
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Ę
X
X
X
K
X
X
X
K
X
X
X
N
Ę
X
X
X
X
X
X
X
X
N
X
N
X
X
X
X
X
X
X
K
X
X
X
A
N
*
X
X
X
R
A
R
A
C
I
K
K
A
N
I
A
K
A
K
R
R
E
R
Z
K
K
A
J
Z
I
E
L
E

?
|

=
O
E

E
Z
Z
E
R
O

Z
E
R
E
K
E
N
O
N
Z
O
R
Y
E
E
A
R
Ó

N
O
R
Ą
A

k
o

z

Ż
Ę
k
a
w
i

ż
)

5
4

!

>
e

Z
Ę

ke
5

|
8)

ADA:
R
>

L
E

„
A
S
:

5
)
.
8

|5l
IŻ)

ę
L
Ż
"
z

SAE0
W
E

A
dig

5
D
Ą
.
2

SZ
S
W
E

„
B
I

z
ł

e
.

+64
R
z

)
3
1

SĘ
>

m
i
m

JO
a:

JE
Ri

O
S

=
i

Ę
EŃ

ś
A

4
P
E
T

a
.

<
3

E
y

j
e
g
.

H
Z

U
R

TAKO”
SGI

a
a

!

G
a
i

"
B
R
A
.
=

G
a

9
:

|
(

4
e

,
z
a
k

ż
e

,
x)

:
Ę

5
Ej

:
A

je
3
2
0
5
0

"4
Ź

z
h

ŁO
Ę

14
X
I
S
Y
K
Y
N
K
Y
W
K
A
K
K
K
XK
K
K
K
K
E
K
K
K
K
K
K
A
K
Y
K
K
Y
K
,
F
X
X
X
X
Y
K
K
X
K
K
X
K
X
K
K
X
K
K
K
K
A
X
X
X
A
Z
K
X
X
K
X
K
K
K
A
K
K
4
 

 

 

 

 
 



  



PAMIĘTNIK

MAGNETYCZNY.
2
6

N
u

A



c * ś
aOZO O A

0

 

_ Dozwala się drukować 'pod tym warunkiem,

aby po wydrukowaniu, nie zaczynaląc przedawać
złożone były w Komitecie Cenzury exemplarze

tóy xiążki, ieden dla tegoż Komitetu, dwa dla

Departameniu Ministeryum Oświecenia , dwa dla

Iimperatorskićy "publicznóy Bibliotekii ieden

<dla Imperatorskićy Akademii Nauk. Wilno

dnia 20 Października 1818 roku.
" w Imieniu KomitetuCenzury.

X. F. N. Golański Prof: Ord. Kom, Cen. Czł.
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MNiEMANIE . VANHELMONTA 0 PRZYCZYNIE, PRZY=
RODZENIU I SKUTKACH Meza,

(Tłamaczenie z dzieła NE Biblio=
thćque du Magńćtisme animal par MM. les
Membres de la Socićtć du /Magnćtisme. TI. I.
pag. 45—77. Paris 1817.)

Kaów w Rocznikach magnetyzmu tom
5, k. 2150, dał rozbior dzieła Theatrum sym-
patheticum, w którym zebrane są po wię-
kszćy części pisma o proszku sympaty-
cznym i maści od ran przez broń zada-
nych, powiedziałem że rozprawa /an-
helmonta 0 leczeniu magnetycznem ran,
iako zawierająca wiele rzeczy bardzo wa=
żnych będzie dla mnie przedmiotem od-
dzielnego pisma. Udzieliłem go 'Towa-
rzystwu magnetycznemu, ale mniema-
łem iż przed oddaniem do druku na-
leżało mi przeczytać całkowicie dzieła
Vanhelmonta, dla lepszego obięcia łań-
cuchowego połączenia iego wyobrażeń i
zasad według których tłumaczy zjawie-
nia. Znalazłem tam wierzenia właściwe
pospólstwu,mniemania niedorzeczne, u-
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_kłady dziwaczne, wyobrażenia taiemni-
cze, oimamienia przyięte za rzeczywi-
stość:nakoniec wiele rzeczy ciemnych,
a nawet niewyrozumiałych. - Atoli podzi-
wienie moie dla /anhelmonta nieostygło.

 Przekonałem się owszem, że gdyby chcia-
'no zbliżać, wyświecać i rozwimąć za-
sady wyłożone w iego rozmaitych pi-
smach, roztrząśnąć zdarzenia na których
się wspićra, rozróżniaiąc te, co sam po-
strzegał , od tych które przysanie na sło-
wo, oraz rozłączyć wnioski potrzebne
od dówłysłow w które lubi się zapuszczać,
uczynionoby dzieło bardzo obszerne, zay-
muiące i wcale zdatne do rozlania nowe-
go światła na teoryą magnetyzmu. Pra-
ca takowa może bydź wykonana tylko
przez ludzi biegłych w anatomii i fizio-
logii. Przestanę więc na Wycąsu Z roz=
prawy Akolmońia . łącząc do tego nie-
które mieyscą sd enć do magnetyzmu,
iakie znayduią się rozsiane w innychie-
o pismach. Oby ta początkowa robota,

zachęciła tych lekarzy, którzyniegardzą
zaymować się magnetyzmem, udadź siędo
źródla, na którego wskazaniu tylko prze- |
staię'

P. Thouret w swoich Badaniach i wąt-
pliwościach, bardzo dobrze okazał zg0-
dność nauki Mesmera,z nauką wieju
lekarzy siedmnastego wieku: przywodzi

4
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szczególnie Maxawela , w którym istotnie
znayduiemy większą część podań Mesme-

„ra. Achociaż układ tych pisarzy iest po-
ięciem wcale rozległóm, iednak grzeszy
przez zasady. Maxwel i ci wszyscy, co
przyięli też same wyobrażenia,powia-
daią iż zawiadnąwszy plynem powszech-
nym, wywierać można wieikie działanie
na iestestwa żyiące.Ale iak zawładnąć tym
płynem ? Pytanie takowe, ważnieysze od
wszystkich innych, opuszezono w rozwią-
zaniu. Giniemy w odmęcie: postępowania
fizyczne, które wskazano, są same z siebie
niedostateczne; a to co sisnskE przywie-

dzeni, mówią o mocy wyobraźni, ńie-
prowadzi do żadney zasady, którąby mo-
żna było zastosować w doświadczeniu.

,. 'Feorya Mesmcra iest teraz prawie
opuszczona,przynaymniey uważana po-
wszechnię za niecałkowitą; a teorya te-
_raźńieysza wspiera się na mocy woli: lecz
wcale dziwna, iż teorya takowa znaydu-
ie się w dziełach przywodzonych przez
P. Thouret, chociaż sam o tćm nićwie-
dział. Z tego względu uczynię uwagę,
iż wdziele iakićm prawda głów na, któ-
rą geniusz wyraził bez ZRINECA iey,
wtedy nas tylko uderza, kiedyśmy ią
wprzódy w przyrodzeniu sami postrzegli.
Gdyby P. '[houret pisał po P. Puysegur,
nieomieszkałby zapewne powiedzieć, że
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zasady tego ostatniego, były -blędami,
które porzucono,ponieważ znaydowały
się w Vanhelmoncie, tak iak Mesmera
'w Maxwelu. Dziwna rzecz iź na zbiia-
nie iakiego układu , cheemy się wspierać
na pobudkach , któreby nas zachęcić po-
winny do rozbioru ięgo z większą uwa-
gą. Ludzie, co się wyższeminad swóy
wiek okazali, prawie zawsze zostawili
wyobrażenia, których prawda po nich
daleko poźniey uznana była. 5

Wanhelmont był geniuszem: stanowi
on okres czasu pamiętny w dzieiach fi-
ziologii i medycyny (1). On zwrócił u-
mysły z dawnćy drogi. Galenistów i Ara-
bów i skierował ie.ku nauce praw ży-
"wotnych. On pierwszy dał poznać układ
sił epigastrycznych. Uznał dzięlną wła-
dzę żołądka na inne organa; widział także
że diafragmaiest głównym środkiem w go-
spodarstwie żyiącega ciała, Rozważaiąc
ogół iestestw i badaiąc przyczyny ich.
wzaiemnego wpływu, dostrzegł we wszy-
stkich ciałach pierwiastek Swatch przy=
rodzeniu wyłącznie właściwy , silę szcze-
gólną , którąim Stwórca Wrazi a pes

  

> (a) Obacz: wiadomość o Vanhelmoncie przez P, Buisson
, nmieszczoną wBiblictece medyczney T. 37. p. 12 Juil-

+ uisku 1014;
Obacz także Cabanis Revołutions de ła módćcine c. 2.

$: u, i Sprengel Zlistoy de la Medecine, sec, 13 c. 3.

*



7

którą iedne na drugie działają: pierwia-

stek zaś takowy działania nazwał Bias.
Ileż głębokich uwag nad niepew nością me-
dycynyi nad śpasojikócihićy udoskonale-
nia, mad niedostatecznością logiki scho-
lastycznćy i nad prawdziwemi zasadami
naszych wiadomości, nad potrzebą połą-
czenia umieiętności moralnych i metafi-
zycznych, z fizycznemi i przyrodzonemi,
dla dóyścia do prawdy, w rozmaitych
pismach iego się znayduie! Ile myśli te-
raz rozsianych po różnych dziełach fizy-
ologicznych, szczegółniey szkoły w Mont-
ellier, winny swóy początek zasadóm,
o któzych pierwszy wyrzekł! W chemii
uczynił dosyć ważne odkrycia. Jemu
winniśmy pierwszą znaioiność płynów po-
wietrznych, którym nadał nazwisko Gaz,
a pod iakićm dodziśdnią ie oznaczamy.
Zdaie się iż bez niego Stahl nigdyby nie-
dał nowego popędu umieiętnościóm. Je-
Śli wyobraźnia iegowciągnęła w nieiakie
błędy,atoli dobra wiara iego nigdy nieulega
powątpiwaniu. Jeśli mniemał się bydź nat-
chnionym, to dla tego że swych wyobra-
żeń nieczerpał, ani w xiążkach, ani w po-
Życiu z ludzmi; ale wgłębokićm rozmy-
ślaniu ziawień przyrodzenia. 'Toco na-
daie szczególnieyszy urok: w czytaniu
pism iego, iest podniesienie duszy nie-
obecność zupełna chęci sławy i wszel-
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kich korzyści ziemskich; iestto miłość
Żarliwa prawdy, poddana iednakże mi-
łości dobra, iestto uczucie religiine, któ-
re lączy w harmoniią iego inne ucźucia,
a które zasadzone na wierze żywey, lecz
wolnćy od niecierpienia (inżolerence),
przez miłość tylko bliźniego zewnątrz się
okazuie:wtedy nawet gdy styl iego iest
ciemny, wzbudza wyobraźnią czytelni-
ka, porusza duszę i rodzi w nim nowe
myśli. Swiadectwo takiego człowieka iest
wielkiey wagi, a mniemań iego niena-
leży bez roztrząśnienia odrzucać. Roz-
maiie dzieła a szczególniey to; z któ-
rego daię wyciąg (2) dowodzą, iż żgdał
rzeczywiście pierwiastek i znał działanie
magnetyzmu, a ieśli tłumaczenie tego
przezeń dane iest z pewnych względów
biędne, iednak tyle ma dowcipu, że za-
sługuie na nieiaką uwagę (5).  Vanhel-

 

U
T

(2) Oto iest tytuł rozprawy: 7. B. Helmontii de magnetica
, Pulnerum caratiene dispu'ario. Contrą opinionem D. IJ.

Roberti presbiteri de Soc. Jesu, Doc, thealog. in bre-
vi sua anaiome „sub censura specie ennarratam, 1620—

Theatr. sympath. p- 426 507.—Helmontii opera. Lugd.

1655 in folio—Francf. 1682, in 4to.— Hafniae, 1707; in
4to—Ortńs Medicinae, Amst. 1652, in 4to Elzev. Z

/(3) Powiedziano iż Vanhelmont był bardzo łatwowierny i
to jest prawda. Może nawet słusznie go uważano za ma-
iącego przywidzenia : |ecz oskarżaią go, że był zaboe=
bonunikiem i to potrzebnie wyiaśnienia. *

Jeśli nazwimy zabobonem wszelkie pobożne wierzenie,
. które mogąc się zgadzać z dogmatami i zasadami reli-
gii, nieiest iednakże z liczby rzeczy, do wierzenia w któ-

re Kościoł nas obow.ązuie, Vanhelmont niebył wol-
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mont przedsiębierze odpowiedzieć dwóm
autorom, którzy w tym przedmiocie pi.
"sali: pierwszym iest Goclenius, lekarz na-
ówczas zawołany;drugim Xiądz Robert
iezuita. Pićrwszy pisał dla udowodnie-
nia rzeczywistości leków przez maść od
broni i innychsposobów magnetycznych,
tlumacząc ie i sprowadzaiąc do przyczyn
przyrodzonych; drugi potępiaiąc takowe
leczenia, nieprzeczącdednabóć onym, lecz
przypisuiąc władzy diabła.

-  Vanhelmont dowodzi Gocleniusowi, iż
słabą bronił sprawy prawdy; Xiędzu zaś
obertowi, że niema nic zbrodniczego,

nie”diabelskiego w leczeniach magnety-

  

ny od zabobovu. Uważając Pismo za skład wszelkich
prawd, szukał wnićm tłumaczenia wiela z iawień fizy-
cznych, nie myśląc że przedmiotem xiąg Świętych ie-
dynie iest oświecić nas w pow.„unoŚr iach i przeznaczenia
naszem,

Lecz jeśli nazwimy zabębonem wiersiiia i roboty dążą-
ce do szkodzenia ludziom, bądź przez pobudzenie do
niecierpieniai fanatyzmu, bądż przez osłabienie władzy
rozumu, nigdy zabobonność ziemia większego nieprzy-
4aciela.

Wnaszych czasach, dla zniszczenia okropnych skutków
zabobonu, które wystawiono iako daleko szkodliwsze od

, bezbożności i iako pierwszą przyczynę prawie wszyst=
kich klęsk rodzaąiu ludzkiego, rzucono się na rcligiią;
chciano dadź więcey władzy rozumowi ludzkiemu, pod-
dsiąc jemu wszystko i miewidząc w przyrodzeniu nic
więcey nadsiły mechaniczne. A uznawszy bytność du=
szy , bóstwa i nawet opatrzności , odrzucono i oddzie-
lono to wszystko w poymowaniu układu świata. Pod-
kopano wszystkie przesądy, nieroztraąsnąwszy, czy by-
ły pożyteczne lub szkodliwe , czy się zasadzały na wy-
obrażeniach przychylnych szczęściu , lub przeciwnych:

a osób szczególnych i zgodzie towarzystwa.
ależało atoli koniecznie uczynić takowe rozróżaieute.

