przeczuwała moich
odwiedzin, gdyż całkowicie ozdrowiała,
i gotowała się w drogę do domu rodzi- -
cielskiego. |

Uwaga. Dnia 7 Zutego z przyczy-
ny złey drogi, Panna ŁAakisowNa odlo-
żyła swóy odiazd do dnia dzisieyszego;
w przeciągu tego czasu widywalem ią nie-
raz izawsze w naylepszćm zdrowiu, tak, -
iż naymnieyszego śladu dawney iey choro-
by nie postrzegałem.

zam -wnyaEzK z wm

O TRYBACH PRZYPADKOWYCH POJĘCIA NASZEGO.

 

(Dokończenie, Obacz str. 90).
+

W mru pisarzów rozprawialo o magne-
- tyzmie dosyć obszćrnie,możemy więc ode-
siać do nich tych, którzy szczególniey ma=
gnetyzm chcą poznać. Zalecamy'im nade-
wszystko czytanie wybornego dziela P.
DeLuvze (1), które byłoby ieszcze daleko
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(a) Histoire critique du magnótisme etc.

IV. UŻER 1817, ż. 15
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więcey ponczaiące, gdyby z mnieyszą
ostrożnością pisane bylo. Ograniczymy się
wskazaniem krótkióm ważnieyszych wy-
padków, o których rzetelności każdy la-
two możesię przekonać iglównych mnie-
mań, przez które starano się one wjtlu-
maczy "8

B.erwszy wypadek. „Sposobem wcale
prostym człowiek wywiera na sobie po-
dobnych, a szezególniey gdy są w stanie
chorówitym, władzę wzmacniaiącą i le-
czącą.

Drugi wypadek. Czynność takowa
. daie się mniey -dostrzegąć w pierwszey
„chwili: dotykanie powtarzane a szczegól-
niey wkładanie rąk zdaie się bydź konie-
czne ,ażeby ona doszła rychło do pewnego
stopnia skuteczności. Zowie się to wey-
ściem w związek.

_ Trzeci mypadeł. Czynność takowa
'"wprawuie niekiedy tych, nad któremi się
wywiera: w stan szczególnieyszy , iaki od--
mienia tryb poięcia zwyczayny w stanie
czuwania i nadaie więcey przestronności
pewnym władzom, ainne ogranicza. Na-
zwano ten stan snem czuwającym.

Przeciwnicy magnetyzmu zaprzeczyli
w nim czynności rzeczywistey. Przypisali
wycbraźni osób magnetyzowanych wszy-
stkie skutki, które magnetyzuiący przy-
taczali za dowód bytności magnetyzmu.

SDS Woy wiklwajaczzh tęczynność

,
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przez plyn nieskończenie lotny, który dzia-
łanie ręczne wprawiało w ruch, a wola
kierowała i zwiększała czynność. Powsta-
ła pomiędzy niemi sekta spirytualistów,
twierdzących, że dzialanie ręczne do nicze-
go więcey nie iest użyteczne, iak doutrzy-
mywania uwagi magnetyzuiącego, że sama
wola dziala naten plyni przenosi czynneść

"iego wznaczne odległości, tak, żezawady
fizyczne nie mogą oney przeszkodzić. Inni
magnetyzuiący wcale nie dawno zaprze-
czyli zupelnie bytności płynu magnety-
cznego; mniemaią oni, że woła dziala sama
1bez Żadnego pośrzednikana osobę magne-
tyzowaną. Szczupłość tego pisemkaniedo-
zwala nam wchodzić w żadne roztrząsanie,
z tego wzgłęduiśpieszymy powaócić do snu.
czuwaiącego. 2

Skłonność do tego stanu zawisla zape-
wne od organizacyi pierwiastkowey, lecz
zazwyczay jakakolwiek choroba przyśpie-
sza, a magnetyzm dokonywa rozwinięcie
się oney. Jest ona mocnieysza u iednych,
słabsza u drugich: nie każdy magnetyzuią-

_€©y sprawuie sen czuwaiący z. jednostayną
łatwością. Nieiakiś stósunek podobieństwa
zdaie się pomagać dotego, bezwzględnie
na różnicę skłonnościI władzy.

Mała niemoc, katar, fluxya w ystarcza-
ią niekiedy na objawienie się snu czuwa-
iącego, niekiedy zaś nie ma on mieysca
w nayzaciętszey chorobie: zdaie się , iż stan

15%
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GA nie iest odrębny z doskonałóm
zdrowiem ,zwlaszcza w wieku przedmłio-
dzieńczym. Są przykłady snu czuwaiące-
go przyrodzonego, który się objawia bez
czyńności magnetyżmu, są także snu czu-
waiącego nagłego, toiest osób które sa-
me siebie wprawuią w sen czuwalący.
Sądzimy, iż ta skłonność nie zależy iedynie
od drażliwości nerwowey, co może bydź
bez dążenia do snu czuwaiącego; ale od
szczególnieyszey zdolności układu nerwo-
wego do plynu magnetycznego, którego
bytności trudno iest nie przypuszczać.

Magnetyzm sprawuie w wielu ludziach
uśpienie podobne do snu zwyczaynego,
które atoli brać nietrzeba za sen czawa-
iący. Jednakże prowadzi ono do niego i
poprzedza prawie zawsze, choćby przez
chwil kilka. Chcieliśmy, żebyśpiący snem
czuwaiącym postrzegał drugą osobę zdolną
do snu czuwaiącego, w tey chwili kiedy
ią wprawiano. w stan takowy. Powiadał
nam, iż widział u niey wszystkie nerwy
skolale iiakby naieżone, a krew zbiega-
iącą się do serca; te postrzeżenia nie są do
ZL latwe, zprzyczyny drażliwości
śpiących czawaiących i dla wstrętu iaki
Eloi dla drugich maią: Chwila kiedy sen
czuwalący ustanawia Się, oznaczona jest.

pospolicie małćm poruszeniem, którą do-
świadczenie sc wycić naucza. Początek
snu czuwalącego iest rodzaiemwieku dzie- -

,
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cinnego, wymagającym prawdziwego wy-
chowania. Spiący-czuwaiący znayduiąsię
w szczególnieyszym stanie, który. nie zdaie
się iednych uderzaći zasianawiać, w dru- .
gich zaś sprawuie podziwienie a nawet i
przestrach: niekiedy przez czasdlugi me ob-

1awiaiątego, co ich zaymuie, inie potrzeba
przymuszaćich, aby mówili. Chwytaią się
latwo wyobrażeńuroionych, które w przy-
widzenia przerodzić się mogą. Każdyśśpią-
cy czuwaiący iest nieiako szczególnćini od-
dzielnemiestestwem, okazującóm rozmaite
stopniowanie, co zpilnością postrzegać na-
leży. Jest to chwila, która wymaga cal-
kowitey biegłości, rozsądkui przytomno-
ści magnetyzuiącego : nic: smutnieyszego
dla śpiącego snem czuwaiącym, iak gdy
wpadnie w ręce trzpiota.

Magnetyzuiący rostropny powinien
użyć sposobu sokratesowego, nie czynić
pytań podsycaiących odpowiedzi, a tćm
mniey ieszcze podsycać własne wyobraże-
nia. Spiący-czuwaiący z przyrodzeniaieśt
bardzo czuły na wszelki wpływ fizyczny
1 moralny: mała rzecz wystarcza, aby go
zmieszać, a czasami i bez powrotu, toiest

pozbawić go zupelnie lub cząstkowie tego
trybu poięcia, który stanowi całeiego iasno-
widzenie. Magnetyzuiący ma bardzo wiel-

- ką władzę nadiego wyobrażeniami. Pier-
'wszą zatćm powianością iest magnetyzu-
iącego „ubezpieczyć 80 |od wszelkiegoszko-

=



198

dliwego wpływu, aswego nie zażywać tyl-
ko w sposób zbawienny dla swegoucznia.
Powinien się przyłożyć, żeby dobrze po-
znal skłonności iego, widzieć w którą stro-
nę unoszą się z większą mocą. 1 lasnością,
ażeby tóm lepiey one rozwinąć: powinien
go, przyzwyczaić, iżby przypomnień stanu
czuwaiącego nie mieszał ztćm, co należy
do snu czuwaiącego i utrzymywać w roz-
sądnóm rozumowaniu. Jeśli uśpiony snem
czuwaiącym iest grymaśny, niedorzeczny:
ieśli ma sklonność do kłamstwa, namię-
„tności nieprzystoyne, lub ułożenie wystę-
pne; magnetyzuiący powinien nieustannie
doprowadzaćgo do prawdy i do wyobra» -
żeń moralaych.

Jeśli zaś magnetyzuiący, zaraiast dopeł-
nienia powinności wynikaiących z tak
szczególnego stósunku, połączoney z ta
kićm zaufaniem i uległością, nadużywa
dla zadosyć uczynienia swym widokóm,
stale się czlowiekiem naybezecnieyszym.

'Łatwo widzieć ztego, że sen czuwaiący
nie zgadza się bynaymniey ztym rodzaiem
powsżechnego rozgloszenia zlezrozumiane-
go, iakie mu niedażyta nadadź chciano.
Jeśli rzecz chedzi o doświadczenia, śpiący
czuwaiący są narzędziami za nadtodona
tnemi, za nadto czułemi na wszelki wpływ,
iżby one inaczey wykonywać, iak w przy-

| tomności kilku osób, na których rzetelno-

l
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ści i zdaniu polegać można. Jeśli chodzi
o.radzenie się ich dla nichże samych, lub
dla drugich chorych, nieniepowinno stanu
ich mieszać,inie należy.nad małaliczbę osób
ściśle z niemi znailomych więcey przygu:
szczać. , i

Wszystkie te zgromadzenia się cieka-
wych daią rzeczy poważney zesw cy 18to-
ty pozór nędznego kuglarstwai narażamy

- się zawsze za zmieszanie $piących czuwu-
zących Z Ra odżęciie Lmnierozsydnie. OSŁQ-

niego śrzodka wyleczenia się, iaki dla
nich przyrodzenie zachowało.

Starać się będziemy połączyć tu wszy-
stko cokolwiek zdaie się stanowić istoiną
cechę snu czuwaiącego, lecznie potrzeba
mniemać, iżby to miało bydź rysem wspól-
m dla wszystkich śpiących czuwaią-

czak Tyle iest różnicy między ludźmi
„w stanie snu czuwaiącego, ile znayduiemy
między niemi w stanie. zwyczaynyn.
Skłonności pierwiastkowe, przyrodzenie
rozwinięcia się 1 przyczyn przypadko-
wych, zarównie wpływ maią na cechę i
stopień.władz szczególnych osób; mimo to
zachodziieszcze powikłanie stanu zchoro-
Bą, która dała początek snu czuwalącemu.

Ciało iestzręcznieysze, niż wstanie czu-
wania, ma przyśpieszenie wyraźne w pul-
sie i powiększenie drażliwości w układzie
nerwów; dotykanie, smak, powonienie
staly się subielnieyszemi; słuch nie przyJ-
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muie innych glosów, tylko te, które po-
chodzą od cial z któremi śpiący-czuwalący
znayduie się w związku prostym lub ubo-,
cznym, toiest w„połączeniu przez płyn ma-

gnetyczny: ponieważ on alboiego magne-
tyzuiący cial tych dotykali; oczy iegozam-
knięte nic nie widzą,ale ma wzrok, który
nazwać można wewnętrznym, toiest: or-

ganizacyi swoiego ciała, magnetyzuiącego
1 tychzktórymi wchodzi w związek,widzi
w onych rozmąite części, ale koleyno i
w miarę tego iak swoię uwagę zwraca: roz-
różnia tam budowę, postaci i kolory; ma
niekiedy zdolność postrzegania przedmio-
tów zewnętrznych przez wzrok szczegól-
nieyszy: wydaią cię mu daleko świetley-*
SZ bardziey błyszczące, oiż w stanie czu-
wania. oświadcza bolesnego oddziały-
waniacierpień osób z któremiiest w związ-
ku; dostrzega ich chorób, przewiduie prze-

silenia onych, ma czucie lekarstw stóso-.
wnych dawyłbczenia; a często nawet czu-
cie własności lekarskich istot, które mu
okazuiemy. Zwierzęta i niektórzy chorzy
maią podobne czucie na swe wlasne cier-
pienia; Da wytlumaczenie czego uciekano
się do niepewnego i czczego wyrazu żn-
stynki; lepieyby bylo wyznać po prostu
"naszę niewiadomość,

Spiący- czuwdiący prowadzibardzodo-
brze swe wlasze leczenie, używa magne-
tyzmu i kieraie nim lepiey „, niż naywpra-

4
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(,
„wnieyszy magnetyzuiący: przepisuie dni,
godziny stósowne do postawienia go w sen
czuwalący. Jego iasaowidzenie powięk-
szą się 1 zmnieysza z jego cierpieniem, ale
nąygorszy śpiący-czuwaiący ma zazwy-
czay dosyćtego , żeby znalazł to co mu po-
trzebne doiego wyleczenia; lekarstwa do-
brych śpiących czu waiących są w ogólno-
ści bardzo proste i prawie zawsze takie, iż
z przyrodzenia swego niesą wsianie szko-
dzenia.

Pamięć śpiącego-ewiideguiest bar-
dzo czynna. Z łatwością wynayduie wyo-
brażenia,którychby nie mógł przypomnieć
wstanie czuwania, nawet sny nocne, któ-
re niedoskonałe ślady przy obudzeniu się
zostawiły. Wyobraźnia ilego iest przygo-
towana do wygórowania. Jest zazdrośnym,
napełniony próżnością i milością wlasną,
skłonny do użycia malych figlów,* iżby
dadź sobie znaczenie. Jest bardzo gryma-
śny z magnetyzuiącym, który nie ma mo-
cnego charakteru. Mało myśli o przystoy-
nościach i grzecznościach przyiętych na
świecie. Wola iego nie iest nieczynną,
ale bardzo łatwo może bydź kierowana
przez wpływ magnetyzuiącego. Dostrzedz
można przeciwności wcale uderzaiących
międzyiego żwyczaynym sposobem my-
ślenia, a tym iaki ma wstanie snu czawa-
iącego; potępia wlasne swe czynności i
mówi osobie samym, iak o istocie pośrze-
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dniczey wcale mu obcey. Wyraża się
daleko lepiey, ma więcey rozumu, bie-J > ę
glości , rozsądkuii moralności niż w stanie
czuwania ,którego wszystkie wyobrażenia
są mu przytomne.

Władza snu czuwalącego trwa zwy-
czaynie równo zchorobą. Niekiedy prze-,a
ciągasię i po wyleczeniu; ale iest to stan
prawie zawsze niedoskonały, niezaslugu-
jący na wielką ufność. "Trwanie szczegól-
ne każdego przystępu (aczes)nieiest pewne:
czasami będą to minuty, godziny, dni,
wedle okoliczności. Kiedy śpiący-czuwa-
iący powraca dostanu czuwania, zapomi-
na doskonale wszystkiego tego, co mówił,
czyniłi słyszał podczas przystępu snu czu-

ż waiącego: naylepiey zaś nic mu O tćm nie

mówić. Przypomnienie tego odświeża się
doskonale, gdy znowu w sen czuwaiący
wpadnie, nawet po dlugim przeciągu czasu.
Pamięćbyłacałkowicie zawieszona „alenic
zeSwolcy wierności nie straciła. Jest to zja-
wienie naygodnieysze uwagi w tym stanie,
daiące wskazówki nieęoszacowane” pod
względem psychologicznym, a które po-
maga dowyświecenia iedney z głównych
trudność, naiakichsię materyalizm wspie-
ral.

Zważaliśmy wyżey, że śpiący-czuwa-
iący różnią się odsiebie do nieskończoności;
w rzeczy samiey możnabyuczynićich obraz
zupelnie przeciwnydanemu. -Znayduiemy
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sakich co maią oczy otwarte; słyszą huk
wszelki, są milczący, Wsobie skupieni,
nieruszający się, lakby posagi; niekiedy
tańcuią, graią na muzycznych narzędziach,
_gadaią, nic nie wiedzą, nie roztrżąsaią nie
w umyśle, nie umieią nawet znaleźć dla.
siebie cokolwiek stósownego do uleczenia
ich własnych cierpień. Lecz to wszystko
nie innego nie dowodzi, tylko ostateczney
rozmaiłości i różnicy, iakazachodzi między
iedną a drugą osobą, oraz potrzebę rostro-
pności z którą ten stan wprzód rozważać
należy, nim do niego iakąkolwiek ufność
zaczniemy przywiązywać.

Swiatlo dzienne obraża śpiących-czu=
waiących, potrzeba ich przeto w mieyscu
malo oświeconćm umieszczać, Postrzegaią
oni snopki światła wychodzące z palców
„osoby, która ich magnetyznie, niekiedy
zaś ze wlosów. Ciała wydalą się im iasne
a nawet całe w ogniu, gdy są mocno ma-

_ gnetyzowane czyli płynem magnetycznym
nasycone, którego bytności zdaie się, iż
należy wierzyć. Widzą płyn magnety-
czny w powietrzu otaczaiącóm, nakształt
promieni slonecznych wpadaiący ch przez -
żaluzie lub szpary okienic, i oświecalących
w jzbie naydrobnieysze cząstki pyłu. Po-
wiadaią,iż przez oddychanie przyymujemy
płyn magnetyczny z powietrzem zwyczay-
nćm, który przez pluca wchodzi w ogół
krwi, a stamtąd w układ zie ną-
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koniec zaś ulatnia się z potnieniem przez
powierzchnią ciała, a szezególniey przez
palce i włosy, co stapowi rodzay krążenia
porządnego: rozpoznawaiąosoby przez czn-
cie plynu wyziewanego, który przyiemnie
lub przykro dotyka, stósownie do zmiar-
kowania doznanego w krążeniu przez całą
budowę organiczną. Magńetyzuiący po-
winien zawsze służyć za pośrzeduika mię-
dzy śpiącym-czuwaiącym a osobą, którą
chce z nim w związek wprowadzić, żeby:
przez to przytępił skutek nieprzyiemny
tego pierwszego polączenia.

Spiący-czuwaiący zażywaią płynu ma-
gnetycznego iakby pochodni. Kiedy do-
tykaią się chorego, kladą. rękę na| zetć
którą chcą poznać, iżby napoiwszy ią ply-
nemmagnetycznym lepiey rozpoznać: plyn
magnetyczny zdaie się dla nich odbywać
powinność tych śrzodków, przez które
w zwyczaynym stanie czuwania przyymu-
iemy poięcie przedmiotów zewnętrznych.

Kilka doświadczeń zdaiesię ustanawiać
bytność plynu magnetycznego, nie licząc
w to świadectwa śpiących--czuwaiących.
Może bydź, iżdamy temu wykładowi wię-
cey rozwinięcia i przytoczymy ie wówczas
z jak nayśurowszą dokładnością.

