
.;t

PUBLICZN
,

POPIS·

UCZN,IÓ\tV

SZKO?Y WOIEW'ODZKIEY WARSZaWSKIEY

XI??Y PIlARÓW.

OJbywa? si? b?dzie dnia 22, 23, 24 Lipca z rana od godziny
sj do- ( po' po?udniu.

NA KTORY'.

ZAPRASZA

.

PRZE?.WIETN1\ PUBLICZNOS?'
•

:I!I1IENIEM NAUCZYCIELI i UCZNWW

.....

.

' X .. JAN BYSTRZYCKI REKTOR

.

,
.

I'

I
•

W W A R S Z .A: W I E 1818 fa u.



Porzadek w ktlr) m Popis publiczny 'odbywa? si? b?dzie •

.

KLASSA I. i II.

Religiia od 8? do 'g.
J?zyk Niemiecki od 9 do si·
- Francuzki od gj do 10.

Laci?ski od 10 do Ioi.
Polski od IOj do T).

Arytmetyka, Jeometrya i Fizyka - od I l do I I minut 40.
Rysunki od I I minut 40 do I I minut 50.

Hif?orya Powszechna od l l minut 50 do 12 minut 10.

Hiftorya Polska od 12 minut 10 do 12 minut 20.

Czwartek ?3 Lipca.

KLASSA III. i IV.

Religiia od 8? do g.,

J?zyl? Niemiecki od g do 9 minut 25.
Francuzki od 9 minut 25 do 9 minut 50.

?aci?ski od 9 minut 50 do 10 minut 20.

Grecki od 10 minut 20 do 10 minut 30.

Hiftorya Naturalna od 10 minut 50 do 10 min 45.

Fizyka od" 10 minut 45 do l J.

Matematyka od I I do I I minut 40.

Rysunki od l I minut 40 da I I minut 50.

,Historya Powszechna od I I minut 50 do l!l minut 15.
Polska od 12 minut 15 do 12 minut 30.

J?zyk Polski Od,12 minut 50 do I.
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Pi?tek 24 Lipca.

KLASSA. V. i VI.

Religiia od 8? do 8·l--'
J?zyk Niemiecki _od 8-1- do 9,r.

- Francuzki od 9f do Ot.
-

.

?acillski od 9? do J oi.
Grecki od IO? do I I.

Botanika od l I do I I, minut 10.'

Fizyka,. Chimiia, Mineralogia od II minut 10 do II minut 25.
Matematyka od I I minut 25 do I I minut ,50.

.

nysunki od l l minut 50 do 12.

Historya powszechna i Polska od 12 do 12?.
J?zyk Polski od 12? do I.

"
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N?uki W ci?gtT roku sekolnege Uk011C7.0ne zosta?y Ilosownie

00 wewn?trznego urz?dzenia Szko?y W oiewodzhiey. Z niektó

rych przyflosowania czynione, iako to ? po wy?o7eniu teoryi

Fizyki ok azywane by?y jftotniey?ze do?wiad('zen?a fi?,yczne w,

klasaach wy?szych. Po uko?czeniu Ieometryi teorj czn?y w kla s- -

sie IVr X. Kulawsk i, wyJdada? ley Frakt}'k??· okaza? uczniom"

?e rysowanie planu' iakiey okolicy, ieH tylko /
kre?lenie wiele-

........

k?ta podobnego do ni?y na wiadomej podstawie- Wyiozone

zasady praktyki naocznie ok aza ?

prz.ev.. W) mierzenie Llolikiem

wsi Wawrzys?ewa z przylf'g?e?l3i polami. Dla okazania u?tku

Tt:ygo?onl??ryi ten?e ,Nauc,z.yciet gtpachy Wa';:szawy z strony

Pow?zek widziane, za 'pO)}1QC? katamiaru . wyznaczy?. Obudwa

dzia?a? mappy uczniowie oka,??.
'

/

,

W klassie Ytey 4ta aastosowania zasad rownowa?enia, któ

re V? ogólno?ci 'wy)\lada? X. Wolicki daiacy Matel)latyk? w tey

. klassie, wyznacz.ona zofiala r?7,nica wysolto?ci prawego n rZ'egtl,

'\iVisly wzgl?dem wysoko?ci ?oliborza i plan dzia?a-nia tegO'

odryso'Yany.,
'

Umieszcza si? \'II fym Programmacie Rozprawa JX. Kano-

nika Czarneckiego dai'??ego literatur? i?zyka Polskiego i La

ciliskif'go w k lassie VI. o Edu'.ocyi i Jn{irul.cyi, tudzie? u

wilgi JX. Dabrowskiego wyk?adailJcegol M?tematyk? w tey?e

klassi? nad pismem Q uk?adzie UJ dziele Algiebry pO'czq.l.kO'-

"",ey.
'

Ucniowie Hassy lVI. zamierzai?cy doslionali? -si? i'eszcz-e W

Uniwersytecie s? nast?pui?cy r z drugD-letnich Borz?cki Tadeusz,

Dydak Ernest, Horody?ski ArHoni; Krzywirkj Jan,l Kwiatkowski.

Jau, Niemirowski Adam, Swierczjll.,ki Józef, Zmichowski Hiacy,nt

Z pier\\szoletnich uczniów za zezwoleniem Wysokiey Kommis

syi RZl).dowey O?wiecenia Publicznego Eukasz Pióro. Dzie?

_

tego &aminu tu si?' nie' "og?asza" bo ten si? prywatniew'o

becno?cj W?adzy Edukacyin?y', dla doftatecznego rospoznania;

Uczniów .i przekonania si? O ich po??pkuJ odbywa.
/

..
?.
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Ciceroz

Mó1NA. wieie zna?' rzeczy i nierna??: nauk? posiada?, ale przy
tent hycli mniey u?ytecznym spó?eczno?cl cz?onkiem, Mo

??a ,p"zeciwl'lie' przy mierney wiadomo?ci z nauk wielk?, zda':

mo?? okaza? do iakiey us?ugi publiczney. Ró?no?? ta s?\utków

pocho'dziJ.ca z przyczyn odmiennych , go'dna ien uwagi lubi?
cych .

bada? lud,zk? natur?', Pierwszy rodzay ludzi bez korzy
?ci dla narodu" chocia? o?wiecenia si? nale?ytego' mi?? ?POSO"?

hno??; Iiaie si? celem Iito?ci: diugi obrotnó?cia swoilJ. i do

brem rzec?y poymowaniern do dziwienia si?' nad SO'h? zrrie

wala. T'?m bardziey uderza ta ró?nica zdatno?ci mi?dzy lud?

mi
"

i? terni? przymiotami natura nas wszystkich nada?a, Zmy
dy cia?a i w?adze' duszy ?1J'C?lJ.C si? mi?dzy soba , dsie]o udo

skonalenia eslowieka' u? a?wiaia. Potrzebna iest zgodno?? mi?

d:zy ich dzia?aniami i p?ny znoszenia ii? spólnego rodzay , aby
do zamierzónego trafi?celu ..

". Pi?rwiastkovVy kierunek zmys?ami i vr?adzatlli duszy bie

glemu' powierzony sternikowi
,

o' ile?, mie? 9'?dzie wp?ywu do

usz'cz??liwienia- rodzaiu ludzkiego ! Wzbogacony naród bieg?y..
mi w o?wiecaniu m?odsie?y mif?rzarni

, nie dozna przykro?ci od

Aiezdolnych osób, które traf nieszcz?sny czasami' do urz?dll n?

rzu'ca. Przei?ty alhowiem nau'czy?iel swoim waznym obQwj??
kiem. znaiflc stopnie rozwiiania' sj'? w?ad? umys?owych, wsk a

?uie na rO,zum m?O'demu, co iest wla?ciwem ?ego wiekO'wi? Nie

.przefi?pui.l!c gra?ic zdó?nO'?c,i., stawia m?odego w porze przy

."óitey O'?emenia mocy i usposobienia iego pr?lll1iotów, Ni?e
i

-
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SlJ.C pOCJlOdni::t ?wiat?a na drodze wiod?cey do publicznych za

rrudnien , prolruie rozs?dnie wszelkie zdro?no?ci. TClll:i przewo?

dnik ?cj'?ga uwig? powszechn?, stale s,i? celem zadziwienia pu-;

blicznego ,
i szacunek nale?yty od, wszyftkich znaweów odb?eril.