Wierzenie np. Że bies może działać fizycznie w przyro-
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cznych i że wszystkie zjawienia zawisły
_od przyczyn przyrodzonych , które spo-
. sobem sobie właściwym wykłada. Mozu-
miem, że wszyscy ludzie oświeceni zga-
dzaią się dzisiay na to , żediabel niewy-
wiera żadnego wpływu w magnetyzmie;
atoli za czasu Vanhelmonta, nieodbita by-
ła zbić takowe mniemanie, eo też po
zwycięzku dokonał. Część takowa iego
rozprawy zadziwia nawet przez moc lo-
giki, przez bystrość rozumu, a szczegól-
nićy przez to, że wspiera się na zasa-
dach religii katolickićy. 3a

Szatan, powiada on ($. 57,58) ma wła-
a„<

  

dzeniu i sprawować skutki jest szkodliwe. Lecz wie-
rzenie że aniołowie, pośrednicy między Bogiem a lu-
dzmi, czuwają nad dobremi, że daią im natchnienia
myśli pokóla, że pobudzaią/do cnoty i pocieszają w nie-
szczęściu; Że esoby które poprzedziły nas w Życiu zay-
muią się ieszcze nami, słuchaią naszych Życzeń i mo-
gą nam udzielić dobrych myśli ; Że iest związek mię-
dzy niehem a ziemią, między czasem a wiecznością;
że Bóg zlewa łaski na tych którzy się modlą, umacnia-
iąc ich serce* oŚwiecaiąc umysłi udzielając Świateł,
kiórychby. przez naukę nienabyli i tysiąc innych tego
rodzaiu mniemań, tak wyszydzonych za naszych czasów;

| €oż złejo zrobiły ludziom ? iakież zamieszanie sprawi-
ły w towarzyscwie 2 i iak nożna wierzyć ażeby poni-
Żały do stanu bydląt umysł człowieka, kiedy wiemy

"że tyle wielkich geniaszów miały ie zacząwszy od Pla-
tona aż do Fenelona ? Vanhelmont przyimuie te wyo-
brażenia , czy przesądy: lecz aikt mocniey nad niego,
zamykaiąc się w granicach wiary katolickiey, niezbiiał
nigdy przez lepsze rozumowania , władzy diabłu przypi-
sywaney i rzeczy niezgodnych z prostotą chrystianizmu.

(Przestaie on na woli Boga w poymowaniu niektórych
=ziawień . co poŹźniey przez siły przyrodzenia wytłuma-
czone zostały: ci zaś,y którzy się naśmiewali z icgo u-
kladu , wstecz tylko trudność cofnęli.

1
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dzę kuszenia nas, udzielając złych myśli”
i pobudzaiąc w nas zbrodnieze żądze; lecz
niema.dzialać fizycznie na iestestwa, ie--
ślibyi ią miał, używałby przez siebie sa-
mego: gubiiby ludzi w staniegrzechu, nie-
zostawuiąc im czasu do skruchy i że
niepotrzebowałby czarownicy do wyko-
nania złości, którćy bezprzestanku po-
żąda; nieniieszaiby do takowćy złości
nayminieyszego pozoru dobra.  Przypu-
szczając, że czarownica sprawule dzieła
czarodzieyskie, tedy nie przez działanie
diabła , który niemeże ićy udzielić wła-
dzy, iakiey sam niemą, ale przez zdol-
ność właściwą człowiekowi, wrodzoną ie-
go istocie, a którćy na złe lub Abia
użyć możemy; równie iak wszelkich in-
ńych zdolności (4). Szatan używa czarow-
nicy za narzędzie: ta jest winną, że się
zgadza na użyczenie mu swćy posługi,
ponieważ dobrowolnie poddaie się poku-
szeniu: albowiem jakokolwiek mocne jest
pokuszenie,można ie wytrzymać. hłaga-
jąc pomocy Boga. Vanhelmont dodaieiesz-
cze więcey dowodów., nad któremi za-
trzymywać się Awa potrzeby: uczy-

 

(4) Sądzić należy iż ia nieprzypuszczam tego domniemania,
mogącego doprowadzić do niebezpiecznych wnioskow.
W moiey Zlistoryi Arytyczney Magnetyzmu, tom 1. s.go,
tom 2,8. 106. okazałem dla czego zdolności, które mamy
działania (na iestestwa nam podobne przez naszę wo-
lą, stałyby się bezwładne, gdybyśmy chcieli ich użyć
na robienie złego.
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nię lepićy, sb dz jego wydam przez
porów 1anie.

Gdyby człowiek Giotenietący: sztuki
pisania chciał upowszechnić jaką zgu-
bną naukę, uwiodłby człowieka piśmien-
negą dla ićy rozgłoszenia. Sztuka pisa-
niańiebyłaby dła tego zbrodniczą, a ten
coby pisał nie otrzymałby tey sztuki od.
tego, na którego zamysły chętnie się zga-
dza: byłby tylko, winowaycą że użył na
zle narzędzia z siebie pożytecznego: miał
wolność odeprzeć się zwodzicielowi, a na-
wet zażyć srzodków tych na zbicie jego,
któremi mu służy.
 Vanhelmont szuka daley tlumaczenia :

ziawień w sympatyi, która sprawuie że
pewne podstaty dążą i łączą się, z inne-
„mi. Według iego, duch żywolny, którym
krew jestnapoiona, służy za srzodek tym
podstatóm. Feorya ta nieiest jasna; zasa-

dza się na przypuszczeniach bardzo odda-
" lonych od dobrćy fizykiimożnaby zbić do-
wodiyi Reina , lak on zbił Gocleni-
usa.Lecz w pośrzód tłumu złych rozumo-
wań, przyięcia zdarzeń bez dowodów, po-
nieważ równie byly niezrozumiałei rów--
nie niewytłumaczone , iak te które za
prawdę przyimuiemy, pomimoodpowie-
dzi na zarzuty, które same z siebie upa-
daią, znaydnią się w sw rozprawie myśli
bardzo światłe.
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Pomiędzy zdarzeniami które przywo-.
dzi Vanhelmont znayduje się iedrio prpeż
jego samego postrzeżone.

Zmam,powiada on (8.27), roślinę po-
spolitą taaiśca własność szezegulnieyszą:
ogrzóy ią gniotąc w swoim ręku: potem
weź rękę kogokolwiek i trzymay pókisię
nicogrzeie: osika ta doświadczy przywią-
zania do ciebie, które potrwa dni kilka.

Trzymałem, dódalć on, łapkę pieska któ-
ry natychmiast -tak się przywiązał do
mitie , że panią swą porzucił, a w nocy:

wył pod drzwiami, ażebym go w puścił
do izby. Mam w Bruxellikilku: świadków
tego zdarzenia. Cieplo udzielone rozślinie

pochodziod duchów, które się z nią po-
łączyły. [e duchy-za pomocąpierwiastku
poburzaiącego , którym są obciążone,
przyciągają duch osoby dotkniętćy iiwle-
waią w nią przywiązanie.

Niezatrzymuię się nad tłumaczeniem,
które iest bardzo ciemne. Mniemam iż
roślina nic w tóćm nieznaczy: lecz trudna
przeczyć całkowicie doświadczeniu przez
Vanhelmonta zaświadczonemu. Wielu
magnetyzuiących powiadało mi o podob-
nych; niepowtarzałem tych doświadczeń,
gdyż widząc tylko istotę cierpiącą czułem
się skłonnym do magnetyzowania. Ale
wielkaliczba zdarzeń dowodzi,źże działanie

WARCEdaie się czuć psómi konióm.
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Dwóch przyiaciół moich zapewniało mnie,
iż sprawiali skutki wcale znaczne na pa-
pugach: i innćm ptastwie; niektórzy zaś
powiadali mi, iż działali na owady. Niepo-
daię tego za rzecz pewną, ale za godną
sprawdzenia.

Vanhelmont opowiada także, iż znał
niewiastę podagrze podległą, która wnet
cierpieć poczynała, kiedy tylko usiadła
na krześłe, na którym brat iey zmarły
przed pięcią laty z teyże samćy choroby,
zwykł był siadać. Przywodzi ieszcze wie-
le zdarzeń, które opuszczam i spieszę
przeyść do iego teoryi.

"Magnetyzm, powiada  Vanhelmont,
działa wszędzie: oprócz nazwiska nic no-
wego nióma: paradoxem zaś iest tylko
dla tych, którzy się ze wszystkiego śmie-
ią i którzy przypisuią władzy, szatana
to, czego wytłumaczyć niemogą. Magre..
tismuS , quia passim vigełt, praeter no-

men, nil novi continet: nec paradozus nisi
is gui cuncia derident, et in Sataniae do-
minium ablegant quaecumque non intel-
ligunt. (8- roje

Cóż iest magnetyzm ? Nadaiemy w o-
gólności to nazwisko wpływowi ukryte-
mu, które ciała w odległości iedne nadru-
„gie wywieraią, bądź przez przyciąganie,
bądź przez popęd. Sic vocitamus eam oc-

cultam coapiatiocem qua absens in absen$
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per influted: agit, sive trahendo vel
impellendo fiat. ($. 69).
 Srzodek zknarzędzie tego wpływu

oznaczonę: "jest PK naż 56 Ma-

gnale magnum. Nie iest to podstata
cielesna, któraby mogła bydź skupiana,
mierzona, ważona, iako inne wypływy
ciał; lecz iestto duch (niebiorąc tego wy--
razu w znaczeniu duszy, lub iestestwa
umysłowego) powietrzny, czysty,żywotny,
przenikalący wszystkie ciała i wzrusza=
iący massę powszechnego świata, które-
go iest rządcą; ponieważ ustanawia zwią-

zek między wszystkiemi częściami i siła-
mi iakiemi są obdarzone. -Swiatło słone-
czne,wpływ gwiazd, wzruszenia czynio-

"ne przez rybę drętwik (5), widok bazy-
liszkai t. d. są własnościami duchownćmi,
to iest: że nie są ciskane sposobem wy=
pływów cielesnych, ale sposobem niedo-
strzeżonego światła, które przez pro-
mienie przenosi się z przedmiotu na
przedmiot, sobie dogodny.

Oto iest, iak się mnie zdaje, układ
podobny do skiadę Mesmera.:

Płyn powszechny. nic innego nie iest
tylko magnale magnum, lecz zobaczemy
WBIC, że przerwa znayduiąca się wu

  

(5) Raia torpedo Li



16 * *

kładzie Nota niemamieysca w:Van-
helmoncie. ż

Oznaczywszy magnetyzm Vańkelmont
tłumaczy skutki iego: to tłumaczenie nie
iest zapewne debię, łecz wystawią wy-
obrażenia z porządku wcale wysokiego.

Rozróżnia człowieka na zawnętrzne-
go i wewnętrznego, naznaczaiąc iedne-
mu i drugiemu pewne władze. Człowiek
zewnętrzny składa się z ciałai krwi; oży-
wiony iest, pierwiastkiem żywotnym: ma
wolą, wyobraznią; iestto zwierze dzia-

_ łaiące przez przyczynę krwi; przez wołę
krwi. Człowiek wewnętrzny iest obra-
zem Boga.
Siehominem ecternum esse animal'

ratione et voluntate sanguinis utens; inter-

num vero, non animal sedimaginem Dei
veram. ($. 38.)

Otóż iest a nauka duszy czu-
dącey i duszy. „rozumnćy.

Duch zwićrzęcia pasietsie złączony
z ciałem umarłym, póki niebędzie roz-
proszone przez zgniliznę. Gdy krew wy-
chodząca z.ciała psuie SiĘ , część duchu.
z nią połączonego ulatuie i powraca do
ciała do którego należała: dla tego więc
lekarstwo przyłożone na krew otrzymaną
z rany, działa na samą ranę. (75-80.) —

'Tłamaczenie takowe zdaie się mi'
nie do przyięcia, lecz postrzeżenia powód
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do tego daiącepowinne bydź roztrząsnio=
ne. Niezastanawiam się nad ich przypo-
minanieim, postępuię "w wykładaniu
teoryi.

Są zachwycenia zaw powiada
Vanhelmont ($: 74.), czyli obiawienia uczy-
nićne człowiekowi wewnętrznemu , lecz
człowiek zewnętrzny, czyli zwićrze ma
także zachwycenia, gdy iego wyobraźnia
iest wygórowana. Wówozas może mieć
uczucie przedmiotów odległych: czego
mnóstwo przykładów dowodzi. Więc e
sza niewychodzi w takiem zdarzeniu z cia-
ła, gdyż ieśliby raz z niegowyszła więcey-
by powrócić nie mogła. Przeto iest we
krwi władza zachwycająca (6), która po-
budzona przez żądzę gorącą przenosi na.
przedmioty nieobecne duch człowieka ze-
wnętrznego. Zdolność takowa ukryta iest
w człowieku zewnętrznym; iest w nim
w dzielności, lecz w tedy tylko staie się
czynną, gdy iest pobudzoną przez gorąeą
wyobraźnią ,lub przez żądzę gwałtowną,
albo przez cokolwiek podobnego. i,

Igitur in sanguine est guaedampotes=
tas eztatica, quae si qnando ardenti de-
siderio ewcitata fuerit, etiam ad absens
aliquoil objectum , ewterioris hominis spi-

  

(6) M tego wyrazu powiada Vanhelmant , dla niedo
ż 8V. Xd ubie., Sic eqco etymi penurią. j

1818 : 5
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ritum deducendo sit: ea autem potestas
in exteriori homini latet, velut in potentia,
nec ducilur ad actum,nisi excitetur accen-

sa imaginatione,ferventi desiderio, aut ar-
te aliqua pari, ($. 764). '

Przed upadkiem człowieka, dusza
iego obdarzona była umieiętnością w ro-
dzoną, władzą prorocką, siłą którą ze-
wnątrz dzialała;te zdolności zawsze w nićy
bytność maią; nieokazuią się zaś dla tego,
że mnóstwo przeszkód sprzeciwia się ich
działaniu. A że w czasie snu skutki upad-
ku człowieka nietyle się czuć daią, wy-
pada więc z tego, że w tym stanie czło-
wiek może bydź oświecony nadprzyro-
dzonóm światłem; co tłumaczy zadziwia-
iące zjawienia śpiących czuwaiących.
Wstanie zwyczaynego czuwania, czucia
któremi nieustannie dotykani iesteśmy
przeszkadzają nam rozpoznawać wewnę-
trzne natchnienia;a iako władze pier-
wotne człowieka są w nim przytłumione,
trzeba nadzwyczaynego srzodka, aby ie
obudzić i dzielność przywrócić. Dostąpić
tego można przez modlitwę, rozmyślanie,
przez uczynki, które osłabiając władzę
6ielesności, oswabadzaią duszę od przy-
głumienia i wracaią władzę ićy Przyro-
dzonąi magiczną.(($. 105.)

Widzimy że Vanhelmont wyraz ma-
giią w dobróm przyimuie znaczeniu.

X
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Wszelka umieiętność skryta, powiada on,
która iest wyższa od tey iakiey nabywa-
my przez postrzeganie i rachunek, magiią
iest; wszelka władzanienależąca do dzia-
łania mechanicznego, iest magiczną, a
przyrodzenie iest wielkim magiem.

Dowiodłszy że własność maści-od bro-
ni niezależy od działania czarta, i że
sposób ióy używania niemą nic w sobie
'zabobonnego, Vankelmont przechodzi do
podań następnych:

Dusza ludzka iako obraz Boga, była
<koniecznie obdarzona pewną siłą magi-
czną, przez którą działała sposobem
szczegulnym, to iest: duchownieiw od-
ległosci, oraz daleko dzielnićy niż przez
srzodek organów cielesnych.
Władze.duszy są przygłumione przez

umieiętność, którćy człowiek nabył ie-
dząc z owocu zakazanego; w stanie zwy-
czaynym te władze ograniczają się ru-
chem i prowadzeniem ciała, do nich na-
leżącego. Lecz ieśli siła magiczna prze-
budzi się, może działać przez samą wo-
lą zewnątrz swego pobytu, na przedmio-
ty oddalone. Na tóm zawisła cała magiia
przyrodzona, a nie na próźnych obrzę-
dach i robotach zabobonnych, które
czart wprowadził, będąc zawsze zaięty
popsuciem tego, co iest z siebie dobre.
Eadem veró anima, magicć virtute non

2
*



nihil expergefacta, extra ergastulum,
in aliud distans obiectum solo nutu agere

posse, per media deportato: in eo nempe

sitam esse totam basim magide naturalis,
nullatenus autem in ceremoniiS$ variisque

superstitionibus. ($. 122.)

Wyraz magiia powinien bydź tłuma-
czony , iak w Piśmie Ś. na złą, lub dobrą
stronę, według zamierzonego celu. Przez
ten wyraz poymuiemy tę wiadomość rze-
czy wyższych i tę władzę nadzwyczayną
działania, która dana nam była iako Ada-
mowi, i która równie iak iemu nam
iest wrodzona. Grzech niezgasił iey i
niezniszczył; lecz przytłumił i dla tego
potrzebnie bydź pobudzoną.

