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DO -WYDAWCOÓW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO,

j Doświadczenie magnetyczne,
'

 

W oxoricacH wieyskich, odległych Z

mil kilkanaście od Wilna, w miesiącu
, Lutym dnia 19 roku bieżącego, miałem
zręczność uczynienia, dokładnie tu opi-
sanego doświadczenia.

Dwudziestoletnia niewiasta podległa
ciągłey niemocy z osłabienia pochodzą-
cćy, doświadczaląca sympiomatów spa-
'zmatycznych, w obecności moiey, prócz
codziennych cierpień uczula gwałtowne
bicie w obu skroniach, złączone z dresz-

czem i gorączką na przemianę: pó czóm
"następowała nadzwyczayna slabość, ana=.
koniec sen przerywany i niespokoyny.
Paroxyzm ten prawie peryodycznie za-
czynal się o 4% z poludhia a kończył się
© 10'%% wieczorem; trwał zatóm godzin
Sześć. Kiedy oddalenie się lekarza nie da-
wało nadziei rychłey i skuteczney po-
mocy a tabyła konieczną, ośinielilem się

-_ zalecić użycie saa Chęć odzy-
Skania iakichkolwiek sil walczyła tu
z wrodzoną tęskliwością plci tey właści-

wą, i nakoniec przemogla: godzina 282
8 południa toiest przedparoxyzmowa na*
Znaczona byla na doświadczenie: boiaźń

W. VILI, a617. 19
(
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jednak chorey kwadrans ieszcze nad
czas zamierzony działanie sciągnęła; w o-

- becności nakoniec kilku mężczyzn z fa-
milii i męża chorey, zacząlem ónę ma-
gnetyzować: dwadzieścia pięć minut nie-
przerwanego) działania wprawiło cierpią-
cą w ociężałość i drzemanie, tak że u-
śpioną bydź się zdawała, nie byla iednak
rzeczywiście , a zapytana odemnie czy spi;
odpowiedziała ze uszię ! Przestaleni więc
magnetyzować, a chora złożona spokoy-

śnie na łóżku zasnęla snem wprawdzie
'zwyczaynym, lecz za naylżeyszćóm do-
tknięciem a nawet zbliżeniem metalu po--

' ruszała się cala, dotknięty naprzykład
palec drgał niewymownie prędko, aspią-
ca zdawała się natenczas wiele cierpieć:
zostawiliśmy ią czekaiącz niecierpliwo-
ścią obudzenia się, nastąpilo to o dzie-
sięciu minutac a, spala więc spo-
koynie pół godziny: uczula pragnienie i
zaspokoiwszy ie przechadzała się po cie-
plych pokojach do czwartćy i daley. Cie-
kawi byliśmy czyli się paroxyzm w tym
zwyczaynym panowania swego czasie
zacznie: lecz cała godzina miiała a chora
nic ieszcze nie czuła, o pół do szóstey aż
poczęło się bicie w skroniach , i nietrwa-
iąc nad kilkanaście minnt zamieniło się
na słabe ziębienie a następnie na gorącz-
kę; ale wszystkie te znaki choroby, da= >
leko słabszemi byly od poprzedzaiących;

,
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i w zupełności dwie tylko godziny mę-
czyly chorą. ,

Ośmielona tak widocznym skutkiem
z powolnością nazaiutrz na powtórzenie
doświadczenia zezwolila; zacząlem więc
ie znowu 0 teyże samey godzinieii ciągną
łem minut 50 bez przerwy, a widząc
że chora uspioną iest doskonale; zapyta-

' Tem czy spi? .Odpo. tak! Podlegly wlożo=
nym obowiązkom, abym takie tylko za-
dawał pytania, któreby iedynie do uzdro-
wien'a magnetyzowaney zmierzać mogły,
zapytałem, z czegoZ iey po-
chodzi. choroba?, 0:4/p. z oslabienia i
zmartwień! (chora przed trzema tygo-
daniami straciła córkę). Czy możesz bydź
uzdrowioną przez magnetyzm ? Odpo.
mogę bydź zdrowszą! Pyta. Więc po-.

trzeba, abyśleszcze magnetyzowaną by-

la ? Odpo. tak, ale potćm! Pyt. lakie so-

bie prócz magnetyzmu przepisuiesz le-*
karstwa, aby uniknąć paroxyzinu, który
cierpisz? Odp. Filiżanka wody letniey...
wsypać calą muszkatową galkę siluczo-
ną i wypić przed paroxyzmem dwiema
razy. Byt. Cóż więcey? Odp. Z rana
pić kwiaty z lipy z piolunem! Pyt. Czy
nic prócz tego? Odp. Nacierać. skronie
spirytusem! Pyt. Mąż twóy czy zdrów
zupelnie? Odp. Tak. Pyt. a syn? Odp.
Tak! Ta dala mi-znać ręką abym prze-
stąl pytania, mimo to zapytałem iak

e | 19 * ;
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kiedy ma bydź obudzoną? Odp. Sama
za minut ośm! —-Co się rzeczywiście
spełniło.

Godzina była czwarta, cala zatóm czyn=
ność trwala pięć kwadransów o pół dopią-
tey, toiest w kwadrans po przebudzeniu
użyła przepisanego przez się lekarstwa;
a o szóstey ledwo uczuła bardzo lekkie
powtórzenie choroby, która nazajutrz luż *
nie powróciła.VVymawiane wyrazy przez
jmagnetyzowaną byly nie:vyraźne, prze-
rywane, ia one iednak dobrze rozumia-
łóm i mężczyzna, któregom za rękętrzy-
mal.

_ Zostawuljąc lekarzóm i „biegleyszym
ode mnie znawcóm zastanowienia się na
całćóm działaniem tu opisanćm pokrótce,
przyliemno mnie iest donieść o nićm o0so-
bom, które pracą ogólnemu dobru po-
święconą na powszechną zasluguią wdzię-
czność.

JG

RZEZ
  

O SNIE CZUWAJĄCYM MAGNETYCZNYM.

(Wyiątek dzieła Histoire critique du magnetisme
animal par J.P. F.Deurvzx. T. 1.pag. 162.)

(
'

Za WSZYSTKICH  ziawień dostrzeganych

przy Jeczóniach magnetycznych, naydzi-
wnieysze i ZA niepoięte iest sem
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czuwaiący.  Opisaniałego, iakie były u-
czynione, wystawuią częstokroć szczególy
nie do wierzenia. To niepówinno nas
zrażać: upewniymy się naprzód czy ten/
stan iest rzeczywisty, potćm zaś będzie-

my roztrząsać, co należy popa a co od-
rzucić. '

Dowody przytoczone przeze mnie rze-
czy wistości magnetyzmu mogą bydź wszy-
stkie zastosowane do snu czuwalącego i
wedlug zasad kióróm ustanowił należy
rozbierać' opisania ziawień okazanych
przez spiących czuwaiących. Moglem
więc przestać na odesłaniu do dziel wy-
danych przez rozmaitych magnelyzuią-
cych od r. 1784; lecz dziela takowe nie
są wręku wszystkich:«chociaż iest latwo
postarać się 0 nie, jednakże nie staramy
się o to nie maiąc uprzednio początku
wierzenia: dla natchnienia żądzy czytania
onych, trzeba dadź wyobrażenie zdarzeń
tam przywodzonych i odpowiedzieć na
niektóre zarzuty, które zrażaią wielu lu-
dzi od roztrząsania tego, co im się zdaie
bydź niedorzecznćm. Tak więc boiaźń
powtarzania się nie powinna wstrzymy-
"wać mię od zastanowienia się nad tym
przedmiotem.

Od trzydziestu lat iak.sen czuwaiący
zwrócił uwsse magnetyzuiących, wszy-
śscy uznali iego rzeczywistość: większa
ich częśćpotrafiła go sprawić; spieszyli
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się pokazywać to swoim przyiaciałómii
tym których chcieli przekonać: nie lękam
się upewniać, Że sen.czuwaiący więcey
od 50,000 osób był widziany'we Francyt.

Teraz trzeba przekonać się czy ma>
gnetyzuiący omamiali?

Czy spiący czuwalącynas oszukiwali?
leśli stan snu czuwaiącego iest tylko

jednym ze skutków dziwacznych i nie-
poiętych wygórowaney wyobraźni; ieśli
ci którzy rozumieli się bydź spiącymi
czuwalącymi, chociaż w stanie szczegól-

bym, nie okazali iednakże żadnego zia-
wienia. rzeczywiście a ktore mniemano
dostrzegać, iakiemi są: władza widzenia
oczyma zamkniętemi, slyszenia tylko sa-
mego magnetyzuiącego (1), postrzegania
piynu magnetycznego, poznania przyczy-
ny cierpień obecnych 1 prEOOA maią-
cych nastąpić?

Nakoniec trzeba szukać sposobu, ia-
kim mogą bydź wytłumaczone te ziawie-
nia i co trzeba mniemać o tlumaczeniach

iuż uczynionych?
Przypuszczenie, że magnetyzuiący mieli .

chęć omamić, tak przeciwi się podobień-
stwu do prawdy, że nawet nie czuię się
oma zaląć się roztrząsnieniem

| TP

 

„(1) Trzeba tu dodadź „i osób wprow» dzonych w związek
_ przez magnetyzuiącego lub będących iuż znim w związe
-kh 6 SPT,tłum.
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tego. Dosyć będzie powiedzieć, że ci,
od których mamy świadectwa na „piśmie,
są w bardzo wielkiey liczbie, że nie skła-
daią żadnego towarzystwa, że znayduią
Się między niemi ludzie wcale oświece-'
ni i lekarze, że. wielu z nich było z po-
czątku niedowiarkami, póki w rozmai-
tych czasach i kraiach, na iedney osobie
przez kiłka miesięcy ciągle A na rozmai-
tych innych osobach nie> widzieli ied 10>,
staynych ziawień

Co się tycze dobrey wiaryspiących
czuwaiących, nie przebiorę zapewne mia-
rki twierdząc, że od r. 1784 widziano ich
więcey. niż dwa tysiące.-W tey liczbie.
są wieśniacy, nie maiący żadnego wyo-
brażenia o skutkach magnetyzmu, któ-
rzy nigdy o nich nie słyszeli i czytać nie
umieli; są także ludzie poważni, szano-
wne malki familii, skromne i młode
panny a nawet i dzieci.

Przytaczano kilka przykładów o mnie-
manych spiących czuwaiących, którzy
rzecz udawali; nie wiem czy to prawda,
lecz gdyby i tak było, nie nadweręża
to bynaymniey naypoważnieyszych świa-
dectw, pochodzących od ludzi, którzy

- nie mieli żadney przyczyny oszukiwania.
Nie zawodna jest, że wielu ze spiących
czuwaiących wymagało, ażeby nikomu
nie okazywać ich w tym stanie, chyba
kilkualub przyjacietów : ci przy-
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naymniey nie mogli udawać snu przez
_ dwie lub trzy godziny co dzień w ciągu

sześciu miesięcy, aby się tylko naygra-
waćze swego magnetyzuiącego.

Niektórzy  niedowiarkowie będąc
przypusczeni do widzenia leczeń magne-
tycznych, a' niemogąc mieć w podeyrze-

"niu dobrey wiary magnetyzuiącęgo i 0-
soby spiącey, powiedzieli: „'To iest rzecz
wcale nadzwyczayna, lecz dostrzegamy
tylko rodzay snu, czyli przesilenia ner-
wowego, podczas którego osoba mówi;
ani władza widzenia oczyma zamknię-
temi, ani przewidzenie, nie zdaią się nam
bydź dowiedzione* (2).

Na to odpowiadam: 'ieśli kto zechce
zadadź sobie pracęi poradzić się niektórych
opisów tych ziawień, nie będzie mógł
zatrzymać się w tey wątpliwości. Obacz
rozmaite dzienniki leczeń magnetycznych;
obacz listy pisane z rozmaitych kraiów
do PP. de Puysćgur i Tardy; znay-
dziesz, że też same ziawienia okazywały
się wszędzie z jednostaynemi glównemi

©awomirA ra x
 

f2) U nas w Wilnie zdarzało się: że niektóre osoby wi-
dząc skutki snu magnetycznego, a niemogąc doysdź przys ,
czyny , głębiey rzeczy wzięłyi przypisywały one wspól-
ney zmowie magnetyzuiącego i magnetyzowanego.. In-
ne znowu, że magnetyzuiący musiał sobie magnesem rę-
ce naprowadzić , lub iakim oleykiem natrzeć. Znalazł
się nawet autor dramatyczny, który w swey sztuce
pod tytułem. Mirabolanus chciał dowieśdź publ:czności,

"Że sen niagnetyczny pochodzi od czarney kawy', zapra”
wioney pcoszkami opiatycznemi. Przyp. tłum.

.
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okoliczneściami.  Spiący czuwający są
maniey lub więcey iasnowidzącemi, mniey
lub więcey doskonali; przedstawuią roz-
maite ziawienia: ale władza widzenia o-
czyma zamkniętemi, związek bezpośrze-
dni z magnotyzuiącym, rozwinięcie władz
umyslowyych, widzenie swych wnętrzno-
ści , przewidzenie cierpień nastąpić ma-
iących, towarzyszą prawie zawsze z jch
stanem. Lecz nayważnieysza rzecz, że
większa część spiących czuwaiących wi-
dzą i opisuią płyn magnetyczny, iedno-
staynym sposobem: wszyscy wskazuią
też same postępowania i też same ostro-
żności; mogę uręczyć, że mie czyła-
iąc uprzednio żadnego pisma o śnie czu-
waiącyin, miałem„śpiących czuwaiących,
którzy zapewne więcey ode ninie nie czy-
tali, a którzy takież same rzeczy mnie
mówili i też same rady dawali, iakie po-
źniey znalazłem w dzielach  P. Tardy
i innych. Upewniam, że daleko poźniey
i po odbyciu ciągu doświadczeń prze-
konałem się o prawdzie szczegółów, któ-
re mi opisywali i o ważności przestróg
od nich dawanych. Powinienem i na to
zwrócić uwagę, że mamy wiele listów
pisańych od osób, które doświadczaiąć
po raż pićrwszy magnetyzować, sprawi
ły sen czuwaiący, oraz że te wszystkie
listy też same rzeczy gloszą co do zią-
wień głównych.
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lak można wyobrazić sobie tę zgo-
dność w opisach postrzegaczów, którzy
się nie znaią, mieszkają w rozmaitych
kraiach, a z których wielka część miała
tak niewiele znaiomości stanu przez nich
sprawionego, że przezeń nie tylko byli
zdziwieni, ale przestraszeninawet?” Wszy-
stkie inne skutki magnetyzmu mogą bydź
wyobraźni przypisane, lecz co do tych
wcale rzecz iest niepodobna. Można so-
bie wyobrazić, że czuię zimno, cieplo,
ból lub ulgę: można bydź wyleczonym
z choroby przez wyobraźnią; lecz nie
mogłaby ona dadźzgadnąć Pannie N. że
ma robaka tasiemca (so/ifażre) i przewi-
dzieć, że tego dnią o tey godzinie doświad-
czy takiego cierpienia.

Powiadano; że rozmaici śpiący czuwa-
iący opisuiąc swóy stan, siedlisko cier-
pieniai przesilenie maiące ich wyleczyć,
czynili to sposobem sprzeciwiaiącym się
wiadomościom anatomicznym.

Niech lekarze sądzą czy ten zarzut
ma pewną zasadę: lecz winienem ostrzedz,
że spiący czuwaiący nie są anatomista-
mi: że mogą zle wskazać tę lub owę
część,i że dła pozyskania naszey ufno-
ści, dosyć iest, aby się nie mylili w skut--
kach, iakie nam zapowiadają.

_Razu iednego wprawilem wsen,czu-
waiący lekarza.  Opisąql swoię *ho-
robę wyrazami swoiey sztuki I ze szcze-
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_gółami bardzo ciekawemi, a w które nie
wchodzilby zapewneze mną, gdyby był o-
budzony: chłop nie używaiby tych sa-
mych wyrażeń, lecz równieby mnie
wsk azał istotę swoley choroby. _Wresz-
cie stan czlowieka żyiącego, może bar-
dzo się różnić, nie co do „położenia czę-
ści, ale co doich dzialaniairuchu, od te-
go co wiemy z anatomii. W gabinecie
szkoły lekarskiey w Paryżu, znayduią
się muszkuly niewiasty, która podczas
swey choroby polykala igly: żyła czas
dlugi a muszkuły jey napelnionę były
w rozmaitych kierunkach krzyżuiącemi
się iglatni. "Widzialem część iey nogi,

która: kilkaset onych zawiera. lak mo-
gły te igly doyśdź domuszkułów nie o-
brażaiąc żadney części potrzebney do ży-
cia?

Zgodzić się muszę , że w opisach ia-'
kie nam dano, są okolićzności wątpliwe,
inne nie maiące żadney prawdy a które
dowodzą tylko zapałui nieznaiomości tych,
którzy iie przytaczali. Lecz zdarzenia slu-
sznie odrzucaiące się, nie przeszkadzaią
zgoła,żebyinne zdarzenia nie mialy bydź
prawdziwe: tak lak zła wiara kilku spią-
cych czuwaiących nieprzeszkadza, iżby
się nie znaydowaliistotnispiącynswĘ

tak właśnie iak kuglarstwo 1 oszukań
stwo nie przeszkadza, żeby medycyna
nie miala bydź rzetelną umieiętnością.
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Ktokolwiek czytał dzieła PP. de Puyse-
gur i lardy, nie będzie mógi powąt-
piwaćo zdarzeniach poświadczonych przez
tych postrzegaczów. Chyba tylko można
będzie mieć podeyrzenie w pewnych
przypadkach, że zle zrozumieli lub wy-
tlumaczyli, co im powiedziano było przez
śpiących czuwaliących.

| Zaawienia snu czuwaiącego są niepo-
ięte, zgadzam się na to: ale że rzecz iest
niepoięta, czy wypada z tego, że iest
nieprawdziwa? Pozostaie wiedzieć czy
przeciwi się prawóm przyrodzenia. Zna-
my ie tylko przez:postrzeganie i doświad-
czenie. Obaczmy czyli postrzeganiei do-
świadczenie nie okazywało w każdym
«czasie ziawień, którym chcianoby teraz
zaprzeczyć. WEGA

Dzieła lekarskiei fizyologiczne zawie-
raią wiele opisów ziawień dostrzeżonych
u spiących czuwaiących z przyrodzenia.
Ziawienia te zupelnie są podobne do tych,
iakie okazuią spiący cząwaiący magne-
tyczni+. Pierwsi działaią podczas snu,
jak postępowali na iawie: piszą w no-
cy oczyma zamkniętemi i bez światła.
Można poradzić się w tym przedmiocie
rzeczy o śnie czuwaiącym (Somnamóu-
lisme) w pićrwszćm wydaniu Eocyklo-
pedyi, wydrukowaney przed odkryciem
magnetyzmu. ledyna różnica między śpią=
cemi czuwaiącemi przyrodzonemi a ma=
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gnetycznemi, iest ta, że ci ostatni są kie-

rowani, pierwsi zaś nie są„bynaymniey.
Nie można było sprawdzić ziawienia prze-
widzenia u śpiących czuwaiących z przy-
rodzenia, ponieważ ich niezapytywano się:
lecz upewnidnosię, że tak iak spiący czu-
waiący magnetyczni, widzą nie przez oczy
i to tylko czóm są zaięct (5).
W r. 1788 P. Peielin, lekarz wLi-

onie ogłosili pamiętnik ziawieńł podczas
katalepsyi i snu czuwaiącego. Zdaie tam
sprawę z licznych doświialiczeń, które on
uczy pil nad iedną kataleptyczką. Wa-
żna iest dadź baczenie, że £. Peteźin nie
wierzył podówczas .skuteczności magne-
tyzmu, że mniemal nawet, iż użycie lego
iest niebezpieczne. Otoż ziawienia oka-
zuiące się na tey kataleptyczce, są zupeł-
nic też same, lakie dali widzieć naydo-
skonalsi i nayprzenikliwsi śpiący czuwa-
iący. P. Pełelin Uumaczy to przez teo-
ryą fizyologiczną i anatomiczaą wielce
dowcipną: zapewne nie iest ona pra-
wdziwa; lecz ziawienia.niepodpadaią wą-

 tpliwości: są nawet. uznane od przeci--
wników magnetyzmu.

Zarzucaią iescze, że gdyby zgodzono
 TĄ

 

(5)Ieden z peprzyiaciół, dobry postrzegacz, uważał
śpiącego zuwalącego z przyrodzenia 1 uznał zgodność

iego stanu ze snem czuwaiącym magvetycznym. Zdąs.
rzenie to znalome mi od:27 lat, iest pomieszczone w li-
ście do P, de Puysćgur i drukowane w jego Badaniach

| mad snem czuwaiącym str. 78.
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się na przenikliwośćii przewidzenie, przy-
pisywane śpiącym czuwaiącym, skończo-
noby ma wierzeniu w czarowników:
TZECZ wcale ina się przeciwnie. Znaio-

niość snu czuwalącego zwraca do przy-
czyn przyrodzonychziawienia, które nie-
wiadomość lub zabobon przypisywaly
przyczynom skrytym. Hozbieraiąc ten
stan, postrzeżemy tylko skupienie władz
umysłowych, skąd wynika więcey imo-
cy i czystości w czuciach,* więcey by-
strości i łatwości w rachuikach. umyslu; .
iednćm słowem dotykanie wewnętrzne,

'z którego spiący czuwaiący wnioski wy-
ciąga. P. Tardy de Montravel w dzi ele
swolóćm 0 śnieczuwaiącym magnetycznym
zwraca wszystkie ziawienia do przyczyn
fizycznychizwycięzko zbiia zarzuty tych,
którzy oskarżali magnetyzuiących o wpa=
danie w cudność.