P6zyteCzn? pewnie stanie si? rzecza , wyftawi?' cl1!g usi?owan,

"jakim si? odda? powinien przewodnik m?odziezy, dobrem iey

'na przysz?o?? lak naymocniey przei?ty- W tyni wzgl?d?ie, i

pierwiastków ?ycia pomin?? ni?mozna, ?dktórych przysz?e

wypadki w o?wiecaniu m?odego zale??.
'

Zacni Rodzice! w których mocy zostaie sposobno?? u

Jiszta?cenia potomstwa waszego w miar? udzielonych przymlo

tów , Wy ieftescie naypierwszymi dzieci waszych nauczyciela

IlU. Wz?osz?.c si? one nad poziom ziemi' nakszta?t ro?lin ,

ba

cznego od Was' piel?gtiowariia potrzebu??·'
T?um ciemnych

'wyobraze?, niepewno?? w rzeczach koniecznego wymagai?cych

-obia?nienia, przyprawi? ie o .b??dy ,których nie tak ?atwo

'w da?szym' czasie pozby? si? mo?na. Zachodz?cy zwi?zek cia

la i duszy iuz nas przekonywa, i? staranie .okol o kszta?cema

w?adz cia?a uwag? nasze zaymowa? powinno. Gdy cia?o przez

-zmys?y znliiomoM rzeczy do duszy przeprowa?za, w pierwszych

zatem latach ?ycia cz?owieka fiarannw o czerfiwe iego si?y ·fi

zyczne,
iest iftotnylll dozorców m?od??y obowi?zldem.

Radzi? natarczywie i ??da? koniecznie po wielu Rodzi ...

cach nie mo?na ?cis?ego zachowania przepisów ,iakie nam iuz

odda",na wskazali troskliwi przyiaciele porz?dnego wychowa

nia ludzi, 'w samych ?y?ia cz?owieka pi?rwiastkach. Ju? dawni

-i tera?nieysi prawodawcy wmateryi wychowania ludzi od piel''-

'wszych
-

cbvHI ich' istnienia wytkn?li,. .zw?aszcza dla 'Matek,

?rzódki ostro?no?ci , aby ich potomstwo
nie ulega?o rozmaitym

cia?a s?abo?ciom. Ostrozno?? takow? rozcj?gniono do rozli

cznych drobnych okolicznotki 2ycia pospolit?gQ, którym dogo

dzi? ani zatrudnienia, ani, stosunki domowe cz?stokro?. nie ,1>0-



zwol?. Z powodu aaohods?cych trudno?ci ?ci?le nie bior?c
rzeczy, stara? si? przynaymniey usilnie nale?y, aby cia?o do

godnem dla duszy sta?o si? narz?dziem.

Przepis takowy dziwi? nikogo nie powinien, bo przez zwi? ..

sek konieczny cia?a z dusz? , iedney cz??ci nie mo?na zanie

dba?, aby druga nie cierpia?a. Szkoda tego rodzaiu szczegól
I?i?y si? do duszy rozci?ga ,

dla któr?y w?adze cia?a czyli orga·

ny zmvs?owe ku pomocy s?uzy? powinny. Pierwiastkowa sta

ranno?? o dzieci iest ?wi?t? Rodziców lub opiekunów powi?
no?cia ,

bo od stanu cia?a dalsze ukszta?cenie rozumu zawis?o.

Sami w doyrza?ych latach zofiaiacy do?wiadczai? ,
iak Za os?a

bieniem cia?a ?ywo?? duszy uf?nie
, tamul?c wszelkie iey szla

chetn? dzia?ania I
iakie rozumnej- ?Il:ocie s? w?a?ci we.

Wzgl?d na utrzymanie porzadku w rzeczach pierwszey po
..

trzeby lekce cenionym byd? nie mo?e, Pokarm zasilaiacy cia

?o, napoy slu??cy do ugaszenia pragnienia) rozbioru pokarmu,
sen wzmacniai?cy cz?onki cia?a ludzkiego I godntt s? uwagi.
Miara niezachowana w pokarmie, gdy ten w zbytek praecho
dzi , os?abia cz??ci 70??dkow.e, a pokarm nieu?j tecznym c."y?

niiJc o s?abo?? pospolicie ca?e cia?o przyprawia. Slepe, zw{a ...

szcza p?ci ?ensI\iey rl'Zywi?zanie do dzieci, zdaie si? ich szcz?
?cie zak?ada? na ustawicanem opatrywaniu io??dka rozmaito

?ci? pokarmów. Rozpychai? si? przez to nacsynia 7.o1?dkowe,
a ich os?abienie, oei?za?o?? pewn? za Bob" prowadzi. Przy
zwoity pokarm wiekowi 2. uwagi ?adn? miara spaszcsonym byd?
nie moie, dla utrzymania dzieci w stanie czerstwo?ci. Zda

niem niema?e do?wiadczenie maigej-ch rzecz iest zatwierdzo

na, i? proste pokarmy, ?atwe do strawienia, ma?o przyprawne,
i miernie solone 5!? nayzdrowsze. T?usto?? zbyteczna, t?gie, ko

rzenne, zagraniczne p rzyp'ra wy, sztucznie sporz?dzone cukry i

ciasta psuj? soki i wewn?trzne cz??ci os?abiaill'

..



Z?ymuil}.C si? dobrem m?odziezy pomin<)? nie nl0?na prz??

stregi ,aby dla ?zdrowla' w pewne tylko godziny udaielany by!

d?a ni?y posi?ek .. A nay?cpi.ey .si? stanie, ie!-??i podczas po?u- ,

dnia nie oszcz?dza si? pokarmu, wieczorem za? tylko si? lekki

i ma?y udziela. Pokarm wszelki z?dty l1alel.ycie staie ?i,? posil
riyrn dla cia?a:' ani' do strawienia pokarmu szuka.? potrzeba
w ?4pohl pon}ocy, bo ten sQ?i ?ohldha· zanadto rozrz?dza;

Mi?dzy napolarui za? naylepssa iert dla dzie.ci i rn ?o dzie?y czy-
.

fta woda' zrzódlana, a którey UZYWfflJie dobre, skptki na cia?o

sprowadza .. ,M?e?,Q, Z»,?.?lszc;za jeW mu si? dellkatnych i balsa

micznych iego ci?stek przez gotowanie nie odbierze, zyyvi cia

?o i 'krew os?adza .. Wino, gorza?k? i inne gorl?ce napoje ni

gdy 'przez dzieci i rn?odzie? ltZywane hydi' nie powinny. Co-:

dosnu tc?o i?k naJwi?ceJ niechay deieoi ?l?yw'ai?.

Im m?odsze si! dzieci tern bardsiey oddala? 11ale?y .Od ich

cia?a to' wszystko; co wolne p'Qrt1sie?ie,wyzie\Yy i rozwiio nie

si? ich cz?onków ramowa? mo?e. Ws?Y$tko ozem ?i? dzieci

odziewai? ,
ma byd? lekkie

, obszerne i wolne, aby w niczeru

natura nie mia?a przeszkody. Stara? si? tak?e potrzeba , aby

wszystkie ma?e. otwory na-powierzchni skóry Iudzkiey nie ,by?y
tamowane, ko?cem u?atwienia wyaiewów tak u?ytecznych' cia?u

naszemu ..
'

Niech przeto puder i pornada mi?dzy :.?zie?mi nigdy,
nie b?d? w u?yciu: w?os ,do prze rozczesany codziennie i och?
dostwo oko?o cia?a i odl.ienia pi,1nie przest.rzegane, wi.?cey zdo?

hi? i s? "korzystnieysze dla dzieci, ni.z,el! wsz.elkie mody 'W str<1-

ilrch i.lbytku wynalazki. Podc;?as snu twarde pos?anie na sien

ni?u lub materacu i lekkje przykrycie nad p.o?ciel pierzan?

prze?ozy? naleiy. Zdrowle dzi?ci sen mai?c przyiemny' nawy'"

?od? 'W pos?,aniu bdney baczno?ci nie zwracaj?,

r -'

/
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. \Nic za? Dardzie,. nie utrzymuje cia?a przy ,zdrowiu jak cz?-<
fie iego por'uszenie; Ci?g?a tuchawo?? dzieci -j ?z?sta przez nie

odmiana mieysca', naypewnieyszymiCit znakiem icl? zdrowia,
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b?z którego wszystkie ?lajpi?kni?sze duszy przymioty .niewie

l,e; .korzy?ci przynios<J. Do powszechnych praeplsów WyCh.owfl?,
,nia i to nale?y, aby dzieci na ?wie?em powietrzu cz?sto si? ba

wi?y, i .aby xlolekie b) ?y od takicli satrudnie? , przy którychhy
ich cia?o pt:i.CZ dlugi czas w iednymie stanie, czy ?ied21?c czy

stoiac, mia?o cz?sto zoliawa?, '

?. _ r .