Duch Święty może ią w nas obudzić, '
iczart także; lecz że ten ostatni działa
zawsze w złym celu, możemy więc bydź
pewni, że nie iest przez niego pobudza-
ną, gdy chcemy dobro czynić.

Ta siła magiczna ma bytność także
w. człowieku zewnętrznym, chociaż słab-
Bzą: można nawetw zwićrzętach ślady
iey widzieć..

Jest pewne 5między rze- -
ezami duchownie działaiącemi i między
duchami: a iako człowiek wyższy iest od

innych stworzeń cielesnych,może przez
swoią magiią przyrodzoną, podbić ich



"21

magiią. Władza ta fałszywie przypisy-
wana była czarom.

Duchy podobne do siebie działają ie-
dne na drugie, tak niewiasta ciężarna, gdy
iest uderzona wyobrażeniem rzeczy ia-
kićy, wyraża ićy obraz na płodzie. Du-
chy i nieiako treści wszelkich rzeczy są
'w nas ukryte, a siła wyobraźni rodziie i
przedstawuie. weż

Gdy wyobraźnia mocno iest pobu-
dzona, dusza tworzy wyobrażenie rze-
czywiste lub treściwe, które nie iest
przymiotem tylko, lecz podstatą po-
srzędniezą między ciałem a duchem: kie-
dy to wyobrażenie przywdziało takim
sposobem podstatę ciała, i wzięło istność
czyli bytność cielesną, umysł go uznaie,
wola przywięzuie się i kieruie, pan?
przypómina.

Gdy zaś ta istność umysłow a rozpo
strzeni się zewnątrz w duchu żywotnym,
potrzebuie tylko lekkiego pobudzenia,
ażeby przeniosła się w odległość i wy-
konała to, co iey przez wolą nakazano
było.

Ciała są tylko połową świata: ducky
są także w nim wszędzie rozłane. Duchy
więc są sługami magnetyzmu; lecz nie
duchy nieba, lubpiekła, ale te które
się tworzą przez człowiekai w nim znay-
duią się, iako ogień w krzemieniu. Wo-
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la człowieka zawłaszcza część swego du-
cha żywotnego, który łącząc się z istno-
ścią umysłową, nabywa bytu pośrzed-
niczego między ciałem, a tćm conie iest
cielesnóm i rozpościera się iako światło.
„Wola przesyła i kieruie teżpodsta-

tą, która raz rzucona, podobnie do świa-
tła i niebędąc prawdziwóćm ciałem, nie.
jest.zatrzymaną przez czas i przestrzeń.

Nieiest ona cząrtem, ani sprawą ie-
go;. lecz działaniem umysłu, właści=
wóm naszemu przyrodzeniu. Swiat ma-
teryalny rządzony iest przez niemate-
ryalny, a wszystkie ciała poddane są
człowiekowi. ($. 125 i dalsze.). :
Silna przywiodłszy, iako nie-

zawodne zdarzenie, że niewiasta ciężac-
na, gdy iest mderzona. przedmiotem,

_ wraża iego obraz na dziecięciu,które no-
si w swym łonie, tłumaczy tak przez
swąteoryą. Wyobraźnia niewiasty żywo
dótkieth „, utwarza wyobrażenie ,' które .
przyodziawszy  podstatę  pośrzedniczą
między ciałem a duchem, przenosi się
na iestestwo, z iakiem niewiasta naywię-
cóy mazwiązkui wyraża na nićm obraz
rzeczy, która ią wzruszyła.

" 1.."Tłumaczenie dane potem przez Van-
helmonta magnetyzmu maści od broni,
nie.iest zadosyć czyniące: niemoże się
zgadzać z dobrą fizyką. NY edŁeg iego

4
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magnetyzm magnesu iwszystkich rzeczy
nieożywionych ma mieysce„przez symt
patyą przyrodzoną. Bóg iest życiem; duch
iego świat napełnia, a wszystko to, co.
stworzył,ma cząstkę:życia; rodzay uczu-
cia. Duch takowy iest przyczyną sym-
patyt,przez którą działanie iakiego cia>
law chętnićy na inne się przenóśi: przetó
jeśli te sympatye przypisuiemy'” własno-
ścióm ciał , pieleopaj: po: ża przy*
czynę.-

Siła magiczna maiąca zapierwiastek
Życie,okazwie się w źwiórzętach: maią one
władzę utworzenia itności rzeczewistćy

1 przósłania ićy w odległość przez wolą.
"To tłumaczy działanie psów; bazyliszka,
„ryb wieluit. d. Nakoniec iest moc ma-
giczna oddziełónaprawie ód ciała; ma
ona mieyśce przez pobudzenie władzy
'wewnętrzićy duszy,a zewnątrz naydzi-
wnieysze skutki sprawuie; gdyż przyro-

*" dzenie działając samo przez się tym iest
mocnieysze; im więcćy duchowne.

 Postremo est virtus magica a corpore
quasi abstracia, quae fit ezcitamento inte-
rioris potestalis animae, undć fiunt poten-
„lizsirnae procreationeset validissimi effe-
ctus. Utrobique scilicet natura maga est,
et per phantasiam suam agit, et quo spi-
ritualior eo poteniior. Q. 1075

Wszelka moc magiczna potrzebnie.
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pobudzenia.W bydlętach ma mieysce
przez cieplo poprzednicze, które spra-
wuie wyiście pary duchowćy i obudza
ruch duchów «cielesnych: w, magnetyz-
mie zaś przez dotknięcie poprzednicze.
Moc magiczna zwićrząt pobudzona iest
przez poięcie umysłowe, w człowieku ze-
wnętrznym przez mocną wyobraźnią,
„ciągłąi głęboką uwagę: w człowieku we-
wnętrznym. przez.„Ducha S$. .

Moc magiczna krwi wyszłey z żył,
a w którćy iRT się duch. żywotny
pobudza się, bądź przez władzęgóruią=
cą silnćy wyobraźni maga (Magi) (7); uży-
waiącego krwi iako środka, w którym
ustanawia swą istność czynną, bądź przez
własność maści od. broni, obudzaiącą

przymiot krwi ukryty. Bydź może także,
iż krew dążąc do zepsucia się a pierwia-
stkiićy-do rozdzielenia , podstaty nieule-
gaiące : zepsuciu w nicy nkspie, uwalnia-
ią się i stalją czynnemi. ,

Ilekroć fantazya. iestestwa  iakiego
przenosi się z chęcią gwałtowną na inne,
ażeby w nićm,sprawić odmianę,tyle razy
uznaiemy w pierwszćm magnetyzm za
dar przyrodzony i magiczny, otrzymany
od Boga.

 

aa
1

(7) Weszlibyśmy wmyślVankelmonta tłumacząc ten wyraz
przez Magneżyzującego.



25

Kiedy maść od broni przyłożona jest
'na krew z rany wypłynioną, duch żywo-
tny tćy„krwi, pobudzony przez maść
wymyka się: unosi z sobą siłę balsami-
czną plastru, łączy się przez magnetyzm
ze krwią ciała ranionego, z kitóróm: był
wprzód „połączony, i Czyni. ią leczącą,
wrażaiąc nową moc, która przepędza
szkodliwe wrażenie rany. Moc takowa
rozlewa się nawet po całóćm ciele: gdyż
człowiekowi który odebrałran kilka,
dosyć na krew z ićdnćy..rany wyszłą
maść przyłożyć, ażeby WPSE:„rany
poleczyć.

Wstrzymywałóm - się potaq obiawić
wielką taiemnicę, to iest: że w człowie-
ku taka znayduie się dzielność, że przez
wolą swoię iedynie i przez swą wyohra-
źnią działać możezewnątrz siebie i wra-
żać władzę, wywierać wpływ stały na
przedmiot bardzo oddalony. Te tlumaczy
„cośmy powiedzieli o istności umysłowćy,
wykonywaiącćy rozkazy woli, o magne-
tyzmie wszystkich rzeczy sprawionym
przez wyobraźnią człowieka, lub przez
duch innych rzeczy, oraz 0 wyższości
magicznóy człowieka nad wszelkiemiin-
nemi rzeczami. j

Ingens mysterium propalare  hacte-
mus distuli: ostendere videlicetin homi-
ne sitam esse energiam quńć solo. nutu

!
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et phantasia”sua guteać ugere in distans,
4et imprimere virtutem , aliquam influ

entidm, aleinceps per se perseveranteme et

agentem im obiectum RE >>»
($. 150.)
Władza ta, którą mamy działaćze-

"wnątrz nas przez samę wolą, iest zape-

wna niepoięta; ale czy lepićy poymuiemy
jak nasza woladziała na nasze organa,
jak porusza rękę naszą? Połączenie du-
szy z ciałem, działanie iednćy na dru-
gie, nalóżę* gd zjawień, których przy-
czyrńaiestniedościgła. Atoli gdy się za=-
stanowimy nad początkiem naszym, ro-

 zumowanie okaże to natychmiast, co
łatwo iest sprawdzić dośryiadczeniem.

"Qzłowiek  iest Boga obrazem, nie
przez kształtzewnętrzny: lecz przez
duszę'i zdółności, iakiemi obdarzony. A
że Bóg mie imaiąc organów cielesnych
działa ylko” przez wółę swoię i że przez
nią wraża ruch wszelkim stworzeuióm;
wypada ztąd, że i człowiek cóżkolwiek
działać może przez wolą samę. Qmo cir-
ca si Deus agat per*nutum , per verbum;
sic oportet* homineńt, si verum, debeat
dici* Ejus rzece agere non nulla
solo nutu. ($. gl.) Vanhelitont powiada
działać cożkołwiek i to ograniczenie ko-
niecznie iest potrzebne, agera non nulla.
WW rzeczy samóy władze człowieka są

£



ZĘ sz

wypływem sił bozkich: są iednegoż przy-
rodzenia. Lecz władze Boga są do nieskon-
czenia; człowieka <wckie określone.

Wola Boga iest wszechmocną, człowie

ka słabą: stanowi kroplę tćy rzeki ogro-
mnćy woli bozkiey, która świat napełnia

a kieruie. ruchem wszystkich iestestw,
tak w czasie, iako i w przestrzeni. W.du-

szy ludzkiey powiada Vankelmont, iako
w obrazie naydoskonalszym Stwórcy,
w. daleko wyższym stopniu niż. w innych
stworzeniach przebywa władza woli;
przesyła ią duchowi żywotnemu będące-
mu z nią we związku,a ona zewnątrz
odradza ićy zdolności: lecz władza, tako
wa działania zewnątrz nie iest. wyłącz.
nym duszy ndziałem, okazuie się cho.
ciaż daleko słabićy we wszystkich ieste-

stwach życiemi czuciem obdarzonych: te
ostatnie mają. cząstkę woli mniey.więcćy
czynnćy, mnićy -więcćy wpływu wywie-
raiącćy, według tego jak są mniey lub
więcćy zbliżone. dać człowieka, panuiąe
cego nad wszystkiemi iestestwami: i tak
bydź powinno, ponieważ Bógiest pier-
wiastkiem Życia, a duch iego po całćm

przyrodzeniu znayduię się rozlany.
Nadaliśmy, powiada ieszcze Vanhel-

mont, nazwisko siły magicznćy, władzy
działania zewnątrz siebie i wytłumaczy-
liśmy to wyrażenie: ieśli.iest niestosow-
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'ne, możria zarówno nazwać ią siłą
duchowną. x w.

Vanhelmont utrzymuje, że mamy wła-
dzę nadania cialu iakiemu tćy siły, którą
sami posiadamy, udzielenia iemu takim
sposobem pewnych własnościiużywania
go za pośrzednika w działaniu skutków
leczących. Utrzymiuie naprzykład, że
wiele lekarstw roslinnych nabieraszcze.
gólnieyszóy siły od wyobraźni tego, któ-
ry ie zbiera: w tem nieoddala cii by

_naymnićy od naukimagnetyczynćy, lecz
może za nadto: *władzy przypisuie woli,
kiedymniema,że przez nią na ciała bez-.
władne działać iesteśmy wstanie. Nie-
daleki iestem od wierzenia, że wpływ
nasz na iestestwach tylko organicznych
znacznyskutek sprawić może. Na po-
parcie swego mniemania, opisuie do-
ŚWiGdCZENIE któremu: nieumiem dadź
wiaty. Utrzymuie że:przez pewne spo-
soby postępowania bardzo proste i łatwe
można kuiąc igłę żelazną namagnesować
ią, bylebyśmy tego tylko chcieli; oraz
Że te same sposoby są miEGÓRZtEózie)
jeśli nie są połączone z wolą. Wiemy
że przez uderzenie można czasami żela-

zu nadadź własność magnetyczną i że
przy pewnych warunkach doświadczenie
udaie stę, lub chybia: Ziapewna że to >
Vanhelmonta w błąd wprowadziło. Na=
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koniee łatwo iest doświadczyć sposobów,
które naydokładnieyi nayiaśnićy opisał.

Przytoczy wszy. na poparcie swego
zdania, ieszcze wiele innych zdarzeń,
którym niepodobna przeczyć, następny
wniosek z tego wyprowadza.

_ Ponieważ człowiek ma siłę dzialania
przez wolą swoią na przedmiot oddalo-
ny, iasha więc, iż dzielność takowa na-

dana mu iest przez Boga i że iest mu
.przyrodzona. Nieznamy zaś siebie kiedy
władzą iaką obdarzeni po przeno-
simy na szatana. »

Probato nunc eo quod homo habet
vim per nutum agendi, salis confirmatum.
est homińni istam energiam a Deo datam.
et naturaliter ipsi competere ($. 172.)

Vanhelmont wykładadalej: warunki
potrzebne” ażeby magnetyzm się udał:
mieysce to jest wcale godne zastano-
wienia:

> Powiedzieliśmyi iż wóikk siła ma-
 giczna iako uśpiona w człowieku po-
trzebuie pobudzenia. To zawsze iest
prawda, ieśli osoba na którą działać chce-
my niema przygotowania naypomyślniey-
szego ; ieśli iego wyobraźnia wewnętrz.
na nie poddaie się zupełnie wrażeniu,
które sprawić chcemy: alboteż ieśli ten
na którego działamy mocnieyszy iest od

nas działaiących: lecz w przypadku gdzie
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cierpiący iest dobrze przygotowany, lub
słaby, łatwo przemoże magnetyzm tego,
który nań działa przez swę wyobraźnią.
Ażeby mocno działać, potrzeba zażyć
jednego środka; ten zas nic nieznaczy,
ieśli mu nie towarzyszy działanie we-
wnętrzne. 'Lrzeba umieć pobudzić wła-
dzę magiczną swego umysłu.

„ Divimus omnem fortassis magicam
vim dormire et ezcitatione opus habere:
qwod perpetuo verum est si objectum im
quod agendum est non sił prowime dispó-
situm, si ejus interna phaniasia nonpror-

sus annuat agentis impressioni, vel eti-
am si robore patiens sit par vel supericr
agenii, et contra, etc. «* ($. 172.)

Vanhelmont kończy rozprawę swoią,
wyznaniem wiary:

Jestem katolikiem zka: powia-
da on, odrzuciłbym wszelkie mniemanie
przeciwne nauce Kościoła. To com wie-
dział ogłosiłem z filozoficzną wolnością.
Skutki przyrodzone Bóg stworzył; są to
dary iakie swym stworzenióm uczynił.
Ktokolwiek więc przypisuie one czartu,
uwłacza czci Bogu należney i przenosi'
dą na szatana, go prawdziwćm ei bał-
wochwalstwem.

