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Do

М ie od rzeczy może będzie zastanowić sig
w tóm mieyscu nad znaczeniem wyrazów, przy-

rodzenie , ciało „prawo, siła, władza, własność,
fenomen, itd. które tak często w naukach przy=
rodzenie używaią się.

Wszystkie

rzeczy,

które pod

zmysły

na-

sze podpadaią, składaią iednę całość którą swia-

tem powszechnym

znaczeniu

(univers) nazywamy.

W tem

bardzo często bierze się 1 wyraz

tura czyli przyrodzenie,

i dla tego nauka

na-

o

świecie powszechnym czyli rzeczach naturalnych
wnim zawartych umieiętnością natury czyli

przyrodzenia

Poznanie

nazywa

się.

świata powszechnego

zasadza się

na zebraniu i połączeniu z sobą wszelkich
strzeżeń i powstających stąd wyobrażeń:

dogdy

jednak inaczćy sądzić nie możemy tylko porów-

nywaiąc, dzielimy więc w umyśle świat poróżne
zbiór materyalny, na
ów
wszechny,
części, które stawiaiąc obok siebie, przycho-

го

(9%)
dzimy ziednych do poznania drugich. — Takowe części oddzielnie wzięte nazywamy inaczey ciałami, i mowimy że wszystkie ciała razem
uważane stanowią świat powszechny. Cechy wła-

ściwe

ciałom,

z których tworzymy

sobie o nich

wyobrażenie, nazywaią się własnościami, które gdy są uważane w ciałach ożywionych przyy-

muią nazwisko władz.
Dwa więc te wyrazy
są bliskoznaczne, i można powiedzieć,
Ze
wladze są to własności czynne za pomocą których iestestwo
dąży da swego utrzymania,
czego 1 wszelkie poruszenia są skutkiem. —
Rozciągłość, nieprzenikliwość, podzielność , kolor, smak,

rośnienie,

władzami:

zapach,

odrastanie,

są własności:

czucie

ruch samowolny zowią

bo tylko w ożywionych

ciałach

zaś,

się

wi-

dzieć się daią. — Co tylko ciało iakie nakłania, lub nakłonić może do ruchu, nazywa się
siłą: i dla tego te własności zapomocą których
ciala do ruchu zniewolone bydź mogą, przy=

bieraią

również

nazwisko sił:

z tey przyczyny

ciężkość, sprężystość, i t. d. zarówno własnościami iak i siłami nazywać się mogą. — Ruchy są proste lub złożone, to iest od iednóy
lub

wielu

sil

powstaiace:

nayzawilsze,

z naywięcćy przyczyn pochodzące ruchy

to iest

są w cia-

łach ożywionych, a szczególnićy zwierzęcych,
i dla tego wynalezienie tych przyczyn tak iest

(3)
trudne; dla tego ieszcze

padkową

od którey

takowe

ogólną

siłę, czyli wy-

ruchy pochodzą na-

zywamy siłą żywotną, czyli organiczną, lubo
niewiemy, i długo zapewne wiedzieć niebędziemy wszystkich sił poiedyczych z których ta tak
zawikłana wypadkowa powstaie. Wiadome iest
znaczenie wyrazów skutek i przyczyna.
Pomiędzy własnościami mało iest takich, któreby
będąc przyczyną iednych skutków, niebyły ra=
zem same skutkiem innych prostszych od sie-

bie przyczyn. —

Skutek

cokolwiek zawilszy, to

iest pochodzący od kilku przyczyn razem działaiących zowie się inaczey zdarzeniem czyli /€nomenem. I tak mp: nazywamy tęczę fenomenem: bo iest skutkiem bardzo wielu przyczyn

czyli własności, które wpływałą na ićy utworze-

nie. —

Pokazuie

się więc:

że wyrazy

skutek,

zdarzenie, fenomen są także bliskoznaczne.
Własności służące ciałom nazywać zwykliś-

my przyrodzonemi wtędy; kiedy od urodzenia
że tak. powiem w nich znayduią się, a to dla

różnicy

od tych , które niekiedy sztuka ludzka

dobnym

sposobem

im nadądź | potrafi.
Skutkii fenomena. od wrodzonych własności
ciał pochodzące, muszą
zawsze po-

po sobie;

względem

skoro

siebie

ich

obiawiać się i
przyczyny

następować

w podobnych

znaydą się okolicznościach:

i

(74)
uczyć się tych własności inaczćy nie można;
iak ucząc się zachodzących pomiędzy niemi sto-

sunków;

leżące

właśnie

iak szukaiąc praw podług

od

nich skutki

mówić

których za-

mastępuią.

zwykliśmy, że wszelkie

na w przyrodzeniu
dzieią się podług
ze stosunków które
nościami zachodzą.
my inaczey naturą
iest drugie tego
czeni w każdym

I dla tego
fenome-

czyli w świecie powszechnym —
pewnych praw wynikaiących
pomiędzy ciałami i ich własZbiór tych praw, zowieczyli przyrodzeniem, i to

wyrazu
skutku

znaczenie. — Przyuwidzieć przyczynę; i

uważaląc że wszystkie skutki i przyczyny składaią szereg, w którym iedne z drugich wypa=
daią; gdy chcemy potem naypierwszy wyraz tego szeregu znaleśdź, czyli dochodzić naypierwszego początku wszystkich rzeczy, umysł nasz
trafia wszędzie

na zaporę nieskonczonności

bi się wprzepaści

dzono

się więc

na

niepoliczonych
to,

Że

zdolna sama z siebie tworzyć
swóy byt woli naywyższego,
ny

przy początku

wieków:

materya

iako

i gu-

zgo-

nie-

się, winna
iest
który był obec-

przestrzeni, i widział powsta-

nie czasu, który naznaczaiąc wszystkiemu granicę, pod niezmienne prawa poddał. Biorąc zaś
skutek za przyczynę, wystawiamy sobie przyro-

dzenie, czyli

ów zbiór

świat powszechny

praw

podług

których

rządzi się, iako osobę,

iako

(75)
istność

nmaywyższą, która wszystkiem

kieruie,

i którey prawdziwiego imienia przez uszanowa=

uie nieśmieiąc często powtarzać, wiego пиеуscu wyrazu natura czyli przyrodzenie używa-

my. Ta krótka uwaga
w nauce przyiętych,
ciała

pokazuie,

są rzeczą istotną,

snością, władzą,

nad znaczeniem wyrazów
ze

same

a to co nazywamy

tylko
wla-

siłą, ruchem, życiem, pra-

wem nie są bynaymnićy żadnemi działaczami: są
to tylko wyrazy, których używamy w mowie,
abyśmy zdali sobie sprawę zfenomenów, które pomienione ciała w wzaiemnych
pomiędzy sobą

będąc

stosunkach,

obiawiaią.

