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DOBROCZYNNOŚĆ SPÓŁCZESNA:

O INSTYTUCIE DOBROCZYNŃYM PANNYPOLA.
 NOWSKIEY W ŁUCKU, wynurzenie wdzię-
cznego uczucia Leona BARANONWICZA.
kapitana i kawalera:

Opbawać publiczny hołd cnocie, jest
pierwszym każdego obowiązkiem, któ-
ry daleko jest słodszym, kiedy się łączy
z uczuciem osobistey wdzięczności. Stąd
niżey podpisany za świętą sobie poczy-
tuje powinność, uwiadomić przezacną
publiczność o tćm co następuje.

Wyszedłszy ze służby woyskowey,
powróciłem w powiat bielicki guber-
nii białorusko-mohilewskiey na łono fa-
milii. Po utracie rodziców, których ma-
jątek był bez poddaństwa, znalazłem
pozostałość zruynowaną w ciągu lat 17
mojey nieobecności. Młodsze rodzeń-
stwo, ze dwóch siostr pochódzące, uy-
rzałem w ostatnim niedostatku przy-
zwoitey edukacyi.  Czyniłem przeto
wszelkie zabiegi do podania im ręki,i
udawałem się oto z prośbą de wielu wy-
sokich osob; lecz wszystkie moje za-
miary zeszły bezskutecznie. . Poźniey
doszła mię wieść, iż w gubernii wołyń-.
skiey w mieście Łucku jest instytut przez
Pannę Józefę Polanowskę utrzymywa-
ny od lat trzydziestu, własnóm jey sta-
raniem i kosztem. Uzyskawszy więc|
poważne wstawienie się JW. JX. Mar-
tusewicza, biskupa dyecezyi łuckiey ob-
rządku unickiego, przedsiewziąłem za-
wieść moje trzy siostrzenice do Łucka,
pod opiekę tey szanowney dobrodziki.
Uczyniłem to, tak sczęśliwie, iż żadney
trudności w przyjęciu niedoświadczylem,
i biedne moje sieroty, to jest: Elżbieta
Czechowska, oraz Dyoniza i Justyna Ko-

Dzieje dobrocz. grudzień rok 1822.

szeżo opiekuna instytutu.

 

1167

złowskie, pomiesczone zostały w insty-
tucie na lat sześć bezpłatnie. I'ym spo-
sobem litościwa Opatrzność, przez po-
średnictwo dobrotliwey niewiasty, zdję-
ła ze mnie tak wielki ciężar. i

Mówiąc o tóm, nie mogę zamilczeć
co widziałem i czego byłem świadkiem
w Łucku, i tam do dwóch ty-
godni.

Dzień 4 września roku teraźniey-
szego 1822, był terminem otwierania
na nowo nauk w instytucie. Wsze-
dłem do sali z mojemi sierotami, któ-
re już przed kilką dniami pierwiey in-
stytutorce przedstawiłem. Zastałem li-
czne zebranie osob obojecy płci tego
miasta znakomitszych, a w ich liczbie,
szkoły powiatowey dozorcę P. Zura-
kowskiego z URZ AR Czekano
na przybycie JW. biskupa Podhorodeń-
skiego, officyała łuckiego, sczegulniey-

Ża danym
zńakiem o nadchodzeniu tego .szano-
wnego męża, całe zgromadzenie powsta-
ło i udało się na jego powitanie. Na-
czelnica instytutu przewodniczyla pa-.
nieńkom, które rzucały przed nim kwia-

ty ogrodowe. Kiedy potem wszyscy
mieysca swoje zajęli, uroczystość nowe-
go rozpoczynania nauk, w następują-
ab odbyła się porządku.

. Panny, Brygida Rościewiczówna
i Monika Dobrzańska, uczenice klassy
piątey, pierwsza we francuzkieyadru-
ga w połskiey mowie, witały czcigo-
dnego biskupa,oświadczając wdzięczność,
i zapewnienie, iż cokolwiek do nich

przemawiał, zachować to w PÓWÓMI i
postępowaniu usiłują.

2. Nastąpiło z kolei czytanie i roz-
dawanie listów pochwalnych, wydanych

75
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przez wizytatora jeneralnego szkół gu-
bernii wołyńskiey, Pana Wyleżyńskie-
go. Przy tóm ogłoszone były promo-
cye panien do klas wyższych.

5. Czytano akt wizyty rzeczonego |
Pana Wyleżyńskiego, wpisany do: xięgi
instytutowey, którego aktu kopiją ni-
żey co do słowa pomiesczam.

4. Okazywano robotki niektórych
panien wczasie wakacyjnym wykonane,

tudzież całoroczne robotki
nie zachowywane, między któremi da-
wały się widzieć „bardzo pracowite i
doskonałe, w różnych gatunkachi wzo-
rach szycia, tamburowania, hafty: tak-
że, cały garnitur apparatówdlakościo-
ła katedralnego zrobiony, i na ręce
JW. officyała od. instytutu ofiarowany:
tudzież dywany w sposobie angielskim
nayozdobniey wyszywane, niemniey bu-
kietowe kwiaty misterney reboty. Wszy--
stko to śeiągnęi» od calego zgrotnadze-
nia pochwaly, tak dła uczenic, jako.i
dla nauczycielki robot damskich Pan-
ny Julii Kierkor.

5. OQkazana była praca sczegulna
Panny Brygidy Rościewiczówny, tojest
przekład z polskiego na francuzkic, w
czasie wakacyjnym wykonany, jedney
xięgi historyi świętey Nowego Testamen-
tu, z dzieła darowanego od JW. JX.

oificyała. Przekładten przeyrzany przez
nauczyciela języka francuzkiego wszko-
le powiatowey, zasłużył na osobliwą po-
chwałę. Ucieszony tym dowodem. pil-
ności i postępu w naukach, JW. JX.

officyał, w krótkiey przemowie do pa-
nien, zachęcał je do naśladowania, a
całe zgromadzenie, zdaje się, iż pod
ten czas odetchnąć nie śmiało. Mowa te-
go pasterza i troskliwego opiekuna sie-

mieńcu.
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|rot, poważnego wysoką nauką, pobo-
żnością i laty, pełna mądrości i wyso-
kich prawd religii, każdego z obecnych
przenikała serce i duszę:

6. Nastąpi potem spiew kuczcitegoż
szanownego biskupa, przez Pannę Ró-
ściszewskę rytmem ułożony, a przez
Pannę Dobrzańskę głoszony, z towarzy-
szeniem na forte-piano przez Pannę
„Kierkor. Niżey ten spiew pomiesczamy.

w magazy-|
wała razem i grała aryą Rodego, na-

7. Rzeeczona Panna Dobrzańska spie-

śladując sławną artystkę Katalani, któ-
rey głos przecudowny słyszany był na
Wolyniu, w czasie jey bytnościwKrze-

8. Popis baletny z tańców czyniły
Panny: Brygida Rósciewiczówna i Mo-
nikaDobrzańska, już z gierlandami już
z tamburynem. Potóm wszystkie pa-
nienki aż do naymnieyszey wzrostem
i wiekiem, tancowały po parze igra-
ły na forte-pianie przemieniając się, dla
udowodnienia postępu w nauce tańców
+ muzykt |

g. Naostatek przed odeyściem JW.
Biskupa, Panna Antonina Kamieńska
miała do niego mowę, w którey wy-
raziła: imieniem wszystkich uczenie, po-
dziękowanie za uczyniony zaszczyt ze
swey pasterskiey obecności, i prosiła o
błogosławieństwo do'-dalszych nauk. Całe
zgromadzenie przejęte było radością z 0-
glądania tak pięknego popisu panien,
sczegulniey zaś do rozrzewnienia ucie-
szyli się obeeni niektórzy ich rodzice: ja
zaś w duchu mówiłem: Boże! dzięki ci
składam, że moje siostrzenice w takim
domu urniesczam..

aa
Dodać tu jescze należy następujące

okoliczności.
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A) W czasie mojey bytności znay-
dowało się w instytucie, z nowo przy-
byłemi, panien 60, z których sześć'tyl-
ko pensyonerek płatnych, inne sieroty
lub ubogich szlacheckich familij córki,
a wszystkie odbierają takie wychywa-
nie, jakie tylko może być dane na nay-
pierwszych pensyach. Są i ze stanu
niższego sieroty, i te stosowne do swey
zdatności mają nauki. Panna Polanow-|

cnych domów obywatelskich , a niektó-ska majątek swóy i osobę na ten po-
święciła przedmiot. Bóg błogosławił jey
zamiarom, które nie zostały bez korzy-
ści. Wszystkie panienki widziałem do-
brze prowadzone, skromne i przyzwoi-
cie ubrane. Porządek zachowujesię jak.
naylepszy , pod bezpośrednim dozorem
Pani Dobrzańskiey iPanny Woynarow.

/skicy. Sama Panna Polanowska jest w.
wieku przćszło lat 50. Nie ma wszakże
ponurey postaci, zwyczaynieyszey w tey

porze życia, owszem dosyć jest weso-
łego i żywego gieniuszu, cale rozmó-
wna i uymująca każdego, a to sczeguł-
niey swoją wspaniałą łagodnością. Pa-
nienki nazywają ją matką, i nie mogą u-
 żywać właściwszego nazwania. Mówi
„ze wszystkićmi grzecznie i*przyjemnie,
a każde jey słowo nakazywać zdaje się:
kochaycieBogaicnotę.1'o.słysząc, hapeł-
niało się serce moje radością. Ale co za ro-
skosz oddawać świadectwo cnocie,a tym

bardziey erocie-dobróczynńey osoby, je-
dynie dlacierpiącey ludzkości wylaney!|
"'B) Bom Panny Polanówskieyjest

przytułkiem wszelkiego rodzaju: nie-|
sczęśliwych: ońa zaś dla wszystkich z  równączułością jest matką. Tam ubo-
dży znaydują schrońienie i wsparcie;
obłąkani naprowadzenie na drogę cno-|

ty, a wstyd ich wieczną przed świa-| *
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tem okryty bywa zasłoną; dzieci po-

rzucone wypiełęgnowanie i wychowa-

nie, a potórm pewny sposob do życia;

dzieci osierocone lub zubożałych fasni-

lij mają edukacyą zgodną z ich stanem:

jedne bywają oddawane na slużbę lub

opiekę do domów majętnych, inne zaś

w prost wychodzą za mąż. Wiele pa-

nien po ukończeniu kursu nauk w in-

stytucie , poszły na guwernantki do za-

re pozakładały same osobne pensye.

O) Łiczba chorych utrzymuje się nie-

jednostayna, nigdy wszelako mniey nad
trzydzieści a bywa «czasem po sto i wię-

cey. JX. Kozłowski kapelan domu cho=

rych, powiadał mi, że w roku prze-

szłym 1821, było ich 125, z których

11 umarło. W czasie mojey bytności

było zajętych łóżek 47.  Miesczą się w

osobnym domu najętym w mieście,1ma-

ją przyzwoitą usługę i leczenie. Ziaden

gatunek dolegliwości od -dobrodzieystw
tego miłosierdzia ich nie wyłącza. Me-

dycy, tak powiatowy, jakoteż wołno-
praktykujący, i pólkowi od konsystu-|
jącego w Łucku woyska, na każde we-

zwanie bezpłatnie w tym szpitalu peł-.
nią usługę lekarską. Jest oprócz tego

podlckarz rocznie umówiony i utrzy-
muje się w domu niewiasta do tey u-
sługi usposobiona. Iekarstwa jedne
przygotowują się w szpitalu, a inne bio-
rą się z apteki wolney z miasta.

PD) Opiekunem dzisieyszey tame-
cznóy edukacyi, jest wyżey pomienio-
ny JW. biskup Podhorodeński, który
pierwszy, można powiedzieć, założył ka-

mień tego instytutu....
RORY ł Leon Bananowicz

Eu odstawny od ormii pieszey woysk
rossyjskich kapitan i kawaler,

75*
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(Opusczamy niektóre dalsze sczegu-
ły z opisania P. Baranowicza, znaydu-
jąc je powtórzeniem tego, co już w Dzie-
jach Dobroczynności pierwiey powie-
dziano, roku II. st. 116, i roku tera-

źnieyszego ILI. st. g17. (R.))

AKT WIZYTY PANA WYLEŻYNSKIEGO.

Roku 1822 d. 15 czerwca, z pole

cenia źwierzchniey władzy edukacyj-

ney, wizytowałem instytut panien, gu-

bernii wołyńskiey w powiecie łuckim,
przez Pannę Józefę Polanowskę założo-

ny, i od wielulat z 9%ań utrzymy-

wany.
Panienek przykłada się do zank w

tym instytucie 27, oprócz których, je-

scze 50 sierot bierze naukę.
Uczenice podzielone na klas pięć,ii

stopniowanym porządkiem uczą się:

grammatyki polskiey, religii, nauki mo-

ralney, arytmetyki, geografii, historyi,jj

oraz języków: rosyjskiego , francuz-

kiego, niemieckiego i włoskiego: nad-

to zaś, muzyki na fortepianie, rysun-

ków, robot wszelkich niewieścich, a przy

tem i oddział domowego gospodarstwa
nie jest zaniedbany.

Panienki, obowiązkireligijne jak nay-

ściśley' wypełniają; nie są ciasno w po-

mieszkaniu miesczone; wszystkie zna-

lazłem grzeczne, skromne, bogoboyne;
i we wszystkiem jak nayściśleyszy do-
strzegłem porządek.

Postęp w. naukach, talentachi wia-
domościach widziałem tak. znakomity,

że naymilszym poczytuję obowiązkiem

oddać panienkom pochwałę, a szano-

wney dyrektorce tego instytutu, Pannie.

Polanowskiey, winny hołd dziękczynie-

nia w imieniu władzy edukacyjney za
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gorliwe na pożytek uczenie łożone pra-
ce i trudy.

Między wielą panienkami dobrzesię
uczącemi, sczegulniey „odznaczyły się
nauką religii i obyczajami, w oddziale
5tym:Julijanna Bardecka, Brygida Ró-.
ściewiczówna, Monika Dobrzańska, An-
tonina Kamieńska,.Zenobija Gorkowska,
Barbara Brodowska; w oddziale 4tym:
Balbina Piotrowska i $abina Żurakow-
ska; które sprawiedliwie zasługują za-
szęzycać się listami pochwalnemi w imie-
niu władzy edukacyjney. wydanemi.

Przepisy władzy edukacyjney nay-
ściśley są zachowane.

Sieroty umiesczone w tym.instytu-
Gie» uczą się artykułów wiary, czytania,

| pisania, arytmetyki i robot ręcznych,
jako te: angielskich dywanów, haftu,
i różnego szycia;panienki robią płótno
na zaśósie bok, przędą, piorą, jeść gotu*
ją, chlćb pieką, robią,kwiaty, likwory,
i smażą konfitury.. Panienki, córki o-
bywatelskie, na wakacye nie rozjeżdżają
się, ale uczą się w czasie wakacyjnym
tych samych robot co i sieroty.

Pomocą w dozorowaniu dzieci są:
Pani Dobrzańska i Panną W/oynarow-
ska. Nauczyciel klassy „5, xiądzAloizy
Kozłowski uczy nauki religijneyimo-
ralney,historyi świętey,oraz świeckiey,
arytmetyki, geografii, listopisarstwa i
estetyki, oraz grammatyki i języków,

polskiego, francuzkiego, niemieckiego,,
rossyjskięgo i włoskiego.. W niższych
klassach czterech, xiądz. Zieliński nau--

cza grammatyki, polskiey, rossyjskiey L.
francuzkiey; nauki chrześcijańskiey.1.
moralney; geografii, arytmetyki, histo--

ryi. Xiądz Kazimierz Czemerowski jest, nauczycielem kaligrafii. | Wszyscyci,;
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XX.nauczyciele poświęcają się tym pra-
com bezpłatnie, a usilnością swoją i gor-

liwością, naywięcey się przyczyniają do

sławy tego instytutu, którym przeto w
tym akcie wizyty pochwałę zapisuję i
udzielnymrapportem władzy eduka-

cyjney donoszę.
Roboty niewieście wszelkie z nie-

zmiernym pożytkiem uczenic, pokazuje

Panna Julija Kierkor. Lekcye na for-
tepiano za umową, dają PP. Aloizy Be-
lina i Jan Wereszczyński.

Samey dyrektorce instytutu Pannie
Polanowskiey w oddzielnem piśmie,
w imieniu władzy edukacyjney, składam
dzięki za jey gorliwe dla dobra i sczę-|
ścia tylu uczącey się młodzieży, łożo-
ne trudy, i mam zaszczyt ją upraszać
odwie rzeczy: pierwsza, aby pomaga-
jącym do sławy tego instytutu nauczy-

 cielom oświadczyła, że władza eduka-
cyjna wdzięczna jest za tak gorliwe ich
prace; druga, aby mi ten akt, extra-
ktem we dwóch exemplarzach z pod-
pisem własney ręki, przeż ręce dozor-
cy szkoły powiatowey łuckiey, Pana Źu-
rakowskiego, odęsłała. Dzialo się w Łu-
'cku jako wyżey.

* Podpis; Jeneralny szkół i wszelkich eduka-
cyjnych zakładów wizytator z ce-|'
sarskiego uniwersytetu wileńskiego,
towarzystwa królewskiego warszaw-
skiego przyjacioł nauk i innych nau-
"kowych członek, dozorca honorowy
szkół

Jan Nepomucen WrLzżrxsxt,

 

fi rysy x
Pama"   
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Śpiew ku czci JW. JX. Jana Kantego
Bożydar PODHORODENSKIEGO, biskupa
polemoneńskiego, suffragana i offi
cyała jeneralnego luckiego, członka
towarzystwa naukowęgo krakowskie-
go, orderu $. Stanisława pierwszey

- klassy kawalera, opiekuna instytutu
łuckiego, ułożony przez Pannę: Bry-
gidę RosciewiczowNę uczenicę tegoż
instytutu.

GzośmY dziś wdzięczne pochwały.

Siostry, podaycie nam dłonie,
Wieńcem plecionym rok cały

Uwieńczmy drogie nam skronie.

Niechay to każdy rod powie

I wszystkie ogłoszą strony,

Niechay się cały świat dowie

Jak tu BożyDAR wielbiony.

Mężu! nie ścigły w nauce,

Świat ci wymierzy pochwały;

'Ty kształcisz wszystkich w tey sztuce,

Na którey stoi świat cały.

Piękną ten chwałę uzyska,

Co w krwawym boju się ściera;

Lecz ta chwała łzy wyciska,

Kiedy twoja łzy ociera.

Racz przyjąć, PANIE, te pienia,

Co w domie sierot się wzbiły:

Łuck się w Ateny zamienia,

'Ty sierotom oyciec miły.

Sława, nagroda człowieka,

'TwYcH czynów, zbiegła świat cały,

W łonie wieczności CIĘ czeka,

"Trzymając wawrzyn TweEx chwały.

I
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Wódzięcznesieroty, TwE imie

Po Boav pierwsze umiesczą,

Nie strą go siły olbrzymie,

Wieki je wiekom obwiesozą.

Rzucimy kiedyś te grody,

W dolekiey będziem przestrzeni;

JLecz czas co, nisczy narody,

Wdzięczności naszey 'nie zmieni.

STAN SZPITALOW PARAFIJALNYCH PRZY KO.

SCIOŁACH „RZYMSKO.KATOLICKICH .W „DYE-
CEZYI WILEASKIEY. Ciąg Ści-——Ob. wyżey
st. 1, 105, 112, 517, 319.

DEKANAT ABĘLSKI POWIATU WIŁKOMIERSKIEGO,

podług wizyty dziekana AX. Jana Wa-
lentynowicza r. 1821.

1. DusiaTyprzykościeleparafijalnym,
na placu plebańskim, idąc od plebanii
na prawey stronie, dóm szpitalny
z drzewa, wielki i pięknie zbudowany
w roku 1755 na podmurowaniu, ścia-
ny dobre, dach z gątów, komin nad
dach wyprowadzony, w sieniach ku-
chenka, w obu końcach budynku po
dwie stancye z wielkiemi oknami, drzwi
do nich na zawiasach z klamkami. Dóm
ten zbudowali i fuudusz na sześciu u-
bogieh, nadali: Jan Ludwik i Emeren-
cyana Platerowie starostowie giego-
broccy. dokumentem r. 1755 dnia 6
czerwca pisanym, i tegoż roku lipca
18 przyznanym w konsystorzu wileń-
skim. "Tym funduszem naznaczono ze
dworu Dusiat co rok dawać na sześć
osób: żyta purów 24, jęczmienia purów
18, owsa purów 12, grochu purów 5,
gryki purów 5, soli garcy 24, masła
garcy 18, serów kopę 1, wieprzów kar-
mnych 3, na Boże Narodzenie i na 
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Wielkanoc pur słodu lub piwa becz-
kę; warżywo wszelkie, drwa i repara--

cya domu, takoż ze dworu. Odzienie:
siermięga, pas i czapka, na lat dwie;

|kożuch na zimy trzy; płótna na bieli-
|znę co rok łokci 15, i bótów po par

|dwie dla. mężczyzn, a 'dla kobiet spo-

|drice i sznurówka na lat dwie, kożu-

|chy i kaftaniki nalat trzy, trzewi-
ków na rok po par trzy, płótna pe

łokci 50, i namiotek po dwie na rok.

Powinnością szpitalnych jest nabożeń-

stwo w kościele i domu odprawować,

i posługę w kościele odbywać.  Siód-

my ubogi jest ma funduszu X. Pietra

Reminkiewicza plebana dusiatskiego,

który roku 1755 d. ag lutego, lego-

wał summę cztórysta talerów temu ko-

ściołowi, z obligacyą żywienia ubogie-

go w szpitalu dusiatskim, odprawowa-

nia co miesiąc obligacyi jedney mszal-

ney, i w przeciągu roku:exewii ze mszą
śpiewaną, i dwóma czytanemi, oraz

rozdawania ośmiu złotych na ubogich.

W czasie wizyty. znaydował się kom=

plet ubogich zupełny.

2. KnewnY. Przy kościele. parafi-

jalnmym, szpital niedaleko od kościo-
ła, ze starego i sprochniałego drzewa.

Po obu końcach izby z komorą, piec

piekarniany., stolowanie z tarcic. Na

utrzymanie ubogich w tym szpitalu, są

dwie małe sumki: jedna żalerow sto,

po otrzymaney sukcessyi po X. Kle-

packim plebanie krewneńskim, nada-

na przez Antoniego Pomarnackiego;

druga alerów piędziesiąt nadana r.

1700, testamentem X. Menżowicza ple-
bana krewneń., od których pobiera

się procent szósty. A więc ubodzy mie”

li dotąd dochód roczny bardzo szczu*
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pły :'bo' tylko: rubli-sr. dziesięć i ko-
piejek osiemdziesiąt. Lićcz celem ulep-
szenia bytu tych niesczęśliwych, jak i
innych, w tey parafii żyjących, a praw-
dziwe ubóstwo cierpiących, w roku
r820: staraniem mieysoowego plebana
X. Zarwida sformowane zostało Brac-
two czyli Towarzystwo pod: tytułem
miłosierdzia, do którego każdy dobro-
wolnie zapisujący się, ma i- obowiązuje
się pewną ofiarę w zbożu lub pienią-
dzach, na utrzymanie ubogich paratijal-
nych,. do xięgi zapisać. Jakowe to Bra-
ctwo, przy swojóm dopićro jescze po-

czątkowem utworzeniu,nie jest nadto
„liczne ; uchwaliło jediak , aby dwóna-
stu ubogich, nie włócząc się odtąd po
wsiach i: kiermaszach za żebraniną, ale
przy kościele swoim, na.pewnych pra-
widłach, ustawami przepisanych ,. cią-
gle się utrzymując, Żywiło. Jest te-
raz przy tym kościele ubogich dziesię-
ciu, którzy,.nim szpital nowy (co jest
w projekcie). będzie postawiony, miesz-
kają tym. czasem po domach, i odbie-
rają ordynaryą miesięczną, przez człon-
ków tego Bractwa uproporcyonowaną.

8. Komaje. Przy kościele parafijal-
nym za domem brackim szpital. Za-
budowanie jego składa się z piekarni i
komory z sionkami, o kroków kilkana-
ście świronek, dachy słomą kryte. Fun-
duszem tego szpitala jest włoka ziemi
o dwie wiersty odległa, i sumka zło-
tych dwieście, zapisane testameniem

'8. p. Łukiańskiego. 'W czasie wizyty,
ubogich było osób siedem.

4. PoNIEMUNIEK.. Przy kościele pa-
rafijalnym dom szpitalny na podmu-
rowaniu kamiennćm, mający długości
sążni pięć, pokryty gątami,. z kominem

nad dach wyprowadzonym.
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Ubodzy
w tym szpitalu mieszkający, których

mużny; gdyż nie mają żadnego fundu-
|szu, wyjąwszy tylko że Józef Tur sta-
rosta grodz., testamentem  przezna-
czył z majętności swojey Poniemuń
wiecznemi czasy po purze żyta iję-
ezmienia, jak się to okazuje z asseku-
racyi syna jego szambelana Tura ro-
ku 1800 dnia r3 sierpnia, daney, lecz

to od daty teyże assekuracyi nie do-
chodzi ubogim szpitalnym.

5. PowiemuŃ. Przy kościele parafi-
jalnym AX. Kanoników regularnych
BB. MM. od pokuty, szpital opodal od
kościoła:
stawiony, z drzewa jodłowego, w wę-
gieł prosty zbudowany,. słomą kryty;
po obu onego końcach izba z dwiema
komorami: Ubodzy w tym: szpitalu,
utrzymywali się dawniey z fundusza
nadanego roku' 1770 od ś. p: Jana i
Mikełaja Kościalkowskich braci rodzo-
nych, którzy prócz. utrzymywania bu-
dowli szpitalney, obowiązali się przez
półowę dawać dla' ubogich* odżienieii
żywność, jaka mżey będzie wyrażona, i

takowy fundusz, pierwszy na majętno-
ści Oposzczy, a drugi na Polepiu, za-
bezpieczyli. Ordynarya dla ubogich
była taka: żyta purów 20, jęczmienia
purów 8, owsa purów 4, grochu pu-
rów 4, zóli beczka r, słoniny połców
4 sądła sztuk dwie, drew wozów trzy.
dzieści;: takowy fundusz był uczynio-
ny na pięciu ubogich, lecz teraz to się
niespełnia: sukcessorowie bowiem po-
mienionych fundatorów z Oposzczy nie
nie dają a z Polepia w bardzo małey  

ń

w czasie wizyty było sześć, żyją z jał-

kosztem PP. Kosoiałkowskich

części; jednak ubodzy: w liczbie pię-
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ciu, utrzymują się ciągle przy tym ko-
ściele.

6. KuPriszki. Podług wizyty dzieka-
na Jerzego Zubowicza r. 1520. Przy
kościele parafźjalnym szpital postawio-
ny r. 1811 z drzewa sosnowego, długi
sążni g, szeroki 4 i pół, ma dach sło-
mą kryty. Funduszem jest procent od
dwóch kapitałów, z których jeden 5,000,
talerów hollend., a drugi 2724 słaba;

zapisanych r. 1809 d. 12 lipca od „Anie-
li Rodziewiczowey  starościny pupan-
skiey, którey testament tegoż roku i
miesiąca d. 28 aktykowany w ziem-
stwie wiłkomierskićm. 'Takowy pro-
cent przeznaczyła testatorka na wy-
stawienie szpitala i utrzymanie w nim
trzech ubogich, resztę zaś na plebana
z obowiązkiem odprawowania kwarta-
łowych exekwij za duszę tak jey sa-
mey jako i jey męża "Tomasza.

DEKANAT Ł POWIAT UPITSKI

podług wizyty dziekana Hippolita Wier-
cińskiego r. 1821.

1. JWVoBoLNiki. Przy kościele para-
fijalnym dom szpitalny poprawey stro-
nie kościoła,przy ementarzu, na juryzdy-
ce zbudowany z drzewa, frontem do
kościoła, na podmurowaniu, słomą kry-
ty. „Drzwi .do niego na krukach i za-

wiasąch „z klamką i zasówką. Po obu
końcach, izby z dwóma oknami, a ko-
mórki z jednóm. Piec z cegły a po-
dłogi z gliny. Z sieni w prost drzwi
w murze pruskim na krukach i za-
wiasach do komory. Zewnątrz od ryn-
ku przybity obraz ś. Rocha oleyno na
desce malowany. Funduszem jest sum-
ma r. 8. 1,000 zapisana r. 1820 testa-

|
|
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mentem antoniego Emalinowicza ple-
bana (Dziejów Bobr. r. 1, st. 595), z wa-
runkiem odprawiania mszy świętey
w każdą sobotę i opłacania dla u-
bogich szpitalnych corocznie srebrem
po rubli 20. Kapitał ten lokowany u
Franciszka Komorowskiego marszałka
wiłkomierskiego 'na majątku Porawie.
Ubogich w czasie wizyty było 18, to
jest dziadów 8, bab 10.

m; Poliękany. Przy kościele pode
jalnym AX. Karmelitów dawney obser-
wancyi, dom szpitalny za rzeczką I-
strą położony, z drzewa, słomą kryty,
stary i osiadły, ma po obu końcach izby
z bokówkami. W izbie po prawey rę-
ce, piec szwedzki z cegieł, okna cztć-
ry z szyb małych, podłoga isufit z tar-
cic; w bokowey dwa okna z szyb po-
dobnież małych. Obie testancye za-
jęte są na szkołę parafijalną. Po lewey
stronie idąc z sieni, podobnież izba
z komorą, piec piekarniany, sufit
z tarcic, podłoga z gliny ubita, tak

w komorze jako i w izbie po jednym
oknie. Szpital ten zbudowany kosztem
X. Teodora Śtraszewicza kanonika in-
flanskiego z nadaniem na fundusz czer.
zł. 500, na dwóch ubogich do śpiewa-
nia w kościele koronki przeznaczonych.
Jakowy kapitał przez samegoż funda-
tora na majątku /MMedeykanach, do ret-
mistrzów Krauzów należącym, doku-
mentemd.28 lutego 1805 r. ubezpieczo*
ny. Procent siódmy, dway ubodzy, An-
toni Sadowski i Ignacy Łopato, szlach-
ta, do rąk swych odbierają. Inni u-

bodzy, których w czasie wizyty było
siedmiu, żyją z samey jałmużny para-
fijan.

ab Ił1-4



1182

DEKANAT SEKMIGALSKI.