Tuus sum et„catholicus romanus, cui

nil quod ecclesiae- contrarium pensitare
fuit animus ,... ldcirco qwae scivi liberta-
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te philosophica vulgi facere volui. Unum
illud subnectam.: Quicumque ,effectum na-
turalem, Qa Deosic ereatum, sic datum
creaturis , tribuit daemoni , i$ alienat ho-
'norem Creatori debitum , et in satanam

eundem ignominiose vertit: quod si bene
tuam. revocaveris > idoldtriam

expressam reperies. ($. 74.)
Daiąc rozbior rozprawy Vanhelmon-

ta, nie miałem zamiaru, ani przyimo-
wać wszystkie zasady, ani przypuszczać
wszystkie zdarzenia, na których się wspie-
ra. Tleorya ta w ogólności domysłowa,
okazuie się mi z pewnych względów bar-
dzo błędną: lecz ma postrzeżenia wcale
godne roztrząsnienia i zastanowienia się

_ filozofów , którzy rozważali zjawienia, ia-
kich autor chciał wystawić ciąg łańcu-
chowyiuczynić tłumaczenie.-
W osobnćm piśmie, dam poznać nie-

które zasady i zdarzenia stosowne do ma-
gnetyzmu, uzbierane przezemnie w in-
nych dziełach Vanhelmonta. |

Danzjyze.



 = == m
X .

WYv1iąTrEK z rasru P. DokTroRa Józera Hawe,
MEDYKA 5. zo0) RAGE I RADCĘ NADWOR-

NEGO DO ć BARONA p”HENIN DE OUVILLERS,
SEKRETARZA OWARZYSTWA MAGNETYZMU W PR-
RYŻU.

(Tłumaczenie z francuzkiego, obacz: Bibliot. du

| Mag. anim. 12. Cahier Juin' 1818).

Paryż 11. Meę 1818.

RERĘK KI Podyłatie: postrzeżenie, które
sakislajć zostało przez pewnego medyka
_8. Peterzburgskiego , iednemu ze swych

współziomków w Paryżu, =
yi PZREBEG; profesor chemii w Mosk-

wie, postrzegł że ogień nie rozprasza i
'nie niszczy płynu magnetycznego;o to
iest zdarzenie:

„P. doktor Zotwenthal miał uśpia-
nego snem czuwaiącym nieskończenie
czułego na wpływ magnetyzuiącego.Dosyć
było ostatniemu w myśli magnetyzować
go, nawet w odległości 50 kroków i tyłem
odwróciwszy się, ażeby wzbudzić w nim
przesilenie, pod czas którego uśpiony
często nagle padał na ziemię.

„, Magnetyzuiący sprawiał zarówno
te przesilenia, kładąc sam, lub daiąc
komu rozkaz włożyć kawałek metallu
magnetyzowanego w rękę śpiącego.

„ Nakoniec, wielokrotnie metal ten
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magnetyzowany topiono, lub w A
kwas zamieniano; lecz ostudzony, lub.
w stanie niedokwasu, sprawiał zawsze
tón sam skutek, to iest: przesilenie,gdy
ktokolwiek, nawet w nieobecności ma-

| gnetyzniącego, metal ten, lub iego nie-
dokwaspostawił w zetknięcie ze śpiącym
czuwaiącym.

: - - Józeff Hamat.

  zzz aiw aÓz rza 

Q POCZĄTKOWEM NASTANIU WSZYSTKICH ISTOT

STWORZONYCH Z VWVIREYA,

(Ciągdalszy. „Obacz N. IX stron. 56)

| VIII.

O organizacyi stopniowaney zarodów roślinnychi
zwićrzęcych.

——
4 > D 1

Ziemia przy pierwiastkowóm swoićm
| utworzeniu się, zanurzona całkowicie
w.wodzie, wydawałaiżywiła same isto-
ty wodne „ a gdy podług zwyczaynego
rzeczy. "porządku, zawsze się postępuie
od działań łatwieyszych do trudniey-
szych, przyrodzenie przeto- trzymaiąc
się. teyże samey wskazaney dla siebie
drogi,”tworzyło naprzód nayprostsze
zarody Życia, skąd. powstawały massy
niekształtne organiczne i źwićrzątka

AV. aa, 1818, 26
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drobnowidowe , których mnóstwo.i do-
pićro postrzegamy we wszystkich zasta=
łych i gniiących wodach. Moc przeto.
ożywiaiąca w doświadczeniu pićrwszych
swoich sił niezaraz tworzyla istoty do-.
skonale, ale poczęła od wyrobienia ma-
teryi czyli ilu galaretowatego, zaledwie
znaki jakiegoś organizmu dającego, któ-
ry rozkładem swoim 1 zgnilizną dostar-
czał przygotowaney materyi do tworze-
nia się tysiąców innych. zarodów. życia,
te następnie rozwiiały się przez wpływ
podwyższoney temperatury od ciępia
słonecznego (a).

Dwa przeto są sk Gótó dzia-
łacze do rozradzania rozmaitych istot.
Woda zagęszczona, w którey SIŁA NaY-
wyższa, tysiące zarodow życia zawiązała
i ciepło słoneczne iako moc czynna i
podbudzająca do pićrwszego ruchu ma-
teryą, do Życia przygotowaną. . _ tx

Siła ożywiająca rozwiialaciąglernowe
swoje władze, skutek przeto ztąd po-
wwstający czyli twory, coraż musiały bydź
doskonalsze: z tego względu dowodliwie
twierdzić można, że zwierzozioła.(z0p-

  

oem ++f03; r> z TI > f£j", KY *

(9) Starożytni tę-skierżdójią sładność: rosniitych istot
„w wodzie, upiękrzyli powieściami poetyckiemi, twier=
dząc, że Wenus urodziła się z piany morśskiey i czę-
Ści rodzimych Saturna co. iest allegoryą czasu: że
"Eroteusz bożek morski różne na siebie wMR Przy-
bierak Postaci SŁ 3
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. phyta) poprzedziły królestwo wodne, a
_ porosty (algae) królestwo roślinne. I jak
widzimy na drzewie rozwijające się na
wiosnę pączki z których następnie two-
rzą się lisgie, kwiatyiowoce; tak: roz-
maite ziemskie istoty, są to wyrobienia
kali ziemskiey, czyli osady wodopowie-
trzne ożywione Srzą Bósrwa, przez po-
srzednittwo ciepla słonecznego.

Wody rozmnożywszy w swoićm ło-
nie ciała pierwiastkowe organiczne, za,
ustaniem ich życia przepełniały się Ra
łemi ich zabytkami, a stosując to da
zwierzoziołów, które wyrabiaią z. wody

wielką. ilość. wapna, znacznie, przez:
to. ilość swoią zmnieyszać . musiały.
Tym sposobem znaydniemy dzisiay nie-
zmierńe pokłady , zabytków morskich
składaiące góry i wyspy wapienne (2), któ-
re wdługićm następstwnie wieków wznioż
sły się z łona wod morokich. Jakim
sposobem: te pierwiastkowe Źwićrzęta
przerabiają wodę na wapno, niewiemy:
ale że tak jest, codzienne. mamy tego
przykłady: z tego względu wypada, że
stała, część ziemi, RADE się pomnaża
kosztem wody..
Wstosunku tey przemiany istoty.

ja
/

  

aOstanie dzisieyszey ,mineralogii p. R,„8 monow. wWil-
nie 1806 kał:"85 i dalsze, = z :

5; 32

*
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wprzódy wodne, coraz bardziey nawy=
kać musiały do życia lądowego i albo
śinąć albo zmieniać swoią organizacyą.
Tym sposobem robactwo przyięło na
się postać owadow , istoty konchowe za-
mieniły się w ryby; rośliny wodne stały
się lądowerni a ieżeli też same umiarko-
waniazastosuiemy do ptaków iźwićrząt,
począwszy od ptastwa wódnego skoń-
czóriy na papugach,.a od wielorybów,
na malpach: gdyż te odrodziwszy się od
przyrodzenia wodnistego i lądowego 0-
brały sobie mieszkanie na drzewach. No-
wy ten rodzay życia, wraz imie rozwi-
iał w nich organa i tymsposobem ie-
dno królestwoa A się w dru-
SIE. Gaci.

IX.

O wpływie ciepła i suchości: na ciała
i > zę

| ożywione.

Skład ciała źwićrzęcegowpewney
zostaje zaległości od iego udoskonalenia,
Ww. Śedtiości istoty szczupłe i suche
*więcey okazuią zdolnościumysłowych;
aniżeli muszkularne,wilgotne £ otyłe:
Wieprz przeńalsiący” się w błocie i gęś
pilnuiąca wody, ociężałe są i „głupowate;
wiewiurkai wilga odznacza się żywością,
delikatnością składu i większym” rodza-
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iem zmyślności. Zarłoczność i zbytnie
rozradzanie samym tylko służy istotom
wilgotnym, a to znowu iest uymą władz
duszy. Zwierzozioła i muszle oddanie
są pożywności i rozradzaniu; ptastwo

i źwićrzęta czworonożne przywdśszjzh
«władzach zmyślności, mniey są żarlo-
czne i płodne. "Toż samo dostrzega się
ina roślinach; z tych rosnące na miey-
scach mokrych, tkankę maią gębczastą,
miękką, soki ich są cierpkie i i obraźliwe,

rozradzaiące się na gruntach suchych i
spiekłych, oprócz tkanki zbitey włó-.
knistey wydaią płody .wonne, moc-
ne i więcey w skutkach swoich dzia-
łaiące.o—. - ' i

Wilgoć przeto sprawnie w źwićrzę-
tachi roślinach nieczynność, miękkość
tkanki.„, prostość składu organicznego i
moc większą karmienia się i rozmnaża-
nia. Suchość czyli ciepło wyrabia skład
ich tęższy,. połączenie  funkcyi or-
ganicznych wyższe, rozwinięcie władz
czucia i poznania doskonalsze. W: ied-
neyi teyże samey istocie w różnych
okresach Życia, toż samo postrzegać
się daie. " W. dzieciństwie człowieka,
zwierząt i roślin, organizacya iest wodni-
sta, niedoskonała i mało rozwiniona, w
miekiądoyrzalszym iest iuż suchsza, zsia-
Sw" i więcey wyrobiona.. Zwierzo-
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%ioła i robactwo są przyrodzenia wo-
dnistego, iako ieszcze dziecinność: owa-
dy i muszle są iłowate, iako wiek mło-
dzieńczy; rybyi ptaki są chrząstkowate
jako dospiała młodość; ptastwo i żwierzę-
ta ssące są kościste iako wiek doyrzały.

Ponieważ pierwiastek wodny: zdol-
nieyszy iest do wyradzania i pożywno-
ści, twory przeto przyrodzenia wilgo-
tnego będą płodnieysze i żarłocznieysze.
„Nie niemasz szkodliwszego nad robaki i
Łarłocznieyszego nad ryby, obie te klas-
sy pomiędzy źwićrzętami są naypłod-
nieysze.

Postrzegamy takoż, że organa prze-
znaczone do karmienia i roŁŚSRZANIA
więcey w'swoim skladzie są wodnigste,
aniżeli zmyślności i przymiotow umy-
słowych. Zołądek i głowa są tego przy-
kładem, z tey samey przyczyny pióra,
szerść i sama skura różnią się w kolo=
rach wydaiąc się żywsze i mocnieysze
na częściach suchszych, bladszei iakby
wymyte ma  wilgotnieyszych.  Białość
jest oznaką wodnistości, co razem ma
związek ze słabością; iak się to daie po-
strzegać na dornowych lub schorzałych
źwićrzętach,a wwszczególności na płci,
gdzie samce iako silnieysze we: wzglę-
dzie. fizycznym i moralnym są więcey
brunatne i ciemne, aniżeli samice.

,
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Piękność kobiety zależy od prze-
wyższaiącey ilości pierwiastku wodni-
stego, który wszystkie iey członki wy-
kształca i zaokrągla; okazałość mężczy-
zny zasadza się na kątowałości i czę-
ściach wyskakujących kości, muszkułow
nerwistych i silnych.  Zmiewieściałość
mężczyzny iest nieprzyjemna, zmęż-
czyzniała kobićta est odrażaiąca. Bo
kobiety pierwiastkiem panującym iest
wodnistość,a męszczy zny suchość i cie-

„ pło. "Skład przeto ,pierwszey będzie
gąbczasty, miękki, głowa zaś i piersi
iako części wyższe, za małe: przeci-
wnie dzieje się z męszczyzną. To postrze-
Żenie do wszystkich nawet źwierząt się
rozciąga gdzie samce więcey są w wyż-
szychczęściach rózwinione, iako prze-
„magaiący pierwiiastkiem ciepła, który
działa do góry; sąmice obciążone pier-
wiastkiem wodnistym. dążącym na dół,
części niższe więcej maią przepełnione.

Pierwiastek wodny jako zasada
wsźelkiey organizacyi i funkcya zasi-
laiąca, skupiony został 'wewnątrz
ciał żyiących i otoczony organami ze-
wnętrznemisuchszemi iako narzędziami
obrony iosłony od uszkodzeń nadwerę-
Żaiących działania „żywotne. Samców
'każdym rodzaj źwićrząt uważać na-

leży: iako órgana czuwania i obrony;

LJ
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samice zaś, iako narzędzia pielęgnowa-
nia, karmieniaiprzychylności do ich po-
tomstwa. Możnaby nakoniec o całych
rodzaiach źwićrząt w ogulności to powie-
dzieć, iż które więcey maią rozwinio-
nych organów zewnętrznych i więcey
podniesionego pierwiastku suchości czyli
ciepła, wyższe we względzie moralnym
zaymuią na ziemimieysce.

Organa karmiące i rozradzaiące ze
wŁuĘdi swoiey ważności, są iakby przy-
czyna tego wszystkiego'co istnieie. Mat-
ka iest tworzycielką, bo pićrwsza do-
starcza materyi maiącym nastać isto-
tom. OQyciec będzie tyłko ich umiar-
kowaniem nadaiącćm kształ i wzbu-
dzenie dożycia. Zwićrzęta skrytopłciowe
dla przyrodzenia wodnistegoimiękkiego
zdaią się należeć do samic. „Rodzaie wię-
cey dóskonałe zbliżająsię bardziey do
samcow, a to mawpływ na wyradzanie
płci: Poki, przeżuwaiące, ptastwo wo-
dne i błotne, więcey wyradzają samic,

di dla tego żyć muszą wwielożeństwie.
Małpy, źweirzęta drapieżne , papugi,
"srokii iastrzębie, iako istoty doskonałsze

więcey wyradzaią samcow. 'Foż saino
dzieie się i w rodzaiu ludzkim. Mieszkań-
cy stref gorących iako słabsi, więcey
wyradzaią kobićt i to<ich prowadzi do
wielożeństwa, przeciwnie dziać się por
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winno w kraiach północnych. Rodzaie
źwićrząt „doskonalszych więcey maią or-
ganow samczych 1 stopriowanie ich
w istotach mniey doskonałych uważać
należy za pewny rodzay zniewieściałości.
I dia tego płeć należycie iest rozróżnio-
na w istotach pićrwsze w organizmie
zaymuiących mieysce: pszezoły,mrówki
służą za przykład zaczynaiącey zstępo-
wać siły organiczney: pomieszano-płcio=
we istoty są jieszcze mniey doskona-
łe: skrytopłeiowe zdaią się nic niemieć
zarodów sainczych a źwierzozioła są
nayniedoskonałsze istoty. W królestwie
roślinnćm toż samo daie się postrzegać,
lubo sposobem mniey widocznym.  .,

/

o wyradzaniu się ciał żyiących i oreie-

kształtnościach.

Organa zewnętrzne u samców, a we-
wnętrzne u samic, są cechami panuią-
cemi, wypada przeto, iż w zawiązaniu
wyradzaiącey się istoty, każde z nich
przykłada się bardziey do uformowańia”
tych części, na które więcey ma wpły-
wu. Ztego znowu wynika, iż w łącze-
niu.się, samcy silnei poliandria wyra-
dzać będą więcey samców, samice zaś
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silnieysze i_poligamia, wydadzą więcey
samić.

