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Historya Astronomii.

 

Karta 6g.(wićrz 1. Łegontil czyłay Legenti!. i

—  6g. — ro. Gnomen —  Gnomon. |

— 69. — 32. Legontik --  Legentil.

— 69. — r5: Gnomen —. Gnomon.
+= <0gzo>-- 18. GnoniecnitES Czomihit

— 70. — 30. aniźli — aniżeli.

— 70. — Śr. da sx <dli

— 76. — 75. Diomschid—— Diemschid.

— 076. — m. Diomschida— Diemschida.

SARZEPI DNO C5 FO

„ARE RESZTA msi „4

; i

Numer 11ty wyydzie 3a Września, Ner

diety dnia 5go Grudnia, z ogólnym regestrem

,materyi ćałego roku czyli '"omu 5go.

Roczna prenumerata kosztnie bez poczty

„VK. 9. k 00, az pocztą. r. 4, sróbrem.  
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Dozwala się drukować pód tym warunkiem,

aby po wydrukowaniu, nie zaczynaiąc przedawać

złożone: były w Komitecie Cenzury exemplarze.
tćy xiążki, ieden dla tegoż Komitetu, dwa dla
Departamentu Ministeryaum Oświecenia, dwa dla

imperatorskićy publicznćy Biblioteki i jeden

dla Imperatorskićy Akademii Nauk, Wilno.

dnia 20 Junii +818 roku.

w Imieniu Komitetu Cenżury.

X. F. N. Golański Prof. Ord. Kom. Cen. Czł.
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HISTORYA KATALEPSYI (a): POŁĄCZONEY
"ze SOMNIACYĄ (b)iEXTAZYĄ (c).

(Przeżłumaczona z dzieła 6, roku. w Lipsku wys
szłego Józeia Franka ProfessoraUniwersytetu
Wileńskiego; pod tytułem: Praaeos Medicae umiż
wersae praecepta. Partis secundae. Kol. prime

sect. prim.).

Ę

PrwNa NIEWIASTA Z Wilna,'latse maż,

iąca, zamężna, Oczu czarnyćh ; żywych,
włosówciemnych, wychowanaprzyzwo=
icie, prócz narodowego ięzyka, posiada=
iąca nadto niemiecki, i lubo dosyć długa
przy swćy siostrze za włochem będącóy.
mieszkała , iednak po włosku nie umie;
nie zua muzyki, przed tóm iednak w te-

(a) Katalepsya iest te nagło rażenie zmysłów i ruchów doż
rowolnych, gdzie chory zośtaie w takićy pozycyi w ia=

kićy był napadniony od ozymą: z zostawioną iednak/
wolnością ićy odmieniania,-

(b) Somniacya znaczy chorobę perzodypóc napadaiącą, dą
snu zwyczaynego podobną, która dla tego bynaymniey.
mie przeszsądza. ruchóm , mówieniu , śpióćwaniu i innym
czynnościom zwykłym, gdbywać się na jawie. W czasie
paroxyzmu nadaie nieiako 'chóremu możność przepowia-
dania, sz za| przywróconą przytomnością nic nie pae
mięta. .

(©) Ertazya jest to zpiwóżenie głębokie, połączone z iestami|
mową i śpićwaniem „, wyrażsiącemi, iakby chorywidział”
rzeczy niebieskie i miał spólnictwo a duchami.

N. A. 18a8, a
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atrze dośćczęgto bywać lubiła; przy koń
cu pićrwszego roku pą szczęśliwóm za-
męściu i po nie mnićy pomyślnćy ciąży ,
dnia drugiego grudnia1815. n. s. wyda-
ła przy znacznym dosyć krwotoku płód
wkrótce potóm zmarły. Gdy zupełnie
już wszystko w połogu szło dobrze , za-
chowuiąc czystość ciała, a mianowicie
części przez poród nadwerężonych: ob-
mywaniem zimną wodą, dnia 23. grudnia
nagle dostała mocnóy gorączki, razem
b tak zwaną nabrzmiśłością białą położ-
nic piemióć albus puerperarum)nogi pra-
wćy, Pusżczenia krwi, pjawki, małe
wypróżnienia żołądka, wezykatorya, le-
karstwa lekkie, poty wzbudzaiące, pę-
dzące urynę, solnik żywego srćbra (Ca-

łomel ), nacięcia części chorćy i rozmaj-
te inne mićyscowe środki użyte były,
lecz wszystkie bez skutku, I owszem ,.

. podobna obrzmiałość zrobiłasię i na no-
dze drugićy. "Te nabrzmienia tak wiel-
kie były, że objętość nóg więcćy niż we.
troie się powiększyła. Nadże: taka ich
była czułość, że naymnićyszego znieść
nie mogły dotknięcia ii ruchu. Stąd chora
bezwładna,ustawicznie na grzbiecie leżeć
musiała,-a,dzień i noc srogiemi dręczo- .
na bolami , żałedwie pół godziny w prze-
ciągu: całćy: poryzasypiała. Itak przy
ciągle tewającćy mocnćy gorączce 5 NA

E
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mi obfitemi, obłóżnie*kiłka „miesięcy: leż -
żała.. Tylu utrapieniami:*wycięczona i
zupełnie; rozpaczająca, <straciwszy: cała
kiem nadzieję w lekarzach, dnia czwarż
tego marca opuściła ich ;:a poszła za ra
dami babi szarletanów. Jeden z nich prze*
pisawszy proszki. z kremortartari, sale
try„.magnezyi i;stroiu: bobrowego, zwa=
lił słabe siły choróy przez częste i obfi+

- te. żołądka "wypróżnienia. Wtóm cho-
ra przestrasza się.upadnńieniem dzićcka:
Owóż wkrótce, to jest dnia 19. marca
n. s. nastąpiło obłąkanie (delirium), wciągu
którego, chora: upewniała, że się «ma doż
brze, oświadczała chęć wyyścia z*domu
żądała włożyćsuknie'i t. d. to wszystka
po godzinie za nadchodzącemi niektórez .
mi znakami. katalepsyi (iak przynay=
mnićy z opowiadania męża'sądzić można
było) nkończyło:się. Wtedy nieszczęśli”
wa, wyląwszy częścinabrzmiałe, do szkież
letu podobna, znowu dawnićyszych do:
świadczała męezarń. Lecz iuż wszelką
ludzką wzgardziwszypomocą i. iedynćy
pociechy od.„wszechwładnego oczekuiąć
Boga, dzień i noeńaygorętsze słałajeniu
modły. i z wiary: ewangielickićy' na ka-
tolicką przeszła. . "Tym czasem po tygo-
dniu wróciło siętoż:samo obłąkaniei iak -
przytomni opowiadali ze śpiówem ize
znąkami kataleptycznemi,  Ustały i te
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. poraz drugi, z.upadkiem coraz większymi
siłi z przybliżaiącemi się znakamiśmićr=
ci. luż bowiem dwa'paroxyzmyw ty=
godniu, 'stateczniemiędzy godzinążczwar= |
tą,: a piątą wieczorną przychodziły, w cią-
gu -których chora (jeżeli z opowiadania
przytomnych sądzić można) z początku
wpadała w katalepsyą.,*potóm Ww żachwy=

"cenie , nakoniec stan swóy: okropny śpić-
wem opłakiwała, 'prosząc ż nieba pomo-
cy: W mówiegiu i śpićwaniu  pólskiego
używała języka, przeplataiąc gocałkowi-
temi, peryodami włoskiemi.- Wszystko
to„miąne było ódmężąsi krewnych za
„obłąkanie; bliską śmićrć przepowiadają-
ce.:. Z tóy przyczyny: zamiast doktorów,
xięży'.przywoływano.'' Jan Berknan,
medycyny doktor;sadszycił przypadkiem
w chwilę paroxyzmu dnia 13 maia. Wte-
dy iuż nie obłąkanie., lecz zadziwiaiące
poznaiąc zjawienie, natychmiast całąrzecz
manie doniósł. - Przybyłem-dnia następu=
jącego o godzinie piątćy po południu.
Zadrżałem 'na straszny widok 'eliorćy,
iuż przez cztóry miesiącenie widzianćy
„odemnie; wystawiała: żywy śmićrei obraz.
Owszem , uznałbym ią zazmarłą:, gdyby
nie czerwoność -policzek ,.otwarte nieru-
chome. oczy, powierzchowny i leniwy
oddech, puls więcćy niź storazy na mi-.

nutę uderzaiący, o życiu nie przekonywa+



F.

e Na próżnom nieszczęsną.wołał po imie=
niu i targał za ręce. Wszystko iuż dowo--
dziło nieprzytomność umysłu. 'Fen stan
nie trwał długo, po kilku albowiem chwi-
lach przyszła do siebie. Czy spałaś za-
pytałem ? Tak zaiste, i bardzo nawet
smaczno , odpowiedziała. Potóćm przez
pół gódziny ze mną rozmawiała, © swo=
im stanie, skarżąc się na cićrpienia, ia-
kich, sądziła, nikt ze śmićrtelnych znieść-
by nie zdołał. Ile mogłem słowami ią
pocieszałem, agdy nikt odemnie lekar-
stwa nie żądał, i gdy nic ieszcze nie było
szczególnego do postrzegania, wyszedłem.
Zawołano mnie na nowo wieczorem ©

godzinie ośmćy ,+w którey chora po nie-
iakićyś niespokoyności znowu władzę ru:
chu i umysłu straciła, i w takim ią sta-
'nie zastałem: zlekka tylko ruszała warx
gami, tak właśnie iakby się modliła albo
sama z sobą po cichu rozmawiała. . 'Lecz
owóż niebawnie śpićwać zaczęła z po-
czątku głosem cichym, nakoniec wyso-
kim i mocnym. Nie wićrszami wpraw=
dzie śpićwała, śpićw iednak iakimś P9e7
tyckim odznaczony duchem , wićrszów
miał postać. Oto są słowa w moićy przy-
tomności tak, iak z ust chorćy,wycho»
dziły ,s przeniesione na papićr.

Ah ty Boże wielki litościwy!

"Ab ratuyże nieszczęskiwą.
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-„Pocieszycielu utrapionych ,
Uzbroy mnie cierpliwością.

_'Py tylko iesteś nadzieią moią.

/W tobie mą ufność pokładam.

O wy moi ukochani!

Patrzcie na me udręczenia.

aWaidzicie , iak człek iest nikczemny

Jak mało różny od prochu. A =

Boże wielki , Boże dobry;

> 'Ty moia. nadzieia,

Skróć me cićrpienia,

Lub powróć. mi zdrowie. |

Niechci żyć przestaią, którzy żyli długo na świecie,

Lecz ia nędzna poczynam usychać w kwiecię.

Nie karz Panie szemrania mego,.

Wszakżem się iuż dawno Twćy ode woli od-

. dała, i

Bacia tylko pocieszyć kochatego męśą ,

Który ze mną równie cierpi. i

T wy siostry i bracia zbliźcie się do cićrpiącćy,

Ona was opuszcza i żegna na wieki.

Leczriie rozpaczaycie, prędzćy lub Późdićy

Złączą: nas nieba statecznie. ża?

_ Precz Skropny szatąnie, wszak nie| masz do mnię

= prawa, : |

Kto się „Bogu oddał, 'nie dlegi twóy kai.|

Oddalsię z*"myśli moich, póczwatopiekielna ,;

Bo dusza moia ma innego Pana. - i

W 0d zwanćóy po włosku reci- i
ł
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tativo , między deklamacyą często powta-*
rzanćy, nie zaniedbywała forte i piano.

Ruch rąk, mianowicie rękilewey Lo-.
warzyszył śpićwaniu, był on nie wielki
lecz cós znaczący i.,z nieiakąs powagą
złączony. Jóy rękoma podług upodoba-
nia rusząćmoglem, a iakiekolwięk, choć-

by naj niewygodnićysze nadałemim poło”
żenie, w takiemże zostawały. (Gdym się

iuż przez pólgodziny temu dziwnemu zja-
wiskuprzypatrywał, kilkakrotnem woła-
Diem, i to coraz. mognićySZĆm,. obudzić

chorę probowałem, lecz na próżno. Oczy
wprawdzie były otwarte, lęcz nie rucho+*
me,rówuie t zrzenice; powieki dotyka-

ne; nawet palcem nie migały; zgoła ża”
dnych. nie było znaków„widzenia., Za
ukłóciem skóry szpilką żadnych znaków
bolu nie postrzegałem. W. tćm mi przy=
szły na myśl Petetena obserwacye 1 dlą
tego więc przyłożywszy usta do krainy
podiyżkowćy , nayciższym, i-.ąd nikogo
z przytomnych nie mogącym się słyszeć
glosem, zacząłem. mówąć. Natychmiast
chora,siakby przychodząc,do siębie , na
zapytania odpowiadała, 'w ten prawie
sposób. Pytanie, Czy śpisz ? Odpowiedź,
Spalam, lecz:teraz nie śpię. . P. Czy boli
002,0. Jak,zawsze, nogi włędźwie. Gdy

przestałem. z hią ażicić wpadła w pa-
poxyzm katalepsyi,iw kilka minut za”
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tczęła śpićwać iak pićrwey.  Usiłowałem
ią znowu obudzić zwyczaynym sposobem;
ale żadną miarą tego dokazać nie mo-
głem.Przeciwnie zaś, gdy powtórzyłem
zapytania w krainie podłyżkowćy, nat
tychmiast odpowiadała. Com dwa nawet
razy powtórzył. Chorobę tę za zachwy*
cenie (estasis) połączone z katalepsyą
uznałem. Nadto, gdym sobie rozmaite

, zamierzył poczynić doświadczenia, 'wvzią-
łem za świadka męża uczóńego, rzeczom
dziwnym niedówierzaiącego i nie.łacno
one przypuszczającego Jędrzeia Sniadec=
kiego , chemii professora, 'doświadczo=
nego. razem lekarza. Nazaiutrz w jego
przytomności;koło godziny piątóy z po:
łudnia ,-seBłą:WojdEaynza Jówiosee się