/ Rozbieraiąc to podanielakoczysty i pro-
sty domysł, odrzuciwszy na stronę wszelkie
twierdzenieiwszelkie doświadczenie, nic
ono w sobie niema istotnie niedorzecznego.
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Wedle podobieństwa do prawdy weszło-
by to podanie do pewnego punktu w teo-
ryą płynów sprężystych. Mianoby bez
wątpienia prawo czynićzarzuty trudne do
rozwiązania na pozór.

Jak to bydź może zzp., żeby plyn ma-
gnetyczny służył za śrzodek poięciu przed-
miotów zewnętrznych?

Jak to poięcie. może mieć mieysce
- w wielkich odległościachipomimo mię-
dzypołożenie przeszkód fizycznych? .

„Jak wola ludzka może kierowaći po-
większać dzialanie tego płynu?

Obaczmy iednakże czyli nie można wy-
ciagnąć zadosyć czyniących wniosków
z niektórych wypadków stałych, jakie się

- odnoszą do innych „płynów, o bytności
„którychiuż sporu nie ma.

Wezwyczaynym stanie naszym plyny
sprężyste służą niezaprzeczenie za śrzodek
poięcia przedmiotów zewnętrznych.

Swiatło przesyła nam poięcie przed-
miotów. naybliższych i nayodlegleyszych.
Widzimy gwiazdy stale; Siriusz, iedna
z naybardziey sąsiedzkich, iesi iednakże
oddalona przynaymniey na 1,200 milio--
nów mil francuzkich. Uważają światło
za nieskończenie sprężyste, chociaż nic
nie dowodzi, żeby mialo rozszerzanie się
boczne. Kierunekiego iest zawszę prosto-
kreślny. Nie wiemy czyli promienie go-
r > 1 promienie światle, m nam słoń-
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ce zdaie się przesylać,odbywaią drogę ztą
samą chyżością, ani też skąd pochodzi po--
pęd, który wraża światlu tę prędkość po-
dziwienia godną. Nie może ono przeni-
knąć ea ciała nieprzezroczyste, ale prze-
„chodzi «bez trudności ciała przezroczyste
naygęstsze, byleby tylko promienie nie
bardzo się oddalały, od prostopadłey. Dru-
gł śrzodek przenosi nam drżenie ciał głos
wydających. Glos iest prędkości pośrze-
dniczey. Przeszkody oslabiaią go, ale do-
chodzi nasw każdóm mieyscu: czczość sa-
"ma zdaie się bydź zawadą. EPERRWCYCI
żoną.

Ciephik mniey prędki |w swym biegu
przenika wszystkie ciala. Żadne mu się
nie opiera, aw ostatku „Wszystkie go prze-
puszczali. Jest istotnie wzmacnialjącym,
gdyżkaka całe przyrodzenie.

Płyn galwaniczny, który, aby miał bydź
zupelnie ten sam co 1 elektryczność, trudno
iest wierzyć, zdaie się bydź.rozlany po ca-
lóm królestwie źwierzęcćm: łafeynę jest
tam bardzo znaczący.

Płyn elektryczny przenosi się z szyb-
kością nadzwyczayną; ale potrzebuie prze-
wodników. Pospolicie okazuie się iasnym
tylko w przeyściu zciała do ciałai w sta-
nie skupienia. Staie się takimże wstanie
rozrzedzenia, mz przez czczość przecho-
dzi. i

Byloby to połączeniem, puzez które
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ieden z pierwiastków wymykałby się za-
równie przez uciśnienie, lub oddalenie
cząstek zbiorowych? Rie

Niektóre z ryb posiadaią tyle plynu
elektrycznego , czy galwanicznego, iżzaży-
waią go naksztalt broni zaczepney na swą

- zdobycz lub naswych nieprzyjaciół. Nie
jesiże to wracać czynność bardzo silną ply-
nowi sprężystemu i kierować go na przed-
miot zewnętrzny ? -

Byt plynu nerwowego iest powszechnie
przyięty, znamy tylko prędkość iego czyn-
ności. Mozumieią, że wola kieruie nim
w naszych iestestwach ze stopniem mocy
stósownym do usilowania maiącego się
zdziałać. Dla czegożby nie mogłaona kie-
rować plynem podobnym, na przedmioty
zewnętrzne. |

Uwaga tych płynów iest nieskończenie
trudna , albowiem niesą zamykalne, wy-
iąwszy- powietrze zwyczayne. Znamy da-
leko lepiey ich skutki niż przyrodzenie; lecz
odmówić nie można, iżby wielkie podo-
bieństwonie zachodziło między ich czyn-
nościami, ich własnościami, a temi które
są przyznane plynowi magnetycznemu.

Mniemaią, że może bydź przesyłany
w wielkich odległościach z prędkością bar-
dzo znaczną: że do wszystkich mieyscdo-
chodzi pomimo zawady fizyczne, przez
które przenika bez trudności: że zdolny
iest do przyięcia kierunku 1 stopnia dzia-
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lania, iaki mu wola nada; że wywiera
-czynńość zbawienną na gospodarstwoźwie-
rzęce, nakoniec, że ma własność przeno-
szenia poięcia rzeczy zewnętrznych czlo-
wiekowi znayduiącemu się w szczególnym
stanie, nazwanym snem czu waiącym. Bę-
dący we śnie owym, powiadaią, że iest
świecący się, nie tylko w stanie przeyścią
zjednego ciała do drugiego, ale nawet gdy
iest rozproszony w staczaijącem powietrzu.
Z tego pokazuiesię, iż wszystko zgadza się
z własnościami innych płynów spręży-
stych, których bytność iest użnana.

Dla czegoż miałoby bydź niedorzeczno-
_ ścią mniemanie, że poięcie. przedmiotów
zewnętrznych przesyła się wstanie szcze-
gólnymprzyrodzenia człowieka przez plyn
szczególny , albo przez zmiarkowanie ply-
nów sprężystych znaiomychi, lub przyzna-
nie popędowi woli ludzkiey, dzielności,
/którey w żaden sposób odmówić nie mo-
żna RA popędowi Gimnota albo
Drętwika(1)?

Rostropność radzi zawiesić zdanie po-
kąd nie nastąpią doświadczenia doskonale
stanowcze;; mniemamy jednak, że wielkie

  

(2) Obacz ZooLocrą X. JuspzizŁa Część 5. karty 64: 109. i
193. temu znayduie się dosyć sczegółowe opisanie wła-
sności ryb JAŃzyayki z których głównieysze są:
Gimnot elektryczny. Gymnotus electricus. Sum elektry-
czny. Silurus electricus. Płaszczka Drętwik. Raia Tor-

i pedo. Ła Torpille,
Ó , ; Przypiśek fłumacza.
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podobieństwa do prawdy upoważniaią
przypuszczenie plynu magnetycznego.

Zastanawiaiącą iesl rzeczą, że spiący
czuwaiący ze szkoly magnetyzuijących
którzy go przeczą, nie dostrzegaią bytno-
Ści iego. Może to pochodzić od uległości
ich dla magnetyzuiącego: i od tego że
spiącyczuwaliący postrzegają tylko te
przedmioty, na które magnetyzuiący u-
wagę ich zwraca.

Ludzie dobrey wiary, rozsądnego zda-
nia ibez zapalu, upewniaią, że znaydu-
ią się śpiący-czuwaiący, którzy przewidu-
ią wypadki przyszłe, znają myśl magne-
tyzuiącego i osób będących z niemi we
związku, że widzą też osoby, równie iak.
mieysca i ludzi w których się znayduią,
pomimo odleglość i międzypołożenie za-
wad fizycznych, niemogących temu
przeszkodzić.

Byłoby nieslusznie zapewne odrzu-
cać bez żadnego rozbioru zdarzenia za=
twierdzone godnemi wiary świadkami:
„lecz gdy one są przyrodzenia wcale nad-
zwyczaynego, trzeba sprawdzać z nie-
skończoną surowością, wprzód nim ie
przypuścimy, a: nikt nie może i niepo-
winien wierzyć temu, chyba że przeko-
nał się przez siebie samego lub przez li--
cznych 1 bez zarzutu świadków.
'. Większa część zapewne z tych zda-
rzeń da się wytlumaczyć przez połącze=
SR FILOTOPA = | 14
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nie przyczyn i skutków, które umysł
wygórowany przez stan szczególny, mial--
by władzę obięcia ze stopurem przeni-

_ kliwości,daleko wyższey nad stan zwyczay-
ny człowieka.

Spiący-czuwalący, RSJE wszelkich
pozorów, winni są przewidzenie przesi-
leń chorób, temu gatunkowi łańcucho-
wego polączenia, które wewnętrzny wzrok
rozwiia nieskończenie. : |

Chciano spiących--czuwaiących roz-
dzielić i uszykować na spiących-czuwa-
iących, któr:zy się zaymuią leczeniem cho-
rób, rzeczami niebieskiemi, wypadkami,
mieyscami i osobami w oddaleniu, oraz
skarbami ukrytemi. Ale iest to bardziey
sposób użycia onych przeź „maghetyzuią-
cych, niż rzeczywista różnica w przyro-
dzeniu snu czuwaiącego, która po
wała temu podziałowi.

To, co zdaie się bydź naypewniey-
szćm, iest to część naypożytecznieysza,

iaką wyciągnąć można ze snu czuwalą-
cego ku. leczeniu chorób, tak dla samych
spiących-czawaiących, iakó i dla chorych,
których daią im dotykać się. Trzebaby
wszystkie badania ograniczyć iststnie tym
ważnym przedmiotem , zamias« błąkania

_.się po kraiu uroień, iednakże nie zanie-
dbuiąc własnego adWieconia: się, iakie
w wielu względach można z tego odnieść.
Byloby rzeczą bardzo ciekawą naprzy-

A
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klad, wprawić w sen czuwaiący ślepych
l gluchych od urodzenia, ażeby doklad-
nieysze mieć wyobrażenie o tym stanie,

Który uważano bez dostatecznego powo-
du zastan doskonałości łub czystości szcze-
gólney, a który nie iest czóćm innćm tył-
kotrybem poięcia oddzielnym od:zwy+
czaynego w stanie czuwania, działającym
w zetknięciu i w odległości, za pomocą
szczególnego śrzodka i wprawionego
w ęzynność przez wiadze zwyczayne czlo-
wieka, z małą różnicą w ich rozszerze-
niu. ,

Ten tryb poięcia iest zapewne obia-
wieniem czyli rozwinieniem postaci pier=
wiastkowey , którey pięć zmysłów są ty|-
ko zmiarkowaniem. Płyn pageetyczny.
stale się śrzodkiem pośrzedniczącym wsze
kiemu poięciu, a może nawet 1 udziele-
niu myśli, ieśli ta. może mieć bytność bez
słowa, albo, żeby wyrazić rzecz w przy-
ięciu powszechnieyszćm, niepodległe wszy-
stkim znakóm na które się zgodzono; to
udzielenie jest równie nadzwyczayne, iak
i przewidzenie wypadków przyszłych.

Należy zostać w zawieszeniu, postrze-
gać, sprawdzać wypadki i baczyć Prto
są blędy, albo czy iest podobieństwo,i
by tak dziwne rozszerzenie trybu Biar-
wiastkowego poięcia bydź mogło.
Ś Pospolita iest, że w skutkach magne=
tyzmu11 snu czuwaiącego, cuda albo cza=

14: %
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ry, widziano. Wszystkoto, co wycho-
dzi ze zwyczaynego biegu ziawień życia,
z któremi od kolebki przyzwyczaienie się
nas oswoiło, wszystko to uderza nas po-
dziwieniem.

Stan czuwania, sen zwyczayny, czu-
waiący nocńy, szaleństwo, choroby ner-
wowe, przedstawią skutki niemniey za-
dziwiaiące, co i sen czuwaiący magne-
tyczny. Ze wszystkich stron otoczeni ie-
steśmy cudami: przypusczamy one bez
sporu; zdaie się nam iż: ie poymuiemy,
gdyż zawsze one widzieliśmy.

Wyobraźmy sobie świat zaludniony
mieszkańcami, których sen czuwaiący
bylby stanem przyrodzonym i trwałym,
tab iak dla nas iest stan czuwania. Nie
zadziwilożby ich nieskończenie widzieć
pomiędzy niemi czlowieka w stanie czu-
wania? Zdawałby się dla nich zapewne
tak nadzwyczaynćm iesiestwem,iak oni
sami dla nas się wydaią. Zmys widze-

, który mu czyni poięcie tak łatwe
Przodnietów zewnętrznych, nawet gwiazd
stałych , iakich nawet astronomiia nie mo-
gla nigdy oznaczyć odległości, „wolność
udzielania się sobie podobnemi iz całym
światem, ta niepodległość wpływóm,
które dręcząi władaią:spiącemi-czuwalą-
cemi, ta wola mocna niedaiąca się: pod-
bić żadną inną obcą wolą; nakoniec ty-
siąc różnie uderzaiących między stanem
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„czuwania a snem czuwaiącym, zdawa-
łoby jednym tyłąż przywilejami iestestwa
nadprzyrodzonego, a drugim rzeczami
baiecznemi, którym nie można ani wie-
rzyć, aniteż poiąć.

Krzyczanoby zewsząd że to cud, al-
bo obłuda. NWieleby czasu upłynęło,
nimby powrócono do rozbioru spokoy-
nego 1 bezstronnego ido wyobrażenia pro-
stego,że to iest iednym ze stanów, których
przyrodzenie człowieka iest zdolne.

Rozmaite stany, o których mówiliśmy,
wikłaią się częstokroć między sobą. Sen
czuwałący ma tylko nieprawdziwy po-
zór ze snem zwyczaynym: lecz ma po-
dwóyne podobieństwo ze snem nocnym
czuwaiącym; iest to podstawienie trybu

szczególnego poięcia zmysłowi widzenia
i ograniczenie naszych związków z przed-
miotami zewnętrznemi. Możnaby znaleźć
iescze więcey podobieństwa w. sianie
szczególnieyszym pamięci; lecz należało-
by roztrząsnąć naprzód czyli należy zu-
pełnie tylko do snu czuwaiącego nocne-
go, albo do powikłania snu czuwaiące-
go magnetycznego. Spiący saem nocnym
czuwalącym postrzega te tylko przedmio-
ty, które są połączone z szeregiem wy-
obrażeńwewnętrznych, iakie w czynność
wprawia; spiący-czuwaiący te zaś z któ-
remi iest we związku, toiest w polącze-

niu przez plynHisgDR CY i ha które
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uwagę swą zwraca. Poięcieiego, ogra-
niczońe co do liczby przedmiotów, jest
wolnieysze, wnętrznieysze zinnych wzglę-
dów. "Tryb poięcia i przyrodzenie śrzod-
ka za pomocą którego wywiera się, są.
przemienione. Spoyność lego nowego
śrzodka nie znayduie itż przeszkód fizy-
cznych a odległości oboiętne są w stosun-”
ku do czuiości spiącego-czuwaiącego.

_ Spiący-czuwalący iest więcey bierny
niż czynny, więcey uległy wpływóm,
niż ie wywieraijącym. Ciało ulega iego
woli i, dziwna rzecz, czasami woli. ma-
goetyzuiąc'ego: własna iiego wola nie iest

znisczona , ale w nićiaki sposób poddana.
Pamięć, wyobraźnia, umysl, sąd, zwię-

- kszyły się wrozpostrzenieniu: rozum iego
obeymuie niekiedy mocniey wszystko to
go test dobrómimoralnćm ; niekiedy tak-
że wpływ obcy, lub namiętności które
się stały czynne, porywaią mu daleko
latwiey tę władzę, iakąby zawsze zacho-
wać powinien.

Myślimy,iż byloby kasie ważną rze-
czą rozebrać starannie wszystkie ziawie-
nia snu czuwalącego, że ten rozbiór po-|
„prowadziłbydo glębszey zaaiomości władz
"moralnych i fizycznych czlowieka; iż
w leczeniu chorób bardzo pożytecznie
możnaby z tego korzystać; 'nakoniec tym
pożądańsza R; aby oświeceni iz dobrą
chęcią MERRYzimnem. nieco powszechnieg:

4
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zaymowali się, że możeby przestal bydź
w ręku nieuków. żapaleńców i tych
którzy go nadużywaią,- niewiedżąc do-
brze do jakiego, stopnia stalą się piate
pnemi.

'Taiemnica i nadużycie prawie zawsze
odznaczały pierwsze postępy człowieka
w zawodzie nmielętności. Zdarzenia od-
osobnione zdaią się nie do wytlumacze-
nia i cudne. Milość własna 1 chęć ko-
sZyŚCIi przywłasczaią ie natychmiast, aże-
by z tego uczynić dziedzictwo wyłączne
a zlatwowierności ludzkiey zyski ciągnąć.
Poczynanie się fizyki zrodziło magią, che-'
mii alchemią, geometryi geomancyą, a-
stronomii astrologią. VW miarę powię-
kszenia się Edatięń; rozszerzenia się wia-
domości między więksą liczbą osób, u-
silowano przyprowadzić one do zasad.
znanych, albo wywieśdź z nich nowe za-
sady. Utworzono układy i ciala nauk.
Nauczanie zrobilo ie zrózumiałemi dla
powszechności: iasność rozproszyła taie-
mnicę i nadużycia.

Nauki maią wielki powab dla słać
wieka, który iuż umie. Przeciwnie są-
odrazą i wstrętem. dla człowieka nic nie-.
umieiącego, zwłaszcza gdy przeszedł wiek ©
tey pierwszey ciekawości, którą wycho-
wanie dobrze kierowane podnosi do u-
czucia” szlachetnego i stałego. potrzeby 0-

świecenia się. One nas stawialą Ww sto-

)
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sunku z calym światem. Przyrodzemie
- bierze szczególnieyszą cechę dla człowie-
ka uczonego, wszystko co spotyka, zdaie
się mu nosić postać przyjazną. Jeśli po-
dobna, gdyby człowiek nie wiedział, nie-
znał nic, zupelnie nic, zostawalby calko-
wicie odosobnionym: świat nie„miałbydla
niego bytności, rozumiałby Siebie w okro-
paey pustyninicestwa.

Jednakże nie przechwalaymy się bar-
dzo z naszych wiadomości. Są one mo-
że tylko związkami rzeczywistemi zmy-
słów naszych z przedmiotami zewnętrzne-
mi. Może same powierzchowności tylko
obeymuiemy.. Daymy człowiekowiinny
sposób poięcia, pozna inne własności i
wszystko „przemieni postać dla niego..

'. W. cóż się obrócą wówczas owoce
tylu lat pracy 1 doświadczenia uzbiera-
nego przez ciąg Życia częstokroć praco-
wilego 1 burzliwego ? Wszystko to, cośmy
się nauczyli z taką pracą i wysileniem,
zniknie-li iako cienie nocy przed pićrw-
szemi promieniami gwiazdy dzienney?
Cóż nam z iego zostanie po tćm ziawie-
niu które śmiercią nazywaią, a przed
którem każde iestestwo ożywione popę- .
dem czucia zachowawczego cofasię z prze-
strachem, i do którego wychowanie przy-
wiązuie tyle wyobrażeń straszliwych?