Naokazanie widocznego wpływu sam-
"ców na organa zewnętrzne, bez wzglę-

du na płeć wyradzaiącą się dosyć jest
przytoczyć częste pod oczyma będące
przykłady, Prosty gatunek owiec z pię-
knemi baranami wyradza potoms/wo
z delikatną wełną, co się nieprawdzi
kiedy samice tylko są dobrego gatunka.
Slupki kwiatow posypane Sydkiesh satm-
czym kwiatow innych kolor i kształt
swóy przistaczaią: gdy zas organa we-
wiiętrzne ważnieysze w budowie ma-
chiny źwierzęcey zaymuią mieysce, czyn.
ność przeto macierzyńska wyższa iest
w organizmie i niekiedy nawet obie
czynnośći zastępuie. I tak owady mesz-
ką zwane bez wpływu samców „potom-
stwo wydaią. Drzewa oddzielno-płciowe
oczkami samice rozradzaią. Zwierzozio-
ła i porosty mieokazuiąc żadnych zna-
ków. rodzimych, 'do samey pielsamiczey
należeć się zdają.
Wdoskonałych istotachi rozdzielo-

ney plci,samica wyradza materyą do
pierwszey PRLÓWY maiącego nastać po-

tomstwa,. samiec zaś przy ząpłodnie-
niu óżywia i pierwsze wrażenie do ru-
chu żywotnego nadaje; zbiegnienie się
to płci chociażimomentalne tyle robi

s
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wrażenia na nowey istocie, że fizyo-
gnomiie i choroby same staią się nie-
kiedy dziedziczne. W istotach mniey do-
skonałych lub wyradzaiących się z oczek,
gałązek i korzeni,.płeć samcza zdaie się
bydz ukryta i zmięszana, pospolicie na
nich się prawdzi, że wiele maią kwia*
tów pustych, a ziarna z owoców zebra=
ne do siania*nie są pewne.

Lecz iakim to sposobem:m rodziców
-kalekich wyradza się potomstwo zdrowe?
©toż okazuie się że siła ożywiaiąca, która
płod organizuie, trzyma się tego skie-
rowania iakie nakilku pokoleniach do-
konało. Widoczny mamy 'tego dowod
na psach, których poprzednikom. ogon
mcinano te niekiedy wyradzaią się z og0-
nami krótkiemi. Dla teyże samey przy-
czyny, zwierzęta: przyswoione i kwiaty

pielęgnowane; zostawione ich przyro-
dzonemu wychowaniu,powracaią dopier-
wszego kształtu i stanu.*Niewczesne i
obfite pokarmy przy miękkim domowym
chowie, osłabiaią czynność organów, al-
bo dostarczaią'nadzwyczayną ilość so-
ków, które. przekształcaią'i same orga-
na. Kwiaty pełne, 'których pręciki za-
mienione zostały w listku i samice żwie-
rząt zatyłe, są niepłodne; bo.ich skład
stał się miętki, wodnisty i przepełnio-
ny, a przeto do wyradzania niezdatny.
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Rzezańce pozbawieni sposobności zapło-
dnienia, podobnież tyią i nieiako nie-
wieścicią; ztąd wynika sposób obchodze-
nia się z domowenmii źwićrzętami, CE
rych ukarmić się zamierza.

Wszelkie . niekstdwypkci w vrgani-
cznych istotach wydarzaiące się, wynika-

* ią, albo ze zbytku ałbo'zniedostatku ma-
 teryi i działania siły organizuiącey. Brak
ten materyi' lub nieiednostayność siły
działaiącey na różne części rozwijaiące-
go się zarodu sprawi, iż istota zrodzi się
niezupełna: daie się to postrzegać na
kurczętach, które. za: pomocą (ciepła
sztucznego rozpładzaią się;: lub na owo-
each, kasi: ich mnóstwo zbyt obciąża
drzewo. Przeszkody iakie w tym celu
zayść mogą, pochodzą niekiedy z przy--
czyn zewnętrznych;* iakiemi są uderze-
nie, przyciśnienie i niewygodne płodu
położenie : m-czego zradzaią się wybo=
czenia cząstkowe'i niekształtności. Prze-
lęknienie, zbyt silne żądze, wyobraże-
nia i wszelka wewnętrzna niespokoyność-
działaiąc ogólnie na humorymatki, w ca-
łóm składzie płodu je RO
wykazać się: powinny.

Zbytek tychże samych przyczyn mo-
że wyradzać albo. podwóyne zarody, któs
re dla miękkości początkowey: i zbliże=
nia zrastaią się: niekiedy w iedno; z cze=
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go czasem wynika, iż gdy ieden zarod'
doskonale się rozwija, a drugi tylko czą=
stkówo; płod przeto będzie ze zbytkićm
"niektórych organow lub ezęsci ciała. To
się nayczęściey daie postrzegać w ro-
dzaiu ludzkim iako naywięcey zawikła-
nym w swoiey organizacyi; nie rzadkie
przeto bywaią przykłady , widzieć bli-
znięta zrosłe, lub rodzące się dzieci z po-
dwóyną głową, z cztćrma rękoma lub no=
gami (5): ieżeli zaś na iedną część ciała
siła zbytkuiąca: będzie wywarta, ta tyl-
ko z niekształtnieie, iaknaprzykład, rę=
ka lub noga z sześciu lub ZY pał-
cami.

"Stan chorowity niektórych niewisć
mibocabii ie do wyradzania ciągle nie-
dołężnego potomstwa. Machina  czło-
wieka więcey iest zawikłana, a przeto
wszelkim słabościom i wyboczeniom bar=
dziey uległa. Organa niekiedy płciowe
(zwłascza gdy siły życia w-kobićtach cię=
żarnych rozdzielać się muszą) podobnież
ucierpieć i osłabieć mogą, płod więc nie=
doskonały będzie. /'To niekiedy tak da--
leko czuć się daie, iż kobićty histe-
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16) Dnia 20 Września 1817. 4miiotocaka Swisłoczy,Paki *
dówka po długióm cierpieniu, wydała płod z potróyną

© głową, ziednóm okiem na czele, który podług Świa-
dectwa wielu Aaoosaych£Świadków, natychmiast Po U

*rodzeniu żyć przesta
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ryczne i. słabowite niemogąc znieść nie-
przyiemnego swego położenia, wczasie
rozdzielenia się ich sił życia, nabiera=
ją chęci i gustu dziwacznego, iedząc bez
wstrętu, glinę, popioł,.włesy, woski t. d.
Przyrodzenie ; wprawdzie: przeznaczaiąć
płeć żćńską do dzielenia sił swoich , na=
daie stosowne do tego usposobienie, ale
sposób życia i wychowanie sprowadza
niekiedy ich z tey drogi. Machina źwie=
rząt innych mniey iest- w swoiey orga=
nizacyi zawikłana, mniey też ulegaiąc sła=
bościom, rzadziey niekształtne płody wy-
radza. Pomiędzy iinnemi; żwierzęta dzi-
kie iako mniey oddalaiące się z drogi iche
przyrodzenia, nigdy prawie: podobnym
wypadkom nieulegaią. « Sposób' życia
przyswoionych źwierząti.roślin iest ga»
tunkiem. choroby ich ciała.i duszy, bo
zbywa im.na wolności: przyrodzoney:;
cywilizacya nasza iest pewnym gatun=
kiem niewoli, która podnosząc władze
umysłu z uymą sił fizycznych. nadwerę-
ża zdrowie i PAP ciąg:SRjĘŚRi chorowi-
tym czyni. i

-. Każde ciało organiczne. odebrał od
siły powszechney cały świat ożywiaiącey
pewny iakiś mus niedobrowolny, który
takiegopostępkami kieruie, że w jakim-

- kolwiek rzędziekrólestwa przyrodzonego
_ićst umieszczone, ma w sobie usposobie-
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nie załatwienia pierwszychpotrzeb, ży-
cia i rozmnażania. Pszczoła mimowol=
nie formuie komórkii znosi miod, zas

lecaiąc się pracowitością. Owad. w roz=
maitych swoich przemianach, nadto dzi-
wne i osobliwsze krzątanie się wykazu-

Rośliny umieią kierować swoie ko-
rzenie i liscie w te strony, z których jpo-
żytecznego wpływu się spodziewaią. Cóż
mówić o tych innych rodzaiach tego bo-
zkiego natchnienia czyli instynktu, k tó-
ry przy szukaniu pokarmow lub rozpła-
dzania. się we wszystkich klassach źwie-
rząt się okazuie: Wszakże to wszystko
trwa tylko do póty, póki istoty. orga-
niczne żyią, gdyż nie materya, ale si-
ła ie ożywiaiąca niemi kieruie. 53

Życie człowieka lub inney. ożywio»,
ney istoty, nałeży uważać.iako. zbiór
rozmaitych . funkcyi. organicznych -'po
wszystkich częściach: machiny źwierzę
cey rozlanych; KZ: tych każda stosownie

do organu iaki zaymuie iest odmienna:
Żołądek „naprzykład ma swoią siłę oży=
wiającą,która iego działaniem kieruie;
głowa wcale odbiainemi żaymuie: się
funkcyami, serce i wszelkiiinny członek,
koście nakoniec, nerwy, żyły ii muszku-
ły , wszystko to iest żyjiącem w; ciele oz
żywionćm..Te szczególne gatunki życia

są iakby.wypływem.życia ogólnegoimat
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ią swóy byt oddzielny iich funkcye ozna-
czone; są to tyleż źwićrząt w jednćm
źwićrzęciu, które wzaiem między sobą
się utrzymuią. Byt przeto człowieka iest
1akby złożonym z wielu ianych indiwi-
duow iakoto: z człowieka kościstego,

nerwowego, muszkułowego ; krwistego
i t.d. Doskonałość źwićrzęcia i rośliny,
tóm większa będzie, im liezba orga-
nów iest licznieysza i więcey żachóć
dzi pomiędzy niemi stosunków. Różni-
ca człowieka od człowieka zależy natóćm,
że siły żywotne w różnych organach nie
są równe;w jednym nawet indiwiduum
podług próówugi iednych części nad dru-
gtemi, robi się stosówne skierowanie i
to sprawnie temperament. - Większa
część chorób, są to nierówności sił ży-
wotnych pomiędzy różnemi częściami
ciała; iestto zepsucie równowagi w ich
funkcyach tak, iż chcąc przywrócić zdro-
wie, potrzeba oddziaływać przeciwnie.
„Same temperamenta są to choroby 'sta-
łei. zależą od lekkiey nierówności mrię-
dzy:rozmaitemi układami funkcyy or-

ganicznych ciała; te gdy'są nie wielkie,
„doktóych się już i przywykło, choroba
ztąd powstaiąca staie się dosyć znośna.
Ziwićrzęta i rośliny dla nielicznych or-
ganów mniey są narażone, natę nieie-
dnostayność WOPORKORAKAE chórob, gdyż
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nie tak są podległe różnicy w równo
wadze sił życia każdey wszczególnośei
części.

Dokończenie.

W całym ciągu wykładania rozmai-
tych dzieł przyrodzenia, człowiek w nay-
wyższćm swoićm wysileniu, czegoż na-
konieć docieka, i naczem stanąć może?
Czy doszedł naymnieyszego sposobu,
przez któryby od woli własney, nieza-
leżnie od sił przyrodzonych, mógł coś u-
tworzyć, zdziałać i bydź czegokolwiek
rzeczywistą przyczyną? Jestże w stanie
poiąć nawet, iak to tyłe organów tak
dobrze rozrządzonych zostaie w źwić-
rzęciu lub roślinie ? iak to tyle wiado-
mości i mądrości przewodniczyć mogło
przy ich tworzeniu się i nastaniu Życia,
bez przypuszczenia Przyczyny naywyż-
szey i nieskończenie. rozumney. Rospa-
truiąc się w naylichszóm ziólku i nay-
nikczemnieyszym owadzie, równie się
dostrzega nadzwyczayna dziwność iak i
w ogromnych tworach, wielorybow, sło-.
niow, krokodyłowi t. d. Jakże można
twierdzić , że materya sama zsiebie or-
ganizuie zmysł widzenia, mozg myślący,
żołądek w swoim rodzaiu czynny, czę-
ści rozradzaiące których dążenie iest do
uwiecznienia raz potworzonych istot?

N, XI, 1818,
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któż niezna że w:oku, błonki, rogowai
kolorowa”, kryształek, wilgoć szklanńa i
siatka nerwowa, w takiey zostaią z świa-
tłem zaległości, że trzebaby: całkowicie
rozum stracić, przypuszczając że się to
wszystko z czasem i okolicznościami sta-
ło?  Możeż człowiek raz utraciwszy ten'
organ, dorobić go przy caićm swóm wy-
sileniu wiadomości i rozumu: „Widzimy

"Że wszystkie organa z wiekiem i przypQ=
karmach się: rozwijsią; lecz sama siłą
bozka, ie porządkuie , tworzy i rozmna-
ża: bez niey nicby się tonierozwinęło. Si-
ła ta zmysłom się nieobjawia, ale wyka-
zuie się całkowicie rożumówi naszemu
we wspaniałości dzieł swoich. ża
"Świat cały i wszystkie jestestwa, któ-

re się żywią w iego łonie, utrzymuią się
i dopićro temiż samemi prawami,które
niegdyś nadane i przeznaczone dla nich
były. Jeśliby przyrodzenie zmieniało się
stopniami, mogłoby następnie powrócić
do tego początku z którego wyszło. Do-
skonałe rozrządzenie we wszystkich dzie-
łach , przekonywa każdego człowieka, że
pochodzi z władzy” RAYwaRoCY i nayró-
zumnieyszey. |

Naywyższa istoto! źródło nieomylne
tego co istnieie, początekikoniec wszyst-
kiego , dzieła twoie przechodzą słabe po-
ięcie człowieka. Od światła porannego



51

do śrzodka dnia pogody, od słonia do.
drobnowidowych źwićrzątek, od rozłoży-
stego dębu do mchu ledwo doyrzanego,
widziałem wszędzie twoię naywyższą mą-
drość i świat cały napełniony iest two-
iem imienietn. Cóż znaczę na ziemi? U-
siłowałem ciebie poznać, rozbierałem
twoie dzieła, dociekłem ciebie, i zosta-
łem zatrwożony twoią wielkością. |

Umieszczony na tym świecie prze-'
pelnionym cudami, iakież mam mieć o-
bowiązki, i koniec? Dla'czegoż żyię? Wi-
dzę w każdym momencie ludzi schodzą-
cych i nastaiących, do czegoż zmierza
to odwieczńe istot krążenie?Ży cie nasze

iest tylko punkcikiem wieczności, wszyst
ko ustale i cała: nasza. wielkość niknie.
Mamże porzucić moie_- istnienie. bez.
zwrócenia oka na to wszystko co nas 0-
tacza, na przeszłość i przyszłość między
czćm umieszczony zostałem? Wszakże
Bóg tylko sam zostaie niewzruszony
wśrzód tych powszechnych ruin świata...

"Tym czasem dzieła przyrodzenia są
wspaniałe i pełne wdzięków dla człowie-
ka. Lasy ofiaruią mu cień i kwiaty, łą-
ki ścielą pod iego stopami darń zieoną,
istoty powietrzne rozweselaią go swoie-
mi pieśni; bydle dostarcza mleka, owca
ciepłą wełnę , a drzewa nachylaią się do
rąk iego obciążone pożywnemi PROZNEE:

r
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Czegoż mu braknie na ziemi, kiedy chce
przestać na prostych. dobrodzieystwach
przyrodzenia. Dla czegoż rozciągaswo-
ie żądze po całey przestrzeni świata, za-
pędzaiąc się za uroionemi potrzebami.
Człowiek prosty kontent'iest z swoiego
przeznaczenia, i znayduie odpoczynek
w samćm przyrodzeniu, dozwalaiącin-
nym ludziom dla ich próżności błąkać się
po całym przestworze ziemi: przestaie
na pobrzeżu kwiecistym rzeki, przepę-
dza przyiemne chwile w cieniu lasów,
rozważa w pokoiu rozliczne piękności
świata i czeka spokoynie ostatniey, któ-
ra ma dla niego wybić godziny. Szczę-
śliwy ten, który zbiera wesoło owoce swo-
iey winnicy i odpoczywa wśrzód swoich
starań! szczęśliwszy ieszcze, ieżeli umie
cenić swoią spokoyność; iest ona nagro-=
dą lubiącemu korzystać z prostych do-
brodzieystw przyrodzenia, z tego wzglę-
„du przekłada wieyskie raieszkańież nad
zgiełk po com zagłuszaiący.