Gubernii kurlandskiey w powiecie zel-
burskim. podług wizyty dziekana
Macicja Gryszkiewicza r. 1820.

 IŁŁukszra Przy kościele XX. Mis-
syonarzów szpital tundowany przez Ja-

na 2 Miszlinga Zyberka wojewodę
brzeskiego, który w roku 1805, zabez
pieczył na dobrach swoich w Kurlan-
dyi, bez ozraczenia kapitału, opłatę

pensyi coroczney po talerów 120 czyli
rub. srer. 151 kop. 20, i dostawianie

z tychże dóbr po sążni dziesięć drew
na opał. Obowiązkiem, tego funduszu
jest, ażeby NX. Wżżónarze utrzymy-
wali tyle ubogich w szpitalu, ile ich
można wyżywić, oraz, aby z teyże pen-
syi budowa szpitalna byla reparowana.
W czasie wizyty było ubogich osob 17,
to jest, mężczyzn 6, niewiast 11.

mu

ZoWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WKAMIEN,

. CU PODOLSAIM.

1 AKT ZAWIĄZANIA TOWARZYSTWA,

©

Szozęsliwy który ludzi upadłych ratuje,

Pan też w jego nieszczęściu nad nim się zmiłnje.

Psalm XL. z przekł, KochaNowsKiEGO

6

ZGROMADZENI w mieście gubernija|-
nóm Kamieńcu dnia 12 grudiuia 1821
roku, w rocznicę urodzin nayjaśniey-
szego ALEXANDRA pierwszego; na
pamiątkę dnia, który jest zakładem ich
sczęścia i pomyślności, dając Rossyi mo-
stżchć; oznaczającego wszystkie godzi
ny życia oycowską troskliwością, ku
sczęściu ludów berlu swojemu podle-

Dzieje dobrocz. grudzień ruk 1822.
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głych zawsze zwróconą; powodowani
oraz wdzięcznością ku naylepsze'nu
z monarchow, pragną dzień tak świe=
tny w caley rossyyskich krajów prze-
stroni odpowiednym (ile tnożności)
wspaniałemu sercu Jego uświęcić czy«
nem, i tym celem wznosząc się da
wielkiego wzoru, chcąc dzień dzisiey=
szy uczynić ostatnim dniem ciere
pień, dla znaydujących się w tey gu»
bernii niesczęśliwych, zaprowadzają w
imie religii i ludzkości Dobroczynne
Towarzystwo, podobne innym, tak za-
sczytnie już istniejgcym w stolicy, 4.
po różnych prowiacyach państwa.

A jako kazde nowe zaprowadzenie,
tym więcey zaś do tak ważny ch prze-
znaczone zamiarów, musi mieć prze-
pisany porządek, podług którego sku-
teczniey działać i do założonego celu
trafiać powinno; więc stowarzyszeni,
zgadzają się na uslawę ninieyszą, pra*
ce i obowiązki zamiarowi towarzy-
stwa odpowiedne przepisującą.

li. USTAWY TOWARZYSTWA.

$ I. Skład towarzystwa i obowiązki.

1. TowaRzysrwo składać się będzie
z niewiast i mężczyzn: moceniey albo-
wiem zapewni się skutek przedsiew zię-
tych dla ludzkości zamiarów, kiedy
gorliwość i staranie, spólnie dzielić bę-
dzie pleć, przeznaczona z natury do

pocieszania cierpiących, osładzania do-
legliwości, i opiekowania się niemo-
wlęstwem, starością oraz choroba. Na
czele Ay szanowney płei JW. Mźkto-
ryaz Hrabiów Potockich Bahmetiewa, pierwsza podała myśl utworzenia zą-

76
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kładu poświęconego na przytułek cier-

piącey ludzkości. Jey przykład ipo-

óśrednictwo przyczynią się do zebrania,

znacznych ofiar, na wsparcie niesczę-

śliwych, ściągną uczesnictwo dam zna-

mienitych gubernii tuteyszey, którym

za trudy istarania, nagrodą będzie we-

wnętrzna serca pociecha, I blogosła-

wieństwo wspartych tą opieką, która

ociera łzy cierpieniem wyciśnione.

o. Liczba członków towarzystwa

żadnego nie będzie mieć ograniczenia,

ani różnicy co do plci, stanu, urodze-

niaiwyznania wiary chrześcijańskiey;

każdego oraz czasu powiększoną być

może, przez dobrowolne zapisanie się

w protokoł osobno na to sporządzony.

8. Towarzystwo składać się będzie

z członków czynnych i honorowych.

4. Wchodzące osoby płci obojey

w skład towarzystwa na członków czyn-

nych, nie mniey jak rubli sr. ti2 ro-

cznie na cały ciąg życia swego zapisać

powinne. Kazdy jednak członek w ra-

zie dóyścia do stanu niemożności ui-

sczenia się w zapisie, nie tylkó że do

płacenia oznaczoney ilości obowiązy-

wanym nie będzie, lecz nadto, jeżeli

tego zażąda, naypierwsze do wsparcia

od towarzystwa będzie miał prawo.

5. Członkom honorowym zostawia

się do woli ilość zapisu, czasowie lub

wieczyście, w pieniądzach lub produ-

ktach, w miarę ich zdolności i wzglę-

dów na cierpiącą ludzkość.

6. Osoby , które są zdolne uczynić

znakomitą przysługę cierpiącey ludz-

kości, jakó to: lekarze, opiekunowie

wydziałowi , kollektorowie , uwolnieni

eupełnie, lub zmnieyszona ich oplata,

na każde zażądanie być mogą.  
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7. Marszałkowie, prezesi sądów graś
nicznych, i sędziowie ziemscy powiato-
wi, dziś w obowiązkach będący, i ci,

którzy nadal na te urzędyzostaną wy-
brani, jako z natury powołania swego,

są przeznaczeni do pomocy uciśnionym,

tak towarzystwo uważa ich, i w xięgę
swoję za czlonków honorowych zapisać

oświadcza, wzywając każdego, w miarę

obszernieyszych chęci działania dla
ludzkości, do podania się na członków
czynnych. ,

8. Każdy członek towarzystwa czyn
ny lub honorowy, nie tylko zasiłkiem
osobistym wedle swojey możności, lecz

zachęcaniem drugich. do tak wielkie-

go przedmiotu, w każdym czasie i miey-

scu usiłować będzie stać się użyte-
ćznym celówi towarzystwa.

g. Dla osób ważne przysługi cier-
piącey ludzkości czyniących, jako te:
odznaczających się w dawaniu na zysk
biednych , koncertów i widowisk tea-

tralńych, w zbieraniu jałmużny, it. p,
przeznaczony: będzie zasczytny pier-

ścień. > ak

10. Nadto, w archiwum towarzy-

stwa utrzymywać się będzie xięga dla

całey publiczności otwarta, w tę zapi-
sywać się mają imiona gorliwych człon-

ków z wysczegulnieniem rodzaju ich

przysługi, a zdarzenia godne naślado-

wania w. wyjątkach autentycznych

przez pisma peryodyczne ogłaszanemi
zostaną. r 44 (| GEBi 2

- 11. Naostatek, osób, nadzwyczayne

dobrodzieystwa dla cierpiącey ludzko-

ści dopelniających, portrety w sali to-
warzystwa umiesczone zostaną, a ko-
rzystającym z tak miłosiernych uczyn-

ków poleci się wznoszenie, prócz ogul-



1186

nych za wszystkich, ratunek biednym
przynoszących, sczegulnieyszych mo-
dłów za tych gorliwych dobroczyńców|
i opiekunów związku.

$ IL Cele towarzystwa.

1. Opatrywać pierwsze do życia po-
trzeby niemającym i'mieć
BA żadnego do utrzymania się sposobu.

». Obmyślać zarobki mogącym je-
scze pracować, przez ustanowienie do-
mu zarobkowego, i inne środki.

5. Jednać poróżnionych.
4. Dawanie ratunku jakąkolwiek

chorobą dotkniętym, a niemającym
sposobu leków i lekarza opłacać,

5. Wyszukiwać wstydzących się że.
brać, i tym wsparcia w miarę zwięk-
szających się funduszów udzielać.

6. Obmyślać sposoby wychowania
małoletnich sierot ubogich, lub od ro-

dziców opusczonych dzieci, a dla do-
rastających gospodarstwa lub rzemiosła.

7. W proporcyą zwiększających się
funduszów, łożyć wszelkie usiłowania
do oczysczenia z włoczącego się iutru-
dzającego żebractwa, tak miasta guber-

skiego jako i caley prowincji. ś
_ 8. Przyczyniać się ile możność i u-

stawy dozwolą, do polepszenia bytu
"więźniów, do udzielania im zasiłków re
ligiynych, i przyczyniania się do popra-
Se ich obyczajów.

F

ds? i ś

"$IL Fundusze towarzystwa.

wa 1."Ofiary członków czynny ch. i ho-
norow ych.

- eg. Śkładki zbierane nie. ogranicza-

jące SIĘ,

tyę

ufióz :

niemogą-

 ani.Posia ani gatunkiem dat-
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ku, owszem dla rozciągnienia ich aż do

nayniższey klassy łódaćj przyjmowane
byc powinne, choćby w naymniey szey

ilości pieniężney, w artykułach do ży»
cia i odzienia potrzebnych, aby każdy
ndzielająć się biednymi z większą ła*
twością, mógł dogodzić sercu swojemu.

5. Legacye i inne ząpisy osób do-

broczynnych, ztymjednak warunkiem,

że, jeśli te dóydą a tym bardziey prze-
wjższą sumrimę, od którey procent ru-
bli sr. 12 na rók wynosi, tedy nieina-
czey jak na pewney hipotece i pro-
cencie nie mnieyszym od 6, umiesczo-

ne zostaną

4. Chwatebny” przykład w różnych
czasach i mieyścach doświadczany, po-
święcania cierpiącey ludzkości sczęśliwie
posiadanych talentów, każe się spodzie-
wać towarzystwu, że przez lubowni-
ków pięknych sztuk naśladowanym być
nie przestanie, a zatćm takowey po-
mocy w dawaniu koncertów, balów,

maskarad, i w wystawie widowisk te-
atralnych, na zysk ubogich, słuszne ma

prawo towarzystwo sobie obiecywać.

5. Z pomiędzy środków pomnażania
funduszów towarzystwa dobroczynności,
gdy nayskutecznieyszym być może po-
święcenie się plci piękney na zasczy-
tną kwestę dla ubogich; przeto zgro-
madzenie zaprosi od siebie kilka dam,

aby takową zatrudnić się raczyły. One
|aloowiem będąc same wzorem tkliwo-
ści duszy i miłosierdzia nad niesczęśli-
wymi; nayskuteczniey za nimi do wszy”
stkich serc przemawiać potrafią.

6. Starać się będzie towarzystwo w

blizkości schronienia cierpiących, zało-
żyć sklep na zysk tychże, na ozdobę

i zapomożenie którego, a oraz dlaścią»

76*
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gnienia kapujących, płeć piękna, tyle

skwapliwa do otarcia łez nędznym. nie

osczędzi bez wątpienia dobroczynnych

trudów, i poświęci część czasu Z roz:

koszą jey sercu wrodzoną, na wyrobie-

nie rzeczy gustownych, jak naprzykład:

woreczków, dewizek, Jańcużków, it. p.

które przez wzgląd na osoby je wyra

biające, ubiegających się o nie znaydu-

jąc, znaczny fundusz ubogim przynieść

są w stanie. Oprócz tego:

a) Przyjnowane w tym sklepie hę-

dą wszelkie zbywające od potrzeby

fanty.
b) Składane płody prae, zostających

na funduszu towarzystwa osob, mogą

cych je odbywać.

7. Nie sprzedane w tym sklepie rze-

czy w ciągu roku, równie jak i ofiara

wane w tym celu, rozegrywać się bę:

dą w loteryą.

8. Za wzrosten funduszów, towa-

rzystwo postara się 0 zaprowadzenie

drukarni w domu ubogich, w którey

ujdawane będą pisma miłośników lite:

ratury , chcących swe plody ofiarować

na zysk ubogich; z czasem zaś może o0-

koliczności pozwolą wydawać pismo pe-

ryodyczne, któreby oprócz zabawy i

zas ( kojenia ciekawości publiczney, ko-

rzyść dla cierpiących. a postępw oświa-

cie dla wielu przyniosło.

g. Sammy zaś jakie sczodrobliwość

skłonnych do udzielania pomocy bie-

dnym, zebrać dozwoli; nigdy pod ża-

dnym tytulem i pretextem, na inny

cel, nad ninieyszą ustawą określony,

przeznaczanemi ani użytemi być nie

mogą.
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$ IV. Urzędnicy Towarzystwa.

1. Prezes towarzystwa i dwóch wice-

prezesów czyli zastępców jego.

2. [Dwunastn członków którzy łą-

cznie z prezesem i wice prezesami for-

mują radę towarzystwa czyli koinitet.

5. Sekretarz, kassyer i dozorca do-

mu ubogich.

$ V. Wybor Urzędników.

1. Na wszystkie urzędy, komitetu

mają być wzywani z pomiędzy członków

towarzystwa. p”

2. Wybranymi być mogą z przyto-

mnych lub nie obeenych.

5. Do wyboru urzędników nie mnicy

jak 50 głosów potrzeba.
4. Jednomyślność lub większość gło-

sów, zgromadzonych czlonków stanowi

wybor. ,
5. Wszyscy wybrani urzędnicy przeź

rok jeden powierzone im sprawować

mają obowiązki, na następne zaś lata

inni wybrani lub ciż sami potwierdze-

ni być mogą. >

$ VI. Obowiązki urzędników w scze-
gulności.

1. Prezes: a) Zagaja posiedzenia to-

warzystwa zwyczayne, poniżey opisać

się mające, lub nadzwyczayne, które

w razie uznaney przez niego potrzeby

zwolać może.

b) Podpisuje postanowienia wraz £

innymi członkami komitetu na posie=

dzeniu obecnymi, i równość zdań roz=

wiązuje. A REN

c) Podpisuje assygnacye dokassy€<
—
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ra w skutek postanow ień komitetu z je-;własną, zebrane składki,i z jakiego bądź

dnym przyna) mnicy czlonkiem i sekre-

tarzem.

d) Przewodniczy na wwmątdzkić urzę-|

dników.

c) W razie niemożności maa

nia się na scssyi, lub oddalenia się,

wiadamia komitet dla wezwania da.

ma członka na jego micysce.

f) W dniach niezasiadania komite-

tu odbiera prośby.

e. WMice-Frezesi: Pierwszy z porząd-

ku za odebraniem uwiadomienia onie

bytności prezesa, zastępuje micysce,
obowiazki jego spełnia.

5. Członkowie: Wraz z prezesem i

wice- prezesami, stanowią komitet. Pod

niel ytność na posiedzeniu prezesa i wi-

_ce-prezesów, wzywają innych członków

do uzupełnienia kcmplefu.

dnemu dwa razy na dzień zwiedzać

dom ubogich; wgladać czy biedni przy-
zwoicie są opatrzeni, i na postiępowa

nie z nimi dozorcy dawać baczność.

4. Sekretarz: a) Wchodzi wsklad

komitciu, utrzymuje dziennik czynno

ści, protokoły i pieczęć towarzystwa.

b) Sprawdza i podpisuje wszelkiej

pisma pod imieniem towarzystwa wy-

chodzące.

c) Oddalając się z mieysca posiedzeń |

komitetu, jednemu z czlonków za wie-

dzą | rezydującego zdać , wszystko na

piśmie powinien.

5. Kassyer:
xięgi: dochodu i rozchoda, podpisane

przez komitet, sznurowane i SPA

towane.

i b) W pierwszey, to jest dochodo-

wey, nie sam, lecz przynoszący ofiarę

 Tygodnia- |

mi, podług porządku obowiązani. po je-,

 
a) Powinien mieć dwie |

'źródla gotowe płeniądze lub rzeczy, za-
pisać, a kassyer na niekwity wydawać,

powinierr.
c) W drusiey zaś, te jest rozchodo=

wey., wszelki wydatek wpisywać obo=
wiązany, który nie inaczcy jak za ase

sygnatami przepisanemi, ima następo-

wać.
d) €o micsiąe krótkie lecz jasne do-

niesienie komitetowi czynić powinien
o przychodzie i rozehodzie; a w końcu

polrocza każdego, przed wyzuaczony-

imi ezlonkami od ogulnego zgromadze«
nia towarzystwa, cały bilans intere=

|sów jego pokazać, r zakwitowanie uzy-
skać powinien.

c) Za calość kassy odpowiada.

6. Dozorca domu ubogich. a) Do-

zor w domu całym i utrzymanie po-

rządku tak co du osoli w nim mieszka»

jących, jako i co do ich żywności.

b) Orawa w karności slużą-

,cych.

e) Dopilnowanie robot dla domo-
wych wyznaczonych.

d) Znoszenie się w każdey potrze*
, bie z członkami komitetu, do tygodnioe
wego: nadzoru przeznaczonymi.

$ VII. Posiedzenia Towarzystwa,

Będą dwojakie: 1) Komitetowe czy»
fi porządkowe, i 2) Ogulowe, czyli po-
wszechnego zgromadzenia:

Pierwsze odbywać się będą dwa ra-
zy w miesiąc. Przewodniczyć im powi-
nien prezes, albo w czasie jego nie-
bytności pierwszy z porządku wice-
prezes, lub członek komitetu. Wszy- stkich członków tey radynie więcey jak,

.
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15 być może: do zupełnego atoli po-|
stanowienia pięciu wystarcza. Biuro te-
go posiedzenia jest przy sekretarzu,
który w nim z członkami zasiada.

$. VIII. Obowiązki komitetu w ogul-
ności.

Tak złożoney rady czyli komitetu,
jako w imieniu i zastępstwie calego
zgromadzenia działającego, obowiązki są:

1. Roztrząsać i postanawiać więk-
szością głosów we wszystkich okolicz-
nościach tyczących się ogulnego celu
towarzystwa.

Przyjmować wszystkie prośby od
potrzebujących wsparcia i wszelkie in-
nego rodzaju pisma, i stosownie do o-
koliczności je rezelwować.

5. Zwiększeniem funduszów towa-
rzystwa zaymować się.

4. Wyznaczać czlonków towarzy-
stwa do zwiedzania więzicń, zbierania
składek i innych zatrudnień, stosownie
do celu zamierzonego.

5. Wybranych członków do zbiera-
nia składek upoważniać reskryptami, i
poruczać im xięgi sznurowane i opie-
czętowane, do wpisywania się ofiary
czyniących.

6. Wygolowywać projekta do zwię-
kszenia funduszów towarzystwa i ulże-
nia stanu cierpiącym, do ogulnego zgro-
madzenia człoaków wnosić się mające.

7. Będzie się starać za pośredni-
ctwem władzy policyjney zapobiedz
włoczeniu się żebractwa.

8. Zaprosi na opiekunów wydzia-
łowych, tak w mieście gubernijalnem
jak też i w całey prowincyi, stosowa-
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ną do rozciągłości liczbę ANY których
obowiązkiem będzie:

a) Ustnie lub na piśmie donośić Iko-
mitetowi o istotnie paętzertaie
wsparcia.

b) Poświadczać o rzetelnej niemo-
żności zaradzenia sobie podających pro-
śby o pomoc do komitetu.

c) Wyszukiwać wstydzącychsię że-
brać, io tych komitetowi donosić,

d) Jednać poróżnionych, lub w ra-
zie nieimożności wzywać poinocy wię-
cey człońków.

$ IX. Posiedzenia powszechnego zgro-
madzenia towarzystwa, i jego RI

ności.

Posiedzenie ogułowe czyli powsze-
chnego satómedzebić towarzystwa, od-
bywał się ma co pół roku w obliczu
publiczności. Zasiadać w niem powin-
ni wszyscy zebrać się mogący członko-
wie. Czynnością jego będzie:

1. Zdać sprawę przed powszechno-
ścią z zebrania i użycia składek wszel-
kich, oraz i z działań swoich.

2. Wybor lub potwierdzenie urzę-
dników towarzystwa po każdym skoń-
GRORYA roku.

5. Dodawać do. ninicyszy ch ustaw
nowe urządzenia, przyjmować projekta,
te roztrząsać i do użycia zaslosowywać;

jeżeli tego cele ogulne. towarzystyja
wymagać będą.

4. Wyznaczać. delegowanych_ dla
wysluchania kassycra„półrocznych ra-
chunków z dobroczynnych ofiar. zebra-
nych. Ę

Ponieważ doświadczenie wieieków. u-
powszechniłoto przekonanie, że, uczyn-
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ki miłosierne równie zaymować powin-

ne troskliwość rządu, jako i wszystkich

prawych obywateli, i że w działaniach

tego rądzaju, ani rząd bez dobrowolney

i sczerey chęci cnotliwego obywatela, ani

obywatel bez. udziału powagi i posre-

dnictwa rządu, wielkich i pożądanych

skutków osięgnąć nie mogą (1), z tego

wzgledu towarzystwo dobroczynności

ośmmiela się prosić JW. Bachmetiewa,

gubernatora wojennego podolskiego i

kawalera, jako z uczuć nayszlache-

tnieyszych powszechnie znanego, o u-

zyskanie łaskawego od tronu potwier-

dzenia zamiarów tegoż towarzystwa.

Oryginał podpisali własnoręcznie: ;
Pri eztenii sich prawił był Ksenofont archie

iskop podolski] — Biskup katolicki kamieniec-

Łodołati X. Borgiasz /Hackiewicz — Podol

skij wojennyj huberaator henerał lestenant Bach-

metiew — z Potockich Wiktorya Bachmetiewa_

Adelaida z Olizarów hrabina Przezdziecka— K]o-

tylda Stempowska prezesowa appelacyyneeo gra-

nicznego sądu —  Podolskij hrazdańskij huber-

nator Stanisław Pawłowski— Podolski guber
ski marszałek Konstanty graf Przezdziecki —

Predsiedatel kniaź Abimel:k — Prezes dcparta-

mentu 2go Gasper Orłcwski — F. Kielchnerowa

sowietnikowa nadworna — Agnieszka z Wil-

czew skich Sadowska — Karolina Fokielmanowa

konsyliarzowa stanu — Tadeusz Sarnecki mar-

szałek kamieniecki — Podolski guberski granicz-
nv prezes Gorgoniusz Junosza Stempowski —

Podolskoj seminarii rektor archimandrit Heor-
hij— Kameneckij podolskij prot: jerej Joan Dobro-
wolskij — Kanonik kamieniecki X. Mikołaj

Górski — Kamieniec podolskij komendant poł-,
kownik Silin — Połkownik Burnastew — Hu-
berskij prokuror i kawaler Rudnickij — Kol-
leżskij sowietnik, podolskiy huberskij poczmej-
ster i kawaler Samson Janowskij —  Podolska-
ho huberskaho prawlenija sowietnik Ksawerij

Pawlikowskij — Huberskaho prawlenija sowie-
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Kondracki — Sowietnik podglskaho huberskaho
prawlenija, nadwornyj sowietnik Flawryił Kelch-
ner —  Witotławski prezes b. appellacyyny ka»
mieniecki — Franciszek ŚStarorypiński s. b.
uszycki — Wraczebnoj uprawy inspektor na-
dworny sowietnik F. Dimer— Podolskoj kazien=
noj połaty sowietnik Nikołaj Kryckij —  Huber=-
skaho prawlenija assesor Zinczenko — Były pode
sędek powiatu kijowskiego Antoni Sżenkiewicz —
Jan Bujatły — Gasper Płoński adwokat podol-
skiego głównego sądu — Wiktoryn Bobinski
adwokat podolskiego głównego sądu — Mateusz
Baccellii nauczyciel rysunków -— Jan Nepomu-
cen z Laskowa Laskowski b. podkomorzy powia=
tu lityńskiego— Sowietnik Stiepan SZawecki—
Józef Kociejowski komornik podolskiego główne
go sądu — 'Tytularny sowietnik aptekarz Ka-
rol Marenholtz — Obywatel miasta Kamieńca
Podolskiego Grzegorz Czaykowski — 'Vomasz
Kulczykowski — Kollezkij sekretar A. Ciwi-
dzij — Jan Podłuski komornik sądu głównego —
Kasper Czaykowski — irazm Florhowski adwo-
kat głównego sądu — Mikołay Czarnucki —
Bazyli Dziemieszkiewicz adwokat głównego po-
dolskiego sądu — J. W yleżyński major b. wóysk
polskich — ". Baczyński adwokat podolskiego
głównego sądu — J. Gutowski deputat komis-
syi legitymacyjnej — Tomasz Michałowski ty
tularny sowietnik dyrektor kancelaryi guberna-
tora wojennego podolskiego — [Ignacy Sadow=
ski rejent sądu głównego podolskiego —  Leo-
pold Łążyński — Maciey Chełmiński sekretarz
podolskiey powszechney opieki — Dionizy Min
chałowski, ,

Wszystkich podpisów 57.

Il. DZIAŁANIA PIERWIASTKOWE TOWARZYŚTWA,

Dawniey już donieślimy czytelnikom
naszym o zawiązaniu:i otwarciu [Towa-
'rzystwa dobroczynności w Kamieńcu
Podolskim na. di re: grudnia 1821 ro-

|ku (e). Nie prędko: potem, bo dopiero
jaż w miesiącu przeszłym: listopadzie, o-
jtrzymaliśmy nadeslane' od: sekretarza
komitetu wykonawczego: wyżey; pomie-

  
tnik Hriborij Janowicz — / Huterskij kaznaczej. SCZONE Ustawy w exemplarzu: druko-

kolle źskij sowietnik Paweł Pawlickij — Nadwor-

ny i podolskiey skarbowey izby sowietnik Leon

 

Żż+ :

() Prospektna Dzieje Dobr. st. 3.

|wanym, i wiadomość o pierwiastko-

  

| (2) Dziejów Dobr. R. II, st. 2,299, £ fu wyżeg
st. 102.
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wych działaniach. Tych ważnieysze
sczeguły są nastę| ujące.

'VTowarzystwo wzięlo swoje nastanie
z projektu i starań JW. HM'iktoryi » Po-
tockich Bachmueticwcy, małzonki guber-
natora wojennego podolskiego, jenera-
ła leytnanta i kawalera. W uskute-
cznieniu tego zamiaru, gorliwi w cno-

tach dobroczynnych mieszkańcy i oby-
watele, tak Kamieńca Podolskiego ja-

ko i pobliższych okolic, zgromadzili się
u tey Dani d. 10 grudnia, dla ostate:  cznego porozumienia. Mieli wtedy za
chęca ące przemowy, Pan Leon Kon-
dracki radia nadworny i Pan Józef Wy-
leżyński major dawnieyszey sluzby pol-
skiey. „Poczćm stanęła zgoda na pro
jekt Ustaw, a na uroczyste otwarcie
wtbrano dzień rocznicy urodzin Nay-
jaśnicyszego 'Monarchy.

Azatem w.dniu naznaczonym, to jest
12 grydnia a821, odbyło się pierwsże

walne posiedzenie JTowarzystwa. W
imieniu JW. Jeneralowey Bachinetie-
wcey, zagaił je Pan Stanisław hrabia
Starzyński, znany w okolicach swoich,
manowicie w obrębie.poufalszych przy-
jaciół (5), warymującyech płodów poe :
zyi, przyjemnie zastanawiał uwagęslu-
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błogiey ziemi Podola, przeto poźniey
niz w innych stronach tworzy się tu
|związek do wsparcia ubogich przezna-
| CZONY. Odpowiedział unienicm zgro-
madzenia P. Józef Kocicjowski adwo-
kat, dziękując Pani jenerałowey ża myśl
zbawienną o Towarzystwie i doprowa-
dzenie jey do skutku.