Wiem dobrze, że niektórzy zapaleń-
cy posunęhi zanadto daleko wnioski ze
ziawień, iakie widzieli; a upewniwszy
się że spiący czuwalący mieli do pewne-
go punktu i w*pewnych przedmioiach
władzę przewidywania przyszłości, nie
rozpoznaligranie tey wladzy. Chceszli
uniknąć ich:flędów:? miey tylko za pe-
wne wydarzenia dobrze zaświadczone: a
z tego, że śpiący czuwalący przepowie-

dzial bliski wypadek, zależący od przy-
* czyn któreszal, strzeż się zawiązywać



303

że może przepowiadać płypadii odległe
1 obceiemu. Strzeż się naymocnićy wie-
rzyć, że.iego przepowiedzenia sąnieo-
mylne: byłoby to równie niebezpieczne
w moralności ,iak niedorzeczne w hizy-
ce: gdyż przez to należaloby przypuścić,
że wszystkie wypadki są z sobą łańcu-
chowie powiązane, coby nas do tataliz-
mu wtrącilo.

Przypuszczaliąc nawet że dusza ma
władzę czytania w przeszłości .i w przy-
szlości(przy puszczenie od którego dalekiie-
stem), ta władza byłaby koniecznie ogra-
niczona, jak iest władza widzenia w da-
lekich odległościach dla naszych oczu: a
stąd wypadaloby, że przewidzenia były-
by często niedokladne, i że w części tyl-
koby się sprawdzały. Widzenie może
mieć bytność, nie będąc wyraźne, i cho-
ciaż w tym przypadku byłoby rzeczywi-
ste, nie moglibyśmy liczyć na żadney
szczególney okoliczności. Wreszcie do
widzenia wyraźnego pewnych rzeczy,
przymieszałyby się wnioskowania o in-
nych; skąd wypada, że gdyby się znay-
dowałt Indie pewni ' obdarzeni władzą
czytanią w przyszłości, nie możnaby li-
czyć na ich przepowiedzeniach - I proro--
ctwach. 'Ten, który widzi część tylko
przyczyn. maiących sprowadzić jaki wy-
padek, nie widzi ich wszystkich, a te
których nie widział mogą sprawić znącz-
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ne odmiany. Ci zaś, Którzy utrzymują
że wladza ta należy ty le tylko do duszy,
ile ona iest oswobodzóna z materyi, wj-
rażaią się ciemnym sposobem: gdyby zaś
im przepusczono nawet to niewyrozu-
miane mniemanie, trzebaby się zgodzić,
że możemy oszukać się tak przez oczy:
duszy, iak przez oczy ciała) i że Bócie-
den iest nieomylny, gdyż on ieden obey-
muie zarazem calość i szczegóły.

Przypusczaijąc rzeczywistość stanu,
w którym widzieć można bez pomocy
organów zewnętrznych, znayduiący się
w nim nie byliby wolni od błędów, a.
przesądy ich mieszałyby się zawsze do .
ich zdania. Widzenie ich mogłoby. tyl-
ko rozciągać się do przedmiotów: lizy-
cznych: gdyby zaś szlo daley, nie mogli-
byśmy otrzymać żadaego światła z jch
mowy. Wyrażając się ięzykiem prze-
znaczonym do malowania tego „co nie pod-
pada pod zmysly, byliby zmuszeniwy-
stawiać wyobrażenia oderwane przez
kształty obcć tym wyobrażeniom, i oszu-
kiwalibyśmy się biorąc ich przenośnie
za przedstawienia rzeczywiste.

Wedle tych uwag, które wyłożyłem,
zdaie mi się bydź rzeczą wcale mało do-
wiedzioną, że dusza oswobodzona z ma-
teryi może mieć władzę czytania w przy-
szłości: że przeczucia fizyczne, które są
wypadkiem czułości organów i rachun-

»
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kn rozumu, nie maią nic wspólnegoztóm
przewidzeniem metahzycznóm, i choćb
ona bytność miała, nie poprowadziłaby
ludzi do wiadomości użytecznych i pe-
wnych.

Opisy uczynione ziawień snu czuwa-
jącego wystawiaią liczne przykłady blę-
dow, gdzie wpaśdź można, kiedy wnio-
ski z jednego zdarzenia ogóluią się nad-
to; kiedy zamiast trzymaniasię tego co
jest niezawodne oddaiemy się wniosko-
wanióm niepewnym: kiedy na maley
liczbie okoliczności buduiemy teoryą, nie
daiąc baczemia na liczne zarzuty, które
ią zbić mogą.

Przestańmy na tem czego nas postrze-
żenie nauczy, astrzeżmy się iśdź daley.Wy=
lożę po prostu to, com widział i co wi-
dzialo naymniey pięćset osób. godnych
wiaty, którzy na piśmie dali świadectwo
a nie zawodnie więcey pięciudziesiąt tysię-
cy osób, które przestawały na dawaniu
świadectwaslownego swoim znaiomym.
leśli pozwolę sobie pewnych tlumaczeń
i pewnych zasad teoryi, tedy uczynię to
nieprzywiązuiąc do nich żadney wagi i
tylko dla okazania, że te wszystkie zia-
wienia można przypuścić nie uciekaiąc
się po tlumaczenie-do filozofii taiemney
i nie znayduiąc sięw przeciwnościzpra-
wami przyrodzenia. Będęmiał:staranie
oznaczyć zakres, w którym trzeba s.ę

W. PIII, 1817. « 20...
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trzymać, żeby tylko to przypusczać, co
się zgadza z rozsądkiem. :

Kiedy magnetyzm sprawuie sen czu-
waiący, iestestwo znayduiące się w tym
stanie nabywa dziwnego rozprzestrzenie-
nia we władzy czucia, niektóre z orga-
nów zewnętrznych, zwyczaynie sluchu
i wzroku, są uśpione a wszystkie czu-
cia od nich zalężące sprawuią się we-
wnęirznie. Nieskończona liczba odmian
i rozmaitości znaydnie się w tym sianie:
lecz aby dobrze sądzić, trzeba go uwa-
żać w naywiększćm oddaleniuod stanu
zwyczaynego czuwania, opusrzaiąc to
wszystko, czego doświadczenie nie stwier-
dzilo.

Spiący czuwający ma oczy zamknię-
te i nie przez oczy widzi, nie slyszy
przez uszy, lecz widzii slyszy lepiey niż
czlówiek na ławie.

Widzii slyszy tylko tych z któremi
jest we związku. Widzi Lylko to, na
có patrzy: patrzy zaś zwyczaynie tylko
na przedmioty, na które zwróconą ma

-, uwagę prźez inagnetyzuiącego.

| Poddany iest woli magnetyzuiącego
w tóm wszystkićm,' co mau zaszkodzić nie

,może i co tie sprzeciwia się w nim p;
obrażeniom sprawiedliwości i iprawdy.-

Czuie wolą magnetyzniącego.
- Postrzega plyn magnetyczny.
Widzi albo: raczey czuie wnętrzności
+
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swego ciałai innych: uważa zażwyczay
te Lylko części, ktore miesą w stanie przy=
rodzonyim 1 mieszają harmoniią.
© Odświeża się w jego pamięci przypo-

 mnienie rzeczy, których byl zapomaiał
na lawie...

*

Ma przewidzenia i przeczucia, które
mogą bydź blędne w. wielu skoku
ah 1 ograniczone co do rozciągłości.

| Wyraża się zlatwością podziwiaiącą.
Nie iest wolen od próżności.
Doskonali się sam przez siebie, przez

pewny czasu przeciąg, ieśli iest prowa-
dzony z rostropnością.
Wpada w obląkanie ieśli iest zle kie-

rowany.
Kiedy powróci do stanu prżyrodzo-

nego traci zupelnie pamięć wszelkich wy-
obrążeń i czucia , lakie mial w stanie snu
czuwaiącego, tak, że te dwa stany są
tak sobie obce, akggdyby spiący czuwa-
iący i czlowiek obudzony byli oddzielue-
mi zupełnie iestestwami (4).

  

(4) Przytoczone śnócże mnie cechy właściwe snu czuwaiącemu,
rzadko znayduią się połączone w jedney osobie: ostatnia
iest zawsze stałą 1 odznacza istotnie sen„czuwający. Tak
więc są spiący czuwalący którzy maią oczy otwarte ,
którzy słyszą bardzo dobrze przez „uszy I są nawet we
związku ze wszystkiemi : znąyduią się maiący tylko 1e- -

dnę władzę rozciągleyszą , a zresztą czucia pomieszane :
są którzy wyrażalą się z wielką tradnościią it. d. Lecz
dotąd nie dostrzeżono ani iednego, któryby obudzony
zachował pamięć tego, czego doświadczał w stanic snu
czuwaiącego

Okoliczność takową tóm iest ważnieysza . że stanowi „Wyrąs

20
,



ć ać 308

Ze”zbiegu tych rozmaitychokoliczno-
ści wypadaią szczególnieysze ziawienia,
które doprowadzily pewnych magnety--
zuiących zapaleńców do widzenia w tym
stanie czynności duszy oddzieloney od ma-
teryi, albo nawet łączącey się i a

 

zną granicę między snem zwyczaynym a Gzuwaiącym,
między czuciem snu czuwaiącego a marzeniem snu zwy
czaynego czyli snami, Wszystkie wyobrażenia, iakieśmy
mieli spiąc a które przypominamy na iawie, sątylko ma- |
rzeniem. A zatóm postrzeganie ziawien snu czuwaiące-
go bynaymniey nie prowadzi do wierzenia we sny,
lecz dąży do znisczenia tego: tłumaczy nawct dla cze-
go niektórzy lekarze sławni w stąrozytności upewniali,
że podczas sna dusza byla oświeceńsza i że przeczuwa-
ła cierpienia któreni ciało było zagrożone. Albowiem
uważali wówczas sen czuwalący inie rozróżniali go od
zwyczaynego. +

Powinienem z tego względu napomknąć o ziawieniu psycho-
logicznóm wcale nadzwyczaynóm, toiest iż widziano
niekiedy spiących czuwaiących mówiących o sobie są-
mych, iak gdyby iestestwo ich na iawie i iestestwo
w stanie snu czuwaiącego były dwiema odmiennemi o0-
sobami. Przytoczę dwa przykłady.

Wonna Adelaida le F...., która, nie będąc magnetyzowa”
ną, przedstawiła wszystkie ziawienia snu czuwalącego,
nie miała powiada dzieiopis iey choróby dziwney, ża*
dnego wyobrażenia o ią we właściwem znaczeniu: nie
zgadzała się nigdy na tosamość Adelatdy z małą, na*
zwisko kióre dawała SPR iprzyymowała pod czas swe-
50 pomieszania.

Oto iest drugie scooki ę
Pani N. maiąca wyborne wychowanie, straciwszy po prze-

*graniu sprawy malątek, postienowila za zgodą swego
anęża udadź się do teatru, gdzie tałenta zapewniały iey
powodzenie i znaczną płacą. Kiedy zaymowała się te
przedsięwzięciem zachorowała i została spiącą czuwai
cą. A ponieważ w czasie tego snu okazywała sposó
myślenia,przeciwnystanowi, który obrać miała, magnet
tyzniący zobowiązał ią do wy. tłumaczenia się i otrzyma
odpowiedzi, iakich się nie spodziewał: Dla czegoż więć
chcesz się ududź doteatru ? — To nieią , ale ona — Cze”
muz więc nie odwrócisz iey od tego?—Cóż mam jey

„ mówić; ona iest irzpiotka.
„ Wiem to zdarzenie od magnetyzniącego. którego dokła*

dność i rzetelność dobrze mi są znane,  
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zumiewaiącey się z jstótami niebieskie-
mi. :

Wdając się w takie domniemania
nic się nie zyskuie: trzeba ograniczyć się
postrzeganiem zdarzeń i wyszukiwaniem,
czy nie ma zasady, któraby takowe zda-
rzenia łączyła i wiązala między sobą.

Niech mi wolno będzie przefożyć tlu-
maczenie, które ieśli nie dokladne przy-
naymniey nie ma niedegodności sprzeci-
wiania się prawóm fizyologii. o

W: stanie czuwania wrażenie odebra-
ne zewnątrz organów, przesłane iest do
mozgu, w którym odbywa się ziawie-
nie. Światło uderza oczy nasze a ner-
wy któremi wyslana zrzenica , udziela-
łąc aż do mozgu wzruszenie odebrane,
rodzą tam czucie świalłości. W stanie
snu czuwaiącego wrażenie udziela się moz-
gowi przez plyn magnetyczny. Płyn ta-
owy niezmierney lotności, przenika
wszystkie ciała, ieśli z wystarczaiącą silą
Jest popchnięty, nie potrzebuie przecho--

dzić drogi nerwów dla doyścia do mo-
zgu.
„Pak więc spiący czawaiący, zamiast

odbierania czucia.przedmiotów widzia|-
nych przez czynność światla na oczy; od-
iera ią bezpośrzednie przez czynność pły-

nu magnetycznego, który ćziala na orgaa
wewnętrzny widzenia.

To, co mówię o wzroku, może bydź
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przystosowane do słuchu: oto iest przy
czyna dla czego spiący czuwalący.,widźi

da slyszy bez pomocy oczu r uszu i dla.
czego widzii slyszy tylko te przedmio-
ty które są z nim we związkuczyliktó-
re mu, posylaią płyn iagnelyczny.

Przeydźmy do innych zjawień.
Spiący czuwaiący zdaią się umieć mnó-

stwo rzeczy, których nie wiedzą na lawie:
co przezsinstynki. wytlumaczono. Może
bydź, iż w ićm tlumaczeniu iest nieco
prawdy: instynkt iest władzą, która ma
rzeczywistą bytność u Ra źwierząt;
lecz ponieważ iest iedną z własności skry-
tych, chcialbym żeby można było obeyśdź
się bez niey w wyłożeniu ziawień odby-
waiących się w człowieku, i wyznaję, że
ziawienia których bylem świadkiem 0-
czywistym zdaie mi się, iż mogą bydź. 1
bez tego wytlumaczone. z

Ww rzeczy samey nie dowiedzióno
zgola, czy w stanie snu czuwaiącegoosóż
by maiąwiadomości, iakich w stanie'czu=
wania nie miały: nabywają tylko czucia
nieskończenie delikatnieyszego, przypo-=
„mnienie wyraźne tego wszystkiego60 4-
miały i ezćm były dotknięte oraz wićłką
łatwość czynienia umyslowych połączeń
i wniosków: to wystarcza dla sprawie-
nia wypadków. nayszczególnieyszyćh.

Wszystkie czucia, których doświad-
czyliśmy wciągu życia naszego, zosiawi=
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ły ślady na mozgu: są one lekkie i nie
dostrzegamy ich bynaymuiey, ponieważ
czucia teraźnieysze przeszkadzalą temu;lecz
one maią bytność rzeczywistą a często-
kroć rzeczy zapomniane przedstawuią się
naszey pamięci, gdy okoliczność nieprze-
widziana zagrzeie wyobraźnią naszę.

Tak więc.śpiący czuwalący może przy-
pomnieć sobie rozmowę którą slyszal, xią-
żkę którą czytał, chociaż w tóm nie ma nic
przeciwnego porządkowi przyrodzonemu.
Przypomina nawet wrażenia których do-
świadczył, a dla wiedzenia skutku iaki
na nim sprawi ten albo ów pokarm, do-
syć iest aby go raz tylko był skosztował.

Spiący czuwalący który gada, zazwy-
czay na iawie ięzykiem chłopskim $WO-
iey części kraiu (5), będzie może mówić
czystym Irancazkim, ponieważ slyszal
nim mówiących, przypomina go sobie a:
boiaźń nie przeszkądza mu użycia tego
ięzyka; lecz zapewne nie będzie mówił
tym którego nigdy nie słyszał.

Spiący czuwalący przeymuie wolą
swego magnetyzuiącego, wykonywa rzecz

 

z :

6) Nie. ma zapewne kraiu iak Francya w kiórymby. znay-
dowało się tyle odmiani zmiarkowań ięzyka narodowe-
go. Każ la cześć kraiu ma swóy oddzielny ięzyk (le pa» ,
łois) tak że wieśniacy o kilka lub kilkanaście mil odle-
gli od siebie, albo Ż trudnością rozumieją się, lub zgoła
mówić z sobą nie mogą. Ięzyk. czysty frzancuzki mówio-
ny iest tylko od ludzi maąoychpromo należyte,
Przyp. tłum. i e: i i
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która mu w myśli, nie wymawialąc i
słowa, iest zalecona. Żeby Wztlumaczyć
to ziawienie, trzeba uważać spiących
czu waiących za Inagnes nieskończenie
rychawy: żaden ruch nie odbywa się

w mozgu magnetyzuiącego, gdyby się u
nich nie powtórzył, lub przynaymniey
żeby go nie czuli. Wiadomo, że dwa na-
rzędzia muzyczne gdy są iednostaynie na-
Stroione, poruszaląc stróny pióćrwszego ,

strómy odpowiednie drugiego same z sie-
bie glos wydadzą. To ziawienie fizycz-
ne podobne iest temu, które ma mieysce
w. magnetyzmie,

Spiący „czuwaiący.zapowiada chorobę
którą mieć będzie za kilka miesięcy, bo
widzi skutek w przyczynie i sądzi o bie-
gu organów swoichi następstwie ze stanu:
rzeczy wistego, wyliąwszy przypadkiiemu
obce. "Tlumaczy iakim sposobem cho-
roba teraznieysza rozwinęła się u niego
lub u osoby z którą iest we związku i
wiedy widzi przyczynę w skutku.

„Spiący czuwaiący czyni rozprawy
z, metafizykiii psychologii, prawi nawet
z łatwćmi świeinóm wysłowieniem się
marzenia naydziwnieysze: a to wtedy
gdy przez swego magnetyzuiącego posu-
nięty iest w świat omamiaiący i kiedy
prześlaie mówićto co czule, a zaczyna to
coo wyobraża, w pada w obłąkanie tym



3x3 :

większe, im mocniey ma wytórdpana

wyobraźnią.

lednćm słowem śpiący czuwaiący ma
władze tylko człowieka na jawie: lecz są
one daleko wolnieysze, bardziey rozprze-
strzenione i bardziey delikatne a tćm sa-
niem zdolnieysze ku obląkaniu, skoro
wychodzi z granic, gdzie powinien bydź
zamknięty praedańtot iego sądów.

Sen czuwaiący. i iego skutki są same
z siebie dosyć dziwne abyieszcze do nich
chcieć większe dziwy dodawać, przez
przypisywanie tych skutków pierwiastko-
wi padprzyrodzonemu itlumaczącie przez
teoryą niewyrozumiałą.

Widziałem pannę szesnastoletnią dy-
ktuiącą rozprawy «0 rozmaitych choro<
bach a która zapewne xiag lekarskich
nie czytała. la sam czyniłem iey zapy-

„tania 'iakich spodziewać się nie mogła,
na co iednak odpowiadała z jasną dokła.
dnością. "To doświadczenie powtórzone
na innych śpiących czuwaiących, daie
mnie powód uczynienia dwóch ważnych
uwag.

Dnia iednego pytałem się tey śpiącey
aby mi dała wiadomości o podagrze i
śrzodkach iey wyleczenia. Nic o tóm
nie wiem, rzekła mi, nie mialam nigdy
podagry.

Lecz, dpdywiefniałóńi iey, mówiłaś
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mio> fluxyi piersiowey a nigdy tey cho-
roby nie mialaś?

To inha rzecz. Mogę bydź ód niey
a ow ;*widzę więc iakie tego by-
lyby przycz ny i skutki. Pokaż mi po-
dagryka ieśli chcesz żebym go rozważy-
ła i o tóm mówiła.

Drugie postrzeżenie iest, że w tych
malych rozprawach dyktowanych przez
tę mlodą wiabę daie się widzieć okres
czasu w którym byłypisane, tolest, nie
k tóre zasady wedle iakich wówczas są-
dzono6 tych chorobach a iakie poźniey
zostaly sprostowane : co dowodzi, żeznay-
dowala w swym umyśle przypomnienia
tego co slyszała i że mieszała to do swo-
ich własnych wyobrażeń. Co iescze do-
wodzi że trzeba nie dowierzać mniema-
niom spiących czawaiących , kiedy tyl-
ko mówią o czćm innćm:a nie o tćm co
widzą wyraźnie.

Srzodki któremi można wzbudzić.u
| spiącego cznwałącego żywe czucie, uspo-
koićiego baleści, wtazić ruchszczególny
piynowi który w nim krąży, zmienić po-
rządek iego wyobrażeń, skierować iego
uwagę ma ten lub ów przedmiot, wpro-
wądzić go we związek z jnnemi osoba-
mi, tak są drohnostkowe na pozór, że
wcale się nie dziwię, iż ludzie gorącey
wyobraźni widzieliw tóm coś cząrodziey-
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skiego. Atoli uznawszy raz, że wola na-
sza może działać na inną osobę i że plya
magnetycznyjest śrzodkiem tey czynno-
ści, wszystko się tlumaczy: ziawienie zaś
to od którego zależą wszystkie inne, iest
zasadą doświadczeniem: stwierdzoną. Płyn
magnetyczny ie$t niewypowiedzianey lo-

tności, iedna z jego cząsteczek może u-
dzielić ruchu znaczney ilościtego plynu,
tak iak iedna skra caly las może zapa-
fić. Wszystko to nie sprzeciwia się po-
rządkowi: iesteśmy codziennie świadka-
mi wydarzeń, dowodzących iakiey lotno-
Ści są cząstki działaiące "na nasze zmysly
i iak skutek który sprawułą zdale się

WOŚ przyczynę. Nie.zastana wia-
my się dósyć nad tóm, przytoczę tego

kilka przykladów.
Są podstaty wonne zachownuiąceiroz-

przestrzeniaiące zapach swóy przez wieki,-
bez znacznego zmhieyszenia ciężaru. Tak
ziarno ambry umieszczone w mieszkaniu
napełnia ono przez lat wiele wonnym
wyziewem bez ustanku odnawiaiącym się
i nie ma prześtrzeni w otaczaiącćm .po-

wietrzu , któraby nim napelniona BIE
była.

Widzimy pudleidące sło wody: szukać
kamienia przez ich pana wrzuconego.
Dosyć iest aby kamień był dotknięty dla

ząchowańia pod wodą wypływów daią-
ćych sięczuć powonieniu zwierzęcia. A
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spiący czuwaiący ma delikatność zmy-
siów daleko wyższą od powonienia psa:
plyn zaś działaiący na, nie daleko bar-
dzicy iest lotny od wszystkich wypły-
wów zapachowych.