Wolski.
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HisroRYA NATURALNA KRAIOWA. OPISANIE BIAŁEGO

KRUKA. Corvus Corax — PRZEZ M. BoGATKĘ.

Z rozmaitych przyczyn, bardzo wielu,
z odmiennych rodzaiów a nawet rzędów,
gatunkóm, Roa są niewłaściwe i
dziwne częstokroć naźwiska. Kto, na-
przykład, niesłyszał o morskich kotach,
psach, cielętach, Ilwach i koniach?Z pta-
ków: o morskich wronach, czerwonych
i zielonych amerykańskich lub afrykań-
skich krukach i t. d.? Są to imiond
w każdym nieoswoionym z wiadomościa-
mi Historyi naturalney, ciekawość o-
budzić zdolne; bo znając kota, psa, cie-
le, konia; ktoby sobie nieżyczył, wi-
dzieć te źwićrzęta w oddzielnym od na-
szego Żyiące elemencie ? Ktokolwiek
'zatóm przywiązniąc się do ścisłego tych
wyrazów znaczenia, zamiast znaiome-

go lwa, widział pokazaną sobieFokę,
prócz głowy, podobnieyszą do ryby,
niżeli do iakiegokolwiek ssącego -źwić-
rzęcia, a w mieyscu amerykańskiego lub
afrykańskiego kruka, czerwoną albo też
zieloną papugę; niewiem, czy się iuż
zgodzić zechce na białego kruka, tym
kardziey, że nie w Afryce; ani też wA-
_meryce, ale w naszym kraiu urodzonego.
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W samey rzeczy, kruk biały, iest
nader rzadkim i do wiary niepodobnym
w gatunku pospolitego kruka (Corvus
Corax) vvyrodkiem. Ja też niemam za-

miaru, z niego tworzyć osobnego gatun-
ku. Maiąc on albowien:, dziob wypukły,
z boków obosieczny, nozdrze włosistemi,
leżącemi piórami pokryte, ięzyk chrząst-
kowaty, dwudzielny; doskonałym iest
krukiem, który od pospolitego, różni się
pięknem czerwonóćm okiem i na wszyst-
kich piórach doskonałą a na dziobie tylko
i nogach słabo zaczerwienioną białością.

JD pićrwszego wćyrzenia, zdaie się
bydź podobnym do Alki polarney (4lca
arciica); lecz oprócz garbu, którego mu
na szczęce dolnćy niedostaie, i innych
-charakterów oddzielaiących ptastwo wo-
dnć od powietrznych; różni się od nićy,
„całą powierzchowną a wszystkim dobrze
znajomą kruczą postawą swoią.

Starościna puńska JW. Hrabini Brzo-
stowska , między wielą naturalistów in-
teresuiącemi przyrodzenia tworami, po-
siada żywy białego kruka exemplarz
tu w Wilnie; który o tóm podaniu
„bynaymniey wątpić niepozwala. Podo-
bne odmiany bywać zwykły w rodzaiach;
głuszcowym i iaskulczym. Lecz że ga-

*tunaki kruczego rodzaju w ogulności, da-
„leko mnićy w pićrzu swoićm maią bia-



55

łości, aniżeli rodzaiów pomienionych,
stąd opisana dopićro odmiana sprawie-
dliwie dziwnieyszą bydź się wydaie.
Gdyby on był w rękach z przemysłu ży-
iącego człowieka , wątpić niemożna, iżby
się stał EN od samego Fenixa
ptakiem.

Oyczyzną iego iest powiat rzeczycki
w gubernii miskity. Urodził się w ma-
iętności oboznego Litgo. JW. Karola
Prozora Choyniki nazwanćy, w gniez-
dzie czarnych swoich rodziców. Dwoie
było białych: inni zaś bracia, iak sami
rodzice, doskonale czarni. |
Ś :

A, e mznpnczzca  

 

  

O:SzkoLe ALEXANDRYYSKIEY , I O ASTRONOMACH

POPRZEDZAJĄCYCH „Hipparka.

Po śmićrci Alexandra, gdy wielkie iego
państwo podzielone zostało, Ptolemeusz
Soter osiadł na tronie egipskim. Był to
kray nauk, w nim Grecy przyzwycza-
ieni byli ich szukać; naturalną było rze-
czą, ażeby Ptolemeusz starał się ie
uprawiać, Zaczął więc od ustanowień
pożytecznych; a Ptolemeusz Filadelfie-
go syn i następca, dokończył dzieła po-
przednika swoiego. Ogłosił dobrodziey-
stwa; a nadewszystko honory. Jakich
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tylko Grecya miała sławnych ludzi, ci
wszyscy tłumem zbiegali się, dla uświe-
tnienia panowanią iego. Dał im schro-
nienie w Muzeum, którego zakład był
godnym wielkie xiążęcia. Była to
wspańiała budowa składaiąca się z gale-
„ryów, wielkich salonów, w których skó
dano dzieła literatury i umieiętności.
W nićm uczeni mieli swoie mieszkania
i wszelkie wygody do życia. "Tam była
sławna biblioteka, i me rękopisma,
które  Demetryusz 2 Falery zbierał
z wielkim staraniem i nakładem; tam

, było obserwatorium Hipparka i Ptole-
meusza.

Szkoła ałexandryyska założona przez
Ptolemeusza Filadelfa, trwała prawie
przez dziesięć wieków aż do napływu.
Sarracenow (Sarrasins), którzy, podbi-
wszy Egipt, rozpędziwszy uczonych, spa-
liwszy sławną bibliotekę , wprowadzili
nazawsze panowanie barbarzyństwa i
niewiadomości,

Szkoła alexandryyska,która wydała
tylu wielkich ludzi, chociaż żałożona
w Egipcie, w samey newet Alexandryi,
iest rzetelnie szkołą grecką; Grecy bo-
wiein ią uświetnili. Między uczonymi,
o których pracach mówić tu zakładamy,

znayduiemy tylko Egipcyanów, Mfaneto-
na, który był więcey Astrologiem, ni-
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żeli Astronomem , i Ptolemeusza, który

w samey rzeczy wielki uczynił zas:zyt
swoiemu kraiowi, lecz był wyuczony
przez Greków swoich poprzedników. Na-
rod ten stworzony do wydoskonalenia
tego wszystkiego czego niewynałazł,
zdjął z Astronomii zasłonę, którą kapła-
ni egipscy pokryli, a przez swoie pis-
ma i odkrycia, rozlał swiatło na resztę
Europy.

Aristill i Timocharis, byli. pierwszy-
mi obserwatorami w alexandryyskiey
szkole. Żyli pod Ptolemeuszem  Sote-
rem około roku 500 przed J. C€. Zaymo-
wali się szczególnie obserwacyą gwiazd
"dla oznaczenia położeń ich na niehie,
lecz nie dla przepowiadania ich wscho-
dui zachodu , iak robili narody wscho-
dnie i dawni Grecy; doprowadziło ich
do tey pracy przeglądanie obserwacyy
chaldeyskich, i moc rezonowania którą
Grecy byli obdarzeni. Droga podró-
ŻŹnych na ziemi oznacza się przez mia-
sta, które przeieżdzaią, droga planet na

. niebie przez gwiazdy leżące na ich prze-
chodzie. Przestawano 'pierwo na wska-
zywaniu bardzo grubem przez. przybli-
żenie; lecz gdy żądano poznać położenie .
planet następne z naywiększą dokładno-
ścią, użyto sposobu poznawania gwiazd
zapomocą linii. Łączono gwiazdy bli-
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skie linijami, które oznaczały mieysce
„pladet w ich przecięciu się. Lecz wido-
czną iest rzeczą, że te sposoby wyma=
gały, ażeby same mieysca gwiazd były
stateczne. Ohaldó czykowię nie myślili

"zgoła o tych sposobach, co dowodzi,iż
Żadnego wyobrażenia o nauce, którą
zdawali się uprawiać niemieli. Aristill
i Timocharis widzieli, że astronomiia ma
zaprzedmiot poznanie nieba, oznacze-
mie mieysca ciał niebieskich, które są
w spoczynku, i których wzaiemne kon-
figuracye niezmieniaią się nigdy, iakie-
misą gwiazdy stałe; nadto biegi pla-
net, odkrycie kierunku i krzywizny ich

drog. -Slad niewidzialny tych planet,
oznacza się przez gwiazdy do których
one zbliżaią się. "Ta więc wiadomość
jest główną, to iest podstawa wszystkich
badań. "Te prace tak skombinowane
i skierowane ku wiadomości główney,
okazuią prawdziwą drogę, i czyste wy-
obrażenie tey nauki. Jestto przemowa
"Timocharisa i Aristilla.

Zdaie się, że starożytni poczynali
dzielić gwiazdyieszcze przed założeniem
alexandryyskiey szkoły. Mielioni nie-
zawodnie opisanie nieba, podzielonego

nakonstellacye, świadectwo o tćm zo-
stawił nam Eudox. Figury zamykaiące
te konstellacye służyły w tamtych cza-
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sach do oznaczenia gwiazd. Mówiono
o gwiażdzie która iest na oku byka; o
gwiazdach, które są na ostatecznych
końcachiego rogów, o gwiaździe nazwa-
ney serce Hydry, u stopy, albo na pa-
sie Oriona it. d. Astronomowie alexan-
dryyscy -czuli, że te oznaczenia były
bardzo. niepewne; wymyślili, albo ra-
czey przyjęli sposób dokładnieyszy, od-
nosząc mieysce gwiazd do biegunai do
kół, przez które starożytni dzielili nie-
bo:koła umysłowe, lecz stateczne, albo
przynaymniey za takie ie URałan. O-
brali równik, i dwa punkta porównań
oznaczone na tćm kole. łatwo można
oznaczyć położenie wszystkich gwiazd.
stałych leżących na równiku, mierząc
ich.odległość od porównań. Co do gwiazd
będących za równikiem, DĄ kół
wielkich przechodzących przez bieguny,
i przecinaiących równik w dwóch pun-
ktach porównań nazwanych kołami wrę- '
bnemi (kolurami); wystawili inne koła
równie (przechodzące przez bieguny, i
przez każdy punkt równika, każda za-
tóm gwiazda na niebie miała koje swoie.
Koła te dzielą się na dwie połowy w ich
przecięciu się z równikiem, a te połowy
są ieszcze podzielone na dwie części ró-
wne przez dwa bieguny. Przestrzeń
między równikiem a biegunem zamyka
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więc czwartą część obwodu czyli go
stopni. Mieli więc sposób ustalenia miey-
sca gwiazd, które się oddalały od ró-
wnika, mierząc i rachuiąc na tych ko-
łach liczbę stopni między gwiazdą i bie-
gunem, co nazwano odległością od bie-
guna albo między gwiazdą a równikiem,
odległość nazwana zboczeniem. Zbocze-
nia naywiększych i naypięknieyszych
gwiazd, i ich odległość od porównania,
którą my dzisiay nazywamy wznosze-
niem się prostćm,naywięcey tych pierw-
szych. Astronomow zaymowały. Nie-
śmiemy iednak z pewnością twierdzić,
ażeby sposób ten odnaszania mieysca
gwiazd do kół sfery, był wynalazkiem
Aristilla i TTimocharisa, ponieważ śla-
dy iego znaydulemy u starożytnych
wschodnich narodów, i iest wielkićm
podobieństwem do praidze; że Grecy
alexandryyscy ztamtąd go wyczerpali.
Z tem wszystkiem wielka im chwała na-*
leży się, iż chwycili się sposobu grun-
townego. |

"Te ważne prace wymagały narzędzi.
Mówiliśmy, iż oznaczano mieysce pla-

net, przez łączenie liniiami gwiazd bli-

skich siebie; wyrażano ieszcze odległo-
ści za pomocą średnicy xiężyca. Mówio-
no naprzykład, wtym dniui wtey go-
dzinie Merkuryusz był iednym xięży=
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cem mniey posuniony na równiku, iak
gwiazda nazwana kłos panny; leżał ną
stronie południowey o dwa xiężyce i t.d.
Co dowodzi; że starożytni przed Hip--
parkiem i szkołą alexandryyską, umie-
licenić śrzednicę xiężyca. Lecz te o-
ceniania zawsze uległe błędom, niemo-

 gły bydź użyte do większych odległości,
do gwiazd naprzykład odległych 050 lub
50 stopni od równika. Niemogli zatóm
ich inaczey oznaczać , tylko za pomocą
narzędzi, a zatóm za pomocą sfery armi-
larney, którey wynalazek iest bardzo .
dawny, i należy do czasów astronomii
pierwotney.

Obserwacye Aristilla i Timocharisa,
chociaż uległe znacznym: błędom, iako
pierwsze próby , niebyły iednak nieuży-
teczne dla Hipparka, owszem służyły za
podstawę iego pracom. «Niemamy ich
dzieł, lecz podobno znayduiąjsię czerić
żle ukryte w Azyi.
W tym samym czasie „fratus poeta

urodził się dla astronomii w Solis mia=
steczku Azyi mnieyszey. Chociaż nie-
byłze szkoły alexandryyskiey, porządek
ezasu wymaga,abyśmy onim cokolwiek
wspomnieli. Wsławił się on. okołoroku
276 przed J. C. pod panowaniem Anti-
gona przezwanego Gonatus króla Mace-
donii, Ten xiąże zobowiązał«go wyło*
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Żyć wierszem dwa dzieła Eudoxa, i u-
piękrzyć wdziękiem poezyi wszystko to,
co było znanćm naówczas z nauki astrono-
miczney. Opisał więc Aratus figury czyli
konstellacye, które dawni astronomowie
kreślili na niebie, ich względne położe-
nia, znacznieysze gwiazdy, które w.nich
błyszczą , początek ich nazwisk, baśnie,
które dały im początek. Aratus opisał
następnie pory roku powstające z biegu
słońca w zodyaku, skończył, podaiącspo-
soby przepowiadania. (Gdyż starożytni
wyciągali przepowiadania. z xiężyca, ko-
łoru słońca, obłoków, spadaiącychgwiazd,
lotuptaków i t. d. Poema Arata w swoim
czasie zjednało wielką wziętość , i miało

_ sławnych kommentatorówi riantaćźów, ia=
kiemi byli:Hippark, Cycero,* Germani-
Rasy Gzacyzdani.| 14; RJ $

Pićrwszy astronom wszkole Sado
ŚÓpo Aristillu i'"Fimocharisie iest
Aristark z Samos. Uderzony śmieszną
ptoporcyą , którą Pitagores i inni sekty
iego filozofowie 'astanówili między odle-
głościami słońca, xiężyca i ziemi, posta-
nowił. ie: ocenić sposobem dokładnym i
przekonywaiącym ;owoż..iak w tym so-:
bie poczyńaso o v© ;

- Jeżeli „wystawimy trzy Mhiie łączące
środki jsłońca,' xiężyca i ziemi; te u
formuią troykąt, Geometrya uczy; ie+
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żeli kąty będą znane, poznamy stosu-
nek boków , a zatćm odległości tych ciał
niebieskich. Summa tych kątów iest
stateczna, zawsze równa dwom kątom
prostym, albo dwa razy go stopni koła;
dosyćwięc mieć dwa, aby wnieść otrze-
cim. Łatwy iest do wymierzenia zapa-
mocą narzędzia kołowego kąt, który for-
muią promienie widzenia,. skierowane
z ziemi ku xiężycowi i słońeu; lecz to:
oznaczenie niewystarcza, ba A inne
kąty zostają -nieoznaczone. Dowcip

Aristarka dostrzegł przypadek , w któ-
rym ieden z tych kątów iest prosty;to
iest, skoro xiężyc. zostalie w pićrwszey

„kwadrze, naówczas pokaznie nam dosko-
nale połowę. swoiey tarczy. oświeconą..
Łatwo widzieć, że liniie prowadzone Ze

_ słońca i ziemido środka xiężyca.formu-
ią w nim kąt prosty.;„ drugi znany, przez
obserwacyą,., więc. kąty w troykącie i
stosunki boków znane. Wszystko iest
prawdą ,<i niemasz ipnney niepewności,
prócz. dokładnego. ocenienia, momentu,
w którym. połówa tarczy.iestoświeconą.