Zapewne, rozwinięcie, powiększenie
władz yar będzie tego koniecznym
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wypadkiem; ale wszystkie bogactwa, któ-
re one zdawały się zbierać na tę przy-
szlość bez granic, ku iakiey uniesienie
wewnętrzne po;dnosi nas ciągle, pozosta-
nąż w tyle iako te znikome dobra, któ-
rych człowiek wyszukuie z takwielką
żarliwością, a które w ostatnichiego chWi-
Jach, często zostawuią mu tylko bolesną
pamiątkę przestępney nierozwagi,z jaką
onych zle używał.

Azali nie ma żadney z władz naszych,
przez którą moglibyśmy otrzymać naukę.
niezawisłą od: stosunków przechożychi
zmiennych,właściwą wszystkim wiekóm

i wszystkim przemianóm bytu naszego ?

„Tak, tą władzą  iest rozum, mało
cwiczony, mniey ieszcze słachany a któ-
ry powraca zawsze podaiąc nam dobro-
czynną rękę. On to nas z ogniwa do
ogniwa prowadzi do źrzódła prawd wszel-
kich; on przywiązuie. ziemię do nieba;
on urządza stosunki wzaiemne iestestw ro-
zumnych i czułych przez niewzruszone .
prawa, które czlowiek umyslu miernego
i ograniczoney nauki tak dobrze może
poiąć, iak i człowiek wyższego geniuszu,
łączący w sobie umieiętność wszystkich
„wieków.

Moralność zawisła Qd dokładnego tych
praw postrzegania, namiętności przywo-
"dzą ie częstokroć do milczenia; zasypia-

l,
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ią one w glębi serca, lecz prędzey czy
poźniey przebudzaiąsię.

Czlowiek niekiedy utrudza się czynno-
- ściami ważnemi, lub plochemi które spo-
ży waią lub zapelniaią życie, uważane ezę-
stokroć za nierozwiązaną zagadkę.

* Kiedy podnosi myśl swoię ku wyż-
szemu okręgowi, dwa wielkie zapytania
porywaią iego umysł.

Pierwsze ródzi się na kolebce dzie-
cinnego wieku. Czćm byliśmy?
Drugie unosi się, nakształt opiekuń-

czego anioła nad grobem zamykalącym
zimne zwłoki ulubioney osoby, która zni-
kla iuż z oczu naszych. Coz nami bę-
dzie ? i

Człowiek iest religiyny z przyrodzenia.
Uczucie wewnętrzne ostrzegalo go zaw-
sze, że inna bytność czeka po owćm ży-
ciu,i że potęga wyższa władnie urządze-
niem teycałości uderzaiącey wzrokiego.
WWmiarę iak postrzeżenia dokładnieysze

| prostowaly blędy popelnione przez podró-
żuiących, od czasu Ea odkryć
żeglarskich, przekonywano się, że u nay-
dzikszych ludzi, równie iak u narodów
nayoświeceńszych zachodzila iednomyś|-
ność wierzenia w tych dwóch ważńych
punktach.

Fetysz, czyli cay Murzyna z nadbrze-
gów Afryki, bez wątpienia ma wcale ma-

„do związku z. wyobrażeniem 'oświecone-
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go Europeyczyka;, lecz istota rzeczy zaw-
sze lest taż sama, tolest potęgę 1 SZCZĘ-

ście bez końca, które każdy stara się po-
iąć wedle rozwinięcia się iego, wyrozu-
miałości.

Mamy potrzebę rozumowania nad tóm,
co nam uczucie nieoznaczone dale do-

. strzegać.

Sekty filozoficzne utwarzały się po-
woli, zaymuiąc się bez przerwy tak wa--
żnemi pytaniami. Staraly się oczyścić
'wiagy niedorzeczne, dowięśdź ciągiem ro-
rozumowań lańcu chowych rzetelność do-
strzeżeń, które tylko dotądprzeczuwano.

Chciano zastosować wszystkie rozu-
mowania pochodzące z trybów naszego
poięcia i postaci naszey. wyrozumiałości,
do przedmiotów które nie należą do świa-
ta dotykalnego. Metafizyka za nadto do-
gmatyczna, zrodzila Sceptycyzm. Jedni
za nadto dowiedli, za nadto twierdzili;
drudzy zaś wątpili nawet otćm, co Ża-
dney wątpliwości nie ulega. Wszyscy.
walczyli tąż samą bronią, dinciaż nikt nie

zastanawiał się, czy mieli prawo oney
zażywać?

Rozumiednak pozwala oddadźsię wy-
obrażenióm domysłowym, ieśli one nie
maią w sobie nic niedorzecznego lub nie-
moralnego. Przepisuje on tylko ażeby
nie nadawaćim więcey podobieństwa do
prawdy, niż maią w rzeczya i roz-
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kazuią zostawienie zupełney wolności po-
wątpiwania każdemu, oraz żeby nie sprze-
ciwiać się cierpieniu i znoszeniu mnie-
„mań,iakie ludzie są sobie nawzaiem
winni.

Odważano się nieraz podawać uroione
uprzedzeniaza pewne nad przyszłym sta-
nem naszym, które atoli nie są nigdy
pozbawione ciekawości dla tych,.co nie o-
graniczaią caley swćy bytności w czasie
teraźnieyszym. Jedni kazali nam odpra-
wiać podróże z planety na planetę, dru-
dzy zaymowali naś innym sposobem: lecz
prawie wszyscy poszli z wyobrażenia nie-
oznaczonego i zamieszanego rozpostrzenie-
nia się władz i wiadomości naszych.

Astronomiia dała nam pozaać odle-
glość, wielkość, skupienie ciał niebieskich
składaiących układ sloneczny; wysokości

„1 postaci ich gór: zdaią się one dosyć bydź
„podobne do znayduiących się na plane-
Gie służącym nam za pomieszkanie : mo-
żna wierzyć bez zuchwalstwa, że gwiazdy
stale są to slońcaotoczone tyląż uklada-
mi planetowemi.

_Dla czego mielibyśmy: odrzucać wy-
obrażenie wcale przyrodzone, że te świa-
tyniezliczone maią iednostayne przezia-
czenie, toiest nadania okręgu czynności
i rozwinięcia się jestestwóm rozumnym
i czułym, „między: któremi rozum i iego |
przepisy niewzruszone, stanowią prawo
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powszechne i przygotowywaią obszerniey-
sze stosunki na wszystkie okresy ich by-
tności ?.

Tryb poięcia pierwiastkowy, zmiar-
kowany stosownie do tych przemian na-
stępnych, mógłby służyć do rozmnoże-
nia naszych związków, do powiększania
okręgu naszey czynności i wpływu któ-
regośmy doznawali i wywierali.

Pamięć przeszłości trwożyłaby maszę
bytność teraźnieyszą w tysiączne sposo-
by; iest nam przeto. odmówiona, ale mo-
że tylko. jest to zawieszeniemdotychcza-
sowćm.

Lecz wypadki naszych czynności wszę-
dzie za nami póydą: iest z nich iedna
nad którą nie zastanawiamy się dosyć.
Dobre uczynki robią nas lepszemi i u-
zbraiaią przeciwko złemu; zle czynności
robią nas gorszemi i w końcu odbieraią
zdolność wszelkiego dobra. Jest to ray
albo piekło, które: każdy znayduie iuż 1
na tey ziemi; ta uwaga otwiera obszer-
ne pole nayważnieyszym rozmyślanióm
dla tych, których wzrok umie przebić
się przez tyle pozorów zwodniczych, ośle-
piaiących nas łatwo w nawale namiętno-
Ści i uludzeń światowych.

Ileż wyobrażeń wielkich i pocieszaią-
cych spieszy się nas otoczyć iak skoro
chcemy ie tylko przypuścić! Znika drę-
czenie, spokoyność nasiępuie po burzy,
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męstwo niezachwiane .napelnia serce,
nieszczęścia Życia staią się źrzódłem zba-

- wiennych doświadczeń,a śmierć począ-
tkiem nowey bytności.
- Jeśli to pismo wpadnie w ręce ludzi
przyzwyczaionych do rozmyślania, znay-
dą niewątpliwie te wyobrażenia mało no-
wemi. Powiedzą może: iużem myślał o
tem, com tutay przeczytał. Niech nam
wolno będzie odpowiedzieć: zmyślmy o
żem ieszcze, myślmy o tem zawsze |

SER =

WyYIĄTEK Z LISTU PISANEGO Z PETERSBURGA po-
mieszczonego w Morgenblatt fiir gebildcie
Stinde, Montag 20 Jagiian 1817.

(Tlumaczenie z niemieckiego).

Donoszę W MPanu iescze o pomyśl-
"nych i dobroczynnych skutkach magne-
tyżmu, który od niedawna siał się u nas
powodem rozmów między wielą uczo-
nymi. Pani R. mieszkająca w Inflantach,
od kilku lat ciągle na spazmy chorowa- .
la. Pastor Bec w Rydze przedsięwziął
uleczyć ią za pomocą magnetyzmu, co
mu się udalo: ale Pazz R. podczassnu
czuwaiącego mówiła, żć w przeciągu te-
go roku dostanie suchot, , że w dniu od
niey przepowiedzianym 'gwaliowne uy-

* ście krwi prze gebę nastąpi, i ieżeli śrzod-
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kami, jakie mu następnie przepowie, nie
zapobiegą, pewnie umrze. Zapisał to Pa-
stor Bene i nieodwlekaiąc rzeczy nadal,
pyta się o śrzodki na ów krwotok. Pn-
ni R. wnet mu obiawiła, aby tego' dnia
„kiedy ten paroxyzm nastąpi, lekko w fo-
żu. była przykryta i do osobnego prze-
niesiona pokoju,gdzie w pomiernćmo 5%
cieple przez 8 dni bez przerwy spać bę-
dzie: prócz wody magnetyczney malącey.
się brać po łyżce w czasach od niey prze-.
pisanych niczego więcey nie używać. Po
upłynieniu dni ośmiu Pasżor Bena prze-
budził PaniąR. i przenioslią na pobyt
półgodzinny do izby na 20? ogrzaney, (to
wszystko podlug przepisów cierpiącey)
po czćm przez 3 godziny twardo spała a
po przebudzeniu się dosyć rzeźwą i weso-
lą byla, nie moglanawet przypomnieć snu
ośmiodziennego. Szczególy tego sposobu
lecze nia tak zadziwiaiące, w dalszym cza-
sie obszernidy,m będą.

 

Z > EA m ka PSE 

 

UŁAMEK OSZKOCYIŁ

(Ponieważ zjawienia magnetyczne są rzeczywi-
ste i w każdym razie wiary godne, przyłą-
czamy więc, iako nowy dowod, nastę-
pny wyciągz dzieła pod napisem Description
of thę western Island, 1716 by Martin.)

»Mieć przeczucie , iest to samo co mieć
szczegolnieyszą sposobność widzenia przed=
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miotu niewidomego, bez użycia. na ten
"koniec żadnych ustronnych sposobów.
Przedmiot pokazuiący się osobóm „tą ni-
by własnością udarzonym, tak dzielne
na widzu sprawuie wrażenie, iż on
w przeciągu tego nic inszego nie widzi, ani
też o czóm inszćm myśli. Na widok ta-
kiego przedmiotu oczy natychmiast się
otwieraią i nim się to ukończy, są w odrę-
twieniu 1 iakby osłupiałe. Z razu bylo
to ziawienie bardzo nas zachwycaiące,
ale z czasćm kiedyśmy się napatrzyli, ia-
ko na rzecz często w naszym domie wy-
darzaiącą się, mniey to zadziwiało.

Na wyspie S4ż iest pewna osoba, któ-
„rey powieki w podobnóm zdarzeniu tak
bardżo się otwierały,iż po upłynieniu te-
go musiala ie palcami przytwierać. "To
przeczucie czyli ta. sposobność widzenia
nieiest dziedziczna iak niektórzy mniema-
ią. Znalem wiele podeszlych osób to
maiących, których iednak dzieci żadnych
tego znaków nie okazy wały.

Przed pokazaniem śię podobnego przed-
miotu widz nie zna iego mieysca, położe-
niaiczasu. Nayodlegleysze rzeczy postrzega:
w wybadywaniu zaś tych i tym podo-
bnych okoliczności tyczących się przed-
miotu ukazuiącego się uwagę mieć na-
leży, gdyż osoby ze zdrowym rozsądkiem
bardziey są w stanie to opisać aniżeli ia-
kiś widz nieświadomy. Jeżeli przedmiot
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w. nocy lub we dnie się pokazuie, po-
dobnymże porządkiem wcześniey lub
poźniey to się spelnia. Kiedy widz po-
strzega kogoś opasanego pogrzebowym
calunem, uż ma pewność o. lego śmier-
ci; im wyżey go ten całun opasuie, tćm
bliższą śmierć zapowiada: ukrycie go do
biódr, znakiem iest życia przez rok ieden,
ieśli zaś ów calun glowy sięga; niechy-
bną w, kilka godzin śmierć oznacza.
Przykłady tego naludziach w naylepszym
stanie zdrowia będących widzialem, nie-
dawno nawet iakiś nowy widz moiemu
kolledze śmierć przepowiedział, zaięty
ciągle robotą nie moglem dadź na to ba-
czności, ałe kiedy w czasie oznaczonym
umarl, przekonalem się o rzeczywistości
i prawdzie tych przepowiedzeń.

Ów nowak iest teraz widzem doskona-
lym, mieszka w parafii $'” Maryi łeżącey
na pólnocy.«wyspy Słz.Jeżelizlewey strony
mężczyzny stoi niewiasta, znakiem iest
że się z nią ożeni, ieżeli ich więcey stoi,
to pewnie iednę po drugiey zaślubi. Wi-
dze maiący kogoś odwiedzić przed swóm
przybyciem osoby tam nayduiące się iuż
wyłliczą, ich kształt, twarz, odzienie,i t. d.
tak opiszą iż na pierwszy rzut oka roz-
poznać można. Jeżeli z nich który zna .
nieprzytomnego, imieniem go nazwie i
lakimsiś dziwnym sposobem wie o iego
Śmierci lub życiu. Ja bylem podobnież

NW. VII. 1617. $ 15.
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od widzów płci oboiey o sto mil postrze-
żony. Niektórzy z nich lubo mię ni-
gdy przedtćm nie widzieli, iednak iak to
im się pokazywało, obiawiali, że na miey-
sce od nich opowiedziane bez żadnego
zamyslu zaszedlem.

Pokazuią się im ogrody, domy, lasy
na mieyscach w rzeczy samey pustych,
ale ich ten widok z czasćm się spełnia:
widzieliśmy tego przyklad w Magskot
na wyspie Skz, gdzie przedtćm chalupy
slomą przykryte, teraz zaś wspaniale
domy, od:widza przepowiedziane i pa-
łacy stoią. Jeżeli komukolwiek skra na
ramie lub na piersi upadnie, znakiem
jest że wkrótce dziecię iego umrze: na

stole pustym leży kto, znakiem est ry-
chley dego śmiierci.

Kiedy nowak widzi w nocy na po-
dworzu iakiego człowieka wsiępuiącego
dó' ognia, oznacza to iego mdłość. Nie-
którym się zdaie,iakby otoczeni groma-
dą ludzi, martwe cialo nieśli, na widok.
taki widz potnieie, opisuie osoby iakie
się mu pokazały, ieżeli są mu znaiome
to nazywa po imieniu. Kilka takich wi-
dzów w jedaćm mieyscu razem stoiących
nie widzą w rzeczy samey wspólnie ie-
dnego przedmiotu, lecz ieżeli ieden
z nich w tym momeńcie kiedy się przed-
miot ukaże, drugiego widza za rękę uy-

*  
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mie, to oba równie tenże sam przedmiot
oglądaią. «

Można uważać w tćm opowiadaniu
prostą ale przezorną uwagę «widza polą-
czoną z przyrodzoną sklonnością, iakoż
i dzielność przeczucia pokazuie.  Wą-
tpić przytómnie należy, że między tym
stanem a stanem snu magnetycznego nie-
iakie podobieństwo zachodzi.

 

 

CHEMTIA.

- SPÓSOBY POZNAWANIA MEĘTALLÓW,

Wylątek z dzieła „Traitć de Chimie ćlementaire
thćorique et pratique, par L. J, TRENARD.
T. quatrieme a Paris 1816, *

€

 

W jednym z numerów Dziehnika
wileńskiego znayduią się wyliczone spo-
soby poznawania rozmaitych ciał lotnych
czyli gazów, z któremi chemik w dzia-
łaniach swoich. często miewa do czynie
nia. Ale nierównie częściey przychodzi
mu pracować około metallów ; klassa ta
bowiem ciał przyrodzonych iest i nayli-
cznieysza, i co z tego wypada , naywię-
cey nam przedstawia związków. Nie bez
pożytku więc będzie umieścić tu sposo-
by rozeznania metallów pomiędzy sobą,
wyięte z niedawno wyszlego czwariego

i 13%
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tomu Chemii P. 7%ezard. Chemik ten.
„mówiąc o metallach, dła ułatwienia dro-
gi w ich rozpoznawaniu, ciała te dzieli
na pięć rzędów. WW ymienięiz nich ka-
żdy, wraz z cechaini rozeznawczemi me-
tallów.

W'rzędzie pierwszym mieszczą się me-
talle które w zwyczayney temperaturze,
wrzucone do wody czystey, z mocnóm
zą -rozkiadaią durzeniem.  Klassa ta,
zawiera w sobie dotąd odkryte i otrzy-
mane metalle alkaliczne i ziemne. Po
wrzuceniu więc danego metallu do wo-
dy destyllowaney, gdy widzimy wyraźnie
iey rozkład, należy metalł rozpuścić w tey-
że wodzie; a rozczyn kwasem wodosol-
"nym nasycony przyzwoicić. zgęściwszy, .
pod nasitępuiące poddadź doświadczenia.
Zpomiędzy tak rozpuszczonych będzie
to albq: Si

Polass, gdy się płyn nie mąciza
dodaniem rozczyniui przywęglanóvwć pota-
żu lub sody, a mąci przez rozczyn pla-
tyny. a :
„ Baryt, ieżeli się mąci przez rozczyny

przywęglanów potażu lab sody; ieżeli
rozlany nawet bardzo znaczną ilością wo-
dy,-daie z kwasem siarczanym osad bia-
ły, w zbytku kwasu' nierozpusczalny; gdy
nakoniec do: pewnego stópnia zagęszczo=
ny, opuszcza przez ostudzenie kryształy
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w blaszkach czworobocznych, na które
wyskok żadney nie ma mocy (1).