Na tóćmże posicdzenin zapisano de
xięgi: ofiar corocznie wnosić się mają-
cych, r. s. g7o, i r. as. 255; a jednora=
zowych, r. s. 67, i r. as,, 8,970.
Do komitetu wykonawczego wybrani:
Prezes Pani Wiktrya z Pitockich Bacha

metiewa.
Łice;Prezest. 1) Pan Stanisław Pawłowski,

radęga akiualnv stanu i kawaler, gubern=ter cy»
silny podolski.— 2) Pani Adelajda z Olizarów
hrabina Przezdziecka marszałkową guserska,

Członkowie:
Panowie: a) Zachary. sz x'ąże Abimelik pree

zes1go departanientu sądu głównego ikiwaler —
+) Konstanty hrabia Przezdzieck: gub'rsti mare
Szałek, kamerjunkier dworu J. L M — 5) lior=
gon! Słempowski preze, sądu granicznego zuhere
ski-go — 4) Franciszka z,.Gutkowskich Kielchne=
roua sowietn kowa. — 5) Michał Siłen | 6 kos.
wnik kkawaler komendant Kamieńca.— 6) Ta.
deusz Sarnecki marszalek kamieniecki — 7) Fran
ciszek Limer radca nadworny inspekior «ras
cz+bney uprawy. — '8) Tad usz fłaczyń:ki kos
mormk — .9) Leon Kondracki nadwi rnv i -kare
howey izby radca — 10) Karolina Fek'elma-
nowa k nsyliarzowa stanu. — i) Jónt Krcie.

12) Grzegorz Czay kowski 
chaczów , jako w kraju nayhoyniey od
natury udarowanym, gdy nie -tak ry-
chło dawaly się uczuć, niedostatek i
nędza klassy pracowitcy mięszkańców

m

Ś) Przy ziawieniu się Tygodnika Wileńskie:
ge w reku 1805, Pan Słunisław Starz; ński,
jako den z kollaboratorów tego nowego ip:e> |
rwszyłroć zaprow dzencgo wówczas |isna
„peryodycznego w/Wdrie. gdzie wprzódy nie
tyło żadreęo, kazał juś niedy sezęśliwe pre-
by „ladsiego pióra swojego nie tylko w mo-
„Wie wiązaney, ale i w prozię.

owski k 'mornik. —
bywatel Kamieńca — 135) Andrzey Hudnicki
„rekuror guberski radca koliegijalny i ka *aler.

Kassyer. Gasper Orłowski prezes 2go depar=
tamen'u sądu glówrego.

llązorca drmu ubogich. Xiądz Wawrzyniea
Marczyński kanonik katedralny l dozorca
szkoły powiatowey.

Sekretarz. Dyonizy Michałowski.

JW. JX.Borgijasz Mackiewicz biskup
kamieniecki w inowie pełney świątobli-
,wych wyrażeń, pobłogosławił związko-
wi, a muzyka wokalna, spiewcm sto- tsownym do aktu, przez P. Wyleżyń-
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skiego ułożonym, zakończyła tę uroczy- .
stość.

Następnie Pani Jenerałowa Bachme-
tiewa, w urzędzie prezesa [owarzystwa,
zasczyconą została reskryptem Nayja-
śnieyszey CESARZOWEY MATKI, Z OŚświad
czeniem zadowolenia, iż Towarzystwo,
rocznicę urodzin Nayjaśnieyszego jey
syna, wybrało za dzień swojego otwar-
cia: przy czćm Nayjaśnieysza Monar-
chini raczyła przysłać r. a. 500 do kas-
sy towarzystwa.

Nadto wiele osob gorliwych 0 utrzy-
manie bogoboynego związku, już talen-
tami, już zapisami pomnożyło znacznie
fundusze, o czćm przy zdaniu sprawy
przez komitet sczegułowie zapewne bę-
dzie mówiono.

Komitet zaymuje się urządzeniem
domu, i jest nadzieja, że w teraźniey-
szey nawet zimie, kilkanaście osob u|
bogich, będzie w nim umiesczonych: gor-
liwość zaś członków tak Towarzystwa
w ogule jako i komitetu w sczegulności,
nader znakomitych w poźnieyszym cza-
sie spodziewać się każe owoców ztego
nowego w Kamieńcu Podolskim dobro-
czynnego zakładu.

ZAKŁADY 1 USTANOWIENIA DOBROCZYNNE
W MIESCIE GUBEKSKIEM CHARKOWIE.

(a Dzień. Imper. Tow. człekolub. Część III. str.
584. roku 1818).,

I. Szpitale i więzienia.

» Zakłady dobroczynne, pod zawia-
dowaniem izby powszechney opieki (1)
zostające, są następne:
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a) Szpital na 55 osob płci ohajey;

b) Dom miłosierdzia na 20 osób płeio-

bojey; ©) Dom obłąkanych na umyśle,
na 20 osób; d) Dóm dla podrzutków

na 18 dzieci; lecz takowa liczba niekie-
dy bywa większą, niekiedy mniey-
szą. Roschody, licząc w to utrzyma-

nie urzędników i samych zakładów,
także potrzebne reparacye, wyno-
szą 25,600 rubli, które wydaje izba po-
wszechney opieki z procentów, od ka-
pitałów pusczonych w obrót. Do tych
zakładów przyjmują się ludzie wszel-

kiego stanu ubodzy, którzy sami z sie-

jbie dla ubóstwa leczyć się nie mogą;
przyjmują się atoli i poddani włościa-
nie, za umiarkowaną opłatą.

2. Więzienie (ostrog) charkowskie

składa się z 8 koszar, jedney kuchni,

|dwóch mieysc dla straży. Więźniów

w nim utrzymuje się od go do 180.

W tey liczbie więcey zawżdy jest męź-

czyzn a niżeli niewiast, rozmaitego sta-

hu, jako to: szlachty, kupców, mie-
sczan, skarbowych i dziedzicznych pod-

danych. Ogrzewaniem więzienia tru-

dni się duma mieyska, i na to wydaie

756 rubli; na żywność zaś skarb wy-

daje po 10 kopiejek dla każdey osoby

na całą dobę. Bywają niekiedy i jał-

mużny.

 

bodzko-ukraińskiey, w mieście guberskiem
Charkowie, otworzoną została w roku 1781.

Funduszem jey kapitał 228,020 rubli. Do-
chodu rocznego ma 47;ż:0 rubli. Oprócz
niżey wymienionych zakładów, w rokn 1816
był pod zawiadowaniem teyże izby Szpital
dla syfilityków ob O obszczestwiennom pri-
zrenil w Baói 1818. Petersb. źto. (Przyp. (1) Izba powszechney opieki w gubernii sło-,

Dzieje dobrocz. grudzień rok 1822:
tumacza).

77



4200

HM. Towarzystwo dobroczynności.

„ Zwyczayna jałmużna dla ubogich,

powiększając tylko ich liczbę, bynay-

muiey nie zaspokoi starca zgrzybialego;

nie powróci zdrowia młodzieńcowi wię

dniejącenu w poranku dui swoich; nie

zachowa od śmierci lub od błędu, prze

znacżzorego być podpora oyczyzny; czę

stokroć za$ natrętny prózźniak wydzie-

ra z rąk dobroczyńców to, co było prze-

znaczonem dla oyca familii, dręczące

go się na lożu śmierci i rospaczy.

„Stąd wynika: że rozczulenie się

powierzchownym i bardzo często fał

szywym ubóstwa i nędzy widokiem, nie

jest jescze dobroczy nnością; należy śle

dzić niesczęśliwych w mieszkaniach ich

samych,w tem to mieyscu płaczu i

cierpienia; obeyściem się łagodnem, zba

wiepnnemi i fizycznemi sposobami sta

rać się ulżyć ich niedole; owozż. na czem

zależy prawdziwa dobroczynność! A

możność uskutecznienia tak bogoboyney

sprawy dowodzi się samóm doświadcze

niem u wielu polerownych narodów.”

I daley; © |

„ Ażeby przekonać. jak blizkiemi są

serca mego niesczęśliwe, przeciwnego

losu ofiary; biorę pod sczegulną i bez-

pośrednią opiekę moję. tak nowo wtu

tcyszey stolicy formujące się towarzy-

stwo sdobroczynne, jako i wszystkie in-

ne, które bez wątpienia, za jego przy

kładem, rozmnożą się wśród narodu

Mnie milego, na który przyrodzeni«

wszystkie swoje skarby ziemskie wyla-

ło i obdarzyło wszystkiemi cnotami, a

osobliwie niebieskiem uczuciem poma

sania bliźniema. sjuh

stwo dobroczynności.
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|narcha w naywyższym ukazie na imie

aktuąlnego szambelana dworu Witow=

towa roku 1502 dnia 18 maja wyda-
nym. Na tych naywyższych oświad-

czeniach zasadzając się szlachta guber-

nii słlocodzko-ukraińskiey, postanowiła

zaprowadzić w swey gubernii towąrzy+
Przedsiewzięcie

to, w roku r81q1 rozpoczęte; w roky

1812 spotkało przeszkody, zdawa ące

się je wstrzymywać. lecz ufność we

własney sile i duchu mieszkańców, u=

twierdzona niewzruszonym charakte

rem wielbionego Monarchy, utrzymała
w niewątpliwem przekonaniu szlachtę

słobodzko - ukraińską, że nieprzyiaciel

tryumfować nie będzie, i żeRossya nie
utraci swey niepodległości W trwa-

ley nadziei, pośród wszelkich zaburzeń

i wypadków, postępowała w przygoto<
waniach ku otwarciu towarzystwa do-

broczynności; które nakoniec duła 22

lipca, w dzień imienin Nayłaskawszey

Dobrodzieyki niesczęśliwych , wzięło
swóy początek. -

Summy, corocznie wnoszone , rada

towarzystwa obracała na wsparcie u-

bogich, na opatrzenie wdów, sierót i

kalek, tudzież na wychowanie w pen-

syi gimnazyalney ubogich ze szlachty,

do służby woyskowey sposobiących się.

Lecz rada towarzystwa w wypeł-

nianiu swoich obowiązków ze wstrętem

widziała, iż obce ochmistrzynie,dla je-

dney tylko umicjętności języka fran-

cuzkiego, beż wszelkiego wyboru, do

domów szlacheckich przyjmowane, nie

dopelniają życzeń redzicielskieh. Prze-

nikając, jak wielkiey jest wagi wyecho=

wanie niewiast, tyle wpływu na mo*

Tak się tłumaczy dobroczynny Mo-! ralność mężczyzu mające, rada: towa*

Ń| Każzburg 2 xk ssisUsa£
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rzystwa postanowiła wznieść zakład, w
którymby dziewice szlachetne nauvoż

szego nawet stanu, odbierały wycho
wanie jak naylepsze, i po ukończeniu
nauk same mogły przyjąć na siebie sza-

nowny obowiązek mistrzyń. Z tyeh po-
wodów roku 18:32 założony instytut dla

20 takich wychowanie, a przy mm pen-
sya dla niczamierzeney liczby osób, za
opłatą nayumiarkowańszą.

Zakład ów porządnie utrzymywa

ny, od samego początku zasłużył na ca-

"łą ufność powszechności; i żądanie od
dawania doń dziewice szlachetnych, ogra
niczalo się tylko sczuplością domu; na

każdy bowiem wakans w pensyi, oświad-

czało się wielu z chęcią zastąpienia

mieysca próźneso; a poruczenie insty-
"tutu jod dożor Pani Kar- zenowey. nada-

ło mu cechę większcy jescze doskona-|

łośćci. Ta wspanialomy-lna dozorczyni
poświęciła się calkowicie dobru swoich

wychowanie, stałasię dla nich czułą ma

tką. doprowadziła instytut do pięknego
'por ządku, i była przyczyną, iż w czasie

naywyższego odwiedzenia Jego Cesar-

skicy Mości: oraz Wielkich XiążątMi-
kołaja, i Michała, instytut odebrał jak.

na;pochlebnicyszą zaletę.
Powrót Jego Cessarskiey Mości ich

Cesarskich Wy sokości do Moskwy, wię-

'cey jescze piódi korzyści dla instytu-.

jedynie ich naywyższey |tu; albowiem

zalecie przypisać należy, że rada lowa

rzystwa zasczyconą została życzliwym
naywyższym reskrypiem Jey Cesarskiey
"Mości Maryi Teodorowny; nareszcie, do

-stegóż odnieść wypada, że Cesarzowa

"Jeymeść na proshę członków towarzy-
stwa dobroczynności, zezwoliła łaska:

|zezwoleniem

1 205

je źwierzchnictwo i opiekę. Dopićro.
za Nrywyższem Jey Cesarskiey Mości

wybraną została przeź
członków towarzystwa rada instytutu,

która pod bezpośrednićm tey nayłaskaw-
szey opiekunki rozrządzeniem, przystąe
pi do wprowadzenia takiego porządku
jaki się praktykuje w podobnych za:
kładach, w stolicach znaydujących się.

Uniwersytet w Charkowie będący,
podae środki pomienionemmu instytuto-
wi, okazania wysokich w nauce postę:
pów; albowiem nayuczeńsi z grona je-

|go mężowie, ludzkością jedynie powo=
dowani, przyęli na się trud ciągłego
|takowych nauk wykładania.

Działania Towarzystwa Dobroczynności
od r. 1812 dor. 1818.

Uczynione wsparcie ubogim
w puberniChafkowśkiey : 28 familijom,
w Czernihowskiey . . . 44 — —
w Katerynoslawskiey . 1 — —
w JTambowskiey „.. .. 1 — —

w Tobelskiey . „. .« 1 . 74 — —
w Gieorgjewsku , . . „ . 4 — —
w Lomsktu 2:9 wie 2 01.8 TRaT=

Nadto, nakladem towarzystwa ule=
czony w Charkowie człowiek ruszony
paraliżem 1.

Przywrócono wzrok żołnierzowi pół-
ku ułańskiego, który w czasie bitwy
odcbrał kontuzyą.

Z liczby zostających na koszcie to»
warzystwa przy giranazyum, oddano do slużby woyskowey 16 osób.

l Ztych 7 wysłano nawet na koszcie
|towarzystwa.

Postąpił do uniwersytetu w stopniu
wie przyjąć instytut pod wysokie swo- [studenta 1.

*77 a
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Odbywają nauki 5.
W jnstytucie, przez towarzystwo

dobroczynności założonćm, dzisiay (r.
1818) znayduje się:

Etatowych wychowanie 20 osób.
Pensyonerek . . . 582 ;

Wyszło z instytutu.
Etatowych wychowanie 6.

Nadto w przeciągu lat pięciu znay-

dowało się w iustytucie półpensyone-
rek 20.

Ubogich dziewcząt, bez opłaty uczyć

się przychodzących 17.

Oprócz wszystkich tu wysczegul-

nionych przedmiotów, towarzystwo do-

* broczynności, za przełożeniem P. Baro-

na Fitingofa, prezydenta komitetu nau-

kowego imperatorskiego człekolubnego

towarzystwa, radcy stanu i kawalera,

urządza w mieście Charkowie zakład

dla przywrócenia do życia zmarłych:

pozornie, do czego i potrzebne appara-

ty z Petersburga sprowadzi.
It. L. RoGALSKi

ma

 

O WSZYSTKICH KOMITETACH OPIEKUNCZYCH

NAD UBOGIMI w ROSSYI. Wiadomość ze-

brana.

"Towarzystwo Imperatorskie ezłeko-

łubne w Petersburgu (1), dla skutecz-

negoi prędszego wspierania lub też po-

ratowania w niedoli cierpiących bliź-

nich, ustanowiło z początku w tey tyl-

ko stolicy komitet opiekuńczy; którego

głównym obowiązkiem jest śledzenie

ubogich i niesczęsliwych, wsparcia po-

  

(a) Dziejów Dobr. R. I, 1820. st. śx.  
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trzebujących, donoszenia o nich towa-
rzystwu, i zasilania przeznaczonćmi pie-
niędzmi. Tak zbawienne przedsiewzię-
cie, nie mogło być obojętnem dla przy-
jaciół ludzkości, osobliwie dla gorliwych

|chrześcijan. Bogoboyni i cnotliwi mę-
żowie, lubo znacznóćm mieysca przedzia-
łem od stolicy oddaleni; idąc za szla-
chetnćm serca swego uczuciem, czyn-

nie się starali, ażeby i w stronach ich
pobytu, nędza i ubóstwo miały wspar-
cie lub przytułek; ażeby, stosując się do
prawideł w ewangelii przepisanych, lu-
dzie możnieysi nie przepominali żałoś-
nego stanu swoich współbraci, lecz ow-
szem dzieląc się z nimi by naymniey-
szą cząstką swoich dostatków, odna-
wiali obraz: miłości chrześcijańskiey, ja-
ka była powszechną między wiernymi
w pierwszych wiekach nauki zbawicie-
la. Starały się takowe osoby o ufor-
mowanie pewnych związków, których-
by jedynym celem była dobroczynność. I
tak w wielu miastach potworzyły się to*
warzystwa pod różnemi nazwiskami,
a z tych kilka, idąc za przykłademstolicy,
imie komitetów opiekuńczych przybrało.
Zatrudnienia ich, ku jednemu celowi
powszechnemu zmierzające, rozmaicie
podzielonemi zostały, podług tego, jak
w rozmaitych względach miedoli ludz-
kiey chciano zapobiegać. Wiadomości
zaś o działaniach, towarzystwu człeko-

lubnemu petersburskiemu dostarczane,
ogłaszają się w Dzienniku, wydawanym

przez komitet naukowy, przy temże to-

jwarzystwie ustanowiony. Podług tych
wiadomości, zostały dotąd otwarte na-
stępujące, w Rossyi komitety opiekuń-
cze. 29: dł BCH:

1. Petersburg. Komitet równie pra-
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wie z towarzystwem Imperatorskiem,
ezłekolubnóm już exystował. W roku,
1816 dnia 16 lipea za naywyższem po-
twierdzeniem został zreformowanym,i
na wspieranie niedostatnich, przezna-
czono dlań summę 70;600' rubli coro-
cznie. (Dzieje Dobr.. R.I, st. 44).

2. Kazań miasto: guberskie. Niesczę- |.
śliwie zdarzony pożar; był główną po-
budką zawiązania się w tćm mieście ko-
mitetu opiekuńczego. Cesarz Jegomość
naymiłościwiey zatwierdził ustawy i
exystencyą jego na: dniu 16. czerwca
1816 roku; a otwarcie jego: uroczyste
nastąpiło tegoż roku dnia. 29. paździer:
nika. Pierwiastkowe: ofiary jednorazo-
we, wynosiły 1,914 rubli,i 100 arszy-
nów sukna;ofiar corocznych na 12,675ż
rubli, nadto 15 pudów mąki, i 8: cze-
twierti krup. W tymże czasie działa-
nie komitetu rozdzielonćm: zostało: na:
wspieranie pogorzałych mieszkańców,.
i na wspieranie ubog*Ch i niedostatnich;.
summy ku poratowaniu pierwszych
przeznaczone, składały się w roku 1817
z go,ooo rubli, kapitał zaś na wsparcie
ubogich w tymże roku, wynosił 14,608"

_ rubli, 75 kopiejek. Gdy już pogorżel-
ców zaspokojono i poratowano, komi-
tet pozostałe od przeznaczoney na to;
summy, rubli 57,229 kop. 60, za po-
twierdzeniem Jego Cesarskiey Mościw.
roku 1818, w Eszpolsednie: odebrał: za:

wiadowanie.
5. Charków miasto guberskie gu+

© bernii słobodzko-ukraińskiey. Komi-

tet opiekuńczy exystował tu już przed:
rokiem 1817.

4. VVoroneż miasto guberskie.
mitet zawiązał się w r. 1817, po otrzy-

' maniu zaś naywyższego potwierdzenia,

Ko:|
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otworzony uroczyście roku 1818 dnia
22 lipca. Wówczas fundusz komitetu
składały ofiary coroczne rubli 5,g9g0,
jednorazowe 4,028; nadto dóm dwópią-
trowy murowany, darowany dla komi-
tetu przez Fiedora Szuklina kupca wo-
roneskiego,a 5000 rub. ceniony.

5. Moskwa. Komitet opiekuńczy za-
wiązałsię w r. 1817, lecz otwarcie solen-
ne nastąpiło: w r: 1818. Ofiary dobrowol-
ne; coroczne i jednorazowe do dnia 15
maja r.. 1818 wynosiły 127,681 rubli G
kopiejek. Nadto ze: sczodrobliwości
monarszey otrzymał w darze 50,000
rubli corocznie ; oraz dóm: do: gimna-
zyum:guberskiego: przed tćm należący.
Przychod ogulny komitetu od dnia 22

$| lutego 1818'r.. do: dnia 1 stycznia 1819
r. był 259,515 rubli, 26 kop:, rozchód
zaś: 170,069. rubli, 245 kopieyki..

6. Ufa miasto: guberskie' gubernii
orenbuskiey. Przypadkowy. pożar zni-
sczył znaczną:część miastaiwielu miesz-
kańców zupełnie ogołocił.. Dla: wspar=
cia: w tak gwałtownym: razie uformo-
wał się komitet opiekuńczy: roku: 182a.
dnia 22: lipca: Od!dnia' 15 czerwca do
dnia: 1 listop. r..1821' kapitał komite-
tu składał się z80,615' rub. 60 kopiejek
assygn.,i 1,806: rub.. g5 kop: srebrem.
Skutkiem: dobroczynnych komitetu za-
biegów było,. prędkie wybudowanie
dziesięciu domów, w których. dnia: 8
Jistop.. r821 roku; 50 familij umiesczono:.

7. Słuck miasto: powiatowe: guber-
nii mińskiey. Komitet otworzył: swo-
je czynności: dnia 25: kwietnia: 1822
roku (Ob. wyżey: str. 415;444)

Owoż: wszystkie: dotąd: zaprowadzo=
ne komitety opiekuńcze: w Rossyj, za- leżące od Rady. Towarz. Imper. człeko-
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łub., i do niey się w sprawach swoich
odnoszace,

Leona RoG4Łsxi,

SZKOŁA WZAJEMNEGO UCZENIA DLA DZIEW-

CZĄT W PETERSBURGU.

(z Dzień. Iepar. nared. oświeceniar. 182.
Część I. str. 416).

sad swoich chrześcijańskich,i z naby-

tego długoletniemi trudaui doświad
czenia w wychowaniu dzieci i ich na
uce, według sposobu wzajernnego ucze-
nia, znava, przybywszy w tymże ce
łu do tuteyszey stolicy, przez rok prze
szlo zayrnowała się nauką języka ros-
syyskiego, a dopićro za dozwoleniem
naywyższćm, pod wiedzą ministra spraw
duchownych i narodowego oświecenia,
odkryła niewiełką szkołę wzorową, dła
ukształcenia, dziewcząt. W tóćy szkole
dzieci plci zeńskiey, Z nayubóższego

stanu przyjmowane, będą nauczanemmi,

wediug metody wzajemnego uczenia,

czytania i pisania w języku rossyjskim,

początkowych działań arytmetyki, oraż
rękodzieł niewieścich, w prostym sta-
nie koniecznych, równie jak we wszy-
„stkich częściach gospodarstwa domo=-!
wego praktycznie. .Ubok

<chrześcijańskiey rnoralności

„kach, dostrzegać się będzie zupelny po-
rządek 1 rozumnie użyta osczędność.
Przy tóm osobno odbierać będą naukę
„Zakonu Bożego, tudzież według potrze-.
«by głównieyszych początkowych wia-
.domosci.

wpajania

„Szkoła ta została otwartą w pier-

„w postęp:

|smey rocie.

|dziewczęta od 5 do ie lat wieku,

|imających potrzebne
Sara Kilham Angielka rodem, z za-

rzystwa.
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wszych dniach tniesiąca października ro*
ku 1821, w domu nadwornego śpiewa
ka Beżpałowa N. 749, narwsskiey czę-
ści pułku izmayłowskiego, w starey 6=

Przyjmują się do niey
a po

czątek uczyniono przyjęciem dziesięciu
|na koszt Hłmperatorskiego człekolubne=
go Towarzystwa, przezeń wybranych
z biednych sierot rozmaitego stanu, A

utrzymanie się
w żywności i odzienie od tegoż 'l owa:

Na tych zasadach uczyni się
nadal postanowienie , o przyjęciu zą
umówioną opłatą i innych dziewcząt
na zupełne utrzymanie.

Zjyczący korzystać zpomieniońegć
zakładu dla swoich własnych lub teź
obcych dzieci, bez oddawania ich na

zupełne utrzymanie, mogą przysyłać
codziennie do tey szkoły dla saimey tył
ko, nauki, okrom dui niedzielnychi

świątecznych, płacąc po 12 rubli ną
rok, z góry zaliczając za sześć miesięcy»
Szkoła dostarczy xiagi rzeczy nauko»
wych. Nauki rozpoczynają się zwy»
czaynie od godziny 8 z rana, i ciągną
się aż do 12, a popołudniu od 2 do 4
godziny.

TŁ L. Rocazsz,

 

SZKOŁA WZĄJEMNEGO UCZENIA, DLA URO
GICH DZIECI CUDZOZŻIEMCOW W LE-

TEKSBUKGU.

Część IV.(z Dzień. Depart narod «świecenia.
str. 154. roku 1822).

Pan Wenning cudzoziemiec, wno*

cie, ministrowi Spraw duchownych i na*
rodowego oświecenia przedstawionej,

wyraził:
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„Korzyść i wpływ dobroczynny na- i arytmetyki, w językach angielskim,

uk i wychowania, nie ulegają wątpli- jrossyjskim i niemieckim.

wości, równie jak i haniebne skutki

ciemnoty i obrzydliwego próźniactwa,

w które wpada częstokroć miesczęśli-

wie młodź' niższey i uboziey klassy.

żadnego sposobu wychowania sweih

dzieci niemającey. Przekonani o tey

prawdzie Angliey, już dawno na ten

rzedmiot zwrócili swą uwagę, i czyn- na ich dobroczynność szybko dążyła bu

rozszerzeniu nayłatwieyszego sposobu

uczenia ubogich dzieci, w ich oyczyżnie.

"Wiele tysięcy st ałosię przez to społeczno-

Ści użytecznemi, I uratowanetni od wy-

stępkui rozwiązłości: do czego ich ciągnę-

ły niewiadomość i ciemnota. Takiż sam

plan, z wielką korzyścią przyjęty w roz

maitych częściach Europy i Ameryki.

„Tenże cel powodował niektóre o

soby i w Petersburgu do założenia szko-

ży dla nauki bezpłatney dzieci cudzę-

ziemeów klassy nayubóższey.  Wieloli

'czne zdarzenia przekonywały nas nie:
jednokrotnie 'o konieczney potrzebie

takiego zakładu w tey ludney »tolicy.

Mnóstwo” ubogich cudzoziemców, wiele

cierpi dla braku sposobów dostarczenia

dzieciom swoim, chociażby początko-
wych zasad nauk niezbędnych. Zale-

dwie mogą wyżywić swoję rodzinę: jak-|

że im myślić o jey edukacyi? Ci nie

sczęśliwi przepędzają niłodociane lata

na włoczędze po ulicach, wzrastają

w niewiadómości, rprawie zawsze wpa-

dają w szkaradny nałóg pijaństwaikra:

dzieży, pospolicie prózniactwa będący

skutkiem. !

„Na głównego dozorcę wybrany P.
Nill, członek angielskiego towarzystwa
missyi; na głównego nauczyciela, P.

Grey; na podskarbiezo W. Piotr van Es-
sen Godziny dla navsi przeznaczo: od
g do 42 z rana, od 2 do piątey po po-

iudniu. Szkoła ta otwiera się uP. Greya,
w domu xiężney Jusupów, na ulicy ga
lerney.

„Aaklad ten, którego korzyść i dos

broczynne skutki, przy pomocy i bło=
gosławieństwie Naj wyższego Stwórcy,
mogą przynieść nieżliczone owoce, po=
rucza się opiece i osobliwemu wspare
ciu Waszey Miążęcey Mości. «

Na nocie oryginaluey, własną ręką
ministra zapisano tak: „doprowadzono

„do wiadomości Cesarza Jegoiności
„w Petersburgu dnia 5 września 1821
„roku. Cesarz naywyżey zezwolił wy--
„znaczyć płacę dla P. Nill po 2,000
„rubli, póki to mieysce będzie zaymo-
„wał, a Panu Grey 1,000 rubli, i je»
„dnorazowie na zakład 5,000 rubli.«

Ż%
4

KOMITET DLA ZARZĄDZANIA TĄ SZKOŁĄ WZA.
JEMNEGO UCZENIA.

Pan Wenningcudzozie:niec, ponay-
wyższćm utwierdzeniu szkoły wzaje-
imnego uczenia według metody Lanka-
stra w Petersburgu, dla bezpłatnego
nauczania dzieci ubogich cudzoziem=

ców, prosił u ministra spraw ducho-
wnych i narodowego oświecenia o do» 

„Dzieci cudzoziemców wszelkiegoi

stanu do tey szkoły przyjmują się.

„Uczyć się będą: czytania, pisania!

|zwolenie: 1) złożyć komitet dla zarzą-
dzania tą szkołą, któryby między in-
nemi, zbierał jalmuzny od dobrodzie-
jów na jey utrzymanie. +2), Utezymy»
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wać w szkole, jeźli sposoby wystarczą,
około 10 chłopców, żadney pomocy nie-
mających, sierot, bez przytułku, 5) U-
prosić kilku dam, któreby przyjęły na
siebie obowiązek ścisłego dozoru ochę-

„, dóstwa i gospodarskiego urządzenia
w domu szkolnym. 4) Postanowić za
prawidło, ażeby wybór i wyznaczenie

dla szkoły dyrektora, czyli głównego
dozorcy, także poddozorców i nauczy-
cielów, zupełnie zależały od pomienio-
nego komitetu. 5) Komitet ma się skła-
dać z członków dyrektorów, jakimi
naznaczają się na raz pićrwszy:Ryczard

Nill, Piotr van Essen, Tomasz Rutt, i

i Jan Wenning. 6) Przyjmą ucześni-

ctwo w wewnętrznóm urządzeniu szko-

ły, pod nazwiskiem wyzytatorek, na-|
stępujące damy: Xiężna Zofija Mie-

sczerska, Panna Sara Kilham i Pani

Wenning.
P: Minister utwierdził wszystkie te

punkta na dniu 17 września 1821 ro-

ku, z warunkiem, ażeby osoby na urzę:

dy w tey szkole przez komitet wybie-

rane, przedstawianemi były ministro-

wi do potwierdzenia.
Tł. L. RoGatszi.