Podług Aristarka odległość- słońcą
od ziemi. Ala 19 razy większa, iakzie-
mi od xiężycą, lecz mimo tego błędu,
Aristark zrobił wielki krok w poznaniy
odległości słońca od: ziemi, która ledwo
we dwa. tysiące lat „po nim, dokładnie
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oznaczoną została; obserwował przesile-
nie letnie roku 281 przed erą naszą;
ocenił odległość ziemi od xiężyca, iż ta
zamykała 56 pół śrędnic naszey kuli,
co iest dosyć dokładnie. Uważał ostro-
krąg cienia rzucony za ziemią twardą
wstronę słońcu przeciwną; porównywał
wielkość słońca z xiężycem i ziemią;
ocenił średnicę słońca, i znalazł równą
55 minutom łuku. Archimedes, który
nam podał po szczegółach iego w tym
względzie obserwacye, nienamienił, ia-
kim sposobem uważał słońce. gołóm
'okiem,. zdaie się jednak, iż używał
szkieł okurzonych albo kolorowych,
o których iest wzmianka w Senece. Miał
myśli o biegu ziemi, lecz podobnie iak
Galileusz był oskarżony przez stoika
Kleanta o niezbożność, iż śmiał wstrząść
spokoyność Westy, to iest ziemi, i bo-
gów domowych opiekunow całego świa-
ta (Plutarch de facie orb. lunae). "wier-
dził, że sfera gwiazd iest w bezmierney
odleglości od ziemi, a razem był w błę-
dzie; że gwiazdy są przybite: do skle-
pienia błękitnego. -

Euklides słynął pod Ecka z Pto-
lemeuszow. Zebrał on wszystkie pra-

 wdy geometryczne elementarne, i za-
łożył fundamenta stałe naukom mate-

„matycznym. Mamy ieszcze od niego
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dzieło. pod- tytułem Fenomena. Jest to
traktat o sferze, a chociaż niebył ani cyto-
wany, ani znany, Śrbiało twierdzić może-

my, iż był wzorem wszystkich innych
dzieł-w tym rodzaju. Podobno pierwszy
Euklides wykładał sposobem geometry--
cznym fenomena z różnych pochyłości
sfery. Za czasów Kudoxa, Chirona„i
bez. wątpienia dawniey ieszcze na
wschodzie, sfera znaczyła opisanie nie-

ba; konstellacyy, i ich położeń tak mię-
dzy. sobą, iak względem wielkich kół
świata. Niewiedziano zrazu, że. feno=
mena: wschodu i zachodu ciał niebie='
skich były różne w różnych kraiach.
Czego „gdy: podróże nauczyły, szukano
nato powszechney przyczyny. Grecy.
zbudowali .w Alexandryi wielkie armi-

'larne koło z miedzi, złożone z równika,
z dwóch kołwrębnych, z południkiem sta=
łym pionowym do poziomu; zbiór tych
wszystkich koł nazwano sferą, ztąd po-
wstało nazwisko sfery armilarney. Grecy
ci, czerpali. w szkole Platona ducha: ge-
ometrycznego, i sposobów, rozwiązywa-
hia trudnych pytań, uważaiąc ie w przy=
padkach nadzwyczaynych: nmieszezali
sferę w położeniu pionowóm. Biegun był
w Zenit, równik na poziomie; naówczas
gwiazdy będące nad równikiem nieza.
chodziły, 'a pod równikiem niewschodzi-

AN. XI. 1818, 5
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ły; słońce 6 miesięcy nad, 6 miesięcy
(pod, w biegu rocznym róbiło tylko dzień
"albo moc; wszystkie ciała niebieskie
w biegu dziennym opisuią koła równole-
głe do poziomu. _Owoż fenomena w bie-
ginie, albo sfery równoległey: Rozwa-
żali przypadek przeciwny, w którym ró-
wnik pionowo przechodzi zenit,a'dwa
bieguny są na poziomie. Naówezas to
ostatnie koło, przecina równikiwszyst

3 kie równoleżniki na dwie części równe,
 4iedna połojya nieba, ciągle następuie
po. drugiey; słońce przez cały rok robi
ni równe nocom. Są to fenomena pod

równikiem, czyli sfery prostey. We
wszystkich innych przypadkach posrze-
dnich,w których biegun mnieywięcey
jest podniesiony nad póziom, -fenomena
przybliżaią się mniey więcey do tych
dwóch przypadków ostatecznych; wszyst="
kie ciała niebieskie wschodzą pochyło
sprawuiąc fenomena sfery pochyłey. Ztąd

_ powstała teorya sfery, czyli wiadomość
wielkich kół nieba, i ich względnych po-
łożeń do poziomu; zkąd wypadły feno-
mena wschodu i zachodu względnych do
klimatu. Wiadomość ta pochodzi ze
szkoły alexandryyskiey. Wschodnie na-
rody nieznałyiey, albo znały bardzo nie-
dokładnie. Było to dzieło Greków,któ-

rzy przywykłszy do upowszechnienia rze-
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czy, postąpili daleko przez prawidła pe-
wnieysze w tey szkole za pomocą geome-
try. Fuklides zebrał te prawidła, i u-
formował z nich elementa teoryi sfery.

Umieszczamy tu Manetona Egipcy-
anina sławnego w nance astrologiczney,
tak, iak w literaturze greckiey i egipz
skiey. Zmany on iest z wyciągów histo-
ryi królow egipskich rozsianych w Józe-
fie. Wszystkieiego dzieła o astronomii,
fizyce i chronojogii, zaginęły. Jedno
pod tytułem /potelesmatica zostało zna”
lezione w bibliotece Medycyuszow we Flo-
rencyi; iest to dzieło zupełnie astrolo-
giczne, zamykające naukę wieszdźbiar-
stwa Egipcyan za pomocą ciał niebie-
skich. W drugiey xiędze znaydnią się
niektóre początki sfery, wzmianka 0
konstellacyach, i o ich względnóćm po-
łożeniu. Maneton wspomina o biegu-
nie, i o małym niedzwiedziu, a zatćm
iuż byłznanym przed Hippatię:Mane-
ton był kapłanem w Diospolis a dzieło
swoie przypisał Ptolemieuszowi.

Eratostenes następca Aristarka w szko-
le alexapdryyskiey, urodzony w Cyre-
nie, olimpiady 126, a 276 roku przed
J. C, oznaczał kierunek biegu słońca
na niebie”, uważał ślad iego srzodkiem
gwiazd stałych, utwierdził położenie
ekliptyki względem równika, ustano-

5*
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nowił położenie zodyaku, zkfórego ża-
den planeta niewychodził. Zmalazł od-
ległość zwrotników o 47 stopni, albo
dokładniey o470 427/,, zkąd wypada
pochyłość ekliptyki 235% 5174. 'krato-
stenes .zaymował się wymiarem ziemi.
Koła sfery doskonale odpowiadaią kołom,
kali niebieskiey, ieden zatem: stopień
południka ziemskiego, odpowiada ie-
dnemu stopniowi południka niebieskie-
go: tak dalece, że mierząc na powie-

_ rzchni ziemskiey, odległość dwóch miast

iakichkolwiek, umieszczonych pod tym
samym południkiem , i mierząc w tym
samym czasie łuk niebieski obięty mię-
dzy zenitami tych dwóch miast, to jest
między punktami nieba, które są pio-
nowo nad niemi, będziemy mieli prze-
strzeń na ziemi, odpowiadaiącą sto-
pniom obiętym w tym łuku niebieskim.
Będziemy więc mieli w miarach zna-
nych, długość jednego stopnia. Owoż
fundament i początek sposobu Erato<
stenesa. Miał om wszystkię łatwości.
dotego wielkiego przedsiewziętego dzia-
łania; płasczyzna Fgiptu wymierzoną
dokładnie przez mierników,:podeymo-
wanych ogromnym kasztagć króla; do
poznania zaś odległości iednego mieysca
od drugiego, Ptolemeusz kazał dlanie-
gowyrobić narzędzią, Eratostenes uWa-. Ś
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żał, że Syenna miasto południowe da-
wnego Egiptu,iAlexandrya, były pra-
wie pod iednym południkiem. 'Lecz
iakim sposobem o tem przekonał się,
niewiadomo. Widział, że w dzień prze-
silenia letniego, w Syennie, ciała twar-
de nierzucały żadnego cienią, że nhay-
głębsze studnie w tem mieście były
calkiem aż do dna oświecone, przez co
widział widocznie, że to miasto leżało
podezwrótnikiem, i że w czasie wktó-
rym słońce ie przebiegało, promienie
padały pionowo na głowy mieszkańców
tego miasta. Fratostenes wtymże sa-
mym czasie mierzył w Alexandryi od-
ległość słońca od zenit, i znalazł 7* 12,
co pokazało, że łuk niebieski objęty
między temi dwoma miastami , zamy-
kał 7* 12, czyli 5o część obwodu; a po-
nieważ odległość na ziemi była po-
przednio saależtona 5000 stadyów, Era-

. tostenes wniosł, że obwod cały ziemi
wynosił 250,000 stądyów , a ieden sto-
pień 669%, Dosyć na ten raz powie-
dzieć, że ieden stad o który tu idzie,
zamykał 85 sążni, 5 stopy, 7 cali. Sto-
pień, który wypada z działań Eratoste-
nesa, wynosił więc 59,442 sążni, wię-
kszy od tego który był mierzony około
Paryża o 2400 sążni. Błąd ten, iak na

pierwszą próbę, nie iest zbyt wielki,
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Mierzył także odległość xiężyca i słońca
od ziemi, lecz przez iakie sposoby? nie-,
"wiadomo. Zatrudniał się wyliczaniem
gwiazd, opisywał konstellacye, racho-
wał gwiazdy w nich zamknięte, Ł zna-
łazł ich 675. Wielki ten i niespraco-
wany człowiek, o którym z wielką pa--
chwałą wspominaią: Hippark,Fabryeyusz,
Strabon, przeżywszy 80 lat, olsnął; stra-
piony tak wielką stratą, przyinuszony
porzucić pracę i widok niedz; umo-
rzył siebie głodem.

Konon z Samos, zdaie się że żył o-
„koło 150 olirapijady albo 260 lat przed-.
J C. Ptolemeusz wspomina iego obser-
wacye robione w Italii; lecz to są ob-
serwacye podług dawnieyszych sposo-

- bów; celem ich było, wschod i zachod
gwiązd. Zbierał wszystkie zaćmienia
zachowane od Egipcyan. Kononowi przy-

' znaią konstellacyą warkocza Bereniki.
„Archimedes spółżyiący Kononem,

ten starożytny i sławny geometra,New=
ton. szkoły greckiey , zasługuie na imie
astronoma. Robił obserwacye srzednicy
słońca, obserwował przesilenia. Uło--
żył sferę wystawuiącą biegi słońca, xię-
życa, i 5 planet, zwłaściwemi ich bie-
gami, o któreyzpodziwieniem wspo-
mina Cycero. Wiemy że myślący Archi-
medes wposrzód tumultu, zginął przy-
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wzięciu Syrakuzy przez Marcella roku
212 przed J. €. Wmomentach bezpra-
wia, szaleństwa i opilstwa, ieden żoł-
nićrz rozrządził życiem wielkiego czło-
wieka, i zakończył iego dni użyteczne
całemu światu. Maręciia: niewymównie
iego żałował, oddał wielką cześć iega
pamiątce, złorzecząc zabóycy, i niech=
cąc go nigdy oglądać.

Do liczby mielkiań ludzi którycheśmy
wymienili, łączy się Apolloniusz , żyiący
około 250 albo 240 lat przed J.C. Sławny
był w geometryi, przez swóy traktat,
o przecięciach ostrokręgowych, powi-.
nien nim bydź w astronomii, iż pićrw-
szy usilował wyłożyć przyczyny biegów
spoczynkowychi wstecznych planet. On
iest wynalazcą Epicykłów, albo przynay-
mniey ukazał proporcyą potrzebną mię-
dzy Epicyklemii obwodem (dćfórent) dla
wydania biegów spoczynkowychi i wstecz-
nych. Wykład ten powinien się uwa.
żać za prawdziwy wynalazek.

Starożytni, to iest Chaldeyczykowie,
- Chińczykowie, i bez wątpienia narody
ich poprzedzające, uważali, że każdego
roku Saturn, Jowisz, Mars, WVenus i
Merkuryusz, opaźniały się zrazu w swoiey
chyżości, pokazywały się następnie w spo-

czynku, a nakońcu przyymowały bieg
wsteczny. Te HB gdyby były
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yzetelnemi, zniszczyłyby błąd A
szy w całey starożytności, błąd o iedno-_

stayności biegu ciał niebieskich. Czuli
zawsze żdłóby” przez instynkt, że natura
„działa drogami nayprostszemi, przewi-
dywali, iż powinna mieć początek iedy-
ny. Ten początek podług starożytnych,
był bieg iednostayny po drodze kołowey,
Był tó"błąd pożyteczny, przezeń zrobio-
no krok do prawdy, wierząc, że te fe-
nomena były tylko pozorne. Dla ocale-
mia więc iednostayności, która zdawała
się nadwerężać w biegach spoczynko--
wychi wstecznych planet, wystawiano
sobie, że planeta obraca się iednostay-
nie w małóm kole nazwanćm Epicyklem,
wówczas gdy śrzodek tego koła obracą
się około ziemi na większćm kole nazwa-
nóm Obwodem unoszącycn Epicykl. Byłą
to prawdziwa droga planety. Ztąd poy-
mowano, że planeta idąc po swoim Epi-.
cyklu, raz bieży w kierunku śrzodka Epi-
cykla, drugi raz w kierunku iemu prze-
ciwnym, i według proporcyi oznaczo-
ney przez Apolloniusza, są przypadki
w których bieg wypadaiący z tey ba
binacyi „będzie wsteczny,winnych bę
dzie żadeni planeta będzie w spoczynku...
Zdaje się także, że Apolloniuszowi przy-
pisać należy wynalazek proiekcyi; pro:



| 78 |

iekcye więc, i Epicykle składaią nay-
większą sławę Apolloniusza.

O narzędziach których używano ©śęe

alevandryyskiey.

Przestrzeńi czas „ owoż co odódek
zakłada wymierzać;pierwsza określaie-
go bytność momentalną, drugi towarzy=
Szy iego bytności następney. 'Te dwie
rozciągłości zasadzaią się na biegu. Sko-
ro ten iest stateczny iiednostayny, prze-

strzeń iest znana przez czas, a czas mie- ,

rzy się przestrzenią. Człowiek niema
zgoła w sobie stałości. i iednostayności:
różnie modifikowany każdego momentu,
iest zmienny, nieiednostayny, i bydź nie-
może miarą trwania. Astronomiia roz-
ciągaiąc sferę wyobraźni ludzkich, poka-
załaiemu świat powszechny bez granic,=

w„którym gubi się poięcie człowieka;
wówczas kiedy czas przybrany w ten sam
charakter wielkościi bezmiernosci, miar=

kuie, mierzy , trwanie świata, i iego roz-
ciągSłość. Człowiek gubiąc się w tych
dwóch nieskończeniach, chciał poznać
świat powszechny przez iego stosunki,
ścieśnić to wielkie wyobrażenie niezmie-
niaiąc, dla wystawienia go sobie przed

oczy , a wystawiaiąc bieg nieznaczny cza-
su przez stosunki podobne, ztobił sobie
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wyobrażenie przeszłości, którey niema3z
więcey, przyszłości która może nie bę-
dzie, i położył przed sobą obraz stanu
przeszłego, teraznieyszego i przyszłego
świata.