Śtroncyan, gdy się równie iak po-
przedzaiący mąci przez rozczyn przywę-
glanów potażu isody; gdy w bardzo roz-
lanym kwas siarczany mie daie osadu;
1 ieżeli w przyzwoicie zagęsczonym oOsia-
daią przez ostudzenie kryształy w iglach
nierozpływaiących się, rozpuszczalnych
w wyskoku; który przez to nabiera wła-
sności palenia się purpurowym plomie-
niem. l i

JVYapnian ieżeli przywęglan potażu
lub sody, mąci go równie iak dwa po-
przedzaiące; ieżeli bardzo wodą rozlany
nie osiada z kwasem siarczanym , az szcza-
"wiowym przeciwnie daie osad; ieżeli się
bardzo trudno krystallizuie; a część po
wyparowaniu pozostała ieżeli iest rozpły-
waiąca się i rozpuszczalna w wyskoku.
Rząd drugi zamyka w sobie metalle, któ-
re w zwyczayney temperalurze nie dzia-
łaiąc widocznie na wodę, zdolne są
rozpuszczać się w kwasie siarczanym
słabym, z wydobyciem gazu wodoro-
dnego. Maiąe więc takirozczyn, będzie
to albo zeazo, zynk lub manganeż.

* Zełazo, ieżeli plyn z rozczynem po-
tażu, sody, lub ammoniiaku, daie osad

 

 

(1) Cechy Sodu który zaraz po potassie następować powi-
nien, nie są u P. Thenard wymienione.
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biały lub biało-zielonawy, który w powie-
trzu przechodzi szybko w ciemno zielo-
ny, poźniey żółto-czerwonawy;i gdy za
dodaniem nieco nadto solirodu, nabywa
własności dawania błękitnegoosadu zwo-
dosinianem potażu i żelaza, a czarnego
z rozczynem garbnika.

Zynk, ieżeli w rozczynie potaż, soda
lub ammoniiak daią osady koloru białe-
80; trwałego w powietrzu, rozpuszczalne

w nadmiarze alkali, i gdy rozczyny wo-
dosinianu, potażu i wodosiarczanu (wo-
dosiarczyku) z takąż zasadą, rodzą w nim
osady podobnież widocznie biale.

Manganez, ieżeli płyn z potażem lub
sodą daie osad bialy, nierozpusczalny
w zbytku alkali, przyymuiący w powie-
trzu brunatno-kasztanowaty kolor; roz-
czyny wodosinianów (prussyanów) alka-
liczno-żelaznych i wodosiarczanów alka=
licznych, daią w nim początek osadóm
białym lub białawym; gdy nakoniec przez
wysuszenie osadu za pomocą alkali od-
dzielonego, przez umieszanie go z 5 lub
6 częściami co do wagi przywęglanu po-
tażowego i wystawuiąc tę mieszaninę ną
czerwony ogień przez 15 lub 20 minut,
otzymule się massa zielona maiąca wszy-
stkie własności kameleonu RE
(camćlćon minćral).

Daymy to w'trzecim przypadku, że
dany metalł nie działa ani nawodę ani
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ma rozlany kwas siarczany w cieple
zwyczaynćm, ale ze w łeyże tempera-
żurze lub za ogrzaniem dziala wyra-
źnie na kwas saleirowy, będzie zatóm
należeć do rzędu trzeciego. Rząd ten mo.
żna podzielić ieszcze na trzy poddziały,
1) za metallefarbuiące kwas salelrowy ;
z tych będzie: ;

Kobalt, gdy rozcięk iest czerwono-fi-
oletowy; ieżeli przez alkali daie osad
biękitno-fioletowy, zielony z wodosinia=
nami, czarny z wodosiarczanami alkali-
cznńemi,a nadewszystko ieżeli przez al-
kali oddzielony osad zdolny iest w ogniu
czerwonym zalarbować wielką ilość bo-
ranu sody (boraxu), i dadź początek szkłu
biękiinemu.

Pallas, ieżeli iest czerwony;. ieżeli
siarczan prosty (proto-sulfate) żelaza od-
dziela z niego nagle metal; wodosolan cy-
ny daie osad czarny, a wodosinian pota-
żu, oliwkowy; nakoniec ieżeli paruiąc
do suchości, 1 pozostałość (rósidu) na czer-
wony ogień wystawuiąc, rozkłada się nie
tylko saletran ale i niedokwas.

Miedź, ieżeli iest niebieska lub nie-
biesko-zielona; z potażem i sodą daie osad
niebieski który się w zbytku alkali nie
rozpuscza ; z ammoniiakiem białobłękitny
w nadmiarze tego alkali natychmiast się
rozpuszczaiący i daiący rozczynowi cie-
mno-blękitny kolor; z wodosinianem po-

,
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tażu osad karmązynowy; nakoniec ieżeli
zanurzona 'w nim zelazna sztabka, po-
krywa się natychmiast powłoką koloru

Zmiedzi.
Nikiel, ieżeli iest koloru zielono-tra-

wnego; potaż i soda oddzielają z niego
osad blado-zielony; a ammoniiak nadaie
kolor błękitno-fioletowy; wodosiniam, *
daie osad zielono-iabikowego, a wodo-
siarczan poiażu, czarnego koloru; żelazo
zaś żadnego nie odlącza metallu.

|, Uran, ieżeli iest żólty lub żóltawy;
ieżeli przez przyzwoite wyparowanie i
ostudzenie, osadza kryształy żólto-cytry-
nowe; polaż, soda i ammoniiak oddzie-
laią z niego osad blado-żólty, w nadmia-
rze alkali nierozpuszczalny;”wodosinian
potażu. krwistego, a wodosiarczany alka-
liczne brunatnego koloru; nakoniec ieżeli
iego niedokwasu żelazo nie redukuie.

2) Melalle zamieniaiące się przez,
kwas saletrowy w biały lub biało-żól-
tawy proszek, w tymże kwasie nieroz-
pus'zczalmy, Zpomiędzy tych poz
można.

Molidden, ponieważ się nie topi, lub
z wielką trudnością; proszek w który
go kwas saletrowy mocny zamienia, roz-
puszcza się wyraźnie w wodzie; rozczyn
tego proszku czerwieni lakmus, a sam
przez sztabkę cynową lub zynkową
wkrótce błękiinieie; nakoniec że tenże

ść
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proszek łatwosię łączy z alkali, nasyca
ie, daiąc sole z których go mocne kwa-
sy wyłączają; a to z potażóćm i sodą
rozpuszczalne i krystaliczne, ż atmmoni-
iakiem zaś przez parowanie , masśę do u-
lepu podobną. ? i

„dntymon, ponieważ się rozpuszcza
w kwasie saletro-solnym; rozczyn ten
osiada w bialym przez wodę, a przez
wodoród siarczysty w żólto-pomarańczo*
wym kolorze, ziączony z siarką, i w cie-
ple przez wodę nasyconą przywęglanem
sody traktowany, daie kerzńes którego
część pewna osiada przez ostudzenie roz-
cieku.

Cynę, ponieważ iest ciągła; za po-
mocą ciepla rozpuszcza się w kwasie wo-
dosolnym, z wydobyciem wodorodu po-
nieważ z kwasem tym daie dwa wodo-
solany jeden, który osiada w brunatnym
kolorze przez wodoród siarczysty,odbie-
ra Wielu ciałóm część kwasorodu a z roz-
czynem zlota daie początek purpurowe--
mu osądowi 4assyusza; drugi, który
przez wodoród siarczysty daie blado-żół-
dy osąd, a rozczynu złota wcale nie mą-
ci; a oba nie rozkładaią się przez wodę.

3) Metalle których rozczyny w kwa-
sie saletrowym nie maią koloru. Roz-
«czyn taki będzie mial w sobie.

|. Bizmut, ieżeli osiadaw białym przez
wodę, a przez wodorod siarczysty w czar-

%
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nym kolorze;i ieżeli metal w nim roz-
puszczony byl mchy i bardzo do sto-
pienia łatwy.

Ziemian, ieżeli przez wodoród. Siar-
czysty osiada w brunatno-pomarańczo-
wym kolorze; przez alkali daie osad w ich
nadmiarze rozpuszczalny; ieżeli metal iest
kruchy, bardzo do stopienia łatwy, bar-
dzo lotny; ogrzewany przed miechem za-
pala się biękitnym plomieniem, daiąc nie-
dokwas który się sublimuie w dymach
maiących zapach chrzanu.

Srebro, ieżeli dale z kwasem wodo-
sólnym, wodosolanami lub solnikami, o-
sad w zbytku tegoż kwasu nierozpuszcza|-
ny;.a łatwy do rozpusczenia w ammo-
niiaku; ieżeli się nie mąci przez amoni-
jak; a niedokwas z niego przez potaż
lub. sodę oddzielony, redukuie sięw o0-
gniu daleko mnieyszym od czerwono-wi-
śniowego; nakoniec ieżeli rozpusczony
metal iest ciągły i żadney w powietrzu
nie podpadaiący odmianie.

Otów, ieżeli smak ma słodki; opada
przez. kwas i sole siarczane w kolorze
bialym, a w czarnym przez:'wodoród
siarczysty, ieżeli pozostalość po iego wy-
parowaniu prażona w tyglu platynowym,
daie niedokwas żólty topiący się i zamie-
niaiący się wgleytę | Litharggyriam); nako-
niec ieżeli metall byłciągły i łatwo się
topił.
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Nadto : zywe srebro łatweiestdo po-
znania ziąd, że się utrzymuie w stanie
plynnym, że się niżey stopnia czerwono-
ści gotuie i ulotnia bez niedok waszania się.

Cechy. „Arseniku nie mniey są wy-
bilne; ogrzewany w czerwonym ogniu
w retorcie, ulatuie 1 przechodzi do szyi,
gdzie w kryształach osiada; rzucony do
tygla lub na rozżarzone węgle, uchodzi
z wyraźnym i mocnym zapachem czosn-
ku w dymach podkywasu arsenikowego
bialych, ogrzewany: w słabym kwasie sa-
letrowym, rozpuscza się, zkąd potóm za
ostudzeniem w białych opada kryształach;
rozczyn ten przez wódoród siarczysty
daie żółty osad, a nasycony potażem tak
aby nie tylko arsenian ale i saletraa u-
tworzyć, osiada w zielonym kolorze przez
rozczyn nadkwaszonego siarczanu miedzi
(deuto-sulfate de cuivre).
Wrzędzie czwartym mieszczą się

metalle które przynaymniey wyraźnie
nie działając na kwas sałelrowy mocny
ż wrzący, prazone wpowietrzu zamie-
miać się mogą w niedokwasy. Z tego
rzędu, będzie: :

Osm, ieżeli ogrzewany w powietrzu,
nie dokwasza się, ulatuie i wydaie zapach
bardzo mocny, podobny do zapąchu so-
lirodu; (2) prażony w, małey retorcie
awW i

(2) P. Sniadecki o podobieństwie zapachu niedokwasu 0*
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z równą wagą saletry: daie sublimat bia-
ly z takimże*zapachem; sublimat ten iest
bardzo gryzący, bardzo latwy do stopie-
nia, i zdolny palić węgle rozżarzone spo-
sobem saletry; ieżeli się rozpuszcza w wo-
dzie, a rozczyn z razu bezfarbny, blęki-
tnieje przez. za/ew (infusion) galasu; 1e-
żeli tenże rozczyn ma zapach podobny
do wyżey namienionego sublimątu, ieżeli
zynk, wyskok i eter oddzielaią" z niego
platki czarnawe; nakoniec ieżeli desty|-
luiąc go nawet po zmieszaniu z kwasem
iakimkolwiek, przechodzi do przyiemni-
ka rozciek, z podobnemiż wlasnościami.

Chrom, ieżeli ucieraiąc go i miesza-
iąc z równąwagą saletranu potażowego
i trzymaiąc mieszaninę w ogniu czerwo-
nym, przez pól godziny otrzymuie się
massa żóltawa; massata farbuie wodę
żólto; a rozczyn ten nasycony kwasem
saletrowym osadza saletran srebra w pur-

, parowym, occian ołowiu w żywo-żóltym,
a nadsaletran żywego srebra w czerwo-
nym kolorze; nakoniec ieżeli ogrzewa-
ląc ten ostatni osad, otrzymuie się niedo-
kwas zielony, topiący się z boraxem, i
farbuiący go kolorem smaragdow ym.

Tytan, ieżeli iest czerwony, do mie-
dzi podobny; PREw. powietrzu blę-

 

smowego do zapachu solirodu bynaymniey nie wspomi-
na. Wypada „więc raczey powiedzieć że „pe tea
iest właściwy i charakterystyczny.
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kitnieie; za pomocą ciepła rozpuszcza się
w kwasie saletro-solnym, rozczyn ten
pozbawiony przez zagęszczenie wielkiey
ilości kwasu, iest blado-żólty; a przez
sztabkę cynową, farbuie © Się czerwono,
przez zynkową zaś blękitno; śakónieć
a przez szybkie lub pówolńe paro-
wanie ścma się w galaretę po wielkiey
części mierozpiiszezalną wwódzie.

Tunsteh ,ieżeli prażąc goż równą:wa-
ga salętrany” potażu , otrzy muiemy massę
po wiełkiey .„części „rozpuszczalną Ww "wWo-:
dzie i ieżeli rożczyń. iest bezfarbny,a
z kwasem wódosolnym daie osad Kiały; |
który przez zbytek kwasu wrzącego żół-
knieie i nabiera wszystkich wiaśności
kwasu tunstenowego. > (R

| Ceres, ieżeli się za pormocą ciepła
rozpuszcza w kwąsie -salewosólnym; ie-

-żeli rozczyn przez zagęszczenie pozbawio-
ńy większey części zbythiego kwasu wo=
dosolnego, jaki z początku mieć powi-
nień _ iest 'bezfarbny, słodkawy; a, wy-
parówany daie pozostałość rozplywaiącą
się; osiada w białym kolorze z wodosi-
mianem I wodosiarczanem potażu;  ieżeli
się nie mąci ani przez wódoród siarczy+
sty, ani przez nalew galasu; potaż, soda
i ammoniiak oddzielaią z niego Sad bia-
ły w ich nadmiarze nierozpuszczalny,
a który przez prażenie w tyglu, platyno-
wym lub.ziemnym przyciągawaęgey kwa-
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sorodui nabiera czerwono-brunatnego ko-
loru; winian potażu robi w nim osad bia-
ły który się równię, na czerwono-bruna-
tny przez prażenie zamienia, ieżeli ten lub
poprzedzaiący osad, nabrawszy czerwo-
no-brunatney farby, zdolny iest przez
dzialanie prawie wrzącego kwasu wodo-
solnego wydadź solirod i bezfarbny wo-
dosolan poprzedzaiącemu podobny; a ie-
żeli przeciwnie z kwasem saletrowym,
daie saletranżółtawy.

Kolumb czyli Tantal (3) ieżeli pra-
żony z saletrą daie massę, która trakto-
wana” przez słaby kwas saletrowy, z0-
stawia kwas (niedokwas) kolumbowy
Ż następuiącemi cechami. Kwas: ten iest
kruchyi na proszek się rozsypuiący, bia-
ły, bez smaku i zapachu, na lakmus nie
działa; nie topi się w ogniu, ani przezeń
rozkłada; kwas wodosolay wrzący go roz-
puszcza; siarczany podobnież; rozczyny
te z wodosinianem żelaza i potażu, daią
osad oliwkowy, z wodosiarczanem am-
moniiaku brunaino-czerwony, z naleyem
galasu żywo pomarańczowy, z węglana-
mi alkalicznemi „bialy; woda kwasu te-
go bardzo malo rozpuszcza; nadto rozczyn
siarczany bierze przez wodę postać mle-
czną; a zsiada się w bialą nieprzezro-
APawie 5

(52. Thónard przyymuie Tantal za metal kwasowy ,'a nazy-
wa go kolumbem-. P. Prof. Sniadecki umieścił go mię
dzy niedokwasow'emi,  
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/ czystą galeretę przez działanie zgęszczone-
go kwasu fosforycznego ;: kiedy rozczyn
wodosolny mąci się tylko przez kwas
fosforyczny. |

Rząd piąty zamyka me/alle nieodmie-
niaiące się ani przez kwas salelrowy
WTZĄCY, URI ZA poMOCĄ powietrza, w za=
drey temperaturze. Będzie to więc:

Ziolo, ieżeli się rozpuszcza w kwa-
sie saletrosolnym; rozczyn ten iest żółty;
a opada w purpurowym, fioletowym lub
brunatno-czerwonawym kolorze przez
wodosolan prosty cyny; ieżeli go wodo-
solan nadkwaszony tegoż metalłu nie mą-
ci; ieżeli solnik złota w tym rozczynie
zawarty natychmiast «się reduknie przez
siarczan prosty żelaza; osad ten brunatno=
żóltawy bierze przez prażenie postać żło-
ta matowego; nakoniec ieżeli ammoniiak
oddziela zeń żóltawy proszek , który wy-
suszony, i nad płomieniemstoczka trzy-
many, mocno wybucha.

Platyna, ieżeli się rozpuszcza w kwa-
sie saletrosolnym, daiąc rozczyn żółty
nieco pomarańczowy; ten się nie mąci
przez siarczan prosty żelaza, ani przez ta-
kiż wodosolan cyny; zgęszczony* daie
z rozczynami soli ammoniakalnych i po-
tażowych osady żólte, mniey lub więcey
rozpuszczalne w wodzie; nakoniec ieżeli
osad przez sól ammoniacką zrobiony,
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daie w czerwonym ogniu. mnósttyo 'ma-_
' tych metallicznych ziarnek. |

|, Jrys, ieżeli się z trudnością nawet
w zagęszczonym kwasię saletrosolnym
rozpuszcza; ieżeli bardzo mała ilość tego
rozczynu, nadaić własność rozczynowi
solnika platynowego osiadania w czer-
wono-ceglastym kolorze z solą ammoni-
iacką; przyzwoicie zgęszczony osadza przez
kroplami dodawany ammoniiak płynny'
więlkie mnóstwo malych świetnych kry-
sztąlków koloru tak ciemno purpurowe-
goj że się czarnemi wydaią; ieżeli kilka
ceniigramimów(centigramme)tych krysz-
talków' wystarczają na zafarbowanie /-
tra: (litre) wody, kolorem żólto-poma-
'rańczowym, który «za dodaniem siar-
czanu prostego żelaza, wodorodu siar-
czystego, żelaza, zynku lub cyny, ni-
knie: natychmiast; nakoniec ieżeli sam

metal prażony z potażem. albo iego sale-
tranem, nie dokwasza się, daiąc massę
czarną; kruchą, farbuiącą wodę kolorem
błękitnym, 1 ieżeli część nierozpuszczo-
na zdolna iest dadź:z kwasem wodosol-
nym kombinacyą podobnież błękitną, któ-
ra przez działanie ciepla i powietrza.sta-
ie się*nasiępnie zieloną, fioletową, pur-
purową i żóltawo-czerwoną, które farby,
wodoród siarczysty i prosty siarczan że-
laza znoszą natychmiast, kiedy ie nano--
wo przywraca soliród.
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Rod, ieżeli iest kruchy, biały, nie
topiący się nawet w ogniu podniecanym
gazem kwasorodnym; i ieżeli go kwas
saletrowy i saletrosolny, iak to w ostatnich
swoich doświadczeniach P. Fauquelin
ukazał, bynaymniey nie odmieniaią.