Spena: | OZ
Dnia 16 maja. 'Wczoray śpiówała

aż do godziny dziesiątćy-"wieezornćy. Noc
spokoynićysza.' O godzinieczwactćy z pos
łudnia, po: wesołości poprzednićy, pod:
Ałewidaid umysłu i obłąkaniu, w czasie
którego zdrową się bydź mieniła .ichcia-
ła' wdźiaćstiknie; nowynapadł paroxyzm
wprzytomności D. Smiadeckiego, profes=
sora chirurgii:'Niszkowskiego'iniebawiąc,
mnie samego; 'S$piówała' głosem'mnióy
Mocnym i.więcćy używała recitativo, -
Myśl śpićwu taż sama. Jak zwyczaynię
naybardzićy ręką lewą ruszała: - Mówiąa
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nad krainą podłyżkową, obudzała się i odpo-
wiadała, chociaż zapytanie naycichszym
głosem uczynione było. Zapytana od D.
Sniadeckiego cichym głosem naduchem
prawem, takoż przebudzona odpowiada-
ła. Nie przebudzała się, ani odpowiadała
mówiąć nad poduszka,na którćy ićy gło-
wa leżała. Obudzała się i rozmawiała za
przyłożeniem do ucha prawego żelaznego
drótu, długości półtora łokcia i przez któ-
rego ieden koniec D. Śniadecki naycich-
szym mówił głosem. Powtórzyłto samo
doświadczenie Pan Niszkowski z, tymże
skutkiem przykładając drót do czoła. Ile.
się zaśrazy spokoyną zostawała, tyle ra-
zy na ńowo w zachwycenie, a niekiedy
iw katalepsyą wpadała, "Tak w ,pićrw-
szym iakoi drugim razie jednostaynym
sposobem obudzoną bydź mogła. Między
iednym a drugim paroxyzmem, okazywa-
ał ruchy konwulsyyne twarzy iglową ru-
szała. Gdym iednę rękę położył na kra-
inie podłyżkowćy , drugą na tyle głowy,
natychmiast się, odecknęła. Pytałem się
więc:gdycomówie, iakim to sposobem
słyszysz? Odpowiedziała: gdy mówisz nad
główą słyszę, gdyzaś nad krainąpodłyż-
kową, doświadczam czucia ciepła, które
mnie oddychanie tamuie i dla tego sie
obudzam. P. Lecz iakim sposobem wte-
dy słyszysz? O. Nie wiem; lecz sądziła-



+ =

bym, że iak i pićrwćy. Ponieważ pa-
roxyzmy statecznie o pewnćy godzinie
po południu przypadały, i chora dosyć
dobrze iadła, aby więc się przekonać czy
one z dziełem trawienia maią iakiś zwią-
zek, za radą Śniadeckiego obiad godziną
pierwej dać kazaliśmy. Stolec SCYNĄ
zawsze regularne. |

Dnia 17 maja. "Wezoray. jaĘ tylko
sobie samćychora zostawioną była, zno-
wu wpadła w paroxyzm z obłąkaniem,
trwalący do godziny dziesiątćy w nocy,

„Pod czas paroxyzmu mówiła, żeiest zdro-
wą:i prosiła sukień, poznaiąc iednak i
mianuiąc po azwiaku przytomnych. Noc
spokoyna. Z rana o godzinie ósmćy za-
chwycenie; podczas którego. wesoła,
śpićwała oAniołach, z którymi zdawała
się bawići zbierać dlanich kwiaty. Obiad
iadła o godzinieiedenastćy. Koło „godzi-
ny _czwartćy Z południa, ,„ nowe zachwy.
cenie z płaczem, dla powiększonego | olu
nóg, iak późmićy sama powiadała. Od
godziny 5, aż do73 W. przytomności
D. D: Śniadeckiego, Niszkowskiego, Ber-
kmdńinai mnie, podczas ńapadu kata-
leptyczńego , pręt szklanny dwółokciowy
położońy był na uchu prawym, przez
którego drugi końiec mówiłŚniadecki,
W przeciąg u minutyobudziła się, mówiąc
że nie doświadczala nic więcćy prócz.czu-
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cia ciepław uchu. A ponieważ wnet zno-
wu wpadła w katalepsyą, tenże sam pręt
szklanny dęty, przez środek którego,
drót żelazny był przeprowadzony , tym-
Że samym sposobem zastosowano. Prę-
dzóy wtedy obudziła się, skarżąc się na
czucie ciepła: pytana zaś czyli słyszała,
odpowiedziała, iż tak cicho mówiono, |
że nic rozumieć nie mogła. Pręcikiem
z węgla tćyże samćy długości obudzona,
wszystko cośmy do nićy mówili, rozu-
miała. Chcąc zaś wiedzieć, azali oczy
na światło iak uszy na głos czułe były,
umyślnie całą izbę zaciemniliśmy , lecz
na próżno, gdyż ani się dobrowolnie bu-
dziła, ani umyślnie obudzona w ciemna-
ści widzieć mogła. Zegarek móy poci-
chu bardzo idący, do ićy ucha przyłożo-
ny, w moment ią obudził. "Takiż był
skutek po dotknięciu się nóg chorey.
W czasie zachwycenia twarz miała wy.
pogodzoną, i śpićwala, że będzie zdro-
wą: sądziła bowiem , że Pan Bóc po wy-
słuchaniu iey modlitw , zesłał mężów,
których ona za bogów miała, i że choro-
ba, lubo nie bez cierpień, uleczoną zo-
stanie. ;

Dnia 18go maia. Wkrótce po moićm
odeyściu wesoła nie przytomność umysłu
scenę tę zakończyła. Noc za użyciem
niewielu opiatycznych kropel nayspokoy-

» ,
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nićysza. Rano nieco śpićwanta tak jak i
wczora. D. Niszkowski golenia dość głębo-
ko ponacinał, zkąd sączył się płyn lymfa-
tyczny, z umnićyszeniem się nieco obrzę-
kłości. O godzinie trzecićy po południu,
znowu attak katalepsyi nastąpił, podczas
którego D. Śniadecki następne czynił do-
świadczenia. Końcem pióra skórę nay-
delikatnićy dotykał w celu przekonania
się czyliby naylżeysze drażnienie tak iako
głos naycichszy , wyraźnićysze sprawiał
skutki. Natychmiast chora ramiona do
pióra wyciągaiąc, raptownie za toż pióra
uchwytiła, gdy zaś wyrwanóm ićy zosta-
ło, ustawnie ręce zwracała kędy się tyl-
ko pióro prowadziło. Ruchy zaś te by-
naymnićy nie były podobne ruchom do-
browolnym, lecz ręce iakby w machinie
iakićy, i nakształt przyciągania się ciał
elektrycznych ku sobie, zmierzać za pió-
rem zdawały się. Wszystko to zaś usta-
wało położywszy pióro na stole, a zą
naymnićyszćm onego poruszeniem, zno-
wu ręce do pióra się zwracały. Po prze-
niesieniu pióra do drugićy stancyi, cho-
ra w taką wpadała niespokoyność , iż
z wyciągniętemi do pióra rękoma prawie
z łóżka się wyrywała. ' Lak podobnyż na
chorę wywierał skutek. Uiąwszy go w ie-
dnę rękę, a w drugim trzymaiąc pióro,
w takićy odległości, iżby go chora i przy
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zupelnćm wzroku widzieć nie. mogła,
oba ramiona do pomienionych przedmio-
tów wyciągała. Jak pióro i lak tak też
podobnie i bursztyn od D. Berkmanna
użyty działał. Wszystkie te iednak rze-
czy, wtedy tylko tak widoczny sprawiały
skutek, kiedy w ręku trzymane były,
nie zaś kiedy spokoynie zostawały na sto-
le. Szkło do chorćy zbliżone żadnych

nie pobudziło ruchów. Postrzegaiąc, że
ciała elektryczne taki na chorę wywie-
rały skutek, przyszło mi na myśl przy=
bliżyć do. Si kota, iako źwićrzę ele-

ktryczność w.wysokim posiadaiące' sto-
pniu.  Kiedym go w odległości stopy je-
dnćy od łóżka, na ręku trzymał, a dru-
gą nacierał, natychmiast chora w.okro-
pne-ruchy konwulsyyne wpadła , obu»
dwiema rękami ściskała głowę i od przed-
miotu sobie nieznośnego odwracała się,
tak dalece,iż byliśmy przymuszeni prze--

budzić, imie ićy własne szepcąc do ucha.

Ocucona tym sposobem mówiła, że wiel-.
ką przed tóm cićrpiała. niespokoyność.
Zapytana czy może przenieść kotów, ża-
dnym sposobem, odpowiedziała. Przez
cały ciąg tych dośw'iadczeń była w kata-
lepsyi, nie tak iak zazwyczay śpićwaiąc
albo zostając w extazyi.

Dnia 19 maja. Wczoray nad wieczor,
gdy mąż w trzecim pokoju niewidziany

4
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od chorćy, opowiadał siostrze ićy histos
ryą o piórze, i gdy ie ręką porwał, cho=
ra natenczas przytomna , natychmiast
zaczęła błądzić 1 rece do pióra wyciągać,
Za przywołaniem męża i położeniem pió-
ra, wszystkie ruchy uspokoiły się. Noo

4lobra. Rano łóżko prześciełało się, eg
dla wielkości bołów; ledwo co dziesiąty
dzień czynić się mogło. W tenczas widział
Niszkowski guz na udachi goleniach pły
nem napełniony. Z incyżyy Wwczoray zro=.
bionych obficie wilgoć sączyła się. Kola-
na mnićy zbrzękłe. Spićwała znowu iak
pożawczoray: Obiadowała z niewielkim
apetytem. O godzinie trzecićy w kata-
lepsyą i ekstazyą wpadła. Za weyściem
przypadkowem psa, zaczęła bydź bardzo
niespokoyną, aż póki nie był wygnanym.
Doświńdczenie z piórem z podobnymże
skutkiemw trzecim pokoiu było uczynio=
'ne: następowało zgrzytanie zębami. Je-
dwab podobnie działał, (doświadczenie
D. Śniadeckiego ). Znowu śpióćwała lecz
cichszymi słabszymgłosem. Gdyiuż wie-
łe doświadczeń ze zmysłami widzenia,
słuchu, i dotykania było uczynionych,
zmysł smaku również wyśledzić chciałem.
Prżyłożyłem tedy do krainy podłyżko-
wćy płócienka kawał w solucyi cukru

, zmoczonćy, a przytrzytauiąc go ręką nad
wierzchołkiem głowy , naycichszym gło-
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sem przemówiłem. Nie przebudzała się
przez to, lecz wpadłszy w sen (somnia-
tio) na pytania.odpowiadać poczęła. P.
Czy śpisz? O. Nie, śnię. P. Czy widzisz ?,
O. Nie widzę „ani słyszę. P. Czuiesz ie-
dnak głos móy. O. Czuię, lecz tylko twóy:
P. Weli tu iesż ludzi (byli w tenczas
DD. Niszkowski, Barankiewicz, Homolice
ki, Herberski, wielu krewnychi przy-
iaciółek chorćy ) „O. Niewiem, z odde-
chu poznaię, iż wielu iest, lecz ani wi-

dzę, ani słyszę. P. Czy znasz mnie? O. Tak
jest. P. Któż iestem. O. (po kilku mi-
nutach )..... Józef Frank, dobrodzićy. i
wybawca móy. P. Czy chcesz, abym cię
magnetyzował? O. Nie widzę potrzeby,
ponieważ wiem sama, co do uleczenia

mego potrzeba. P. Cóż więc? O, Ma-
ścią nadewszystko kolana wysmarować.
P. laką* O. Niewiem. P. Czy białą,
czy czarną? O. Raczćy czarną. P. Wie-
le razy na dzień. O. Trzy. P. Czy incy-
zye ieszcze będą potrzebne, O. Czas o
tćóm uwiadomi, lecz rozumiałabym, iż
będą potrzebne. P. Cóż późnićy? O.
Uwolniwszy golenia. z materyi, wanny
używać należy, P. Lekarstwa wewnętrz=
ne czy będą takoż potrzebne? O. Tak
iest. P. Jakież? O. Kora peruwiańska
(v. China). P. Jakim sposobem przygo-
towana? (Tu sposób robienia zimney.
W. X. 1818, R
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infużyi, o któróćy wczoray lekarze rozma-
wiali, nayakuratnićy opowiedziała). P.
Czy kości masz popsute. O. Nie, lecz
osłabione od długiego: leżenia. P. Czy
widzisz ie? O. Nie widzę wprawdzie,
lecz zbyt niestety czuję! P. Fosfor czy
byłby tu użytecznym. O. Rozuimiem, iż
fosfor iest rzeczą palącą, nie pomoże.
P. Czy marzanna? O. Dla czego nie?
P. Czy woda wapienna z mlćkiem? O.
Bardzo wątpię czyli żołądek móy zniesie
mlćko, ponieważ zdrowy. nie przyymo-
wał go. P. Lecz iednak może po użyciu
chiny? O. Może, ale skąd inąd obawia-
łabym się dyaryi, która mi wiele zaszko=
dziła. P. lakieby były stosowne pokar-
my? O.Rzeczy kwaskowate, kurczę-
ta. P.Czy czokolada? O. Bynaymnićy,
mocno bowiem mnie rozgrzewa. P. Jak

, muzyka? O. Byłaby użyteczną doroz-
weselenia mnie: leczi towarzystwo przy
iaciół wiele mi przynosi ulgi: naygorzćy
albowiem mam się gdy iestem samotna
i w myślach zanurzona. Muzyka wiele-
by kosztowała , a tyle iuż na apteki wy-
dano (nie na doktorów...... co za grze- '
czność ?) P. Czy mie morduię ciakta: mo-
demi pytaniami* O.Przeciwnie , cieszę
się iż wiele o zdrowiu swoićm mówić
mogę. P.-Kiedy będziesz miała na bie-
liźnie? O.Zaraz przed powstaniem i uży-
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ciem wanny, kobićta bowiem leżąca, rę-
koma tylkoi głową ruszaiąc, trudno mie-
wa na bieliźnie. P. Czy spodziewasz się
ieszcze mieć dzieci. O. Spodziewam się,
lecz liczby ożnaczyć nie mogę. Dopićro
D. Barankiewicz zadał pytanie. Zadna
odpowiedź. Prosiłem tedy aby mi rękę.
swą podał, (drugą ciągle w krainie pod-
łyżkowey trzymałem) znowu się zapytał:
kto jestem? O. Doktor Barankiewicz (nie
widziała pićrwćy tego doktora wchodzą-
cego do pokoiu). Znowu zacząłem sam
pytać się. P. Co masz w krainie podłyż-
kowćy? O. Wodę cukruwą. P. Jakim
sposobem wiesz to? O. Czuię ciepło wil-
gotne z tćy krainy do ięzyka postępnią”
ce i ony słodyczą napawaiące. P. Czy
przyiemne iest to czucie? O. I bardzo,
powiększa wprawdzie cokolwiek gorącz-
kę, lecz to nie nie skodzi, bowiem przez
todo mówienia zachęcam się. P. Czy po-
zwolisz cokolwiek innego przyłożyć do
tćyże krainy ? O. Pozwalam, ale nic mi
nie będzie tak przyiemnóm. P. Czy iest
sposób, któryby tobie możność widze-
nia teraz nadał. O. Muszę pomyślić. Tak
iest , ieżeli trzy pijawki do wierzchołka
głowy przystawisz, widziałabym, a mo-
że i wszystkich słyszałabym. Dopiero
kazałem odebrać płótno wodą cukrową

' napoione. Natychmiast ocuciła się i po-
2 *
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wiedziała, iż spała bardzo dobrze i przy-
iemny sen miała. P. Co miałeśna krai-
nie podłyżkowóy? /Q. Cóś mokrego. P.
Cóż takiego? O. Nie wiem. Puls dzi-
siay prędszy i słabszy. «

Dnią' 20 maża. Noc dobra. Ból ko-
łana mnićyszy i dotykanie znoszący. O go-
dzinie 4tćy. po południu katalepsya. Gdy
kto z przytomnych ręką lub głową moc-
nićy porusza , chora toż samo naśladuie.