Powiesz może, że lotność cząsteczek
plynu powinna przeszkadzać sile ick'
działania” Obacz co się dzieie w stosie
galwanicznym: dosyć iest polożyć krą-
żki metallowe iedne na drugich, ażeby
materya dotąd. niedostrzegana utworzy-.
ła bieg dosyć szparki dla rozłożenia soli.
rozmaitych i topienia metallów. Obrot
około osi tafli szklanney między podu-
szeczkami wprawia w ruch płyn elektry-
czny, który kieruiąc przez przewodnik,
zdołasz sprawić w jakiey' zechcesz odłe-
_glości skutki odpowiednie piorunowi (6).

Możesz ieszcze powiedzieć, że skutki
snu czuwailącego, nie są tak rozebrane
dak elektryczności i że wszyscy nie mo-

_gą ich zarówno sprawdzić?
Odpowiadam na to, że ieśli prawo

którego się trzyma elektryczność w swym
ruchu dobrze iest znane, pierwiastek by-
naymniey nie iest wiadomy; toż samo

, dzieie się;ize snein czuwaiącym: skutki

 

BRCZETKI

(5) Wyziewy chorób zarazliwych unoszące się w powie-
trzu., lnb przyczepiaiące się do ciał rozmaitych nie pod-
padaią pod wszystkie zmysły nasze, ani pod żaden roz-
biór chemiczny a iednakże niosą naywiększy nieporzą-
dek w gospedarstwo zwierzęce. i
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są zawsze też same, iedńha tylko przy-
czyna pierwotna iest niewiadoma.

Odpowiadam powtóre, że nie tru-
dniey sprawdzić ,ziawienia snu czuwa-
iącego od galwanicznych. Żeby ie wi-
dzieć, dosyć iest magneiyzować wypelnia-
iąc należyte. warunki. Skutki nie oka-
zuią się zawsze, lecz ileż doświadczeń e-
lektrycznych chybić może dla zlego stanu
powietrzokręgu? Nie udaie się dzisiay,
doświadczay dni pastępuiących:a w jednym
i drugimprzypadku PNE że uyrzysz
zapowiedziane skutki.

Ziawienia snu Sai oGh0:, powia-
dasz nakoniec nie są zawsze też same,
zgadzamsię na to: ale czy przeczysz zba-
czaniu igly magnesowey, ponieważ to
zbaczanie test zmienne i ponieważ nie
znasz prawa tey zmienności, aniteż Bez
czyny głównego zdarzenia?

Wszystkie skutki snu czuwaiącego
daią się sprowadzić do iedney przyczyny,
są te same w swych pierwiastkach i zmiar-
kowaone iedynie w swych okoliczno-
ściach. : :

Pozostaje mi powiedzieć słowo o zia-
wieniu naybardziey niepoiętćm, toiest
związku, jaki wielu śpiących czuwalą-
cych utrzymują że1stotnie znayduie się mię-

„dzy niemii pewnemi przedmiotami, awe-
dle którego widzą te przedmioty chociaż-
by one były w wielkićm oddaleniu.
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- Kiedy kto był przytomny wielu le-
czenióm magnetycznym i czytal rozma-
ite opisy onych, trudno iest zaprzeczyć
temu zdarzeniu.. Winienem atoli, prze-
strzedz, że nie wszyscy śpiący czuwaią-
cy maią tę wlasność, dowody tego dale-
ko mniey są liczne;. i nie proszę nikogo

3% =

„aby wierzył ziawieniu tak zadziwiaiące-
mu, wprzód póki go: sam nie sprawdzi,

Niechay mi wolno będzie przypaścić
ie na chwilę i kilka uwag w tym przed-
miocie podadź.

Wszystkie ciała w: PRE od
których nie iesteśm y oddałeni ciałatni nie
przezroczystemi, daią nam uczuć swą by-
tność przesylaniem do oczu naszych. pro-
mieni światła.- Wszystkie ciala brzmią-

- ce równie czuć się dalą, kied$ wykony-
waią drgania rozchodzące się po powie-
trzu a prędzey iescze przechodząc cia*
ła twarde. Płyn magnesu przenika wie-
le śrzodków, któreby zatrzymały bieg
światła lub głosu: elektryczność przeni-
ka prędko naywiększe odległości prze-
chodzącprzez ciała przewodnicze. Wy-
pada stąd, że przez pośrzednictwo rozma-
atych plynów iest połączenie ustanowio-
ne między.cialami położonemi bardzo da-
leko iedne od drugich. Teśli prawda,
czego zdaie mi się dowiodlem, że  płyu
magnetyczny przenika wszystko, może
bydź przeto” śczodkiem Re mię=
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SĘ ciałami i nadawać iestestwóm Żyią-
cym, gdy są przysposobione do przyię-
cia iego wpływu, uczucie lego eo się;
dzicie ód vich w oddaleniu. Dosyć iest
aby zwrócili uwagę na iaki przedmioti
żeby poprzedniczo był stosunek czyli

związek ustanowiony między niemi a tys
przedmiotem.

Lecz przypuszczając takową adeckę :
trzeba także przypuaścić podobieństwo
w sposobie dzialania tego: plynu ze spo-
sobem innych Ps o których mówi-
liśmy.

Wrażenia, iakie sprawują przedmia-
ty, oslabiatą się w stosunku odleglości. Im
bardziey oddaleniiesteśmy od przedmio-
tu, tym mniey promieni światla przesyła
on do oczu naszych. Głosdzwonu zmniey-
sza się w miarę oddalenia się naszego
od niego, a w końcu nie słyszymy ggo zu-
pelnie. Wrażenia sprawione Da śpiących
czuwaiących powinny także oslabiać się
przez odległość.

Przeto, ieśli śpiący czuwaiący czuie
działanie swego magnetyzniącego o dwa-
dzieścia kraków, nie wypada stąd, że ono
czuć będzie o mil dwadzieścia; że widzi
co się dzieie o milę, nie wypada stąd, że
widzenie iego granic nie ma. Grauice
te nie są dobrze znane: bywaią mniey
więcey oddalone, stosownie do stopnia
czułości Ri czuwaiących ; lecz są

4
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istotnie istrzedz się trzeba, aby onych
„nie posuwać daley za mieysce doświad-
„czeniem stwierdzone.

To; co mówię o przestrzeni, zastoso-
waćsię może do trwania. Przewidzenie
tym iest niepewnieysze, im odłegłeysze
są wypadki.

Powiedzą, że elektryczność przebywa
z jednostayną mocą na drugi koniec prze-
wodnika dziesięć tysięcy sążni maiącego,
równie iak na drugi koniec przewodńi-
ka sążeń dlugości mającego. Prawda;
lecz dzieie się to dla tego, że elektrycz-
ność przechodzi drogę oznaczoną i w mas-

„sie przenosi się z jednego mieysca na dru-
gie. Powiedzieć można, że: przewodnik
chociaż niewidomy, iest iednak rzeczy -
wiście między magnetyzuiącym a śpią--
cym czuwaiącym, między matką acóc-
Kay bydź to może, lecz to tylko iest do-
 mniemaniem; do przyięcia zaś takowe-
go tlumaczenia, trzeba zgromadzić wię-
kszą liczbę zdarzeń a zdarzeń bardziey
zawiązuiących, niż te któreśmy do tey
pory mieli. Teśli chcemy, ażeby teorya
magnetyzmu stala się tak pewną, iakin-
ne teorye fizyczne; istotną iest rzeczą, iż-
by ią ustanawiać na zdarzeniach dosko-
nale niezawodnych i które wielokrotnie
postrzegane były. A kiedy wierzenie po-
trzebne iest do działania, tedynie mniey
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iest potrzebne powątpiwanie dla wytlu-
maczenia i zpowszechnienia zdarzeń.

Arystoteles, ze wszystkich filozofów
naywiększy nieprzyiaciel cudności, przy-
puszcza przewidzenia pod czas snu, odno-
szące się do chorób i daie tlumaczenie o-
nych, doskonale przystosować się mogące
do przewidzeń śpiących czuwaiących.

Pod czas czuwania, powiada on, wra-
żenia które odbieramy zewnątrz iako
nadto mocne, pochłaniaią naszę uwagę i
przeszkadzaią czuciu wżruszeń lekkich,
wewnątrz nas odbywaiących się: prze-
ciwnie pod czas sau, wzruszenia te we-
wnętrzne daią się uczuwać. Przeto cho=
roby tak iak i wszystkie wypadki, ze-
wczasu przygotowywaią się przez ma-
łe przyczyny a sląbość przez którą oka=
zuie się choroba mailąca rozwinąć się na-
stępnie, łatwiey iest dostrzeżona pod czas
snu, niż na iawie (7).

 

(7) Dicunt clarissimi medici' observanda esse somnia dili-
genter. (Quod cum omnesqui arte quavis praediti sunt
existimare debent , tum vel maximć ii gnibus aliquid
propositumestad considerandum, quique philosophan*
tur. Motus enim qui interdiu existunt , nisi permagni
sint et vehemenies, A maioribus qui vigilantibus inci-
dunt obscurantur. (Quod contra fit in somno ubi pere-
Xigui magni videntur esse..... lta fit ut quoniam 0mu-
nium rerum parva sunt initla, perspicuum sit morbo=
rum etiant esse , aliaramque affectionum quae in cora
poribus posteris temporibus existunt. Ex quo illud etiam
perspicuum est, necosse esse haec ipsa 4 dormientibus
magis animadverti ac notari, quam A vigilantibus....,.
neque mirum videri debet si pleraque somnia non'evce
niant.... Si qua enim vis alia major oriatur , quam 4

MV. VIII, aś$17. Śri 21
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_Dodaie że przewidzenia nie spra-
wdzaią się zawsze, albowiem przyczyna
nieprzewidziana sprzeciwia się rozwi-
nięciu przyrodzonemu, które DE
dziane było. '

Przyrodzenie saów wesołych lub smu-
tnych, przyjemnych lub przeraźliwych,
może do pewnego punktu wskazać stan
żołądka i nerwów: lecz z tey metyda-
leko do przewidzeń, i nie mogę inaczey
mniemać tylko że Arystoteles pomieszał
z sobą tak różne przedmioty, ani miał
żadnego zaułania w wyobrażeniach, któ-
re przedstawiały się wyobraźni W. cza-
sie snu zwyczaynego (8).

Powiedziałem że śpiący czuwalącywi-
dzą tylko cząstkowie i następnie rozma-
lte części iakiego przedmiotua widzą zaś
po uważnym rozbiorze, że pośpiech,
wyobraźnia 1 wyobrażenia magnetyzuią-
cego mogą mieszać . prostość ich sądu;
istotna więc rzerz o niczćm ich się nie

pytać tylko o tćm co widzą wyraźnie,
nie napędzać ich, okazywać się ozięblym
względem nich, uspakaiać a nie podbu- :

  

qua originem erat res habitura , non sequitur id eujus
erat significatio , et pleraque eorum quae recte agenda
censuimus 4 valentioribus cansis dirempta'suut. Omni-
no enim non omne quod futurum fuit evenit, etc.

De Divinatione persomnium. J. pomogło interpret.  Arist.
oper. omn.. Basil. 1563 t. 3. p.

(8) Wielka liczba lekarzów dak i nowoczesnych
uzrała, że w przesileniach pewnych chorób obiawiała
się niekiędy zadziwiające przewidzenię«
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dzać ich wyobraźnią, nie wstrzymywać
nigdy ich uwagi nad rzeczami przecho=
dak ich poięcie, nie ulać przepowie-
dzenióm tylko tyle ile one stosowne są
do ich stanu, nie pytać się o wiadomości
pouczalące z tego, czćóm oni nie zaymu-
ią się zwyczaynie i z oddaniem się temu,
oraz radzić się wprzód rostropności, niż
postępować wedle ich przepisów.

Powiedzialem nakoniec, że śpiący czu=
waiący nie są pozbawieni próżności. Gd
siuchamy ich z nadto wielką ufnością,
gdy czynimy zapytania trudne, gdy o-
kazuiemy podziwienie z ich bystrości,
oddaią się żądzy zadziwienia i zastano-
wienia przytomnych i w tym przypad-
ku mogą wygadywać wszelkiego rodza-
ju marzenia. |

Bardzo rzadko spiący czawaiący od
pierwszych dni dochodzi stopnia ia-
snowidzenia, którego iest zdolny. "Trze:
ba iżby się przyzwyczaił do swego no-
wego stanu, żeby porównywał i połą-
czył swe wyobrażenia, żeby zglębił to
czego tylko dostrzegał z początku. Za=
zwyczay doskonali się on póki choroba
zachowuie tę samę cechę, a wladze „lego
zmnieyszaią się w miarę przybliżania się ku
wyzdrowieniu. Niekiedy smutek albo
cierpienie przypadkowe, albo nawet prze-
silenie, żrzucaią go z mety do którey był

s doszedł; lecz poźniey powraca do niey.
Ri
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Wystawiamy siebie na omyłki, ieśli nie
rozróżniamy tych rozmaitych okresów i
przeszkadzamy calkowitemurozwinięciu
się władz, w chęci przyspieszenia sto-
pniowego biegu przyrodzenia.

Gdy stan snu czuwaiącego trwał dlu-
go, kończy się przez przybliżenie do sta-
nu czuwania zwyczaynego, mieszaią się
wówczas przesądy do czucia i zgoła li-
czyć nie należy na spiących:czuwaiących
którzy spadli ze stopnia do iakiego byli
doszli i zachowali po ozdrowieniu wia-
dzę wpadania w sen czuwaiący.

Kierowanie spiących czuwalących iest
rzeczą nader ważną, wymagalącą ze stro-
ny magnetyzuiącego rostropności, zimney
krwi a nawet nieiakiey umieiętności.

Ileśli przez czynnośćwoli nie ustano-
wi się w śpiących czuwaiących skupie-
nie ich władz, slabi są: ieśli nadto ich
napędzamy, wpadaią w niedorzeczność.
Sprężyny ich mozgu natężaią się a przez
to można ich pozbawić rozumu i wpra-
"wić w choroby nerwowe, które poźniey
trudne bardzo byłyby do wyleczenia.

Oto iest szereg pytań, iakie czynić
należy. spiącemau czuwaiącemu. Czy
spisz?—Przez iak długi czas masz zo-
stawać we śnie?— Kiedy potrzeba będzie
wprawić drugi raz w to przesilenie?—
Czy widzisz swoię chorobę?—laka iest
iey przyczyna+— Czy wiidzisz lekar-
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stwo? — Kiedy ie widzieć będziesz * —
Szukay tego lekarstwa ?— lak powinie-
neś prowadzić się po wyleczeniu, abyś
zdrowie zachówał?

Chcąc poradzić się spiącego czuwa-
iącego dla innego chorego, trzeba mu
oświadczyć chęć tego; lecz nie wymaga-
iąc nic, nie przyymuiąc iego uslug tylko
tyle, ile to iest mu przyiemne, oraz ile
powiada bydź pewnym swego iasnowi-
dzenia.

Chory przyprowadzony o sódzirńie na-
znaczoney przez spiącego czuwaiącego, do-
tknie się go zostrożnością,zawszewprzy-
-"puszczeniu, że spiący czuwaiący nie do-
Świadcza nadto wstrętu i że nie boi się
wystawić siebie na niebezpieczeństwo
przez takowe dotykanie. "Trzeba go u-
przedzić, aby choremu nic nie mówił ta-
kiego, coby go zatrwożyć moglo; zale-
cić mu należy żeby go z uwagą rozurzą-
snąl; ieśliby żądał,można będzie oddalić
się, nie przestając iednak myślić o nim
a nawet 1 patrzyć nań. Po odejściu cho-
rego, pytać się co myśli o chorobiei o
śrzodkach leczenia: napisana rada zosta-
nie udzielona choremu. ;

Nakoniec radę takowąnależy roztrzą-
snąć z człowiekiem oświeconym w sztu-
ce Jekarskiey i wtedy tylko ią uskute-.
cznić, gdy nie będzie zamykać żadney

niedogodności.
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Trzeba strzedz. się ukazywać spiące-
mu czuwaiącemu wieluchorych za jednym.
razem, a nawet powtarzać często te ra-
dy, które zazwyczay są utrudzaiące a
czasami niebezpieczne dla niego.

 kors EZ,
45

MAGNETYZM

Przez C. W. HuFELANDA, królewsko-pruskiego
radcy stanu, kawalera orderu orła czerwo-
nego 2. klassy, rzeczywistego nadwornego
lekarza, profesora medycyny w uniwersyte-
cie berlińskim i t. d. tłumaczenie z niemie-
ckiego wyięte z Journal der practischen Heil-
$unde 1617, Drittes Stiick. Marz. Berlin.

z
 

Isis Werk von Gott, so wird's Lestehn

s Iss menschen Tand, so wird's vergehn.

(Tesli iest dziełem bożćm trwać będzie

Jeśli zaś wymysł ludzki tedy upadnie (1).)
 

,

"To sŁowo wyraża wszystko i dla tego
niech tutay za wstęp służy.

Zmaczy ono w innych wyrazach: co
z prawdy powstało i co w prawdzie na
chwałę boską czynione bywa, będzie trwać
pewnie i owoce wyda.

(o zaś samo w sobie iest nie praw-
R

 

Te słowa pisma s. zbyt śmiało i nadto wyłącznie zastogo-
wane są do tego przedmiotu., Przyp. wyd.
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dziwei nie dla prawdy, ale dla świato-
wych wzgłędów czynione bywa, to ni-
gdy trwać nie może, ale zniszczone sa-
mo przez się zginie.

 

Zwierzęcy magnetyzm który tak dłu-
go był zagaikowym przedmiotem i tak
dlugo liczył się pomiędzy błędami rozu-
mu ludzkiego ,.albo pomiędzy umyślne-
mi oszukaństwami, będąc teraz wysta-

 wiony iako zdarzenie niezaprzeczone,
wywiera taki wpływ na sztukę lekar-
ską, iest tak powszechnie rozprzestrzenio-
nyi przez tak/ wielu szanownych i go-
dnych wiary ludzi potwierdzony i uży-
wany; że to pismo peryodyczne, które
wszystkie prawdziwe i pomoc działające
rzeczy w naszey sztuce zbierać i udzie-
lać powinno, o tćm dlużey 'nie śmie
przemilczeć. Ale:1 tutay rzymać się wier-
nie będziemy ducha i przeznaczenia o-
nego, tolest: przyymować tylko to, co bez
uprzedzenia i należycie czynione uwagi
1 doświadczenia, pokażą; bądź: przeciw
lub ża magnetyzmem, bądź zgodnie lub
przeciwnie zwyczaynym zasadom fizyki
1 możności. Gdyż odwieczna prawda, że
przyrodzenie chce bydź znalezione a nie
wymyślane. Lecz prawa 1 granice mo-
źności wszelkiego doświadczenia a tem
samćm godnego i niegodnego wiary, mo-

N
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gą i powinny bydź stanowione tylka
przez doświadczenie a nie przez sądze-
nie 4 przorz. Dla tego uwagi nad do-
świadczeniem w ogólności i nad sztuką
badania przyrodzenia, znaydą tu należy-
te sobie mieysce.

/ Mnóstwo ziawień, które przez długi
czas pod imieniem magii, sympatyi, ta-
iemnych kunsztów i cudnychsił, ze zdra-
wey fizyki wypędzone i do krainy za-
bobanu i oszukaństwa zeslane były; wy-
stąpiły znowu śmiało na widok. Czasy
się odmieniły: nie obawiaią się one stosu
i przeklęctwa, ale pochodni srogiego fi-
zycznego badaniai przeklęctwa prawdy
i zdrowego rozsądku. Ludzkość była
iuż raz uwolniona od zabobonów -i gore-
iących stósów, naprzód przez /eka-
rzów, tych zasiępców żyiącego przyro-
dzenia (2), ktorzy wystawuiąc siebie na
niebezpieczeństwo spalenia, obiawili ma-
giią za rzecz przyrodzoną a czarownice
i opętanych za chorych. Do nas należy
zasłonić znowu ludzkość od zabobonu i
iego skutków, które gwałtem się do nas
wciskalią i roztrząsnąć ważne pytanie:
czy znayduią się prawdziwe zdarzenia,
które nie mogą bydź wytlumaczone przez

o

  

(2) Zdaie się że autor mówi iako summus pontifex natu-
raei nazbyt wiele lekarzóm przypisuie , czego iednak-
że trudno byłoby dowieśdź przez prawdy historyczne:
Przyp. wyd.
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znajome prawa i sily przyrodzenia, ani
też przez oszukaństwo i omamienie: a
które tóm samóm dowodzą nieznanego nam
ieszcze związkui działania ciał iednych
na drugie?

„lak*szczęśliwi iesteśmy, Że żyiemy
w czasie, w którym tak ważnego prze-
dmiotu smiało i bezpiecznie doświadczać
1 same nawet cudne sily fizycznemu ba-
daniu poddadź możemy! Należy wyba-
czyć biedney ludzkości, która będąc przez
tyle tysięcy lat, takim sposobem oma-=
miana, jest teraz trochę boiazliwa i ma
się nieco na Ostrożności: ten zaś przyla-

znym iest dla niey, kto pilnie „broni,
gdyby fałszywych towarów nie wprowa=
dzano.

Nie tylko iednego zabobonu powinni-
śmy się lękać 1 wystrzegać przy bada-
niu, lecz zarównie szyderstwa, ślepotyi
uporczy wego niedowiarstwą. Albowiem
wyznaymy sobie szczerze, że iedno tyle
co i drugie prawdziwemu szkodzi bada-
niu. Niedowiarstwo iest także uprze-
dzeniem umysłu; z góry przeczące są-
dzenie o wszysikićm czego nie możemy
poiąć, dobrowolne zamknięcie rozumu,
czyni prawdziwemu poznaniui postępóm
umieiętności tyleż uszczerbku. Naywyż-
sze niedowiarstwo stale się nakoniec rze-
czywistym zabobonem, tolest zabobonaćm
lękaniem się wpadnienia w zabobon. z
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Nie zowie się zadbobożem wierzyć
w zuepoięle rzeczy (gdyż wszyscy to
czynimy); lecz wierzyć rzeczóm niedo-
wiedzionym. Większa część zabobonów
zasadza się ną czćmsiś bardzo prawdzi-
wóm. Trzeba ic tylko uwolnić ód cie-
mney mgly otaczalącey, żeby: wydały
piękne nasiona prawdy.