Józef Emmanuel PRZECŁAWSKI.
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3 ASTRONOMIIA..

Q przeyściach planet Merkurynusza i Wenusa
przez tarczą słońca, z ustępem o Astrono+
mii Braminów,

 

Prznsścia Merkuryusza i Wenusa przez
slońce, były zrazu prostym przedmio-.
tem ciekawości: lecz dzisiay są one bar--
dzo ważne w Astronomii, gdyż przez nię
oznacza się z wielką dokładnością paral-
laxa (1) slońca.

Ponieważ drogi Merkuryusza i We-
pzpnnin niona ć

1) Parallarą nazywa się w Astronomii kąt zamknięty
w srzodku iakiegokolwiek planety słońca lub xiężyca
dwoma promieniami widzenia ,»wychodzącemi że srzode.
ka i z powierzchni ziemi;  ieżeli ciało niebieskie iest
na samym poziomie , naówczas ten kąt nazywa się parał»
laxą poziomą, w tym razie promień widzenia idący
od oka abserwatora do ciała niebieskiego będąc na'sa*
mym poziomie , robi z promieniem kuli ziemskiey nam
dobrze znanym kąt prosty, a poznawszy parallaxę pozio+
mą, mamy w.tróykącie prostokątnym dwa kąty i iee
den bok znany; ztąd poznamy dwa inne boki, toiesk
odległość ciała niebieskiego od srzodka zieni i.od iey
„powierzchni. A

N. VIL 1817, 16
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usa są umieszczone wewnątrz ekliptyki
pod malemi pochyłościami, widoczną prze-
to iest rzeczą, że te dwa planety powin-
ny kiedykolwiek stanąć między słońcem
i ziemią, sprawuiąc dla nas pewne ga-
tunki zaćmień słońca. Skoro się to przy=
trafi widzimy naówczas na tarczy sloń-
ca czarne male okrągłe plamy: lecz to
tylko za pomocą dobrych teleskopów.

Przeyścia Merkurytsza przez slońce
są dosyć częste;. WWenusa zaś bardzo rzad-
kie. Widziano raz pierwszy Merkury-
 usza na słońcu w r. 1651. Wenusa zaś
raz pierwszy* w r. 1659, od tego czasu
Merkuryusz ,był na niem obserwowany
kilkanaście razy, Wenus zaś tylko w r.
1761 i w r. 1709; a: podług rachunków
HarLsra (2) przechodzić znowu będżie

' przez słońce w latach 1874, 2004, 2117.
Wielki ten astronom będąc na wy-

spie S. Złeleny w roku 1677, obserwo-
wał przeyście Merkuryusza na slońcu,
wielkićm narzędziem, 1 powziął piękną
myśl, którą poźniey udzielił Astronomóm,
ażeby. użyć tego gatunku obserwacyi do
dokładnego oznaczenia parallaxy słońca,
a zatćm iego odległości od ziemi.
Ś Życzenia HaLLsra doskonale spelnio-
ne zostaly. Nie tylko obserwowano
 

 

-2) Halley sławny astronom Angielski który pierwszy prze-
powiedział powrot komety w 1759 znowu widziany bę=
dzie w 1855; urodził się w 1606, umarł w 1742.  
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w głównych miastach Europy, w których
się znaydujią obserwatorya  przeyście
Wenusa przez slońce wr. 1761 i w r.:
176g, lecz mocarze Europy z własney
chęci wysyłali do różnych kraiów astro-
nomów, dla robienia obserwacyj odpo-
wiadaiących. Przeyście w 1761. obser-
wował w Paryżu Cassznż de TAhuri, le
Moniter: w Londynie, Maskelihe;
w Sztokolmie //argentin w roku zaś
41769 bylo obserwowane w Paryżu i Lon-
ynie przez naysławnieyszych Astrono-
mów tych dwóch miast; na wyspie S.
Dominika Pingrćóz w Kalifornii Pabbć
Chappe; i w wielu innych miastach Azyi
i Ameryki, Imperatorowey Rossyyskiey
1 króla Angielskiego. ż .

Z tych wszystkich obserwacyy wypa-
dlo, że Parallaxa pozioma słońca zamyka
blisko qg', a zatem odległość slońca od

- ziemi 22919 półsrzednie kuli ziemskiey (3).
(. Łegentil, czlonek * Akademii nauk
w Paryżu, wysłany był do Indyów
dla obserwowania w nich przechodu
'Wenusa przez tarczą słońca w 1761.
Lecz ani w tym roku ani w roku 1769
dla różnych okoliczności obserwacyi tey
zrobić nie mogł; z tćm wszystkićm po-

 

 

"8) Rozmnożywszy 22919 przez 858 (tyle bowiem zamyka
mil ieograficznych promień ziemi czyli odległość iey
wierzchu od srzodka między równikiem i biegunami)
będziemy mieli odległośc srzędka słońca do śrzodka ziemi
w milach Jeograficznych.

sy
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dróź tego astronoma nie była bezkorzy-
stna: przywiozł bowiem -z sobą różne
obserwacye bardzo ciekawe w Astrono-
mii, fizyce 1 Historyi naturalney: które
sk ladaią „materyą dwóch ogromnych to--
mów jn 4, wyszlych na widok publiczny
w 1785 l 1786. Ograniczę się Lu wycią-
giem znich o astronomii Braminów, skra-
caiąc go do tyla, ile wymaga rozciągłość
tego pisma, nmieopuszczaiąc rzeczy gló-
wnieyszyc i

Wiadomo że pólwysep z tey strony
Gangezu formuie występ ziemi w morze
poludniowe: część zachodnia nazywa. się:
brzegMa/adara zachodnia,na którey zaay-
duiesię Pondicherz brzeg Coromandel:na-
zwiska pochodzące od Portugalczyków,
którzy pierwsi z iuropeyczyków zwiedzili
te kraie. Mieszamy często razem te dwa
narody, które iednak nie maią ani tey
samey religii ani też ięzyka.

Wszystkie kraie, które skladaią albo
graniczą z brzegiem Carnole są. zaięte
dzisiay przez Talmudzzistów , narody po-
chodzące z ZTazjaur iMadury, którzy
rzywalili dawnych mieszkańców niewo-
4 tóm twardszą że wieczną, gdyżprzey

ście z jedney kasty do drugicy srodze
iest określone prawami.

„_ Braminowie, gatunek kaplanów do-
syć podobnych. do kaplanów dawnego
Egiptu, stanowią między Talmudziśtami   
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kastę szczególnąi uprzywilejowaną prze-
znaczoną na sklad religii i Nauk. "To
znaczenie nadaieim naturalnie wielką pó-
wagę i moc. Mianuią się następcami i
dziedzicami tych dawnych Gymnosophi-
stów, czyli filozofów lndyyskich, o któ:
rych tyle mówiono w history. "Wszy--
stko to bydź może: wierzyć zawsze nale-
ży, że ludzie posiadaiący honoryi korzyści
wynikaiące z wyższości światła, szukaią
przenieść z wieku do wieku swe wiado-
mości następcom chciwym tak drogich
pożytków. Jest tu jednak walna różni-
ca do uwagi: starożytni Braminowie by-
li wielkimi Obserwatorami, ponieważ
mieli sposoby rachowania zaćmień,i wie-
lu ipnych łenomenów niebieskich ; gdy
Braminowie dzisięysi nigdy nie obserwuią,
a cała ich astronomiia iest nauką poda-
nia, ograniczoną prawie całkiem wiadomo-
ścią biegów slońcai xiężyca, które rachu-
ią sposobami dawnieyszemi.

Mniemanie talmudzistów iest że usta-
nowienie Braminów nie iest bardzo da-
wne; lecz Legentil| uważa, iż przeciąg
tysiąca łat iest u tych narodów czasem
bardzo krótkim. Nic nie utwierdża tey
epoki. Ich historycy zgadzaią się, iż była
iedna reforma znaczna w. astronomii po
iednym z ich krółów którego nazywaią.
Saliwagena albo Sałiwaganam, a któ-
rego śmierć Legentil kładnie w roku 78

AŻ;
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ery. Chrześciańskiey, podlug niektórych
rachunków podanych od Braminów. 'Ven
xiąże kochał bardzo asironomiią, która
pod iego panowaniem taki wzrost wzię-
ła, że czas Sa/ewaganam iest tak slawn
w "Indyi iak Era Nahosacsska uChaldey-
czyków. Braminowie są bardzo próżni,
mało udzielaiący się, a ztpelnie przeko-
nani, że Europeyczykowie nie posiadaią
tyle ile oni wiadomości. W. ciągu poby-
tu dwóch lat w 1768 i 1770, Legentil
mial wielką trudność, przeyrzenia ich
m ystyczności, które troskliwie ukrywa-
no; iednakże pochlebstwem i pieniędzmi
niąl iednegouczonego Braminaiż go tych
wszystkich. glębokich wiadomości podiął
się nauczyć. Cala asitrofomiia Braminów
składą się ze czterech glównych artyku-
łów, iakoto: „1. Teorya Gnomonu,które-
go Braminowie używaią do znalezienia po-
iudnika, obracania na wschod pagod,i oce-
nienia różniey dnia iakiegokolwiek, od dnia
równonocnego; lecz ta różnica oznaczona
tak przez wysokości odpowiadaiące słońca,
wymaga poprawki, z przyczyny odmiany
w zboczeniu słońca w przeciagu obserwa-
cyl; lecz ani tey poprawkinieznaią, któ-
ra, na szczęście znayduie się bardzo ma-
la na szerokości tych kraiów. 2. Dlugość
„roku, którą o dwie minuty robią kró-
tszą, w czćm są dokładnieysi od astro-
nomów greckich. 3. Zodyak, którego tak
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jak my dzielą na dwanaście części, dla
dwuuastu iniesięcy slonecznych, a nadto
na 27 części dla miesięcy peryodycznych”
xiężycnych. 4. Poprzedzanie punktów

: równonocnych , które, _Wy NOSI podlug
„nich na rok 54 sekund: 5 nakoniec, Za-
ćmienia które rachuią przezszczególne ,
sposoby bardzo prędkie, nie używaląc
ani pudra ani kredy, używaiąc pewnych
gatunków konch nazwanych Kaurzs któ-
re szykuią na tablicy, albo niekiedy na
ziemi. Z tego krótkiego wyciągu zawią-
zanie, że Astronomia wschodnia w swo-
im stanie rzetelnym, nie może iśdź w po-
równanie z Asttonomiią Europeyczyków.
I gdybyśmy mogli powziąć tak'dokładną |
wiadomość Astronomii starożytney w tych
samych kraiach, znalezlibyśmy bez wą-
ipienia bardzo wiele do uięcia z tych
szczytnych myśli od. wielu historyków
iey przyznawanych.

WINCENTY Zokenijrsi,
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GOSPODARSTWO. -

  BWZEMNKAKYMSS

l

(O UwoLNL:NIU PODDANYCH W DOBRACH H***.

(Wyiątek z dzieła napisanego w języku niemie- |
ckim przez Ludwika Henryka JAKOBA, z po-
wodu podanego zapytania przez OLRE Jm=

„PERATORSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE S.
PETERSBURSKIE „,Czy pożyteczniey dła wła-
ścicielów w Rossyi chłopów uwalniać, czyli
też w poddaństwie trzymać ?*i przez to To-
warzystwo uwieńczonego w r. 1814 w S,

_ Petersburgn).

 

= JH

Maryrsx, którego stan wzrastaiący rol-
nictwa opisywać przedsiębiorę, położony
jest na granicy państwaRosyyskiego, nie da- '
Jeko kanalu prowadzącego wszelkie pło-
dy ziemskie do miasta portowego, pra-
wie pod. 51% szerokości pólnócney, Ob-
szerność iego w czasie obięcia przez te-
raźnieyśzogo właściciela wynosila do
18,000 dziesięcin (1) ziemi. Ź tych było:
2000 dziesięcin dwornego gruntu. i
1000 dziesięcin dwornych łąk.
6000 gruntu do włościan należącego.
2000 wspólney paszy,
5000 lasuiwody.
2000 dróg i DEL
 

 

(1) Dziesięcina miara kwadratowa rossyyska , równa siępra.
wie 1$ morgowi litewskiemu, czyli 19 dziesięcin ||
idzie naiednę ha 050 morgach. (Przyp, Wyd.)
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Dziesięć wsi” z pięciuset dymów zło-
żonych, zawierały tysiąc familiy, które
2200 męzkich a 2500 żeńskich dusz wso-
bie mieściły. Dom zamykający dwie fa-.
milie (przyńaymniey dziewięć osób liczą-
ce) abowiązany był dostarczać po iednym,
podczas żniwa zaś po dwóch,z należytą
uprzężą robotników. Pięć dni pieszegó
uważano za trzy dni robotnika z uprzę-
żą. -Każda chata miała dwanaście dzie-
sięcin gruntu, prócz chłopów w lasach
mieszkających, którzy. więcey łąk miż
gruntu posiadali.

W. roku 1762, w którym terazniey-
szy właściciel, rzadkich przymiotów mło-
dzieniec, aisiątok ten z wieląinnemi. 0-
dziedziczył, stan chłopów był naygodniey-
szym politowania. Trzecia część zale-
dwie dobrze się maiącą nazywać mogła;
lecz i ta, więcey oszukaństwu i zdzier-
stwóm na swych wspłóbraciach doniie-
rzanym, iż pilności i przemysłowi w go-
spodarstwie, polepszenie swego bytu win-
na była. Iomy zruynowane, bez karmu
i opatrzenia wynędzniały; sami nawet
włościanie tak biedni, iż kolo Bożego
Narodzenia doświadczali niedostatku zbo-
ża. Pożyczanie zatóm u bogatszych było.
komiecznć, którym podczas żniwa we
dwoynasób zwracali. Niektórzy całego
za zapomogę ustępuiąc zbioru, zostawali
prostemi wyrobnikami. Co wiosnę dwór
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zapomagał w zboże na zasiew, a często
"nawet na wyżywienie, które ze zbioru
rocznego obowiązani byli zwracać, co ie-
dnak nie zawsze mieysce mieć moglo,
albowiem chlopi w. celu zabezpieczenia:
u swych sąsiadów kredytu lub też do-
godzenia nalogowi piiaństwa, starali się
zawsze swe roczne ukrywać zbiory.

Podobnyż niedostatek dawał się po-
strzegąćwe wszystkićm, co tylko do do-
brey uprawy roli należy. Bydlo na wio-
snę było tak nędzne, iż ledwie po dłu-
gim czasie, w którym rolnik nayprzyia-
znieyszą do uprawy swey ziemi utracał
porę, użytecznóm stać się moglo. Dwór
znaydowal potrzebę, nanowo chlopów
opatrywać 'w dobytek, ieżeli nie chciał
zaniedbać uprawy swey roli, co go co-
rocznie ną znaczne narażało nakłady.
| Z tego wszystkiego wynikła nędzadla
chłopów, wielkie wydatki i straty dla.
dworu, a ztąd między dworem a wlo-
ściany panuiąca ciągle nieufność i niena-
wiść. Na wiosnę przy rozpoczętey w po-
lu robocie, biedny chłopek posyłaiąc o-
statniego konia lub ostatnią parę wolów
na pańszczyznę, przymuszony był, ieżeli
chcial uprawić swą rolą, starać się u za-
możnieyszych o uprząż, którą im dosyć
-drogo krwawą opłacał pracą. A tak
znayduiąc tyle przeszkód do uprawy ro-
HB, SIA część oney zostawiał odłogiem,

Y
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ieżeli kiedy przymuszony byl onę
ięwoat: zaledwie nasienie z całego 0-

tzymywał zbioru. Gnoienie gruntu by-
o im prawie nieznane, a to z przyczyny -
zlego uurzymywania. dobytku, bez kar-
mu i należytego opatrzenia, z tąd niedo-.
siatek zboża iarzynnego, przymuszał do
robienia równie uciążliwych iak w przód
pożyczek, albowiem dwór nie zawsze
mógł zadosyć uczynić żądaniom1 potrze-
bie swych włościan. Sianie oziminy na--
stępuią zaraz po zniwie, było dła nich
nierównie latwieyszćm: lecz, któż z go-
spodarzy nie wie, że swieże zboże rzad-
ko dobry plon wydaie, i że każdy go-
spodarz, naylepsze na nasienie wybierać
powinien „ieżeli chce obfitych spodziewać
się zbiorów (2)? Wielu z tych biednych.
chlopków nie będąc w stanie uprawie-
nia swey roli, wypuszczali bogatszym
w aEeRdĘ: którzy póty z naiętegoa

1
ETWAZA IEZ NN, .

(2) Gospodarze litewscy nie tylko że o stare zboże na za*
siew nie starają się, ale owszem używają w tym celu
ARA. zaraz po żniwie okłuconego ze snopów

te za naysposobnieysze na nasienie uważaią i żowią
| asfowićć Nie wiadomo dla czego P. Jaxos rozumie, że
swieże zboże obfitych plonów nie wydaie ? Jednakże i
z doświadczenia i zfizyologii roslinney pokaznie się, że
im dawnieysze nasienie tym nie pewnieysze plony. I.ecz
wprawni gospodarze nasi przekonalisię ciągłóm doświad-
czeniem, że każdy rodzay zboża przez kilka lat ciągię
na „Jednym gruncie usiewany traci ze swcy plenności:
i dla tego staraią się pospolicie, aby eo rok lub codwa
lata. nasienie zbożowe z jednego do drugiego przenosić
folwarku przez wzaiemną zamianę. (Przyp. wa

% wj
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stali gruntu, póki ziemia bez pegnoiu by-
ła urodzayną.

Pomieszkaniei odzienie tych nieszczę-
śliwych ludzi były równie nędzne. Nie-
dostatek słomy pozbawiał ich sposobno-
ści opatrywania dachów, w domach przez
zle utrzymywanie na'"wszelkie narażo-
nych niepogody. W zimie ciągle gore-
iący ogień bronił od doymnuiących mro-
zów. Lnui welny zupelnie byli pozba=
wieni, i tak do swych łachmanów przy-
wykli, że chociażbyim na potrzebnych
nie zbywało materyałąach, w przędzeniu
i tkaniu nie chcieli sobie naymnieyszey
zadawać pracy.