* ."Poż samo się dzieie, gdy któś w trzecim
pokoiu umyślnie ruchy takie czyni. Za
włożeniem ręki do szklanki, chora ruchów
podobnych nie naśladuie. Przyłożywszy
iednę rękę do krainy podłyżkowćy, drugą
ga głowie, chora ocucała się. Zasypia-
ła znowu zaraz po przyłożeniu wody cu-
krowćy. Gdym przyłożył rękę i pytał,
powiadała, iż możności mówienia naby-
wała od tćy wody, tłumacząc iak wczo-
ray ićy działanie; powiedziała oraz,'we-4
solucya cukru równie na nią działa iak
magnetyzm zwićrzęcy, o którego zna-
iomości ocucona zaprzeczała. Sniadecki;
Niszkowski, Mianowski i Berkman od-
dzielnie zapytywali chorą, lecz żadnóy
nie odebrali odpowiedzi. Gdy zaś ze mią
zrobili łańcuh i gdyra Sniadeckiemu dał
rękę prawą, pytaniom każdego odpowia-
"dała, i wymieniła wszystkich będących
przy nićy w takim porządku iak stali

<A
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lub jedaieli |w tćm tylko pomyliła się ,
może bardzićy w imieniu iak wrzeczy),

iż powiedziała, żeNiszkowski siedział a

Mianowski stał, gdy zupełnie przeciwnie
rzecz się miała. Skorom rękę z krainy
podłyżkowćy odębrał, żadnemu z przy-
tomnych więcćy nie odpówiadała, lecz za
przyłożeniem onćy, znowu mówiła. Czy:

- pytania nasze tobie są nieprzyiemne ? py-
tałem się. O. Owszem rozweselaią mnie
cokolwiek; ponieważ wiele mogę o moim
stanie mówić. P. Czy chesz sama myśli
twoie obiawiać, czyli też mam zapyty-
wać się? O. Łatwićy mi iest na pytania
odpowiadać. P. Powiedź mi iakim spo-
sobem wpadasz w ten stan, w iakim te-
raz iesteś? (O. Wielkość boleści pozba-
wia mnie słuchuiwzroku, przez co przy-
tomność umysłu tracę, gdy tymczasem
wyobrażenie moie bynaymnićy się nie
mieszaią. P. Czy tylko w krainie pod-
łyżkowćy smak i dźwięk czuiesz? O. Smak
wody cukrowćy krainą tylko podłyżko-
wą czuię; a dźwięk wierzchołkiem głowy
słyszeć mogę. Odebrawszy chuścinę z tóćy
krainyi do innych części ciała przyłoży-
wszy, w rzeczy samćy na pytania więcćy
nie odpowiadała. "Toż samo się działo
za przyłożeniem infuzyi zimnćy chiny.
"Tym czasem solucyą soli, na krainie pod-
łyżkowóy położył D. Berkman wespół
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z D. Sniadeckim.* Mówiła wprawdzie,
lecz twarz pićrwćy wypogodzona zaczę-
ła się zmieniać na śurową. Zapytałem
w tenczas, czyli też czuła cokolwiek ? O.
Ciężar wielki czuię w krainie podłyżko-
wćy, na któróy leży cóś nieprzyiemnego,
lecz opisać nie mogę. P. Kto tobie to
położył? O. Berkmann z Sniadeckim;
lecz wielkich stąd doświadczam przykro-
ści. Znowu tedy przyłożyłem solucyą.
cukru. P. moie: Czy lepićy masz się?
O. Nie zupełnie ieszcze. P. Czy clicesz
mieć wodę cukrową? O. Tak iest. P.
Może wodę magnetyczną? O. Nie. P. Czy
chcesz sama pić? (O. Nie widzę naczy-
nia , podaycie kilka łyżek kawianych.
„Za przybliżeniem łyżeczki natychmiast
usta wyciągnęła i połknęła. P. A co, czy
lepićy dopićro masz się? O. Tak zaiste:
śmieszna iest, iż tak prosta rzecz takie
wielkie skutki sprawuie. P. Czy mam
pićniądze z sobą? O. Metalie iako zło-
to isrćbro na mnie nie działaią (za pod- ©
szepnieniem mnie Sniadeckiego). P. Co-
naywięcćy ciebie razi? Zadna odpowiedź.
P. Czemu nie odpowiadasz? O. Pytania
tobie poddanego nie rozumiem. P. Które
rzeczy tobie przykrość sprawuią? O.Gdy
ludzie rękami lub głową poruszaią, lub
gdy się pióra ze skrzydeł ptaków wycią-
gnięte poruszaią. P. A szkło? O. Dobrze
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to znoszę. P. A lak? O. (z miną suro-
wą) Ah tego znieść nie mogę. Na tysiąc
kawałków chciałabym go skruszyć; (za-
gniewana) same iego wspomnienie iuż
mnie drę:zy. P. Czy chcesz wody cu-
krowćy ? O. Chciałabym, bo źle mi iest.
P. Czy chcesz abyśmy śpićwali? O. Do-
brze. Wtedy przyprowadziłem z sobą
rzezańca Włocha imieniem 7arguinio, któ-

ry zciekawości był przyszedł, chora zaś
go, ani widziała, ani też wiedziała, iż
w Wilnie mieszkał. Przez dwa lata bo-
wiem nie był, a przed miesiącem powró-
cił, gdy chora blisko śmićrci iuż była.
Spićwałem razem z nim początek Duet-
ta z Opery Dedora et Sisaro: „ Al mio

contento in Seno. * "Twarz chorey roz-
kosz oznaczała. P. Czy podobał się śpićw
nasz? O. Bardzo. P. Kto ze mną Śpić--

- wał? O. Mogę to zgadnąć. P. Któżwięc?
O. Tarquinio. P. Czy mamyznowu śpić-
wać? O. Bardzobym tego życzyła. Spić-
waliśmy tedy początek Duetta z Opery
Giulietta et Romeo : Dunque mio bene.
P. Znasz ten śpićw? O. Z Opery wło-
skićy, ale bardzo iest smutny, i w me-
lancholią mnie wprawia. P. Czy żądasz
śpiówu weselszego? O. Proszę. Spióćwał
tedy Tarquinio początek Duetto z Ope-
ry La Molinara: Nel cor piu non mi sen-
to brillar la gioventeć.” Dopićro twarz
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choróy coraz weśelszaiuśmićchaiąca SiĘ;
głową kiwała, a rękoma takt wybjiała.
Skoro przestano śpićwać, sama tę melo-
dyą nmucić poczęła: lecz zaraz dodała:
prawda, iż po włosku śpićwać nie mogę,
lecz i po polsku nie będzie źle, na ten-
czas słowa polskie madzieię uzdrowienia
wyrażaiące do melodyi tćy zastosowała.
Gdy w tym niebo się zachmurzyło i deszcz
począł padać, zapytałem: iaka iest pogo-
da? O. Deszcz naywiększy. P. Czy sły-
szysz iak pada? O. Nie, lecz poznaię
z lekkości powietrza. P. Czy dobrze by-
łoby okna pootwierać? O. Koło połu-
dnia, inaczćy nie. P. Dla czego tak?
O, Mocnićyszą iestem rano, po obiedzie

- bowiem wparoxyzm wpadam. Lecz czu=
ię się bydź iuż znużoną. P. Iakim sposo-

- bem mogę cię przebudzić? O. Dmuchnie-
niem na nos lub usta; mówieniem nad
wierzchołkiem głowy. P. Jakim sposo-
bem przyiemnićy ? -O. Dmuchnieniem.
"Kazałem wtedy mężowi dmuchnieniem
żonę przebudzić, obudziła się wesoła i
przytomna. Zapytana wtenczas , czyli
spała; odpowiedziała, dobrze spałam. P.
Czy śniłaś co? O. Nie rozumiem abym
cóś śniła. P. Czy słyszałaś muzyke? O.
Bynaymnićy. P. Czy znasz Tarquiniego?
„Widziałam go przed sześcią laty. Dzi-
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sićyszemu zebraniu się towarzyszyli dway
medycyny doktorowie „Abicht i Meyer.

Dnia 21 maia. W nocy spokoynie i
bez przerwy, aż do siódmćy spała. O
dziesiątey godzinie zachwycona paroxy-
zmem katalepsyi iuż poczynała śpićwać,
lecz za przybyciem iakiegoś starca, któ-
ry kiy z wielką metaliczną gałką przy
ićy łóżku postawił, wnet zamilkła. Na-

tenczas mąż kiy odbierał od łóżka, cho-
ra zaś za kijem ręce wyciągała, czerwie-
niła się, zębami zgrzytała a twarzą gniew
wyrażała, tak iż dmuchnieniem musiano
ią obudzić. O godzinie drugićy po połu-
dniu, gdy przypadkiem bursztynem po-
kóy kadzono, zaczęła omdlewać, rzucać
się, czerwienić się i wielkie cićrpienia
okazywać. Znowu dmuchnieniem obu-
dzona, powiedziała, iż tak wielką cięż-
kość na piersiach cierpiała, iż śmićrci
bliską była. Wkrótce potóm na płótnie
haftowała: a zrobiwszy cztćry zęby (po-
nieważ w zęby deseń był podłożony) gdy
zmysły ią opuściły, z wytrzeszczonymi
oczyma i nie ruchomemi powiekami za-
czętą robotę kontynuowała, i znowu cztć-
ry zęby, pićrwszym podobne, wyhafto-
wała, nożyczkami ie dokładnie wystrzy-
gła; lubo oczy na inne zupełnie obiekta
obrócone były i szmeru przytomnych
nie słyszała. Dobrowolnie ocucona, dzi-



26

wowała się nad robota dalóćy kończoną,
przypisywała to swoićy siostrze i nie wie-
rzyła, aby we śnie to zrobić mogła. Tąż
samą robotą zaięta 'o godzinie piątćy po
po'udniu w ekstazyą wpadła, naydosko-
naley iednak przez kilka minut szyła,
lecz gdy oczy grubym papićrem były po-
kryte, natychmiast zamknęła ie, a roz-
gniewana daleko odrzuciła płótno. Póź-
nićy uspokoiona tak prawie śpićwała:
Już mi tę robotę przestać należy, wiele
bowiem o własnóm zdrowiu myślić mu-
szę. * Za weyściem pewnego człowieka,
którego ilpićrwóy nie nawidziała, nagle
zamilkła, zarumieniła się i zębami ścię-
ła. O godzinie szóstćy odzyskawszy zmy-
sły ze szczególną wesołością z przytomny=
mi rozmawiała , ciągle prawie uśmićcha-
iąc się. Po upłynieniu pół godziny włka-
talepsyą wpadła Tedy D. Berkman ie-
dnę rękę na krainie podłyżkowćy, drugą
na głowie położywszy tak do nićy prze-
mówił. | cóż teraz myślisz? Po chwili,
cichym głosem i z ciężkością odpowie-
działa: Myślę co w moićy chorobie nay-
lepićy pomoże. P. I czy o tćm iuż wiesz?
O. Wprawdzie tobie dobrzeopisać nie
mogę, ponieważ cukru nić ma w krainie
podłyżkowóy. P. Aczy żądasz tego ? O.
I bardo, zaraz bowiem rozweselę się,
oraz prędzćy i łatwićy mówić będę. Gdy
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chuścinę w solucyi cukru zmoczoną na
krainie podłyżkowćy położono, natych-
miast weselsza i ukontentowanie na twa-
rzy malowało się. P. Czy przyiemno iest to
tobie? O. Nayprzyiemnićy,lecz przyłoż ta-
koż palec ieżeli chcesz łatwićy ze mną mó-
wić. Przyłożywszy palec do krainy pod-
łyżkowey zapytał: I cóż dopićro. czniesz?
O. Ciepło czuię powiększoneismak słod-
ki. Dopićro pytay się. P. Czyli kolory
rzeczy do krainy podłyżkowćy przyłożo-
nych rozróżnić możesz? O. Możebym
mogła. P. A książkę przyłożoną czytać?
O. Bardzo trudno zaiste. P. Ale może
litery większe rozróżnić. O. Ani to bez
wielkiego sił natężenia bydź może. P.
Czy pozwalasz to doświadczać? Tedy za-
miast odpowiedzi twarz czerwienić się

i gniew okazywać poczęła, zęby ścięła
i zgrzytała. P. Czy żądasz wody cukro-
wćy? O. Żądam, lecz tylko małą łyżecz-
kę. P. Może i pokarmów? O. Dobrze,
chcę. P. Cóżbyś chciała? O. Sćra, chle-
bu ze świćżćm masłem i piwa. P. Czy
chcesz obiidzić się * O. Tak, bo mi
głodno. P. Iak mogę cię obudzić. O.
Z bliska na mnie dmuchniy, bo gdybyś
zdala to uczynił, z łóżka bym wstać mu-
siała. Obudzona, o rzeczach przeszłych
nic nie wiedziała.

Dnia 22 maia. Po niespokoynćy nocy
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nazaiutrz przytomna płakała. Z ran nóg.
nic nie wypływa. O czwartćy.po połu-
dniu katalepsya. Dwóch .paroxyzmów ze

$pićwaniem extazyi doświadczyła. O pią-
- tóy znalazłem chorą w katalepsyi z twa=
rzą smutną; w przytomności D. Berkma-
a i Barankiewicza. Przyniosłem z sobą

kawałek sukna ponsowego, o którym nic
nikt nie wiedział. i zaraz umoczony w wo.
dzie cukrowćy do krainy podłyżkowey
przyłożyłem, a przycisnąwszy ręką tak
mówiłem. P. Zdaiesz się mi bydź smu-
tnićyszą iak zazwyczay? O. Jestem w rze-
czy samćy smutnićyszą. P. Dla czego? O.
Wiele cićrpię, bo materya z goleni iść
przestała. P. Cóż więc robić ? O. Trzeba
nowe dadź incyzye. P. A gdzie? O. Ni-
żćy mićysc iuż przerzynanych. P. Co
masz na krainie podłyżkowćy? O Cukier,
który mi możność mówienia nadaie. P.
Co ieszcze ? O. Wodę. P. A co ieszcze
więcey? O. Kawałek płótna. P. lakie-
go koloru. O. Białego. P. Czy pewno?
O. Nie widzę, lecz tak sobie wyobrażam.
35 Czy pytania moie koniecznie słowami
wyrażać mam, możebyś ie poięła w my-
śłi ieszcze będące. O. Daleko łatwićy
mi iest ieżes słowami wyrażasz. P. Czy
pózwolisz, ażebym iedno tylko pytanie
myślą uczynił O. Panie, stan móy taki
nie długo trwać będzie. Nić mam dosyć
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siłdo wytrzymania tak wielkiego umy-
„słu natężenia. Wyobrażenia” moie iuż .
zaczynaią mieszać się. Żyły glowy są na-
brzmiałe , a ieśli prędko im się nie za-
pobieży, iednaznich pęknie, przez co
sfixuię się, bez nadziei odzyskania kiedy=
kolwiek przytomności, Cóż będzie miało
przyiemnego życie moie nędzne, bo będę
Żyła, ale sfixowana. Tak we śnie prze-
szłóy nocy objawił mi któś... P. Któż ta=
ki? O. Duch iakiś. P. Cóż powiedział.
O. Rzekł, .co czynisz ? czy:rozumiesz,
iż długo będziesz w tym stanie? Bynay-
mnićy , łecz szukay prędkiego ratunku:
inaczóy stracisz przytomność.* P. Co po=
trzeba robić dla uchronienia się od tego
nieszczęścia? O. Należy przystawić pa
trzy: piiawki z obóch stron wierzchołka
głowy. P. A kiedy? O: Iutro o dzie
siątćy rano: _P.: lak długo potrzeba, aby
krew szła? O. leśli obficie będzie iść.