Rzecz pewna, że gdy wszystkie ogło-
szone dotychczasziawienia magnetyczne po-
twierdzą się, wówczas zniosą wszelkie pra-
wa przyrodzenia dotąd przyiętei wstrzą-'

'sną zasady każdey umiejętności. Nie mo-
żemy*tego przedsobą utaić, że postawie-
ni idsteśm y nad przepaścią i na niebez-=
piecznych rozstaynych drogach. Z jedney
strony grozi nam niebezpieczeństwo po-
grążenia się znowu: w nocy ciemnego
czaródzieystwa. Wszystko co do tego
należy, czarnoxięztwo, sympatya, amu-

lety, przepowiadania, ziawienia duchów,
zwierciadła czarodzieyskie, eadowne le-
ki, wszystko to wyraża jedno slowo
magnetyzm l wszystko to w sobie za-
myka: Z drugiey strony znayduiemy się
przed wschodem nowey iutrzeńki dla
umieiętności i ludzkości, przed nowóćm
odkryciem, przechodząceóćm wszystkie
odkrycia dotąd uczynione, a które obie-
cuie nam klucz do nayglębszych taie-
mnic przyrodzenia i przez to zupelnie
R: świat Dem otwiera.
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Nigdy przyiaźnieyszy czas.nie był do
łakowego wyszukiwania nad terazniey-
szy. Badanie i wiadomość przyrodzenią
posunięte są do stopnia doskonałości w ja-
im się ieszczć nieznaydowały; mnóstwo

Lowych praw i sil przyrodzenia przeni-
kaiących aż do wnętrzności iego odkry-
te i w używanie wprowadzone zostały..
W równie. przyiazney skłonności znay-
duią się umysły. ledna część uwolnio-
na od przymusu i więzów ząbobonu,
maiącumocniony i oświecony rozum przez
Czyste i doświadczalne badania przyro-
dzenia, iest mocno niedowierzaiącą, i trzy-
maląc się ściśle stałychgranic iego, nie
przyymuie nic, tylko to co należycie i
przez doświadczenie dowiedzione bydź
może; druga część napełniona mocnym
zapalem do wyższych i niewidomych
„Tzeczy w przyrodzeniu, nie przestaiąc na
zewnętrznóm życiu, szuka wybadać we-

wnętrzne, i przez to zdolna iest do przy--
lęcia wyższych rozważeń i związków,
ttóre pićrwszey wymykaią się. Dąże-

nie takowe współczesnego wieku, które
w swoich zasadach zapewne uszanowa-
Nią jest godne i wieleruz pięknych owo-
ców przyniosło, może łatwo „doprowa-
dzić do zapędnego obląkania i urojenia,
gdyby z drugiey strony nie było ograni-
czone 1 kierowane.
Nie opuszczaymy bez użytku tak
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przyiazney chwili i tego, która ona nam
wystawia, naygodnieyszego uwagi zia*
wienia. Źniszczmy nazawsze zabobon,
wystawuiąc przyrodzone ziawienia, któ:

- re mu dotychczas za zasadę służyły 1 po-
taiemnie utrzymywały, w zupełnćm ich
nicestwie ; albo poddaiącone badaniu przy
rodzenia podnieśmy ie do stopnia iasno-
ści i nauki. Rozprzestrzeńmy do nowego
okręgu granice ludzkiey wiadomości 1
działania, a gdy się:one nie potwierdzą
zamknićymy tćm ściśley dawne. Nako-

, niec rozpatrzmy, doświadczmy należy-
(, €le 1 oszacuymy wartość tego nowego
wynalazku iąko lekarstwa.

Wszystko zależy od wybadania tych
dwóch pytań: > | |

Czy zdarzenia przytaczane są pra-
dziwe?

_ JFjakim stosunku przyczyn znay”
duią się one między sobą t ze światem

- zewnętrznym? Czy mogą one bydź obia-
śnione iako zmiarkowania znaiomych
zuż działań przyrodzenia, albo czy mo-
żna przez to wynaleźć nowe działania
przyrodzenia, nową siłę, mowy zniysb,
z nowy sposób poznania przyrodzenia
związku iego z nami?-

Stosownie do tego zgromadzimy pod
ten przedmiot nie tylko co jedynie po
imieniem magnetyzmu zdarza się, ale
wszystko co za naszych czasów pokazu*  
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le się iako taiemna siła i cudne ziawie-
nie (a tego iest nie mało): ponieważ nie
znamy żadnych granic, któreby iedno od
drugiego dzielily, a osobliwie że iedno
do obiaśnienia drugiego zdaie się służyć.

 

k . :

DopATEK DO ROZBIORU DZIEŁA ŚWIEGLITZA 0 MA-
GNETYZMIE pomieszczonego in der Bibl, d, prac.
Heil. Jul. 1816,

i

Korzystam z tey zręczności dla udzie-
lenia ostatecznych wypadków z ciągu
uwag i doświadczeń, które wspólnie z wie-
lą tuteyszemi godnemi uczonemi czyni-
łem a z których tylko PP. KrapRora
1 HrRuBsrnpra wymieniam. Lecz mu-
szę przytóm uważać, że we wszystkich
bardzo zadawnionych nerwowychchoro-
bach epileptycznego i melancholicznego
gatunku, iakich znaczna liczba doświad-
czana była, magnetyzm naynieznaczniey=
Sze skutki czynił i żadney nie wyleczył.

Wypadki przez nas wyciągnięte by-
ły następne:

1. lest dotychczas w tym kształcie
Rie znane dzialanie iednego żyiącego ie-
Sstestwa na drugie, przez co w ostatnićm,
właściwe i w tym związku przyczyn
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dótychczie nie znane ziawienia układu
nerwowego okazuią się.

+2: Złam te dochodzą czasem do
takicy wysokości, że zupelnie wystawu+
ią chorowity stan nerwów, któryśmy
dotychczassomnambulizmem i katalepsyą
nazywali, a który nawet zupelnie bez
magnetycznego działania, iedynie przez
wtętwzne chorowiie przemiany w orga-
nizacyi, stać się może.

SA ledyna różnica iest ta, że przy ma-
gnctyzmie mogą bydź one, „przez zew nę-
trzne oznaczone działaniai podlug woli
sprawowane i odeymowane. Lecz ona

w.
o
w

jest tylko zewnętrznym warunkiem a nie
istotą tego stanu, która raczey ma sobie
wlaściwą zasadę w ukladzie nerwowym
i prawach organicznych.

kę Fantazya ma wielki udżiał w ma- -
gnetycznych ziawieniach, bywa przez to
rozdrażniona i może ziawienia rozmaicie
podwyższać i zmiarkować. lednakże nie
daią się wszystkie ziawienia przez nię
wytłumaczyć, lecz pewny fizyczny dzza-
tacz skutecznieyszym tam bydź pokazu-
ie się. i

5. Działacz takowy. nie należy do
zwyczaynych fizycznych działaczów, któ*
re przez fizyczne i chemiczne oddziały=
wania nawet w „martwych ciałach zmy*
słowie wystawić się daią. Dotychczaś
nie znamy żadnego doświadczenia, >
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by działanie na martwe lub przez mar-
twe ciała zp. przyciąganie, byt iego fi-
zyczny dowodziło, tak iak w elektry-
czności, kruszcowym magnetyzmie i t. d.
Zdaie się on tylko mieć mieysce w okrę-
gu życia i bydź żywotnym powietrzo- .
kręgiem ożywioney organizacyi, który
przez to na żyiące iesteśtwa działać mo-
że; a tćm samćm iego byt równie iako
i zdolność przyilęcia bardzo są ograniczo- -
ne przez szczególne i wzaiemne stosunki
(podobnym sposobem jako lotna materya
zarazy).

6. Stan takowy może bydź wielkićm
lekarstwem w chorobach szczególniey
nerwowych, nawet wtedy, gdy naydziel-
nieysze lekarstwa bezskutecznie użyte

"zostaly. lecz może bydź także szko-
dliwy. : =
|-7. Ponieważ ze swoiego przyrodzenia

iest bardzo warunkowy, nie ma on wia-
sności stania się powszechnem lekar-
sżwem. Pouwzebuie on także, iako nie
dosyć znany w swych działaniach i mo-
gący sprawić niebezpieczne skutki, wiel-
kiey ostrożności ze strony lekarza; a ia-

ko poddany wielkiemu nadużyciu rzą-
dowego dozoru. Właśnie dla tegone
mogą bydź tez pozwólone publiczne i
wspólne zakłady magnetycznego lecze-
nia, ponieważ daią latwo sposobność do
rozdrażnienia i rozprzestrzenienia nerwo-
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wych przypadków i sprawuią nieczy-
ste doświadczenia.

Wolamy w tym ważnym lecz nay-
krytycznieyszym przedmiocie na wszyst-
kich naszych współbraci ze szczerego
serca.

Cznycie abyście nie wpadli w po-
kusy oraz cow gweyjcóe Huoków! (5)

Rozum jedynie różni nas Gd,zwierząt,
on wprowadza w prawdziwy związek
z bóstwem i światem duchownym, oraz
wszystkie. prawdziwe poznania , które
dotychczas mamy o przyrodzeniu iesie-
śmy i będziemyiemu winni. Lecz rozum
dest sianem czuwania.a nie spania.

Wszystko zdaie się dowodzić, że
w czlowieku pewna znayduie się 'siła,
można ią fantazyią, lubiak chcąc nazwać,
która w pewnych stosunkach i pobu-
dzeniach (także magnetycznych)” naydzi-
wnieysze wygórowanie czynności nerwo-
wey I ducha sprawować, a nawet na
cielesną organizacyą działać i przemie-
niać ią może. Lecz ta siła (i wygórowa=
nie) nie iest nowa. Równie iesi dawna
dak ludzkie plemię i wszystkie dzieie o

 

(5) Wykrzyknienia takowe z przystosowaniemwyrazówpi
sma s. zdaią się bydź także nie na swoićm macrea
autor zapewnechciał tu powiedzieć coś przenośnego«
Przyp. wyd.
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niey mówią. Pokazuią one także do ia-
kich nieszczęsnych błędów zdołała ona
zaprowadzić rozum i plemię człowiecze,
które wyleczonemi tylko bydź mogly
przez powrot panowania rozumu. Niech-
że ona zawsze zostaie iemu poddana,
niech nie będzie panią, lecz sługą.

Zamykam to następnćm zdaniem:
Factum infectum fieri nequit.  Praw=
dziwe zdarzenie nie może bydzź przez
żadną moc w świecie zńiszczone, tó-
wnie bezpośrzednie na nićm żasadżona
istotna prawda. Taką tylko przyżnaie<
my za prawdę w państwie prżyrodżenia
i dziciów. Ona iest iedynie prawdziwą
przyrodzoną filozofią. Ona żapewne na
ostatku zwyciężtwo odniesie nad wszel-
kiemi walkami zdań 1 czasów oraż sa=
ma przeż się wydobędzie się; a tak więc
rzeczywistych zdarzeń i zupełnego onych
utwierdzenia a nie rozumowania potrze-
buiemy iedynie. Dla tego prosimy wimie=
niu nauki iprawdy wszystkich badaczów
przyrodzenia i lekarzy działać stosownie
do tego z naywiększóm natężeniem i bys
strością, |

x

N. VIIL 1817. EK
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2.

OBIAŚNIENIE TYCH DODATKÓW.

Zle zrozumiano, a dla mnie wcale
niepoiętym sposobem, te dodatki iako
i cały wyciąg ze ŚZieg/zćza, stosownie
do przedsięwzięcia imyśli. Narzucano
na mnie widoki, które mi nigdy w my-
śli nie powstały. 'Tak daleko nawet to
posunięto, że mnie nieprzyiacielemiprze-
ciwnikiem magnetyzmu nazywano. Nie-
stety! nauczyło mię znowu doświadcze-.

"nie, iak wielu ludziom trudno iest rzecz
od zdania rozróżnić i iak latwo w bląd
wpadaią ci, którzy maią za nieprzyiacie-
la rzeczy tego, kto iest tylko przeciwni-
kiem ich sposobu widzenia. Z tey przy-
czyny widzę się zmuszonym dodadź tu
kilka objaśnień o przedsięwzięciu i treści
tychpisemek. Dokładnie dowiodlem, że
nie iestem nieprzyiacielem, lecz. przyla-
cielem magnetyzmu. Należę donaypićrw-
szych, którzy wątpiwszy dlugo naucze-
ni przez niewątpliwe zdarzeniaw r. 1808,
magnetyzm za zdarzenie istotne i za spo-
sób leczenia przyznali i publicznie ogło-
sili(4).

Od tey pory byłem 1niezmiennie czyn-
ny dla nabycia dokładnieyszych wiado--
 

 

(4) Obacz: Journal der pract. Heilkund. 1809.
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mości i doświadczeń tego przedmiotu;
korzystałem z każdey wydarzaiącey się
okoliczności dla uważania samemu zia-
wień. Podeymowałem sam przez kilka
miesięcy maguetyczne leczenie jedney
chorey, żeby o wszystkićm obiaśnić się,
Bylem powodem do ustanowienia kom=
missyi inaiącey roztrząsnąć ten przed-
miot i sam bylem oney czlonkiem, pó>
ki się ona bez moiey winy nie roze=
szla.

"Lecz im więcey tą drogą godnych
uwagi i potwierdzaiących ziawień mnie
się przedstawiało, z których następnie
kilka udzielę; tym więcey przeświad-
czalem się, iak łatwo do tego omamienia;
przesadzenia i zapał mieszały się, iak
wiele w tey rzeczy nieoznaczonego i
chwieliącego się znayduie, oraz że nie
jest dosyć doyrzałą dla dania iey stałych
praw i teoryi zaspakaiaiących; a stąd ca=
ła praca powinna bydź obrócona, ażeby
samie zdarzenia dokładnie doświadczyć;
urozmaicić, sprawdzić i stosunki przy-
czyn wyprowadzić. Ź żalem widzialem,
że jedna część publiczności wszystko za
rzecz dowiedzioną uważala, poddawała
się bezwarunkowemu wierzeniu i na tćm

polegaiąc każdy inny zabobon chciwie
chwytać zaczynała; gdy tym czasem dru-
ga cżęść tóćm uporczywiey w mócnóm
niedowiarstwie zatwardzaląc się nie chcias

gąz*:
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ła nawet widzieć, co przed iey oczyma
działo się. Obie były czystemu bada-
niu w naywyższym stopniu przeszkadza-
iącemi. Naygorsza rzecz: że wielu o tćm
mówiących nie wiedziało nawet o czóm
rozprawiano. Dla tego dzielo Sie-
glilza zdawało się mi bydź bardzo po-
żądanćm ziawieniem, ponieważ prosto-
wało o tćm poięcie i okazywalo co do-
tychczas w magnetyzmie iest rozsitrzygnio-

ne lub nie, a co dokfadnieyszegoleszcze
badania potrzebuie. Lecz bylo za malo
czytane od większey części publiczności,
jak dla wielu za: obszerne, dla wielu
za uczone. Żeby duch doświadczenia i
jasną krytykę, którą to dzielo zawiera-
ło, więcey do publiczności wprowadzići
przez to prawdzie w tey rzeczy bydź
pożytecznym, w tym celu iedynym zro-
bilem z onego wyciąg i osobno wydru-
kować kazalem.

"Ten sam sposób myślenia, który mię
dotychczas dla tey rzeczy oży wiał, po-
budził do ogloszenia ninieyszego pisma,
przekonany oraz iestem, że zawsze ró-
wnie szczerze i dobrze sprzyialem ma-
gnetyzmowi.

Naylepiey życzylbym sam cokolwiek
o tóćm napisać, > w wiełu mieyscach
widoki SZżegłiiza itak uważałem, nie
zgadzały się z moiemi. Lecz zbywało mi
na czasie, pisimo zaś wymienione zawie-
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ralo tyle dobrego,a na czóm naywięcey
zależało, tak srogie badania, że-za nay-

_ lepszą osądziłem wydadź te wyobrażenia
tak lak one były; bardziey iako pobud-
kę do ruchu, badania i wątpliwości, DiŻ
dla wyrażenia przekonania moiego.

I cóż iest istotną treścią mego pisma?
5 Uznaię, że magnetyzm ma prawdziwą
zasadę,i że gdy się utwierdzi daley, będzie
iednóm z naywiększych odkryć, które
w nowszych czasach zostały uczynione.
Lecz 'wyznaię także, że lest zawsze ie-
szcze przedmiotem doświadczalnego bada-
nia, i że ieszcze poddany iest wielkim blę-
dóm i omamienióm. Dla tego ostrzegam
i proszę, aby go ieszcze więcey i srożey
doświadczanoi roztrząsano.* .

Zapewne każdy przyiaciel prawdy czu-
ie wdzięczność tymmężóm, którzy napel-
nieni zapałem dla tey rzeczy poświęcili się
badaniu i osobistey pracy w tak ważney
okoliczności. Ofiarowali swoie sily , czas 1
inne korzyści, a co cięższa ieszcze znosili
pośmiegviska i obmowę. Oniią utrzymali
swoią stałością i bez nich nie mielibyśmy
tych ważnych doświadczeń na których da-
ley budować możemy. Nabędą oni nie-
śmiertelney zaslugi, kiedysię toodkrycie u-
twierdzi. "A gdyby to inie nastąpiło, czy-
sta chęć i dążenie zaslugnie na uwagę u
dobrze myślącychi soma zawsze BZ
niesie.



54a

Lecz zarówno powinni bydź wdzięczni
ci mężowie tym, którzy wolni i bez u-
przedzenia za magnetycznym stoląc okrę-
giem, rzecz tę iako czysty przedmiot u--
ważaiąi sądzą.

Potrzeba dwóch stron przeciwnych że-
by.się prawda odkryła, i tu więcey niż
gdzie indziey: iedna ztych stron żyiąc
sama w okręgu magnetycznym, iesi iedną

z części skladaiących doświadczenie (oko-
łiczność różniąca to doświadczenie od każ-
degoinnego), aby daley odkrycie posunąć
i dalsze badać rzeczy, Co tylko w tćóm po-
położeniu bydź może; przy czćm iednakże

„ składaiąc rzecz iadnę z magnetyzmem i
będąc w nim „uprzedzoną, nie może wię-
cey od niego się oddzielić a mniey ieszcze
roztrząsać go czysto i bez stronnictwa;
w tóm to właśnie możemy nazwać tna-
gnetyzm nayniebezpiecznieyszćm z do-
świadczeń. Albowiem nielatwo można
znaleźć przedmiot, któryby nas tyle przy-
ciągał, tyle pochlebial naszym ulubionym
skłonnościom, fantazyą bardziey rozdra-
żniał a przypuściwszy nawet fizycznego
działacza, tyle fiżycznie upaiał, ile ma-
gnetyzm. Iakiegoż działania nie może wy-
wierać na umysł uprzedzenie w jakim
układzie naukowym i czćmże iest moc u-
kladów przeciwko tey czarodzieyskiey
mocy ?

Druga strona znayduiąc się za czaro-
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dzieyskim okręgiem, niezachwycona tćm
wszystkióm , zawsze trzeźwa 1 spokoyna.
uważa te rzeczy zaczysty przedmiot, od-
krywa w postrzeżeniach niedostatkii uchy-
bienia, przeczyszcza ie, oskarżaipoddaie
w powątpi wanie. Czy nie zasluguie ona
zarówno na naszę wdzięczność i czy nie
pomaga zarówno prawdzie, gdy to czyni
szczerze i z dobrych chęci? Zaiste nie zo-
wie się o uniżeniem rzeczy, lecz nada-
niem iey mocney podstawy i podziesię-
niem iey ku naukLOwWey prawdzie. Przez
wolne tylko obiawienie zdań, przez walkę
przeciwnych stron 1 przez starcie się umy-:
słów, prawda początek bierze. "To po-
kazały wszystkie dzieieitak zawsze bydź
musi. "Ten zaś co szczerze prawdzie sprzy-
ia, cieszy się i działa wspólnie. Mamyż
odpaśdź znowu w grube, chwala Bocv za- .
pomniane, czasy, w których nie można
było okazać przeciwnego zdania, bez
wpadnienia w. zamieszki stronnictwa ?
Niech to będzie od nas daleko. A chociaż
idziemy różnemi drogami, zawsze iedno=-
siąyny cel mamy, ioiest prawdę. Po-
daymyż sobie przyiacielsko ręce, iako
przyiaciele prawdy. Okazuymyi zamie-
niaymy nawzaiem nasze widoki, bez nie-
nawiści i goryczy, iak przystoi na ludzi
oświeconych i uczonych. Tym sposobem
dedynie prawda wygrywa ito iedynie do-
wodzi czysiey ku niey milości. Gdyż, kto
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z namiętnością i nienawiścią wyraża się,
ten właśnie przez to dowodzi, że nie pra-
wdy, ale samego siebie szuka.

Przeydę teraz te glówne zasady, które
w ninieyszćm piśmie pokrótce tylko i prze-
lotnie oznaczyłem: oraz wyświecę dokla-
dniey com przytćm myśli.

x
I

Co IEST NADPRZYRODZONEGO ? (O IEST PRZECIWNE
ZDROWEMU MROZSĄDKOWI ?

Zrwykty sąd nasz o wszystkich no-
wych i trudaych do wierzenia rzeczach,
zawiera się.w tóm zdaniu; to iest prze-
ciwko zdrowemu rozumowi, to iest nad-
przyrodzone.

"Należy rozwiązać naprzód następuią-
ce pytanie: czy istotnie znayduie się gra-
nica, rzeczy przyredzone od nadprzyro-
dzonych dzieląca, i czy wolno zdrowemu
rozumowi to, co się za nią znayduie, za
kontrabandę w swoićm państwie ogła=
szać? 'To pytanie może się sprowadzić
do tego, co iest podobne i co nie podo-
bne?