Pak nędzny stan byl źrzódlem nay-
gorszych obyczaiów. Od dzieciństwa wy-
chowani w naywiększych niedostatkach
stali się nieporuszonemi na wszelkie szła-
chetne uczucia. Nienawiść, podeyrzenie
ku panu i swym przełożonym, a za-
„zdrość ku bogatym sąsiadóm zaymowały
ciągle ich serca, które te namiętności,
naywiększą do zlych spraw stawały się
SIR gdyż ile byli leniw: i opiesza-

I w robocie, tyle dowceipni w kradzieży.
Zręcznie ukraśdź i nie dadź się zlapać,
lub też będąc złapanym wytrzymaćstale
cielesną karą, było u nich zaszczytem,
tak iak upić się naywiększą szczęśliwo-
Ścią; poświęcaiąc cały swóy. maiątek ku
temu celowi.
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Czysty dochód z dóbr nie wynosił
więcey. nad 3000 czętwierci żyta, rachu-
iąc w to dochody z lasów znacznie iuż
w owych czasach spustoszonych. Chlo-
pi albowiem dostarczając coręcznie bez
należytego dozoru znaczną ilość drzewa
do splawu, wybierali zawsze imieysca rze-
ce nayprzylegleysze, a zostawuiąc wiełe.
galęzi a nawet calego drzewa po drogach,
uczynili inne części,ilasu nieprzystępnemi.
- Dziedzici iego rządcy doświadczałąc cią-
glego od chłopów nieukontentowania,
muiemali że przyczyną ich nędzy bylo 2»
nieporządne życie i zepsucie obyczaiów.
Starał się uiąć ich swoią dobrocią; po-
stanowił rozsądnych rządców, nadał chło-
póm podostatkiem ziemi, żądając za nię
bardzo  mierney pracy.. W przypadku
nieurodzaiu lub innego nieszczęścia, da-
wał potrzebną pomoc, chociaż żadney nie
doznawał wddiocahOŚCi. lecz wszelkie
usiłowania Hrabiego, byly” nadaremne;
albowiem ciągłe. niedbalstwo, niedopeł-
nianie- powinności, 'ustawiczne skargi 0
kradzież, w pańskich polachi lasach po-
pelnioną, były przyczyną,iż chcąc za-
pobiedz szkodliwym rozpusty sk utkóm,
pozwalał nowezaciągać dlugi.  Słowemt
dziedzic uważaląc swych chlopów za lu-
dzi tak zepsutych, iż tylko *.przez nay-
większą surowość w pewnym stopniu
karności utrzymani bydź mogą, mniemał
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przezzaprowadzeniedobrcy pólicyi, nie-
rząd chłopów powściągnąć, iakoż nicze-
go w tym celu nie zaniedbał. J tak, aże-
by zapobiedz opilstwu , postanowil szyne
kowych dożorców; a gdy i1 to było bez-
skutecznie, zamknął ie przez czas nieia-
ki: przez co atoliprócz utraty dochodów
'nic więcey nie zyskał, bo chłopi nowe
zawsze ku dogodzeniu nalogowi piiań-
stwa wynaydowali sposoby. Nakoniecć
po użyciu wszelkich na poprawę ao
ścian śrzodków,naymnieyszey nie postrze
Żono zmiany, i owszem zamiast podriz
wy, ciągle w swym pierwszym zostawali
stanie.

W” takićm położeniu Hrabia B. w ro-
ku 1772 obiął ten maiątek i swe ciągle
w nim założył mieszkanie. Poznawszy
nieszczęśliwy. stan włościan, i smutne
„między niemi a panem stosuńki, przedsię-
wziął naymoeniey rzetelną uczynić po-
prawę: Postrzegł on, że ich zepsucie nie
bylo dzielem przyrodzenia, ale raczey
okoliczności w których się znaydowali,
a.p” mienił bydź następuiące. |

„ Uważał, że wielu nawet pilniey-
Koch gospodarzy , nie było zdatnych do
prowadzenia gospodarstwa, a ztąd wniósł
że pilność i tnzezwość nie są dostateczne-
mi przymiotami dobrego gospodarza, ale
nadto potrzeba mieć znaliomość gospo-
darstwa; mieć żonę któraby dzieląc z mę-
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żem trudy gospodarcze, umiala utrzymać
porządek wewnętrzny domu, mąż zaś
ciąglez czeladzią w polu pracą zaięty,
sam we wszelkie sprzęty rolnicze opa-
trzyć się potrafil: a ztąd wszystkich do
gospodarstwa niezdatnych użył za_pro-
stych wyrobników.

4. Sposób gospodarowania sęłoścjan
był bardzo niedoskonaly. Pola maię-.
tnieyszych zaledwie w sześć lub dwana-
ście lat gnolone; obory w stosunku obszer-
ności -pola dosyć szczupie, chlewy niepo-
rządne, a tóm mniey ieszcze stodoły,
w których ** mokrych lątach prawie po-
łowa zboża była zepsuła. Bogaci, nie
stali się niemi przez dobrze urządzone
gospodarstwo, ale raczey oszczędnośći
porządek aczęściey przez uciśnienie swych
wlasnych współbraci. Mieszkalne domy
i pola bogatszych równie bez opatrzenia
iak i uboższych, albowiem nie używali
oni nigdy swych zapasów, na poprawę
domów, rozmnożenie obory, rozpostrze-
nienie zabudowania góspodarskiego, lecz
albo chowali albo 'w celu latwieysze
ukrycia w handel wkładali. HrabiaB.
myślał o sposobiezaprowadzenia między
swych włościan lepszego gospodarstwa,
«o wpoieniu w .nich większego przywią-

" zania do ziemskich posiadłości, '"nakoniec
zachęcenia ku użyciu swszelkich swych
na poprawę ziemi dostaików. A tak,
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chcąc naprzód pozyskać ufność swych
poddanych, darował im wszystkie u dwo-
ru przez nich zaciągijęte dlugi, które dla
nędznego stanu. włościan nie były wy-
placone. 'Takowa ofiara zobowiązała pod-

"danych dla nowego pana, albowiem
wprzód ustawiczne przymuszania i ka-
ry, z przyczyny niewypłacanych dlugów,
były dla nich naysroższą męczarnią.
Przytćm przyrzekł, zostaiących w po-

' trzebie opatrywać w zboże na zasiew,
z zastrzeżeniem iednak, iż tych tylko,
którzyby poźniey z przyczyny nieszczę-
śliwego wydarzenia, do utrzymania do-
bytku i innych części gospodarstwa, po-
mocy zapotrzebowali,  naystaranniey
wspierać będzie; tym zaś którzyby do-
browolnie, zaniedbuiąc uprawę swey roli,
oraz chowanie bydła, przyszli do nędzy,
gospodarstwo odeymie, oddaiąc samych
drugim włościanóm za prostych wyrobni--
ków. - | ,

Postanowienie to pomyślny wzięło
skutek. Po pięciu leciech wszystkie do-
my miały rządnych gospodarzy, a ztąd
potrzebne nakłady znacznie się zmniey-
szyly:  Nakoniec ażeby huliaiów i wło-
cęgów pożytecznie zatrudnić, a tóm sa-
mem stopniami lepszy porządek w dwor-
nćm i we włościańskićm zaprowadzić
gospodarstwie, założył cztery folwarki
przeznaczaiąc do każdego 200 do 500

l |
l
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dziesięcin gruntu, które z czasem naie-
mńikiem samym mialy bydź uprawiane.
Na ten koniec wybrano trzy wsi, kilka
dwornych w sobie miesczących domów.
W jedney z nich, 200 dziesięcin grun-
tu zawierającey, ed zakładaiąc swo-
„le mieszkanie, następuiące uczynił roz-.
rządzenie:
Wymurował tyle staien, stodoł, do-

mów dla czeladzi, i innych gospodarczych
budowli, ile podług dobrze ułożonego
planu za potrzebne osądził. Wszystkich
zle gospodaruiących, użył za parobków
i zoliażz przeznaczaiąc im pewną
nagrodę "Tak pracuiąc pod ciągłym do=.

zorem i podług pewnych przepisów bio-
rąc na dzień każdy robotnik męzkiey
plci, po 20, kobiety zaś i dzieci od 15 do
18 lat po 10 funtów zboża, stali się da-
leko użytecznieyszemi w gospodarstwie,
niż kiedy sami własną uprawiali rolą.
Skłonność do piiaństwa, przy ciągłym
dozorze 1 _ nieustaanóm zatrudnieniu
zmnieyszać się poczęla; do czego ieszcze
od domów szynkowych oddalone miesz-
kania znacznie się przyczyniły. / Sianie
koniczynyi utrzymywanie licznych obor,
stały się po nieiakim czasie istotnym wa-
runkiem gospodarstwa, takiż po sześcia
leciech zupełnie bez odlogu angielskie
gospodarstwo zaprowadzone bydźmogło.
Dwóch Ekonomów zawiądy wało calym

N. VIL 1817. 17
=
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folwarkiem: ieden z nich mieszkał we
dworze, gdzieżona iego trudaila się oborąi .
stołowaniem za pewną cenę czeladzi, dru-
gi miał dozor nad naiemnikami. Do dwu-
nastu koni wyznaczono sześciu parobków.

. Sześćdziesiąt krów utrzymywanych na
stayni, poruczone byly starania trzech
'dziewek. W: ośinia domach osadzono
szesnastu wyrobników z calóm gospodar-
stwem i z przydaną. iedną trzecią dzie-
sięcin ziemi na ogrod. "Tych szęzególniey
obowiązkiem bylo, panu swemu za pewvą
pracować nagrodę, innym zaś za wiedzą
dworu naymować się mogli. Oprócz te-
_godziesięciu naymaiętnieyszych gospoda-
rzy osiadło w tymże folwarku; z których
każdy maiąc sobie szesnaście dziesięcin

wyznaczonych gruntu, obowiązany był
dworowi parę koni z należytą uprzężą
i parobkiem, podczas żniwa zaś i siano-
żęcia nadto iednego pieszego robotnika
dostarczać. Ogół pańszczyzny sto dni na
rok wynosił. "Koni nie tylko używano
do uprawy roli, ale nawet do wszelkich
w zbożuiw drzewie na spławienie wy-
„wozów. „Pod tak mądróm urządzeniem,
włościanie do' bogactw przychodzić po-
częli. Wielu z nich utrzymywało po sześć
koni, które przy znacznych korzyściach
z użycią onych otrzymywanych, nic pra-
wie im nie kosztowały. Obfite plony
zbierane na pańskich Poiach, były pobu=-

ł
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dką żę owżkęćć uprawy swey wla-
sney roli
W przeciągu lat dwunastu plan Hra-

biego względem założenia czterech folwar-
ków był uskuteczniony; znaczna liczba
familii włościan podzwignioną została.
Wielu nawet do tych folwarków nie na=

"leżących gospodarzy, używało słodkich
owoców swey pilności i pracy; a.tak
pomyślność staiąc się wspólnym intere-
sem calego Hrabstwa, stopniami zbliżała
włościan do prawdziwego uszczęśliwienia.
Słowem stan włościan od pierwszego da-

, leko różnym bydź się okazał.
Obrzydliwego piiaństwa nałog został

nazawsze wygnany; w mieszkaniach o0-
chędostwo i porządek zaprowadzone, o0-
dzienie przystoyne a często nawet ożdo-
bne, gospodarstwo we wszelkie potrze=
bne- opatrzone sprzęty i materyały, cała
chluba na pięknym założona dobytku,
iamy gnoiem napełnione za źrzódlo bo-
gactw. uważane, atak z łatwością obowią-
zki spelniaiąc włościanie, nie tylko ża-
dnego od Pana nadużycia, ale owszem
częstey doznawali pomocy. Nadzieia zo-
stania przez pilnośćidobry porządek wła
scicielami ziemi przez się posiadaney, by-
ła naydzielnieyszą do poprawy obyczaiów.
sprężyną. Nadto dochody Pana znacznie
się powiększyły, albowiem cztćry folwar-
ki po odciągnionym od kapitalu > NA

AĄ
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nakłady gruntowe procencie, wynosiły
więcey niż przedtóm dochody calego
Hrabstwa. Uyrzawszy Hrabia tak zba-
'wienne swego dzieła skutki, nie ustawał
wśwym pracowitym zawodzie. Postrze-
gaiąc iednak ciągły w chlopach wstręt
od pańsczyzny, uważaiących onę za gló-
wnieyszą przeszkodę wydoskonalenia go-
spodarstwa; doświadczy wszy oraz ze sze-
sciu chłopów, iż dwanaście koni więcey,
aniżeli wprzód podwoiona onych liczba
zrobić mogła; uczynił następuiące urzą--
p

. Zmiósł pańszczyznęzaprowadzając
na * mieysce opiatę roczną od każdey
dziesięciny gruntu po iedney czetwierti-

>dub też póltorey czerwierii owsa.
. Nadal im wolność z warunkiem,

iż = uplynionych trzech leciech maią
przez większość głosów między sobąuło-
żyć czyli wolnemi zostać lub do dawne-
o urządzenia powrócić zechcą. . Jednego

tylko folwarku włoscianie przyięli ten
proiekt, reszta w dawnym zostać wola-
la stanie. Pan w niczćm przemocy uży-
wać niechcący. oddał zupelnie do ich wo--
li. Przyymulącym uczyniony przez sie-
bie proiekt, dodał wiele innych preroga-
tyw zapewniaiących im I ich potomstwu

wieczną posiadiość i wolne maiątkiem
rozrządzenie. 'Fakowe warunki były dla
każdego gospodarza, podlug wlasnosci
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i rozmaitego położenia ziemi różne; a
w powszechności następujące:

a) Powiększenie w przeciągu trzech
lat iedną trzecią częścią obory. .

b) Uprawa pastwisk i wszelkich odło-
gów.

c) Kopanie w mnieyszych wskazanych
rowów na ląkach, potrzebne ogradzania
i inne poprawy. |

d) Wysadzanie granic , rowów, drze-
wami naymniey w liczbie „pięćset sztuk
corocznie. A

e) Poprawa domów tak mieszkalnych
iako też i innych budowli; a to wszyst
ko podług planów do położenia miey-
scowego każdego maiątk u zastosowanych.
Każda familia w celu prędszego wypel-
nienia włożonych przez pana na siebie
obowiązków , obróciła całe swe usilowa-
nie, nieszczędząc nawet swych pracowi-
cie zebranych zapasów na poprawę go-
spodarstwa: tak dalece że w przeciągu lat
trzech, gospodarstwo daleko świetnieyszą
na się przyięło postać; albowiem dzie-
sięciu gospodarzy nie tylko należną o0-
płacali arendę, ale nawet znacznie się do
poprawy gruntu przyczynili, pełniąc wię-
cey nad podane sobie warunki. Dwóch
tylko nie będąc w stanie opłacenia żąda-

- łodo dawnego powrócić stanu. Z tego po-
wodu dziedzic następne uczynił urządze-
nie: zamienił doczesne posiadłości na dzie:
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dziczne Frbpachź z warunkiem, iż każ-
dy takowego maiątku dziedzic powinión
szesnaście czetwiertui zboża w naturze lub'
też podług srzednio stosunkowey w mie-
siącu Lipcui Styczniu będącey targowey
ceny w pieniądzach opłacić. Każdy zaś
przed żniwem obowiązany oznaymić, czy-
li w zbiorze lub w. pieniądzach oplatę
takową. uskuteczni. W. ostatnim razie
termin opłaty w miesiącu Styczniu i Lu-

- tym był nazraczony.
2. Wszelkie budowle sami w porząd-

ku utrzymać, w potrzebie do opału drwa
opatrzyć, oraz żadney pańskiey nie po-
trzebować pomocy, chociażby s przypad-
ku iakiemuś ulegali nieszczęściu.

3. Budowle i rolą nie tylko w sta
nie, w jakim nabyli zachować; ale nadto
ile możności do poprawy onych przykła-
dać się..

4.Wszystkie odłogi uprawiać; szcze
gólniey zaś powiększyć sadzenie lasów,
a to ażeby w przeciągu dziesięciu: lat,
każdy był wstanie z własnych saljodówe:
w potrzebne do„opału opatrzyć się drzewo.
Z drugiey zaś strony paso zape-
wnione sobie mieli:

1. Uwolnienie od wacdkłey pańszczy-
zny.

«e. Ciągłe posiadanie zabudowań, i ro-
li-dla siebiei swych następców, bez nay-
mnieyszego ' powiększenia opłaty, la-
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kożkolwiek maiątek ich mógl bydź ulep-
R

. Wolność pożyczania aż do trzecie
częśc wartości maiątku, ieżeli tylko ta-
kowa pożyczka na potrzeby wlaściciela
lub w nieszczęśliwym przypadku użyta
byla; lecz i to za wiedzą pana.
«4. Po_ śmierci gospodarza pozostała|

wdówa iest panią maiątków aż do dwu-.
dziestu pięciu lat wieku naystarszego sy-
na, któremu obowiązana zdadź gospodar-
stwó waruiąc sobie tylko przystoyne u-
trzymywanie, a trzecią część maiątku
oddaiąc na rodzeństwo. W niedostatku
syna naystarsza córka idąc podlug woli.
matki za mąż, nabywa prawa które na
iey męża i dzieci przechodzi.

5. Jeżeli żaden z familii nie'ma szcze-
gólnieyszego prawa do maiątku, naten-
czas wolno go sprzedadź, Gańadatniaiąo
iednak pana o osobie oney nabywaiącey.
W. takim razie pan bierze dziesiąty pro-
cent oddaiąc resztę summy familii sprze-
daiącego.

6. Maią prawo naymować dwornych.
robotników,ieżeli żadnego we dworze
nie maią zatrudnienia.

_ Dwóch zaś tych gospodarzy, którzy
żadnego s podanych sobie nie wypełnili
warunków , wyłączył od wszelkich
przywilejów , a oddaiąc sadzibę po-
siadaną przez nich pilnieyszym, uczynił
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ich znowu uległemi pańszczyznie; stćm-
wszystkićm nie omieszkał zrobić nadziei,
iż przez pilność i poprawę w gospodar-
stwie, będą mogli da srepzen powró-
cić swobód,

- Tak świetny stan nowego rodzai
włościan , połączony: z dobrym bytem,
dążący do prawdziwego onych uszczęśli-

„wienia, był naydzielnieyszą dla innych
folwarków włościan pobudką zmierzać
do tego stanu, w którym posiadanie ziemi
za iedyny cel swych życzeń uważano.

'S tego powodu pan uczynił wyżey opisa-
ną umowę z wlościanami drugich fol-
"warków, innym zaś kazałcierpliwie 0-
czekiwać, zalecaiąc pilność i porządek
w gospodarstwie, iakaiedyny śrzodek pa-
lepszenia ich losu,

Jednemu ze swych dozorców, który
przy znacznym maiątku, nie małą część
z własnych oszczędził dochodów, dał
w nagrodęiego wierney kilkoletniey, wy-
sługi "pięćdziesiąt dziesięcin uprawnego
gruntu, tyleż ląk, oraz znaczną część la-
su pod następuiącemi warunkami:

1. Ażeby sam z własnych dochodów
opatrzył się w potrzebne domy gospo-
darcze, bydło i to wszystko, co do do-
brego należy gospodarstwa.

2. Pola do maiątku należące bydłem
swóm i naiemnikiem obrabiał. |

5. Co rok po sto pięćdziesiąt czetwier-
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u zboża opłacał dworowi arendyi to
w pieniądzach podług śrzedniostosunko-
wey ceny; która to cena po upłynionych
lat trzydziestu miała oznaczać opłatę aren-
dy dziesięciu lat następnych. 1 tak śrze-
dviostosunkowa cena od roku. 1760 do
1790 w którym ten kontrakt był zawar-
ty, była trzy rubli srebrem za czetwiert.
Dzierżawca zatóm od roku 1790 do 1800
opłacał rocznie po 450 rubli sr.
W roku 1800 śrzędniostosunkowa ce-

na ód 1770 do 1800 5 fub. go kop.a
zatćóm rocznie od 1800 do1810 po 585
rubli srebr. opłacano.