 

SZKOŁA WZAJEMNEGO UCZENIA, DLA UBO-
GICH CHŁOPCOW ROSSYAN W PETERSBURGU.

(z Dzień. De artamentu narodowego oświecenia.
Cz. VI, str. 117, r. 1822.

Członek towarzystwa szkolnego an-

gielskiego i zagranicznego Pan Hera,

przedstawił plan założeniaw Petersbur-

gu szkoły dla ubogich dzieci rossyj-

skich, na*”następujących prawidłach:

a. Ustanowić, za potwierdzeniem
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Jego Cesarskiey Mosci szkołę wzaje-
mnego uczenia w Petersburgu, dla u-
bogich dzieci rossyjskich.

2. Szkoła ta ma się składać ze 200
chłopców, od 7 do 12 lat wieku ma-
jących.

5. Naznaczyć od każdego dziecka,
opłaty za naukę, po 20 kopiejek na
tydzień. oł,

4. Nauczać ich czytania, pisania i
cztćrech działań pićrwszych arytmety*
ki, od godziny gtey do 12tey z rana;
a od zgiey do 4, po południu, zaymo-

wać rękodziełami, jako to: wyplataniem
koszów, kapeluszów słomianych, kręce-
niem sznurków; robotą stolarską, sze-
wiecką it. p. i

5. Pieniądze z wyprzedaży pomie-
nionych rękodzieł otrzymane, dwa ra--
zy na rok obracać na zakupienie rze"
czy do odzienia potrzebnych , i rozda-
wać je w nagrodę celnieyszym zu-
czniów. ; I

6. Nie używać w tey szkole żadnych
xiąg i nauk, oprócz Pisma Świętego.

7. Wprowadzićw użycie bilety dla
przyjęcia do tey szkoły, i przedawać
każdy po rubli dziesięć. Osoby dobro-

czynne, zakupując te bilety, mogą do-

starczyć dla ubogich dzieci, według

swego wyboru; nauki, w przeciągu ro-

ku jednego, w tey szkole.
8. Każdy kto zapłacił z góry 10 ru-

bli, ma prawo posyłać przez rok cały
jednego chłopca do tey szkoły; ten zaś,
który zapłacił rubli 20, posyła dwóch;

itak, za każde 10 rubli, przyjmować

się ma jeden chłopiec do tego zakładu.

g. Złożyć komitet z trzech dam i

tyluż mężczyzn, dla dozoru nad tym

zakładem.« o.



1215

Przy takowym planie, dodał jescze!
P. Herd: ,„Jeźli Jego Cesarska Mość
zezwoli na przyjęcie wyżey wypisane.
go pro,ektu, ja się podeymuję przypro-
wadzić go do skutku, i zarządzać szko-
łą, za naznaczeniem płacy roczney 3,000
rubli assygn. Dla 200 chłopców po-
trzeuna jest izba 66 stop długości, i31
szerokości; nad to osobna izba, dla
pracy rękodzielney.«

Cesarz Jegoiność, za dokładem o tóm
Ministra spraw duchownych i narodo
wego oświecenia, naywyżey zezwolił
na założenie wymienioney szkoly pod-
ług przytoczonych prawideł, dnia 24
czerwca roku bieżącego, mianując
członkami w punkcie gtym wzimianko
wanego komitetu: Xiężnę Zofiją Mie-
sczerskę, Panię Wenning, Pannę Kil-
ham; Radców stanu aktualnych Dżun-
kowskiego i Runicza, oraz cudzoziem:
ca Wenning.

4L. RocaLsxi.

 

WIZYTA KOSCIOŁA I DOMUNARODOWEGO POL.
SKIEGO, W RZYMIE POD TYTUŁEM S$ STa-
NisŁAWA. z polecenia (Jyca $. zawia-
domością nayjaśnieyszego alugusta
111, króla polskiego, 1757 i1758 ro
ku odprawiona. Z rękopismów Do.
GIELA do kodexu dyplomatycznego
przygotowanych i w bibliotece uni-
wer sytetu wileń. będących. Wyjątek
z 'Y.IH. przełożył z łacińskiego X.
Tad. Majewski Bazylian F.i T. D.

Dnia 25 maja 1757.

Gor Jego świątobliwość pan nasz,
Klemens XII, przez wyraźny rozkaz
sekretaryi stanu, pod dniem 28 marca

Dzieje dobrocz. grudzień rok 1822.
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| niedawno upłynionego, naymiłościwiey
poruczył nayprzewielebnieyszeinu .4n-
nibalowi, z miłosierdzia boskiego bi-

skupowi sabińskiemu, kardynałowi Ał-
bano ś. Klemensa, podkomorzemu Ś. ko-
scioła rzymskiego, wizytę kościoła 4.
Stanisława narodowego polskiego, u-
dzielając jego eminencyi wszelką wła-
dzę do tego potrzebną, jak się to oczy-
wiście pokazuje z owego rozkazu ory-
gtnalnie mnie udzielonego, dla wciągnie-
nia tu w wyrazach następujących... (1).
I gdy nayprzewielebnieyszy kardynał,

z naywiększą pilnością chcąc uskute-
cznić zlecenie sobie poruczone, przez

urzędowe obwiesczenie, pod dniem 18
biegącego, podpisem jego eminencyi
stwierdzone, zawiadomił wielebnego
JX. rektora, prowizorów i innych u-
rzędników rzeczonego kościoła o na.
znaczoney wizycie, z przepisaniem'dnia
teraźnieyszego na rozpoczęcie teyże ś.
wizyty przez jego eminencyą, a w na-
stępnych dniach kończenia przez niżey
wyznaczonych deputatów, jak pokazu-

zuje się ztegoź obwiesczenia oryginal-
nie mnie udziełonego w wyrazach... (2).
A przeto jego eminencya nayprzewie.
lebnieyszy kardynał ś. klemensa, jako
delegat apostolski, w skutek poleceń
Jego Świątobliwości, i wedlug wyżey u.
czynionego obwiesczenia, dziś około go-

dziny dwódziestey drugiey (5), w zwy.
czaynym swoitn pojeździe, w towarzy-

 

 

(1) Rozkaz ten opuszczony u Dogiela (P).
(2) Także opusczone u Jogiela (P).
(5) We Włoszech a mianowicie w Rzymie

liczą weiąż godzin dniowych 24, zaczyna
jąc od zachodu słońca; a zalóm godzina ich
22ga w maju wychodzi na naszę Glą po po-
łudniu (P).

78
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stwie nayprzewielebnieyszego Stanisła.
wa „dama Grabowskiego biskupa cheł:
mińskiego w Polscze , oraz JX. Aloize-
go Mathei i swoich domowników, do
rzeczonego kościoła $. Stanisława wy-
jechał, i tam, drogą zwaną Boteghe, u-
kryty osobiście się udał; gdzie przy-
bywszy, przy odgłosie dzwonów i mu-
zyki był przystoynie przyjęty od JX.
Jana Chryzostoma Szczycińskiego ka-
nonika katędralnego kujawskiego i po-
znańskiego, rektora rzeczonego kościo:
ła, i JX. Michała Walentego Fortowskie-

go, kanonika i kanclerza kollegijaty
warszawskiey, jednego z prowizorów
tegoż kościoła, i wielu innych narodu
polskiego. Po zaniesieniu przez czas
niejaki modłów do Boga przed wielkim
ołtarzem, ubrał się w szaty. biskupie,
fioletowe złotem. wyszywane, potóćm
po modlitwach za umarłych, złożył rze-
czone szaty, a w inne buskupie białe
równie złotem wyszywane był u-

(brany; i nareszcie po obeyrzeniu nay-
świętszego sakramentu eucharystyi i od-
śpiewaniu hymnu, uroczyste assystują-
cym i ludowi dawał błogosławienstwo.

Po czem zalecił co następuje :
Aby hostye latem przynaymniey co

osiem dni,w zimie zaś co piętnaście dni
były spożywane i odnawiane; aby za:
słonka 5. puszki nowa była zrobiona,
biala, kitaykowa; aby nakrywka teyże
ś. puszki wewnątrz była pozłocona; przy-
bytek w którym utrzymuje się nayś.
sakrament zalecił wewnątrz ozdobić
białym adamasżkiem ; kluczyk zaś od
tegoż przybytku kazał pozłocić, i sznur-
ki jedwabne przyczepić; nadto aby ca-

ły stół ołtarzowy był pokryty ceratą i
na nim trzy tylko długie obrusy zasłane.
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Po tóm obeyrzał inne cztóry ołtarze
w tymże kościele znaydujące się, i za-
lecił, aby święte ich kamienie pokryte
były ceratą, i rozkazał, aby relikwije
świętych na jednym z tych ołtarzów na
publiczną cześć wystawione, byłyznie-
go zdjętei odłożone do zakrystyi, póki
formalnie za autentyczne uznane nie
będą, a tym czasem wystawiać nie po-
zwolił. Odrzucił obrus w części podar-
ty, znaleziony na oltarzu. Ukrzyżowa-
nego Pana, i używać go nie pozwolił,
rozkozał też, aby nie wielki przybytek
na tym ołtarzu znaydujący się, był znie-
siony. Nadto zalecił, aby zewnątrz pa
Łokach spowiednic, umiesczone były
obrazy ukrzyżowanego, aby na przo-
dzie zamki dospowiednic dorobiono, dla

przeszkodzenia siadania w nich świec-
kim. (Co do chrzcielnicy czyli na*
czynia z wodą święconą, tę jako iinne
w tym kościele znalezione , pochwalił
i zatrzymał. Potóm udał się do zakry-
styi, obeyrzał relikwije świętych w niey
znaydujące się w pewney szafie, i roz-
kazał ich na publiczną cześć nie wysta-
wowaóć, dopokąd się. Ao Cz0E nie
zapewni.

Co wszystko wyFonawszy, jako się
„powiedziało, jego eminencya nayprz.
kardynał ś. Klemerek. delegat apostol-
ski, przybrał sobie do wizyty ogulney
i sczegulney tegoż kościoła JX. Aloize-
g0 Mathei, na adwokata teyże wizyty
przes ży! Pana adwokata Józefa n-
drzeja Skaramuli, jako też na notaryu-
sza teyże wizyty mnie niżey podpisa-
nego Felixa Antoniego Pauletti R. C. A:
sekretarza i notąryusta, wszystkich 0-
becnych i zezwalających; którym wszy”  stkim i kazdemu w sczegulności Pa S$:
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minencya nayprzewiel., kardynał, przy
oddaleniu się z tego kościoła poruczył:
aby rzeczoną świętą wizytę, co do miey-
sca, osób, rzeczy, wspomnionego ko-

ścioła, według praw odbywali, w nastę-
pnych dniach, jakie za naydogodnieysze
sobie osądzą, dając, udzielając wsze|-
ką, zupełną władzę i powagę, na coi
dowody (4).

Działo się w Rzymie, dań wyżey,
w obecności świadków, wielebnych Pas-
chale, Fincenti de Barigiano, Floryda
Ubaldi:i innych. !

Dnia 26 tegoż. miesiąca.

Wspomniony JX. Aloizy Mathei
w skutek zlecenia jemu danego, przez
jego eminencyą nayprzewieleb., kardy-
nała Annibala, dziś o godzinie 22, ra-
zem z P. adwokatem Józefem Andrze-
jem Skaramuti, adwokatem rzeczoney
$. wizyty, i ze mną, do rzeczonego ko-
ścioła Ś. Stanisława udali się, i tam
przybywszy w obecności i towarzystwie
JX. rektora, i JX. zakrystyana tegoż
kościoła, odprawując rozpoczętą przez
jego eminencyą nayprze. rzeczonego
kardynała Annibala 5. wizytę, w ten
sposób daley postąpiono.

"Naprzód otworzono atrzynikź sre-
brną na święte relikwije w rzeczo-
ney zakrystyi, jak się wyżey. powie-
działo, znaydującesię, wewnątrz jey
znaleziona została inna skrzyneczka,

drewniana, blizko na trzy cale wyso
ka, pieczęcie zaś, co się po obu stro-
nach pobocznych teyże skrzyneczkł
znaydowały, były wszystkie połamane,

(4) Opusczone u Dogiela (P).

1
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'tak, że nakrywka owey skrzyneczki o-
twarta zostawała, a wewnątrz tey dre..
wnianey skrzyneczki znalezione były
obwinięcia papierowe, jak twierdzono,
relikwije świętych zawierające, lecz
także bez żadney pieczęci lub znaku
autentycznego, i dla tego JX. Mathei,
te jako i inne relikwije w relikwijarzach
znaydujące się, tak srebrnych jak dre-
wnianych, znowu zatrzymał, póki o nich
się pewność zupełna nie poweźmie.

 'Potóćm obeyrzane były sześć kieli-
chów z tyląż patenami, z których jeden
srebrny wewnątrz pozłocany z napi-
sem pod spodem z jałmużn pobożnych
krajowców, zalecił nanowo wewnątrz
pozłocić; pozostałe pięć kielichów i
wszystkie rzeczone sześć paten, jako
żadney naprawy niepotrzebujące, po-
twierdził. 

  

Dnia 6 czerwca 1737.

Tenże sam JX. Aloizy Mathei w moc
danych sobie wyżey wspomnionych
przywilejów, w obecności i towarzy-
stwie rzeczonego adwokata Skaramuti,
także w obecności i towarzystwie te.
goż JX. rektora następnie wizytując,
takie postanowienia poczynił.

A naprzód, rozpatrzywszy się, że
w rzeczonym kościele brakowało na-
czynia na ŚŚ. oleje, kazał więc sporzą-

dzić i umieścić niedaleko ołtarza Jezu-
są ukrzyżowaneyo, w kącie przed wni-
ściem na, gradusy do „prezbiterium, a
to naczynie powinno być w zdłuż i
w szerz na jednę palmę (5), grube Ry

(5) Palma rzymska znaczy około pół łokcia
litewskiego (P) > 8

78*
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naymniey na dwie pakny, z nakryw-
ką marmurową i z napisem sacrarium.

Potćm zalecił obeyrzeć, czyli groby
w przyzwoitey znaydują się odległości
od ołtarza, tak, żeby się pod niemi

zgoła nierozciągały; i pokazało się że
znaydujący się pod ołtarzem wielkim
jest całkiem pod nim, nie znaleziono|
atoli w nim ani trupów ani kości zmar:
łych, lecz. znaleziono tylko
zmarłego pod rogiem ©ltarza, za oLrę-
bem jednak ołtarza; z tym wszystkim

zalecono aby na potćm w rzeczonym

grobie zmarłych nie chowano; i ztego
powodu postanowiono ów grób we-|

wnątrz murem zarzucić w zdłuż i wszerz,
i weyście także zamurować.

(Daley w wizycie dnia tego opisują się dro
bnieysze rozporządzenia wPRedem naprawy i
przyzwoitego utrzymania sprzętów w zakrystyi

a takąż czynnością zaymowała się wizyta iw dniu
15 czerwca; co wszystko jako rzeczy mnięy

interesujące czytelników, opusczamy),

Dnia 12lipca 1757..

Przed: rzeczonym JX. Aloizym Ma-
thei wizytatorem od nayprzew. kar-
dynalła delegowanym, w obliczu pana
adwokata Skaramuti, adwokata teyże
ś. wizyty, i mnie wyżey wspomnione-
go sekretarza, w ciągu teyże wizyty
była złożona w mieszkaniu rektorskiem
rzeczonego kościoła kongregacya scze-
gulna nadzwyczayna, na. którey znay-
dowali się wspomnieni wyżey JX. Jan
Chryzostom Szczyciński rektor, i JX. ka-
nonik kanclerz Michał Walenty Forto-
wski, jeden z prowizorów rzeczonego
kościoła idomu, na którey JX. Mathei
mocą władzy sobie udzieloney od nay-

jednego |
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przew. kardynała, następujące poczynił
postanowienia,.

Dla obrachowania kassyera rzóczo=
nego: ś. kościoła i domu królewskiego;
więcey jak. od dziewięciu lat,,. rozka-
zał jednemu z prowizorów, to jest
J XFortowskiemu razem z rachmistrzem,.
porównać kwietacye opłat odmieszkań-
ców czyli naymujących, i innych dłu-
zników tegoż kościoła idomu.: jako też
zalecił abnitrzowi przeyrzeć reje--
stra wydatków tak od teraźnieyszego
rektora jako też i od jego poprzedni.
ków.

Rozkazał przytćm aby JX. rektor
w wydatkach, które zwycżaynie czy-
nić będzie dla tego kościoła i zakrystyi,
np. za wypranie bielizny iinne tym
podobne, gdy opłata pięć juliów prze-
wyższa, miał kwietacye od tych, któ-
rymopłacać będzie: i le pokazywać
ma razem z wydatkami miesięcznemi

JJ. WW. prowizorom: po których po-
twierdzeniu wydatki takowe mogąsię
już od rachmistrza do xiąg wpisywać,
bez okazania zaś takowych kwietacyj
JJWW. prowizorowie żadnym sposo-
bem tych rejestrów potwierdzać nie
powinni.

Potćm gdy postrzeżono,. że poru.

czenie prokury na osobę Bartłomieja
Sakhentti, do ośmiu lat, dla odbierania
pożytków z placów (locorum montium),
należących do tego Ś. kościołaidomu
narodowego, upłjwało, Ad przez to opla-
ta tych dochodów miała się odnosić do
prowizorów, z tych więc powodów
JX. Mathei, mocą władzy sobie poru-

czoney, i razem rzeczony kanonik Jan
Chryzostom Szczyciński, i kanonik kan-
clerz Michał Walenty Fortowski rektor,
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jako też prowizor tego S. domu igo-, łożonych od adwokata Skaramuti, i
spody, tegoż Sakchetti Bartłomieja obe-
enego i zezwalającego znowu przezna-
czyli, dopokąd się kto nie upatrzy, na

prokuratora i kassyera do pobierania
opłat wnoszonych i wnosić się mających,
z tychże placów do kościoła i domu na-
rodowego śŚ. Stanisława należących, i
innych przychodów i należności od ja-
kichkolwiek dłużników opłacanych, i
których potrzeba kwietować, tak pry-
watne jak urzędowe kwitacye wyda-
wać i podpisywać, dłużników zaś apła
tę zwiekających pozywać, wszystkiemi
prawnemi krokami do opłaty zmuszać,
tak sumimy należney jako i expensów
prawnych, i dla tego wszystkie spra-
wy rzeczonego kościoła i doniu wsezę-
te i napotćmzrodzić się mogące, tak|
zaczepne jak odporne, przed jakim-
kolwiek sędzią itrybunałem prowadzić,
jakiekolwiek umowy potrzebne stano- |-
wić, przysięgę od potwarzy,. podey-
rzenia i wszelką inną godziwą'i uczci-
wą wykonywać, na wszystko: pozwala-
jąc i na to dając it. d.

Działo się jak wyżey w obecności
wieleb, Piotra MViktora Filio, ż: Mikoła-
ja Filio it. d..

Dnia 1ą tegoż miesiąca.

Przez tegoż JX.Aloizego Mathci wizy-
tatora jak wyżey przybranego, w obliezu
itowarzystwie takadwokata Skaramu-
ti, jako teź rzeczonych rektora i pro-
wizora, była daley odprawiana taż: sa-

ma ś. wizyta: i żeby mieć potrzebne
dowody © prawdziwości wspomnionych
wyżey świętych relikwiy, pytani byli
dway. świadkowie,:według kwestyj u-

co odpowiadali, na dwóch osobnych
kartach podpisali i te się oryginalnie
tu dołączają.

Poczćm tenże sam JX. Mathei za-
lecił wspomnione relikwijarze srebrne
i inne świętości znowu złożyć, idla
większey ostróżności złożono w teyże
samey szafie znaydującey się w zakry»
styi: od którey klucze ten sam JX. Ma-
thei przy sobie zatrzymał, i jescze dla
tem większego bezpieczeństwa z obu
stron otworu szafy przyklejono papier
i na jego końcach przyłożono tegoż
Mathei pieczęć na Jaku czerwonym.

Potóm taż Ś. wizyta była odłożona,
w zamiarze odbywania jey dalszego
w dniu upatrzonym..

Dnia 28 tegoż miesiąca.

Wspomniony JX. Mathei wizytator,
w obecności: wspomnionych adwokata
Skaramuti i JX. rektora rzeczonego
kościoła, dalszą wizytę odbywając, 0-
beyrzawszy pieczęci na rzeczoney szą-
fie przyłożone pierwiey,i znalazłszy
je w. całości, oddarł pieczęcie,otwo-
rzył potóm. szafę i w ten sposób daley
postąpił.

Naprzód na mocy odpowiedzi rze-
czonych świadków na dniu 19 biegą-
cego, oraz pytań examinatorów, świę=
te relikwije do czterech srebrnych re=
likwijarzów złożone, jako też inny
amnieyszy relikwijarzyk srebrny, w któ-
rym się chowa cząstka drzewa krzy-
ża Ś.,czerwonym sznurkiem jedwabnym
obwinąwszy, końce na nowo pieczęcią
na laku czerwonym umocował, na do- „wod, że są autentyczne,iże na. pii-
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bliczną cześć mogą być wystawione.
Na szafie zaś wspomnioney, w którey
chowają «się rzeczone relikwije zalecił
dać napis reliquiae sanctorum: potóćm
klucz od tey szafy oddał rektorowi.
Inne zaś relikwije w różnych relikwi-
jarzach i w opisaney wyżey skrzynecz-
ce drewnianey znalezione, bez żadne-
go znaku autentycznego, i które spra-
wdzonemi być nie mogły, JX. Mathei
zamknął w teyże skrzyneczce, na któ:
rey nakrywce zewnątrz położony był
napis jakoteż i wewnątrz, reliquiae in-
certae et non autnenticae.

Gdy z powodu »rzeczoney wizyty
apostolskiey odprawowaney przez nay-
przew. -kardynała Annibala Albana,
znalezione też były inne relikwije
w różnych relikwijarzach rzeczonego
skościoła, bez żadnego znaku autenty-
cznego, ani mogły być sprawdzonemi;
JX. Mathei używając władzy sobie u-
dzieloney, zamknął je w skrzyneczce
i opieczętował, „aby na potem wysta-
wiane na cześć nie «były. I tę skrzyne-
czkę kazał tenże IX. Mathei schować

"do inney szafy a nie do tey gdzie au-
„tentyczne relikwije złożone były.

Potóm dla poźney pory, odłożona
.B. wizyta na dzień upatrzony it. d.

„Dnia 18 sierpnia 1787,

"WspomnionyJX. Mathei współwi-
zytator dalszą 'wizytą odprawując, 0 go-
dzinie umówionćy przybył, iw przytom-
ności adwokata Skaramuti i rzeczo-
nych rektora i prowizora, w ten spo-
„sób zagaił.

Naprzód odwiedził gospodę,gdzie |
zalecił mieprzyjmować oprócz samych|
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tylko wędrowników polskich ti litew-
skich, a co do innych według funduszu
i ustaw tego $. domu w salkziuia 20,

których zaGhówiA ścisłe nakazał, zo-
stawując roztropności rektorów, odda-
lać mieszających pokóy, i uchybiają-
cych przyzwoitey skromności i uszano-
waniu według rozdziału 21 tychże u».
staw, a w przypadku wyprawiańia za
takie przestępstwa, prosić powagi nay-
przew. kardynała protektora.  Rozka-
zał też i zalecił rektoróm ówczasowym,
aby się starali naydaley przed drugą
godziną nocną kazać zamykać bramę
owego domu królewskiego i aby już po
tey godzinie nikomu więcey weyścia
nie pozwalano; gdyby zaś kta natarczy-
wie kołatał, ażeby według praw z ta-
kim postępowano, w tymże rozdziale 21
rzeczonych ustaw.
__ „Aby zaś wszyscy podróżni takświec-
cy jak duchowni wiedzieli swoje obo-
wiązki, a mianowicie odprawiania
ciągłego litanij za fundatorów i dobro-
dziejów i inne zamykające się w  roz-
dziale 20 i 21 rzeczonych ustaw, dla
tego przepisane mają mai zawieszone
w owymi domie.

Dowiedziawszy się, że w tym do-
mie światło nie utrzymuje się, chociaż
lampa wisi przed obrazem ukrzyżo-
wanego, zalecił więc rzeczoną lampę pa=
lić aż do drugiey godziny w nocy, a
na wydatek na oliwę przeznaczyć za-
krystyanowi na miesiąc piętnaście ju-
liów, do którego należeć będzie zapala-
nie i gaszenie lampy, rektor zaś ma
mieć dozor, aby w tem jak w innych
rzeczach nie było m. naymniey-
szych.

Zwiedził potćm mieszkania do rze-
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'czoney gospody z tylu. dachach i
wy chodzące na mały dziedziniec, na
który weyście jest przez inny dom te-

goż kościoła i mają kommunikacyą in-

ne domki, należące do innych właścicie-
lów a sczególniey najemników, z któ-
(rego dziedzińca gdy można weyść do
rzeczonych: mieszkan a z tych do go-
spody, i dla avielu innych przyczyn do

tego powodujących, zalecił troje owych
dóawi rzeczonych mieszkań na dziedzi-
niec wychodzących, zamurować, a dla
weyścia do dwóch z nich otworzyć drzwi
od gospody, i na potćm jedno z tych
mieszkań końcowych używać, jak się
używa dla zakrystyana, a dwa drugie
dla kk płanów, albo znakomitszych AP
grzymów, przyjętych wedlug praw i
ustaw rzeczonych.

Na weyściu do gospody z prawey
strony, czyli na pierwszym stopniu
schodów, po których wstępuje się do
mieszkania rektora, postrzeżono znay-
dujący się ołtarz,mający znaki poświę-
cenia, na którym jednak według powie-
ści, lubo się teraz nie odprawnują, da-
wniey msze odprawowały: a ponieważ

- była wątpliwość jakoby ten oltarz był
'przeniesiony z dawnego kościoła, w któ-

rym mogly się zaałobwać ukryte świę*
tych sczątki, zalecono zatćm, ołtarz
ten znieść w obliczu jednak rektora i

mego kancelarysty, dla tego, że jeże-
liby się znalazły rzeczone sczątki, aby

zachowały się w szafie. zakrystyjney,

póki się ich autentyczność nie rozpozna.
Na reszcie dla poźney pory odłożona

ś$. wizyta, w zamiarze dalszego jey koń-
czenia w innym dniu upatrzonym.

| wicza,
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Dzień 15 września 1757.

Gdy już od miesiąca maja zeszłego,
według prawideł i ustaw rzeczonego
kościoła, urząd rektora JX. kanonika
Jana Chryzostoma Szczycińskiego ukoń-
czył się, równie jak JW W. prowizorów;
i tenże sam kanonik rektor, wielekroć

razy prosił o uwolnienie siebie od re-
ktorstwa, aby się mógł udać dla mie-
szkania przy kościolach, gdzie miał swo=
je kanonije, rachunek też swojego urzę-
dowania okazał na wizycie; przeto za
wiadomością nawet jego eminencji kar-
dynała wizytatora, wspomnionyJX.
Mathci odbywając rozpoczętą wizytę,
w obliczu P. adwokata Skaramuti po-
stanowił zwołać zgromadzenie krajow-
ców, aby w obliczu i towarzystwie je-
goż samegoirzeczonego adwokata Ska»
ramuti, zebrać się mogli na wybor no-
wych prowizorów i rektora, podług
[zwyczaju i ustaw, których też zacho-
wanie, i co do teyże elekcyi nayusil-
niey zalecił.

Przy obecności więc i towarzystwie
rzeczonego JX. Mathci wspólwizytato-
|ra, i rzeczonego adwokata Skaramati,

zwołani do zakrystyi wspomnionego ko-
ścioła owi krajowcy, w ilości dziewięciu,
iprzez wota sekretne, jak „zwyczay jest,
wybrali nowych prowizorów: JW. kra-
biego Kajetana Sołtyka, JW. hrabiego
Adama Krasińskiego, JW. krabiego
„Antoniego Wolskieggo,i JX. kanonika

Jana Kantego Wozińskiego, którzy we=
dług formy rzeczonych ustaw przysięgę
wykonali. Następnie na nowego rekto-

ira JX. Archidiakona Sebastyana Molino-
którzy wszyscy wspomnieni

JWW. prowizorowie , a mianowicie
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rektor, obowiązki swoje przyjęli i wier-
nie je spełniać wedlug ustaw przyrze-
kli. Po czćóm wzmieniony JX. Mathei

powagą wyżey wspomnioną, wybory rze-

czone utwierdził.

Dnią 18 września 1757.