Cóż więc iest zadprzyrodzonego?
Wszystko to, co ies. wyższe nad pra-
wa i granice przyrodzenia. Cóż to więc
przyredzenie? Nieco innego, iako krą-
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ina doświadczenia, która iest dla nas
przyrodzeniem. Cóż są prawa przyro-
dzenia? Są to prawidla, które doświad-
czenie wyciągaęlo z dzialań przyrodze-
nia i ksztalty które myśl nasza temuż
nadala przyrodzeniu; a zatóm samiśmy
te prawa iemu nadali. Co są granice
przyrodzenia? Granice naszego poznania
1 doświadczenia. Stąd zowiemy nadprzy-
rodzonóm, co leży za granicą naszego
doświadczenia i za kresem naszego tera-
znieyszego stanowiska. -A ponieważ ta
granica nie iestieszcze zamkniętą; potrze-
buiemy więc iednego tylko w doświad-
czeniu kroku, aby nadprzyrodzone stało
się przyrodzonóm. A zatćm ściśle rzecz
biorąc, nie masz nic nadprzyrodzonego
i nie niepodobnego.

Cóż zaś iest przeciwnego zdrowemu
rozumowi? Wszystko, co iest niepado-
bnóm.' A cóż iest w przyrodzeniu. niepo-
dobnćm? Rozum uznaie sam, że niew tey

_ mierze stanowić d przorć nie można, ale,
że granice możności i niemożności w przy-
rodzeniu muszą bydź doświadczeniem o0-
kreślone. Że zaś przyrodzenieidoświad-
czenie są nieskończone , a oraz nie jest
w mocy naszey zawarć ich granicę; nic
przeto, choćbySię to nayniepodobnieyezóm
wydawało, nie iest w ogólności zdrowe-
mu rozumowi przeciwne; albowiem zcza-
sein doświadczenie sprawdzić to może. I
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to iest właśnie znakiem istotnie zdrowego
rozumu, kiedy sam sobą nie daiesię w tem
ograniczać. Cóż bowiem więcey postępy.
nauk wstrzymało, ieżeli nie takie uprze-
dnie zdanie i samowolnie wytknięte gra-
nice, które zwykle układami naukowe-
mi zowiemy ?

Rozum NIE IEST STANEM SNU, LECZ CZUWANIA.

!

lest to dawna sprzeczka, która się
znowu. wszczyna ;, zali SREREiEŃ Wyż
szym żesi we śmie niż na iawie*. Zdaie
się,że gdy w magnetycznych zjawie-
niach utwierdzi się możność wewnę-
trznych rozważeń i bezpośrzednich du-
chownych działań, wtedy bieday rozum
więcey niż kiedykolwiek wpaśdź musi
w zamieszanie, i słusznie wtedy zapytać
wypadnie, który rozum iest prawdziwy,
czy spiący, czy czuwaiący ? Można tu
w każdym razie zapytać, dla czego we
śnie, kiedy człowiek iest „oddzielony od
świata zmysłowego, może mieć miey--
sce zbyteczne uniesienie ducha ewallacyq
nazwane, którego na iawie mieć nie mo-
żemy, a przez który czlowiek daley niż
czuwaiącym rozumem zaprowadzony
bydź może? Z drugiey strony nie można
zaprzeczyć, że sen iesi stanem niewolni-
czym, a czuwanie wolnym; że czkodysz
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kowi we śnie odjęte są wszystkie ze-
wpętrzne poznania śrzodki; że cała wola
i cały byt duchowny szłowicka:; iak te-
go dowodzą zjawienia magnetyczne, zale-
żą we śnie od cielesnych i od innych
wplywów, a nawet, podlug naynowszych
doświadczeń, od wpływu i woli innego
ducha.

Ten stan naywyższey nieczynności k
podleglości, czyli ów stan kierny I cier-
piący człowieka, azali może przodkować
nad stanem czynności 1 wolności ducha?
Azali powianiśmysię oddadź znowu śle-
pemu wierzenia w działanie ciemnychi
nieznanych mocygi robić oliarę z wolnościi
niepodleglości ducha naszego, tego nay-
droższego od Boca nadanego nam dobra :?
Czyśmy iaż zapomnieli tego panowania,
oszukaństwa |! zabobonu, w które nas
taż łatwowierność była pogrążyła, a
z którego wydobyliśmy się mocą tegoż.
czuwaiącego rozumu? (5) |
Żadną miarą. Nad tóćmi wszystkiemi

natchnieniami i wewnętrznemi rozważa-
niami, nad tą snu i niezgody krainą roz-
ciąga swoie panowanie duch wolnyinie-
śmiertelny , obdarzony od BósrwAa, z któ-
rego pochodzi ,  polęciem prawdy, siłą
iey rozeznania od fałszu, złego od dobre-

 

sza

(5) Może po części. Lecz dawszy miesce gorszym może
uprzedzeniem Przyp wyd.
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go, "ciemności od światłości. Ta wolna
i boska sila może nas iedynie wynieść
nadwszystko, co iest cielesnei ziemskie,
iak w moralnćm tak w fizycznóm i nad
wszystkie ich omamienia; może to wszyst-
ko od siebie oddzielić, iakby coś do niey
nienależącego , może rozważać, przenikać
i oceniać. Tym naywyższym *sędzią iest
rozum. ę

Dla naszego wewnętrznego rozważa-
nia wszystkojedno, czy obraz który mu
przedstawuie się, sprawiony iest zewnątrz
lub wewnątrz. Będzie to zawsze obra-
zem iemu przedstaw niąccym się. Na do-
świadczenie iego, na rózpatrzenie i roz-
różnienie samych wewnętrznych rozwa-
żeń z wyższego stanowiska, dany był
nam rozum.

Każdy czlowiek nauczyć się naprzód
patrzeć musi. Dziecko zarówno sięga do
miesiąca, iak do świecy przed nićm sto-
iącey. Rozum iedynie uczy go przez po-
równaniai wnioski, a stąd wypadaiące
uwagi, używać swych zmysłów. Toż
samo dziele się ze snem, z zachwyceniem,
ze snem czuwaiącym iiego natchnieniami.
Daymy, że przez to nowy zmysł i z nim
'nowy świat w nassię obudza, iest to tyl-
ko nowym zmysłem iprzez to powsta-
iącóm rozważeniem, które powinno zno-
wu przez rozum weśnie nieuprzedzony;
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roztrząsnąć, przedmiotowie rozważyć, do-
świadczyć 1 ocenić. ?

+

ROZUM,

Rozum iedynie (6) różni nas odzwie-
rząt, on wprowadza wprawdziwyzwią-
zek” z bóstwem i światem duchownym,
oraz wszysikieprawdziwepoznania, któ-
re dotychczas mamy o przyrodzeniu,ie-
stesmy i będziemy iemu winni,

Kiedy mówię tutay rozium, żadną
miarą nie powiadam przez to o tym rozu-
mie, który to tylko poymuie, co ma by-
tność i czego tylko iakby rękoma do-
tknąć się może, albowiem taki rozum
maią zwierzęta. Lecz wyobrażam tako-
wy rozum, który poymuie, że wszyst-
kiego pojąć niepodobna; ale, że krom
widomego iest ieszcze coś niewidomego,
krem poiętego coś niepoiętego; dosyć, że
iestestwo niepoiętości sam poymuie i do-
wodzi. "Fo test iedynie rozumem ludzkim,
rożniącym człowieka od zwierzęcia. Czóm
więcey on iemu się poddaie, czćm wię-
cćy w nim postępuie ; tem wyżey iako
czlowiek podnosi się, tćtm więcey wwyż-
szym świecie żyie on przez wyobrażenie. A

 

(6) To bardzo wiele dla roznmu: wprowadza w zwiążek
z bostwem, bo on doprowadza tylko do tego, od
czego się człowiek wyżey wznosi. * Przyp. wyd.
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czem więcey oddaie się rzeczóm doty-
kalnym i zmysłowym, 1 wierzy tylko
onym; tćm więcey zatapia się we zwierzęco-
Ści, zmysłowatości 1samolubstwie, a świat
iego staie się tćm ciaśnieyszy u.

( Lecz rozum nie wiei nie doświadcza nic
sam przez siebie ze świata zewnętrznego;
lecz wszystko przez pośrzednictwo osobii-
wie ku temu urządzonych organów, któ-
re zowiemy zmysłami, przez ich użycie,
toiest przez doświadczenie. W tym
ziemaym bycie, całeiego zewnętrzne po-
znanie,odbywa się przez materyą. Każ-
dy zmysł daie świat inny, oko widzial-

"ny, ucho daiący się slyszeć; a caly świat
doświadczenia, który est właśnie naszym
ziemskim światem, składa się właściwie
ztego państwa zmysłów 1 zmysłowych
postrzeżeń, dakie otrzymuiemy przes nie
o świecie powszechnym.

+ s

, BADANIE PRZYRODZENIA. SZTUKA ZAPYTYWANIA

PRZYRODZENIA:

Prauwpzrwe badanie przyrodzenia ma
wedlug tego, trzy zadania:

Ę. Nauczyć się należycie i coraz do-
skonaley używać pośrzedniczącey mate-

yi, toiest organów. poznania, wydośko-=
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nalić ie i rozprzestrzenić anawet, kiedy to
bydź może, nowe odkryć. '

Każdy czlowiek powinien nauczyć
się pierwćy używać swych zmysłów, i że
tak rzekę, nauczyć się grać na tych in-
strumentach , czyli musi nauczyć się wpro-
wadzić te posrzedniczące organa w nale-
żyty związek i wzajemne działanieze
światem zewnętrznym.

o Wyższa uprawa nauczyła te zmysły
bardzo rozprzestrzenić, cóż iest teleskop;
ieśli nie na milliony mil przedfużone oko;
mikroskop iak. wydoskonalone oko aż do
świata zwyczaynie nam niewidzialnego?

. Naywiększą rzęczą byłoby odkrycie
nowego zmyslu, toiest nowego pośrze-
dnictwa ze światem zewnętrznym. Z ta-
-kićm odkryciem świat nowy otrzymali-
byśmy, ito iest właśnie co nam teraz o-
glaszaią. :

2. Doświadczyć wiadomości o świe-
cie zewnętrznym, które nam użycie tych
organów udziela, czy są one przedmioto-
wie, tolest zewnątrz nas, prawdziwe i
w jakim stosunku znayduią się one z in-
nemi ziawieniami Świata zewnętrznego
(doświadczalne badanie). Taka iest głó-
wna część calego roztrząśnienia, zus/a70-
wienie zdarzenia. "lo dzieli się na dwie-
części.

Popićrwsze: że to, co się zdarzyło
lub było postrzeżone, stalo się rzeczy wi-

!
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ście 1 tak więc nie iest żadnóm oma-
mieniein Świata zewnętrznego, lub ze-
wnętrznego zmyslu ł iego narzędzi, ani
też zmyslu wewnętrznego 1 fantazyi.

„Powtóre: że kiedy zdarzenie ziawia
się iako działanie i czynność, stalo się
rzeczywiście w oznaczonćm następstwie
przyczyn i w oznaczonych stosunkach
do innych ziawień.

Do tego należy sztuka czynienia u-
wag i doświadczeń , urozmaicenia ich
wszelkiemi sposobami , w przeciwnych
kierunkach i stosunkach, w pozornym
stosunku przyczyn między ziawieniami,
albo w przeciwnćm położeniu z drugie-
mi oddziaływaczami (do których przy
żyjących. ziawieniach, także postrzegaią- -
ce a osobliwie niedowierzaiące osoby po-
liczone bydź powinny”: należy slowem
wielka sztuka zapyływania przyrodze-
Jia, a która będąc daleko ważnieysza,
od sztuki tlumaczenia iest daleko mniey
u nas od drugiey uprawiana.

5. Obiaśnić zmyslami postrzeżone 1
stałe ziawienie, czyli zdarzenie rzeczy-
wiste, to się zowie niewidzialne Z Wi-
dzialnemzłączyćii podnieśćie do wyo-
brażenia. "Taka iest istotna sprawa rozu-
mu. Naprzód wprowadzić do ziawień
wewnętrzny związek przyczyn, potem
wyciągnąć powszechne prawo ich bytu
ze związkui porównania wielu podo-
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bnych ziawień; daley albo przyiąć nie-
widzialną przyczynę, którą my wyra-
zem szia zwykliśmy oznaczać, albo kie-
dy ziawienia na to pozwolą, poddadź ią
pod prawa i sily iaż .zaane: śakoniec
wprowadzić ią.we związek: ,z powsze-

chnemi zasadami przyrodzenia, gdyż dą*
żenie do jedności iest cechą rozumnego
myśleńia. RA

_ Wszystko to iest powinnością rozumu.
Lecz może on ieszczć.-więcey: może on
wyćwiczony i wprawiony przez glebo-
kie i ciągle badanie przyrodzenia, a sta-
wszy się iakoby zamieszkałym w tym

żywiole, otrzymać nakoniec rodzay da-
ru zgadywania 1 przeczuwania co się sta-
nie 1 co iest ukrytego tak w.-dzieiach
iak rw przyrodzeniu, może otrzymać.

geniuszowe oświecenie 1 wzniesienie się,
kióre go zdolnym czynią: wglądać we
związek wewnętrzny i taiemny ziawień
a kióre go prowadzą do nowych do=
świadczeń, potwierdzaiących często zia-
wienia w rzeczywistości. lecz takowe
domysły i przeczucia powinny bydź do
tey pory uważane za domniemania; aż
póki przez ciągle i rozmaite doświadcze=
nia nie zostaną potwierdzone. Atoli słu=

żą one do dalszego popierania nauki, ia-
ko daiące nowe drogi do badania i za»
chęcaiące ku. temu. =
W tym względzie fantazyia, ta twvór»
W. VRLaSi7, | SAI

la
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cza siła duszy, ma właśnie wielką cenę,
która czyniprzyszłość teraznieyszością
niewidzialność rozważeniem, sprawnie tę
R blyskawicę duszy , oświeca
krainy, Rapelnia próżne mieysca i lączy

. rozdzielone zdarzenia, daie oraz odwagę
i silę do czynienia dalszey drogi. Znaydu-
ią się prorocy przyrodzenia, równie iak
prorocy polityczni. Tego gatunku są
geniuszowe wyobrażenia naszych wyż-
szych przyrodzenia mędrców. Zawiera-
ią one uprzednie, zlote ziarna prawdy;
lecz powinny wprzód wytrzymać ogień
doświadczenia.

Przyrodzenie powszechne rozdziela się
przy doświadczalnóm badaniu na dwa

wielkie światy, na nieorganiczny czyli,
martwy i organiczny czyli ożywiony.

Doświadczenie w pierwszym iest lżey-
sze, pewnieysze 1więcey cznaczone, po-
strzegacz znayduie się zewnątrz przed-
miotu i zdarzenie może bydź daleko pe-
wniey przez powtórzenie i porównanie
wyprowadzone.  lest on przedmiotem
powszechney fizyki i chemii.

(Dalszy ciąg nastąpi).
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DO WYDAWCÓW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO.

-

Przepwror rzeczy, którą w tym do was
liście, Mości panowie wydawcy, opiszę,
malo mi iest znaiomym, przeto trad 10
urętzyć za iey pewność i byt rzetelny,
Nie tylko iednak ustne podania, ale na:
wet i pouczaiące dzieła, każą nam wie-
rzyć w pewny gatunek ludzi, zwanych
Lunatykami. Od czasu poznania ludzi
stanowi takowemu podległych , toiest
będących w śnie nocaym cznwaiącym,
uważano go nieiako za gatunek choro=
by, iednak iey przyczyna odkrytą jak
sądzę nie zostala. Nie godzi się wpra='
wdzie zaprzeczać aby takowy stan nie był
stanem choroby; można iednak przystać,
iż pierwiastkowa wewnętrzna organiza=
cya bydź może do tego pobudką, atoli
choroba iakaś poprzedzić i przysposobić
może. Dla czego iednak ziawienia tako-
we przypisują się wplywowi xiężyca?
Czemu są zmienne w różnych porach ro-
'ku? Skąd pochodzą wypadki tyle za-
dziwiaiące? Czy się godzi przypisywać
one wplywowi płynu magnetycznego?
o tćm mi nie zdarzyło się czytać. Mnie-
manie. iednak jest moie, iż plynu ma-
gnetycznego obfitość, zapprzy=

3 :
4
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ezynę może bydź uważana; lecz nie ie-
stem w mocy abym to mniemanie mógł
oprzeć na czóm dowodnie. Żądaiąc a
tćm przekonać się, postanowiłem udadź
się do was, Mości Panowie Wydawcy,
jako. poświęconych rozkrzewieniu tak

, pożyteczney a tyle przeciwników znay-
'duiącey nauki, przyłączaiąc razem wy-
ciąg z dzieła Amusemens Philologigues,

i Lunatyk iest to osoba* odbywaiąca:
w uśpieniu, czyli raczey przez sen,wszy-
stkie czynności, stanowiprzyrodzonego
czuwania zwyczayne.

—_ Pewien Francuz tak mówio Włochu
podległym tey chorobie.

Gdym się udal na wieś do moich przy-
iaciól, na pobyt kilkomiesięczny, zpo-
między licznych ciekawości doniesiono mi
0 pewnym Lunatykuiimieniem Augu-
słuno Tosarz. 'Ven, ile z twarzy poznać
można, lat miał okolo trzydziestu, suchy,
CZATNAWY , temperamentu melancholi-
cznego, atoli dowcipu ląbo zimnego, lecz
przenikli wego i mogącego obeymować
nauki przytr'udne. „Parogyamy te odby-
waią się za zwyczay na nowiu xiężyca,
i bardziey. są strasziiwe w jesieni 1 Zi-
mie, niżeli na wiosnę i latem. "Ta wia-
domość takiey nii nabawila ciekawości,
iż musiałem prosić u slużącego , aby do-

niósł, skoro tylko to się zacznie, Ku
końcowi Września, kiedy Wczesne idlu-
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gie nocy dosyć się naprzykrzaią, w nie
zbyt liczney kompanii zasiedliśmy stół
do gry. Pan Augustizo grał równie iak
inni; ponieiakim czasie odszedł i udał się
do spoczynku. Aliści około godziny ie-
denastey przyszedldo nassłużący z oznay-
mieniem abyśmy pilnowali nadchodzą-
cego widowiska. Przy świetle: postrze-
glem że leżał na wznak, miał oczy
otwarte, lecz blade i iakby oslupiałe:
co wszystko,iak powiadano bylo znakiem
przepowiadaiącym parowyzm. Ręce miał
bardzo zimnę, a puls tak wolny iż sądzi-
jem że się krew w żyłach ścięła. Gra-
liśmy: na ten czas, i oczekiwaliśmy dal-
szych czynności.

O północy P. Augustzno nagle po-
ciągnąłfiranki od swego łóżka, wstał i

„ubrał się dosyć przystoynie, twarz iego
pokazywała zupełną nieczułość, zawsze
iednak z oczyma otwartemi 1 nieporu-
szonemi. Przed wlożeniem kapelusza na
głowę wziął pas wiszący na pawilonie
łóżka; od tego pierwey pałasz odczepio-
no dla boiaźai kalectwa: gdyż często Zu-
zzałycy nie czuiąc, rany sobie zadaią.
"W tym stanie P. „/ugusłzzo wiele uczy-
nil poruszeń: zbliżał się do ognia, siadal
w krześle i wkrótce wszedł do gabine- -
tu gdzie miał swoię walizę., Szukał tam
przez czas dosyć dlugi, przewracal wszy-
stko, a ulożywszy potćm rzeczy porzą-

y
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dnie, zamknął i włożył klucz do kiesze=
ni, skąd wyciągnął iakiś list i wrzucił
wkominek. Otworzył drzwi pokoiowe
ji zszedl ze schodów. Gdyśmy wszyscy
byli na dole, ieden z nas upadli z wiel-
kim łoskotem, P. „dugusiino niby usly-
szawszy przeląkł się i przyśpieszył kro-
ku. Osurzegł nas tymczasem slużący,
abyśmy szli zwolna i nie rozmawiali;
gdyby się bowiem szmer koło niego u-
czynił, przebudzilby się ze snu, wpadł-
by w nieiaką zapamiętałość i biegłby
z caley swey mocy. |

Przeszedi cały dziedziniec i udał się
prosto do stayni.  Wszedlszy tam, po-
gladził swego konia, zauzdał, i chciał o-
siodłać, ale nie znalazlszy w tóćm miey-
scu siodła zdawał się bydź niespokoynym;
wsiadł jednak na. konia, galopował aż
do wrót, ale że były zamknięte, umiał
zleźć z kocia iuiąwszy za kamień, usi-
łował przebić zamek. Lecz po wielu
bezskutecznych uderzeniach, powrócił
na konia i udał się do studni 'będącey na
drugim końcu dziedzińca. Napoiwszy ko-
nia, przywiązał go do słupa i wrócił się.
do domu spokoynie. Ale usłyszawszy ha-
łas w kuchni, zastanowił się i podszedł-
szy ku drzwióm ; patrzał przez otwór
od zamka; nagle potćm inną drogą wszedł
do dolney sali, gdzie był bilard ; prze-
szedł się koło niego razy 5a to zmie
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ną graiącego. Poszedł potóm do forte-
piano, na którym lubo umiał dosyć do-
brze, brząkal bez porządku.

Nakoniec po upłynieniu godziny, po-
wrócił do swego pokoiu, zrżucil wszyst-
kie swoie odzienie na łóżko, gdzie go
znaleźliśmy nazaiatrz o godzinie dziewią-
tey jranney, w tóm samóm położeniu
w jakićm opuściliśmy. Po odbytym pa-
rowyzmie śpi ośm lub dziesięć godzin bez
przerwy. Slużący iego powiadał nam,
iż dwa są tylko sposoby na odpędzenie
parowyzmu. leden, przez mocne lech-
tanie podeszew; drugi, przez dęcie na
rożku lub trąbie nad uszyma.