"to; przez godzinę, inaczćy przez dwie.
P. Czy nie będziesz od tego słabszą? O.
Bynayinnićy. P. Incyżyą golenia tegoż
samego dnia: należy uczynić? „O. lako:
żywo, bo chociaż « nie. wiele osłabię się
przez pijawki, zawsze iednak cokolwiek,
dla tego lepićy będzie incyzyś na drugi
dzień odłożyć.. P. Po uczynieniu incyzyi
co późnićy?. O. Za upłynieniem mate-
ryi, guz będzie się zmnićyszał, a w ten-

X
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czas maściom mićysce będzie. P. Kto
tę maść przepisać ma czy P. Sniadechi,
Niszkowski, lub Frank?- O. Wszystko

to iedno, którykolwiek, aby tyiko była
pomocną. P. Czy nić możnaby było mate-
ryą tę przez urynę wyprowadzić? O.Tuż
to probowalłi (w rzeczy samćy urynę pę-
dzące lekarstwa za moią radą z początku
przepisywane były), lecz na próżno,
ponieważ materya iest zsiadła i tęga. P.
Czy pamiętasz spiówy? O. Pamiętam,
śpićwanie przynosi mi ulgę, gdyż stan,
"w krórym iestem iest zbyt gwałtownym.
Długo nie pociągnie bez pomieszania wy-
obrażćń (w rzeczy samćy cała głowa po-
tórm pokryta była). P. Czy całym mozgiem
czy częścią onego tylko myślisz ? O. Ca»
łymi mocno się fatygnię. P. Czy mam.
cię obudzić ? O. 'Tak iest, dobrze będzie
smutne moie przerwać wyobrażenia. P.

, Czy obudzona więcćy iuż nie wpadniesz
w ten stan?- O. feśli kto ze mną mówić
będzie, to nie wpadnę. Przez dmuchnie-
nie tedy chorą obudziłem. Pićwszy ruch
był, otarcie się chustą: z potu. Py-
tania z przytomną. P. Czy spałaś? O.
"lak iest lecz mocnym snem. P. Czy.
śniłaś co? O. Nie przypominam. P. A
przeszłóy nocy czy Śniłaś ? O. Zdaie mi
się, że śniłam, lecz zapomniałam, P. Dla
czego iesteś tak smutną ? O. Wiele cićr-
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pię. Dziś rano pićrwszy raz zawrótu
głowy doświaczyłam. Materya zupełnie:
płynąć przestała. Tedy o przystawieniu
pijawek,o nowych incyzyach mówiłem,
chora z ciekawością pytała się o liczbie
ich i gdzie maią bydź przystawione. Cho-
rą; nadzieią przyszłego zdrowia pocieszyć
starałem się, i w rzeczy samćy weselszą
zostawiłem.

Dnia 25 maia. Skoro wczoray cho-
ra samotną zóstała, za poprzedzaiącym
zawrótem głowy, w obłąkania wpadła,
w czasie których męża uderzyć chciała.
Późnićy: coraz niespokoynićysza usnęła
dobrowolnie, i po kilkakroć zawołała; ie-
żeli mi przed zachodem słońca nie przy-
stawią pijawki, na wieki zginioną będę.
Ponamyśleniu się. „Powiedziałam wpraw-
dzie, iż iutro o dziesiątćy maią bydź przy-
stawione, lecz pomyliłam się. Dopićro
zaś czuię, iż przed zachodem słońca mu-
szą bydź przypuszczone. Za przyniesie-
niem pijawek i przystawieniem dowierz-
chołka głowy, chora ciągle pytała się,
czyli słońce ieszcze iest na horyzoncie.
Gdy to potwierdzało się, winszowała so-
bie i była spokoynićyszą. Pijawki przez
godzinę dosyć krwi wyciągnęły. Noc nie
naylepsza była. Rano iednak była weso-
łą i powiadała , iż nigdy nie miała głowy
tak wojnćy iak dzisiay. O godzinie piątćy
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po południu odwiedzaiąc chorę, znalazłem
ią zupełnie wesołą i przytomną , toż sa-
mo znaleźii Sziadecki, ANiszkowski, Ba-
rankiewicz i Berkman. Oczy i puls
w lepszym stanie. Goleni nabrzmiałość ,
tęgość i ból za dotknieniem zmnićyszone.
Chora od pijawek bynaynaymnićy nie
osłabiła się i dalćy używała chiny. +

Od dnia 24 do 50 maia. Żaden pa-
roxyzm: twarz i wszystkie funkcye w le-
pszym stanie, prócz pulsu, który do 150
był. Liczne incyzye były porobione,
z których obficie materya płynęła. Dnia
51 maia: poprzedziła wprzód omdlenie,
a potem nastąpiła katalepsya przez pół
godziny trwaiąca i dobrowolnie się ukoh-
czyła. Od tego dnia do 12 czerwca codzień
polepszała się. Apertury na goleniach
były zrobione. Wiele wypłynęło wilgo-
ci, ale nabrzmiałość nie wiele się zmnićy-
szyła. Siły się powiększaią, chora tyie,

. 1 cieszy śię z lepszego stanu zdrowia. Dnia

14 sierpnia po womitach i gorączce na-
stąpiła róża na goleniach, powoli do nóg
się zniżyła i znacznie nabrzmiałość rozpę-
dziła, nastąpiły miesięczne płynienia, po
których regularnie odbytych, chora, wy-
iąwszy ztwardnienie kolan, chodzenie
przeszkadzaiące, zupełnie wyzdrowiała, a
do dziś dnia (50 maia 1817) ma się do-
brze. ' sf

 

nem
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ZEEAEOAOZOR AOIOAE

WYIĄTEK z DZIENNIKA MAGNETYCZNEGO

P. JeRzeGo v. KoNRapra Farmaceuty w Klecku.

„ (Ciąg dał, Ob. wyż. T. III. N. IX. str. 3).
i , +

Wszysrkie nowe wynałazki miały nie-
przyiaciół dopóty, póki ża prawdziwe
uznane nie zostały. Zaden wszelako
nie miał i nie ma tylu przeciwników , ile
dziwie zjawiska magnetyzmu. A stąd
ci, co się trudnią działaniem tóy siły dla
własnego udoskonalenia i dla ulgi cićr-
piącćy ludzkości, bardzo wiele mieć mu-
szą do wytrzymania, ieżeli chcą wznieść
się nad granicę poziomych rozumowań
rozmaitćy klassy ludzi. O iak zbyt często
pomoc, według praw miłości bliźniego lu-
dzióm oddawana, przewrótnie wziętą by-
wa! lak często za wyświadczoną usłu-
gę zamiast wdzięczności, doznać trzeba
szyderstwai złośliwych pomawiań! A dla
czegoż ! Dla tego, że to poięte bydź
ieszcze nie może, co iest iednakże praw-
dą nie zaprzeęczoną; wydaie się przeto
dziwem, a ztąd za oszustowstwo bywa
obwołane. Lecz to zdaie się bydź czóćm-
siś większćm, a niżeli dziwem, gdy duch
człowieka sam siebie przegląda ii przeni-
ka, a walcząc ze swoią materyalną isto-

N. X. 1818.



34

tą, umie nabydź nieiakiegoś promyka
sił wyższych tego iestestwa, które nie

iest w krainieiiego organizacji, lecz należy
do „dziedziny iego nieśmićrtelności, iaka

dotąd naszym mędrcóm niewiadomą, lub
'od nich zaprzeczoną była. Rozumiem
bydź rzeczą pewną, że człowiek może
stać się uczestnikiem związku między bli- '
skiemi i odległemi ludźmi, tak dalece, że
za pomocą tego połączenia, i niby na ie-
go skrzydłach, zdolnym iest wzbić się
do tego, co ńie ma fizycznego bytu.....
A w ówczas gdyto weydzie w powszech-
ne rozumienie, w ówczas mówię, wiecz-
no trwałe wyobrażenie doskonałości człó-
wieka doleko czyścićy i rzeczywiścićy
niż teraz będzie widoczne , i że tak po-,
wiem, dotykalne naszemu umysłowemu
poięciu, w tenczas zły przelęknie się, na,
pićrwszy widok tćy boskićy siły nieśmićr-
telności, w nim miesżkaiącćy, którą dziś
tylko czuie; wtedy pozna co znaczą wy-
razy: przed Bogiem żadnego czasu, żadnóy
przestrzeni; w ówczas się przekona , że
przeświadczenie o swóich postępkach pa-
niesie z sobą do krainy prawdy. Lecz
dobry , tym żywszą uczuie radość z tego
drogiego dziedzictwa i natenczas w jasnćm
i radośnćm światle stanie przed nim świat
wyższy, wespół z uczuciem głębokióm do-
skonałego z nim połączenia się. To iest
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co człowieka robi człowiekiem , co iest
piętnóm iego wyższego przyrodzenia, lecz
oraz i naywyższym szczytem całćy iego

- mądrości.

Mnmro leczenie magnetyczne w roku
przeszłym 1817, Pan Daniłowicz znowu
cićrpićć zaczął rozmaite boleści, iako to:
duszenie w pićrsiach, kaszel nawet z wy-
rzutem kwi, bole reumatyczne it. d
Magnetyzowałem go nanowo. Deszedł do
naywyższe20 stopnia snu czuwałącego 1:

PARE" RENE Przepisuie dła siebie le-
karstwa i przepowiada nastąpić maiące
przypadki. Radzi drugim, nawet i tym,
którzy nie są przęttiiwyj i których nigdy
nie widział. Wie myśli moie i odpewia-
da na to, cobym chciał wiedzićć, wprzód
nim się słównie zapytam. Więcćy nie
wołno mi wyiawiać, ponieważ to do cze-
go on doszedł i czego dał mnie oczywi-
ste dowody, powinno bydź, aż do śmićr-
ci w sercu moićm zakryte.

Same nayciekawsze doświadczenia u-
mieszczę. Roku 1818 d. 6 lutego wie-
czorem o godzinie , do g magnetyzowa-
łem iednego wieśniaka w przytomności
.P. Daniłowicza. Wieśniak pod czas rę-
kowództwą nic więcćy nie czuł, tylko ma-
rzenia w oczach; ale P. D., który siedzał

5*
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za mną o kilka kroków na łóżku, usnął
snem mocnym magnetycznym. 'Zbliży-
łem się > niegoi zapytałem czy śpisz ?
„ Śpię.” Dla czegoś zasnął, kiedym cię
nie magnetyzował? „ Bo mi źle.” Czy
potrzebny ciiest magnetyzm tą Koniccz-

nie!” Kiedy mam cię magnetyzować?
Zia dwa tygodnie o tćyże samćy porze iak

. dzisiay. [Teraz day wody magnetycznćy,
a po obudzeniu namocz tąż samą wodą
wierzch czoła EB» bo mi się krew.

> bardzo burzy.

Dwa tygodnie późnićy*, to iest zo lu-
tego magnetyzowałem P. D. w przytomno-
ści znacznćy liczby świadków płci oboićy.
Ziasnął w kilku minutach, kazał dać so-
bie wody magnetycznćy i Prosi, aby go
„dalćy magnetyzować. Pytałem: czy śpisz?
» Spię.” lak długo spać będziesz?„ Day
mi pokóy z pytaniami, bo spać będę kwa-
drans bez żadnćy odpowiedzi.” Po tych
słowach zaczął. okazywać iakby w głębo-
kim śnie byłpogrążony, poupłynieniu
zaś kwadransa, nie chybiąc, ani pół mińu-
ty, iakby z letargu powstaiąc, zaczął wy-
prężać się kónwulsyjieśi mówić, „ Prze-

szedłszy wiele wysokich gór ,po dłu-
gich, ciemnych i przepaścistych doli-
nach, znalazłem starca mocnostrapio-

3
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nego i płaczącego, którego gdy pyta-
łem, dla czego smutny iesteś ? odpo-
wiedział: Mocno iesterm strapiony : żeś
nie dopełnił tego, com ci przykazał.

„ Ostatni raz tobie mówię; a ieżeli mnie

„ słuchać mie będziesz, to więcćy z tobą
mie zobaczę się. Rok.temu iakem ci ka-
zał utrzymywać się w dyecie i różnych
lekarstw zażywać. Srogo namnie spóy-
rzał i rzekł: pamiętay, że ostatni raz
'tobiemówię! Zarazpierwszego dnia weź

„ lekko na womit, przed womitami trzeba
» sżę posilić, bo zbyt wielki będzie wyrzut
„ Jlegmy. Kazał mi po womitach płucnik
„ dębowy (lichen pulmonarius), korę dę-
„ bową, kwiat bzowy, mirrę i kley wi-
szniowy , wszystko to po równćy czę
ści w mleku gotować i często po łyż-
ce stołowóćy zażywać. A ieżeli będę

„ czuł kłucie w boku prawym, SRDA
„ znowu przychodził do niego po radę.”
Czy iuż wszystko ? „ Jeszcze.” Mówże
dalćy móy przyiacielu. „ Nie jako przy-
„ iaciel, ale iak powinność moia każe

„ muszę odpowiadać. Pod wielką karą
„ kazał mi ten starzec, żebym nosił ka-
» ftan flanelowy , lecz nie tak iak teraz
„ na koszuli, ale na ciele, i żebym za-
chował dyetę. Napił się wody magne-
tycznóy i ocknął się.

»

9

»

»
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Uśpiznre magnetyczne stało się dla P.
D.tak łatwe, iż iedna wola moia ku te-
mu skierowana czyniła takie skutki, iak=
bym naymocgnićy magnetyzował. A tak
oparłszy ręce na stole, usnął snem ma-
gnetycznym 27 lutego po południu 0 go-
dzinie 5] o 85 minutach milczenia za-

czął się targać. Pytałem: czy potrzebu-
iesz czego? „Niczego.” A pokilku chwi-
łach dołożył: „ Ah! byłem u starca, za-

"stałem go z miną bardzo srogą. Chcia-
, łem wiedzieć czy długo będę brał iesz-
„ cze lekarstwa, on zaś rzekł do mnie -

» z nieukontentowaniem: Po co przysze-
» dłeś do mnie kiedy nie pora i dla cze-
„go przykazania mego nie słuchasz?