Rzeczony JX. Mathei dalszą wizy-
tę odbywając w przytomności wspom-
nionego archidyakona Molinowicza, no

wo wybranego rektora, i JWW. hrabie-
go Wolskiego, Antoniego Adama Kra-
sińskiego, i kanonika Jana Chryzostoma
Szezycińskiego bylego rektora, obeyrzal
naprzód archiwum w mieszkaniu rek-
torskićm znaydujące się,
uporządkowania, rozkazał uczynić spis
wszystkich papierów, dokumentów, i

xiąg w nim znaydując ych się, podług
wzoru ustawy Ś.p. Benedykta XIII, za-
czynającey się maxima vigilantia pod
dniem 18 lipca w Rzymie 1727, i wsży-
stko co się w teyże konstytucyi zamy-
ka, dopełnić. Po czem wspomniony
kanonik Jan Chryzostom oddał nowemu
rektorowi klucz od rzeczonego archi-
wum, jako też pieczęć narodową kró-
lewskiega domu. Odwiedził też biblio-
tekę w temże mieszkaniu znaydującą się,
kazal zebrać xięgi w jednym przedmio-
cie, i podawać na każdych szafach na-
pisy z wysczegulnieniem rodzaju xiąg,
i wedlug tego podziału zrobić rejestr
dla łatwieyszego wynalezienia tychże|n
xiąg. Rozkazał także uczynić opisanie
czyli inwentarz ogulny wszystkich śś.

sprzętów srebrnych, i innych rzeczy do
kościoła i zakrystyi należących,
też wszystkich ruchomości

dla lepszego.
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królewskiego domu należących, i cały
ten inwentarz natychmiast uczynić na
żądanie mnie niżey podpisanego, a na
potóm ile razy odmiana rektora nastą-
pi, odnawiać się powinien w obliczu i
z podpisem JWW. prowizorów i rek-
torów ówczesnych,.lub ręką jednego
notaryusza publicznego, do woli tych-
że JWW. prowizorów; gdy zaś ten
inwentarz oggulny będzie sporządzony

w przytomności i z podpisem rektora i
prowizórów, a nie ręką publicznego no-
taryusza, przeto taki inwentarz w ory*

ginale powinien pozostać przy owych
prowizorach, do których należeć będzie,
kopiją jego wydać rektorowi ówczaso-
wemu, jak skorojey zażąda, będąc obo-
wiązany na końcu urzędowania swoje-
go zdać rachunek tymże prowizorom
ze wszystkich rzeczy w rzeczonym in-
wentarzu umiesczonych. Po czóm od-
łożona była wizyta na inny =" dla
kończenia.

Dnia 29 września 1757.

Rzeczony JX. Mathei dalszą wizytę
odbywając w przytomności rektora Mo-
linowicza, hrabiow Krasińskiego i Wol-
skiego, prowizorów, następujące poczy-

nił rozrządzenia.
Gdy między innemi relikwijarzami

wystawiać się zwykłemi, znayduje SIĘ
też skrzynka sróbrna, zawierająca in-
ną skrzyneczkę drewnianą pozlacaną,
w którey się przed tem utrzymywały

niektóre rekwije dla niepewności swo-

jey przez tego JX. Mathei z nicy wy-

jako | dobyte, i doinney skrzyneczki drewnia-

gospody i|ney schowane z napisem relikwie nie-P 4 Ę
w mieszkaniu rektora będących, i do pewne: oczem obszernieysza wiadomość
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w dekrecie tego JX. 'Mathei, w akcie
wizyty pod dniem 28 lipca, z zalece-
"nie m, aby wspomniona skrzyneczka dre-

wniana pozłacana, zupelnie była wy-

próżniona, przeto JA. współwizytator
starał się, za posrednictwem JX. Cer-
vioni zakrystyana jego śwtątobliwości,

na-ofiarować kościołowi Ś. Stanisława
rodu polskiego, inne ŚŚ. męczenników

szczątki. i rzcezą samąófjarów alt. Jakoż

te, co od JA. Cerviomi zakrystyana otrzy”
mano, złożone były w owey skrzynecz-
ce drew niancy pozłacaneJ» którą sznur-
kiem jedwabnym czerw ony rm obwiązał.
w wielu mieyscach pieczęć własnąprzy-

łożywszy na laku także czerwonym, i

aby imiona tych śś. męczenników były

wiadome, sp:sał je na osobney karcie

także pieczęcią wielką umocowaney.Dia
większego przeto bezpieczeństwa tych
świętych sczątków, rzeczoną skrzynecz-
kę drewnianą pozłacaną, wspotmnione

sczątki w sobie tniesczącą 1 wspom -
nionemi pieczęciami opatrzoną, w dru--
€ą srebrną skrzynkę złożywszy,obwią-
zał ją sznurkiem jedwabnym czerwo
nym, kładąc na każdym rogu swoję
pieczęć na daku czerwonym. Poczem:
rzeczony JX. wspólwizytator pozwolił
też sczątki święte na cześć publiczną
wystawiać, irzeczoną kartę autentycz-
ną JX. Cerrioni zakrystyana, JX. Mo-
linowiczowi oddawszy, kazał ją zacho-

- wać w archiwnm.

Dnia 4 lipca 1738.

Gdydocadmińistracya „dóbri
Jad «owego ;kościoła królewskiego
wymaga, aby zaradzając ich calościi
użytkowi pewne poczynić postanowie-

Dzieje dobrocz. grudzień. rok 1822.
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nia, przeto rzeczony JX. Mathei współ-
wizytator weśpół zP. adwokatem Ska»

ramuti, rzeczoney:'ś. wizyty a:dwokatem,
„następujące postanowił przepisy.

Naprzód. Potwierdził wyrok nie-
gdyś postanowiony od' nayprze. kardy-

'nała Gentiła, pod tę porę 'cekonoma rze»

| czonego kościoła, i ponicważ potrzeba

tego tyło, nańowo zabronił rektorowi
przyjmować miesięcznie opłatę skuda
jednego, jak byłozaprowadzono daw-
niey; lecz żeby jalnuznom mszalnym

A innym poslugom tego kościoła wyda-

rzającym się, rychlo ńógł zadosyć uczy-.

nić, zalecił Jw W. prowizorom ówcza-

sowym, aby na początku każdego mie-
'sląca przezńaczali mu do zaliczenia ilość

odpowiadającą jałrmużnom mszalnym
tego miesiąca, wedlug roporządzenia ta-
blicy, na opłatę zakrystyanowi i na
zwyczayne wydatki, jedenaście juliow
na wino, hostye, oliwę, z czego na kon=
cu miesiąca obowiązany zdać rachunek
przed nimi, składając assygnaty, i zte»
go pow:odu powi inicn utrzymywać xięgę.
ds zapisywania rzeczonych wydatków.

A jeżeliby wśród miesiąca inne drobne
wydatki koniecznemi były, tenże rektor
własnemi ma zastąpić, zapisując je w rze-
czoncy xiędze, a na końcu miesiącą

JWw. prowizorowie naznaczają obli-
czenie; zapłaty zaś takowe i policzenia,
mają być czynione rektorowi nieinaczey,
tylko za assygnatą wydaną do banku
pobożnego (s. monszpietatis) jak będzie

niżey.
Powtóre. NWydatek z powodu uroczy-

stości ś.Kazimierza i1 ś.Stanisława, niepo- 
winien wcalku przewyższać ilość ibstu
skudów, obie uroczystości zaymując, to.

| jest na mużykę, jeżeliby ją mieć chcia-

79
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no, na ozdobienie kościoła, za mszę śpie-
waną i inne potrzeby. Na uroczysto-
ści zaś ŚŚ, JackaiJadwigi, według zwy-
czaju, nicsię nie wydatkuje. Nadto, tak
w te, jak w rzeczone uroczystości śś. Ka-
zimierza i Stanislawa, te tylko odpra-
wują się msze z dochodów kościoła, któ-
re z obowiązku włożone od pebożnych
rozrządzeń zmarłych, odprawować się
powinny. Co do innych mszy, z nabo-
żeństwa odprawować się mających, ża-
dna jalmużna z przerzeczonych docho-
dów nie może się udzielać. Wszystko
atoli co się w tym dekrecie mieści, pó-
tytylko ma znaczenie, póki nie nastą-
pi całkowite umorzenie summy zawinio-
ney do 17,500 skudów, teraz wyno-
szącey.

"  otrzecie.  Zabronił całkiem i na-
zawsze z dochodów kościoła sprawować
jakimkolwiek sposobem uczty, pocze-
stki, jakiegokolwiek bądź rodzaju i ga-
/tunku, nawet w mierney jakiey ilości,
tak z powodu przerzeczonych. świąt u-
roczystych, jako też w inney porze roku.

" Poczwarte. Zabronił nadto rekto-
rom i proewizorom. owczasowym, z do-
chodów przerzeczonych jakiekolwiek
naydrobnieysze czynić wydatki na o-
zdoby w domach tego kościoła w na-
jóm zwykle pusczanych, i takie tylko
czynić się mogą, jakich istotne petrze-
by wymagają, na utrzymanie tychże
dowów.

Popiąte. A ponieważ rzeczone do-
my, niekiedy naymowane były, jak i do-
tąd niektóre z nich znaydująsię w rę-
ku osób cywilnym długiem: albo na-
wet kryminalnym wystepkiem uwikła-
nych; zalecił więc JJWW. rektorowi i-
 prowizorom, też osoby w przeciągu 0-
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śmiu dni całkiem óddalić, używając na-
wet pomocy i powagi nayprze. kardy-
,nała protektora, jeżeliby tego potrze-
ba było; i na potóm zakazał tymże
kościoła urzędnikóm owczasowym i in-
nym sługom, do których należy rze-
czone domy w najem pusczać, aby bez
pozwolenia kardynała protektora tym
osobom domów kościelnych nie naymo-
wać, ani utrzymywać pozwalać. A jeże-
liby do ich wiadomości doszlo po od-
daniu w naymę, że który z naymu-
jących wplątany jest w sledztwo jakie
kryminalne, lub ulegać musi jakiemu
cywilnemu rozkazowi, obowiązani są
oddalić w przeciągu czasu rzeczonego od
dnia powziętey wiadomości, za pośre-
dnictwem wladzy nawet JW. prote-
ktora jak wyżey; ijeżeliby termin nay-
mu nie skończył się jescże, natychmiast
za unikczemniony i za żaden, po upły-
nionym rzeczonym terminie, ogłosił.

Popiąte. Zakazał też. równie, aby
na potćm rzeczone domy nie byly nay-
mowane jakiey osobie obcey chociażby
Krajowey, nie w Rzymie lub państwie
kościelnćm nieposiadającey, lab żadne-
go w Rzymie urzędu, zatrudnienia lub
sztuki nieumiejąccy, chyba tylko za pa-
ręką odpowiednią. dostatniey jakiey o-
soby, choćby niemającey wyliczonych
przywilejów. A jeżeli teraz. dom jaki

jnajęty znayduje się, zalecił: prowizo-
rom aby natychmiast, według. przerze- -
ezonego postanowienia uczynili, aby ta-  ki dom im nie był naymowany, i aby
tym osobom zarówno i potćm naymo-
wać nie można było., przepisał, chy-
„ba sposobem podanym, i uzyskawszy
wprzód całą należność, aby kościół, z
przyczyny budowania czczych. domów
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obciążony dlugiem, większey straty w
swoich dochodach nie doświadczał.

Posiódme. Zalecił też JJWW. pro-
wizorom pilne poszukiwanie dłużników
kościoła, ito nietylko tych, którzy z po-
wodu teraźnieyszych lub przeszłych
naymów, lub skądinąd dłużnikami zo-
stali; lecz też i tych panów krajowców,
którzy z nabożeństwa ku rzeczonemu
kościołowi dobrowolnie jegoż dlużnika-
mi się stali, i własną na to obietnicę i

obowiązek w'xiędze ustaw zapisali. A
jeżeli co się uzyscze od nich w ręce
JX. rcktora lub prowizorom, zalecił, aby
ciż oddali podskarbiermu kościoła dla
złożenia w banku pobożnym (in s. mon-
te pietalis).

Poósme. Aby się zaś szkodzie rze-
czonego kościoła zaradziło, zalecił re-
ktorowi i prowizorom ówczasowym, aby
podskarbiego przychodów tegoż kościo-
ła, zmusili do złożenia paręki dostate-
czney, i tylekroć razy odnawiali, ile-

kroć razy będzie potrzeba, według ich
mniemania, albo ilekroć razy nastąpi
zdarzenie odmiany podskarbiego. 'Fen
zaś podskarbi wszystko co odbierze do
rzeczonego kościola należącego, złożyć
powinien w banku pobożnym, i dła te-
go będzie miał xięgę usicbie, w którey
iłości zaliczone własną ręką oficyalisty
tegoż banku mają być zapisywane, a
tę xięgę na wszystkich kongrcgacyach
jako też na zapotrzebowanie wszelakie|
rektora i prowizerów, ma okazywać,

Podziewiąte. lle razy zaplacić co
wypadnie wierzycielom tego kościoła
jakiegokolwiek rodzaju i gatunku, za-
kazał rektorowi i prowizorom aby
rozkazy opłaty czynić się mająccy, czy
słowne czy na piśmie, nie były dawane
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do podskarbiego, lecz opłaty takowe od-

bywać się mają za assygnatami od ra-

chmistrza kościoła do banku pobożne-

go wydawanemi, a przez nich podpisa-

nemi, z tą jednak uwagą, że jeżeliby

rzemieśnikom opłata wydawana była,

rozkazów tych podpisywać nie należy

inaczey, tylko za okazaniem przez tych-

że rzemieśników rachunków od archi-

|tekta kościelnego lub inney poważney

osoby (gdy idzie o rzecz do architekta

nienależącą)przeyrzanych, i przez tychże

urzędników rzeczonych sprawdzonych,

i takowe rachunki mają być zachowane

u rachmistrza, a na końcu każdego re-

ku w rachiwum kościelnćem składane.

Podziesiąte. Nakoniec, każdego ro-

ku załecił rachmistrzowi sporządzać spis

długów dla podania prowizorom,acho-

ciaż e wierności teraźnieyszego podskar-

biego żadnego powodu powątpiwania

nie masz, ztćm wszystkićm zaradzając

na przyszłość, zalecił dwóm z owych

prowizorów lub innym dwóm powa-

znym osobom, z sekretney kongregacyi

wybranym, aby mając wspomniony spis

długów, przeyrzeli assygnaty i spraw-

dzili, czy pozostała należność z nimi

się zgadza, i na pierwszey kongregacyi

o tćm uwiadomili. 3

Pojedcnaste. Zakazał nadto rachmi-

strzowi ówczasowemu aby się nie wa-

jżył na potćm w doinie swoim utrzy-

mywać jakichkolwiek xiąg do kościoła

należących, rachunku rzemieślników, i

innych dokumentów kościoła; lecz wszy-

stko ma być złożonćm w jednćm z mie-

Iszkań rektorskich, lub w innem mie»

"szkaniu w obrębie domów kościelnych,

na ten koniec od JJWW. prowizorów
przeznaczonćm, dokąd ma przychodzić

7g* 1 ! 2%
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dla odbywania swojego obowiązku; i dla
tego wolny mu powinien być zawsze
wstęp do tego mieszkania, ile razy te-
go zażąda. Na końcu zaś, każdego roku
wszystkie rzeczone dokumenta i xięgi
już niepotrzebne, rzeczonym prowi-

zoromn odda dla złożenia w archiwum.
Podwónaste. Do tych JJWW. pro-

wizorów troskliwości należeć będzie,nie-.

kiedy postrzegać czyli rachmistrz ów 0-
bowiązek swóy należycie spełnia w za-
pisywaniu do xiąg i wciąganiu zaleceń
do rejestrów, oraz w spełnianiu tym po-

dobnych powinności: do czego mogą u-
żyć skrycie innego jakiego rachimistrza.

Potrzynaste. A żeby zaś teraźniey-
szych ustaw niewiadomością kto się nie
wymawiał, zalecił JJWW. prowizorom,
aby je kazali na osobney tablicy spisać,
i zawiesić nazawsze w mieszkaniu re
ktorskiem, gdzie posiedzenia odbywać
się zwykły, aby utrzymane i odczyty:
wane byly każdego roku ua pierwszem
po wyborze urzędników następującem
posiedzeniu.

Poczternaste. Jeżeliby zaś kościoł
miał ponosić jaką szkodę lub w dobrach |
lub w przychodach z winy i niedbal-
stwa panów urzędników rzeczonych,
lub innych sług swoich, obowiązków nie-
spełniających lub zachowania niniey-
szych ustaw zaniedbujących, niechay
wiedzą, że nietylko obowiązani będą z
własnego do wynagrodzenia wszelkich
szkód, ale nadto jescze ścisły i surowy
rachunek zdać będą musieli sędziemu
przedwiecznemu.

Popiętnaste. Nareszcie, ponieważ

dla sczupłości tochodów kościoła w po-
równanie do obowiązków. mszy, do wy-

  

1238

trzeby jakie łożyć musi, żaden nie po»
zostaje środek pospolity umorzenia wiel-
kich jego długów, do znaczney ilości
wyżey wyrażoney urosłych, przeto
cala nadzieja pokłada się w sczodrobli-
wości nayjaśn. króla i w jego wyso-
kiey, równie jak znakomitych króle-
stwa polskiego panów, pobożności; do
nich więc JVW WY. prowizorowie,'za po-
średnictwem nayprzewiel. kardynała
protektora pokorne prośby zanosić ma-
ją, aby. swą hoynością znisczywszy owe
dlugi, sprawili to, iżby wspanialćy o0-

zdoba i świetność kościoła zajaśniac mo-
gły, na wiekszą cześć i chwałę wszech=
mocnego Boga, nayświętszćy Marya Pan-
ny, iś. S£łanisława.

 

O TERAZNIEYSZYM STANIE KOSCIOŁA I DOMW
' POLSKIEGO W RZYMIE.

O poznieyszem, po wizycie poprze«
dzającey, pomnożeniu funduszów przez
kanonika krakowskiego. X. Benedykta
Grodzickiego, i © rozporządzeniach rzą:
du polskiego za panowania Stanisławą
Augusta, względem tego kościoła i do-
mu narodowego w Rzymie , ob. Dzie»
jów Dobroczyn. R. I, str. 55.— Ku
czemu, z ustnego powiadania A. Mi-
chała Bobrowskiego, professura uni-
wersyt. wileńskiego, który w roku 1820
bawił w Rzymie, tyle tylko dodać mo=
żemy, że po ustałem nawet istnieniu
dawnego rządu polskiego, owym ko-
ściołem i domem zawiadowali, rektor£
prowizorowie Polacy, a to aż do osta=

tniego zajęcia Rzymuprzez Francuzów.
W tey zaś epoce, zawiadowcy rzecze=

datku na slug i inne nieuchronne po- | ni samowolniei bez żadnego.komukol-
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wiek zdawania, opuścili swe mieysca
i z Rzymu się oddalili.

 ,wyniknęła nie mała utrata w rucho-
mościach, mianowicie sprzętów kościel
nych i biblioteki; a potem władze fran-
cuzkie, zająwszy ten zakład w liczbie
inszych własności krajowych, dom głó
wny wyprzedaly, resztą zaś funduszów

poszła w zamieszanie z opusczenien
kościoła. Dopiero po wznowieniu ty-
tułu króla polskiego, poseł rossyjski
radca tayny i kawaler Pan /talinski, za-
czął udzielać temu zakładowi urzędo-
wey opieki, i z dobrotliwości swojey
świadczyć różne łaski, skutkiem czego,|
i kościoł wyporządzony otrzymał stoso
wne opatrzenie, i rozpoczęły się potry-
bunałaeh krajowych starania o odzy-
skanie pozostałych od zatracenia fundu-
szów. Mianowany od tegoż P. posła re-
ktorem kościoła, Włoch, kapłan świe-

" cki, kanonik, dostawał już w roku 1820
£ odzyskanych funduszów pensyi ro-
czney sto skudów, aspodziewał się mieć
'napotem z tegoż zródła po 400.

STAN DOMU 1 KOSCIOŁA NAYSWIĘTSZEY MA
RYI PANNY ŻYROWICKIEY W RZYMIE Opi-

sany w raporcie urzędowym do posła
nadzwyczaynego i pełnomocnego ros-
syjskiego przy stolicy apostolskiey ,
radcy taynego Pana IrALINSKIEGO,
r. 1819 we urześniu. przez mieysco-
wego rektora X. Jordana MickiEwICZA.

_ Wedle udzieloney od tegoż rektora ko-
pii. przełożył z włoskiego i przypisami |
objaśnił A. M. BOBROWSKI professor.

Na skutek starań Jaśnie Wielmo-
£nego Pana czynionych u Jego Swią-
tobliwości Piusa VII, w celu zajęcia

Stąd naprzód.
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| w posiadłość dwóch kościołów znaydu-

jących się w Rzymie, jako należących,
do narodu polskiego, na imie nayjaśnieye -

szego Cesarza Wszech Rossyj, deputa-
cya wikaryatu rzymskiego, wziąw szy w
posiadłość kościoł narodowy 4. Stani
sława, przybyła dnia 5 bieżącego mie-
siąca w pedobnym zamiarze do gospo
dy (hospitium) $$. Sergiusa i Bacha. na=
zwaney: teraz w Rzyimie (r) kosciołcm
Nayświętszey Maryi Panny Źyrowi=
ckiey (della Madonna del Paseolo). Lecz
ten. kościoł wcale: jest różnego stanu od
kościoła: i domu: ś. Stanisława ; ponie-
waż ostatni nie zostawał Kez' przerwy
pod wiedzą rektorów narodowych; ale.
teraz jest w zarządzeniu: włoskich: ka--
planów, a w epoce przeszley, byłw po-
siadłości władzy. mieyscowey bez żad ne«
go kapłana: narodu: polskiego. Przeci-
wnie zaś kościoł i gospoda śś. Sergiu-
sa i Bacha, dziś N. M. Pauny Zyrowie'
ckiey, od roku 165g,- za wstawieniem”
się Zygmunta III: (2) króla: polskiego,.
z placem przyległym oddane narodowi.
polskiemu: na wystawienie szkoły du-
chowney dla obrządkuruskiego narodu,-
w przeciągu: lat. 179, bez przerwy były
zarządzane i utrzymywane od wybie-
ranych w. Polscze większością głosów
na kapitulach jeneralnych pod prezy=
dencyą metropolitów aprzez królów pol=
skich potwierdzonych(4), prokuratorów
jeneralnych zgromadzenia zakonuŚ. Ba=-
zylego W. Zamiast więc tego, coby
miano zająć na nowo w posiadłość we-
dle żądania, podałem: do: wikaryatu
rzymskiego takie uwiadomienie, że: go»
spoda i kościoł Nayśw.. M. Panny Ży-
rowickiey w Rzymie, stale utrzymy»
wane przez przełożonych narodowych;
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bez żadney odmiany, nie mają potrze- | stwa mieszkańców, cena naymowania
by być zajętemi w nową posiadłość od
uarodu polskiego.

Teraz zaś, ponieważ z łaski nay-
wyższego Twórcy, minęły opłakane cza-
sy w Polscze,i „zjawia się naypotężniey-
szy 1 niezwyciężony Monarcha, jako
oyciec kochający osierociale rodzeństwo,
Imperator wszech Rossyj ALsxANDER I,
Król polski wskrzeszający narod polski;
przeto nie mając wolney kommunikacyi
z przełożonymi mojego zgromadzenia,
poczytalem za obowiązek w ninieyszym
raporcie Jaśnie Wielmożnemu Panu
przedstawić obraz dostateczny stanu;
przeszłego i teraźnicyszego tego pobo-
żnego mieysca , w którćm zostaję od ro-
ku 1788 w obowiązku prokuratora je-
neralnego XX. Bazylianów przy stoli-
cy apostolskiey i rektora tegoż kościoła
i domu.

Przez ciąg czasu przeszlego, gospo-
da z pomienionym kościołem, w którym
się odprawia służba boża w obrządku
grekoruskim, łacińskin i wloskim, dla
wygody publiczney, tak mieszkańców
Rzymu,jako i podróżnych z Polski, po-
bierała na swoje utrzymanie: czer. zł.
100 z prowincyj polskich od zgroma-
dzenia. zakonu ś. Bazylego W.;, 100
skudów rzymskich testamentem lokowa-
nych od kardynała Barberini (5) na do-
brach Pcopagandy zapisanych; i ze sto
skudów za naytnowanie mieszkań na-
leżących do mieysca pobożnego.

Po rozdzieleniu królestwa polskiego
za byiności teraźnieyszego rektora
w Rzymie, pomienione sto dukatów
zmnieyszone do 60, sto skudów wiecz-
nei czasy przez Barberiniego zapisa-
nych nie zawsze dochodziło, a dla ubo-

 
 

domu została niepewną. ;
Z upadkiem Polski, zupełnie ustało

wsparcie od zgromadzenia, przerwana
była wszelka kommunikacya z miey*=
scem pobożnóm, i tylko pozostał w ca-
łości legowany przez Barberiniego do-
chod z niewielką intratą z najęcia domu.
W tym stanie rzeczy, niżey podpi-

sany rektor mieszkając w Rzymie, a
nie mogąc utrzymać kościoła, domu i
siebie samego ze swoim towarzyszem,
przedstawił stan mieysca pobożnego, i
za proźbą do Qyca świętego Piusa VII,
który dla dobra publicznego nie pozwa-
lał opusczać tego pobożnego mieysca
bez władzy narodowey, otrzymał do-
chod pewny z dataryi rzymskiey (6), i
z pobożnych ofiar od Polaków w Lo-
recie poczynionych (7) Ale wkrótce
po otrzymanćm tćm dobrodzicystwie,
kiedy w całych Włoszech a sczegulniey
w Rzymie nastąpiła gwałtowna zmiana
rządu, kiedy ze stolicy swojey wygnań-
cem i tułaczem stał się panujący Pa-
pież Pius VII, ustało i wyżey pomie=
nione wsparcie dla tego pobożuego
mieysca. ć

Pozbawiony więc sposobu do życia
w Rzymie, teraźnieyszy rektor. jako
cudzoziemiec, i do opatrywania kościo*
ła i domu, a chcąc ocalić fundusz na-
rodowy bez naymnieyszego sprzedania
sprzętów kościelnych i domowych, na-

leżących do mieysca pobożnego, bez za-
15% 5 . de 4 23
ciągnienia dlugnu uciążliwego w tey sto-
licy, na wydatki ulrzymania siebie i ca-
łego mieszkania potrzebne, przez lat bli-
sko 5o od roku 178% do końca grudnia r.
1815, wydał summę skudów rzymskich
1,259 i 25 bojaków, a drugie tyle albo
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i więcey jescze przez te lata, które po-
przedzily nadeszłe rewolucye we Wło-

szech; tudzież zanowe nabycie domów
przylegiych do mieszkania i kościoła
żyrowickiego, zapłacił summę skudów
rzymskich 1,422 bojaków 7. Pomie-
niony kredyt był zaniesiony przed try-
bunał likwidacyj jeneralnych pod rzą-
dem francuzkim, i zapisany jest w re-

 jestrze xięgi sznurowey przychodu i roz-
chodu micysca pobożnego. Nabycie
wspomnionych niieszkań przyłączonych

do. kościoła i domu Nayśw. M. Panny
żyrowickiey w tey stolicy, zaświadcza
publiczność Rzymu (8).

Cała ta ilość wyżey rzeczonych pie-
niędzy, albo w części. przynaj mniey,
 byłaoy wielkićóm wsparciem i potrze-
bnem dla właściciela, jako jaż podeszle-
go w wieku 75 lat, znacznie podupa-
dłego na zdrowiu ciała, przy niektó-
rych słabościach nieobojętnych;. a do
tego wyciaga nie małego Kosztu nadcko-
dząca uroczystość stoletniey pamiątki (g)
w Rzymie znalezionego. w. murze, a

z rozkazu papieża Klemensa XI prze-
niesionego do- wielkiego: ołtarza, obra-
zu cudownego Nayświętszcy Maryi Pan-

ny roku 1719; ale nie mając ani wol-
nych stosunków z przełożonymi swego

zgromadzenia w celu otrzymania jakie-
go wsparcia. z Polski, zostawuje się
wszystko na dobro tego pobożnego
mieysca gratis pro Deo. Nie przynie-
liśmy nic na ten świat, bez wątpienia
że też.wynieść nic nie możemy (10).

"Tym sposobein kościoł i dom wy-
żey pomieniony, zarządzany i utrzymy-

wany przez lat 50, od niedołężnego słu-

gi (membro debile) narodu polskiego, od-
daje się za pośrednictwem Jaśnie Wiel-
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możnego Pana, pod protekcyą Jego Cee

sarskiey Mości Imperatora Wszech Ros-
syj i Króla Polskiego.

Szczycę się być prawdziwym pod-
danym Wspaniałomyślnego Monar-
chy a Jaśnie Wielmożnego Pana
nayobowiązańszym sługą, 4. Jordan
Mickiewicz, prokurator jeneralny
zakonu ś$. Bazylego, rektor kościo-
ła i demu śś. Sergiusa i Bacha,
nazwanego kościołem IVayświętszey
Panny żyrowickiey (11).

PRzyrisy X. PROFESSORA M. BOBROWSKIEGO.