' A, ROGALSKI.
x

 

 

QO LECZENIU OD OPARZELIZNY PRZEZ M, *BoGATKA,

Migvzy wielą lekarskiemi postrzeżenia-
mi, te za naygodnieysze powszechney
wiadomości uznać potrzeba, za któremi
iuż niezawodne przemówiło doświadcze-
nie. Do takich właśnie należy sposób
rychlego a nader skutecznego ratowania
od mocney oparzelizny, przez doktora
królestwa pruskiego JP. Bala wynalezio-
ny, a przez iego syna z dzielnćm powo-
dzeniem wielokrotnie użyty: którego
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wykonanie na tóm się zasadza, aby czło-=
wiek na skorym razie, w części opa-
rzeniem dotkniętey, często kartoflą na
miazgę utartą byl okładany. "Tym spo-
sobem, w kilka minut, uratuie się od
zapalenia nieznanemi uczuciami doymu-
iącego. Dalsze zaś imniey znaczące dole-
gliwości, zniosą się „użyciem Ceralz 'Ja-
żurni. NW przypadku spieczenia foslo-
rem do kości: sięgaiącego, iakiego sam
na sobie wspomniony Fan Bal doznał,
gdy po zniesieniu inflammacyi dopiero
opisanym sposobem zwyczaynemi le-
karstwami uleczyćsię nie mógł, użył Ex-
traktu Hlyoscyami nigra znaczną ilością
«wody rozlanego, który w tem zdarzeniu
okazal się bydź naypomocnieyszym. O
dobrych skutkach opisanego teraz lekar-
stwa, wątpić nie dozyvala w obliczu mnó-
stwa ludu, przez JPana Bala przyniesio-
my ratunek w Strąwiennikach pod Zy-
 żmorami , czlowiekowi, który nieszczę-
śliwą przygodą wpadlszy do kotla ogrom
_wody warzącego, srodze od nóg do glawy
oparzony został. Ra R

E
L
.
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O POCZĄTKOWEM NASTANIU WSZYSTKICH ISTOT

STWORZONYCH.

(Dalszy ciąg wyimków ;z dzieł Vircya. Ob. wyżey
str. 64—104. /P. 1.)

IV.

O stworzeniu lsiot oryanicznych. '
, y *

 —

za
a

Pnzęnopzesie przy pierwiastkowóm wy-
rabianiu rozmaitych istot, musiało„poczy--
pać od nayprostszych; na wydanie zaśistot
organiieznych trzeba aby sily życia wzmo9-
gly się dozbytecznego, albo przynaymniey
do doyrzalego stopnia. Sily Życia na-
przyklad dziecięcia, obracaią się wprzód
na wyrobienie i uksziałcenie ciała, po
czćm | nasiępuie- doyrzałość czyli zda-
tność «wyradzania podobnych sobie. istot;
toż samo i o kuli ziemskiey rozumieć na-
leży.  Wyrobienia więc ziemi początko-
we, są Łog:rygranitowe, ziemie piasczyste
i skały pierwotne, które nie zawierają
w sobie żadnych zabytków organicznych.
W każdey ożywioney istocie, two-

rzą się i |oaaak naprzód organa we-
 wnętrzne, potóm nastaią organa doyrza-
łości, czyli zewnętrzne: podobnież 1 zie-
mia całą swoię moc ożywiaiącą miała
zebraną w jey wnętrzu i wyrabiała sa-
me sekrecye mineralne; popewnymzaś

i
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stopniu doyrzałości, wykazały się Toz-
maite istoty na iey powierzchni. Tym
«dwóm stanom życia koniecznie towarzy-
szyć musi cieplik (1). Drzewo, roślina,
owad, płaz, lub zwierz zdrętwialy przez
zimno, żyie tylko wewnętrznie; kiedy
powiększona ilość cieplika, przywołując
siły życia do organów. zewnętrznych ,
czynnośćich rozwiia w całey mocy,1 dla
tego to ciepło zewnętrzne sciągaląc sily
żywotne na powierzchnią ziemi, zapełnia
kraie . międzyzwrotnikowe mnóstwóm
„roślinizwierząt; kiedy kraie biegunowe,
rozlegle tylko przedstawuią pustynie.
Wszystkie mniemania o nastaniu zwie-

rząt i roślin, sprowadzaią się do tego: że
albo ziemia zawierała w sobie te wszyst-
kie zarodki, albo sprowadziła one do
siebie skąd inąd, (przyczyna ich zawsze
się odnosi do istoty naywyższey): widzi-
„my bowiem iak woda na dogodną wy-
stawiona temperaturę , napełnia się tysią+
_cami ciałek widzialnych i drobnowidzo-
wych: pokazuje się daley na niey jakieś
roślinowanie zielonawe, które się stopnia-
„mi powiększa i z czasem cały ten plyn
staie się zapełniony roślinami 1 zwierzę-
tami: co dowodzi, że przyrodzenie wszę-
dzie rozsiało zarody ży cia, które dogo-

 

m -

(9 Może on. bydź taiemnym RSE Życią organicznego.
Obacz sttonięę 19 wiersz 18. I.
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dnych czekaią okoliczności, aby się roz-
wiiać mogly:: prócz tego ziemia i woda
z początku, musiały mieć moc ożywia-
iącą w większey sile, bo dopiero uwa-
żać można iakby- wysilone, co też ioin-
nych dzialaczach, iakiemi są: słońce iin-
ne sily fizyczne, rozumieć należy.
W zmaganie się życia musiało się od-

bywać pewnym porządkiem. Massa zbi-
tey materyi przechodziła: do krystalliza-
cyi, ta znowu do podsiat włoknistych
dak np. amiant; powstawały daley rośnie-
nia mineralne, iakiemi są: stalaktyty,
dentryty i t. p. następowały potóćm isto-
ty morskie, madrepory, korale, gąbki,
porosty i t. d. stopniowanie przeto istot,
a razem isił życia, iest widoczne. Swiat
uważać należy, iako: wielki polip, któ-
Tego istota ożywiona, są rośliny i zwie-
rzęta, a my iesteśmy pasorzytami, naksztalt
mchu i meszki, które się karmią drze-
wem i roślinami. Byt nasz przeto po-
wstał ż piany czyli osadów ziemi: zdol-
ności iakie - nam "Twórca udzielił, są
'w wyższym lub niższym stopnia, podlug
różnych sprzyiaiących okoliczności; a prze-
to materyą isilę życia odebraliśmy zzie-
mi 2). i

nn  

e ł

(2) Dixit quoque Deus: producat terra animam viventem in
genere suo, jumenta , et reptilia; bestias terrae secun=
dum species snas. Et factum est ita. Genes. Q. t.
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Rozradzanie się istot, uwiecznia one
podlug początkowego sformowania OCH
iiak przyrodzenie massy niewyrobione;
przeprowadza na uksztalcone ciała tak
pokarmy przeznaczone na złożenie cia-
la,są to z początku płyny mniey lub
więcey zgęstwiałe, obdarzonepewną silą
Życia: z czasem Ksztalcą się stopniami,
wzbogacają się nowemi organami, i napa-
iaią się coraz bardziey duchem ożywia-
jącym.

Vv.

O następnóm kształceniu się istot oży*
- wionych,

Każdy zwierz, każda roślina, są to
zmiarkowania iednego zwierzęcia,iedney
początkowey rośliny: mnóstwo organów,
Które widzimy w istotach doskonalszych,
stało się stopniami, przez pewną doyrza=
łość orgamiczną, 1 czasu potrzeba, aby
istota doszla tego stanu, w jakim przy”
rodzenie zatrzymać go postanowiło. Za”
rodek zwierzęcia w pierwszey chwili za*
plodnienia, icst to materyagalaretowata;
daiąca znaki życia,-.nakształt polipu lub
zwierzozioła, po kilku dniach pierwsze
żaklady organów czynią go podobnym?
do robaka: przekształca się następnie
"w pewny gatunek poczwarka owadu:
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ma wreszcie podobieństwo do ryby ply-
waiącey, a w momencie urodzenia iest
jakby plazem, którego życie ies powol-
ne i słabe, a ruchy niezgrabnei zaledwie
znaczne: koleią nareszcie przychodzi do
tego stopnia doyrzałości, iakie mu przy-
rodzenie nagnacza: prócz tego roślinyi
zwierzęta DowpaAÓo są śk ladu śR0k>
kiego, wilgotnego” i gębczastego, ozna-
czaiącprzyrodzenie młodociane, z czasem
stają się temperamentu suchego i twar-
dego, wskazując przyrodzenie doyrzale.

Każda klassa obu królestw organicz-
nych, pokazuie iakby skalę ożywienia
niateryi, 1 w rzeczy samey, życie tak nie--
zaaczne w początku nastania istot, roz-
wiia się i powiększa w miarę ich doś
skonalenia się. Rośliny maią ten gatu-
nek życia, który się nazywa roślinowa-
niem: zwierzęta żyią 1 czuią, a istoty

doskonalsze żyią, czująi poznalą. Im
materya więcey: nabywa władz umyslo-
wych; tym więcey się doskonaliiwięcey:
się wzbogaca worgana. Istoty ciągle dą-
żą do wydoskonalenia ich życia; każda
przeto coraz więcey rozwiia swoich zdol-
Ności, im bardziey postępuie w wieku.
Podobnież i oddzielne istoty. przekształ-.
caią się w coraz doskonalsze, przez pe-
Wny rodzay stanu ich życia. Polip na-
Przykład zmierza do przyrodzenia roba-
a; tea do organizacyj oysaiłu, owaddo .

$
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rodzaju konchowego, te zaowu do ryb,
i tak następnie aż «do czlowieka: albo-
wiem malpy przez następne uorganizo-
wauie się* do pokolenia ludzi czar-
nego: czarni do bialego. Na roślinach
toż!samo postrzedz można: ponieważ przy-
rodzenie dąży do wydoskonalenia.

Zdaie się więc rzegzą pewną, że isto-
ty doskonalsze powstały z mnieydosko-
nałych, i że powinny się doskonalić przez
następstwo rozrodzenia. Zwierzęta dążą
do czlowieka; rośliny do uzwierzęcenia
się, minerały do roślin: lecz im więcey
materya stała się ożywioną; km lacniey

zbliża się do śmierci: ponieważ więcey
nadużywa sil życia. Polipy, robactwo,
są plodnieysze, i życie ich tak jest trwa-

"łe, że nie tylko odradzaią postradane
członki, ale posiekane na części, w ty-
ez oddzielnyc h zamieniaią się istot. Ro--
śliny rozmnażaią się przez oczka, galą-
zki, korzenie, nasiona i t. d. źwierzęta
mniey są plodne, a czlowiek iedną tyl-
ko drogą się tworzy, i naylacniey zży-
cia ogolocóny m bydź. może. Zwierzęta
niedoskonale i-rośliny, maią więcey Ży-
«cia fizycznego; my zaś więcey czucia 1
życia moralnego: zużywamy nasze życie
przez czucie i myślenie, a zwierzęta in-
ne przez rozradzauie się i pożywność.

Każda istota ma równą ilość Życia,
lecz nie iednakowym sposobem go zuży-

ł  
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wa. Tm więcey ono się wykazuie przez
uczucia i przymioty umyslowe, tym wię-
cey organa wewnętrzne się uszkadzaią.
Zwierząt życie bardziey iest wewnętrzne,
i dla tego są płodnieysze, mocnieysze 1
mnieyszą maią skłonność do chorób;
kiedy człowiek żyiąc przez czucie, myśl
i rozum oraz różne wrażenia zewnętrzne,
osłabia swe organa i zmnićysza siły fizy-
czne.

Z tego wynikaią różne rodzaie życia:
naprzód życie umyslowe, właściwe sa-
memu czlowiekowi: powtóre, czucia
zwierzętom; potrzecie, pożywności albo

'roślinowania, właściwe wszystkim rośli-
nom, a po większey części i zwierzętom:
lecz wszystkie te rodzaie życia wypły=
waią z jednego zrzódła, z <RG: świata,
albo z istności naywyższey; i dla tega
opisuiąc Boca, powiadamy, żeon napef-

_mia świat cały; że się znayduie w ka-
żdóm mieyscu i czasie, że nim żylemy
i oddychamy , że dusza nasza iest cząstką
Boca (5) czyli tey duszy: powszechney,
która  usianowila wszędzie porządek,
zgodę i harmoniią. :

ROA
e

(5) Dusza twór umysłowy równie iest styorzeniem Stwór-
cy, iak wszystkie istoty zmysłowe: nie może bydź*
przeto cząstką tego stwórcy czyli Boca i przyrodzenia
jego. Czy nadto podnosić przyrodzenie ludzkie, czy ie
zniżać aż do bydląt, równy błąd: gdyż to są dwie -
ostateczności, £rzyp. wyd.

> ż
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est rzeczą widoczną, że przyrodze-
nie utworzywszy pewne nasiępstwo. ro-
ślin i zwierząt, zatrzymało się na czlo-
wieku i w nim zgromadziło wszystkie SI-
łyżycia, które rozdzieliło pomiędzy.niższe-
mi istotami. Czlowiek więc posiada zebrawną

silę organiczaą: i dla tego więcey zdol-
nym 0d iest cokolwiek poznawać, €o iest
niższóm od niego; ponieważ dosyć iest
zwrócić uwagę na to, co iuż nieiako prze-
byl.  Do' znajomości tego: wszystkiego,
dóayć będzie rozwinąćspazokiność my
ślęcą, gdyż ona wszystkie wiadomości lu-
dzkie' zawiera: a takowe rozwinienie się
nażywamy rozumem, który znayduiesię
w każdym człowieku, tylko nie rozwiia
się w równym stopniu.
Im więcey się dusza wznosi,tym

ciało bardziey zniżać się musi: życie zwie-
rząt dąży do pożywności i rozrodzenia Się:
kiedy życie wyższe działając na rozgalę--
żienie się nerwów, wydoskonalenie zmy-
słów, i uksztalcenie mozgu, dąży do ży-
cia rozumnego 1 moralnego. Ieśliby prze-
to przyrodzenie stworzylo z czasem coś
wyższego od czlowieka, miałoby to stwo.
rzenie więcey Życia moralnego, tak iak
istoty niższe od nas więcey żyią fizy-
cznie: o takich to istotach wyższych a
ńas, malą wsżyscy wyobrażenie,wysta-

„ wuiąc one sobie pod imieniem geniu-
Szów, duchów , aniołów:co dowodzi . że
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dusza nienstannie dąży przebywać szereg
ciągly istot rozmaitych, wznosząc się aż
do tronu Boca. esa

INie masz przeto, ani rodzaiów,ę ani
gatunków stalych wprzyrodzenin; ieżeli
teroz uważamy za lakie , nie mogą one
pozostać nazawsze: są to zmiarkowabia

(modilikacye) teyże samiey istoty. Wyni-
ka przeto, że gdy przyrodzenie zmieniało
się wprzód, zmieniać się musi A daley:,
iey dzialania stopniowane postrzedz się
nie daią na człowieku; bo życie iego iest
za nadto krótkie: ciągi tylko wieków u-
kazuią takową różnicę. Dwa lub trzy
tysiące lat, są za male, dla znaczaieyszych
odinian. est wiele istot które sto lat po-
trzebuiją do uksztalcenia się: wieleż tysię*
cy lat potrzeba naich znaczne przeksztal-
cenie? Od póltora tysiąca lat zaledwie
z pewnością czytamy nasze dziele; w fizy-
cznym przeto, względzie malo znaleźć'
możemy różnicy, kiedy w. moralnym
dosyć 1est znaczna. Dawni Egipcyanie,
slawwni. Grecy, oświeceni Rzymianie, byli
to ludzić nie naszych czasów, historya
ich iest olbrzymia; może nie zbywa i te-
raznieyszym na sile i odwadze; lecz ich
dusza była wyższa, sposób myślenia wspa-
nialszy, i rządy doskonalsze, czego do-
piero naśladować prawie iest niepodobno.
Dawnieysi Sarmaci, Gallowie, Germa=

_ nowie (Niemcy), Cymbrowie i we wzglę=.
NTI 1617 0, 24
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dzie fizycznym nas przechodzili. Któż wie
czy nie zaszła podobna różnica i w kró-

lestwie roślianćn? Znayduiemy zabytki
kopalne, iakiemi są: kości sloniów, ie-
dnorożców, i inne pod imieniem mam-
mutowych, z których domyślać się po-

„trzeba, że owe zwierzęta przechodziły
wielkością wszystkie, dopiero żyiące:
słonie teraznieyszych czasów dochodzą
stop 10 lub 12 wysokości; kiedy. z ich
zabytków do 20 wnosić nalęży (5). Ry-
bacy za osobliwość lowią wieloryba (ba-
leine) wielkiego od siop 80: w dawniey-
"szych zaś czasach od 150 uchodził za
miernego. : RE

Odrodzenie się bardzo widocznym spo-
sobem okazuie się na nicktórych po-
koleniach ludzi; mniey iednak we wła-
dzach fizycznych, iak we władzach umy-
słu: bo wszelka w tym względzie zmia-
na, łacniey się odbywa na częściach de-
likatnieyszych; a poźniey przechodzi i
do części grubszych: i zaowu, co tracą
zdolności umysłowe, zyskuią sily fiży-
czne: ludzie prości są mocni i czerstwi,
ale ich władze rozumu są ograniczone:
zysk w tym razie dla materyi, dzieie się
ze szkodą rozumu, i pospolicie bywa, że *

  

(5) w Gabinecie Akademii nauk w Petershurgu znayduie się
ząb od g stop długości: obacz Zoologia X. Jundziłła
T. 1 K. 88. ,

*'.



„371

„glupcy są bardziey materyalni czyli us
zwierzęceni.  Ciala przeto organiczne
wznosząc się do człowieka, doskonalą się
wprzymiotach umysłowych; kiedy zno=
wu ten, prędzey lub poźniey zstąpić mu-
si do materyi; a przeto ustanowić bieg.
,przyrodzony sił życia. SĘ

Człowiek przeto będzie węzłem ie-
dnoczącym Bóstwo z materyą, wiążącym
niebo z zjemią. 'Ten promyk mądrości,
który się blysczy w jego myśli, zastana-
wia się nad całćm przyrodzeniem. Ro-
dzimy się tlumaczami woli wszechwła=
dney; przezręce nasze Bóstwo porząd-
kuie wszystko i ustanawia równowagę
między roślinami a zwierzętami; słowem
berlo ziemi nam iest powierzone i do nas
tylko należy rozmnażać, co iest potrze-
bnóm, lub nisczyć, ieżeliby w czómkol-
wiek czyniło przeszkodę. Do takowego

stanu znaczenia trzeba, żebyśmy byli zło*
żeni z dwoiakiego przyrodzenia; z rozumu,
aby poznać i iśdź za wolą naywyższego;
l z materyi, abyśmy naniędziałać mogli.

Dwa więc są światy dla człowieka:
zmysłowy i umysłowy; ponieważ z dwóch
Istot iest złożony. Odnosimy świat
Mmateryalny do Boga, i przenosimy Bó-
tswo do świata materyalnego. Materya-
ści przypusczaią iedńę tylko drogę, a

 Spiritualiści drugą: zkąd wynika, że obie
strony, znać mogą połowę tylko świata;

SCUW" E :
)

sgizowe
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aby zaś poznać cały, potrzeba iednoczyć
obie te galęzie, ponieważ są w wzaiemnem
ciągle na siebie dzialaniu.

| | | W,
 

GOSPODARSTWO

omłocarniach >€ Dreschsiiihle Ę w Szkocyi.

Tłumaczenie z Niemieckiego.

W rmmosvu okręgu Curse de Govrie
w Szkocyi , maiącym dlugości czternaście
a szerokości czićry mil angielskich (1)
znaydaie się nie mniey tak i20 mlocar-
niczyli młynów milócących konnych,
a 1o wodnych. "W innych częściach
Szkocyi "używanie  mlocarni tak iest
pospolitć, iż nie można dostać naiemnika
do 'mlocenia cepem. Do budowli tako-
wych machin są udzielni, mechaniści ró- -

_. żniący śię od cieśli. SZR
; Pan Brown powiada , że młocarnia iest
naycelnieyszym przedmiotem gospodar-
stwa wieyskiego, i że zaprowadzenie oncy
bez wątpienia naywięcey się przyczyniło
do wydoskonalenia rolnictwa. _Wyra-
chował on pożytekz powszechnego za-
prowadzenia oney w Anglii wyni-
knąć mogący nasiępuiącym sposobem.

+

  

<

,
(1) 5. mil angielskichliczy się, na iednę milę niemiecką*  



i. Liczba Ak rów'2) zasianych zbożem
w Anglii wynosi . . 8000,000 akrow

2. Srzednia propor-
cya zbioru z onych, ra-
chuiąc po 5 kwarter
(5) na każdy akr. . . 24,000,000 kwarter.

3. Nadmiar zyku
młocąc zamiast cepami
młocarnią jest ziarna
s (4) a zatćm na ca- | :
lym ogóle. ... ... 1,200,000 kwarter.

4. Wartość tego |
szysku szacuiąc po 40 |. z
szyjingow kwarler. 2,400,000,funt szt.

Oszczędzenie na
oliwka po1 szylin: (
ża kwar.-. © .-, _1,200,060, funtszi,

6. Roczny tedy z o- - ; i
sczędzenia wydatku za=
młoćbę zysk na ogóle 5,600,000, funt szt,

7. Gdyby wreszcie
tylko połowa podaney |
ilości zboża była rocz-
nie wymloconą, będzie 1 „800, 000, funt szt.

1

h

  

(2) łAkr.„Angielski zawiera 175 prętów, a zatćm 25  pre-
tami większy od pół morga „chelminskiego. ,

(5) Quarter Angielski równa się 100 garcom Litewskim (
Kommisyyney miary.

(4) W Anglii płacą ad 1. quarter wymłotu zboża , 5. garncy
zboża wymłlóconego, które się:tu za oszczędzone szacu-
ie i 1. Szyling czyli 2 złł. Polskie. Funt szterling ma
w sobie 20 szylingów i równa się walorowi 40 złot.
polsk, Wróznych prowincyach różna iest cena płace-
nia za młoćbę. Tu przyięta iest własciwa rzeczonemu
okręgowi. ,
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Nadto dodaie, iż ze wszystkich kra-
iowwsławionych rolnictwem w Europie,
nie ma żadnego w którymby się tak mało
tak prostych i tanich narzędzi rolniczych
znaydowało iak w Szkocyi, co dla aren-
duiących gruntą iest arcy ważnym arty-
kulem. Mlocarnia zaś chociaż z siebie ko-

„sztowną bydź się okazuie, iest iednakże
w stosunku pracy rąk ludzkich przez nię
oszczędzoney naytańszą. |

v

Machiny do przędzenia w Anglii.