„ JMszak daiem ci knidk kiedy masz do
„ mnie przychodzić : używay więc dałóy
„ tego lekarstwa. Day mi moią mixtu-

„ rę.” Po obodzeniu przeczytano mu co
mówił. WWyznał, że lekarstwo, które

bierze bardzo mu się sprzykrzyło,i miał
w myślach €0 innego używać.

 

leż dawno P. D. przedsięwziął dać na
mszę żałobnąza duszę Iana dziada swo-
iego. Lecz różne okoliczności były temu
na przeszkodzie. W nocy z dnia 24 na
25 lutego miał sen taki. Starzec siwy
w patryarchalnym ubiorze, z księgą w rę-

'
1

/
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ku zbliżył się do niego i rzekł mu w te
słowa: „ luż dawno obiecałeś dać na mszę
za duszę Iana, proszę cię , abyś teraz nie
zapomniał tego.” Wtóm zniknął.

Kzócie w boku prawym, iako znak
udania się do starca, dostał P. D. g. mar-
ca o godzinie 4 po saładnśu: Cztćry razy
go uśpiłem i cztóry razy budzić siebie
kazał. Ostatnim razem spał więcćy iak
pół godziny. Różne okazywał konwul-
sye, nawet zdawał się iakby z kim roz-
mawiać w rzeczy ważnćy, w końcu po-
czał rzewnie płakać. Tak przemówił do
mnie: „ Ah! za mistrzu! móy mistrzu
RH nayukochańszy! . przebudź mnie iak

. „ nayprędzćy i magnetyzuy ną nowo.
„ Lecz po obudzeniu nic mnie nie wspo-

„ minay co się działo ze mną.” Uspiłem
go w parę minut i pytałem: czy iuż po-
ra do starca? „ Ah! byłem u starca,
„ znalazłem go_ pokutuiącego na ie-
„ dnćy przepaścistćy skale. Pytałem dla
» czego tak zatopiony w modlitwach?
„ Odpowiedział: d/a ciebie pokutuię, abyś
„ był uwolniony od wszystkich  dolę-
w gliwości. Potóćm rzucił blaskiem swo-
„dim na mnie, aż nie mogłem go widzićć
„ przez minut 11; ścisqął mię mocno za
„»ramie mówiąc: widziałeś światło, któ-
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re ci ostatni raz pokazuię; lecz takież
same światło otrzymasz, kiedy przyrze-
czenie twoie będzie spełnione , to itst,
kiedy dasz na mszę za duszę lana.
Przykazał mi, żebym dni święte ści-
śle zachowywał i święcił, orazżebym
dał iałmużnę; żebym tęż samę mix-
turę brał dalćy dodawszy szafranu.
Na. pićrsiach nosić zalecił plaster
z wołowego łoiu, olbrotu, mydła we-
neckiego, balsamu czarnego, mirry i
trochy szafranu. Co półtora tygodnia
mam takówy plaster odmieniać. Py-
tałem się czy prędko wyydę z moićy
choroby? Powiedział: nie bóy się, wkrót-
ce cię wyprowadzę. Jeżeliby iakakol-
wiek zrobiła się wada, kazał mnie do
siebie przychodzić, będzie mnie w każ-
dym czasie wśpićrał. Lękałem się go
bardzo chcąc się dowiedzieć kto iest,
ale on powiedział: anioł stróż twóy,
przysłany od Boca naywyższego, abym
cię strzegł, bo iesteś godzien. Ah! móy
mistrzu naymilszy, będę cię o cóś pro-
sił.” Czego chcesz ? „ Pod-wielkim wy-

rokiem proszę cię, żebyś mnie po obu-
dzeniu nic nie wspominał, bo stracił-
bym gó na wieczność i byłbym Ry
nieszczęśliwszym człowiekiem. 'Ah'!
skruszył on serce moie, nie mogłem
się wstrzymać, musiałem płakać. Ah!
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„ iakąż to widzę przed sobą światłość! ”
Cóż to iest? ;, Ustąp odemnie! położ rę-
kę twoią na moićy głowie, a tak mnie
obudzisz. Teraz w zupełnóm zdrowiu
zostaie. ć

, PRoszony od doktora P..., żebym ie.
dną nieszczęśliwą pannę magnetyzował,
"która miała dziedziczne suchoty, udałem
się domieszkania nieszezęśliwćy , aby
zadość uczynić żądaniu pomienionego le-

(karza. Przesąd wszelako rodziców i in-
nych osób, nie dozwolił mi tego. Przed-
się wziąłem więc radzić się mego uśpione-
go. Czy możesz tę nieszczęśliwą ratować.?
Ziamilkł na to pytanie, a po 1o minu-
tach zaczął się. pociągać z konwulsyami
i mówić:„Byłem u nićy. Znalazłem ićy
%Owad chc: mocno zranione: nie ma
»„ innćy rady , iak paproć w mlóku go-

„ tować, i dawać za napóy. A kiedy to
„ za 14 dni nie pomoże, niech każdy za
„ nią zmówi trzy Zdrowaś Marya!

Już zbliżał się dzień 14sży. Ciekawy
wiedzieć o ićy zdrowiu, pytałem uśpio-
nego: co powiesz o: BÓGDIE.2 Odpo-
wiedział: „ Zle, bardzo źle koło nićy.
„ Matka .ieszczesiak matka: ale oyczym
„ Życzy , żeby iak nayprędzćy zeszła
„ z tego świata. Mixturę nie tak daią:

„ bywa to, że półowę wypije , a półowę
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» precz wyleją :co innego daią za napóy.
„ Bićdna! będzić się męczyć przez czas
„ nieiaki I skończy. Ale oyczym co to za
„. człowiek! Bór: widzi kto miłosierny.”

i CnciaŁem wiedzieć, czy nie zaszko-
dzą Panu Baoiiowiesawi częste uśpienia
dla drugich chorych. Przedsięwziąłem
więc spytać się o to, iak następuie: Czy
wolno ciebie magnetyzować. dla bićdnych
cierpiących ? „ Wolno w każdym czasie,
_» Tylko z lepszym bydź może skutkiem,
„ kiedy sam z siebie zasnę. ” Jakże to
ułatwić, żebyś sam usnął? „ Kiedy
» masz przed sobą magnetyzowanego; ą
„ nie możesz go we 5 lub 4 dni uśpić ,

„ wtedy połóż rękę twoię na iego pićr-
„ skach, a ia wnet zasnę. ac kiedy
p ONwart tego będzie, to. bez zawołania
„ twego przyydę na ratunek.” Czy wi-
dzisz moie ukontentowanie* „ Widzę.

„ Widzę i chęć twoię cierpiących rato-
„ wać. Bóc ci za to nagrodzi. On ci
„ stokrotnie nagrodzi! Czegoż płaczesz?
„ Nie płacz! Ja przez ciebie uratowany

„ iestem. Bez ciebie dawnobym gryzł

„ ziemię. lecz Bóce wiedział, a zatóm
„ nas aż do śmierci złączył. Chuchni mi
» w oczy.” I w tćm przecknął się.
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" W przytomności niektórych osób,
uśpiłem P. D. Na różne pytania, dane
mu przezemnie, nie odpowiadał,. lubo
usiłował mówić. . Wkrótce potćm prze-
mówił w te słowa: „ Móy mistrzu nay-
„ łaśnićyszy! rozkaż, aby wyszedł M.”
Dla czego wyyść mu kazałeś ? „Nie uwie-
„ rzysz, móy mistrzu, iak mi ciężko by-
„ ło, że siedział przy mnie.” Cóż on miał
w myślach ?* „ lak ludasz był przeciwnym
„ patrząc na mnie w myślach swoich!
„ Widzę, że chcesz wiedzieć o małym
„ chłopczyku: wszak iuż powiedziałem
„ dnia 1g marca, że ma głowę nabitą
„ ezarami, o których mówili mu iego ro-
„ dzice, i odtąd nabrał wstrętu do ma-
» gnetyzmu. "Teraz użyć potrzeba dru-
„ giego sposobu. Ale co to za rodziee ! ia-
„ kie niedowiarki! oni się potćm przeko-

'„ maią, Kiedy go opuścisz obaczą wkrótce *
„ odmiany w iego zdrowiu, które iesz-
„ cze bardzićy się pogorszy. A zatćm
„ porzuć go! ale kiedy go iuż bardzo sła-
„ bym zobaczysz, wtedy, weź go przez
„ litość , a magnetyzuiąc daway mu wo-.
„ dy nagnetycznóy i wymawiay te sło-
wa: przybliż ucho twoie do mnie.

Dra zaradzenia pewnemu choremu
uśpiłem P. D. Przez kwadrans czasu nic
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nie mówiłzemną, lecz,zdawał się po
cichu z.kimś drugim.roztnawiać.  Potćm
tak mówił: „„Ah móy mistrzu! nigdym
+ SiĘ nie«spodziewał podobnego napo-
„ mnienia „iakćm od mego młodzieńca,
A) (Anioła stróża) odebrał. Muszę ci wy-
% znać wszystko com dziś zrobił. Po-
„ szedłem na'wał szukać do moićy kol-
„ lekeyi (owadów. « Wtem . iaszczurka:
„ wbiegła mimo mnie do nory.  Usiło-
„ wałem koniecznie ią złapać, lecz na
„ próżno: z gniewu zabiłem norę kamie-
„ niem. "Teraz móy młodzieniec mnie.
„ ostrzegł, że w tóm grzech wielki po-
» pełniłem, bo temu, co Bóc stworzył,
„nie mamy prawa życia lub wolności
„ odbierać bez przyczyny. Jutro rano
„mam póyść: do nory, i iaszczurkę uwol-
„ nić.” Czy masz i te uwolnić owady,

w. któreś iuż szpilką poprzybiiał do drze-
„wa? „ Nie, nie iest togrzechem, kie-
„ dy iedynie używam ich na ten koniec.

 

Pewvsa niewiasta prosiła o zaradzenie
w ićy zdrowiu, symptomata ićy choroby
były następne: ból głowy , karku, krzy-
Ża i pićrsi. W oczach miała ustawicz-
"nie iakieś widma, i tak na iawie iako
'we śnie zdawała się widziećw koło sie-
bie węże, ptaszki i ludzi. Pytałem się
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u mego śpiącego względem tey słabości,
na co odpowiedział: ,, Móy mistrzu nay-
4 iaśnićyszy! Każ aby się ena przybliży-
„ła do mnie. Ah! ty niewiasto! spóy-
s„'rzyy na ssj Zobacz kto ty iesteś

naświecie! Riozkazałmnie mistrz móy
abym cię ratował. Widziałem się

„ z twoim mężem. Rozpowiedział mnie '
„ak ty życie" prowadziłaś: * Wiaroło-
„ mna! Weyrzyy na twóy 'stan 1.1...

Niesprawiedliwa sądziłaś , że zawsze
tak będzie; ale teraz cićrpisz. Ostrze-
gam żebyś powróciła do męża i prże-
Prosi go, a on tak będzię łaskaw,
Że ci wszystko przebaczy. Uday się
doŻyrowie piechoto, =wyznay grzechy

-„ przed kapłanemi'trzy piątki. postu ZA-
choway. Móy mistrzu!możesz ią przy
"machinie magnetyzować'przez dwa dni,
; a na: trzecizróbićy specyesik z ziół--
*ka Brat z siostrą ( Violastricolor), Ko--
"zie: brodki (Radix valerianae ), i Słazo-
" wekorzenie (Rad. althaeae. ). - Niech
to parzy 1 piie znamiast herbaty. «sA
«to co-się.ićy w oczach pokazuie iest

s omamieniem. /Powtarzayićys proszę
cię móy: mistrzu,:aby: przyszedłszy do

"5 *Żyrowie wyznała swoiegrzechy. A'po-
EJ SZ do: męża: sec będzie
„ dobrze.”

Wtóm przyszedł któśpolłódrzwiipod-

»

2y

7

»
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słuchiwał. Lubo drzwibyły BPE
P. D. zaraz poczuł i zawołał: „ Ah móy
„ mistrzu! Połóż krzyż na ec=dy stro-
„ nie drzwi. a sam koło nich usiądź. Ah
„ ty. niedowiarku! 'przyydzie pora i na
„ ciebie!” Któż tam był? „Pan G.”.

- Dziwno iest,. że P. D.lubo iest apte-
krów iednak we śnie:„magnetycznym
zapomina wszystko o swoiójy. nauce, i le-
karstwa, które przepisuie,nie nazywa
dak aptekatze zwykli po łacinie miano-
wać, ale po polskunazwiskami pospolitć-
mi. (o się tycze wag aptecznych, i wtóm
nie:'choesię trzymać wyrazów przyjętych.
Nie mówiancya lub drachma, lecz żób,
ćwierć łota. A zamiast ilości gran mówi:
ile np. ro. dub 20. ziaren. bialego pieprzu
zaważą. Rozmaity iest.sposób uśpienia

-go;, lecz *naymilszy dla niego, iak sam
twierdzi, iestprzygrywanie w minorach
harmonicznych na gitarze akordów. Uży-
waląc tegospesobu dosyć;iest-dwóch łub
trzech minut na wprawienie iego w zu-
pełny senmagnetyczny. daksiuż iest u-
śpiony„ na móy rózkaz wnetsię ebudza.,
„chodzi z otwartómi powiekami po poko-
-ja, i tam gdzie wskażę usiada. Tuecz po
zupełnóm obudzeniu i przyyściudosie-
bie, nic zgoła nie pamięta:
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HISTORYA ASTRONOMI1L.

( Ciąg dalszy ob. Ner 9 str: 68. ).

O Astronomii Egipcyan.
dd

” ż

 

WsxmtaR czasu u-FEgipcyan podlegał
wielkićy odmianie , i był bardzo różny
w różnych czasach; zkąd powstaie wiel-
kie. zamieszanie w ich chronologii.- Czy-
taiąc:« historye , albo raczćy ulamki ,
które -po nich zostały się , widzimy,
iż rachuią łata iednostaynie, chociaż nie-
które całkiem do siebie nie;były podo-
bne. Jest podobieństwo do prawdy , że
prowincye Egiptu, każda: maiąc. swoich
bogów, miały także oddzielne sposoby
rachowania czasu. Egipcyamie mieli lata
składaiące się z iednego, z dwóch, trzech,
cztórech i sześciu miesięcy. Lata z ie-
dnego miesiąca, wynikały z obrótu xię-
Życa względnie do słońca albe gwiazd;
Jata z trzech miesięcy 2 pór toku, a lata
2 sześciu miesięcy , Z powrótu ajosim od

iednegoprzesilenia łub porównania do

drugiego, które znayduiemy u Indyan i
„TPartaryi. lecz dokładnie nie.'wićmy,
zkąd powstał podział roku na cztóry mie-
siące , iedni utrzymują, iż z obrótu Mer--
kuryusza, który potrzebnie blizko cztę-

(
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rech miesięcy, drudzy , że ten podział
był urządzony przez Nil, który wzrastał
przez cztóry miesiące , zótżeni w spo-
czynku przez cztćry, i przez szmie-
siące zniżał się.