• Gdy si? mówi o potrzebie poruszenia cia?a dla utrzymania
zdrowia ,

nie ma si? w my?li owych sztucznych ?wicze? cia?a ?

.uo których odbywania rzadko si? nale?yta sposobno?? dla dzie

ci wydarza. Pomi?my ,zatem co iefi po??czone ze sztuka i co

konieczne wyd.atki za sob? prowadzi, ale z prostych i ?atwych
k orzystayrny. -Rozumie si? tu szczególniey chodzenie z dzie?mi ,

,którego w ?adnym dniu opuszcza?by nie nale?a?o; sluzy bo

'wiem do warnocnienia cia?a nawet slabego z przyrodzenia.
W przechadzkach odbywanych zdzie?mi do rozmaito?ci powie
trza starayrny si? ie przyzwj czaia?

, aby sta?y si? zawczasu wy

trzymalemi na upa?y, mrozy, s?oty, burze j inne niespodaiaae
i nagle ,zdJlrzy? si? mog?ce "odmiany.

Godna zalety ibarJzo tlzyteczna iest dladzieei doro?ley
szych ogrodnicza zabawa iczasami, przy którey zdrowie wiele

zyskuie, a nawet rozwiia si? uwaga. M?ody ogrodnik uczy .si?
w pocie czo?a pracowa?, a ?yi?c z przyrodzeniem poznaie le

piey , nit z X i <J?ek , iego prawa i skutki, doskonali swoi? cier ..

pliwo??, przez szkody poniesione sam si? o?wieca, widzi przeli

swoi? staranno?? rosn?ce W jego oczach ro?linki, przekonywa
si? nakoniec, iak iest szacown? rzecz? owoc w?asney pracy po-
? ,

'

2ywa?.

Dotkn??osi? w krótl?o?ci -jakie w wzgl?dz.ie fjzyc;?nym ma,

byd? post?powanie Rodziców lub dozór mai?cych nad dzie?mi9'

aby cia?o w naybli?szych zwjllzkachb?d?ce r.du?z?, dla iey
dzi.a?an nie 5tawalo ?i? ??n?&zkod?, - Pl'??)Chod7?c -do iIlPS.Q>

I
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niezmiernie wRwego obowiazku
,

to iest do kssta?cenla w?adz

duszy, o ilez zlJ.da? nale?y zdatno?ci 'od tego, który si? ich

kszta?ceniem zatrudnia? przedsi?bierze! Pomiiam w?adze rozu

mu
I

które ?wiat?ego mistrza wymagaj,!, aby umia? wszystkie
rozwiia? Iiopniami : zwro?my uW,ag? na te w?adze dusay , n.

których dobro? obyczaiów , a zatem szcz??liwo?? spo?eczno?ci'
Iudzkiey polega. Tak Religiia iak i zdrowy rozum t? niewat

pliwl} prawd? potwierdzaia ,
i? cz?owiek kaidy 'tyle iest g@dzie?

prawdziwego szacunku, ile go z obyczaiów przyzwoicie ceni?

mo?na: ?e sama doskona?o?? rnoralna , czyli dobro? duszy u

zacniona szlachetnemi zdaniami i sprawami, niew<J.tpliwlt- iedna

mu zalete; ?e wszelkie inne' doskona?o?ci fizvczne i moralne

w cz?owieku, tyle tylko godne sl;} szacunku, 'ile pomagai? de

udoskonalenia ludzkich obyczaiow : czyli mówi?c sposobem
wszystko dopelniai?cym , ile te przymioty przyk?adai? si?. dl)

zwrócenia si? ludzkich ku ucsczeniu Boga przez dobre uczyn
ki. Kszta?c?c przeto obyczaie ,

tak miarkowa? mamy, wrodzo

ne sk?onno?ci i z{ldze w duszy naszey powstaiace , aby cz?owiek

niczego w ?yciu swoietrl nie pragn??, coby z ustawami Boskie

mi i zdrowym rozumem zgoclnem nie by?o.

Dopi?cie takowego celu nie iest Jatwem IW ?r;od wide

czney ró?nioy ,
iaka mi?dzy' sk?onno?ciami dzieci zachodsi. Sit

bowiem przyk?ady dzieci z pi?knemi od natury przymiotami,
\V których rozum zdrowy z sama dziecinna niewinno?cia z?aczo-

'

ny I zywo?? temperamentu z ch?tnem p?s?uszellstwe?, przy
chylno?? szczera i grzeczno?? niewj musaona dla innych, s?o

"em, wszelkie w nich znayd ui? si? pi{!lme przymioty, iakie tyl
ko w niewinn?y duszy dziecinney wystawi? sobie mo?na, Ale

takie przyk?ady dzieci s? bardzo rzadkie, przy naylepszym do

zorze i neytroskliwszey staranno?ci roi:h'.1ców' o dobre dzieci

wychowanie. Naywi?cey dzieci widzie? mo?na
,

w których za

zdro??, qieszenie si? z cudzego nieszcz??cia, upodobanie w do-

1w?iu innym, k?amstwo., sekretne c?dzych rzeczy przyw?a.
-?,
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5'zcz.anie, i inne n8g?ltine sk?onno?ci da.i-l si?,' widocznle po&tt'ze-
. g-a6 tak, dalece, it nie -leden iest przymuszony sadzi?

, iakoby
wady by?ydzie?iQm wrodzone. A nawet i t? uwag?, pr?y??
czy? mo?na, iz iednych?e rodziców dzieci, z równa pilno?ci?
strzei?)lle, na, iedne? 7.. apatr-ui?? vsi? przyk?ady, nieiednakowy
w, moralno?ci _odnosz,! pO,?ytek., R ó?ny ten skutek 'z troskli

wego dozom pochodzaoy, ró?no?ci natury dsiecinuey przypisa?
nale?y. Wp?yw nawet whi?z rozumu na w?adze", oli iest nic

zaprzeczoriy ,
i ?e, z uwa?ania pierwszych, o sk?onno?ciach mo

r?lnych w dzieciach bez w?tpienia s'}dzi? "1 wnosi? ruo?na. I

tak rozum ,s?aby ??:czy si? pospolicie z ?agodno?ciiJ duszy, lec z

razem, 'z oci?ia?o?ci:.l- i trudnem baczeniem na zwierz?ce sk?on

no?ci
, które cz?owi.eka w oczach drugich upo dlai?. Znakomi

tych ro.zUlnu talentów, p?ocho?? lub upór, towarzyszem bywa,'
mierne za? przymioty rozumu, umiarkowanie ludziom w pofi?-

•

powaniu nadai?,
'

,

.

Z tey róznicy dziecinnych sk?onno?ci wypadai? dla <Ro-"

dziców i dozorców dzieci dwa obowiazki ,
to jest: utrzymywa?"

dzieci w dobrych sk?onno?ciach, albo od z?ego odwodzi?. ?a

twieysze pierwszego obowi?zku wykonanie, bo pop?dowi przy
rodzonemu iest dogodn?m , który wsparty od pochwa?y, dla R?:'
dziców, dozorców i samych dzieci ?adnych nie sprowadz?.
przykro?ci. Ale rzecz ,,"cale iest inna, gdy dzieci od niebez

piecznych sk?onno?ci odci<;!ga? ?ale?y , których lekce cenienie,

.
w latach pó?nieyszych zepsucia charakteru ,i z?o?ci moraluey

,

staie si? przyczyna," Rzadko pomy?lne skutki odbiera usilno??