„Arkraiia (Arkrighta) machiny do przę-
dzenia bawełny doprowadzone są w An-'
glii dotakiego doskonałości stopnia, iż
na dwóch machinach mol (Mule) zwa-
nych ieden człowiek może prząśdź sześćset
nitek razem. Przytóm sama machina.

„ dziala wrzecionem z większąniż człowiek
zręcznością, którego calćm zatrudnieniem
zerwane związywać nitki. Na tych ma-

„chinach ruski len daie się dosyć cienko
prząśdź , równie iak konopie czyli pień-
ka do lin używana. Takowe tkanie dzia-
ła się za pomocą machiny parney nie zaś
rąk ludzkich. Teden funt bawełny wy-
daie nitkę na 167 angielskich, lub 37
niemieckich mil dlugą.

Machina do przędzenia JPanów /770-
uldeswortha i Komp. w Anderstonie dzia-

+

)



399, |
la za pomocą machiny parowey, malącey
siłę 21 koni, lecz gdy w przędzeniu siła
szesnastu koni dostateczną bydź się oka-
zala; przeto reszta parydziałaiącey została
nżytą do ogrzania dwóch wielkich budo-
wli, toiest: przędzielni samey sześciopię-
trowey od 175, 304, i drugiey od 76,696,
stop sześciennych. Ciepło natenczas pod-
nosi się wnich na 17 do 21 stopni Re-
aumura.
W  machinie do przędzenia znayduią-

cey się w Carzne rury tak są urządzone,
iż każde piętro osobno może bydź ogrzane.
W pewney machinie do przędzenia

wManczester ()/aschesiter) para podnosi

«się aż do osmego piętra, ogrzewa naprzód

*

wierzchnie, a potóm ogrzewaiącspuszcza się
do innych piątr na dół. "Toż samo można
widzieć w machinach JPanów Tud (70--
od) tSzevenson w Glasgowie. Małó do-
tąd prob zrobiono ogrzewania parą do-
mów mieszkalaych, gdyż: te, pospolicie
nie są dość wielkie, ażeby do ogrzania
ich utrzymywanie kotla mogło bydź z ko-
rzyścią. Dom Pana Li (Zee) w Man-
chester może slużyć za wzór podobnego
ogrzewania, do którego para zprowadzona:
pod ziemią z będącego w bliskości kotla
parowey machiny tak mocno dom cały o-
grzewaiż niemal ciągle wietrzniczki otwar-
temi bydź muszą. W jadalnym pokoiu pa-
ra utrzymuie się w dwóch z lanego żelaza
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naczyniach. Nadto tenże dom bardzo pię-
knie gazem iest oświecony. [Domgościany
pod czarnym bykiem równie parą iest 0-
grzany.

N

"Nowy i prosty sposób leczenia bydła
od zał azy. używany w IVęgrzzech. -

W. Węgrzech, gdzie zaraza bydła pra-
wie bezustannie w iednym lub drugim
panuie mieyscu, i straszne rozprzestrzenia
spustoszenia, wynaleziono niedawno spo-
sób, którego skutek równie prędki iak
pewny.

Pan Hrabia Bussy bawiąc się w Wę-
grzech właśnie podczas tey nadzwyczay-
ney zarazy, był świadkiem uczynionego
z tego dekarstwa doświadczenia na pe-
wnćm iuż prawie nieżyjącóm bydlęciu,
które następuiącego dnia zupelną rzeźwość
i chęć do jedzenia odzyskało. Wynala-
zek ten winniśmy JPanu Chorowi we-
terynarzowi miasta  Sthul-Weisenberg,
który pierwszą probę tego lekarstwa
uczyni! w dobrach Bereny. Sposób ten
iest następulący:

Biorą się piwne drożdze, rozlewaią się
piwem tak ażeby łyżką czerpać można
bylo, sześć lydók stołowych bierze się do
miary piwa zwaney Schoppez (czyli pół
drezdeńskiey miary zwaney Kazze wle-
wa się choremu bydłęciu potrzykroć |
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w gardło;ca gdy zbawiennego nie nczy=
ni skutku, nazaiatrz powtórzyć potrze-
ba. Bydlu po pierwszym dniu przypro-
wadzonema do zdrowia, drugiego dnia
dwa i trzeciego raz tylko daie się lekar-
stwo (5).

Hrabia Bussy upewata, iż ile razy wi-
dział użycie tego sposobu, zawsze dobry
skuiek po pierwszym dniu się okazal.

Przedni ocet z wydoskonalenie onego.

Należy ' wziąć ankierek  dęko=
wy z obszernym otworem; dwadzieścia
cztćry kwart berlińskich (po 27 funtow)
deszczowey lub rzeczney wody; trzy
kwarty dobrey prostey wódki; trzy kwar=
ty dobrego mocnego octn; trzy funty
miodu przaśnego, ieden funt rozowego
chleba, i szesnaście łotów drobno uiu-
czonego winnego lagru.

Do wrzącey wody rzuca się winny
łagier i miód i póty się razem gotnie aż
póki lager zupelnie nie rozpuści się. Gdy
iuż do tego przestygnie stopnia,że w nim
rękę utrzymać będzie można, natenczas
zlewa się do ankierka dolewaiąc wód-

* ką. Poźniey rzuca się chleb pokraiany

ż
 

 

(5) Wiadomo iż roszczyna (Sauerteig) skuteczną iest od za-
razy na bydło. W niedostatku drożdży można oney u-
żywać. s Ą



378
w kostki wielkości orzecha do garnka
niepolewanego, . nalewa się octem, a
przegotowawszy przez kilka minut dole-
wa się do beczki, zatyka się mocno,
klócąc przez kilką minut ażeby wszyst-
kie części mogły się z sobą dobrze po-
mieszać. Poczćm odtyka się ankierek i
tylko kawałkiem płótna się nakrywa,
stawia się przy ciepłym piecu lub też
w lecie pod dachem obróconymku połu-
dniowi. Po sześciu lub ośmiu tygodniach
sciąga się aż do mentów do osobńego na-
czynia i stawia się w piwnicy ażeby się
lepiey sklarował. Ocet ten nieulega ple-
sni, iest dobrego zapachu i smaku, nie
ustępuie w niczćm naylepszemu winne-
mu octowi, lecz prawie równie wiele ko-
sztuie.

W każdym rodzaiu octu a osobliwie
w różanym znayduie się niezmierna liczba
malych robaczków, których okiem doyrzeć
nie można, a które przez szkło powiększa-
iące w postaci malych węgorzy się po-
kazuią. leden gran Teryaku do garnca
ociu ubiia wszystkie. Przez cą nie tylko
ocet bardzo polepsza, ale nawet staie się
także wybornćm zapobiegaiącem lekar-
stwem od zlych i zaraźliwych chorób.

+
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Sposób zachowania soku cytrynowego

z przysposobienie onego.

- Ponieważ nie zawsze można mieć świe-
ży sok cytrynowy, a nawet wydobyty
z cytryny znaczną część ze swey utra-
ca mocy; przeto powinniby kramarze,

' "aptekarze i kucharki przy sposobaey weń
opatrzyć się porze. Doświadczenie pokaza-
łe, iż sok cytrynowy nawet przy nay-
większćm staraniu ulega pleśni. Sposób
pewny zachowania go od zepsucia przez
lat nawet kilka iest następujący: świe-
że i ieszcze nie nadpsule cytryny, obra-
ne z żółtey skórki, pokraiane i oczy-
szczone z nasienia rozcieraią się i wyci-

 skaią.  Wycisniony sok, nad wolnym
węglanym zagotowuiesię ogniem icie-
ply ieszcze przez suche przecedza się płó-
tno, a nakryty zostawuie się przez 24

godziny. Poźńiey zupelnie czysty wyia=
śniony sok zlewa się do butelek, doda-
jąc do każdey ieden Iót czystego winne-
o wyskoku, lub też bardzo tęgiey wód-

ki Potćm zatyka się mocno, stawia nie
mieszaiąc w chłodne i ciemne mieysce a
naylepiey do piwnicy.

Sposób nadania niebieskiego koloru
Horlensyom.

Zwyczayny kolor kwiatu Hortensyi
(Hydrangea Hortensis) iest czerwonawy;
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są jednakże niektóre niebieskie, o których
rozkrzewienie miłosnicy kwcżóż bardzo
się. starają. (Chcąc mieć z czerwoney

biękitną Hortensyą, wziąć trzeba wy-
wietrzałey -blotaistey ziemi zmieszaney
z żelazną ochrą (Eisenocher) która przez
czas niciaki nawolnem leżała powietrzu,
jaka za zwyczay znayduie się w stawach,
błotnistych łąkach, lub kanałach pod
wodą,gdzie ią przez właściwą sobie ce-
chę czerwono-brunatnego koloru poznać
można. Do tey przez samo przyrodze-
mic z żelazną ochrą zmieszaney ziemi,
gdy się czerwono kwitnąca przesadzi
hortensya, przemienia się w naypiękniey-
szy niebieski kolor, a nawet iw niey do-

—brze się utrzymuie. i >

Sposób otrzymania dobr,ych Jablek
Z NASIENIA. .

sp każdym dobrze doykżatój żabtk-
znayduiesię, próczwielu nasion z jedną lub
wielą sIrODSIO plaskiemi, iedno lub dwa

okrągle ziarna. Z okrągłych ziarn wy-
rastają iablonie, daiące takiego gatunku
iabika, z jakiego byly wzięte, z plaskich
zaś wyraastaią dzikie dizewa W których
pierwsze były szczepione.  Zmalazlszy
różnicę między nasieniem „sadzą się okrą-
gle. we śrzódkiwa plaskie na około pierw-
szych na dobreyziemi, a tak wyrasta-
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iące drzewa społożcuia oraz ze skladu li-
ści, które iakby welną bywaią pokryte,
dobre gatunki rozróżnić można.  hzecz
godna uwagi, iż nasiona dzikich iablek
po większey części SĄ, chociaż niezupel-
„nie, okragie. Odkrycie to, jest ważne i
zasluguie na pewnieysze doiyiadczeńie
W. jednym albowiem owocu znaydowa-
Tyby się dwoiakiego rodzalu nasiona, z któ-
rychby można wyhodować dwa zupel-
nie od siebie różne rodzaie iablek. W ta-
kim razie nigdyby zmieszanie soków dzi-
kiey iabloni z sokiem wszczepionego do
niey «drzewka nie nastąpilo, lecz samo
wspólne krążenie dwóch różnych soków
mieysceby miało. Byloby rzeczą mniey
uderzaiącą, gdyby szczepione drzewa tu
A owdzie dzikie wydawały jablka, lecz
że w iablku tego co i szczep «rodzaiu
soki dzikiezebrać sięi zgęstnąć mogą, to iest
bez wątpienia godnym:zastanowienia Wy”

padkiem. 'Takowe odkrycie uczynione
naprzód w Anglii, ogloszone zostalo
w The Morning Chronicle 1815 Mar. 24.

6

Rozmnożenie pszenicy przesadzaniem.

Sławny autor ogrodowego Słownika
JPan Z. Mullerz Camórtdze.posiał 2go
Czerwca 1766 roku pszenicę , $go. Sier-
pnia wzięte ićdno kaliwo podzielii na 18
części i nanowo przesadził W. miesią-

l
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cach Wrześniu i Październiku owe ka-
liwa powtórnie wyięte i na 67 części poz
dzielone zostaly. Na wiosnę w imiesią-
cach Marcu i Kwietniu wydobyte z zie-
mi wydały 500 kaliw.. Liczba przez o-
wo postępowanie otrzymanych z iednego
ziarna pszenicy kłosów wynosila 21,109:
te wydały 53 miar ziarna ważącego 47
fuutów i 14 lotów (6). .

 
EEC"- EWENETOZEKZ

j S2 AT nna 4

SST A.R.0-Ż:YEN0-5-G.

(Wyiątekz Diclion. desbeaux-arts par A.L.MILLIN),

Hnnxotascu zwane inaczey /ercułani-
LM , herculdneum było miasto staroży-
tne i wspaniale w Kampapii, w okolicach
Portici. Podlug opisu Dyonizyusza z Ha-
likarnasu to miasto zdaie się bydź zalo-
żone w czasach naydawnieyszych, :a nasię=
pnie bylo w tęku Osków, Kumeńczyków
i ińpych starożytnych narodów. Wybuch
Wezuwiusza przypadly w 471 roku był
przyczyną wielu nieszczęść i lawą miasto
Herkulanum zalał, a tak ukryte i ślada
żadnego niemaiące GG do wieku XVI.

'a snach iakie P. Dudhećł w Hustop kach

 

(6) Przyklad ninieyszy bardziey iako przedmiot ciekawości,
niż sposób pożyteczny rozmnożenia pszenicy położony
jest tutay; aednakże ubogim kątnikóm, toiest ludziom
pracuiącym za samo mieszkanie w chacie, może czasa*
gui PRZE: Przyp. wyd.
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neapolitańskich czerpal, przy końcu po-
mienionego wieku wydobywać rozpoczę-
to „co iednak wkrótce ustalo i w niepa-
mięci do XVIIL. wiekubyło. W roku

„ 1706 xiążę dEdbeuf lotaryngski, przy-
,był do ziemi napolitańskiey z woyskiem
przeciw Filipowi V. i poiął tam za żonę
córkę xiążęcia de Salsa, i to wlaśnie
małżeństwo bylo powodem długiego ży-
cia w tym kraiu. WW roku 1720 wy-
budowal wieyski dom na brzegach mo-
rza w bliskości Portyci Aby zaś swoie
pomieszkanie upięknił i przyozdobił po-
mnikami; od wieśniaka kopiącego na-
ówezas stiudnią zakupił prześliczne robo--
ty marmurowe. [a studnia leżała przy,
ogrodzie augustyanow bosych i dodżiś
dnia ieszcze się znayduie.  Kopano ią
do znaczney głębokości i w popiolach WVe-
zuwiusza znaleziono trzy posągi kobiet
ubranych. Xiążę Q£deuf iako miło-
śnik starożytnych pommków nabył
wkrótce ziemię gdzie ów wieśniak kopał,
i swym kosztem mnóstwo: robotników
naiąwszy pozakladał kopalnie. Wnet
znalazł szczątki kolumn i kilka posągów
greckich, poźniey kilka innych kolumn
i posągów któremi xiążęcia saskiego Eu-
geniusza udarował, a po śmierci tego do-
stały się saskiemu elektorowi naówczas
królowi polskiemu i umieszczone zosta-
ły w ogrodzie drezdeńskim wraz z in-
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nemi pomnikami. "Tym czasem rozma-
ite zamieszki i zatargi narodowe, opo-
źniły przedsięwzięte prace ale zczasem
kiedy na 80 stóp w gląb wykopano,zna-
leziono ziemię, toiest posadę na którey
"miasto jak dowi miewano sięHerk ulanum
wybudowane bylo: z mnóstwa staroży-
nych posągów xiążę neapolitański uło-
ży! niuzeam wPortyci wszystkiejnne prze-

„wyższaiące. Pod rozwalinami 1 gruzami
lawy odkrytokilka znaczney wielkościbu-
dowli a między  Innemi prawie caly
teatr- i świątynię w którey Jowisza zna-

deziono.  Pozniey będziemy mówili o tym
teatrze iako o nayznakomitszym pomuni-
ku starożytności, bo pięknośćiiego wska--
że nam:-smak padzwyczayny iaki miesz-
kańce tego miasta do spestaklów mieli.
"W rzeczy samey byli oni dosyć slawmi
w: starożytności przez szczególną miłość
do tego rodzaiu ukontentowania, tak da-
lece 1ak niektórzy wspólcześni pisarze
mówią, że widowiska itym podobne spe-
ktakle, przenosili uad' naysroższe niebez-
pieczeństwa, nad ogień,grad kamienny
it d. Ale Dyon Kassyusz mówi że trzę-
sienia ziemi kilką dniami poprzedziły
zapalenie się Wezuwiusza, a zatćm ieżeli
to, cośmy powiedzieli prawdą było, pe-
wnieby znałezłono w teatrze szkielety.Zpo-
między ciekawości jakie wydobyto z Her-
kulanum to przytoczę,że znaleziono szkie-
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let nienaruszony stojący przy schodach
jakiegoś domu i trzymalący kiesę zdro-
bną monetą, lecz przez nieostrożność ro-
botników. dotknięty w proch się rozsy-
pał. Wprzód nim odkryto teatr znal +
źli dwie wielkie swiątynie wielkości cale
różney między sobą, iedna z nich miała
szerokości stop bo a długości 150, dru-
ga zaś Go dlugości a 45 szerokości. Bydź
może, że ta ostatnia była kapliczką, we-
wnątrz iednak były kolumny, ściany fre-
sko malowane 1 gdzie niegdzie tablica-
mi kamiennemi pokryte na których by-

dy napisene imiona osób należących do
wybudowania, utrzymywania i inaugura-
cyl tego kościolka. Na czele tych dwóch
swiątyń znaleziono wielką budowę od
niektórych znawców za Forum Ctoile
osądzona, posada tey budowli zaymowa-
ła przestrzeń prostokąta dlugiego na 228
a szerokiego na 132 stopy. Był otoczo:
ny mnóstwem kolumn, „ma których skle-
pienie się utrzymywało, między slupami
znaydowały się posągi brązowe ale nad-
psute: posada tego pomniku była mar-

murowa'a ściany fresko malowane: ka-

wałek z tych malowideł był z murem od
ściany odięty i przeniesiony do Muzeum

króla Napolitańskiego. Ulicy wszystkie
były proste i iakby pod szaur murowa-
ne, bruk z lawy a zatćm słusznie stąd
wnosić można ,że iw dawnieyszey stóro-

N. VIII. 1817. 25
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Żytności wybuchy Wezuwiusza iuż by-
ły znaiome. W/ewnętrze wielu budowli
fresko malowane pokazywało przedmiio-
ty Mitologićzne i historyczne. Król ka-
zał ie wszystkie do swoiego gabinetu po=
przenosić; niektóre malowidła byly kwia-
ty, ptaki, ryby i t. d. rozmaitey wiel-
kości w liczbie 700, a teraz wszystkie
w wyż pomienionym gabinecie. Naywię-
ksza ichliczba 12% ma cali wysokości.
Niektóre z nich pokazuią śliczrie malowa=
nie. kobiet, kupidynków, gracyów — ara-
besków,waz, urnów, skorupek , konch
it 0 = i
"* Oprócz*tego tak szacownego zbioru
malowideł w gabiaecie króla Napolitań-
skiego „leszcze są rozliczne posągi rozma=
itey wielkości, Odkryte w Herkulanum,
6 większey części brązowe. |

Rysunek i opis tych figur znayduie
się w dziele DezBronz dErcołano.Wszy=

stkie Kościoły**mialy w sobie rozmaiie

narzędzia, slużące do czynienia ofiar i li-

cznych obrządków Religiynych;część ich
była z brązu, część z marmuru, część ze

szkła. "Próynogi, rozmaite naczynia, wa-
ży, meble, tak są smakownie zrobionei

"tak wielką baczność znawców -na -się

sciągnęly, że nawet w dzisieyszych ume-
blowaniach za wzór Artystóm naszym
słażą. Znaleziono ieszcze w ruinach Paź.

lacu wieyskiego, o którytn dorozumiewa=
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ią.się że należał do familii Pizonów, zna»
czaą liczbę rękopismów na liściach drze=
wa Papy rus. Mialy:one kształt waleczkow

(Volumina) około 6 cali dlugich, a 3
śrzedaicy. —Ośmset .rękopismów takich
przy niesiono do Muzeum Pońtici. Wszy-

sikie te wałeczki iakby na węgiel spalo-
'ne,:za dolkbięciem się rozsypuią. Przez
dlugi-czas tak nie tykane zostawały, ali-
ści. mąż udarzony cierpliweścią nądzwy-
czayną rozwiiać ie. przedsięwziąl. Oy-
ciec Antoni Pzagęć mnich napolitański
wynalazł pówien sposób rozwiiania tych
waleczków, na papier swieżą gummą po-
wleczony, bez. naymnieyszego uszkodze=
nia:-lecz ta robota corazidzię powolniey;
gdyż dotychczas nie wielką liczbę ma-
my rękopismów wywinionych.

-_ Pomimo że nadzwyczayną liczbę roz= -
licznych narzędzi slażących do obrządków.
religiynych znaleziono w Kościołach, od-
kryio ieszcze znaczną ich mnogość w do-
mach prywatnych, a temi są stoly, łam=
py, lichtarzei t. d. naypiękniejszey ro-
boty i prześlicznych kształtów.