(1) Imie cudownego obrazu N: M. Panny
Zyrowickiey, przeniesione zostało na początkm
wieku XVIII do innego cudownego obrazu
N. M.Panny w Rzymie znaydującego się, w ko-
ciele unickim, który będąc w przódy pod ty-
tułem 55. męczenników Sergiusa i Bacha, zo

stał nazwany kościołem N. M. Panny Zyrowi-

ckiey. Pascoło bowiem we włoskim języku

zmaczy pasża, Żer albo Żyr. Obacz przemowę

/dó czytelnika w xiążce napisanćy po włosku
przez Jgnacego Kulczyńskiego pod tytułem:
Jaspis cudowny tróykolorowy albo raczey opi-
sanie historyczne trzech cudownych cbrazów
N. M. Panny: z których pierwszy Zyrowicki
w Bitwie, drugi Zyrowicki w Hzymie, a trze-

ci, kopija drugiego także w Zyrowicach, na-
zwuny od mieszkańców rzymskim. W. Rzya
mie, 1722: 12. Napis do tey xiążki autor
przybrał podobno od kamienia jaspisowego, na
którym obraz cudowny N. M. Panny zyrowie
ckiey w latwie jest wyryty. Ob. Lexykon
geograficzny X. Heraklego Karpińskiego, Wil.
no, 1766. 4.

(2) Chyba za wstawieniem się Władysła»
wa.IV, bo oyciec jego Zygmunt Ill. umarł jescze w r. 1652, a interes ten w Rzymie
toczył się r. 165g. Nagrobek w przypisie
następującym trzecim pomiesczający się, był
zapewne powodem X. Mickiewic: owi do tego o królu Zygmuncie Il, twierdżenia; lecz w 0.
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«wym „nagrobku za omyłkę uważać należy
wzmiankę o Łymże królu, ponieważ w siedem
lat pojego Śmierci przybył metropolita Kor:
aak do Rzydhi (4a zatem nie mógł przybywać
z poleceniem „od amonarchy, który tak dawno
już mie. Żył.

(3) Cum situ .adiacenti .consignata .nationi

„Polonae pro erigendo collegio nattonis Iłuthenae,
"Takie przytacza słowa łacińskie X Mickiewicz,
które wyłożyłem .po

pom „kościoł 55. Sergiusa jyBęGhać wycruko-
wano: cum,siłu „adiacenie coliegio Ruthęnorum
ibidem .erigendo. Wszakże jako zakład -nau-
kowydla duchowieństwa ruskiego w Polscze,
„ejednoczonego z kościołem rzymskim , „l jako

„podróżnych dla nauk i nabożeństwagospoda.

przybywających z Polski do Rzyma, potwier-
„dzona ta „fandacya dekretem Propagandy ro-

, ku a8u4 dnia 22 sierpnia. ilsa Hasówak lad:
'ktor i jemu do pomocy dodany JozatatIsako-
„wicz ze zgromadzenia xięży Bazylianów , byli
pierwszymi,którym roku „163g„daja15„czer-;
'wca, oddano pod zawiadowanie „pomieniony;ko-
ścioł. +Od .tey „daty aż do naszych czasów
było z kolei wysyłanych do zarządzaniastym
kościołem 27 prokuratorów jeneralnych z Pol-
ski, ze zgromadzenia xięży ,Bązylianów, «Mię-
dzy tymi prokuratorami niektórzy „zuam |są-
„a prac „pismiennych,-mianowicie: „Ohilewicz,
Susza, i Kulczyński. Dawniey zaś jeszcze, do
urzędowego ;poświadczenia o dobroci brewijarza
głagolickiego, .poprawionego przez „Rafała Le-
wakowicza, od Propagandy wezw ni byli, jako
(znawcy „sławiańsczyzny, „prócz . Metodyusza
Terleckiego biskupa , chełmskiego,.dozałat 7sa-
„kowicz i Filip Borowik,
w Rzymie zostający. AWtasuctaoznE ich świa-
dectwa widziałem ;umiesczone na czele auto-
grafu owego*brewijarza za Nrem6,.£71 rękopi-
smów biblioteki watykańskiey. 'Tak podobnież
późniey do .approbaty mszału „glagolickiego,
sprostowanego przez Karamana, użyci byli
Maxymilian Zwodzki prokurator „jeneralny, i
gCezary Stebnowski „alumnus kollegiumgreckiego

|| saka

„polska:; lecz av dekrecie.
Urbana VIIL, in Bullarto (Cocquel. T.6''BA yŁ

pomiesczonym, mocą ;którego hadany „Bazylia:

 
| Mox.

bazylianie, „roku 1635 „Hie. tumulatus. ses: "Mense. Quintili. 1641.

"Zygmunta III, 
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w. Rzymie, oraz dway inni zakonnicy także.
ze zgromadzenia bazylianów w Polscze, lgna.

|cy Piehowicz, i Sylwester HRudycki, który był
potćm biskupem Tawowskim. Obacz J 0. Asse*
Atauni; Kallerduria Ecclestae Universae. 'L. IV.

str. 255. Nie należy tu ominąć Rafała Kore
metropolity kijowskiego, jednego z pier<

wszych dobrodziejów tego mieysca, który przy
końcu roku 165g: przybyłdo Rzymu w celu

beatyłikacyi Józałata arcybiskupa połockiego.

On „pierwszy poatytikalnie miał liturgijaą po sła-
wiańsku w kościele S5 Sergiusa i Bacha, a pe
skutecznych staraniach bkotd dzieła, dla któż
rego przybył do stolicy chrześcijaństwa, czu
jąc się «być bliskim zgonu, zapisał całą swoję
aakryslyą da tegoż kościoła: gdzie też pogrze=
bionemu, poźniey nagrobek na marniurzę te«
„mi słowy wyryli wdzięczni zakonnicy.

BGN

Ra haćli ex. «comitibus. Korsak.
„Archiepiscopo. Kioviensi. et. Halicensi.

„Metropolitae. totius, Russiae,

„ squi,
Ą. Sigismundo. AII. Poloniarum. rege.
Apud. S$. sedem. ad. gravissima. negotia,

sEt. ,B. Josaphat. „Kohcewicz.
Archiep. sPolocensis.*Martyrii. causam. agopka?

(6.0 „ablegatus.
"Rebus, ssedulo. :feliciterque. confectis.

Ecclesiam.*hanc. sacra. „supellectili.
Nureisqne. .et. argenteis,-donariis. a. se. auctarm

Proximasq. aedes. 'Monachis, suae. nationis,
„Ordinis 8. „Basilii. M.

„Ab. Urbano.PP <VIIL,
sImpetravit.

immatura. morte, .sublatus.

Monachi, 'tot. beneliciorum, memores.
:P. M. PP. :

TV. Tdus. llecenrbris. 1768.
O tym nagrobku, co do «wzmianki króła

powiedziało się <w przypisie
pierwszym; tu może służyć ,uwaga,'zże tem
metropolita naywięcey jeśli przyśpieszył sku=
tek „nadania /kościoła.S$, Sergiusa i Bachadla.

=
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Bazylianów; bo ta rzecz przed przybyciem
jego do Rzymu, była już ułatwiona. Bliżey
rozumieć i w tćm wyrazy nagrobku za omylne:
bo pewnieysza jest, ze kardynał Barberini z wła-
snego natchnienia, i nadanie u Urbana VIII

wyjednał, i swoje uposażenie uczynił, jak się
powie niżey w przypisie 5. Z

(4) Pluralitate votorum in capitulis gene-
ralibus sub praesidentia metropolitanorum prae-

cia approbatione regum Poloniae. 'Te słowa
xiąd Jordan Mickiewicz umieścił w swoim ra-

porcie, które przełożyłem na polskie. Ale
skądby wzięte były, nie wiem, Wszakże to
pewna, że królowie polscy prokuratorów nie
potwierdzali, a mianowali tylko, unickich,
pospolicie z Bazylianów wybieranych, metro-
politiów , arcybiskupów i biskupów, oraż nie-
których opatów, gdy innych prezentowali kol-
latorowie prywatni, stosownie do funduszów.
Za czasów dawney Polski, dzielili się bazylia-
nie na dwie prowincye , tojest ruską pod ty-
tułem ś. Tróycy, i polską pod tytułem Opieki
N. M. Panny czyli protectionis albo pokrowy.
Pierwsi byli właściwie litewscy.- Obie pro-
wincye składały jednę kongregacyą ruską, pod
naczelnictwem proto-archimandryty czyli jene-
rała, który co kilka lat wybierany na kapitu-
łach jeneralnych pod prezydencyą metropolity,
raz z jedney drugi raz z drugiey prowincyi,
mieszkał, w pierwszym przypadku w Toroka-
niach. w kobryńskićm o mil 13 od Pińska, a
w drugim w Poczajowie o mil 2 od Krze-
mieńca. Z powodu tytułu kongregacyi ruskiey,
mianowano w Rzymie wszystkich bazylianów
litewskich i polskich utheni, i pod tćm na-
gwiskiem otrzymałi nadanie i uposażenie ko-
ścioła SS. Sergiusa i Bacha, Prokuratorowie
też i razem rektorowie kościoła rzeczonego i
domu w Rzymie, wybierani byli na kapitułach
jeneralnychi wysyłani alternatą z prowincyj
tak, że za jenerała polskiego, prokurator był
z prowincyi ruskiey, i wzajemnie. Teraz w Ros-
syi trzy są prowincye bazyliańskie: dawna ru-
ska nazywa się litewską, a polska ruską; trze-
cia zaś od przyłączenia do Rossyi Białey Rusi
uformowana pod tytułem ś, Mikołaja, mianu-

Dzieje dobrocz. grudzień, rok 1822.

festum S. Joannis Bapłistae an. 1646.
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je się białoruską, Mają swoich osobnych pro-
wincyałów, a zamiast jenerała, który skasowae
ny, odnoszą się do 2giego departamentu rzym-
sko-katolickiego duchownego kollegium wPe-
tersburgu.

(5) Jeden z naywiększych protektorów i
dobrodziejów kościoła sławiańskiego ' zjedno-

czonego z rzymskim w Polszcze, był Antoni
Barberini, kardynał $. Onufrego, brat rodzony
Urbana VII, który z niemałym kosztem od=
nowił kościół S$. Sergiusa i Bacha, kupił dóm
przyległy temu kościołowi na mieszkanie xx. ba-
zylianów, znaczną wyłożył summę na beatyfi-
kacyą Ś. Jozafata, „lestamentem zapisał coro-
cznego dochodu śkudów rzymskich 100 (skud
rzymski wynosi prawie złotych polskich g i
groszy 10) na utrzymanie tychże zakonników.
W katalogu dokumentów i pism różnych, znay-
dujących się w archiwum przy kościele SS. Sergi«
usa i Bacha, częścią w oryginale a częścią
w kopii, czytałem osnowę tego testamentu

tak zapisaną: Testamentum Emmi et Rnmi
Antonii Barberini Cardinalis Ecci.) Rom. im
quo statuitur, ut in fabricam residentiae et
ecclesiae SS. Sergii et Bachi, in spatio duoe
rum mensiurm post mortem suam ezsolyantur
hac sola vice scuta romana 200; et insuper

quotannis PP. Ruthenis et Prutenis in eadem
residentia mansuris, scuta 100 perpetuis tem-

poribus exhaereditate sua assignat ezsolvenda
in duas datas , scilicet mmense decembri et post

'Testa-
ment kardynała Barberini wydrukowano wty-»
pografii de propaganda fide 1746,

(6) Wyjaśnia się to z treści w pomienio-
nym katalogu dokumentów wyrażoney po la-
cinie, którą tu tak przekładam co do słowa.
„ Pamiątkę wyświadczoney łaski od Nayświęt-
„szego naszego Pana Piusa VII, dla gospody
,„„Sławian $$. męcz. Sergiusa i Bacha, na prośbą
„%iędza Jordana Mickiewicza prokuratora je-
„neralnego zakonu $. Bazylego W., za łaska-

„1 wćm pośrednictwem kardynałów 5 rzymskiego
„kościoła, Franciszka Albani dziekana 5. kol-
,„„legiam i Wawrzyńca Zitta expuncyusza pol- .

80
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„skiego. gdzie się znaydują reskrypta kardy-
„neła Judity do pomienionego prokuratora
„1 kardynała Roverella prodataryusza apostol-
„ skiego do kardynała dziekana, na dobro gospody
,,% wyznaczeniem 12 skudów na miesiąc, pod
„ pićrwszym dniem maja roku 1602.

(7) Co do: funduszu w Zorecie tyle mi tyl-
ko wiadómo, że z dawna utrzymywał się tam

penitencyaryusz dla Polaków wędrujących do
Loretu, a to z dochodu z pewnych winnic, któ-
re niegdyś pobożni Polacy na ten koniec zaku-

pili. Jakoż zwiedzając to święte miesce w sier-
pniu r. 1620, zastałem penitencyaryusza X. Lau-

dańskiego z zakonu Franciszkanów, od lat 50
zamieszkałego we Włoszech, który z tych fun-
„duszów pobierał po 6 skudów na miesiąc. Z tych-
że funduszów pobiera rocznie po 100 skudów

X. Jordan Mickiewicz jako rektor kościoła N.
M. Panny Zyrewickiey, o czćm wyjęty z po-
mienionego katalogu zapis i z łacińskiego ję-

zyka na polski przełożony, tu pomiesczam
w słowach: „,Pokorna prośba wielebnego oyca

s, Jordana Mickiewicza prokuratora jeneralnego
„, do nayświętszego Piusa VII, w którey się żą-
, da o wsparcie z funduszów polskich wpań.
„stwie kościelnóćm będących, na utrzymanie
„, prokuratora 1 innych zakonników mieszkają-
„» cych w Rzymie, z pomyślnym dekretem, wy-
„ znaczającym mu roczny dochod skudów 100
,,na pobożnych ofiarach polskich, będących
„w mieście luorecie, pod dniem 6 paździer-
„nika roku 1818.

Dla ciekawości czytelnika nie od rzeczy bę-
dzie położyć rejestr ofiar przez królów i pa-
mów polskich dla domku N. M. Panny lore-
tańskiey uczynionych: które się w Lorecie znay-
dowały przed panowaniem Irancuzów we Wło-
szech, jak je wylicza X. Dominik Łaszński nie.
gdyś penitencyaryusz loretański w dziełku pod
napisem: Wiadomość o donku N. M. Pannyw

Lorecie zostaiącym, z różnych pisarzów zebra-

na. W Rzymie 1785,12. Na karcie 353 1dal-
szych wyrażają się te ofiary następnie:

1) Lampa złota 20 funtów ważąca Króla
Zygmunta III.
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3) Lampa także złota xiążęcia NE
go, wojewody nowogrodzkiego.

5) Lampa srebrna, Xiązęcia WoyciechaSta-
nisława Radziwiłła,

4) Dzieciątko ze złota od KrólaZygmanta
ofiarowane.

5) Obraz ze złota lany, wyrażający 4. Wła.
dysława, z relikwiją tegoż świętego, od
króla Władysława III dany.

6) Krzyż drogi ze smaragdów, na sukience
N. M. Panny, pewnego biskupa polskiego.

7) Pierścień złoty z dyamentem CzWorogra-
miastym we środku, i po bakach z sześcią
dyamentami, pewnego biskupa przemy-
skiego.

8) Kielich srebrny pozłacany, z tym napi-
sem u spodu: Mikołaja oe bi-
skupa inflantskiego.

9) Cały stróy kapłański do mszy; perłami
suto wysadzany, i gdzie niegdzie drogie-
mi kleynotami przyozdob:ony. Danina Xię-
dny Ostrogskiey małżonki wielkiego kano-
lerza koronnego Zamoyskiego.

10) Kielich złoty z pateną złotą różnemi
drogiemi kamieniami oadobiony, pewnego
biskupa pol.

11) Sztuka przednią ze złota, nakształt
gwiazdy, ozdobiona dyamentami, rubinami,
perłami, z sercem złotem we środku, wiel-
ki smaragd mającóm, i po bokach dyar
menty i rubiny, z tym napisem: Ludo-
wika, Henrysa III, francuzkiego i pol»
skiego króla, małżonka,

12) Serce złote, z wielkim rubinem w środ-
ku i z dyamentami 14g około. Danina
kardynała Alberta Augusta biskupa kra=
kowskiego. ;

13)Pierścieńzłoty z dużym dyamentem czwo”
rograniastym w środku, i dwónastu dya-
mentami po bokach, dany od Stanisława
Potockiego,

14) Oko złote, dyamentami, rubinami, pko+
czone, pewnego wojewody.

15) Monstrancya z srebra lana, cała drogiemi
kleynotami ozdobiona, to jest: 296 dya:
mentami, dwu wielkiemi, a pięć małemi
smaragdami; dwu wielkiemi rubinami, 53



«ag51 :

perłami, i jednym wielkim 'ametystem. Da-
nina Maryi Kazymiry królowey.

16) Pierścień złoty, z wielkim dyamentem
w środku, i 20 pobocznemi, a w około 19,
dany od króla Kazimierza.

47) Sztuka przednie wyrobiona ze złota dya-
mentami upstrzona, i na niey /mie Jezus tak-

-ge dyamentami tysadzone, dana od Karo-
la Ferdynanda, biskupa płockiego i wro-
cławskiego.

18) Ostatnia ofiara osobliwa, bo sobie nie-

mająca równey; to jest: chorągiew znaczna
turecka w zwycięstwie pod Parkanami, od
króla Jana III, wzięta, i N. M. Pannie lo-

retóńskiey (za którey pomocą to zwycięz-
two otrzymał) ofiarowana. Wisi w tyle

domku 5. na murze zawieszona, z napi

sem łacińskim na marmurze wyrytym:

Deiparae Lauretanae,

Cuius inter veteris aedificii ruinas
Reperta Imagine, victorias ominante,

Opem imploravit, et praesentissimmam sensit

Joannes III Palłoniae rez

Turcis ad Parkanum rmemiorabili clade caesis
Praecipuum Vesillum, ab iisdem raptum,
Devoti, gratique animi monumentum misit

Innocentio XI. P. M. ż

Foederatorum in Turcas Christianorum arma
Quae feliciter iunce'at,

Anno pontificatus VIII felicius promovente.

Maryi Pannie loretańskiey,
Którey w rozwalinach starego domu

Znalazłszy obraz, zwycięztwo obiecujący,
Uprosił i doznał pomocy

a LI król polski.
-Turków pod Parkanem, z niemałą klęskę

na placu położywszy,
Osobliwa chorągiew od nich wziętą,

Jako pobożności i wdzięczności upominek, posłał
Innocencyunszowi XI Papieżowi,

Chrześcijańską przeciw Turkom woynę
Którą sczęśliwie zjednał

Roku Papiestwa VI, pomnażającemu,

„ |iest błędny.

Chorągiew ta jest z jedwabiu i włosia więl-i  

1aba

blądzego robiona, długości piędzi 28 a szero=
kości 2% 1 pół; liliam złotemi 12% w około
rozłożonemi, ozdobiona, różne liście białe i zie-
lone dział jey czynią Złote gwiazdy ze zlote-
mi okręgami pomieszanemi, na sobie wyraża,
z szablą na obie strony zaosirzeną, na znak
dwojakiego cesarstwa, wschodniegoi zachodnie=
go, które sobie Turcy zelazem podbite od roka
1452 za Konstantyna Paleologa, w Konstanty=
nopolu zmarłego, być przywłasczają. Znaydują
się na tey chorągwi gdzie niegdzie słońca i
miesiąca znaki, z nicktóremi arabskiemi litera=

mi, któremi moc Mahometa, i wiary jego naukę

Walają. Dotąd z aiążki Łósińkiego.
Przydaję moje wiadomości i uwagi o rzeczo-

ney tureckiey chorągwi.
Wyżey wspomniony JX. Zaudański, peni-

tencyaryusz, szanowny starzec, z uczuciem

gorzkiego żalu opowiadał mi, jak mimo jego o-

por i przedstawianie, jenerał Ląbrowski zabrał

tę chorągiew w roku 1797, będąc na czele le-
| gijonów polskich w Lorecie. Dostałasię ona po
tóm dó świątyni Sybilli w Puławach, gdzie ją
widziałem roku teraznieyszego 1822 w powró-
cie moim do Wilna. Zgadza się z przytoczo-

nym opisem Xiędza Łasińskiego , ale razem
wiernie odpowiada rysunkowi iopisaniu Rubin=

|kowskiego w Janinie, len za8 ostatni nówi o

chorągwi Mahometa wziętey pod Wiedniem, 0
któreyiskąd inąd wiadomo, że odesłaną była od
króla do Innocentego XI, a od tego do Loretu.

Nadto zaśi to pewna, że król Jan 1II, pod Parka=
nem czyli Parkanam: nie zwyciężył, ale w nie-
wielkiey bitwie był zwyciężony, lubo potóm po
nowóm zwycięstwie pod Strigonium czyli Gra
nem, 1 Parkany, małą twierdzę węgierską zdo-
był, co w owey sławney wyprawie nie było

rzeczą naywiększą. Słowem nie masz wątpli=
wości, iż chorągiew od roku 1685 do 1797 7a*
chowywana w Lorecie, a stamtąd wzięta przez je=

nerała Dąbrowskiego, i znaydująca się teraz
w świątyni Sybylh w Puławach, nie jest inna
tylko zdobyta pod Wiedniem, a bynaymniey

nie pod Parkanami, a zalćm 1 napis wyżey przy

toczony. a w Lorecie na marmurze wyryty

Piotr Martorelli biskup feltrański,

w: Hlistoryi o domku loretańskim,i jezuita Boe

Bo*
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nani w dziele o numizmatach, wiele wpraw-
dzie poważnych przytaczają świadectw, wedle
których ten napis uczyniono; lecz to bynay-
mniey nie osłabia pewności rzeczy wiadomey
bardzo dobrze, z wielu dziejppisów owey nader
głosney i pamiętney wyprawy. Podobnaż w tym
marmurowym napisie zachodzi omyłka co do
wzinienionego w nim obrazu N. M. Panny, któ-
rego nawet piękną rycinę, X. (Łasiński w swo-
jóm dziele, z dłagim wywodem umieścił. Do-
kładniey przecież o tym obrazie wspomina Mu-
binkowski w Janinie na karcie 72 folio verso.
Chętnie zaś w tych rzeczach Rubinkowskiego
przytaczamy, że naprzód spółczesny autor, a

potćm, że miał osobliwą zręczność dowiedzenia
się o wielu drobnieyszych nawet zdarzeniach,
od osob, które własnemi je oglądały oczyma,
ponieważ oyciec jego i dway bracia służyli
woyskowo w tey woynie, i pierwszy z nich
chwałą okryty na łono familii powrócił.

|

(8) Potwierdza ten wydatek prośba w takiey
treści zapisana w katalogu, tyle razy wymie-
nionym: ;, Prosba do kardynała Liżta prefe-
„ kta $. Kongregacyi de propaganda fide, w któ-
„rey się opisuje stan mieysca poboźnego, 'wy-
„datek 1259 skudów i 25 bajoków zastą-
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co innychdóbr należących do propagandy, w cza*
sie rządu francuzkiego w Rzymie.

(9) Stoletnia ta uroczystość w Rzymie ro-
ku 1819 od dnia 7 do g września z wielką
wystawą była obchodzona, i opisana jest w Dae
rio RomanoN. 75, a potóćm w Kuryerze Di-
tewskim N. 278. X. Mickiewicz opisawszy stan
funduszukościoła Sergiusa i Bacha, przywodzi
niektóre potrzeby, i razem domawia się o zwrół
choć w części wydatków przez się zastąpionych,
na utrzymanie tego zakładu. Na skutek tak
delikatnego przymówienia się, otrzymał daniną
w sposobie jałmużny; ale w długu nie został
zaspokojonym: jednakże za wdaniem się łaska-
wego na siebie posła, uzyskał pensyą z Polski po
sto czer. zł. na rok.

(10) $. Pawła wyrazy przytacza ż pierwszo»
go listu do "ymoteusza rozdz. 6 wiersza 7.

(11) X. Jordan Mickiewicz ostatnim będąo
z prokuratorów jeneralnych, może sprawiedli-
wie należeć do dobrodziejów tego mieysca; bo
nie tylko od roku 1788 aż do dnia dzisieysze-
go troskliwie się stara o utrzymanie funduszu
kościelnego; ale nadto jescze, ża własne pie- „ piony własnemi pieniędzmi rektora, a dla spraw-|

,„» dzenia tego żąda się o wizytę apostolską.
„W celu ostatecznego” postanowienia, jak się
„ma na przyszłość utrzymywać rektor wyżey
„rzeczonego mieysca pobożnego. Roku 1816.
„ Tu należy takze: „Memoryał do tegoż kar-
„dynała w celu wyjednania opłaty ceoroczney
„» Sta skudów, które kardynał $. Onufrego Bar-
,„„derini zostawił na kościoł $$. męczenników
» Sergiusa i Bacha. Roku 1815 dnia 24 sty.
„ Cznia.« W skutek tey ostatniey prośby na
kongregacyi Propagandy postanowiono opłacać
corocznie pomienionemu rektorowi po sto sku-
dów, chociażby nie powróciy łuoghi dei mon-
ti, i wypłacono 80 skudów pod dniem 7 maja
r. 1817. Na majątku tu nazwanym luogki dei
mnonti testamentem był lokowany roczny do-
chód, sto skudów przez kardynała Barberinie-
go: którego to majątku los równy być musiał, |

 

 
|

S

niądze osczędnością zebrane, kupił kamienicę
przyległą i przyłączył do funduszu; tudzieś
podczas pobytu Francuzów w Rzymie, usn-
nął ten fundusz z listy dóbr kościelnych po-
danych na licytacyą, zasłaniając się tóm ścze-
gulnie, że należy do narodowych dóbr królestwa
polskiego: kiedy. przeciwnie, kościoł ś. Stanisła«

wa i dom przy nim ze sprzętami, opusczone
od Xięży polskich, poszły pod licytacyą, a ©
ogrody i winnice, stanowiące fundusz kościoła

Ś. Stanisława, jako nieprawnie pozabierane, do-
tąd się sprawa toczy w.rzymskich trybynałach,

$£
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DoDATEK DO PRZYPISOW X. PROFESSOŁA M.

BoBkowskiEceo o Historyi obrazu N.

M. PaNNY ŻYROWICKIEY tak wLirwiE

jako i w Rzymie, z wyjaśnieniem da-

wnego stanu kościoła i domu w ostat-

nióm mieście.

>

1 O źródle i początku nazwania.

ŻyRowice, miasteczko, w Litwie o

milę od Słonima położone, należy do

XX. Bazylijanów , mających tu obszer-
ny klasztor i kościoł murowany, iutrzy-

mujących od roku 1710, porządne szko-
ły na stopniu gimnazyalnym, gdzie

licznie zgromadza się na nauki młodzież

z kilku powiatów a osobliwie ze sło
nimskiego. W rzeczonym kościele, przy
wielkim ołtarzu po lewey jego stronie
jest ołtarz poboczny, bogato ozdobiony,
poświęcony N. M. Panie, którey wize-
runek za szkłem daje się widziećwpo-
środku blachy srebrney pozłacaney.la
kowy wizerunek rznięty na kamieniu,
który, jak twierdzą, ma być jaspis, świa<
tło szarawey farby, około podługowaty,

* dwa cale wszerz, półtrzecia wdłuż ma-
jący. I to jest pierwiastkowy sławny
obraz N. M. Panny Żyrowickiey, który
dostał się bazylijanom przyufundowa-
niu ich tu od Jana Mieleszki, wojewody |
smoleńskiego r. 1613. Podanie,.od wie-
lu autorów opisane, niesie, że około ro-
ku 1480 znalezli go pastuszkowie naj
gruszce w tem samóm miescu gdzie
teraz ołtarz, które w owym czasie było
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lasem zarosłe. Z tego powodu wysta-
wiono tu kościoł drewniany, a po zgo-
rzeniu tego, teraźnieyszy murowany.

W roku 1750, tenże obraz uroczystym:

obrządkiem był ukoronowany. Ku
czemu dwie korony w zymie sporzą-

|dzone i od Benedykta XIII pobłogosła-
wione, przywiozł stamtąd Hieronim
Miąże Radziwił, którego matka Anna
z Sanguszków Radziwiłłowa kanclerzy=.
na litewska ozdobiła je wielą szacow-
nemi kłeynotami inaywięcey się przy-
czyniła do kosztów całey koronacyi.
O kilkaset kroków od kościoła jest ka-
pliea także murowana, a w niey za
wielkim ołtarzem leży kamień granitu
pospolitego krajowego, ze trzy łokcie
długi, na dwa wysoki a na półtora sze-
reki. Na wierzchu ma niewielkie wy-
drożenie, stopką Panny Maryi mianowa-
ne, w którem utrzymujesię woda świę-
coną. Według pospolitego podania,
obraz w «czasie pożaru drewnianego
kościoła, znaleziony był na tym kamie-
niu, a stąd kamień takowy u opo-
bożnego „ludu:jest w poszanowaniu,
Jest jescze w kościele żyrowickim
w -wielkim ołtarzu obraz na płótnie
oleyno amalowany, zwany obrazem N.
Panny mzymskiey, mało ma miescu
głośny, ale wspominany .od wielu auto-
rów..Kopija'to jest znalezionego w Rzy-
mie, o którym tu wraz powiemy.