Cztćry główne odmiany światła xię-
Życa, wskazywały wszystkim narodom
podział miesiąca, czyli obrótu tego pla-
ńnety na cztćry części, składaiące się z 7
dni, nazwane tygodniami. Egipcyanie
każdy z siedmiu dni poruczali siedmiu
planetom, albo raczćy bogom, któremi
oni zarządzali. Zwyczay iednak ten znay-
duie się u Indyan i Chińczyków,i z ie-
dnego źródła pochodzić zdaie się. Egi-
pcyanie naydawnićyszego czasu, ze zbio-
ru tych 50 tygodni, formowali rok pra-
wie xiężycowy zamykaiący 550 dni.

Hermes Chaldeyczyk urodzony w Ca-
łovaz, przeszedłszy do Etyopii około 5562
roku przed J. C., założył tam wszystkie

wiadomości. Wprowadził czczenie bo-
gów, przynosząc obrzędy i zwyczaie
wschodnie 12 bogów wyższych, gdy Ety-
'"opeyczykowie za bogów mieli tylko 7
planet: Przyniósł także hieroglify ; a
wszystkie mistyczności Azyi ukrył w ko-
ściołach. 'Wprowadził czczenie Herkulem*
sa iako symńho] słońca, ztąd miasta w któ-
„rych to czczenie było ustanowione, na-
zwano Diospolis, Heliopolis. Wynalazł
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albo upowszechnił charaktery alfebetycz-
ne; nakoniec był wynalazcą Astronomii,
ponieważ zbićrał szczątki dawnćy Astro-
nomii pozostałe na zabytkach azyatyce-
kich.

Osada Etyopeyczyków, przeszedłszy
do wyższego Egiptu, założyła w nim mia-
sto Teby. 'Tebańczykowie którzy pićr-
wsi uprawiali astronomiią, w Egipcie po-
strzegli, że rok z 560 dni, oddalał się o

_5 dni od prawdziwego obrótu słońca, dni
te nazwane epagomenes, były dodawane
na końcu roku składaiącego się z 12 mie-
sięcy, każdy od 30 dni. —

Postrzegli niebawiąc przez zmianę
wschodu kanikuły, że ten rok chybiał o
czwartą część dnia. Był to u nich ieden
z naybardzićy zaymuiących fenomenów
astronomicznych. Pićrwsi ludzie , którzy

- ośmielili się wstąpić do niższego Egiptu,
widzieli swoie trzody, i wszelkie dobytki
zniszczone niespodzianym wylewem Nilu;
w czasie naysuższym roku, bez żadnego
poprzedzaiącego deżdżu,rzóka wzdyma-
ła się, wylewała się z brzegów, unosząc
z sobą to wszystko, co tylko napłasczy-
znach spotkać mogła. Nieszczęście to,
zdawało się zrazu bydź przypadkowćm ,
lecz po upłynieniu kilku lat przekonano
się, iż było peryodyczne:n. Uważaiąc kie-
runek wiatrów, i stan nieba postrzeżo-
"MW. X. 1818, | 4
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no, iż nieco wcześnićy przed wylewem
Nilu , pokazuie się piękna gwiazda ze
strony wschodnićy nieba, przed wscho-
dem słońca , która natychmiast nikła,
zgaszona blaskiem wzrastaiącćy zorzy.
Ponieważ ona zdawała się ostrzegać , na-
"zwano ią Zaaut, to iest pies: zkąd ode-
brała nazwisko kanikuły. Nazywano ią
ieszcze gwiazdą Nilu, Sihor, Siris, a ztąd
Siriusz , które imie nosi do dziś dnia.
Ważny więc ten fenomen, od którego
zależało ocalenie Egipcyan , był zawsze
z naywiększóm staraniem obserwowany.
A zatóćm dał postrzedz nieco późnićy po
ustanowieniu roku z 3565 dni, że wschód
Siriusza na końcu 4 lat , nie przypadał
więcćy w tym samym dniu. Jeżeli wscho-

ił w pićrwszym dniu roku, w końcu
4 lat przybyło 4 razy 6 godzin, i przy-
padał iego wschód w drugim dniu, spó

'źniaiąc się o ieden dzień co 4 lata. Egi-
pcyanie ustanowili ztąd mały peryod,
który był zupełnie tym, czym nasz rok
przestępny ( bi ssextile ).

' Bgipcyanie znali okrągłość ziemi,
przyczynę odmian światła xiężyca,i iego
zaćmienia. Mówią niektórzy, iż bardzo
dokładnie przepowiadali zaćmienia słońca
i xiężyca. Przyznaią im bardzo wielką
liczbę obserwacyy, to iest: 575 zaćmień
słońca, 852 zaćmień xiężyca. Obserwo-
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wali także z wielkićm staraniem biegi
kierunkowe , spoczynkowe , i wsteczne
planet, układając ich tablice. Aristote-
les twierdzi, iż obserwowali zasłonienia
gwiazd przez planety ; lecz ich wszystkie
obserwacye , tablice , i sposoby prze-
powiadania zaćmieńi, wszystkie te mó-
wię wiadomości, zamknięte w kościołach
w ięzyku hieroglificznym, w ich ruinach
zaginęły. Ź

Egipcyanie mieli myślo wielości śświa-
tów , którą Pontenelle tak dowcipnie
wznowił. -Xiężyc nazywali ziemią etero-
wą. Co do gwiazd utrzymywali, iż to są
ognie , które wypływaiąc z tych gwiazd
3 razem mieszaiąc sie, formowały to
wszystko, co się rodzi na ziemi; bo fugi-
pcyanie zarażeni byli astrologgiią.

Iugipcyanie starali się ocenić odległość
ciał niebieskich, albo przynaymnićy wiel-
kość koła, któe opisywały, Saturn po-
dług nich, iest odległy od ziemi o 164
Mik; słońów 0 1258, a Xiężyc o 82; ozna-
czenie całkiem atsteywe. beż

- Nayważnićyszóćm odkryciem Egipcyan,
_iest prawdziwy bieg Merkuryusza i We-
nusa. Starożytni nieróżnili sięw układzie
pięciu drugich plariet, mieścili Saturna
naydalćy, następnie Jowisza, potćm Mar-
sa, Słońce, naybliżey xiężyca. Co do We-
nusa il Merkuryusza , iedni mieścili nad,

4, *
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„drudzy pod słońcem. Egipcyanie znali
lepićy tę część układu świata słoneczne-
go. Podług nich to Cyceron nazywa te
dwa planety Comites solis. Jakoż w sa-
móćy rzeczy, towarzyszą mu bezustannie,
nigdy bardzo nieoddalaiąc się. Lecz co'
naywiększy czyni zaszczyt Egipcyanom ,
iż śledzili te planety: w części ich drogi,
w którćy nie są widzialne, przepowiada-
iąc ich bieg rzetelny. Znali, że Merku-
ryusź i Wenus obracaią się około słońca
po drogach, którómi to ciało niebieskie
iest otoczone, tym sposobem , że droga
Merkuryusza iest wewnątrz drogi Wenu-
sa. Zkąd wypada, skoro te planety są
w części wyższćy, pokazuią się nad słoń-

-. eem , pod słońcem zaś , gdy są w części
niższćy. Egipcyanie , są pićrwsi ze sta-
rożytnych narodów , którzy się wznieśli
do tćy prawdy. Jest pytanie , czy oni
rzetelnie pićrwsi odkryli? czy tę wiado-
mość .wydobyli ze starożytności odlegley-
szey ? Milczenie w tym względzie auto-
rów, nie czyni nadziei rozwiązania tego
pytania. Niektórzy iednak wątpią , aby
należała do Kgipcyan; ponieważ Ptole-
meusz © tćm nic nie mówi w wielkićm
swoićm dziele Almagescie; ponieważ Pla-
ton zwiedzając ten naród, i będąc nau-
czany od iego kapłanów , ustanawiaiąc
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porządek planet, Meśkórycińi ii Wenu-
sa mieści nad słońcem.

Zródło wszystkich sprzeczności i mi-
styczności, którómi nauki były obwinię-
te u starożytnych w ogólności, a w szcze-
gólności u Egipcyan, były dwie filozofie ,
iedna wyrozumiała, prosta, używana od
pospólstwa; druga ukryta , uprawiana
przez samych kapłanów , pisana chara-
kterem hieroglificznym , nauczana przez
emblema. "Ta to ostatnia zaraykała bez
wątpienia naysubtelnićysze ich wiadomo-
ści, ich myśli nad początkami natury,
ićy biegiem i działaniem, przyczyny fe-
nomenów niebieskich i t. d. Tey to czę-
ści filozofii przyglądano się z wielką tru-
dnością , a kapłani troskliwie od nićy od-
dalali wszystkich cudzoziemców; trzeba
było wstawienia się królów, abysię cze-
go od nich nauczyć, oprócz tego, kapłani
te tylko początki obiawiali, eh ukryć
nie śmieli.

Egipcyanie zaymowali się wyrniarem
srzednicy słońca, porównywaijąc tę srze-

_ dnicę z obwodem wielkiego koła, które
słońce opisuie w biegu dziennym. Kró-
łowie Egipscy szybkim biegiem konia wy-.
mierzali czas , znaczono liczbę stadiów,
którą ten koń przebiegał w iednćy go-
dzinie; i liczbę stadiów, którą przebiegał
w czasie, którego tarcza słońca potrze-
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buie na wysunięcie się z pod poziomu,
ztąd oceniano stosunek srzednicy tey tar-
czy z obwodem wielkiego koła, które słoń-
ce opisuie w biegu dziennym.

Plutarch powiada, iż podług Egipcyan
xiężyc iest 72 częścią ziemi.  Clairaut
mniema z niektórych obserwacyy, że

massa xiężyca iest 67 częścią massy zie-
mi. Bernoulli, że 71. Przez iakie sposo-
by przyszli do tego ocenienia Egipcya-
nić, dokładnie niewiadomo.

Kompasy i Klepsydry u Egipcyan, się-
gaiąnayodlegleyszóy starożytności. Dwa-
naście razy przez dzień wyciekająca
woda wskazywała podział dnia. Goguet
mniema, że obeliski egipskie były gno-
monami. MKładną wynalazek obelisk za
czasów Sesostrysa, który panował podług
Frereta w 16 wieku przed erą chrześci-
iańską. Piramidy, te to zabytki potęgi
i próżności królów egipskich , są także
zabytkami ich astronomii. Naywiększa,
ma 4 ściany doskonale skierowane kn 4
głównym częściom świata; ztąd wypada,
że w czasie w którym te piramidy budo-
wano, egipcyanie znali sposób kreślenia
linii południowćy. I zdaie się , że te
"ogromne massy nie na pastwę czasu zosta-
ły wyniesione, lecz na skład ich wiado-
mości astronomicznych. Na wićrzchołku
tych piramid była płasczyzna , z którćy
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iak świadczy Proklus, kapłani robili swo-
ie obserwacye astronomiczne. W iednćy
z tych piramid położonćy blizko "ebów,
znayduie się grób króla Osimanda, tam
to była ogramna korona złota zamykaią-
ca 565 kudów obwodu , a szćrokościie-
den kud, korona ta służyła do obserwa-
cyy ódwic EK, Każdy kud odpo-
wiadał dniu, w którym były postrzegane
wschód i zachód ciał niebieskich, a przy-
tćm wieźdżby astrologiczne, które ztąd
wyciągano.

Piramidy budowane sposobem astro-
nomicznym. Rok zamykaiący 565 dni i
6 godzin. Odkrycie prawdziwego biegu-
„Merkuryusza i Wenusa , składaią całą
wiadomość o astronomii starożytnych Egi-
pcyan.

O Astronomii Greków , i Filozofów sekty
Jońskićy (jonienne).

"W  Bizau historyi astronomii,Grecy są

nayświóższćmi w porównaniu narodów
wschodnich , i Egipcyan. Przez czas dłu=
gi naród barbarzyński, ledwo przez osa-
dy Egipcyan i Fenijczyków , został ucy-
wilizowany , które zmieniaiąc ziemię,
przyniosły z sobą swoie bogi, sztuki, i
wiadomości. Astronomija u Greków za-
czyna się od 14 wieku przed J. C. W tym
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to ezasie powzięli wyobrażenie sfery, i
zdaie się, że to było owocem sławney po-
dróży Argonautów. Wiele bowiem w tym
czasie wiadomości astronomicznych przy-
szło ze wschodu do Grecyi.

Orfeusz, wykładał wićrszami astro=
nomią, i religią wschodnią.

Linus Poeta, pisał księgi o biegu słoń-
ca i xiężyca.

W'spominaią ieszcze, iż posiadali wia-
domości astronomiczne „Ahseusz syn Ne-
ptuna; Hippo córka Chirona; /Vausika
córka Alcynousa, która nauczyła Ulisse-
sa kół sfery. Astronomija, ograniczała się
naówczas , wiadomością słery 1 biegu
dziennego. Tirezias Astrolog mauczał, że
niebieskie ciała były to istoty żŻyiące,
maiące dwie różne płci.

Początek Astronomii u Greków, uwi-
nięty iest w dziwne baśnię i allegorye.
Prometeuszowi przykutemu do. góry
kaukazu, sęp wydzierał wnętrzności zaw-
sze odrastaiące. Podług historyi, Pro-
meteusz Xiąże dumny, krewny Jowisza
który panował na wyśpie Krecie, był
wygnany od tego monarchy. Udał się
do Scytyi, gdzie poświęcił się uwadze
ciał niebieskich. Wstąpił na górę kau-
kazu dla obserwacyi, a sęp wyraża roz-
myślanie w wyszukiwaniu, albo nudę
wygnania. Endimion kochanek Dya-
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ny, obserwował biegi xiężyca. Faeton
prowadząc wóz słońca, pogrąża się w rze-
ce Pó. Podług Plutarcha, był to Astro-
nom przepowiadaiący St słoneczne;
podlug Lucyana, zastanawiaiący się szcze-
gólnie nad biegiem słońca, it. d.

Pićrwszy z Greków, który Astrono=
mem nazwać się może i który prawdzi-
we fundamenta Astronomii w Grecyi za-
lożył, iest Tales z Miletu, urodżony w ro-
ku641 przed J. €. Uważał gwiazdy skła-
dające się z tey samćy materyi co ziemia,

lecz materyi żarzącćy się; że xiążyc poży-
„cza światła od słońca; iest przyczyną za-
ćmień słońca , a wchodząc w cień ziemski
sar1 ćmi się: że ziemia iest okrągłą, i 1mo-
że bydź podzieloną na pięć pasów, za po-
inocą pięciu koł, które są: biegunowe pół-
nocne i południowe, dwa zwrótniki, i ró-

milej że to ostatnie koło przecięte iest po-
hyło przez Ekliptykę, a pionowo przez
pałucdiik. Pierwszy Tales przepowiedział
aemienie słońca,i mierzyłiego srzednicę.