Rodziców lub dozorców w ukszta?ceniu obyczaiów dzieci, za-

_

sadzona na przekonywaniu ich o prawdziwey dobroci zawartey
W chwalebn?m post?powaniu. Cz??ciey u?ywa? nale?y zewn?

trznych pobudek, które w bliskim' s4 zwi?zkil z dobrem osobi

-stem, które' nad umys?ami ?atwiey przemaga. I tak mocno do

,dobrego poci?ga uczyniona -dzieciom prZestroga, i? udoskona:..

lenJe wszelkich 'Y1adz. duszy czyni ?a.cni,erszym i szl?chetniey-
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??ym cz?owieka ? iedrra ma shiw?',. r seacunek , czynI" go' Sp'dS(1-o
onym do" s?s?enia po?ytecznia' spó ?ecsno?ci. Z aru'giey strony

rriedba?stwo w doskonaleniu' swoich przymiotów, i, powolno??
6\'\'0101 nami?tno?ciom czyni' cz?owieka pod?ym i wzgatd?on-ymr
odeymuie mu: czerstwo?? zdrowia', i zwyczayn? ludziom p()rz? ..

dnie ?yj?cym weso?o?? t
a: oraz. o' Gj?g?? nie$zc??'?nv\'()'??: w zy

ciu przyprawia;
,

Ale ze 'wssystkich ?'rzodk()w u?ytych dra zniewoleni'? m?o

,dych' umys?ów do dóbrego t iad'eh tak mo'cnych nie sprawia sku-:

tk ów
,

iak dobry przyk?ad dawany od zwierzchno?ci, Przestro

gi cz?sto' powtarzane rozchodaa si? na powietrzu" nie', ?zyni?Q

najmnieyszego na duszy wra?enia. Przyk?ad za? kre?li W nie,..
Mad.v, które n?e, tak ?atwo' zatarterni 'byd? mo'g?; .owszem przy
zdarzonych okoliczno?ciach z ch?cilI n'aywi?ksz? dusza }6 sO?le'
odnawia. Od naszego' przyk?'adu: z'aleiy ugruntowanie m?odo-c

cianego wieku w dobrych ohyczaiach ,
albo zupe?ne ich mo

ralne zepsucie. Mon tey prawdyczu? iak naygrunt:owniey Kw i n

iylian, kie-c?y w dziele .. woiem pod tytu?em: Insticu?iones or a

t oriae zepsucie dzieci samym' Hodzicom przyznale mówi?c ,

Utinam. liberorum. nostrorunz mores non ipsi pertlel'ernus.·
Infan?iam sta?irn. deliciis soloimus. Mollis iUa e,d'uetitio.

qt6am: indi.trgel'ltiam (lOC41'nltS',' ner-nos omnes et mentis et

corporis p·angit. Quia non o'dultus' con.cupiscei, qui, in

purp u r?'s' r?pit? Nondum prima (leiba exprimit, et jam
, coec/hn intetligit,' jarlt conclzyliuii7: poscit." Ante palatum

eorum., qUd17l;'O? instituimltS. Jn lccticis, cl'escunt;' si ter,..

ram attigerin/;,. e", manibus lllrinque s'us'tinenliumpen.·
Jent. ,Gaudemus, .si quid' licentius di?e."tnt? Verba- ne

,Alexandrinis quidem permittenaa -de/iciis, ,'isu e? ,o'scukl'
excipimlts. Nec mitum: nos docltimus; ex nobis .. a14-dierun?.'
Omne convivium 'obscoenis canticis strefit; pu([end", d?etu'

·specttl;ntur. ,Fil ex his consuetudo,. deinde natu,ra? ,l)?.
scunthllec miseri, ante'luf!1n sciant 'Vitia eS8e.'
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Juwenalia sprawiedliwy ludzkich ebyczaiów S?dzia, l"&-
wstaiac w Satyrze XIV. na Hodaiców ?le wychowui?cych dzie

ci ,swoie, li pospolicie sami psui? swoim przyk?adem gor5z?

oym w codaiennenr post?powaniu .. '1).as.t?pl,li1JclJ. czyni prze

strog?:

Velocius et citius n 05
,

Corrumpunt vitiorum exempla domestica
, magnis

Cum 'subeant animos autoribus s unus et altet

Forsitan haec spernant juvenes, quibus arte benigna ,

Et meliore ,luto finxit praecordia Titan!

Sed reliquos fugienda patrum vestigia ducunt
,

Et monstrata diu veteris trahit orbita 'culpat'.
Abstineas igitul' damnandis : hujus en im vel

U na potens ratio j ne crirnina nostra sequantut
Ex riobis geniti : quoniam dociles Imitandis

Turpibus ac pravis omnes sumus .•.•

Nil dictu Iaedum visuque haee limina tangatl
Intra q'uae puer est . ...

'

..

Maxima d?betur puero reverentia : 5: quid ,

Turpe parns; nec tu pueri conternpseris annos
,

Sed peccaturo obsistat tihi filius infans,

Trzech pozof?aie do krotkiego 'Wzmiankowania oko?l
esno?? ,

z ninieyszym przedmiotem pisania ?cis?y zwi'}zek mai?. ..

-'. ca. Przygotowane dzieci Co do da?a i obycz;ajów; przez nau-

- hi o?wieci? i lePley usposobi? do ?ycia 9pó?ecznego zamy?lamy,
?tokolwiek ,ten na ?ebie obowi?zek przyimuie, niech pierwey
dobrze po?na Umys? mlodego; iezeli pragnie pomy?lne spr.awi?

's?utki. Gdy bowiem mi?dzy dowcipami lud?kiemi wi?ksza.
?l?zeli mi?dzy twarzami zachodzi ,ró7.nica, z.<nem ied?nze sposób
k?zta?cenia ws?y-stkim zarówno ,s?uzy? nie n'Joie. 9 potrzebie
bJ??zno?ci na t? toinoM dowcipów wielu dawnieyszych i no ..

.

?
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wszy ch' Autorów pisa?o. Nie b?dzie, bez korzy?cl pr?ytoczy?

my?li niektóre w tey matery i "Z mowy Xi?dza Paulina Chell1cc?
([) s?awnego w g?ównem Gimnazyum Rzym'skiem, Nauczyciela
Wymowy w pierwsz?y polowie wieku o?mnastego , kiedy Dom

.

SasIti na tronie PolSkim zasiada?. 'Ten za granjc? nawet po-
wszechnie szacowany .Mewce ,

dobrem m? odzie?y gorliwie i Su

miennie przej?ty, okaza? dostatecznie z .mieysca 'publicznego,
iak ta ró?no?? dowcipów na uwag? ucz?cych zas?uguie, ?V mo

wie swoiey : de ingeniorum delectu ad. studia Iiterar urn:

,habendo nie przeczy, ?e praca usilna i ?wiczenie si.? ustawi

czne dó nabycia doskona?o?ci ludai doprowadzi? mog?, przy

taczaiac w tey materyi przyk?ady wielkich .m??ów,' którymi
szczyci?a si-?staro?ytno??, a po?nieysi z zadziwieniem ich uwiel

biai?. Jednak?e 'ten ?rzodek ma za niedostateczi1y, ie?eli u

c;z?cy si? od P!zjrodzenia sposobno?ci? nadany nie b?dzie: da':

l?y uwa?aiac V!' ludziach ró?no?? usposobienia- przyrodzonego
okazuie ,

i? nie wszystkie dowcipy do poi?cia wszystkich nauk

i umiei?tno?ci s? zdolne.. Wiaziec'albowiem mo?na w iednycl,
iako mówi Paulin

,
moc poi?cia i zrozumienia ?atwego rzecz,

o których pi?knie i obficie, z zadziwieniem' s?uchaiacych mó-

.. wi? umiei?;,. Drudzy za? t?po niezmiernie i leniwo "rzeczy ,P0y·-

l) X, Paulin Chelucoi Zgromadzenia Xi?iy Piiar6w Cz?onek we

VV?o5zf'ch bieg?y wWjmowie, umiej?tno?ciach i i?zyku Iaci? ..

skim bardzo wy?wiczony', zO,stawi? nam w tym?e i?zyku mowy,
które wydai?c z druku w VVroc??wiu L7Q6 Eusebius Neander

nast?puj?ce) zdanie swoie o nich pUJ tern wyclaniu umieszcza.

Quis, obsecro
, me reprehendat, vel quis mihi jare suocsnseat,

si quantum ali? aliis tribuunt nostrorum
f

temporumoratoribus ?
ta?tum fgO Paulino 'tr?buero? Hujus orationes tam oastas, tam:

perspiouas, tam numero?as, t?m rernQtas 1\ b ?rnni tum?ris, fri

r;idiquc contagione, quumdivina quasi vlrgula, nactus esseD\
ab iis, qui publico docendi munere in piis fungebantur sche?is;

,mir'um profecto.est, guantus hoc factp ad prietiu? Ejusdem Or?
\

din!. ?be?eficia ?umulus &OQesserit. Praef: fol: VlII. _...
, j

I
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nmiac ,
w wys?owieniu si? nawet i opowiedzeniu drugim nie

zniierney trudno?ci doznai?, Znaydziemy znowu mni?y poi? ..

tnyeh, ale 7. mocna pami?ci? ; innych przeciwnie z niepospo
litym dowcipem, ale nadswyczaynie s?ab<J pami?? maiacych.
Nnkoniec pewn:;t liczb? i takich postrzp.gamy, którzy i d owci-

.

p?m i pamifcil,} od przyrodzenia hojnie nadani, a takich w rz?·,
dz:e szcl.0?t:\?'ych k?adzi?my ,

bo praca ich oko?o nauk bywa
k orzystna,

Przywiod?szy t? mi?dzy dowcipami ludzkierui róinic?, do"

wo.Izi dal?y nasz Paulin, ii ró?ne nauki i umiej?tno?ci r
ó?

nych
tak?e wymagai? dowcipów. Szybko?ci szczegolrrieyszey i mocy

ogtlis!{?y w poymowaniu nauk matematycznych potrzeba, gdy
przeciwnie w pm wnictwie i sztuce lekarskiey z. rewn? p6wol ...

no?ci? dzia?a? nalezy. Nauka i?zyMw, wiadomo?? deieiów

ludzkich i stanu ró?nych kraiów nie b?dzie u?yteczna , ie?eli

ucz\?cy si? mocnóy i trwa?óy pami?ci hie posiada. Przy nauce

Wymowy, Poezyi , rzeczy przyrodzonych, pami?? mocna z cia

g?? u "?ag1J, ?ywo?? dowcipu, rozsadek po?aczone byd? powin··

ny. St\!d wi?c wypada ,
i? pró?no si? wysila na zrozumienie

Iakow?y nauki i umieietuo?ci ten, któremu potrzebney pomo

cy do dopi?cia celu samo przyrodzenie odmówi?o. Na istotnych
wiadomo?ciach i koniecznie potrzebnych \'V stanie spó?ecznym
przesta? mussa, którzy przy mozolney i ciQgh?y usilno?ci nie

wiele odni??? mOM po?ytku.