Dzierżawcy z następcami wzalemnie:
1. Mieli wieczyście sobie zapewnioną

posiadłość, gdy dobrowolnie oney nie od-
stępowali. <W przypadku nieporządney
oplaty arendy lub też widocznego zanie- ,
dbania gospodarstwa, dziedzic był mo-
cen po uczynionóm sądowóm sledztwie
i otrzymanym wyroku, albo przez pu-
bliczny targ sprzedadź, lub też po urzę-
dowćm oszacowaniu budowli, i zwróceniu
za nie kosztów, maiątek zatrzymać.

2. Naymowanie ludzi dwornych za
wyrobników, którym nigdzie do cudzych
„maiątków wydalać się niewolno było.

5. Pozwolone nadto sprzedanie ma-'
iątków podlug upodobania, daiącatoli za-
wsze Panu pierwszeństwo, skoro tylko'
warunkom kontraktuuledz zechciał. Przy

ł
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zmianie farendowników „piąty procent od
oplaty roczney panu się należał.
„Wkrótce ze czterech wolnych go-

spodarzy przyymuiących wymienione
warunki, których trzydzieści dwie pierw-
szemu, sześćdziesiąt dwie drugim, sto

pięćdziesiąt trzeciemu, dziedęcieziemi. na>
dano. Którzy iuż dawniey gospodar-
stwem słynęli, ci zapatruiąc się na przy-
klady drugich, pod hasłemwolności, do
wyższego doskonalości stopnia w tey sztu-
ce doszli.

.A tak dobre powodzenie, będąc zasa-
dą powszechney spokoyności szczęścia,
nayprzyjemnieysze wloscian czyniło
życie, panu zaś pozwalało używać
siodkich dzieła swego owoców. Za iego
staraniem do tyla szkaradne. opilstwo
zbrzydżone, iż żaden z maiętnieyszych
gospodarzy w szynkowych domach wi-
dzianym nie był, wyrobnicy zaś w in-
nych mieyscach do zabaw przeznaczonych,
'przy piwie i muzyce w dni świąteczne
przepędzali momenta. p i

Zmnieyszona potrzeba w pięciu nowo
zalożonych folwarkach pańszczyzny, do-
zwoliły wielu celnieyszym gospodarzom
na tych samych zostać warunkach, a in-
nym Hrabia przyrzekł, iż skoro swą pra-
'eowitością dostateczny uzyskaią maiątek,
na podobnych osiądą warunkach.. Ta-
(kowe odmiany w gospodarstwie poczy=
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nione, odpowiadały ciągle wielkiemu za-
miarowi przez Hrabiego od momentu ob-
lęcia tego maiątku ułożonemu, który do-
piero zaledwie pe dwudziestu czterech
leciech uskuleczniony został. A ten
był szczególniey znosząc w całych do-
brach swoich poddaństwe, nadadź chło-
pów wolnością, a ziemię, wyiąwszy pięć
folwarków, z lasami 1 ieziorami rozdadź
w wieczną posiadłość (Erbpacht). Taką ko-

 leią mniemał Hrabia zbliżyć się do swe-
go celn. Gdy przy dobrem powodzeniu
włościanie znaczne pieniężne zgromadzili
kapitały, których na ulepszenie upra-
'wnych ruż gruntów łożyć nie potrzebo-
wali, dziedzic ustanowił bank, z które-
go wnoszone przez” włościan kapitały za
dostateczną poręką potrzebuiącym wy-
pożyczane były: 4 z

Lecz gdy przy znaczney ilości wnie-
sionych do banku kapitałów, nie równie
znacznieysza w prywatnych spoczywała
skrzyniach, mogąca bydź obróconą na no-
we dla dzieci włościan osady, skoroby
właściciel grunt swóy nato ofiarował;a
upatruiąc w tóćm tak powiększenie wła-
snych dochodów, iako też stan pomyśl-
ny poddanych, podał im następulące za-
dozwoleniem rządu punkta.

1. Wszyscy poddani Hrabiego B. od
1. Stycznia 1791. roku przy. nadaney so-
bie wolności są mocni przechodzić s cała
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familiią gdzieim się podoba; bez zezwo-
lenia pana wchodzić w małżeńskie zwią”|
ski, dowolnie naymować się, rzemiosio
obierać, słowem to wszystko czynić, cze-
go tylko wolnym ludzie:m prawa po zwa”
laią.

2. Wszelki osobisty obowiązek usta-
je,sama tylko dobrowolna umowa za
pieniądze lubinne nagrody do uslug obo-

| wiązywać ich może.
3. Ziemia, budowie, sprzęty rolnicze

przez SoGi posiadane zostaią odtąd

ich własnością.
4, Wszelkie prawne obowiązki pana

w dawaniu chłopóm pomocy usiaią, gdyż
odtąd iako włąściciele gruntowi wszelkie
wypadki sami znosić muszą. Chcąc zaś
Hrabia wskazać pewne do utrzymania się
źrzódło, i zapewnienie nadal każdego
włościanina pomyślności, wypuścił (0-
prócz założonych przez siebie folwarków
wszelkie swe grunta w arendę. Tak aby
iuż posiadaiący , też same po uwolnieniu
się od pańszczyzny zatrzymali w aren-
dzie, gospodarnieyszym zaś i maiętniey=
szym grunia dworne rozdawał, które

' pańszczyzną dotychczas uprawiane były.
Założone nowe sadziby zawierały w so-
bie po 64, 52, 16, g 1 6 dziesięcin ziemi,
uważaiąc w gruntach nieurodzaynych po
póltorey a nawet po dwie dziesięcin za

iednę. Oplata za każdą dziesięcinę wy”
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| Rosila, iednę lnb póltorey czertwierii zbo-
|ża; gdy nieczęsto podobna okoliczność

nabycia grantu w całym kraiu zdarzyć
się mogla, za pierwszym pana odgłosem
mnóstwo wolnych ludzi ubiegać się, bo
nawet niemalo szlachty osiadać poczęło.
Atoli właśni poddam za zdolnych uzna-
ni od dziedzica przed innymi otrzymy-
wali pierwszeństwo. Wspólne pasze
zniesione, a ziemia albo do nowych, albo
do rozszerzenia dawnych posiadłości uży-
ła została. Każdy nowy pędA
obowiązany był równie z wfłościanami
potrzebuiącemi gruntu do rozszerzenia
swych posiadłości, po.dwie czetwierti
zboża arendy za każdą. dziesięcinę o-
placać. Nie zapomnial nawet o rzemie-
ślnikach, wyrobnikach, kramarzach przy
wzrastaiącey Hrabstwa pomyślności na-
darzaiących się, daiąc każdemu przy ma-
tych domkach po iedney trzecieya czasem
nawet po pół dziesięciny gruntu; takowe
wypusczał żądaiącym za dwie lub trzy
czetwierti zboża różnie w doczesną aren-
dę; częstokroć nawet sami włościanie.
przykładem możnieyszych zachęceni bra-
ti, przyymowali podobnych wyrobników;
a ieśli iaki użyteczay rzemieślnik wla-
snym kosztem, dom wystawić pragnął, o-
trzymywał od pana potrzebną ku temu
żiemię. Mlynwodny, kilka wietrznych,
% nawet niertalo konnych, przy licz-



270

nych browarach, gorzalniach i krochmal-
niach wiele rąk bezczynnych  zaięly.
Nadio zaprowadzona przez możnego są-
siada fabryka sukien, nawet male dzieci
użyteczną zatrudniała pracą. '

Trzydziestu dwóch lat przeciąg posta-
wił maiątek Hrabiego w następuiącym
staniea ]

Dworskie folwarki zaymowały, 1000
dzies. A ; >4

Ziemi w wieczną wypuszczaney aren-
dę po 1. czetwierti za dziesięcinę opłąco-
ROgOO 0 EDCpo FL 12 DOGBIA

Ziemi po póitorey czetwierti opła-
00RBY) pó. e, 2-0 0 0: TWÓJ
=— po 2 czetwieru  . . . . . 2000,

W. arendę doczesną po dwie, a
nawet po dwiei pół czet. za dzie-
siętinę "WYJAU 07 Z %.-0770745004

Na male domy, owocoweiwa-
rzywńeć ogrody (0. «wi. 0, 0 5004

Dworna pasza dla owiec, drogi,
budowie, odlogi zaymowały .ś 1500:

Pomiędzy mnieyszych mieszkańców
ziemia następnie podzielona została:

 

 
a4 Siedziby, z których każda po 64.

„dziesięcin miala.
50 * . . a . . * * » 32
8006 rzady lzy Tana CG i
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- Ludność zaymuiąc w nię cztery ty-
siące przechodniów, została dziecięcia ty-

, sięcy sześciąset duszami powiększoną.
Prócz znaczney liczby bogatych go-

spodarzy, wszyscy w powszechności do-
brze się maiącymi nazwać mogli;. klassa
nawet wyrobaików będąc ddbrze odzia-
ną i żywioną,szczęśliwą się Rckóka ś
mała zaś ilość ubogich przy większey bo-
gatych liczbie latwo zmaydowałla wspat-
cie.

Zamilczam tu o innych zbawiennych
urządzeniach w różnych czasiech w do-
brach Hrabiego zaprowadzanych,a coraz
więcey wydoskonalanych, iakoto: zapro-
wadzenie policyi strzegącey pożarów, za-
razy bydła, chorób ludzkich , rozpusty.
Sądownictwa wieyskie,"szkoły dla mło-
dzi, szpitalów dla ubogich, wszelkie za=
bawy, ustanowienie nagrody dla-pole=
pszaiących gospodarstwoi rękodziela,wspo=
mnę tylko o skutkach odmian na dochoś
dach Hrabiego postrzeżonych. Dochody
po odtrąceniu rocznych wydatków da-.
wniey na 3000 czet. zboża więcey nie,
wydaiące, teraz przynosiły, mianowicie:

1. Własne folwarki 4000 czet. żyta.
Arenda od chłopów zie- e

mnych włości znoszona 13550.
Dochod z owiec . . 4000.

„ Rybyi lasy- . « . 6000.
wogółe dochodu roczn.„27550czczet. żyta.
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Summa przez Hrabiego na budowle
oraz wszelkie gospodarcze poprawy i za-
klady łożone do 100000 czetwierti zboża
wynosiła. Piąty od niey procent, toiest.
5000 czet. zboża od wyż wzmienioney
odciągnięty sammy, okaże czysty dochód
sześciąset procentami powiększony Lecz
nie równie większy przynosily dochód
lasy, folwarki, fabryki, gorzelnie, browa-
re, młynyi t. d. które równie urządzeń
i "ulepszeń przez niego poczynionych by-
ly skutkiem; trudnoby albowiem bez
dostateczney liczby dobrze się maiących
włościan podobne czynić zakłady.

Urządzenie lasów zaslugiwałoby bez
wątpienia na szczególne opisanie, lecz tu
dosyć powiedzieć, iż Hrabia dostawszy
wiernego i rozsądnego leśnika, takie mu
wydał urządzenie: szE

1.Aby przy wszelkićm pozwoleniu wło-
ścianom w lasach zwyczaynych dotąd ro-
bot, wywóz dowolny drzewa był ście-
śniony.

2. Dla dozwolenia chłopóm wolnego
wlasach wrębu, na godziwe oszczędze-

"mię potrzeb, nimby wlasnych okładów
doczekali się, wskazano mieysca, s korze-
ni i zwalisk oczyscić się maiące, a to,
w nagrodę ich pracy. Dla zachowania

' porządku na każde mieysce pewna tylko
włościan przeznaczona liczba, a leśnik
im wskazywał odtąd naypierwey iak,
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ico, i wielą ladźmi w jakim czasie wy-
robić potrzeba było. "Tak więc wlościa=
nie pod dozorem leśnika czynność swą
rozpoczęli. Drwa złożone w gromady
w miarę zapotrzebowania chlopóm wy-
dawane. "Tym sposobem lasy w kilka
lat oczyszczone i uporządkowane zostaly,
które strażnik na częsci podzieliwszy po-,
dług sztuki leśniczey pielęgnował.
"Hrabia starał się usilnie przyczynić
się iak naywięcey do planiacyi lasów, a
oprócz należącey dowłościan ziemi, wska-
zal onym ieszcze różne mięysca do plan-
towania drzew sposobne. Życzący sobie
miećwręb do tego lasu, obowiązani byli
każdego roku sześćdziesiąt drzew dzikich
zasadzić w różnych gatunkach wierzb, to-
poli, brzoz, Akacyi it. d. drzewek zaś
mlodych ze szkolek dwornych niepla-
tnie dostawać mogli. Drzewa te albo do
zasadzaiącego one, albo do wspólney wła-
sności należeć miały. Po dwunastu leciech
gospodarze mogli się iuż ze swych plan-
tacyy opatrywać w potrzebne drwa do
opala, gdy przy lepszćóm opatrzeniu- mie-
szkalnych dontów mniey drew potrzebo-
wali. A tak potrzeba dostarczenia drze-
wa dla włościan zupelnie ustała. Połą-
czył kanałem w lesie znayduiące się -ie-
ziora z drugićm większóm o dwadzieścia
pięć wiorst od pierwszego odleglćm; po-

. zakładał nad nićm tartaki, przez co nowy
" V. VIE 2827. 18
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dochód z drzewa dla siebie uczynił. Wiel-
ka bowiem liczba w jego maiątku miesz-
kaiących fabrykantów, znaczaą coró-
cznie wypotrzebowala ilość drzewa; a
stąd wzrastająca onego wartość powiększy-
ła razem dochody. |

ł
rzep

PIĘKNE SZTUKI.

Kilka uwag nad pismem umieszczonómw Nize
- 15 lwowskiego pamiętnika (o tańcu uważa
„mym we względzie skutków iego 1 t. d. do re-
daktora) karta 51. ,  . ;

W rrrt, aby rzecz, o którey pisać tu za-
mierzam, jakąkolwiek korzyść przynieść
mogla, bo i malo nam iest znana i skut-
ki dobrotliwe, iakie rzeczywiście z niey
wynikaią, Ww naszych stronach (ile mi iest
wiadomo) ieszcze się nie pókawalej ale że
idzie o sprostowanie opacznego mniema-
nia IPami.... .4, i wiele osób, którym
Się wydarzyło czytać N"X9 pamiętnika
lwowskiego, z tego przeto względu mam
za rzecz przyzwoitą ninieysze uwagi w pa-
„miętniku magnetycznym umieścić. .

Naprzód zadziwia mię to bar-'
dzo, iakie pobudki znaglały do RE
nia, i co za cel w tćm piśmie IPani..
„A, sobie zamierzała. Bierzemy sa wszy-

U
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scy do pióra z tćm, przedsięwzięciem, aby-
śmy jakikolwiek dla dobra i oświece=
nia powszechnego pożytek przynieść mo-
gli: mniey w tym razie czuć powianiśmy
nad własną korzyścią, iakiey niekiedy
slusznie dopominać się możemy, ale do-
bro ludzkości, iedyny cel wspaniałych
serc i umysłów całkowicie nas zaiąć po-
winno. Azali przewrotne rzeczy tluma-
czenie, podaiące onę z urąganiem się na
wzgardę ii poniżenie u innych, ma zasłu-
giwać na pochwałę u oświeconey publi-
czności?  Azali zhańbienie tak świetney
sztuki, ogołocenieiey ze wszystkich do-
brodzicystw nam świadczonych, ma bydź
cechą osób prawdziwie gorliwych o do-
bro powszechne? Nie, nastawać na rzecz
wcale niewinną iest skutkiem przewro-
tnych życzeń plemieniu ludzkiemu. Mo-
żemy wprawdzie na czas tę sztukę w o-
czach lekkomyślnych uniżyć i choćby
nayszkodliwsze wypadki iey przypisać,
ale pokażemy w tćm naszę slabośći nie-
sposobność umyslu do poymowania tey
rzeczy. Małobyśmy zyskali na tćm, gdy-
by pisma peryodyczne rzucały tylko po-
twarz na rzeczy święte, takie, iakiemi są
sztuki.

Rzecz sama przez się iasna, i żadnych
zdaie mi się nie potrzebuje dowodów,iż
tańce są i powinny bydź policzone w Tzę-

18%
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dzie sztuk pięknych ( 1) Sulzer, Mudlin,
Hogarih, Magri i wielu innych sziuk
znawców tego są zdania. Jeżeli więc ko-
mu teorya a osobliwie estetyka sztuk pię-
knych.iest znana, łatwo o tćóm „przeświad-
czyć się może, A są tańce? iak ie
należy ABAŻGĆ? iiakt cel.maią? Porzą- -

"dnie rzecz obiaśniam.
Sztuki piękne, które sprawiedliwie

uczony Profesor S4UNDERSs nazwał dzie-
ćmi nieba, wiany swóy początek przyro-
dzonym sklonnościóm człowieka. Myśl'ie-
go w początkach wolna, daleka od wszel-
-kich znoijów, nieulegaiąca żadnemu iarz=
mu, ciekawóm okiem przechadzała się
po przedmiotach, ze wszech stron go ota-
czaiących: nad temi naywięcey on się
zastanawial, które naybardziey okoiego
ładzily. Sklonny do upiękrzenia siebie
i rozmaitych przedmiotów, których w ja=
kimkolwiek „względzie używa,  iuż
śliczne pióra,iużpiękne kamienieze wszel-
ką starannością zbierali niemi się przy-
ozdabiał. Aby lepiey o tćm się przekonać,
„dosyć iest rzucić okiem na niektóre z dzi-
sieyszych narodów.

"Widzimy ztąd, że sztuki piękue z ra-
zu bąwily człowieka „czyli że ich iedy-
s oólem było nabawić przyjemnością

(1) Sztuki piękne niektórzy nazywają przyiemiaćmi a Niem-
cy obrazowćmi (bildende Kiinste) lecz ja to pierwsze
nad innć przenoszę. -

 

=
4
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umysły ludzkie; lecz z czasem, kiedy
koło nich z usilnością pracować zaczęli,
kiedy wszelkich do udoskonalenia starań
dołożyli, przekonali się o nader ważnych
pożytkach, iakie rozmaitemi sposoby dzia-
łaiąc plemieniu ludzkiemu przynoszą.
Sułzer przyłącza, iż pierwszy ten, co
nazwał ie pięknemi, uczul że ich istota
zależy na połączeniu przyjemności z po-
żytkiem: (2) o czem i Hforażius nie bęz
przyczyny wyrzekł.

„, Omne tulit punctum qui miscnit utile dulci
Lectorem delectando -pariterque monendo «.