Ferecides współżyiący Talesa ; złóżył |
machinę mierzącą bieg słońca ku biegu-.
nom, od iednego przesilenia do drugie-

. Lecz ta machina będąca gnomonem,
p=żtrash iest w Grecyiiw Sparcie „Ana--
©imandrowi. Filozof ten, następca Ta-
Jesa, urodził się w Milecie w 610 roku
przed J, C. Przyznaią iemu wynalazek ,
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sfery i pićrwsze wiadomości zodyaku;
lecz to iuż było znanćm za Talesa. Ana-
ximandr iest wynalazcą kart geograficz-
nych. Miał przedsięwzięcie i uskutecz-
mił wymiar ziemi. Uważał słońce iako

czysty ogień. Miał równe zdanie z Ta-
lesem o świetle xiężyca, mniemał ie-
dnak, że ma światło właściwe, słabsze
„ad tego: które odbićra od słońca; w ten
błąd wprawia go światło popielate xięży-
ca. Anaximander nauczał także o wielo-
ści światów, 3

„Anaximenes , urodzony w Milecie
w roku 554 przed J. €., uważał ziemię
płaską. Geograficzne karty Anaxyman-
dra musiały go w ten błąd wprowadzić.
Nauczał „ że niebo iest massą twardą
dak ziemia, do którey gwiazdy są przy-
bite. Anaximenes uchodzi za wynalaz-
cę kompasów słonecznych. Lecz wiel-
kićm iest podobieństwem do prawdy ,
że kompasy, gnomony, i różne podziały
dnia, są przyniesione do Grecyi z Babi--
lonu przez Berosa; aż do tey epoki, Gre-
cy nie mieli ani kompasów, ani zegarów,
dzielili dzien przez cień słoneczny.  Go-
dzina obiadowa była ta, w którćy cień
wynosił 10, albo 12 stóp i t. d. Nie-
wolników było obowiązkiem pilnować te-
go cienia, i ogłaszać moment ustanowio-

nćy długości.
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dnaxagores uczeń i następca Anaxi-
menesa utrzymywał, że królestwo nieba
wyższe, które nazywał eterem, było na-
pełnione ogniem; szybki obrót eteru pod-
nosił z ziemi znaczne massy kamieni,
które zapalaiąc się formowały gwiazdy.
W drugim roku 78 olimpiady, spadł z nie-
ba we koń kamień bliskó rzeki Egos
w Tracyi. Fenomen ten podał myśl Fi-

lezofowi, że całe niebo było złożone z ka-
mieni, a szybkość biegu kołowego u-
trzymywały ie w odległości od srzodka,
bez czego, wszystkieby spadły na ziemię.
Kamień ten, był zapewne tworem bli-
skiege adyieć: wulkanu. Anaxagores mó-
wił, że słońce jest massą ognia. Plu-

tarch upewnia , że ie brał za rozpałory
kamień, a podług niektórych za rózpa-
lone żelazo. Anaxagores mniemał, że
niebieskie ciała miały zrazu bieg niere-
gularny; biegun wprzód nim się ustano-
wił, obracał się przez czas długi okolo
jednego punktu ziemi. OŚ ziemska wzię-
ła nakoniec położenie pochyłe względem
słońca, aby uczynić pory roku regular--
nićysze, a ztąd ziemię mieszkalną. Po-
dług Anaxagoresą 3= droga mióczini była

odbiciem promieni słonecznych, drugi
raz mniemał, iż ta białość pochodziła od
właściwego światla pewnych ciał niebie-

'skich, która zgaszona promieniami słoń-

ł
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ca, w ówczas tylko może bydź widzial-
ną, gdy te promienie przetnie massą
ziemi. MMomety podług niego powsta-
wały ze zbioru błąkaiących się gwiazd.
Pićrwszy pisał o odmianach światła xię-

Życa, iiego zaćmieniach. Mniemał, że
xiężyc tak iest zamieszkały iak ziemia,

na którym iak na naszćy kuli, powinne
bydź wody, góry, doliny, i t. d.

Archelaus ostatni filozof sekty Joń-
skićy, ustanowił podobieństwo między
gwiazdami i słońcem. Mówił, że słońce
iest gwiazdą, lecz ze wszystkich naywię-
kszą. |

O Astronomii Greków, sekty Pytagorey=
czyków, zdania niektórych innych Filo-

zofów.

PyTAGoREs, urodzony w r. 580 przed.
J. C., znał pochyłość ekliptyki. Uczył
we Włoszech, żę dwie gwiazdy ranna i
wieczorna /esper, i lucifer, były to ie-
dno ciało niebieskie planeta Wenus.
Widać, że kapłani Egipscy udzielili ie-
mu wiadomości o prawdziwym biegu
Wenusa i Merkuryusza; a Azya nauczy-

* ła iego uważać ciała niebieskie, iako po-
byt Bogów.

Pytagores ustanowił 12 sfer różnych;
firmament, czyli sfera gwiazd; sfera Sa-

4
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turna , Jowisza, Marsa, Merkuryusza,
Wenusa, słońca, xiężyca; następnie sfe-
ra ognia, powietrza, i wody; nakonice
kula ziemska. Z wyobrażenia , że gwia-
zdy są przybite do sklepienia niebieskie-

, przyszło do 'wyobrażenia , że każdy
planeta miał swoie sferę, czyli niebo twar-
de, do którego był przybity. OQOwoż po-
czątek niebios kryształowych, odsrzod-
kowych, i przezroczystych. Pytagores
nauczał publicznie, że ziemia iest we
srzodku świata powszechnego.

Muzyka ciał niebieskich, zdaie się
bydź zupełnie płodem głowy Pytagoresa.
Filozof ten, iest prawdziwie sławnym

„przez wynalazek teoryi muzyki. Ude-
rzony tóm odkryciem, mniemał znaleźdź
tę harmonią na niebie, i że bieg ciał nie-
bieskich i sfer, powinien wydadź ton,
który będąc proporcyonalny ich wzaie-
mnćy odległości, formował koncert nie-
bieski; ponieważ tony iego są bar:lzo mo-
cne i wzniesione , a nasze organa słabe ,
koncertu więc tego słyszećnie możemy;
sądził bowiem, że sensacya przedmiotów
nieskończenie wielkich, równie iak nie-.
skończenie małych, unika przed naszć-
mi zmysłami. Położył odległość xiężyca
od ziemi o ieden ton, xiężyca od Mer-
kuryusza 0 pół tonu , o tyle Merkuryu-
sza od WVenusa, Wenusa od słońca o ie-
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den ton i pół , słońce od Marsa o ieden

toń , Marsa od Jowisza o pół tonu, Jo-
wiszą od Saturna o pół tonu; nakoniec
Saturna od sfery niebieskićy gwiazd, o
ieden ton i pół; co czyni oktawę siedmiu
tonów,*czyli diapason. a

« Pytsgoreś dowodził, że świat wziął
początek z ognia, to zk : że piórwsze
elementa „ czyli początki były ogniem.
Przystosowałpięć foremnych figur do 4
elementów, i świata. powszechnego. Sze--
ścian, formowałziemię; piramida; ogień.
Figuraz 8 śćian, powietrze. Z 20 śćian,
wodę. Nakoniec figura z 12 ścian, była
formą stery wyższćy: świata1 powszechne-
go. RZ j

'Pytagores sławny przezodry ma-
tematyczne, "widział wszędzie jeometryą
i stosunki. Zapomniał, że. jeometrya nie
iest nauką utopioną w:naturze, lecz. pło-
dem rozumu ludzkiego; nie nie maszpo-
dobnego w naturze, iest to narzędzie i
niciwięcćy.
<aPytagores nauczał, że ziemia iest 0-

krągłą całkiem zamieszkałą; przypuszcza-
iąc mieszkańców przeciwnożnych mówił:
że ludzie powinni stać na nogach w-kie-
runku przeciwnym temu , w iakim my
iesteśmy na naszćm pólkolu.

Pytagoreś nić nie pisał; prawdziwą

swoię. naukę troskliwie ukrywał. ©po-
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wiadał słuchaczom i cudzoziemcom pod
figurami, a prawdę wybranym tylko ob-
jawiał uczniom. Wszyscy starożytni Fi-
lozofowie byli tego zdania, że prawda
powinna bydź, uwiniętą; nie oną rumieni
się pokazawszy się, lecz ludzie, m 6:
kaią się widzieć ią nagą.

Empedokles pićrwszy uczeń Pytagó:
resa, który do sekretnychiegolekcyy był
przypuszczony, utrzymywał, że praw-
dziwe słońce, ogień który iest we śrzod-
ku świata, oświecałoinne półkole, słoń-
ce zaś, kuóse widzimy, iest obrazem od
bitym, i postępuiącym za słońcem 0d nas

niewidzialaćm. Mówił ieszcze, «że skoro
świat był stworzony, bieg toe,tak był
leniwy „ że długość iednego dnia była
równą 10 miesięcom. [mpedokles zgi-
nął przy wybuchnieniu Etny, inni mó-
wią, że dobrowolnie rzucił się wićy otwór,
aby ukrywszy Śmiórć uszedł za Boga;
niektórzy utrzymują, źe odrzucił koronę,
którą iemu ofiarowane. I tak wolał zo-
stać Bogiem po śmićrci, niż królem za
życia! Empedokieś był poetą, zostawił
poema pod tytułem: sfera.

Filolau$ uczeń Pytagoresa, żylący Sk
ło roku 450 przed J. C.; brał słońce za
massę szkła, odbiiaiącąwszystkie światłe
rozlane w świecie powszechnym. Obrót
xiężyca zamykał mu niego 27 dni 153 go-
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dzin, a słońca 365 dni. Widać, że ka-
płani egypscy i azyatyccy, ukryli przed
Pytagoresem wiadomość 4tćy części dnia,
dla dopełnienia rzetelnćy długości roku.

Enopides z Chio, ustanowił rok skła-
daiący się z 565 dni i g godzin. Drogę
mlóczną uważał za dawną drogę „słońca,
którą opuściło, opisuiąc zodyak. Że śrzo-
dek ziemi ukrywa w sobie stateczne cie-
pło nie zależące od ciepła słonecznego.

Kleostrat żylący w 582 r. przed J.C.,
zaymował się naywięcóy reformą kalen-
darza, nim się nie pokazał Meton, uczeń
Peńdsh , urodzony w Leukonii małóm
miasteczku Atenach , który podał Cykl
z 19 latsłonecznych , w ciągu których
upływa 19 lat xiężycowych i 7 miesięcy
przybyszowych.

Parmenides dzielił iak Tales ziemię
na pasy. Sądził, że dwa tylko pasyu-
miarkowane są zamieszkałe. Uważał zie-
mię kulistą , umieszczoną we srzodkń
świata, wolnie zawieszoną.

| Teiżżj, napisał dzićło o planetach, i
traktat pod tytułem wielki rok , czyli.
astronomiia. Wybijał kalendarze, w któ-

rych objawiał wschódi zachód gwiazd.
Demokryt pióćrwszy brał drogę mlć-

czną za zbiór maleńkich gwiazdek bar-

dzo odległych, których światło mieszaiąc

się, formuie tę białość.Utrzymywał, że
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i komety powstaią ze zbioru kilku pla-
net , których ziednoczone światło daie
tylko widzieć iednego kometę. Przepo-
wiadał , iż ieszcze wielka liczba planet
znayduie się na niebie.

O -Platonie, Eudoxie, i innych Filozofach
po nich następuiących.

Gnecra zaczęła się oświecać od Plato-
na. Zebrał on wszystkie sekty do swo-
ićy: Fizykę Pitagoreyczyków, Astrono-
miją sekty Jońskićy , Moralność Sokra-

"tesa it. d. Doskonalił w swoićy szkole
Jeometryą ustanawiaiąc początki pewne
i widoczne. Platon sławny wymową,
Filozofią , i Matematyką , nie był iednak
Astronomerm, lecz geniuszem swoim wie-
le się do wzrostu tćy nauki przyłożył.
Uderzony wspaniałością i użytecznością
Astronomii powiadał, że na to iest wzrok
dany człowiekowi, by poznawał, zadzi-
wiał się nad iednostaynością i stateczno-
ścią biegów ciał niebieskich, uczył się
w nich kochać porządek, i urządzać swo-
ieżycie. Platon mniemał, żeciała niebie-
skie z początku biegły po linii prostćy,
lecz ciężkość zmieniła ten bieg i zrobiła

_go kołowym. Miał dokładne wyobraże-
nie o przyczynie zaćmień; planety szy-
kował następnie: naprzód kładł Saturna,
W. X. 1818, 5
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potóm Jowisza, Marsa, Wenusa, Mer-
kuryusza, słońce, xiężyc, a we śrzodku
ziemię. Widżąc Płaton, że Grecy nie
mieli innych zegarów prócz kompasów
słonecznych, wynalazł mówią narzędzie
hydrauliczne mierzące godziny nocne.
Zdaie się, że Platon podawał Astrono-
mom zadanie zadość czyniące fenome-
nom biegu ciał niebieskich, przez bieg
kołowy i iednostayny. Myśl szukania
przyczyn, była godną geniuszu Platona.
Aż dotąd Astronomija grecka była ciągiem
postrzeżeń robionych przypadkiem, zbić-
ranych bez porządku i związku, do któ-
"rvch łączono niektóre zdania filozoficzne.
Od Platona, zaczęto ią uważać iako na-
ukę. Eudox przyiaciel Płatona, był nay-
większym Astronomem noski: przed
założeniem szkoły alexandryyskićy. Chęć
nauczenia się Astronomii w samćm ićy
źródle, zaprowadziłago do Egiptu, gdzie
od kapłanów Helićpelie; czerpał rozma-
ite wiadomości tóy nauki, którćy tak
był chciwym. W podróżach swoich zbić- -
rał obserwacye wschoduizachodu gwiazd
robione w Azyi, Italii, Sycylii, i Egyp-
cie, i ułożył kalendarz, którynosił iego

nazwisko. Znał dokładnie obrót xiężyca
i słóńca. Archimedes powiada, że Eu-
dox oceniał śrzednicę słońca, i znalazł ią

g razy większą od srzednicy xiężyca.
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Witruwiusz przyznaie Eudoxowie wyna-
lazek arenea, pewnego gatunku kompa-
su słonecznego. Seneka mówi, że Eudox
przyniosł do Grecyi elementa biegu pla-
net. Znał bieg węzłów xiężyca, i iego
pochyłość do Ekliptyki. Fudox ułożył
dwa dzieła, jedno pod tytułem: Źwier-
ciadło, drugie Fenomena.. Wpićrwszćm

* starał się oznaczyć położenie konstellacyy'
iednych względem drugich; w drugićm,
wykładał czasich wschodu i zachodu. Eu-
dox nie wierzył w Astrologiją, i brzy-
dził się tą maniją. Umarł Eudox wy roku
568. przed J. C.

4Aristoteles, zrobił bardzo wiele ob
serwacyy, Widział zakrycie się Marsa
przez xiężyc. Zasłonienie gwiazdy bli-

źniąt przez Jowisza. Obserwował bardzo
wielkiego kometę, którego światło czyli
ogon, obeymował trzecią część nieba.