Przekonanie $l? nalei-yte o tt?y r6lnicy dowcipów, która

cz?srokroó z przyrodzoney organizacyi cz?owieka pochodzi, o

iak ?atwo uwolni nauc:zycieli od narzeka? rod.r.icÓw, i? ich sy

nowie '" ochot? nie bhc? si? do nauk przyk?ada?! Sk.orobo

wiem do?wiadczenie nallczyciela ipz 'przekona, ii po uzyciu
.

ró?nych wpoienia nau?i ?rzodk6w, nic si? prawie uie chwyta

Un1ys?ó?, lepMY. b?dzie. pr?ezna.czi? wfilze?nie m?odych do ia

?<.iey inney ll?yteczn?y zabawy,. Po cóz ·dr?czy?. si? P1ai/?. nad

211'

)'



nauk? z ich dowcipem nie zgodna, do którey zroznmlenia, a

tern bardziey obrocenia w w?asny pozy tek
, moc ich duszy nie,

wystarcza! Na co szko?a stawa? si?- ma dla nich mjey?cem m?

czarni, gdy nauka sama z siebie dla, obdarzonych zdatn9?ci!,?
tyle ma powabu! gdy uzacnia cz?owieka -i czyni go przez swo

ie skarby szacowne naygodnieyszern na ziemskiem okr?gu stwo-

rzeniem.
.

Ale tak ograniczonej mlodzieiy w zdatno?ci do nauk
, ?ci

?le bior?c rzeczy, nie wiel1?? liczb? znaydziemy. Talentom Po

laków i wielkiej do nauk sposobno?ci, nawet zagraniczni Pisa

rze chlubne iu? nie raz oddali ?wiadectwo. Zako?czmy twier

dzenie nasze s?owy naygorliwszego o ?wiat?o w narodsie Naczel

nika, w dzisieyszyrn sk?adzie rzadu , Publicznego o?wiecenia.

"
Jest to pochlebne , mówi JVV. Stanis?aw Hr: Potocki Sena

H
tor Woiewoda :(2) obcych nawet dostrze?enie, ?e m?odzie?

"
Polska ma niepospolita ?atwo?? do pocz\!tkowych nauk obj?

" cia, która zywo?ci' iey dowcipu szcz??liwym iest skutkiem.

"
Lecz w rzeczach ludzkich tak z?e z dobrem na równey wazy

" si? szali, ?'e i ten pi?kny przymiot sta? si? mo?e przes .. koda

"dalszemu iey w naukach post?powi. T? bowiem poczatko
" w\l ?atwo?ci? oll1amio?a, mniema? m?odzie? mo?e, zf! przy

" niey ciag?ey j usil?ey nie potrzebuie pracy; mo?e si? jey zda

" wa?, .?e wiele umie dla tego, ?e sie pocz?tków z Iatwo?ci?

"nauczy?a. Ci, którym z wi?ksz?. ci??kMci?. przychodzi pi er

"
wiastkowa nauka, nabieraia przez to samo nawyknienia do

" cj?'gleyszer i uporczywszey w niey pracy 'j do wy?szego do

"
skona?o?ci stopnia dochodz? z mnieysz? ?\?tw??ciij, ale z wi?

" ksz? korzy?ci?. Strze? si? wi?c o m?odzie?y! by .szcz??liwie
"

ci udzielony od natury dar Iatwo?ci do nauk, nie sta? si?
"przeszkod? i nie dozwoli? ci w nich post?pu, iakiego 'po ta-

(2) W mowie mianey przy zako?czeniu popisu Ucz?iów LyceuDl
WaraZAwskiero d?lia 28. Wrze?nia 1808.

.

•
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Pr?yl<Jcz
zdolno??

u
lentach twoich obiecywa?' sobie s?usznie mo?na.

H
sta l o?? do ?atwo?ci, a nic w naukach wy?szego nad

" twoi? .nie znaydaiesz. ",
,

u W A G I

NAD P I S M E i\f

o Uldadzie H' dziele Algieb,y pOCZ?llkow?y.

'\V Numerze 5 ?wicze? naukowych oddzia?u' mar?maty

czno-fizycznego, znayduie SI? pismo O Uld adzie w dziele Al

giehry poezqckowey , którego Autor powstaie na uk?ad przy.., .

i?ty' w AIgiebrze Lacroitc dla Szkó? W oiew órlzkich
, w zamia

rze
,

iak si? o?wiadcza na karcie 57, wskazania ucz?.cym i

ucz?cym si?, do iakiego stopnia zaufanie ich. HI dziele ma

iqcem. im sluf.y? za przewodnika mo?e nie sta? si? dla nich

szko dliwem ,
i iakicli w niem uclty'bie? Vlyslrzega? sZ't; rna-.

iq; Lubo zamiar ten iest ze wszech miar chwalebny, ,wypada
Iednak zastanowi? ,uwag?, vr iakil,ll mu sposobie Autor odpo
wiedzia?, i do jakiego stopnia zarzuty iego mie? lJlog? Wflg?,

. a?eby si?, tym sposobem zapewni?, czyby uk?ad ten nie móg?
bycli; usprawiedliwiony tak przed ucz?cymi i ucz?cymi si? ,

jak

przed Osobami instrukcy? publiczna za ieden z naywa?niey
szych przedmiotów Pocz)tui?.cemi: a usprawiedliwienie tako

"e, zdaniem moi?rn
,

nie mo?e mie? dla siebie przyzwoitsze
go mieysca ,

iak w sakolnem Programmacie ,
które znaydzie

.

zapewne wj?ksz? liczb? czytelników w tey mierze, interesowa

nych ,
ni? ich mie? mo?e dZlenni1t peryodyczny, z rodzaiu zw?a

szcza takich, iak s? Cwiczeni.a naukowe, cho?by tez umie ..

szczaniem pism polemicznych sta? ,si? dla pewney klassj czy-
telników powabnieyszym.

-'
•

,,,,.. 'U • .ol·"
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Trzy sI}. g?ówne zarzuty przez Recenzenta uk?adowi AI

giebry dla szkó? Woiewódzkich uczynione' pierwszy, ?e w daie

Ie tern niektóre wiadomo?ci sa rozerwane, i w cz??ci na ie-

dnem w cz??ci na innem mleyscu wy?o?ona; iak ?p. wyk?ad
dzielenia, podnoszenia do pot?g i wyci?gania pierwiastków i

t. d; drugi ze umieszczone s? wiadomo?ci albo mn iey przyda
tne, albo wcale nie potrzebne, iakoto: " ca?y traktat o po

t?gach i pierwiastkach stopni wyzszych od drugiego, nadal

wprawdzie nader wa?ny, lecz w AIgiehrze pocz?tkowey ?a

dnego ieszcze zastosowania nie mai?€y; ca?y wyk?ad o kom

binacyach, wresacie dowód i zastosowanie wzoru Newtona ia

ko wiadomo?ci do rozwiazywania zrówna? stopnia 2g0 mnieT
przydatne." k. 52 i 53. Nakoniac zarzuca Autorowi ?e nie za

stos?wa? eliminacyi na stopie? pierwszy do zrówna? stopnia
drugiego, twierdz? c i? »nale?a?o okaza? niedostateczno?? spoJ

"
sobu Newtona, który prócz zawik?o?ci wypadków przywodzi

,., prze? eliminacya od zrównali stopnia drugiego do zrówna?