*. Wielka ich liczba iest wyrytowana
w podróży do Sycylii Opata SazzćNon.
Muzeum zawiera'wsobie wielką ićszcze
liczbę rozmaitychprzedmiotów które nie=
tylko dla swey piękności są sławne, ale
nawet dla dobrego sposobu  przechowy=
wania. Ośm bowiem pokoików przezną*

NN o
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czono na ukrywanie tak slicznych, tak
zadziwiaiącychi z wielu miar tak użyte-
'cznych rzeczy. /W' pierwszym pokoiku
znayduią się rozmaite rodzaie owoców
fresko malowanych, które do tych czas są
łatwe do rozpoznania. Boby, orzechy,
figi, winne grona, chleby, powieszane tam
są Gatki płaszników: w innych pokoiach
znayduią się rzeczy używane w laźniach
i cieplicach, iakoto: waży, myynicy, czer-
paszki metalliczne, bielizna którą się ucie-
rano, flaszeczki gdzie oleyki pachnące się
znaydowały, narzędzia muzyczne, a mię-
dzy innemi flauty kościane, pewny ga-
tupek arłfy itd. Na niektórych narzę-
dziach wyczytywanoiimie Eschyla:W tym-
że samym pokoiku iest przybór narzędzi
srebrnych i miedzianych Cyrulika, tabliź
czki woskiem naprowadzone snać do no-
towania. „Znaleziono w Herkulanumie-
szcze malowidło, gdzie młoda dziewica
wjedney ręce trzytna podobne tabliczki
a w.drugicy styl, i rozmysła nad tćm co
ma pisać. Ukazuią w, muzeum pióroz drze-
wa cedrowego zacięte w nasz sposób:lubo
nieco czarnawe, dość iednak mocne i nie
spalone. W tymże samym pokoiku znay-
duie się caly przybor toaletki kobiciey
iakoto: naszyyniezki, zauśzniczki, pierście=
nie złote, pewnego ksżtaliu igielniczki, gdzie
szpilki zamknięte były., Wszystko to po-
kazuie że i starodawne niewiasty podo-
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bnie iak teraznieysze musiały gustownie,
z przepychem się ubierać. Ogromna liczba
narzędzi kuchennych cały pokoy zaymu-
ie, a tam rondelki rozmaitych ksztaltiow
metalliczne, iane do robienia cukrow, noże,
szczypczyki i t. d. lednak wszystkie te
narzędzia nie z czystey miedzi ale z mie-
szaniny były robione, a niektóre posre-
brzane. Naybardziey interesuiącym I nay-
glownieyszym prawie zbiorem tego mu-
zeum są lampy metalliczne mało co zatóm
uszkodzone. Ź przedmiotów „iakie nay-
bardziey podróżuiących uderzaią, są dwa
posągi tak zwane we Francuzkim (Sta-
tues Equestres) Konsulow Noniusza Bal-
busa i iego syna, marmurowe. Znalezio-
no ie nie w teatrze lak niektórzy u-

' trzymuią,ale w prżysionku budowli leżącey
przy forum i teatrze: rysy tych posągów
są proste i naturalne, posąg młodego Bal-

busa bez naymnieyszego uszkodzenia był
znaleziony;aleoycowski nie miał głowy i
ramienia które pozniey zostały dorobione.
Na niesczęście powleczono te dwa po-

sągi iakimsiś'kolorem aby te dorobienia
nie były znaczne lecz wątpić niepodobna
że przez to rysy owey piękności są przy-
tarte. Wszystkie prawie posągi zzalezio-
ne w Herkulanum, oprócz dwóch któ-
reśmy dopiero wymienili, są metalliczne.
Pliniusz i insi-starożytni pisarze mówią
nam o mnostwie posągow brązowych, ale
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my tegonic nie widzimy, gdyż żądzai po-
- trzeba wszystkie za czasem iuż potópiły
na monetę, iuż inszym sposobem popsu-
ły. Liczba posągów rozmaitych wielko-
sci znalezionych w Herkulanum. iw Pom-=
pei przechodzi prawie 150. Posąg Mer-
kuryusza wielkości przyrodzoney znałe-
ziomy w rozwalinach Portycy 1758 r. go-

"dzien iest bydź zacytowany na pierwszćm
mieyscu. iest to dzieło iednego zesław niey-
szych mistrzow. Postać kobiety znaleziona
11739 r. w Herkulanum godna iest miey-
sca. 280 w rzędzie dzieł sztuki dla szłache-
tności i pięknościswoiey postawy i dla
lekkości ubrania. Z przykrycia głowy
dorozumiewają się niektórzy że to iest lu-
no. Faun piiany iest także zadziwiaią-
cym: rozciągniony na Iwiey skórze a na
„drugiey ramieniem lewóm się opiera,
w "lkości nadprzyrodzoney: okresy tey fi-
gury są doskonałe, wyraz upoienia się

> 14 tey wesołości Bachusówey iaka się po-
kazuie w ruchu palców ręki prawey iest
prześliczny. Widzieć się tam daie mały
posąg Wenery, u boku któreyiest Delfin.
Posąg Dyany bieżącey, maiący wnet
strzalę wypuścić. Merkuryusz trzymaią=
cy kieśę, iako bożek handlu. Fortuna trzy-
maiąca rog obfitości: wszystkie te trzy fi-
gury są wysokie na trzy stopy. Faun
uspiony wielkości przyrodzoney pokazuie
„na sobie prawdźiwą spokoyność snu, prze-
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dziwnie wyrażoną: slusznie zatćm w rzę-
dzie przednieyszych tego muzeum kawał-
ków mieścić się może. Amazońka na. koniu
siedząca 16 stop wysoka. Posąg nadzwy*
czayney piękności ukazuiący "czlowieka
płaszczem przyodzianego, maiącego prawą.
nogę na kamieniu, a łokciem na teyże no-
dze opierającego się, lewe zaś ramie pod
plasczem ukryie: postać lego iest wspaniala
a rogi na głowie będące znać daią 0 iego
wyższości.* Niektórzy starożytnicy rozu-

_ mieli żetoiest posąg Seleuka Nikatoraie-
dnego z następcow Alexandra,© którym
mówią, że niegdyś samieden wstrzymałdzi-
kiego byka iprzywiodl do mieysca ofiar,
i towłaśnie bydź może przyczyną rogów
na iego głowie, będących symbołem sily
i mocy. Tanecznik na palcach nóg sto-
iący iest prześliczny, ten posąg na 9 cali
iest wysoki.

Zbior naczyń, troynogow, lampi in-
nych starożytnych narzędzi muzycznych,
iakie się widzieć dają w muzeum  Por-
tycy, iest wielce slawny nie tylko dla
piękności i smakownego wykończenia,
ale i dla tego że te przedmioty poslużyć
mogą w badaniach rozmaitych zwycza-
iow, sposobów odbywania obrządków
religiynych i tym podobnych starożytno-
ści. Znaleziono także w Teatrze se/la cu»
rulis, na którćy konsul czy inny urzę-
dnik siadał, Co się tycze lamp, lichtarzy,
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i tt d. wykończenia ich są Gs i
śliczne. Pod rozwalinami tych miast zna-
leziono także wiele narzędzi muzycznych,
iakoto: lirę, brzękadło, trzeszczki dre-
„wniane,pewny gatunek arty tróykątney,
cymbały, flauty kościanne. Widzieć się
tam daie .mnóstwo Bożków domowych.
Dwie. figurki konnei metalliczne w galo-
pie, ale bez żadnego przyboru bez siodła
i wędzidła. Winkelmann w liście o od-
kryciach Herkulanum do Hrabiego de
Brih/ wykłada sposób przekopywania
Jawy, zatćm chcącemu to wiedzieć po-
szczególnie; zalecamy do czytania list po-
mieniony: sposób ten bowiem nie tylko
jest mało kosziuiącym, ale nawet korzy-
stnym dla robotników. Cudzoziemcy i1
podróżujący niemogąc przeyrzeć tych
wszystkich działań, z naywiększą ochotą
chcieliby oglądać miasto Herkulanum.
Zaczęto wprawdzie nad wyrobieniem
schodow i wolnego wstępu dla cieka-
„wych i uczonych pracować, i iuż podo-
bno są odkryte i spodziewać się należy
że za czasem "Teatr Herkulański zupeł-
nie z lawy oczyszczony będzie; dachy
wszystkich domow były zupełnie przez
lawę ugniecione; sciany  wspanialszych
domow po większey części od robotnikow
porozwalane, gdyż malowidla iakie się
mogły znaydować oddzierane były, po-
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mnieysze zaś domki, cale bez żadnego
naruszenia pozostawały.

(Dalszy ciąg nastąpi )
(

mam awe wawa ac pacz ca

BARTŁOMIEIOWI ŻYTOSIEYSKIEMU BONAWENTURA
CHLEBOZBIERSKI

zdrowia dobrego.

Pracą a nadewszystko wiekićm skołata-

ny móy umysl może się stać przyczyną,
że ten list, który do W MPana i Dobro-

dzieia piszę, żądaniom iego nie-odpowie.
Ludzie przy znacznym schyłku lat swo-
ich robotą piśmienną bynaymniey się nie
zatrudniaią; bo drżąca ręka nie bez tru-
daości zestarzaley glowy, myśli kreślić

"może. Wybacz przeto Mości Dobrodzie-
iu kiedy 89 rok życia moiego w czóm-
kolwiek na tym papierze zbiądzi.

Z tóm wszystkićm uprzednio Panu
Dobrodzieiowi donieść winienem, że. nie

zdobywałem się na te, iak teraźnieysi
„zwą koncepty, ale-zgóry 1 prosto bez
żadney okrasy swe myśli na papier prze-
lewałem. Płochość, niewstrzemięźliwość
i tym podobne przywary młodzieńczego
wieku, na widok białego: włosa usunę-
ły się z pod moiego pióra.  lestem z u-
rodzenia Polak lak Panu o tćm wia-
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domo, i powagą,zwyczayną narodu te-
go cechą, między innemi się odznaczam:
lecz boli mię i znieść tego nie mogę, kie-
dy wspólrodak lek komyślnością napoio-
ny, przekracza granice przystoyności i
na siebiei na współziomków pośmiechy
innych narodów sciąga. Daruy przeto
Mości Dobrodzieiu przez wzgląd na przy-
daźń w jakiey od dzieciństwa żyiemy,
kiedy do niego na samprzód glos zabiorę.
"Ó ludzkie przyrodzenie! iakżeś w sa-

mym gruncie slabe a we wzroście nie-
stałe! o lekkie umysły! iakże naymniey-
sza namiętność na wszystkie strony wa-
mi miota, i iak krotną barwę za czasćm
na się przybieracie! któż się spodziewał
by stałość niegdyś nie przezwyciężona,
zamieniła się w postać giętkiey trzciny,
którą lekki zelir do ziemi ugina!

_ Niestety! dzisieysi właśnie pisarze ia-
kimś opętani szałem, miiaią prawą sciesz-
kę do oświecenia, a"krną w przepaściach
_blędów i ciemności.

Proiekt Pana Dobrodzieia literacko-
obywatelski, którego nie bez żalu 'Tygo-
dnik Wileński (1) nam udzielił i slusz-
nie teraz za to się rumieni, wielce ubli-
żył sławie naszych kuntuszowych Pola-
ków; nie wiem co na toby rzekli świę-

„tey pamięci Strukczaszy KRA Kray-

  

(1) Numer 81 d. 3 Czery. 1817 roku,
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czy Baranowski, Starosta Gielątkowske
i mni: niechybna rospacz przedwcze-
śnieby ich życia pozbawiła.

Racz Panie Dobrodzicia uwagę na
swóy próiekt zwrócić i dobrze go roz-

trząsnąć, bo stąd właśnie sąd o iego sła-
sznośćci lub niesluszności' wyprowadzi-
my. Berga przetłumaczył Pan Dobrodziey
na Górskiego, „Schwarzberga na Czarao-
górskiego, *Preiitaga na Piątkowskiego,
La Fontatna na Zródłowskiego Tt'd.
ale któż zaprzeczy że Berg noże się
zwać w polskim Góra; podobnie iak
Żaba, albo Górowicz, Schwarzderg
Czarnogóra lub Czarnogórowicz, Preii-
żag Piątek Piątkowiez, /ła. Fontaine
Zródło Zródłowicz (2) nadto Berger po-
diug Pana Dobrodzieia musialby się zwać
Górskikowski, Schrwarzóerger Czerno-
górskikowski, 'ale pytam jak się to wy-
dawać będzie Niemcowi tego nazwiska
bezstronnemu „znawcy, nawet pańskie-
mu zdrowemu rozsądkowi? or gdyby
Redakcya była nieco ostrożnicysza, nie-
równie wprzódy utworzyłaby towarzy=
stwo i na owo bióro wybudowałagmach
125 żelaznemi iedne po drugich opatrzo-
Dy drzwiami po 12% zamków maiące-
mi; a niżeli ten proiekt uczonymnaszey

 

(2) Na dowod tego, niech przeczyta JPan Bartłomiey
Z Bayki Trembeckiego (przyp: wydaw.).
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prowincyi i mnie na wsi siedzące mu był
ogłoszony.

Czy chcesz Panie Dobrodzieiu przy-
pgminać skażonego  jsmaku czasy, kiedy
skąd inąd uczeni mężowie krakowscy,
swe imiona na łacińskie przerabiali? iak
naprzykład Struś Sźrułhzus, Niedzwiec-
ki Ursinus (5), Klonowicz Acernus, a
teraz w oczach. naszych wyglądaią jak
ów nieborak! nasz brat! nie bez płaczu
wyrzec muszę Szłachcie na łopacie (4)
upamiętay się Panie Dobrodzieiu nad
swym błędem, a co do drugiego uważ
pilnie, czego iest godzien ów ptak coswe

gniazdo szpeci. Czy uchodzi na synów
aby swych oyców na łopacie „sadzili, iie-
dnę nogę w dół a drugą w górę zadzie-

rali, karykaturneprzypinali wąsy, 1 tym
podobnych sprośności byli sprawcami:
pokazuieli to przywiązanie do oyczyzny?
duch szczerego obywatelstwa? Nieia, ale
zwłoki tych mężów zeszlych o pomstę

"wołać będą, nigdy puszczyk z domu tych
oszczerców nie złeci, nigdy krzywda da
rowana nie będzie. "I Pan Dobrodziey
nie dosyć, że nashańbą okryłeś, ale pod
końcem swoiego proiektu za gorliwość
ku pokrzywdzeniu slawy naszey, żądasz
pochwały, tak iakbyś nie wiedział że na-

  

6) Obacz w Sołtykowiczu o stanie Akademii Krakowe
skiey (przyp: Wyd.)

(4) Obacz niektóre swa Wiadomości Brukowych.
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groda stosowna do enoty a kara do wy-
stępku.

Nie chciey Panie dobrodzieiu by głos
cieniów nad tobą się litował, ale natych-
miast, iedynie dla uspokoienia zwłok
(Boże! świeć nad ich duszami) ten pro-
iekt odwołay. |

Przed kilką miesiącami niezwyczay-
ne zamieszki się pokazały: kiedy Tygo-
dnik o źwarzodrazie i o obiegu (5) nam
zwiaslował. Nie widziałem w ciągu ży-
cia moiego, nie słyszałem nawet od dziada
pradziada ś. p. by taki iakobinizm kie-
„dyżkolwiek się pokazal, iakie w tera-
znieyszych czasach co raz się szerzy; iest
to prawdziwa anarchia gdzie ploche u-
mysły naybardziey góruią. Nigdy mąż
sędziwy nauką i powagą slynący w ta-
kie beżffrawia mieszać się nie powinien.

Panie Dobrodzieiu, nie rozumiey abym
to zemstą i zlością powodowany wyma-
wiał, ale owszem obstaiąc za prawdą,
szacowne twe dia mnie względy uzyskać
pragnę. Poważamstani nauki Pana Do-
brodzieia, winny hołd oddaię; ale spra-
wiedliwości dokonywwam. Vale.

  

(5) Smierznie - iest wprawdzie słyszeć o dwóch wcale no»
wych idziwacznych wyrazach o /warzobrazie (Portrait)

„ ioobiegu (Contour) pierwszy zdaie się bydź utworzonym
na wzór Kraiobrazu (Mappa) a. drugi wyznać nalezy,
Że iest niedorzeczy; słusznie usiłowano ieszcze ten dru-
gi wytłumaczyć na okres, ale. z tem wszystkióm po-
wiedzieć możemy że jednego los w tece a drugiego
w futerale.( przyp: Wyd:)



-.P, $. Ponieważ WMPan Dobrodziey,
ciągle w mieście przebywasz, proszę. za-
tóm donieść Redakcyi Tygodnika Wi-
leńskiego, aby cudzych robot, pod swo=
dćm nazwiskiem. nie przedrukowywała;
gdyż w Ne 70 część listu oycą „do syna
gdzieś wyieżdzaiącego, niezgrabnie iest

 przenicowana, .a sam. koniec ; żywcem
przekradziony z N* 23 Dzieanika Wileń,
na rok 1%0b artykulu o prźytazni: przy-
tóm aby -wiadomości Brukowe palcem
nie wymieniały osób, beneficia za kawę
cukier ( Konkurs do katedry w górach
.ponarskich) rozdaiących.

>" ik>

SPISANIE RZECZY *.$$
1

ę ) ; STF

Macserrzm, Wyjątek zdziennika magnety-
"cznego przez J. £. Lachnickiego. - -..A

Dziennik choroby P. Ignacego Bohdanowicza
ciąg dalszy Z SE 04 AH tę

z dokoliczenie ««— >+ = —iuym EEEE ;— 87

Opisanie wyleczenia ,przez magnetyzm zwie- -.

rzęcy przez Doktora Karola v. Hibentala

(iłumacz. Z ToŚSYPE> 7 akta 2 MJ

Wyjątek z listu pisanego zPetersburga (tlu-

Macz. z Diemiel,) c= oe a ek  a2q '

Do Wydawców Pamięt. magn. doświadczenie
magnetyczne przez J. 0. — —*=- - 289

Uwagio magnetyzmie przez AntoniegoPo- 3
- = — — - —

NPACE PES UPRP TD



O Trybach przypadkowych poięcia naszego
rzez Hrabiego de Reder (Uumacz. z fran.)

+ dołoliczemme —N- =- mó— — — *-—

Niektóre uwagi nad magnetyzmem zwierzęcym
radi kDa36. 5 3 lo ma

Ułamek 0 Szkocyi (tlumacz, z Angiel,) - -

Wiadomości magnetyczne z Nieswiża, Wi-
tepska i Berlina m Ea SZ.

O snie czuwaiącym magnetycznym, wyiątek
(z'dzieła Zlistoire critique du magnetisme

animal par J. P. F. DELEUZE - - =
Magnetyzm przez €. W. HUPELANDA tłu-

macz.z niemiec. (cząg pzerwszy) - - =

Do Wyd. pam. magn. przezsk Rogalskiego

N

MepYCYNA POPULARNA. Urzędowa wiado-

mość 0 „Aatośku.--+. *« ' "AE 7
£ e 4 . . z ż ę

Łist w tymże przedmiocie /V/, Paszkowskieg'o

Lekarstwo na koilun przez M.D, - - —

Sposób latwy wyleczenia róży przez B. - -

O Leczeniu od oparzelizny przez M. bogatka

 

NAUKA PRZYRODZENTA, O początkowćm na-
staniu wszystkich istot stworzonych (dalszy
ciąg z Vireya. Ob. wyż. str. 84-104. 'T. 1.)

O znakach przepowiadaiących zmianę powie-
trza przez W. Karczewskiego - - - -

Szczególnieyszy wpływ xiężyca na rośliny —
Zapytania 1 wątpliwości czyli rozmowa ucznia

filozofa z Newtonem i Karteziuszem - -
Chemiia. Sposoby poznawania melallów wy-

iątek z dziela P, Tńhćnard przez J. £. Ra
GIORRERO SZER ROA ROPIE

Astronomiia. O przeyściach planet Merkury-
usza i Wemusa przez tarczą słońca przez
JV. Karozewskieęgo > - 2 2 < «m «

mon r

str.

91
195

1 14

223

128

292

364
555

38
81
123
127
559

361

55

145

=

241
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sironica,

GosPODARSTWO, wsięp przez Prof. Saundersa
O 'oliwach, oliwkach 10 oliwie przez D. Soczyń-

A UZEBOSO O PEORAOA A
Sposób ialwy i niekosztowny zalewania aprzez

to poprawienia ląk przez Jana Gadona -
Sposób wylepiańia wewnątrzpieców - - -
O uwolnieniu poddanych w dobrach H. (tlum.

z niemiec.) - ZARZ OR ABK OS Z RÓ R

O młocarniach w Szkocyi = = - - - -
t e i sz +

„Machiny do przędzenia w Nao ECON PR

Nowy iprosty sposćb leczenia bydła od zarazy

Przedni ocet i wydoskonalenie onego - - -

Sposób zachowania soku cytrynowego - -

Sposób nadania nieb. koloru hortensyom - -

Sposób otrzy mania dobrych iabiek z nasienia

Rozmnożenie pszenicy przesadzaniem - - -

 

;

LATERATURA. O Panu Bernardzie de Sępier
przez Janusza /Viriona (ciąg pierwszy.) -

Do Wydaw. pamięt. magn. list A. Zaleskiego
List -do Wyd. pam. mag. zpodpisem Phzłokalos
Akademiia milcząca, powieść wschodnia
JOE OWY Z RICESER„rRERĘ

Barilomieiowi Zytosieyskiemu,Bonawentura

Chiebozbierskt >. —-35  —o%4>0 2-02

 

| PIĘKNE SZTUKI. Niektóreuwagiorzeżbiarstwie
i malarstwie przez W. Smokowskiego - -

List z Worń do Wydaw. pamięt. magn. - -

, Starożytność , wyiątek ze slownika sztuk pię-

kuych Afilhna 3 3. 80h = 8

Kilka uwag 0 tańcu przez Wincentego Smo-
koŃSEIEgO FOR WARP RS 2 2

.
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PRAWOZNAWSTWO. Bedung czyli ustawy Gu-
tama przez 4. Poszmana - + - - -
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382
381

138
148
282

151

393

153
163

382

274:

164



Spisanie rzeczy osmego numeru,

 

Do Wydawców pamiętnika magnetycznego.
Doświadczenie magnetyczne przez J, C.

O śnie czuwaiącym magnetycznym tłumąacze-
nie z Deleuza

Magnetyzm przez C. JV. HUFĘLANDA

-

Do Wydawców pamiętnika niagnetycznegoż P gey 5
przez 4. Rogalskiego m Ż SE 3 Ada Di

O początkowóm nastaniu wszystkich istot stwo-
rzonych z dzieł Pźreya (dalszy ciąg)-

GosPODARSTWO. O młocarniach w Szkocyi --'

Machiny do. pszędzemoaw Adm <= 4.2

Nowy i prosty sposób leczenia bydła od zarazy

Przedni ocet iwydoskonalenie onego - - -

Sposób zachowania soku cytrynowego-
Sposób nadania niebieskiego koloru horlensyom

Sposób otrzymania dobrych iabłek z nasienia

Rozmnożenie pszenicy przesadzaniem -

Starożytność. Wyciąg ze siateaRę pię-
knych MILĘINA ..

Baromieiowi. ZRE

Chlebozbierski

 

Bonawentura
— = -

Str.

289

,292
"326

579
380

381

382

393
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