"W Rzymie .otrzymali Bazylijanie
w roku 165g od Urbana VIII, nadanie

kościoła 55.:Sergiusa iBacha, zawiado-
wanego wprzódy od zakonników ob-
rządku łacińskiego. "Kardynał Barbe- rini, który to nadanie wyjednał, powięk-
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szył mieszkalny dom przez przykuplei
uposażył stałym dochodem od kapita:|
łu, polożonego przez się w banku pobo-

żnyin czylilombardzie. Mieszkający tam
bazylijanie z różny ch ofiar ludzi pobo-

znych, znacznie w następnych czasach|
dom rozszerzyli 1 powiększy: z czego|
lubo się pomnożyłyi dochody przez na-
jem mieszkan, jednakże Kulczyński,o

którym będzie rzecz niżcy, mocno na
ta narzekał, ponieważ nowe budowanie|
nie obeszłosię bez zaciągnienia długów,|
których za jego czasu, to jest roku|

+755, bczyło się skudów 2150, czyli
około tysiąca czerwonych złotych,a przy
tem powiększył się koszt na utrzyma-|5$
nie domu, mającego wtedy już 4a okien
wychodzących na ulice: nadto zaś wiel-
ka była niespokoyność od mnogich lo-|
katorów, azatem przeszkoda do nauk

i zatrudnień duchownego powołania.
„Dwóch zazwyczay wpodawaii tam
bazylijanie zakonników, mayczęściey|
z Litwy wysyłanychi od prowincyieś.
"Lróycy zależących, z których jeden by-
wał rektorem domui kościoła, oraz
prokuratorem zakonu, a drugi towa-
rzysz. Zdarzyło się w roku 1718 czy
1719, że gdy rektor kazał oczysczać
ściany w. zakrystyi, opadły kawałek
tynku odsłonił na murze malowany
obraz: po odkryciu którego w całku,
znaleziono zupełnie podobnym do wi-
zerunku jaspisowego w Źyrowicach,

.

|
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wł wypróżnione, zamknięte. zostało
oknem wielkiem szklannem w ramach
drewnianych. pozłocistych, które dla pa-
imiątki utrzymuje się i dotąd. Poźniey
do przerobionego i wspaniale ozdobio- -
nego oltarza wielkiego, obraz ten za.
„rozkazem papiezkim w roku 172g prze-
niesiono. Odtąd kościoł: $$. Sergiusai
Bacha, powszechnie nazywać poczęto
kościołem N. P. Maryi żyrowickiey
(della Madona del Pascolo) Ale do.
wsławieniai utrzymania tego nazwiska
w Rzymie t w całychWłoszech, nay-
więcey-się przyczynił, Ignacy Kulczyn-
Hęai bazylijan z prowincyi ltewskiey
5. 'Dróycy, rektor tego kościoła kt pro-
żyć w Rzymie swego zakonu od
roku 1729 do 1755. Kapłan ten, cale
niepospolitey nauki i biegłości w stylu
polskim, łacińskim i włoskina, zmarły,
będąc opatem grodzieńskim, roku 1741
joprócz wielu prac literackich i dzieł
„na świat wydanych,o których doczytać
się można u Assemaniegoi Stebelskiego,
wydał w Rzymie roku 1752 dwie xię-
gt ohistoryi obrazów N. P. żyrowie-
kiey, jednę po włosku pod tytułem /2
Diaspro prodigioso, czyli Jaspis cudow-
ny, jak przytacza wyżey w przypisie
pierwszym A. professor Bobrowski, a
drugą po łacinie pod tytułem Siąsjanę
magnum, zawierającą rzecz: o wyż
wspoinnioneykoronacyi w Łyrowicach
R Litwie.

wyjąwszy że od ostatniego większy.|
Po wielu zatem okooeaożokAh, które|
to zdarzenie między pobożnym ludem |
wsławiły, obraz ów z muru wycięto,|
1 przeniesiony do kościoła, wmurowano |
w ołtarzu pobocznym: a miesce w za-(
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HM. Przeniesienie obrazu z ołtarza bo-

cznego do wielkiego, w Rzymie.

(Wyjątek z autografu relacyi X. Kulczyń
skiego przysłaney do swego zakonu pod datą5
styczńia 1730 NB. Wyrażenia łacińskie prze-
łożyliśmy na polskie w miescach kursywą dru
kowanych).

Mając sobie złecone od zakonu świę-
tego rządy tuteyszey rezydencyi, znam
się do powinności mojey oznaymićire-
lacyą uczynić zakonowi świętemu, 0
powodzeniu tego mieysca świętego,
zwłaszcza kiedy w cerkwi za czasu me-

-go przybył ołtarz wielki, od którego
też zacznę mioję relacyą. Przybywszy
tedy do Rzymuzastałem już zaczętą fa:
brykę tego ołtarza, około którey struktu-
ry, gdy przez nie mały czas a pono bli-
sko roku całego robiono, w końcu za
pomocą bożą stanęła, jako teraz widzi-
my. Dnia 7 wrzesnia 1729 odprawiła
się zwykla solennitas matki bożey na
pamiątkę przeniesienia obrazu cudo-
wnego z domu: do cerkwi. Pierwszy
nieszpor i ostatni jako i msza solenua,
w dzień samy festu,spiewano z muzży-
ką, która była bardzo wyśmienita. Da-
ły się słyszeć częste możdżerzów odgło-
sy, tamburów, trąb i waltorni dźwięki,

. -1> I
prawie bez przestanku całą okolicę roz-
ległey części miasta, Rione de'Monti
zwaney, napełnialy. Iilaminacye po

wszystkich ulicach, nawet od naszego
domu odległych, z nocy dzień czyniły.
Cerkiew nasza pięknie i wspaniale w a-
damaszki, axamity i bogate dywany z

 rozkazueminentissimi protektora ubra-
'na była. Znaczne było zebranie dam
tuteyszych, przednieyszych prałatów,
panów i różnego stanu osob. Monty”
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'nuował się ten fest i nazajutrz, to jest

nia matki bożey, i wielką moc ludzi do
spowiedzi miałem. Zakończył solenni-

zacyą na nieszporućm nabożeństwie
swoją Lytnością eminentissimus domi-
nus Alexander rodzony. eminentissimi
protectoris.

września, wybudowano most od wiele
kiego ołtarza do pobocznego, gdzie cd

dziesiątka lat obraz cudowny był iokowa-
ny, który, pilnie wprzód obwarowawsży,
aby jakiey skazy nieodebrał, poczeli mu-
ratorowie (to est mularze) dobywać. Dnia
13 września muratorowie okolo obrazu,
deskami i żeće.ami inocno obwarowa-
nego, mur odbiwszy ze wszystkich
stron, ruszyli z micysca, i' przez most,
na to przeniesienie z umysłu wybudo-

do ołtarzą: wielkiego, gdzie z niemałą
trudnością przyciągnąwszy, lubo ludzi
było dostatek, jednak ledwo za cztery
godziny.i daley, obraz cudowny na miey-

sce swoje wstawili, a potem około ob»
murowali. "Trwał jednak dlugo zasło-
niony. obraz cudowny,. aż póki niepo-

, Zatem dnia 2g. października,. w: któ-
ry przypadała. sobota,.we: wszystkie
zaś soboty,. wielkie ludu. zgromadzenie

JW. w Bogu nayprzew. JX. Floryan
Hrebnicki, arcybiskup połocki, witebski,
mścisł., orszań. i mohilewski biskup, u-
brawszy się pontyfikalnie wbogaty swóy
suto złotogłowowy. sakos,. przed zaczę=
ciem liturgijey: świętey, poklęknął na  

dnia 8 września, w sam dzień' narodzo-

Po: odprawieniu tego festu dnia 12

wany, ciągnęli od.ołtarza: pobocznego

kończono różney roboty około ołtarza..

mam do spowiedzi, otworzyliśmy, obraz.
matki bożey, cudowny, w ten sposob..

gradusie ołtarza wielkiego, i wnet 0-.

„
A
N
P
E

07
"
R
Z
E
C
E



261
t 1263

tworzono obraz, a pomieniony JW. ar-, i oddał do archivum prowincyonalne-
cybiskup intonował* Te Deum lauda-!
mus, który to hymn muzyka na cho-
rze pięknemi głosami i wybornemi in-
strumentami kontynuowała. Po skoń-
czeniu hymnu i po przeczytaniu dzięk-
czynney modlitwy, JW. JX. arcybiskup
celebrował ś. liturgiją, pierwszy raz na
nowym ołtarzu, pod czas którey mu-
zyka na chorze litaniją grała. Uderzo-
no zatem z dwódziestu czterech moż-
dżerzów, trąby też i tambury po całey
okolicy ten fest ogłosiły.

(Daley namieniwszy o porządku za:
prowadzonego nabożeństwa, opisuje Kul-

czyński ze sczegułami nowy oltarz, z
marmuru i stuku zrobi: wy i ozdobio-
ny stosowną rzeźbą, co wszystko: ko-
sztowało skudów 850; daley mówi o
domowych okolicznościach, a kończy
prośbą owspomożenie od zakonu, mia-
nowicie z powodu zaciągnionych dłu-
gów przez poprzednich rektorów, tu-
dzież prosi o przysłanie drugiego to-
warzysza, gdyż jednego, którego miał
przy sobie, pomoc znaydował niedo:
stateczną). 4

JI. Stan kościoła i domów, oraz fun-
duszów i biblioteki.

"Tenże X. Kulczyński oddalając się
z,Rzymu w roku 1755, alumnowi kol-
legium greckiego jako deputowanemu
administratorowi, Cezaremu ŚSZebnow-

skiemu, zdał pod d. 12 lipca kościoł i

dom, podlug inwentarza przez się spo-
rządzonego, którego jeden exemplarz
złożył w archiwum propagandy, drugi
zostawił na miescu, a trzęci rewersalny
przywiozł zakonowi swemu do Litwy,  

go, razem z tłumaczeniem własnorę=
cznem z włoskiego na polskie, pod da-
tą tegoż roku dnia 20 września. "Ten
linwentarz zawiera bardzo dokładne iż
sczegułowe opisanie, tak kościoła i do-
mów, jakoteż funduszów i wszelkiey
własności. Dla: dania zupełnieyszego
wyobrażenia c tym całym zakładzie

|rzymskim, przytaczamy tu wyjęte tre-
ściwie z tego inwentarza niektóre scze«
guly.

1) Co do kościoła czyli cerkwi, po=
wiada: „przedtem (1) była dość prze-
stronnai wspaniała, teraz jest wąskai
sczupła.
rzymskich, to jest piędzi dobrych 77,
szerokości palmów 50, wysokości pal-
mów 4g.” — Oltarzów w niey trzy, a

okien dwa, jedno nad wielkim ołtarzem
a drugie nad chorem, który drewnia-
ny tak jako i suffit. Zakrystya odwóch

Ma w sobie długości palmów

małych izbach, w którey naczyń i sprzę='
tów kościelnych srebrnych i złotych,
na cenę w ogule skudów 579 bajoków 27.

2) Domy: A) Rezydencyonalny z
|dwóma sklepami czyli kramami na do-
|le, o trzech piętrach, a z tych na pier-
wszem izb 7 isalka; na drugim appar-
tament rektorski o-czterech izbach, i
asobno trzy stancye; na trzecim izb
małych 13.— B) Kamienica z nada-
nia kardynała Barberiniego 0 trzech
piętrach, licząc z dołem na którym trzy
sklepy czyli kramy, a na piętrze dru-
gim ktrzecim izb 6.

5) Inirata z domów i kapitałów. Od

  

Q) Nim poprzednicy rektcrowie przerobili
przestawując jednę ścianę poboczną.
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jedenastu inkwilinów, skudów 152, ba

joków 40, a z legacyi kardynała Bar-

beriniego skudów 100,— w ogule ro-

cznie skudów 252, bajoków 4o.
4) „Intrata cerkiewna nie jest za-

w Wsze jednakowa, albowiem zależy na

„ jałlmużnie, która sie kwestuje po cer-

„kwi od kleryków, kiedy mszy święte

„ odprawują się. Od kilku lat, gdy na-

„stala w Rzymie gra, loźło nazwana,

» Pore: umnieyszyła się jalmużna, i

„przez połowę upadla: bo przez pier-
„ wsze cztery lata mego rektorstwa, czy-

„niła jałmużna roczna skudów półto-
„rasta, a czasem i więcey, teraz zaś

„od dwóch lat ledwo czyni skudów o-

„ siemdziesiąt. Która to tak sczupła
„intrata, nie KIRA cale na potrze-

„by cerkiewne.”

5) Biblioteka, oprócz xiąg kościel-

pR, w zakrystyi,zawierała dzieł 51
olio, 87 in4, 89 in8, ogułem dzieł

m, a z nich niektóre w wielu volu-
ininach.

O Zyciu Hermana „lugusta FRANKE ZA.
ŁOZYCIELA DOMU NAUKOWO- SIEROCEGO

w HaLi, z opisem tego zakładu i
innych z nim połączonych. Ciąg śty
i ostatni. Ob. wyżey str. 809—876,

1II. Opis POJEDYNCZYCH CZĘSCI ZAKŁADU.

(Dokcńcżenie.)

"F.) Instytut bibliyny Kansteynowski (Die
Cansteinische Bivelanstalt.)

"'TeN instytut wziął swoje nazwanie
imienia Barona Karola Hilbranda

Dzieje dobrocz. grudzień rok 1622,

*

|wiedzą i kierunkiem direkcyi 
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von Canstęin, który żył w scisłey przy-
jazni ze Spenerem i z Frankem,i
sczegulniey się wsławił przez swą
wielką gorliwość o rozkrzewienie chrze-
ścijaństwa. Zrobił on zamiar ułatwie-

nia ubogim ludziom, ażeby za cenę

jak naytańszą dostawać mogli Biblije.

Wszakże zwyczayne urządzenie dru-
Kkarni niemogło do tego celu dopro-
wadzić; a zatćm naradzał się on ze
swymi przyjaciołami, jakimby sposo-
bem można mieć razem tak wiele ty-
pó” ile ich potrzeba na całą Bibliją,
tak, aby złożone wszystkie arkusze,

leżały w swoich formach zawsze goto-
we i mogły być w kazdym czasie od-
bite. Po uczynionćm tego zamiaru o-

głoszeniu, odebrał on znaczne do jego
uskutecznienia pomoce. Od roku 1710

do 1716, kapitał wynosił już talerów
5735, do których on dołożył własnych

talerów 1000. Wtedy starał się o do-
stanie POPRAWNEGO textu Biolii niemie-

ckiey, i wsparty został w tey mierze
radami ludzi oświeconych. Pod koniec
roku 1710 zrobiony był początek u-
skutecznienia planu; samo zaś druko-
wanie rozpoczęto rzeczywiście na wio<
snę r. 1712. Utrzymuje się ten insty-
tut sam przez się, wszelakoż od śmier-
ci barona Kanstcina (1719), zostaje pod

domu
sierocego, która naznacza officyalistów

i słucha ich kalkulacyi. Instytut tem
w cenie tak niskiey dostarczał Biblij,
że przedawano nowy testament poje-
dyńczo po dwa grosze srebrne (15 gro-
szy miedzią), a całą Bibliją po sześć
groszy srebrnych (półtora złotego pol-
skiego). Cenę tę utrzymywano tak
długo jak tylko było można: wszela-

81
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koż z przyczyny wzrastającey coraz
drogości papieru i innych materyałów,
musiano ją cokolwiek podnieść w latach
779 1 178g. Instytutod samego po-

czątku aż do Śmierci barona Kanstey-
na w tak kwitnącym był stanie, iż
oprócz nowego testamentu, wydano

dwie edyche,. jedna po drugiey, całey
biblii, źm 8vwo. maj.'i im 12; wszelakoż
pod życiem jego nie miano więcey ty-
pów nierozbieranych jak tylko na no-
wy testament i na całą biblią in 8vo.
maj., a wnet po śmierci nabyto takież
typcy na bibliją in 12. Za następców
jego-w dyrekcyi instytutu, coraz się
pomnażała liczba edycyj bibliynych; i
Żadnych oni nie osczędzali trudów, ani
kosztów, do uczynienia wydiń późniey-
szych coraz doskonalszemi, przez po
prawność textu, dobroć papieru, i in-

ne względy. W. latach a727 i 1728,
w obrębie domu sierocego, wystawiono
udzieluą budowlę, tak na skład viblij
drukowanych jakoteż na pomicszkanie
dozurcy, nazwano ją domem biblijnym
Bibelhaus, a późuiey zakładóm biblij:
nym bibelanstalt. Następnie przybu-
dowano osobny magazyn.

Do roku 1799 wyśzło z tego insty-

tutu całych bibhj więcey jak milion
siedem kroć sto tysięcy, a nowego te
stamentu więcey dziewięciu kroć sta
łysięc |

Niczaniedbywał też instytut starań
'6 rozsrzerzenie upowszechnienia biblij
1 w -zagranicznych językach.. W ro-
ku 1722, przy ofiarowanem zapomoże-
niu od jedney znakomiteyosoby, wydał
biolije w językach czeskim i polskim,
a przyłożył się do wydrukowania
'w MRewlu roku 175g w języku estoń-

*
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skim. Oprócz PM drukowanoi inne
dzieła w językach zagranicznych.

G.) Missye .ewangielickie w Indyach
wschodnich,

Król duński Fryderyk IV, fundował
je roku 1705. Franke miał polecenie
wysłać pierwszych missyonarzów do
Trankwebaru. Następni po nim dy-
rektorowie instytutu, tenże sam co i
on utrzymywali z tą missyą związek,
i ogłaszali nawet wiadomości missyo-

narskie. Niebawnie poznańo ten zakład
'w Anglii, i nadesłano stamtąd w ro-
ku 1709 wsparcie. Sczególnieyszą w tey
mierze okaza!o gorliwość towarzystwo
tego kraju, zwane, de promovenda co-
gnitione Christi, i weszło od roku 1711
w stosunki z missyonarzami duńskimi.
Franke przez to naywięcey tym mis-
syom usłużył, iż pomogł do założenia
kompietney malabarskiey drukarni, któ-
ra była bardzo potrzebną do ułatwie-
nia przyrodzonym tey krainy inieszkań-
cem,- nauki pisma świętegow ichże
własnym języku: Za pomocą Anglików
wzięło skutek życzenie missyonarzów
w urządzeniu drukarni portugalskiey.
Jaż w roku 1706, w kilka miesięcy
po swem przybyciu „ utworzyli szkołę
portugalską dla ubogich, a gdy sami
wprawili się eokolwiek w język mala-
barski, i w tym języku za prowadzil.
naukę. Wkrótce dała się im uczući
potrzeba wielu pomocników. Aże ry
chłego ich nadesłania z kuropy spo”
dziewać.się niemogli; ułożyli więc so-
bie zamiar dobierać ku temu celowi
krajowców. 'Tym końcem uforimowali

w roku 1716 seminarium ze sposobniey-
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szych chłopców malabarskich, którymi
stosowną udzielali naukę, ażeby potem
używanymi być mogli na katechetów
i innych nauczycielów, Fiozszerzone
poźniey to zaprowadzenie, wydało wiel-

kie owoce. Dostarczało atuowiem po
źniey nawet kaznodzicjów wieyskich,
bez których w tamtych okolicach ob-
chodzić się nie można byłu. MKazno-
dzieje ci dobierani z krajowców, znay- |
dowali więcey niż Euvropeanieu swych

 spółziomków ufności. P.;zchłe pomna-
_żanie się liczby uczniówi parafijan,
zniewoliły missyonarzów, zawczasu my-

'ślić o kościołach i domach szkolnych,
ich albowiem własne mieszkania wy-
starczać już nato nie mogły. Pierwszy|
kościoł, pod tytułera Nowe Jeruzalem,
założony był roku 1707: poźniey sta-
nął drugi pod tytułem betleemskiego:
Dobra sława missyonarzów w Tran-
kwebarze, rozeszła się pomału po są-
siedzkich krajach królów pogańskich, a
naprzód i osobliwie w królestwie 'Tan-
szor. Powodem był do tego jeden czło-
"wiek, który wprzódy służył podofice-
rem w woysku króla tanszorskiego.

Przybył on do missyonarzów na naukę
w roku 1727 i przyprowadził z sobą
innych trzech żołnierzy. « Przykład
ten znalazł naśladowców: a podoficer
porzuciwszy potem woyskową służbę,
użytym został w roku 172g za kate-
chetę do królestwa tanszorskiego.

Sczęśliwe powodzenie missyi duń-
skiey, było powodem wyż rzeczonemu
towarzystwu londyńskiemu, do zapro-
wadzenia ich i w angielskich posiadło-
ściach w tychże Imdyach wschodnich.
Angielski kaznodzieja w Madras, md
zwiskiem Stevenson, pierwszym był

  
I
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w tym bogoboynym dziełe przywodcą.

[ym końcem założono w Madras ro-

ku 171% szkoły, portugalską i mala-

barską, do których wzięto nauczycie-

lów z Trankwebaru, i stamtąd opa-

trzono je w xięgi i inne naukowe po-

moce. Pierwszego ROR ai Ma--

dras czyli w Weperi,/osadzono roku

1728. Stopniami zaprowadzały się mis:

sye w innych prowincyach posiadłości

angielskich, jakoto: w Kadelur czyli

Mwierdzy 5. Dawida, r. 1757; w Kal-

kutta w Bengalu, r. 1758; w Tiruczy*

napałli, r.1767; i w Tanszor, r. 1776,

po rozciągnieniu władzy angielskiey

nad tem królestwem.

Wysyłani na te missye nauczyciele,

mieli wielkie do pokonywania trudno-

ści i przeszkody; ale usiłowania ich

nie były bezskutecznemi. Ludność no-

wonawróconych chrześcijan w kraju

trankwebarskim, w lat 51 podniosła

się do 5517 dusz. Następnie od roku
1757 do 1767 wynosiła dusz gó8o0.

Osobno na samych missyach angiel-
skich nawróciło się pogan, w przecią-
gu lat 20, więcey 8000.

„Kierunek ogulny działań missyi an-
gielskiey pochodził zawsze z Hali, a
przetoż każdy dyrektor doimu sieroce-
go halskiego był oraz członkiem towa*
rzystwa królewskiego Wielko-Brytań-
skiego depromovenda. cognitione Christi,
i do spraw. missyjaych miał pomocni-
kiem inspektora bibliynego zakładu.

Dyrektor ten przedstawiał nawet mis-

syonarzów do potwierdzenia od towa-
rzystwa w Londynie, i do niego też

należał dozor:ogłaszania missyonarskich

wiadomości. (Taki był przynaymniey

porządek rzeczy do wielkich ostatnich
Si.
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odmian w Prusiech i całych Niemczech.
Nie wiemy jak się to utrzymuje teraz:
ale każdy wnieść może, jak, oprócz

względów religijnych i naukowych pozy:
tków, wielka stąd spływała chwała na
uniwersytet w Hali i nawet na cały
narod pruski. 'T.)

H.) Instytut Kalenbergowski do nawra-
cania Zydów i Mahometanów.

Początek tego Instytutu przypada
na rok 1727, w którym Callenberg
(w ówczas professor hlozofii, a późniey
doktor i professor teologii) ogłosił w ję-
zyku żydowsko-niemieckim pismo, pod
tytułem Licht aim „dbend, Swiatło na
wieczor. Pomoce wielu, mianowicie
zagranicznych przyjaciół,
w stanie, plan pierwiastkowy rozsze-
rzyć, i nawet do Mahometanów rozcią-

gnąć. Instytut założył własną drukar-
nię, z którzy od czasu do czasu wycho-
dziły, w językach żydowsko-niemieckim,
arabskim, perskim i tureckim, rozma-
ite xięgi i pisma, jakoteż uwiadomie-
nia o postępie działań instytutu. Byli
potem ustanowieni współpracownicy
jeżdżący, a z nich niektórzy zwiedzali
nawet kraje wschodnie, i w tym za-

postawiły go|

|
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tysięcy voluminów, a rycin liczyłatrzy-
naście tysięcy sztuk oprawionych we
czterdzieści sześć voluminów. Znaydu-
je się w niey wiele dzieł rzadkich i
szacownych, darowanych od uniwersy=
tetów ahibielskich i od towarzystwa
w Katkufa. Jest także wiele rękopi-
smów sczegulniey interesujących, jak
naprzykład starodawny rękopism na
pargaminie wielkiey karty angielskiey
czyli konstytucyi (chara magna), osiem
exemplarzy alkoranu, a znich jeden
z przekładem perskim. Niema wszela-
koż stałego i właściwego funduszu, a

' powiększa się tylko z zapisów testa-
mentowych, z podarunków, .i z dzieł
wychodzących z pod pras domowych:
Budowla, w którey się ona mieści ra-
zem z magazynami xięgarskiemi, długa
jest 125 a szeroka 46 stóp i pół. Otwie-
raną bywa dla publiczności dwókrotnie
na tydzień.

K.) Gabinet sztuk i rzeczy przyrodzo-
nych.

Nie masz w nim zbioru kompletne-
go, ponieważ składa się z darów do-
broczynnych, z tem wszystkiem wiele
jest przedmiotów rzadkichi ciekawych,

wodzie sczegulniey odznaczył się kazno- | jakiemi są konchy podzielone na klas
dzieja M. Stefan Schulz. Aż do r. 1792
utrzymywał się ten instytut sam przez

' się, i niemiał scisłego związku z zakła-
dem Frankego; lecz w tey epoce po-
łączony z nim został w skutek króle-
wskiego rozkazu.

J.) Biblioteka domu sierocego.

Zawierała w roku 1799 więcey 20  

piętnaście, wiele owadów zagranicznych,
skieletów zwierząt sczegulnieyszych
149 RA

L.) Fundusz dla dziewic.

Pewny radca tayny elektorski prze-
znaczył na ten fundusz w roku 1704,
summę talerów 4000, z którey w ro-
ku 1706 użyto talerów 1000na kupno
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domu, a procent od reszty przezna-

czono na tak zwaneprebendy dla trzech

dziewic, na ich utrzymanie. WW ro-

ku 1705, pewna jenerałowa fundowała
czwartą prebendę uposażoną kapitałem

dwóch tysięcy talerów. Kollacya tych

prebend, równie jako i zwierzchni do-

zor, należą do dyrekcyi domu na-

ukowo-sierocego.

M.) Dom Kansteynowski dla wdów.

- Baron Kanstein kupił ten dom wro-
ku 1698, na mieszkanie dla czterech

wdów: miał go iuposażyć, ale zamia-

ru tego do skutku nie doprowadził. Ze
atoli-oddał pod zawiadowanie dyrekcyi

domu naukowo-sierocego, przeto z te-
go ostatniego daje się opatrzenie tym
wdowom z jedną służącą, tojest: mie-
szkanie, opał, światło, i tygodniowa
pewna opłata.

IV. ZRODŁA DOCHODOW DOMU NAUKOWO -SIE-
ROCEGO.

1. Apteka, i odprawa lekarstw o-
gułem.

2. Xięgarnia.
5. Drukarnia.
4. Wyrabianie jedwabiu.
5. Place ziemi i domy.
6. Papiernia.
7. Opłata od uczniów szkoł niemie-
ckich.

8. Opłata od uczniów w Pedagogium.

g. Dziesiąta część kar pieniężnych,
przez urzędy publiczne naznacza-
nych, w xięstwach Magdeburskiem
i Halberstadskiem.

10. Wyłączenie od opłaty akcyzney
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wszelkich dostarczeń na potrzeby
domu naukowo-sierocego.

"11. Piędziesiąt miar soli corocznie,

z kopalni solnych królewskich.

12. Ofiary przypadkowe.

VVlADOMOSC HISTORYCZNA O OBRAZIE NAY-

SWIĘTSZEY MARYI PANNY W kościele pa-

rafijalnym w NowYcH TkokACH, 20-
pisem tego' miasta jako i STARYCH
TRok.-

Pobpis łaciński na dołączoney tu ry-
cinie tego obrazu wyrażony, w polskiem'

ma znaczenie następne :*

, OBRAZ NAYSWIĘTSZEY MARYI PANNY

w Trokach mieście litewskiem cudami.

słynący, od Manuela II cesarza państwa

wschodniego dany Xiążęciu Witoldowi

z okoliczności swieżego nawrócenia się

jego do wiary prawowierney. Ma być

tenże sam, za przyczyną którcgo' Jan

Komnen, cesarz wschodńi, Hurnrów i Per-

sów pokonał, a po otrzymarńych zwycię-

stwach, umiesczońy zamiast siebie na

srebrnym wozie, od czterech białych ko-

ni ciągnionym, w tryumfie do Konstan-
tynopola wprowadził. WW roku tera-

źnieyszym 1718 dnia 8 września, przy-

słanemi ż Rzymu koronami; ukorono-

waney od JW. JX. Konstantego* Kazi-

mierzaBrzostowskiego biskupa wiłeńskie-

go nayświętszego oyca KlemensaXT pra-
łata domowego i papieskiego tronu as-
systenta.

Ponieważ podpis ten zawiera prze-

dnieyszą treść całey historyi obrazu;

przeto dla uzupełnienia jey, wylusczy-

my tylko cokolwiek wymienione w nin?
sczeguły.
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1.