jl stopnia 4go: wypada?o nakonie? z tego wszystkiego da? u-

'" czu? potrzeb? ogólnieyszego sposobu ?limiuacyi na zrówna

"
nia stopni wy?szych od pierwszego, odsylai?c onego wyk?ad

"
do uwagi ogólnych w?asno?ci zrównali: wszystko to by?o ko

,,' niecznem do uruieszcsenia, a iednak przez Autora zupe?nie
,? opussezonem zosta?o, który 113 wet nigdzie nie czyni wzmian

"
ki O tey nieocenioney korzy?cj, któr? teorya pyta? nie 0-

" znaczonych przynosi, pozwalaiac zrów'nania oznaczone, za

"
mienia? na nieoznaczone

"
i t. d. k. 50 i 53·

Okazawszy tym sposobem niesystematyczno?? Uk?adu Al

giebry dla szkó? Woiewódzl{ich, podaie na wzór lI'Jasny uk?ad,

który iest nastepui?cy ; Jod Cztery dzia?ania arytmetyczne z ilo

?eiarni Algiebr8icznemi ca?kowiremi i u?omkoweml , poiedyn
czerni i wielorakiemi ,

z przy??czenjem teoryi wynaydowania
naywi?kszego spólnego dzielnika; 2Y? Ro?wilj.zywanie równa?

stopnia llvszegQ z iedn, ruewiadomll; 3?le ?ozwi?zY'Yanie ró-



?
,

,

?na? 'tegoz stopnia z kilktJ nie 'wICldomemi, z pn'y??czeniell1 ti110-
sobu eliminacyi Bezouta na równania stopnia pi?rwssego ; ? tr;

Rozwif,}zywflnie zagadniert n iewyzuaczo ny?h stopnia I WSliCg 01

5tc, Podnoszenie do kwadratu i VI-:yciggnnie pierwiflstkow kwa

dratowjch; 6te Hoz\vi<;lzywanie równa?! stopnia 2goi 7me, o eli

minacyi na równania stopie/l pierwszy praechodz?ce , smc;Do

pelnienie Algiebl'Y elcmen!;':li:l?e,", obeyrnniqce teorj''J. propor-
-

eyy, pV&t?pów i logarytmów_ Uk?ad ten po czytuiac za nuysy

U?matycznie)'szy \V tl • .iele obeymuiac?m Algiebr? pocz?tkowl,l,
przyuaie na karcie ?G, ?e

:. takiego' nk.ladu w wi?kszey ?z??f:'i,'
" trzyma? 6i? Jan SpiadoC'ki w dwóch pierwszych rozdzia?ach

" cz??ci pierw",,,,";y 'l ornu rierwszego swo iey Algiebry" nie wda

i?c si? w dalsze badania, który z tych dwó ?h uk?adów nie.wa

wszystkithn z sob? zgal.h;ai?cycil si?, iak to sam daie pozna?
przez przydanie wyrazów cv 'P.'{?"szPy czesoi , iest systema,ty'

cznieysl.y·

Nim przystQpimy do uwag nad zarzutami i nad uk?adem

Recenz.enta
l zastanówmy si? pierwey nad rem, iaki .iest cel ka

?dego dzie?a elementarnego. Nik t temu zaiste nie zaprzeczy,
?e dzie?o tego rodzaiu oprócz ogólnego celu rozwiiania i do

skonalenia w dzieciach w?adz umys?owych, powinno ieszcze nie

tylko da? pozna? Uczniom nauk? lub umiej?tno?? któr<J. obcy":
muie

,
ale tez usposobi? ich dó nauk lub umiei?tno?ci z wy

k.?adan? ?cis?y zwiazek maiacyoh ,
albo wprost z niey wyp?ywa

iQcych. Algiebra Zatem elementarna nie tylko powinna wpra

'wi? uczniów w rozwi?zywtll1ie równalI stopnia pierwszego i

qrugiego, któremi si? ?utor ograniczy?, iak to Recenzent u

trzymuie na karcie 48; ale tez usposobi? ich do innych cz??ci
matematyki elementarney i wyzszey, tudzie? d? umiej?tno?ci
matematyczno-fizycznych, a nadewszystko r.oz';;Viia? lV nietl sto?

pniami i doskonali? w ladze TOzumu, do czeg? umiej?tno?? ta,

jako?my- to powiedzieli w pr?,edmO\yie d o AIgiebry, zdaie si?
?e w6zystkieJ.! Qayw?a?ciwsza. 'Cel teil ies't tóm wa?nieyszy od
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dvrr6 ch innych l ?e nie kaidy z ucs?cych si? powinien by? M.,.?
t?matykiel11; ale ka?dy powinien nabra? na?ogu czucia i ?le

dzenia prawdy lub fa?szu
, zdrowego wnioskowania , rozrótnia·

nia prawd widocznych od potrzebul?cych dowodu; dochodze

nia prawd niewiadomych za pomoc? wiadomych, wynayd9?
wania rozmaitych ?rzodków na pokonanie" trudno?ci. w ?ledae

niu prawdy zachodz?cych i t. d. Sam Recenzent lubo na kar

cie 54-, i w innych mieyscach ,
iest przeciwnego zdania, na

karcie iednak 57 celowi temu daie pierwszeust\'to przed in.

nemi dwoma, kiedy mówi: " sprawa powszechna o?wiecenia

prz.ewa?a prawie interes szczególney nauki." Dzie?o nie czyni<J.
ce zadosy? temu g?ównemu celowi, chybia- takie dwóch in

uych : bo nie zachowanie przyzwoitego stopniowania w dobie

rnniu wiadomo?ci coraz trudnieyszych do poi?cia ,
umieszcne ..

nie zaraz z po ca?tku dzie?a raeczy-trudnych , suchych i cbszer

n?g? wywodu p otrzehui?cyh ,
a przy ko?cu wyk?adanie rzeczy

?atwieyszych i krótszych, nie tylko sprzeciwia si? porz?dnemu
ro?wiianil1 w?adz umys?owych, ale nadto odstr?cza od AJgie
bry i czyni i'1 dla naywi?kszey cz??ci uczniów niedof??pn?,

Recenzent te i inne powody tak W przedmowie .iak w ci?
gu dzie?a AIgiebry dla szkó? W oiewódzkich wymienione po·

czytuiac za nic nie znacz?ce, utrzymuie ze w 7aden sposób nie

godzi si? wiednem miej-scu 1.aczyna? jak? poiedyncz? teory?
a lj.o?czy? il} w j nnem ; gdy? nie mo?e by d? inny porzadek
loiczny a inny naukowy, karla 48. w?a?nie iak gdyby to by
?o rzecz? przeciwna Loice podzieli?. wyk?ad iakowey teoryi na

dwie cz??ci, mieszcz?c w iedney wiadomo?ci ?atwieysze i po

trzebnieysze, a w drugiey trudne i do pocz"tk6w nie potrzebne.
Powszechnie uzy?ane dzielenie nauk i umiej?tno?ci na kursa.

mnieysze i wi?ksze tyle korzy?ci w instrukcyl m?odaie?y przy
'nosz?ce, nie s? bynaymni?y przeciwne porz?dkowi loicznemu.

W iedney ?lassie poznai? uczniowie z teoryi czterech dzia?a?

arytmetycznych ,tyle tjlko.! ile, ie, potrzeba do rOzwi{?zy?anla
równan

•
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'1

t6wna? stopnia pierwszego-r a to b?dzie kurs pienvs?y tey 0'&.,

gtarney teoryi : w inn6y klassi? powtórzywszy dla przypomnie
nia ten sam kurs pierwszy, przydadz? do niego dzielenie ilo?ci

wielorakich potrzebne do nastepuiacey zaraz teoryi wynaydo
wania naywiekseego spólnego dzielnika;: vvyci?gania pierwia
stków z ilo'?'ci

'

Algiebraicznych, a to b?dzie kurs drugi tebryi
czterech fundamentalnych dzia?a? , do którego tak?e nale?a te

Same dzia?ania z' ilo?ciami pierwiastkowemi , tud?ez podno?ze
nie do pot?g '-

i t. d. w teyze' klassi? wyk?adaner Toz mówi&'
O teoryi równali i innych-

?,

. Przerwa iedna z naywidoczriioyszych 'Y Argiebrze dia sz?ól
Woifilwódzkich iest mi?dty daleleniem ilo?ci poiedyncsych i

wielorakich j lecz przerwa' ta: z?ayd'ui'e si'?' w innych tak?e: dzie

?ach AIgiebty elementarney , .&t!er, którego Algiebra nie prze;.

stanie. nigdy byd? dzie?em iednern ,z nayssacownieyszj-ch', mi?
d?y dzieleniem il'o?ci poiedyncsyclr i wiel'órakich umie?ci! qwa
dzie?cia l ieden rozdzia?'?w, Lltuiller w dziere pod tytul ernf

El?merts' raissones d'Algebre a Geneve 1804 ?
takie w tey:·

mierze o?wiadcza zdanie: , ,,' Pendant long temps nous ,serons

1, peu appelles a executer des divisions sur tout sur des e;x:pres

" sions composees ? et cornme le daveloppernent complet de'

" cette operatlon me' paroit demander des connoissances qui
,', ne peuvent etre donllees dbs le debut, Je me contenterai d'e,n:

';, exposer les premiers principes sur quelqlles cas simpl?s" tom?