Sztuki piękne nadaią przedmiotóm
pewne cechy i własności, które na nasze
zmysły działaią, wzniecaią uczucia żywe,
i do górności nasz umysł wznoszą. Rzez-
biarstwo i malarstwo przedstawieniem
wyobrażenia, iakie artysta marmurowi
„lub płótnu nadal. (3) Muzyka melodyą
i zwrotami tonów, wymowa i poezya
myślą, tonem i poruszeniem, tańce po-
ruszeniem wnętrznóćm i zewnętrznćm,
paniomimą działania swoie wywieraią,

  

(2) Der, welcher 'diesen Kiinsten zuerst den Namen der
schónen Kiiuste gegeben hat. scheint eingesehen zu
haben, dass ihr Wesen in der Einwebung des Anger
nehmen, in das Niitzliche, oder in Verschónerung der
Dinge bestehet, — Allgemeine Theorie der schónen
Kiinste von Johann George Sulzer, Leipzig 1794. Śr
Theil. p. 72. > 3

(3) Dosyć iest spoyrzeć na grupę Laokoonta Nioby, na
ostatnią wieczerzą przez Leonarda da Vinci.
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z tą tylko różnicą, iż iednez nich prę-
dzey a drugie poźniey, mniey lub wię-
cey. A lak sztuki piękne, mimo roz-
maitość sposobów, iakiemi na nas działaią,
zawsze do moralnego celu dążą. Przeci-
"wię się zdaniu francuzkich autorów, któ
rzy jednym zabawę tylko, a drugimJab=
wę z pożytkiem za-cel chcą przypisać.
Muzyka, Poezya, Rzeźbiarstwo, Malar-
stwo, i tańce podlug nich w rzędzie pier-
wszych; ; a Wymowa i Architektura w rzę--
dzie drugich. Ale łatwo w tem rozsą-
dna uwaga mylność upatruie, bo nie tyl-
ko, że idzie na „wspak przyrodzeniu rze-
czy, ale nawet nie zgadza się zgruntownćm
mniemaniem filozofa niemieckiego , Sul-
zera tego, który każdą rzecz filozofi-
cznie” rózbierałi podobnież „opisywal,

Z tćm wszystkićm dziwić się nie na-
leży,że to się nie dzieie statecznie podlug
tego co nam Su/zer powiada, gdyż w rze-
czy samey bywalą przypadki gdzie sku-

/ tki właściwemu sztuk celowi wcale nie
są odpowiedne: ale przyczyna tego bar-
dziey przypisana bydź powinna artyście
jako wykonawcy albo tępemu uczuciu
człowieka, aniżeli samym sztukom.
W postronnych narodach nawet we

Francyi, gdzie rzecz ta iest szczególną
nauką wielkiey liczby osób, pospolitą iest
zagadką, czy łańce maią iakowy.cel mo-
zet tolest; czy się Paca do.
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uobyczaienia narodowości iak inne sztu-
ki lizeźbiarstwo, Malarstwo i t. d. Nie-
ieden zapewne i z nas, mianowicie ztych,

"Którzy czytali pamiętnik lwowski zapy-
ta się: co za związek lub wzgląd matą
obyczaie z pląsami, balleiami, panów
Noverre, Vestris, „Duporit, Gardel,
Mirza, Milon, i tyłwinnych? oprócz -
że mię nabawią lekkiemi skokami, zwro-
żami smagtemi, przyiemną postawą
wprzymailaiących się uniesieniach, wca-
le nie upaitruię uby obyczaie mogly ia-
kąś poprawę czy polepszenie uzyskać? .
Nie, blędny iest sąd tych Ichmościów,
którzy tańce ograniczaią wartaczkami dzie-
cinnemi.  Ogołoceni są s tego uczucia
roskoszy iakie prawdziwy znawca dozna-
ie. W operze naprzykład Caszor, gdzie
prześliczna Guzmard w postaci Złeby u-
nosi się przed „Po//uxemm, wylewa swe
wdzięki 1 tysiącznych używa ułudzeń,
aby go wstrzymać mogła, iestże to błę-
dem artysty, czy widza nie uczuć tego?
w teyże samey operze kiedy „///ard prze-
kształcona w Erynnzdę z zapalonym wie-
chciem w jedney ręce, a w drugiey ziad-
liwe węże na wszelkie strony się uwi-
iaią, wzywa duchów piekielnych i kon-
wulsyynemi poruszeniami wlewa im swą

 wsciekłość,  poduszcza, aby wspólnie
wstrzymać mogły zapalonego Po//uxa,
któż w tćm nie widzi furyi? czyż obraz
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zazdrości wałczącey z enotą widza nie
uderza?w końcu włakcie Zeodora, kie-
dy tańcerz szybko i z nadzwyczayną cie-
kawością, przebiega setne boginie, szuka
piękności skromney, —znayduie i za rę-
kę uiąwszy, zuchwale niby z pogardą
innychsięunosi, nie dowodziż togórnych
przymiotów wykonawcy, który raczey
cnoty aniżeli powierzchownych omamień
wolal zostać zdobyczą? Tak, i niewielóm
daią się czuć, roskosz, nauką, iakie da/-
Jet harmoniczny, opera lub ca podobne-
go sprawić może.”

Grecy, naród dla całey Europy we
wszystkich prawie umieiętnościach,wzo-
rowy, przyłączyli tańce do wychowa-
nia swoley mlodzieży.  lLacedemończy-
kowie już w siódmym roku w tey sztu-
ce się ćwiczyli. (4) Nie możeli to bydź
dowodem ich wpływu i użytku dla na-
rodowości? (5) Jeżeli zaś te rzeczy będzie-

 

 

. (4) Nie tylko się ćwiczyli ale nawet mieli pewne zachęce-
nia, iak to JPan E. Budgell stwrerdza: „That the La-
cedaemonians, who were the bravest people in Grece,
gave great encouragement to this diversion, and made
their Hormus (taniec podobny do francuzkiego Braule)
famous over all Asia: that there were still extant so-
me Tbhessalian statues erected ta the honour of their
best dancers. (Co wszystko się zgadza z Lucyanem.
Nie jrozumiem iednak aby on miał pisać swóy dyalog
w duchu ironicznym, który w kilku tylko mieyscach
zaledwie się przebiia. :

(5) Mogę tu przyłączyć lubo żartobliwe ale prawdę maluiące
słowa JPana Budgell: „| might add, that a moderate
knowledge in the little rules of good-breding gives ą
man some assurance, and makes him easy in all com-
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my brali cząstkowie i tłumaczyli na złą
stronę do podobnychże wypadków przyy-
dziemy. (0) Gdyby naprzykład malarze
zatrudniali się robieniem przedmiotów
gorszących obyczaie, nic zapewne prędzey
i bardzićy do złych skłonności do nieprze-
widzianych skutków doprowadzićby nie
mogło, iak taż sztuka tak dła plemienia
ludzkiego dobrotliwa. "Toż samo właśnie
IPani...._4 usiłuie zrobić z tańcami, cona
powagę Greków, nigdy się stać nie mo-
że: przeciwić się zaś temu, iest to wstę-
ować w ślady /łoussa, na co dowody

od [Pani .... 4 użyte bardżiey kogokol-
wiek obłąkać, aniżeli przekonać mogą. *

WINCENTY SMOKOWSKI K. SS. PP.

/
 

panies. For waut of this, J have seen a professor of
a liberał science at a loss to salute a lady; and a
most excellent mathematician not abl, to determine
wbether he schould stand or sit while my lord drank
to him. — It is the proper busineśs ofa dancing-ma-
ster to regulate these matters; etc. etc.

(6) W swoich uwagach naybardziey JPani A. przywięzała
się do tańcu La Roche, który w niższćy klassie ludzi
rzadko iest używany. Brać z tego szczególnego tańców
gatunku wypadki i stosować je do wszystkich w ogól-
ności, iest rzeczą zdrowemu rozsądkowi przeciwną.
podobnych tańcach sam Budgell powiada: „As for
country-dancing, it must indeed be confessed, that
tbe great familiarities between the two sexes on this
occasion may sometimes produce very dangerous con-
sequences; and J have often thougt that few ladies
hearts are so obdurate, as not to be melted by the
'charms of music, tbe force of motion. and a handsome
young fellow who is continually playing before their
eyes, and convincing them that he has the perfect use
of all hall limbs.'* Aleśmy wszyscy za iednego grzeszni-
ka pokutować niepowiuni,
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LIST DO WYDAWCÓW PAMIĘTNIKA MAGNE.,

TYCZNEGO,

A <— Usus
Quem penes est, et ins et norma. —

Horat.

Moda nami iak chce rządzi.

"Mości dowe ZPydawcy!

Zoai SIĘ, że w naszym modnym wieku
nic powszechnićy ludzi wszelkiego stanu
interessować nie może nad modę.Rozmyśla-
iąc dlugo ńad tym przedmiotem, wycią-
gnąlem:z niego niektóre uwagi bardzow ży-
ciu pospolitóm przydatnć,i l padłem na myśl
cale nową, zamożną w wielkie pożytki.(1)

Nie będę tu zastanawiał uwagi WW.
MM Panów ani nad rozmaitością ubiorów,
którć próżność we zwyczay wprowadzi-
ła; ani nad nieskończoną liczbą osób,
którym daie sposób do życia; ani nad
biegiem pieniędzy który sprawuie. "Te
i tym podobnć względy pożytecznie za-
trudnić mogą filozofów i pisąrzy ekono*
miki politycznćy. Tyle tylko powiem,

_żŻe czlowiek nadto iesi skłonny do rzą-
_ dzenia się swemi zmyslami; żego bardzo
pociągaią te przedmioty , któresię stawią

 

(1) Iest to rzecz wzięta ze Spektora; Volume the Seventh
Nro 478. Monday, September 8.
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iego oczóm w pooęrmżcy postaci; że
suknie wiele przy kładaią się do uczynienia
nas milymi drugim; i że nayczęścićyod.
nas samych zależy okazywać się takimi.
Przebiegalem dałey skrzętną uwagą roz-
maiie skutki które odzież sprawuie
w społeczności. leyto iest dzielem, że
człowiek boiażliwy rozmawia ze swobo-
dnieyszą twarzą gdy widzi, że iest przy-
zwoicie ubrany; że glupca w pięknym
stroiu sluchaią zrazu uważnie póki sam
siebie nie zdradzi; że człowiek uczony
w zaniedbaney sukni zimno iest w to-
warzystwach przyymowany i t. d. 'Ta-
kowych zdarzeń tak często byłem świad-
kiem, że wedle moiego zdania nie bez po-
zornćy przyczyny ieden autor radzil sy-
nowi swemu „żeby w stroiach przewyższał
raczey kieszeń swolę, niż iey nie doró-
wnywał.

Zgłębiaiąc daley tę materyą wpadlem
na nowć niezmiernie rozległe widoki,
które zrodziły we mnie szczęśliwą myśl
założenia , magazynu ubiorów i mód,
tak iak ich gabinety medalów i in-
nych osobliwości. Na ten koniec wybu-
dowaćby należało gmach wspaniały, któ-
reyby zewnętrzne ozdoby zapowiadały
patrzącym, że w nim moda obrała sobie
mieszkanie; że to iest Swiątynia strojów,
dla pożytku teraźnieyszych i przyszłych
pokoleń założona. Napis który ma zdo-
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bićicy czolo na końcu listu położę. A gdy
niżey wyliczą się znakomiie korzyści z te- ,
go wyplywaiące zakładu, nie wątpię że |
w naszym wieku, do zbąwiennych usta-
nowień pochopnym, znaczna liczba osób,
zapalona milością powszechnego dobra,
złączy się w towarzystwo dla uskutecznie-
nia tego proiektu.

Tę pićrwszą i iedyną w świecie bu-
dowę podzielićhy należało na dwie ró-

"wne części, (dla płci iednćy i drugiey ),
i każdą salę opatrzyć wewnątrz policami
dla stawiania na nich skrzynek i skrzy-
neczek w takim porządku,w jakim sterą
xiążki w bibliotekach. Każdy wynalaz-
ca nowóy mody byłby obowiązany przy-
nieść się do magazynu we własney skrzy-
ni, ozdobioney herbem familii, tudzież
dowcipnym lub milosnym napisem, aże-
by, podobnie iak xiążka z wyzłoconym
grzbietem, prędzey sciągnęła na siebie
oko ciekawych. Środek” tych sal zay-
mowałyby lalki podług rozmaitey mody
przybrane, stoiące rzędami na ozdo-
bnych postawach, na których ma bydź
wyrażona epoka tey lub owey mody,
oraz nazwisko i urząd nieśmiertelnego
iey wynalazcy. A tak lalki te były-
by razem i drogą pamiątką ubiorów, i po-
mnikiem slawy zasłużonych w tym za-
wodzie osób. Radziłbym tylko, aby dla
zachowania 'scisiey chronologii, nie tyle
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ko lata, (bo moda rzadko rok żyie) ale
miesiące i dni iey trwania w osobney
xiędze zapisywać. Dla utrzymania zaś
porządku i starannego nad składem stro-
iów dozoru, należałoby ustanowić dyre-
ktora magazynu, któryby znalgrunto-
wnie ducha mody,a,do tey znaiomości
łączył prźykładną zodliwość Urząd ten
dałby przystoyny sposób do życia iakie-
mu modnisiowi , który caly swóy maią-
tek stracił na toaletę. Tą iedną okoli-
cznością dostatecznie udowodhią zdolność
swoię kandydaci do tego placu: a któ-
ry z nich dowiedzie, że naywięceystracił,
ten otrzyma pićrwszeństwo. Oprócz tego
każda sala pod naczelnictwem dyrektora
powinnaby mieć swoiego dozorcę. Do
tych mieysc i innych, iakieby się na
przyszłość okazały bydź potrzebnemi, wy-
łącznie prawo mieć będą: ci wszyscy,
którzy bez przekonania i potrzeby idą
ślepo za przykładem drugich, jedynie
ż boiaźni aby o nich nie powiedziano, że
nie są modni. Ludzie nadto dobrego
serca i powolnego charakteru, którzy
znaiąc wady swoich-przyiaciól mimowolnie
w ich słady idą .przez niedostatek od-

- wagi do rządzenia się własnóćm światłćm.
- Którzy znają  niezwyciężony wstręt
do starości. Którzyby gotowi byli u-
ssie wszystko cosię sprzeciwia zwy-:
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czaynemu porządkowi rzeczy na świecie,
byleby tylko nową wprowadzić modę.

Znakomitsze korzyści, które się każą
spodziewać, że móy proiekt zyska dobre
przyięcię u Publiczności, są następuiące:

Naprzód: każda osoba, którą los ob-
darzył pięknością twarzy lub udatnością
póstawy, znaydzie w tym magazynie wsze|-
kie pomocy sztuki do podniesieniainada-
nia większego blasku tym szacownym
przymiotóm ciała. Powżóre: Gdy wię-
ksza część naszey młodzieży daie nam
mocne powody, do sądzenia, że udaie się
za granicę iedynie dla nabrania lub wy-
doskonalenia gustu w ubiorach; przeto
założenie takiego magazymu zatrzymalo-
by ią w Qyczyźnie, a co za tóm idzie,
znaczne pieniądze pozostalyby w kraiu.
Bydź nawet może, że szala mody w Euro-
pie, która teraz przechyla sięna stronę
Francyi, tak się z czasem przechyli na
naszę, że Francuzii inne zagraniczne na-
rody do nas na kurs mody przyieżdżać
będą. „Poźrzecie: Wielu uczonych ludzi
poświęca swóy czas na wątpliwe opisy |
ubiorów starożytnych, podług nieiasney
częstokroć o nich wzmianki w pisarzach
dawnych, i popiera zdanie swoie z wiel-
kim mozolem i niezglębioną erudycyą:
przez ustanowienie zaśnowego przybytku
mody uczeni zostaną wolni od tych kło-

' potów, a świat nie będzie zarzucony a
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niepożytecznemi dziełami. I w rzeczy
samiey magazyn nasz uważać razem nale-
ży iako archiwum mody. do którego poto-
maność będzie się mogla udawać dla obia-
śnienia ciemnych mieysc w pismach na-
trącaiących tę materyą. Od tego czasu
nie będziemy mieli potrzeby szperać we-

 tymologii, któraby mogła dadź powód
następnemu pokoleniu do mylnego sądu
że rp. prętanki (od trancuzkiego wyrazu
printemps) wiosną tylko noszone były;
gdy tymczasem noszono je w lecie, w je-
'sieni 1 w zimie. Poczwarłże: Gdy osoby
podeszłego wieku lubią pospolicie przyga-
niać marnotrawstwa i płochości młodzie-
ży w wynaydowaniu nowych. stroiów,
rozumiem tedy że się pozbędą tey. zrzę-
dności , skoro będziemy mogli odwołać się
do mody za ich czasów kwitnącey; wy»
dobydź ią z magazynu na naszę obronę i-*-
dowieśdź oczywiście że w naszych stroiach,
mianowicie płci piękney,więcey daie się
widzieć delikatnych uczuć i sentymentów.

Popiąte: Jeżeli, (o czćóm na chwilę nie
wątpię,) zawiąże się u nas towarzystwo
przyiaciół mody, wtedy zapewne wycho-
dzić będzie nowe pismo peryodyczne,-
wyłącznie modzie poświęcone. Miiam
inne korzyści stąd wyniknąć maiące; ale.
każdy bezstronny sędzia i tę za niepośle-
dnią poczyta,że po miastach przestanie
mnóstwo ludzi próżnować. Jedni bowiem

,
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na wyścigi pisać, a drudzygorliwie czy-
tać będą..  Poszóste: eżónóse Wileń-
ki Ne" 16 ogłasza, że w liczbie dla po-

* żytku młodzi maią się otworzyć lekcye
mody; rozumiem więc, że dla obiaśnie -
nia wykładaney nauki magazyn nasz tak
się może przydadź PsrMYTHOPHANESOWI,
jak Gabinet, Muzea, Laboratoria,i t. d.
służą do dómaczenia lekcyi po Akade-
miiach.

Oto są, Mości Panowie, ważniey-
sze korzyścizzprojektu moiego wycią-
gnione. Czas bez wątpienia więcey ich
na przyszlość odkryie: co mnie pravtdzi=
wie cieszyćbędzie. Raczcie VWMPano-
wie ten list móy umieścić. w Pamiętniku,
daruycieiego dlugości 1 przyznaycie, że
rzecz sama tak chciala aby się nad nią
nieco rozszerzyć. Kończę pismo moie
podaniem ieszcze iedney rady, aby nade
drzwiami przybytku mody,' zawieszony.
był obraz alegoryczny , stosowny do prze-
znaczenia tey budowy„z następuiącym na-
pisem w języku uczonym:
Adeste, o quotquot sunt, Veneres, Gratiae, Cupidines,

Fn vobis atsunt in promptu
Faces, vincula, spicula,
Hinc eligite, sumite , regite,

„(Toiest: Przybywaycie ilekolwiek was iest, Bo-
inie iękności, gracye, kupidyny; oto macie po-au BRAZ. >> P
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chodnie , więzy,strzały: tu wybieraycie, bierzcie, —
i panuycie światu.)

Zostaię z prawdziwym szacunkiem i poważenienu

PHILOKALOS.

 