Komety brał za wyziewy suche i ciepłe,
które wznosząc się do wyższych królestw,
zapalały się. Drogę mlóczną kładzie w rzę-

dzie tworów napowietrznych. Sądził,
że plamy na xiężycu są to obrazy ocea-
nów, w nim, jako we źwićrciadle odbija-
iących się. Znał bardzo dobrze,, że cień
ziemski powinien bydź ostrokręgowy,

ponieważ słońce iest większe od ziemi.
Aristoteles przyiął układ sfer od śrzod-

5*
1
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kowych Eudoxa. Urodził się w r. 584,
umarł w 521 przed J. C.

Krom tych wielkichi sławnych Filo-
zofów greckich, znayduiemy  ieszcze
w historyi przed założeniem szkoły ale-
xandryyskićy wzmiankę, iż Helicon prze-
powiadał zaćmienia słońcą.  Autolicus
zostawił dwa dzieła o sferze i wschodzie
gwiazd. Opuntius uczeń Platona napisał
dzieło o odległości słońca i xiężyca, o ich

» wielkości i zaćmieniach. Kallipus, zbić-
rał obserwacye wschodu gwiazd, łącząc
do nich przepowiadania Meteorologiczne.
Nakoniec Piteas sławny Astronom, żeglarz
i Jeograf, naypićrwszy zbliżył się ku bie-
gunowi północnemu, aż do Iślandyi. Mie-
rzył za pomocą gnomonu długość cienia
«w przesileniu letnićm w Marsylii i Biźan-
cyum, a oprócz wielu innych obserwa-
cyy, zostawił nam pochyłość Ekliptyki,
wynoszącą za jego czasu 23” 50 minut.
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"'O PIECACH

* przez WINCENTEGO 'TREMBICHWEGO.

-— Wszysrkie nauki, umieiętności, bada- -
nia za iedyny cel mieć powinny poży-
teczność. dla ludzi; wszystkie w nich od-
krycia, wynalazki i na nich gruntuiące
się prawdy, do tego iedynie widoku zmie-
rzać obowiązane. WW dopięciu tego celu:
chwała i zaleta każdćy umiętności :ów-
nie iako i osób ićy poświęcaiących się.
Nie zawsze iednakowoż odkrycia w nau-
kach, ciągną za sobą prędki wpływ na uży-
tek społeczności. Wieków czasem po-
trzeba od poznania iakowćy prawdy,
aby przystosowaną była do pożytku
w towarzystwie. Dawno znany był ma-
gnes, a nie prędko poznana w nim wła-
sńość wskazywania północy i użytku wże-.
gludze. Dawno znano prawa hidrosta-
tyczne, Że ciało lżóćysze pływać może po
cięższćm, i że są gatunki powietrza lżćy--
sze od atmosferycznego; nim Mongolfie-
rowi przyszła myśl zamknąć to powietrze
w balonie, aby pływał po Atmosferze.
Podobnieżi własność ognia wciskania się
do ciał i napełniania ich gorącćm czyli
cieplikiem, równie iakoi własność ciał
wypuszczania z siebie nabranego ognia
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czyli iak fizycy dowodzą własność dąże-
nia ciepła do równowagi, dawno są lu-
dziom znane; iednakże przystosowanie
tych wiadomości do użytku społeczeń-
stwa, tak dobrze iak gdyby tylko w skła-
dziewiadomości,samych iedywie uczonych
dotąd zostawało. Bo któż temu zaprze-
czy, kto zna namienione własności ognia,
1 niedoskonałość pieców izby ogrzewaią-
cych, iakie mieliśmy dotychczas w kra-
iu, w którym piece są w liczbie piórw-
szych potrzeb człowieka, że teorya umie-
iętności Żadnego nie miała spólnictwa
z PERA i nie wyiawiala ićy. swych
postrzeżeńn? Rzecz dziwnićysza , że sami
teoryści bez pieców obeyść się nie mo-
gąc, obojętnie patrzeć raczyli na pra-
cę praktyków pod oczyma ich corocz-
nie prawie pieceprzestawiaiących: i ani
pobudka niewygody, ani druga równie
mocna oszczędzenia kosztu na opał, ani
„nakoniec chęć doświadczania często do
innych mnićy ważnych przedmiotów o-
brócona, nie skloniły żadnego aby po-
myśiił o doskonalszćm postawieniu pieców
1 poprawieniu ich nieprzyzwoitości.

Współziomkowie nasi odwiedzaiąc Ros-
syą, nie raz żapewne byli w zadziwieniu
widząc lepiey ogrzane tameczne mieszka-

nia, chociaż podczas mocnićyszego zimna
iak w naszym kraiu, i mnićyszą ilością
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drzewa. Wielu wzaiemnie rossyyskich
urzędników do naszego kraju na miesz-
kanie przybyłych, poznawszy niewygo-
dę pieców polskich i marnowanie opału,
sprowadzali rzemieślników z Rosspi, po-
przerabiali piece, i 'w tenczas dopićro
nie jeden z nas przekonał się, że nie
koniecznie piec potrzebuje czełuści, czyli
,gruby z sienią kómmunikującćy,i że ten
sam pokóy, w którym dawnićy dla ogrza-
nia iego, furę drew spalić trzeba było,
teraz i szóstą częścią dostatecznićy iest
ogrzanym, i na dłuższy czas trwa ciepło:
słowem, że piece dawne trzeba na lepsze
przerobić. |

Trudno w całćy przestrzeni kraiu
znaleść umieiętnych rzemieślników, któ-
_rzyby doskonale zaspokoili życzenia od--
iniany pieców , ile że nikt ze znaiących
teoryą nie raczył podać praktyce przy-
zwoitych prawideł. Zostawiono zatćm
po większćy części samym gancarzom u-

 skutecznienie reformy pieców, którą
2 nich każdy podług swego widzimi się,
albo podługniedoskonałóy informacyi od
współ towarzysżów, odbywał. Znalazło
się zatem mnóstwo nowćy edycyi pieców
powszechnie nazywanych fizyczńćmi, ale
z tych mało iest takich, któreby miały

prawo nazywać się prawdziwemi plcda-
mi tćy nauki. Umyśliłem przeto zebrać

U : »
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uwagi moie i postrzeżepia na dosyć długim
doświadczeniu oparte, i te podać publicz-
ności, przekońawszy się, osobliwie wtóm
uprzywileiowanóm nauksiedlisku, mieście
Wilnie, iż w nićm piece pomimo długie
i mocne zimy, a coraz droższy opał, nie
przychodzą do doskonałości, w jakićyby
się znaydować powinny i służyć nawet
za wzory parafijom i po nich rozproszo-

nym rzemieślnikom. ś
.Namieniłem wyżćy, Że ogień ma tę

własność, iż się wciska i przenika, albo
raczćy napełnia sobą te ciała, które nań
są narażone, iże ten ogieńz takowych
ciał powoli ustępuie i rozchodzi się poota-
czaiących ie lub przytykaiących do nich,
co się ściąga i do powietrza. Na tych
prawdach funduje się teorya pieców.
Gdyby wniesiono do izby zimnćy cegłę
rozpaloną, ta stygnąc, albo raczóy wy-
puszczaiąc z siebie gorącość, odmieniła-
by cokolwiek stan zimna izby. "Ten ie-
dnakże skutek mało byłby znacznym.
Lecz gdyby do tćyże izby wniesiono '200
lub 500 rozpalonych cegieł, nikt nie
wątpi, że stan zimna zupełnie musiałby
się w nićy odmienić. Gdyby zaś dla uni-
knienia trudów w rozpaleniu tych cegieł
na ustroniw, i wnoszenia ich doizby, uło-

„Żona z nich -w tćyże samćy izbie stos
w tąkim składzie , iżby wewnątrz iego
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zostawione było mićysce na drwa, a
z tych płomień tak mógł bydź prowa=
dzonym, żeby dotykaiąe się wszystkich
cegieł ów stos: składaiących ,„ mógł ie
wszystkie równo ogrzać i z niego sam
tylko dym, iak może bydź z naymnićy-
szą częścią ciepła, przez komin nad dach
wyprowadzić, przyzna każdy, iż takowy
stos cegieł byłby piecem naydoskonal-
szym. Bo, po przecięciu kommunikacyi
z półworachi przez zatyczkę, cegły roz-
palone stygnąc naylepićyby pokóy ogrza-
ły, ido takowego ogrzania nie wielką
część drzewa byłaby: potrzebną. Lecz ,
Że ogień te ciała naymocnićy rozgrzewa,
które się iego naybliżćy dotykaią, zatćm
nie podobieństwa iest dokazać , aby
wszystkie części pieca równie były roz
grzanemi. 'Faki zatćóm piec za nayle-
pszy powinien bydź poczytany, który
do tych własności naywięcćy się przy=
bliża. Przekonawszy się o tych praw-
dach, następuiące prawidła w uwadze
mieć należy.

1. Gdy każdy skańck odpowiedny
bydź musi przyczynie, i iakom namienił

iedną cegłą rozpaloną nie podobna jest
ogrzać pokóy, zatćm i wielkość pieców
trzeba proporcyonować do obszerności izb,
a nadewszystko tego wystrzegać się, aby
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_ jeden piec nie był wspómym na dwa lub
trzy pokoie.

e. Aby pod piecami i nad piecami nie
było próżnych. mieysc czyniących kom-
munikacyą z pokoiu do pokołu, a przez
to robiących ciągi, z wielu względów nie
przyjćmne.

8. Aby drzwiczki do pieców nay-'
szczćlniey zamykały się, do czego nay-
lepsze są podwóyne, których w sklepach
ruskich dostać można, Po wypaleniu.
dreww piecu 1 zamknięciu drzwiczek,
któremi się drwa wkładają, zamknąć na-
leży i ten kanał, którym dym wychodzi,
a tym sposobem zamknąć razem i ciepło
w rozpalonych. częściach pieca iak nay-
szczćlnićy.: do czego naylepićy służą
odlewane pokrywy żelazne , których ta-
koż w sklepach ruskich dostać można.
'Fe ile możnosci nie w samym piecu, ale
w ścianie wmurowane bydz powinny, inie
dosyć iest iednćy takićy przegrody, którą
po rusku, juszkami zowią, ale dawać

mależy nad spodnią, o iokieć lub półto-
ra wyżćy , drugą juszkę, aby lepićy
ciepło pieca utrzymać; jeżeli koniecznie
jedna juszka iest w piecu, to przynay-
mnićy druga w kanale przez ścianę idą-
cym, znaydować się powinna.  Wyciera--
iąc sądzę w, kanale kominowym,obiedwie
juszki otworzyć należy, i wprost pod
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niemi znaydować się powinien otwór
wielkości cegły na płask stoiącćy, dlawy-
dobycia przy wycieraniu spadaiącćy sa-
dzy, a po wytarciu, otwór ten cegłą
zadawiony bydź: powinien, i gliną lub
wapnem w szparach zamazany, aby po-
wietrze tym otworem nie weiskało się i
przez to nie psuło ciągu, czyli iak zowią ,
eugu pieca. Stawiaiąc nowy dom, i
w nim: wyprowadzające kanały kominów,
e tych otworach pamiętaćnależy, rów-
nie iako: i o wmurowaniu tćy: części ju-
szek; które tam nazawsze zostać powin-

ne, równie iako i drzwiczek, któremi
wićrzchnie części juszki dobywaią się
r wkładaią , bacząc aby były w przy-
zwoitóm mićyscu, iaby maiący się posta-
wić piec nie przeszkadzał ich otwarciu.

4. Piece ile możności pówinne bydź
ze wszystkich stron od ścian odsunięte i
nie łączyć się z niemi iak tylko samym
kanałem dymowym, przy spodzie pieca
bydź powinnym, a nie w śrzodku iega
lub co jeszcze gorsza u góry.

5. Piece nie koniecznie z kafli budo-
wane bydź powinne : można ie murować
z samych cegieł, ale nie na wapno, tyl-
ko na glinę, i powierzchnię pieca gli-
ną dobrze: z piaskiem wymieszaną trzeba
wytarkować. Po czóm można ie podług
fantazyi malować, a przez ten sposób
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wiele kosztu na. kafle oszczędzić. "Trze--
ba tylko nie oszczędzać. drótu i w trzy
lub'cztóry szychty cegieł, to iest, co dzie-
więć lub 12 cali, dawać z drótu wiąza-
nia w podłuż ścian pieców, kładąc go
w odległości cala iednego od powićrzch-
ni zewnętrząćy pieca.

-.,.6. W: samćm ułożeniu wnętrznych
' ezęści pieca, na powyżćy wzmienioną
uwagę baczenie mieć należy, aby ile mo-
Żności naywięcćy cegieł mogło bydź w do-
tknięciu się. z ogniem. Kanały poziome,
czy pionowe, których powszechnie w pie- -
cach fizycznych używaią , nie czynią za.
dosyć tćy potrzebie, bo tylko pióćrwszy
kanał z ogniskiem połączony, wystawio-
ny iest na ogień, dalsze zaś kanały le-
dwo dymem ogrzewaią się. . Przytćm ob-
szćrność ich wewnętrzna, nie wiele do-
zwala ścianom „kanałów chwytać ognia,
zatóm nad samćm ogniskiem pieca ukła-

"dać należy cegły ść przy drugićy,
tak, aby między niemi ledwo cal mićy-
sca próżnego pozostawał, którędy pło-
mień ma się przeciskać. Na pićrwszóm
takowćm nieiakićm przesklepieniu, w któ-
rćm cegły rembemdo płomienia powin=-
ne bydź postawione, układa się poprzecz-
nie drugawarsta cegieł, z równymże pró-
Żnym między miemi przedziałem, i tak
krzyżuiąc warstę na warściew górę pieca,
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aż pod samćm iego sklepieniem; czyli
wierzchem zostać ma ze sześć cali próżne= ©
go mićysca, do którego przeciskaiąc się ca-
ła massa płomienia, przez próżne między
cegłami mićysca wchodzić powinna do pró-
żnego kanału z góry na dół dym pro-
wadzącego, a ztamtąd iść zrobioną od
pieca do ściany kommunikacyą w kanał
ścienny juszkami przegrodzony i sam dym
odprowadzać na podworze , napełniwszy
gorącem czyli cieplikiem wszystkie cegły
wewnątrz pieca żnayduiące się. Piec ta-.
kowy prawie cały cegłą nadziany, iest
zupełnie przeciwny dawnym piecom pol-
skim, które nic miąższości nie miały, tyl-

ko samę dosyć cienką powićrzchnię , czy-
l skorupę z kafli składaiącą się, dla te-
go też i łatwo psuły się i śwelę miały
nieprzyzwoitości do konstrukcyi swoićy
przywiązanych , których każdemu do-

świadczyć nie raz zdarzyło się.
7. Nakoniec forma pieców, ile m-

żności więcćy w podstawie swoićy podłu-
gowatą bydź powinna iak kwadratową,
a przez to i ułożenie cegieł nad ogniskiem
łatwićyi gruntowniey uskutecznione bydź
może, ipiec z dwóch tylko części łatwo

"składa się, to iest z jednćy większóy nad
ogniskiem napełnionćy cegłami, i z dru-
gićy daleko szczuplćyszćy formuiącćy tyl+
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ko kanał, Ropadsicj Ars z góryna dół
do kanału ściennego.
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