Są to owóce iego kawoić i geni-
uszu, Sfera naszych organów iest bardzo
ograniczona: niewystarcza ani Naszey
woli ani chęciom. Człowiek tak zay-
mujący przez postępy swoiego rozumu,
owoce nowey imaginacyi, iest nade-
wszystko godnym Piwaszaigsikżz; z.
zku narzędzi. i

RER zdaie się zależeć od same-
go tylkowzroku; iest to zmysł'nayrozcią-
gleyszy inaydaley sięgający: on nas prze-
nosi wszędzie , przezeń cieszymy się wi-
dokiem całego świata powszechnego.
Lecz gdyby człowiek używał tylko sa-
mych oczu, nauka żadnego nieuczyniła-
by postępu. Widząc ciała-hiebzaie roz-
siane na błękitnem sklepieniu nieba, od-
bieramy sensacye podzielone, wyobra-
żenia niedokładne mieysca, wielkości i
odległości. Niemamy pewnieyszego prze-
wodnika nad dotykanie, zmysł naytwier-
nieyszy ze wszystkich; potrzeba więc
dosięgnąć niebieskich ciał dla upewnie-
nia się oich położeniu: potrzeba ich dot-
knąć się aby ie zmierzyć i uplacować. To
przedsięwzięcie rozumu ludzkiego iest
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iedno. z nayśmielszych, które zadziwia!
z niego powstało pićrwsze narzędzie, któ-

re tym bardziey zasługuie na opisanie,
że stało się węgelnćm, że takrzekę, ka-
mieniem. Skorochcemy ocenić wielkość
albo odległość,dotykamy się przedmio-
tów. Jeżeli ie oceniamy przez sam
wzrok, to poghodzi z ciągłego ich od dzie-
cinstwa dotykania się. Podnosimy .ra-
miona dła dostania przedmiotów, lecz
skoro przedmioty oddalaią się, skoro rę-
ka niemoże ich dosięgnąć, skoro sami
niemożemy się przenieść, zdaię się żeśmy
dosięgli granic naszey natury , * naszych
wiadomości. Ciała niebieskie, które się
maluią w głębokości naszego oka, zosta-
wuią między sobąprzestrzenie ciasne
przez odległość, wzrok pakazuie ie bar-
dzo małe, rozum poymnie iż powinne

bydź wielkie. Jakże one są wielkie
w istocie? Jak oświecić rozum? iak w tey
;bezmierney przestrzeni dotknąć się i
sprostować zmysł widzenia. Mniemano,
iż można użyć promienia widzenia, .któ-
ry nayodlegleysze ciało niebieskie do-.
sięga; wyobrażono sobie dyoptrę, toiest,
długi kiiek z drzewa albo metallu, skie-
rowany podług wzroku, który iego u-
twierdza kierunek. Promień widzenia
rozchodząc się zawsze w linii prostey,
iest podobny do stróny rozciągaiącey się
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'z,przedmiotu do oka. Male wynalazki

służą za stopień do większych, człowiek
zgłębia, doświadcza, dotyka się kiiem
rzeczy, których dosięgnąć niemoże; dYy-
optraiest tym kiiem przedłużonym sł do
ostatnich granic wzroku. Celuiąc do cia-
ła ziebicapiego; prowadząc promień wi-
dzenia wzdłaź dyoptry, dotykaiąsię iey
dla uregulowania iego kierunku, doty-
ka się niebieskiego ciala, które idsć na 0=
statecznym iego kóżiow: zapewnieniem,
że z niego niezbagża: To narzędzie tak
proste, ten kiy z drzewa, iest więc spo-=

sobem wvardzo dowcipnym, pochodzą:
cym z głębokiey metafizyki, ukrytey
w prostocie działań. |

Ten kiy przedłużony przez promień
widzenia, wystarczał na dotknięcie się
przedmiotów poiedyńczych; lecz skoro
ten przedmiot był podwóyny, albo sko-
ro przedmiot miał pewną rozciągłość, nie
był dostateczny dla objęcia odległości al-
bo wielkości. Potrzeba było narzędzia
o dwóch ramionach czyli prętach dla
obięcia tych odległości i tych wielkości,
iakby przez pewny gatunek kleszczy,
Widziano, że dla ciał niebieskich ódle-
gleyszych, potrzeba oddalać bardziey
dwa pręty przez bieg wirowy na osta-
tecznym końcu im wspólnym. Poukoń.
czeniu całego obrotu około tego środka,

t
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poznano, Że ten obrót staie się wymia-
rem statecznym i niezmiennym. Jaka-
kolwiek była odległość , wiełkość, albo
malość ciał niebieskich, przestrzeńŚw,óch
prętów była zawsze ułamkiem obrotu

całego; ztąd łatwo było oznaczyć icirsto
SuRak. Zrobiwszy dwa. pręty równe,
wyobrażano przez koło z drzewa albo
mętallu drogę,którą ostateczny. koniec
prętaruchomego opisywał. Tren obwód.
podzielony na stopnie , dawałułamki sa=
me koła, a ztąd wszystkie odległości by=
ły wymiernemi, Owoż bezwątpienia po-

_ezątek koła; owoż ieszcze bezwątpienia
źródło, przesądu tak głęboko wkorzenio-
nego u starożytnych, że niebieskie ciałą
nie mogą mieć innego biegu prócz koło-
wego. Śledząc czas, długi, toż samo cia-
ło niebieskie, 'za pomocą prętaruchome-
go, nąturalną rzeczą było wnieść, iż ono
taką samą opisnie drogę iak pręt.' Ztąd
początek krzywizny koła, i zdajęsię, że
pićrwszy wynalązek geometryi; należy
do astronomii; podział. koła, miara ad=
ległości niebieskich. „przez kąty „ lprzeź
biegi. kołowe, godne są naszego „zastano-
wienia się i podziwienia. Nasze narzę”.
dzia naydowcipnieysze, naydoskonalsze,

w tym rodzaiy, (SĄ; narzędziami, pierwo-
tnemi. Możemy. bez: wątpienia: pokla-

skiyyać naszym usiłowakiom; naszym poz

)



78

myślnym powodzeniom ; lecz poprawniąc
„naszychnauczycieli przez postępy wie-
ków, powinniśmy przyznać iż oni stwo-
żyli to, co mydzisiay-wydoskonałamy.

Skoro narzędzie kołowe zostało wy-
nalezione, wymyślono niebawiąc sferę

z miedzi. Była ona xvpelnie podobną do
sfery niebieskiey. Siesa taskładaiącasię
z kół nazwanych armiltarnych, nosiła na-
zwisko Astrolabium. Narzędzie to skła-
dało się iakeśmy iuż mówili ź Równika;
dwóch wiełkich kół przecinaiących go
pod kątami prostemi wpunktach poró-
wnań i przesileń: były to koła wrębne.
Koła te zebrane, i wptdwione winne
wielkie koło pionowe do poziomu wyo-
brażalące południka, były ruchonge oko-
ło osi skierowaney do'dwóch biegunow

świata. Narzędzie to ruchome iak 'sfe-
ta niebieska, dla mierzeńia iey dzien-
nego biegu we 24 godzinach, potrzeba
było ńakażdą obserwacyą kierować tem
narzędziem i zgadzać go że stanemtera-
znieyszym. nieba. "Obierńno gwiazdę
którey: położenie było żnane, i oznaczo-
ne ną równiku podzielonym. Kierowa-
no do tey gwiazdy.Naówczas narzędzie
było zgodne z niebem. Oznaczarno po-
łożeńie wszystkichinnych ciał niebie-
skich, tak względem równika iak kół
wrębnych, Czwarta część koła pódzie-
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lona, idąc od bieguna ku równikowii ru-
choma wzdłuż tego koła, służyła do wy-
mierzenia odległości ciał niebieskich od
równika czyli oznaczała zboczenie.

Przyłączano do tych kół pręty, aby
dokladniey prowadzić można było pro-
mięń widzenia do niebieskiego ciała. Hip-
park wydoskonalił te pręty przykłada-
iąc do nich cele. Skierowawszy wzrok
wzdłuż pręta, przekonywano się dostate-
cznie , że przedmiot nie iest ani nad, ani
pod, lecz kierunek. widzenia iest niepe-
wny względem szerokości pręta.. Umie-
szczano więc „na ostatecznych końcach
tego pręta dwie małe sztuczki metallo-
we, maiące w środku maleńkie otwory,
przezco oznaczano sposobem dokładniey-
szym. kierunek promienia widzenia.

Miara,i wiadomość czasu, były tak-
że pierwszymcelem prac astronomicz-
nych, Machowano zrazu przez słońce
albo przez dni, pówiększono miary,

używaiąc obrotu xiężyca, następnie o-
brotu rocznego słońca, nakoniec ich 0-

_brotów skombinowanych dla objęcia
dłuższych przeciągów, aby mieć wyo-

brażenie w liczbachtych to ciągłych a
. szypkich po sobie następuiących czasów,
pożeraiących generacye istot,.. trwanie

ogromnych mocarstw, którewzględem
wszelkich peryodów natury sąi tylko ied.

t
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nościami. Lecz te wieki zebrane , słu-
żyły tylko ciekawości ku pożytkowi ro-
zumu ; potrzeby cywilne wymagały krót-
szych miar, dla podziału dnia i dzien-
nych zatrudnień. Natura przez. ciągłą
przemianę swiatłaiciemności, oznaczyła
'"momenta praćom i spoczynkowi. Pierw=
szy podział dnia był prosty; dzielił się na

4 części, na poranek, południe, albo
połowę dnia, na wieczor i połnoc, albo
połowę nocy. "Te wymiary były nie=
stateczne i niepewne, lecz skoro sztuka
przyszła przyłożyć do nich swoię dokła-
dność , skoro chciano podzielić dzień na
części równe nazwane godzinami, uży-
to dwóch sposobów; klapsydr, w któs
rych spadek wody miarkowany i kie-
rowany podług pewnych prawideł wska
zywał godziny: komipasy na których
cień śtyla postępuiący podług biegu.
słońca służył do tego: samego przęd-
miotu. Zie wszystkich tych wynalazków
klapsydry są naydawnieysze. © *,
( Budowano ostrokrąg albo pieramidę

i wywróconą, do którey woda wpływaią-
ca i wypływaiąca częściami nierówne-
mi; mogła”iednak spadać stopniami
równemi, które są oznaczone na samćm
narzędziu. Ponieważ godziny w ciągu
całego roku niebyły zawsze sobie ró-
wne; w RZE naprzykład, nay-
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dłuższy dzień latem zamykał 14 go-
dzin, a dwónasta część czyli iedna .go-
dzina 1% 10; naykrótszy dzień zimą 10

- godzin,a godzina 50 podlug naszego spo-
sobu rachowania. Kiedy godziny .w dniu
wynosiły 1810, godziny nocne tylko 50
i wzaiemnie; godziny więc dzieńne i

nocne odmieniały się od 1310” aż do 50
wczasach posrzednich. W czasach po-
równań dni, były równe nocom, a godzi-
ny nocne równe godzinom dziennym.

Używano zatem dwóch ostrokręgów,
ieden wewnętrz wydrążony i maiący
otwór w swoim wierzchołku, drugi cał-
kiem pełny z massy twardey. Czuli to
starożytni, ażeby ich zegary zgadzały
się znierównemi godzinami, potrzeba
było ażeby, woda. spadała nierówno,
w większey albo mnieyszey obfitości.
Dwa te ostrogręki tak były doskonale
zaokrąglone iż wkładając ieden wdrugi
zupełnie się z sobą łączyły. ostrokrąg
wydrążony, miał objętość taką, że cał-
kiem napełniony wodą, ta wypróżniała
się całkiem wtrwaniu dnia naykrótsze-
go zimą. Długość iego podzielona była
na 12 części, a zniżającasię woda ozna-
czała godziny, czyli wypływaiąca i przy-

pływaiąca woda do naczynia wskazy-
wała podziały równe dnia przez swoie
różne wysokości. Skoro dni powiększa-

NN, KI. 1816, j
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ły się,i gdy godziny stawały się dłuż-
sze, wkładano ostrokrąg pełny, apo-
dlug tego, iak- był mniey lub więcey
głębiey zatopiony do ostrokręgu próż-
nego, woda z większą lub mnieyszą prze-
chodziła łatwością; potrzeba było wię=

"cey czasu na wycieczenie tey samey
ilości wody, i części dnia albo godziny
stawały się dłuższemi. Ostrokrag pełny
był unaszany na pręcie podzielonym,
-który wskazywał iak wiele potrzeba
było zatopić: albo podnieść wedlug dlu-
gości dni.

Drugi gatunek klapsydr był bar-
dziey dowcipnieyszyi przyiemnieyszey
budowy. Sztuką główną była kolumna,
na którey kreślono pochyło linie godzin,
prawie sposobem następuiącym. Kreślo-
no dwie linije pionowe wprostey linii na-
przeciwko siebie stoiące na kolumnie,
które były podzielone , jedna w stosunku.
naydłuższych dni anocy naykrótszych,
druga w stosunku przeciwnym, naykrót-
szych dni a naydłuższych nocy.  Dzie-
lono ieszcze każdy z tych czterech po-
działów na 12 części, które wyobraża-
ły godziny dnia i nocy, a łącząc odpo-
wiadaiące te podziały przez poprzeczne
linije pochyłe, opisane na obwodzie ko-
łumny, otrzymywano umnieyszanie się
albo powiększanie się następne godzin,
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w różnych porach roku. Kolumna była
ruchomą i robiła obrót około siebie sa-
_mey: wprzeciągu jednego roku, tym spo-
sobem, że podług proporcyi: dni, po-
działy na 12 części albo godziny, %*ys
stawiały następnie przestrzenie mniey-
sze albo większe; także malenka figurka,
umieszczona z boku, wskazy wała ie ska-
zówką. Figurka ta miała bieś do góry,
aby mogła swoią skazówką pokazać
wszystkie godziny iedna po drugiey „a ten
bieg odnawiał się codzień. Dwa te bie-
gi, kolumny i  apkiy pochodziły ze-
spadku wody, który powinień bydź ró-
wny. Machina ta, naturalnie zamykać
musiała w sobie Kola: Klapsydry były
używane wcałey Azyi, w Chinach, w In-
dyi, Chaldei, w Egipcie, w Grecyi
gdzie ie wprowadził Platon; Cezar zna-
lazł ie w Anglii, skoro <kniey wniosł
swoy oręż, i widział za pomocą tego
narzędzia że nocy w tym klimacie by-
ły krótsze iak we Włoszech. Kompasy
nie w tak powszednem były używaniu;

: znayduiemy ich ślady u Chaldeyczykow,
iu Żydów którzy ie dostali z Babilonu,
zkąd bez wątpienia przeszły do Grecyi,
Egiptu, i do Rzymu. Witruwiusz po-

wiada, że starożytni mieli bardzo wie-

le gatunkow kompasów, iakoto, Hemi-
cykł, Staje, „łranea, Prostahistorame-
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na, Prospanelima, Pelecinon, Gońark,
zdntiborei t-.pi Wszystko:tobyły płas<.
czyzny pod -różnemi ustawiane pochy- .
łościami, różne na sobie mailące liniie,
na których cień styla od słońca, wskazy-
wał godziny, iednóm słowem były: to
zegary NOGKANĘ. - i

*
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