I, p. 73. ,Lubo Recenzent na! karcie 58.' nie pozwala: 'Wspie
ra? sif}' na ?qdm}f powadze;' my iednak przekonani, ze twier

dzenie, i? uk?ad dzie?a, matematycznego iest z?y lub dobry,
nie .nale?y do twierdzeli' r?afematy"cznych, le,cz iest z liczby
twierdze? takich, p którjch wiele' mozna: rozprawia? na obje

?lrony; s?dzimy i? przyk?ad i powaga dwóch takich JeometróW
Jest dostateczna', zw?aszcza kiedy interes o?wiecenia publiczne-u
go ,i prawid?a .Pedagogiki, powszechnie za prawdziwe. uznal1?

ptZerwy takow.e usprawiedliwiai?·., W kaidem dziele" NIgiebrJ;

,

5
'

.
'
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elementarney Jat?? ie upatrzy? mojna, Uklad nawet Recen

zenta, który on ?a wzór nay ..... i?ltszey systematyczno?ci podaia,
nic iest od nich wolny. I tak podnoszenie do kwadratu j wy

ci?wtnie pier?,jaftków kwadratowych tak ?ci?le p olaczona z

mno?eniem i dzieleniem, prz?grod7.0ne iest od tych dwóch

dziattul teorva równali wyznaczonych i niewyznaczonych sto

pnia l WSZf'go; teorya podnoszenia do pot?g i wyciagania ·pial'.
wiasthó w za zeta tylko, a doko?czenie ori?y odes?ane do dru

giego tOInU; proporcyp. Jeornetryczne czyli rpgu'a tr?'fch oder

wana ie?t od dzi ala? fundamentalnych i od równa? stopnia
pierwszego I kiedy tak ?ci?le ??czy si? z pierwszerui i drugierni ,

i t. d.

Co si? tycze zarzutu drllgipgo, .?e w Algiehrze dla szM?

Woiewódzkich znayduia si? winrlomo??i mniev potrzebne albo

nie maiace zadnego zastósowania ; na to ?atwo iest odpowie.
dzie?

,
?e poniewa? Algiebra elementarna po wjrma qsposobi?

uczniów tak do l\'1atpmatyki wv?szey ,
iRk do innych cze?ci ma

tematvki elementarney i do umieietno?ci maternatvczn o - fIzy
cznvch ; cokolwiek zatem celowi ternu odpowiada a. ?IlOZP. hyd?
wv ?o Jo ne elementai-uie , to iesr

, stósownie do poi?ria uczniów

szkó+ Woiewódzkir.h, nie mo?e hycli za zb ... tQC'zlIe poczytane,
zw?aszcza k-If'dy z poprzedzaiacych wiadomo?ci "yp?ywa i ma w

dzi e]e \H1?/lP zastósowania ,
iak lpst np. po dnoszerue do poteg i

wyciaganie pierwiastków stopif>ll drugi przechodz?cvch, i t. d;
J,tón? ieszczp j t? przynosz?. kQrz\'?? ze w teMyi te,v naywa

znieysze wiadomo?ci po?rzednicz0 wv1o' (Jne mailJ swoje zastó

sowanie ,
a tym sposobem mogil l( piey utkwi6 w pami?ci.

Nakoniec ze Autor w dziele s\ 'oiem opu?ci? zastósowanie

eliminacyi na równania stopnia pierwszego do .rÓ
....

wna1i stopni
wyhzych i t. d. na to odpowiadamv: zp poniF:waz równania z kil

ku niewiaJomemi sTopit-? pierwszy przechodz:;?ce nale7.? do Al·

.giebry wy?szey, wyk?ad tei sposobów eliminacyi na równania·
.

.
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takowe znnydzia dla siobie w A!giebrze wy?szey przYz1'Voite
mioysco ,

ia!> t o, 1H'7.) 111!, Z? tli innych pornine , Jan ?niadecki, któ

ry wiadonu ?(? tv nie w dwór-h pierwszych rozdzia?ach AJgle
'br? clf'l11f'1ltilrn? obeyrnui?cych ,

lecz w rozdziale trzecim wy

?ozy?, Prawela iest ?-e Autor AJg;ebry dla szkó? VVoiew6Jzkich

nie czj-ni Z'lrlu?y wzmianki o ter nieocenioney korzy?ci któ:
fI} teorya 7.ilgaclllit:I'l niewj-znaezonych przynosi zagadnieniom
wyznaczonym, pozwalaino ie zamienia? na niewyznaczone ,

tak

inI, nie czyni ?ildlJ(?y wzmianki o tylu nieocenionych korzy
?ciach, które inne takie teorye prz) uosza ,

lecz zamiast unosze

nia si? w slowach nad t? nieocenion? korzy?cia ,
wola? i? W

rzeczy okaza? na pi?ciu, wa?nycli przyk?adach, iak to Recen
zent mo?e w dzif'le znale??

,
ie?eli ie zechce przeczyta?; a mo

?e tak?e na ten czas przekona si?; ?e ten nieporzadek uk?adu
t

na który on powstaie ,
nie wsz?dzie iest tak widoczny J

iak si?

-

.

zdawa? mo?e temu, kto tylko przedmoVl'? i reiastr rozdzia?ów

przeczyta,

Kto pisze 'dla uczon?y publiczno?ci ,
a tE?m hardziey kto

1V cudzych dzie?ach b??dy wytyka, powinien stara? si? iak nay

usilniey o to, aby pismo iego nosi?o cech? poprawno?ci. Obacz

my? et y pismo Il ecenzenta tak krótkie tak ?atwe do u?o?enia

(bo có? iest ?atwieyszego, iak cudze dzie?a krytykowa?Z) ma

za sob? t? poprawno?? o którey mów imy.
.

Podaiac za wzór do na?ladowania w?asny uk?ad Algiebr}?
elementarn?y, powinien by? przylozy? starania, aby uk?adowi

temu przynayrnniey takich samych zarzutów czyni? nie mo?na

hy?o, iakie ou czyni uk?adowi Algiebry dla szkó? WoieYl'ódz

kich. Lecz w?a?nie Hecenzent nie mia? na to uwagi. Ju?e

?my widzieli, ze uk?ad iego nie iest wolny od pi?n'V&zego za

rzutu zaczynania \'II iednem a hOllczfmia w drugim mieyscu ter
?e samey teoryi: dwa drugie -za?zuty równie go raz?, iak pier

?sz.t. Bo ieteli w dziele Algiebry dla szJtó? W oiewódzJs.ich na?

, 3«
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leia?o opu?ci? kombinacj-e, dowodzenie wzoru Newtona t pod
noszenie 00 pot?g i wyci?ganie pierwiastków stopiiII drugi prze

chodz?cych ,
dla tego ?e wiadomo?ci te nadal wprawdzie na-:'

der wa?ne , lecz obszernego wyk?adu wymagaiace ,
w Algie

brze elementarn?y albo ,s? rnniey przydatne, albo ?adnego za

stósowania nie maia ; wi?c w uk ?adzie Recenzenta nale?a?o

opu?ci? o naywiekszyrn spólnym dzielniku, gO)? wiadorno?-' ta

nadal wprawdzie nader wa?na ,
lecz dosy? trudna i obszerne

go wyk ?adu potrzebuiaca w Alg: elem: nie ma ?adnego za.?tó

sowania, a pró-cz t<"go wyjladarra uczniom w tern mi.eyscu któ

I'e· dla niey Recenzent w uk?adzie· swoim przeznacza ,. opó?ni

?aby wyk?ad wiadomo?ci w po czatkowey AIgiebrze riaypotrze

hnieyszych} odstr?czv?ahy trndno?cia i SUChCf?ci? swoia nie ie

dnego z poczvnaiacych ; a nawet nale?ycie poieta , r.ierwey za

pewne wypad ?ahy z pami?ci, nimby przysz?o do oswoienia si?
If, nil! w zastósowaniach w AIgiehrze wlzszey mieysce maiacych,

.?

Jeien Autor pope?ni? -uchybienie, ze nie okaza? niedo

godno?ci SpO.I;ob.ÓW eliminacyl zwyczavnie uzywanych na ró

wna niar h stopie? pienyszy przechodzacych ;' Recen'l?ent pope?
ni? tak?e uchybienie ?e w uk?adzie swoim opu?ci? o pierwia
stkach sze?ciennych, ternbardziey ze nauka o sze?cianach wy
k?ada si? w Matematyce elementarnóy,

Je?eli wszelkie " przydatki i dopp-?nipnia, po?piech tylk.o
"

Autora ukazuiace
, s? uchybieniem którego nic uspi-awiedli

"
wi? nie mo?e ,

ani dJf':? 11ie ira'l3nia ucz1.?cych si?, ani Otitro

" ?no?? w po,?t?powaniu od lRtwievszvC'h do trudnif7i>zych -rze

czy" i t. d. iak to mówi na kar: 54; R ... cenzeIJt popdni? to sa

mo uchybienie w uk adzie swoim, kjpdy nie. znfl)dlli?c do?o
dnego mieysca dla proporcyi, post?pów j logar, tmów, mie?ci

ie w dope?nieniu.

Kiedy wi?c uk?adowi' j ... ?o takie sl'Impnu7.uty nczyni? mo

zna J iakie en czyni uk?adowi Alg: elem: dla sz?ó? "\'\ oiewódz-



?ticbJ wypada st?d naturalny wniosek, ie albo uk?ad podany
przez niego za wzór naywiekszey systematyceno?ci jest nie do

.Lry, albo ?e zarzuty Iego nie ,mai5}. za .ob? s • .uszno?ci:

Lecz s? ieszcze w • ecenzyi ,tey innego rodzai u uchybienia,
ltórJch t,u pomin?ó nie mo?na.,

-

W przedmowie Autor Algiebry dla szkó? Woiewóda

kich tw ierdz.i
,

ze mu nie iest znaiome ?adne dzie?o AIgiehry,
elerneurarney , którernuhy zarzutu przerwy w wyk?adaniu poie

dynczych teoryy uczyni? nie mo?na by?o. Recenzent poczytu
ie to za obwinienie nauki

1 które, ialr mówi na karcie 48, nie

pocrzebuie nowec siln eg o odparcia, zwtaszt:za ?c sam. 4u- ,

lor domniemanego eato ?enia swego nie dowodzi. Jakie tu

byd? mo?e domniemane zalo?enie't Jak mia? tego dowodzi?

Autor, ze nie zna yad.negoch.i??a AIgi?bry elementarney ,
kt6 ...

remubyzllr7.utu: tego UCZ\ ni? nie rno?na b) lo? Mia??e wyli
cza? wszystkie dzie?a AIgipbry sobie znaiome ,

i wytyka? w nich

tego rodzaiu uchvbie nia ? Dowodzenie takowe by?oby za d?u

gif', j prl,echo<hioby zamierzone dla przeJmowy granice. Da

le () krótsze by?oby zbicie tf'go domniemanego za?o?enia ;

gdyby Hecenzent wymieni? by? iakie dz.eio zarzutowi temu nie

p odpada iace ; czego ietlnak nie uczyni?, dla tego podobuo , ?e

nie mog'.lc 'lpatrz}? takiego dzie)a, wola? poda? za wzór uk?ad

??asny, w którym s? tak?e przerwy.
-

Pw.ypisaM>szy w tern rnieyscu Autorowi obwinienie nauki,

przypiS,uie mu potem na karcie 5 r. obwinienie siebj? samf'go
za to, ze mnozenie ilo?.ci pierwinc,tkowyr.h, po wy ?o?oney teo

ryj W? ci?gania pierwiastk ów, umie?ci?. Twierdzenie to tj le ma

wagi, il,.. iey ma poprzf'dzai{tce i wlele innych, Autor w miey
sru tem chcia? zwr6ci? uwag? czytelnik6? na to, ze.w wyk?a
dEie n' ",kt6rv ch teoryy, jak np. w teoryj muozenia ilo?.ci Al

giebraiczny(;h unik.n?? przerwy rzecz? iest .'?li?pedobhll'



-"'"
-

•

Na 1\ 'C·e '49. m6wi Recenzent, Autor ten/TUl?l wiel-
" .

,
t

kiego blC;du uldadu,Lacl'oix, lr/óry rozwiqz arcic Z/ óWlla?

stopnia pierwszego z jedn?. -niei . vi a dom q. przed pr awid.l arni

dzJ'ala? polo?y?. ,

Tu iest przynayrnniey. podwóyne uch) hie

rrie : Lacroito bo\'vlem praw.i.d?aczterech jziahll\ arytmety

cznych wy?o?y? przed teorya- równa? stopnia pierwszego, «

p,o rozwi:;}9aniu -kilkuz-ówna? tego? stopnia z dwiem-a niewia

doruemi , otrzymawszy w jednem i nich wypadek odiernny ,
i

elawszy pozna? co znaczy odosobniona ilo??
_

odiemna, za- po

mocCJ. ilo?ci takowych uaup e?rria teory? czterech dzi al a? ary t

metycznych. Gdyby Recenzent zastanowi? si? hy? nad powo

darni które sk?oni?y Lacroio: i tylu innych Jeornetrów do ta

k owey przerwy w dzia?aniach arytmetyozuych ,
i z laórych t16-

. ,

A!.? :, '\
?

-

-maczy si? dostatecznie VI' inn?rn dziele, (*) mo?eby si?
'

prze
kóna?, ?e uchybienie to, które- on nazywa wielkim. b??dem,
maiac wzgI',ld na porz?dek uk?adu, iest w istocie zaleta . bio

r?c rzeczy z jnnego wzgl?du, i ?e tein samem Autor Algiebry dla ',

s7?k6? Woiewórlekich unikn?wszy tego uchybienia, przymuszony

by? pope?ni? inne mni?y ?atwe do postrze?enia ,
które w oczach

prawdziwego znawcy stara? si? zmnieyszy? przez to, co na kar

cie 40. przy ko?cu artyku?u 56 umie?ci?. _

Na karcie 56 pochwaliwszy AIgiehr? Jana ?niadeckie

go, ktora mogtaby z prawdzh-v'?- korzy?ci?. W szkotach Pol

skich byd? u?ywan?., byleby?nlfY tylko zdatnych do Ul' «Y
kladania mieli nauczyoieii , przydaie zaraz: dzieto bowi'em

elementarne, zdaniem moiem, powinno byd? tylko slrazo

,""k?. wy7dadu: a na karcie mist?pniFey mówi; dzie?o bowif:lln

za elementarne uznane nie mo?e byd? nigdy d?sp3 przed- ,

miotem ci?glych uwag i ,·pzbioru. Tu oprecz VI?jdoczney;

(") Obacz dzie?? pod tyt\l?em.! E?sais sur l'enseignemtmt en glnlretl,
"t' sur celui du mathematigue6 en particulier par S. F. Lacroix.

Pari. 1805. "

.
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9p.TMCZno?ci w zdaniu o dziele elementarn?rn , oprócz mylnego
mniemania, ze dzie?o elementarne powiuno byd? tylko skazo

wka wyk.?adu; iest ieszcze taka niezreczne?? w trómaczeniu sie,
te <kto nie czyta? dzie?a pod tytll?e?: RucltulLku Algebrai.
CZ1U'gO Teoiy a p7'iystóSf)Wall(J, do Jeom etrv i linii lU'zywyck

-

przez J. P. Sniatlec/fiego HI Krakowie 1783, mo?e rozumie?,
?e dzie?o to w samey rzeczy iest tylko skazów'rt} wyk?adu.
W pochwalach równie iak w naganach potrzeba' byd? zr?

cznym j ostro?nym; inaczey pochwa?a lub nagana chybia sw 0-

iego c lu, a cz?stokro? nawet sprawule skutek przeoiwn,x za

miarowi.

Mo?naby ieszcze uczyni? wiele innych zarzutów ?cilJ-ga
i?cych si? do rozwlek ?o?ci

, powtarzania si?, nie?atwego, lub dwu

znacznego w niektórych mieyscach t?órnaczenia si?, i t. d.

lecz i to co?my dot?d powiedzieli, zdaie si? dostateczne do o

kazania, iak ma?o w ogólno?ci z tak iey rec=nzyi mo?na mie?

po7.ytku. Wi?cey nier?wnie-spodziewa si? Autor korzysta? z

gruntownych i ?wiat?ych uwag .Nauczycieló w
,

a naw' t z po

str7p?p? i warpliwo?ci gorliwi(l przykladai?cych si? do Matema

tyki Uczniów, ie?li mu ioh udziela? zechc?, iak to iui niektó

rzy uczynili.

\

,
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