Abraham Bzowski w tomie drugim
historyi kościelncey, rzeczone zwycię-
stwa cesarza Jana IKomnena naznacza
w 'Tracyi pod rokiem 1125 nad Ścyta-
tami i Triballami odniesione, opisuje
modlitwę tego cesarza do Nayświętszey

„dzenie do Konstantynopola, tak wła-|

Panny i tryumfalne obrazu 'wprowa-

śnic jak wyraża wyżey położony pod-
pis: a nadto przydaje, że na pamią-
tkę tych zwycięstw, Jan Komnen usta-
nowił święto, festum pazinacarum. Nie
znaydujemy zaś śladu w dziejopisach
o darowaniu jakiegokolwiek obrazuod
cesarza Manuela II Witoldowi, co na-
wet gdyby i mialo miesce, nie byłoby
z powodu swieżego przyjęcia wiary, po-
nieważ Witold, nie równie pierwiey
został chrześcijaninem, 'a niżeli Manuel
II wstąpił na tron cesarski. To osta-
tnie albowiem przypada na rok 15go0,
a Witold już chrzest obrządkiem ła-
cińskim przyjął w Krakowie roku 1586.
Wszelakoż wykazująca się stąd niepe-
wność podpisu, stosuje się do jedney
tylko okoliczności, to jest powodu da-
rowania obrazu. Mogło to mieć mie-
sce w innem zdarzeniu, zwłascza przy
ciągłych i częstych z cesarzami wscho-
dnimi związkach Witolda, rządzącego
Litwą rozległą wtedy aż do czarnego.
morza, i prowadzącego woyny z Ma-
hometanami, wspulnymi nieprzyjaciol-
mi cesarzów wschodnich. Mógł zatem
Witold od ManuelaII otrzymać rze-

«w,

czony obraz, a o wielkiey jego dawno-

ści i pochodzeniu z Konstantynopola,
świadczy poniekąd sam charakter ma:
lowania, będący w guście oddalonego

 
 

—

| Pierwszem są Sare
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| wieku chrześcijańskich artystów gre-
ckich, Z tem wszystkiem nie masz na
to historycznych dowodów, a przynay-
mniey nie wiemy na czem opiera się
wyrażenie podpisu w roku 1718 ukła-
danego, kiedy dawnieysi autorowie po-
dobney wzmianki nie czynią, jak niżey
jescze powiemy. ni

AL.

Nazwiskiem 7rok oznaczają się dwa
miesca, o pół mili od siebie odległe.

Troki, dziś mała
wioska należąca do XX. Benedyktynów,
których tu fundował Witold, sprowa-
dziwszy z Tyńca roku 14957i oddaw-
szy im na klasztor zamek xiążęcy. Ten
ną miescu wyniosłem otoczony głębo*
ką fossą, miał starodawne wielkie wa-
ły, które, łat temu około czterdziestu
rozrzucił opat, z Tyńca na ten urząd.
przysłany, nazwiskiem Dydziński, r6-
wnie jak i kościoł niegdyś przerobio-
ny z łuzien Kieystuta, oyca Witoldo-
wego. 'Tam gdzie. był zamek dawny,
stoi teraz nowego budowania klasztor
w części niedokończony i otoczony gru-
zami, a za obrębem zamku za fossą, jest
drewniany malenki kościoł benedyktyń-
ski i parafijalny, wewnątrz którego na-
boku daje się widzieć portret w caley
postaci Witolda, kopija dawnego wi-
zerunku znaydującego się w Nieswiżu
w zamku Radziwilłowskim. Był tu nie-
gdyś opatem uczony Stanisław Szczy-
gielski, który między innemi dziełami,
wydał i historyą tego opactwa podty:-
tułem: Series et notitia Trocensium Ab-=
batum. Cracoviae, 1668. 4".

* Dałey od Wilna, a 6 mil cztery le-
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tą IVowe Troki, dawniey wojewodzkie
a teraz powiatowe miasto, oblane je-
ziorem wielkiem i głębokiem, zostawu-
jącem z jedney tylko strony od Wilna
wązki wjazd lądowy.. Ma jednę pra-
wie ulicę,zwaną karaimską, i nay wię-
cey też od Karaitów, IGaraimami inia-

nowanych, zainieszkane, który to rodzay
Żydów, przybyłych z Krymu razem z
Tatarami, przez Witolda sprowadzony-
mi, równie jak ci ostatni odznacza się:
tą zaletą, iż, podług zaświadczenia Cza-
ckiego, przez ciąg kilku wieków, żaden
gs nich nie był sądzony ani za kradzież
ani za rozboy, aczkolwiek bogatych
między sobą nie liczą, a uirzymują się
z małego. przemysła i ogrodnictwa.
Wszystkie domy całego miasta, w li-
czbie około dwóchset, drewniane i nie-

wielkie, nie wyłączając urzędowych. Są
zaś dość znakomite rozwaliny dwóch
siarodawnych zamków, zraynowanych
w czasie niesczęśliwych wojen za Jana
Kazimierza. roku 1655. Jedca w sa
mem mieście, miał część zbudowaną
na górze, przez konstyiucye roku 1678
i 1768, oddany pod pewnemi warun-
kami dominikanom, którzy też w po
środku-gruzów i rozwadin, mają w nim
mieszkalne zabudowanie drewniane, i.
„wielki niedokończony i niepokryty. kla-
sztov murowany. Drugi zamek na wy:
spie jeziora, mnicy znisczony od piec-
wszego. Oba zaś jednostayney. formy
„z zamkiem starotrockim.— Zdobią to
„miasto,. czyli raczey dość niewielkie
miasteczko, w pozorncy. postaci miasta
przedstawują, dwa nie male kościoły
murowane, na wyniośleyszych miescach

stojące. Jeden bernardyński z klaszto-
rein także murowanym i cale porzą-  
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dnym, fundacyi Eustachego Wolłowi-
czą biskupa wileńskiego i proboscza tro-
ckiego r. 1617; a drugi parafijalny, o

| którym niżey mówić będziemy.
Dziejopisowie dawnieysi często wspo-

minają Irokii zamki ich, ale rzadko
rozróżnicją Stare od Nowych, dla bli-
skiego jednych. od drugich położenia.
Zakład ich przypisują wielkiemu xią-
żęciu. Giedyminowi (--1541). Podobniey-
sza atoli, że i Starych i Nowych "Urok
początek, uprzedził panowanie tego
ziążęcia, i że on wystawił tylko zamek
teraz w rozwalinach na wyspie będą-
cy, w którym, przed:założeniem Wil-
na mieszkał, opuściwszy.. dąwnieyszą
stolicę Litwy  Kiernów, który dzis'ay
jest wioską staraścińską z„parafijalnym
kościołem nad Wiliją, niżey i o mil 6
od Wilną, w nader pięknem polożeniu,
ślady dawnych murów ukazującą.

Nowe Troki, z rozwalinami dwóch
zamków, 1z dwóma na wyniosleyszych
niiescach kościołami, t. j. paralijalnymi
Lernardyńskim, wśród drewnianychi bez
porządku rozrzuconych domków polo-
żonemi, przedstawiają prześliczne kra-
jowidy, których kilkanaście zrysowa-
nych na miescu,. w roku teraźniey-
szym 1822, posiada biblioteka puław-
ska „aiążęcią KASowego:.

DI.

Kościoł parafijalny czyli probostwo
trockie, należy. do pierwiastków za pro-
wadzenia wLitwie chrześcijaństwa, mia-
nowicie obrządku łacińskiego.. Po usia-
nowieniu bowiembiskupstwa w Wil-
nie (wyżey str. 7qo i 86g),nnaypierwicy
od. kwóla. Władyława Jagiełły, wroku
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1587 ufundowane zostały dwie tylko
.plebanije, to jest w Zidzic jedna, adru-
ga w Obolcach w Orszańskiem. 'Irzecia
stanęla w Slonimskićm z prywatnego

nadania w roku 1400, we wsi

ney czy Rohatney, „od „dziedzica tego

miesca niejakiegoś , Andrze a, a toprzez
<dokument.pisany po.„polsku, sktórego
dwie kopije znaydujące się.w archivum
 dyecezalnem „wileńskićm, .mogą się Ji-
czyć do rzadszych zabytków dawnego
języka iortografii.
ku chronologicznym plebaniją dyecezyi
wileńskiey,.to jest «probostwo.trockie,

,fundowałWielki Xiąże ;+Witołd «w.roku
140g, przywilejem w tómże mieście to|
jest w Nowych "Trokach-„datowanym.
„Nadając znaczny fundusz, rozdzielił go

na dwie części, .a .z nich przeznaczył
jednę na proboscza i.szkołę, drugą zaś
na dwóch .miescowych kanoników.
„Poźnieykról Zygmunt.stary,. odmienił
to przeznaczenie ,skasując kanoników,

Ja na funduszu ich ustanawiając sześciu

„.mansyonarzów,

"jescze dla nich dochodów ,.i nowego
przy tem obowiązku.„polnienia pó
, duchowney w kaplicy.ś. Jerzego«na
„zamku wyższym, pod któróm nazwa-
gniern rozumieć zdaje się trzeba.„zamek

„ten .cosbył w mieście, gdzie teraz .do-
gminikanie, i gdzie jest góra ukazująca
ślady dawnych murów. "Tam musiała
„być owa kaplica-ś. Jerzego; lubo i wro-
zwalinach drugiego zamku na wyspie,
pozostałe jescze gdzie. niegdzie.na opa-
„dłych murach ślady«malowania, świad-
„czą też 0 bytności kaplicy; lecz,podo-
bieństwem jest, iż kaplicebyły św„obu
zamkach.

Z powodu wyraźnego -oznaczenia

„Rohot--

£Czwartą w:prąd

„z dodatkiem osobnych
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szkoły w funduszu probostwa trockie=
go, wypada wspomnieć, że Wielki Xią-
że Witold, który naywięcey pozakła=
dał pierwiastkowych plebaniy w Lit-

|wie, wewszystkich prawie swoich na-
„daniach, podobne o szkołach czyni
„wzmianki: z czego się pokazuje, że ten
„dzielny swojego wieku bohatyr litew=

łączne narodu swego, w owym już wie-
„ku, poczytywał potrzeby.

(Teraz kollacya tego probostwa na-
„leży „do .aniwersytelu imperatorskiego
„wileńskiego, który też i dobra jego-fun-
„cd uszowe ma w zawiadowaniu, a to sto-

„.sownie „do.dwóch naywyższych monar<
szych «postanowień, naprzód. w akcie
„potwierdzenia :tegoź uniwersytetu pod
„d. 4 kwietnia 1805,apotćm w ukazie

4. marca.1805,,; wyrażonych, wedle któ»
rych,-to beneficium,równie jako i in-
ne „w owych gpostanowieniach wymie-
nione, .służy-po części i za nagrodę dla
osob duchownych, «w edukacyjnym i
„uczonym zawodzie. zasłużonych.

 
HY.

«Obraz *N. M. Panny, o którym na
początku mówić zaczelismy, jest w wiel-
.kim ołtarzu kościoła parafijalnego w No-
wych Trokach. Foriny blisko kwadra-
;tosyey, wysoki na łokci dwa.  Kojało-
'wicz«w Miscełlaneach roku 165o, po-
wiada, że malowany na desce drewnia-
ney; aleteraźnieyszy administrator JX.
AndrzeyCzerski upewnia, że na bla-
sze „miedzianey, pod którą podłożona
„deska dębowa z kilku sztuk składająca
się i pokryta płótnem pokostowanćm.

| Kojalowicz słyszał od osob pamiętają-

 

hę pobożność i oświecenie, za nieroz=.
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cych, kiedy obróć ten był wBilGy po- 4 wi Kojałowicz) kiedy dlaa Bbkiych
_staci, poźniey zaś odjęto połowę, dla | szkod niejakich, nie wypadałe młodzi
wygodnieyszego umiesczenia po prze-
robieniu wielkiego ołtarza. /Wtedy
zapewne odnawiano i cały kościoł, któ-
rego ściany były wprzódy ozdobne ma-
lowaniami w sposobie greckim. Owe
przerobienie ołtarza nastąpiło-zatćm-
na lat kilkanaście lub kilkadziesiąt|
przed rokiem 1650, czyli okoio roku.

1600, i od tey właśnie epoki obraz za-
czął być głośnym, co opisał niejakiś
Symon Mankiewicz w xiędze drukowa-

ney "roku 1645, którąKojałowicz przy-
tacza, a nam nie zdarzyło się jey: wi:
dzieć. Według tegoż Mankiewicza i
ciągłego podania, mówi Kojałowicz, że!
takowy obraz znayduje się w kościele:
parafijalnym Nowotrockim od czasów
"Witolda, nie wzmiankując, aby od te-
gożxiążęcia miał się dostać, lub żeby do
niego w jakimkolwiek sposobie wprzó-
dy należał: o czćm. zapewneby wspo-
mniał, gdybyza jego czasu miało mie-
sce podanie w podpisie wyrażone co się
tycze daru cesarza Manuela II.

"Tenże Kojałowicz w dalszym ciągu.
swego opisu znać daje, że jezuici nay-
pierwsi zaprowadzili zwyczay uroczy-
stych processyj z Wilna do Nowych
'Trok, dla uczczenia N. M. Panny wtym
obrazie kościoła parafijalnego, i tako-
we processye odprawowali z towarzy-
stwem młodzi akademickiey (cum soda-
litate academicorum), oraz z wielkiem
zgromadzeniem pospólstwa i z niema-
łą liczbą osob dostoynych. Rostowski
w historyi jezuickiey, opisuje jednę

'z tych processyj w roku 1604, którą
prowadził osobiście biskup wileński
Benedykt Woyna. Poźniey atoli (mó-

Dzieje dobrocz. grudzień. rok 1822.

 

akademickiey należeć do tych nabo-

żnych podróży,zwyczay przewodnicze-

nia im, przejęły po jezuitach bractwa

różnych zakonów, -a to nie tylko z Wil-

na, ale też z Kowna i Merecza, w po-

rze letniey na różne uroczystości N.

M. Panny. Z jednego tylko jezuickiego

kościoła 5. Kazimierza (dziś zawiadowa-

nego od XX.Missyonarzów) przy któ-

rym był dom professów., chodzily

|ciągle processye do Trok, i prowadzo--

ne bywały od kongregacyi pod tytułem
| Wniebowzięcia P. Maryi na święto Na-

wiedzenia. Wzajemnie z 'Lrok odpra-
wowały się podobne processye do Wil-
na, Kowna i Merecza, jak się to poka-
zuje zdawnychinwentarzów probostw a,
w których między powinnościami ju-
ryzdyczan proboszczowskich, wymie-

niany jest obowiązek assystowania tym
processyom.

Okazałość tych wszystkich proces-
syj zmnieyszać się stopniami zaczęła
około roku 1762. Ustały w końcu pro-
cessye formalne, atoli pozostał zwy-
czay, dotąd nieprzerwanie trwający, że
bardzo wielka liczba osob pobożnych,
corocznie udaje się z Wilna i innych
stron; nawet odlegleyszych, na festWnie-
bowzięcia N. M. Panny do Trok, przy-
padający dnia 15 sierpnia. Idą nay-
więcey piechotą i przybywają w wigi-
liją na nieszpor, a nazajutrz po nabo-

żeństwie przedpołudniowćm i po niesz-
porach nazad powracają. Zebranie lu-

du bywa zawsze tak wielkie, iż ko-
ścioł nigdy wszystkich ogarnąć nie mo-
że, i zdarza się, że niektórzy przez ca-
ły czas festu wolnego weyścia nie do-

82
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stępują. Niektórzy co w roku teraż-
nieyszym 1822, ztakiem nabożeństwem

chodzili piechotą z Wilna, opowiadal
nam, iż przez'cały ciąg drogi mil czte-

rech, zawsze mieli na oku licznych to-
warzyszów podróży pieszo idących, nie
licząc mnogich pojazdow.

Kojałowicz mie nie wspomina oofa
rach jakie zwykle się czynią od ludzi
pobożnych na ozdobę tak wsławionych

obrazów, a których zbiórdzisiay znay.
dujący się.tak jest znakomityiszacowny.

że powątpiwać możemy. ażeby w ja

kimkolwiek innym kościele parafjal
nym dyecezyi wileńskiey, bylo co po

dobnego. Zdaje się że le ofiary. po

źnicysze są od cząsów Kojalowicza, a

nagromadzić się musialy sczegulniey od

epoki koronacyi obrazu w roku 1718

Niebawnie też zapewne potey epo
e, rylowany był obraz przez Bartło-
dja Strachowskiecgo we Wroclawiu.

gdzie z tego imienia i famihi kilku

bylo, dosyć znakomitych artystów.

Blacha ztym rytunkiem zachowuje sit
w skarbcu kościelnym. z którego mie

liśmy jeżyczoną od JX. adminis'rato-
ra, dla odbicia potrzebney liczby cxcm
piarzów do ninieyszego pery odyczneg:
dzieła Dziejow Dcbroczynności.

Inwentarze kościola, nie oznaczaja

ani taxy ani ceny owych ofiar; dla da

nia jcdnak o nich jakiegokolwiek wy
obrażenia, powiemy choć ogulnie, we
dlug tego, eo znayducmy w inwenta

rzu roku 1805. Jest złotych sztuk 49

a między temi cztery korony. ma ące

w sebie dyamenty. rubiny. smaragdy i

perły: osobno pereł sznurków 15. ko-

ralów sznurków 60. Srebrnych sztuk

654, amiędzy lcmii monstiancya i sza-(stu lat urząd
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ta ozdobione kleynotami; lichtarzów
wielkich 6, a średnich i małych poty:
leż; aniołków 17, kielichów 18. Wszyste

ko to w wielkićm było niebezpieczeń=

stwie w czasie woyny roku 1512; Ocae
lonćm jednakże zostało skutkiem prze<

zornych starań miescowego admini=

stratora wyżey rzeczonego JX. Czec=
skiego.  'W osey epoce, gdy woysko
różnych narodów pod komendą mar-
szalka francnzkiego Dawusta (Davoust)
zajęło w miesiącu czerwcu powiat troc-
ki, tlumy maroderów ustawnie sriujące

się, żadnego kąta bez rabunku nie zo-
stawowały. Nowe Troki przez ciąg dlu+
siego czasu, lub pozbawione byly wszel-

kiey urzędowey wladzy. lub miały nie-
dostateczną na utrzymanie publicznego
porządku ibezpieczeństwa. Nie rusza
jae JX. Czerski nic z miesca swego
w kościele, rozkazał tylko mieć drzwi
zawarte, a dziadom osadzonym na dzwo-
nicy, Zalecił,aby dzwonili na gwałt zą
wydarzeniem napadu. Jakoż nieskoń-
ezoną liczbę razy przypusczali szturm
maroderowie, ale zawsze na odzłos
dzwonienia na gwałt, skwapliwie ucie-
kali, bojąc się zapewne zbliżenia się:
judu z okolic: co lubo w żaden sposob
imiesca mieć nie moglo, ponieważ
okalice tameczne nieludne i w owym

czasie niepodobna bylo kogokolwiek ku
obronie od rabunku przywołać; jednak=
że ten,stosownie do okoliczności wyna*

lcziony. 1 zręcznie użyty sztuczny śro=*

dek, ocalił kościoł i kosztowne ozdoby

obrazu N. M. Panny. których przeto

nowym niejako fundatorem stał się JX

C erSki, Kadi i skadinąd prawdziwie

szanowny, bo więcey jak od trzydzie<

miescowego żeż pasterza
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pelviąc, przykladna pobożnością i wzo-
rem chrześcijańskiego życia, tyle znie
wolił ku sobie paralijan, iż go nie wspo-
minają inaczey tylko z wyrazem praw-
dziwey milości, czci i uwielbienia.

 

UMIEJĘTNOSC DOBROCZYNNOŚCI.

KAZANIA

ŚWIĘTEGO GRZEGORZA BISKUPA NAZYANZEN-
SKIEGO 0 Miłości ubogich.

Ciąg Sci iostatni. Ob. wyżey str.992

$ XXII (27).

GRA I ci w takim są stanie sK

dogaczów, na My zaś na wzniosiey i wspa-
ybogich nędzę —.
mieczułych. Miałey sofie (S$), oraz przepy-

sznych a nietykalnych kobiercach, du-

mą nadęci, dumnie się rozciągać będzie
ny, samego nawet odgłosu żebractwa
cierpieć nie mogąc! potrzeba też nam,
ażeby posadzka, częstokroć nawet inie
w swojey porze, zapach kwiatów da-
wala, i stół wonnościami był skrapia-
ny; a to jescze nayprzyjemnieyszemi i
naydroższćmi, byśmy ty:n bardziey
zniewieścielń (1). Nadto i posługacze

naokoło stać powinni, jedni ozdobnie i
każdy w swoim porządku, z rozpusczo-
nyin warkoczem po niewieściemu,i

wytwornie na przodzie głowy utrefio-

nemi włosami, więcey nawet, niżeli się

  

(S) Po grecku: imi siBadog UtyAzę ri ral peariwgov. |

,, A po sławiańsku: na n0;RM BbICOKOM% WE
- 4 BLICHPDHOMB. iti

(T) Z greckiego (a zal pór Erdniwapmiża, pO
sławiańsku. Aa m nasc n3kCLCIULKMCA. A
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„bytkownyim oczom podoba, przystro*
jeni; drudzy jak może być nayzręczniey

a razem naywykwiutniey, na końcach
palców swoich puhary utrzymujący; in=
ni znowa nad głową wiatr mmieszkami
wzbudzając (U). i powiewami z rąk
wyciśnionemi otyłość ciała chludząc **)

'$ XXII.

imai- Odżarstwo i opile
stwo bogacz, €

"A przy tćm stół roz
tćm mięsiuem u nasS tna głodemipragaie-

: ABY : nem  nydzarzówe

ME przepełalać; wszakże $0 pw ownade.

naim wszystkie żywioły, /o jest: powie=
trze, ziemia i woda, hoynie dostarcza=

jązi zupełnie się oddaymy kuchmistrzóm
i pasztetnikóm (W), czarujący smak

 

(U) W greckim texrir: rove Bi umię xiQuAf6 dm
po Taię 'grziri coQiżekiwovws, A W stawiali "IM
wikiadzć: naąyb raazoto Bkmiph BŁAALK

yMYĄparorybiM». (ale zaś to mies ie Ń. SKAR=
GA (Lz;t Brac Miłos. Na dz. XXII) tak, lu=

bo uie dosłonie, tiumacz:: „My łoża mamy
„peękne, wysokie, pościeli zbytniey pełne,
„d którey się drugdv nie dotykamy: a gdy
„głos uszłyszym zebraków, niemiło nam.
„Ihlai pawimenty nasze kwiaty woniająe
„ceni nieraz i nie czasów swoich, gdy nie
„kwitną pola, pościełamy: stoły woniami dro-
„giemi, chcąc się więcey niewieściuchy
„stawać, napełnaiamy: pacholęta do stołu słu-
„łące ubieramy , zapusczać im włosy jake
„„miewiastóm, każemy. Jedni pić podają, dru-
„dzy oganiają stoły potraw rozmaitych peł-
„Me: z ziemie, z wody, z powietrza przy-
„prawy w nich rozliczne. | ta jedna sama
„zabawa nasza jest, i jeden się nad drugie-
„go przekłada, jakoby obżarstwu nalejiey
„pochlebił. A ubogim wielki dar jest i wo-
„wły się do woley rap:ć, a my się winem opi-
„jamy. Ubodzy chl. ba raz albo dwa na dzień
„kosztując, za wielke gody sobie poczyta-
„ią; a my obie niedhamy Ostatki, rokraw=
„ki nasze wielkieby im były gody.

(W) Tu wyraz grecki s*ezówes, Właściwie pray-
5a*

 
«
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wynalazkóm (X), aby wszyscy: oto szli
na wyścigi, ktoby z nich jak naylepiey
obżarstwu naszemu i niewdzięcznemu
brzuchowi dogodził; który jesż niezno-
śnym Giężarem i wszystkiego złego po-
czątkiem (Y), zwierzem nienasytnóćm i
nayzdradhwszćm i wkrótce z ginące-
ini pokarmami (k) podlegać musi zni-
sczeniu. Kiedy zaś dla tych niesczęsli-
wych nawet szklanka wody wielką jest
rzeczą, nam przecież i aż do pijaństwa,|
co. większa, tym którzy są jescze nie-
wstrzemięźliwsi, nad same pijaństwo,
na kielichach wina mie dosyć **. [Ije-
den gatunek wina odrzucać będziemy,
drugie, jako. wyborne (Z) zachwalać: o
innych zas rozumować; a biada jeżeli
am przy krajowóm winie, któregoz
przednieyszych zagranicznych, jakby
przywłasczyciela (A) zabraknie. Bo nam

  

prawiacz potraw, labo mający. blizkie zna-
czenie z wyrazem paytigos, kuchmistrz, mu-
si mieć istotną różnicę, w dowodzeniu zbyt-
ku bogaczów. Przetóż go wyłożyłem przez
pasztetnik, eo, według LaNDEGo, torty roz-
maite, pasztety, i marcepanyrobi; cukier
nik inaczey, lub rharcypannik; po niemie-
cku der pastetenbicker, zukerbicker; a po
sławiańsku cusąomBopen», nuporonBopenh,
UpPUCIBIHANKk. ; 2.

(X) Z greckiego: 4o07wr0i0v ŁAYYBYEVKŁAGDW po sławiań.:

skn cHKĄOMIBOpPeLL YXMIUpPEHIM.
(Y) Podobnież Homer w Iliadzie E. wier. 63 o-

kręty, na których Parys uwiozł Elelenę di
Troi dęgsedovs nazywa, że wszelkich niesczęść
dla Greków i Trojan dały przyczynę. Otożi
ludzkie niesczęścia od obżarstwa pićrwszych
rodziców naszych w raju pochodzą.

(k) 1 Corinth VI v. 13. : (ża)
(Z) Między różnemi wybornych win u Greków

gatunkami, była tak nazwane a3ermias olog,
to jest: jakby kwieciste, zapach kwiatów
dające, po sławiańsku A06poBOHH0O; a tóm
samóćm przyjemne,od bogaczów poszukiwa-
ne, które tu św. GRzEGoRz wymienia.

- (A) Przywłasczycielem , albo tyranem (po sła- |

.
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koniecznie wypada, albo wistocie mięk-
kie życie prowadzić i trwonić majątek,
albo przynaymniey za takich uchodzić;
jakbyśmy się, właśnie wstydzili za nie-
godziwych niewolników brzucha (i
podłeyszych namiętności (B) nie być po-

| czytanymi. | a

$ XXIV (28).
Cóż żedy na to, przyjacie-Choroba na:ż ŚW Ę i : „nad chorole i bracia? Nie chorujemyżciała. bez poż

i sami na niemoc duszy, któ. Ka WRA ęższą,
ra zaiste nad chorobę ciała bez poró-.
wnania jest cięższą? zwłaszea iż osta-
tnią mimowolnie się zdarza, gdy pier-
wsza z dobrowolnego wyboru pochodzi:
ostatnia razem z tóm życiem ustaje,a
pierwszą, z nami razem, gdy ten świat
opuścimy, przeydzie do wieczności. :
Wreście ostatnia politowanie a pier-
„wsza nienawiść, w rozumnych /udziach
obudza. Czemuż pókiczas 4 stąd <zbawien:

A ź 4- 2 do litości nad:mamy, wspólney . 2. WAĆ m: zane
mi naturze wsparcia nieda: mnienie.
jemy? czemu sami. ciałem będąc ć
pognębieniu ciała bliźniego (ł) pie-
czy nie mamy? czemuż się wśród
niesczęść braci naszych, rozkoszom ad-

 

 

wiańsku myummeax) zagraniczne wino jest
tu nazwane z tey przyczyny, iż greckim
bogaczom za czasów $ GRzEGORZANazyanz.
wina krajowe, jakkolwiek wyborne, obrzy-
dzało, i wartość. onych istotną odeymo-
wało.

(I) Philipp HI v. 19.
(B) 'Tu w greckin.texcie nader jest mocne, iosobliwsze wyrażenie, wystawujące strassli-
wą zbytków obrzydliwość; a które prawieNa, niepodobna przelać na obey język xa) Seśdu
Yasę05, xml ró vze Yastęm,

(X) Phalipp 1II, v. 21 rżs częx0srfy ramwthacny Wul-
gata: „corpus humilitatis nostrae; a X, Wu- jek „Ciało podłości naszey,

NEGzaai

de
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dajemy? co do mnie), nigdy nie chcę,
ani się bogacić, gdy oni w nędzy zosta-
ją; ani być zdrowym, jeślibym ich ka-
lectwu nie zaradził; ani mieć dostat-
kiem pożywienia, ani odzieży, ani wy-
godnego mieszkania, jeślibym chleba
dla nich nie ułamal, i nie udzielił im su-

kni, podług możności, lub też pod da-
chem moim nie dał spoczynku (O).

Kto dla zbawienia Jąkoż nam koniecznie
- dóbr ziemskich nie 3 g

opuścił, dzielić się należy, albo ze wszystkie-

bowinien 5 go się wyzuć dla Chrystu-
sa (m), Żebyśmy prawdziwie szli za nim,
krzyż nasz dźwigając (n), a tem samóm
jako letcy i pozbawieni doczesnego cię-
żaru, wznosili się bez żadney przesz-
kody do. wyższego świata:: (0) i nad
wszystko pozyskali samego Chrystusa,
przez upokorzenie się będąc: wywyż-
szeni (p), a przez dobrowolne ubóstwo|
wzbogaceni -(q); albo też .co posiadamy
z Chrystusem dzielić, żeby nasze do-
statki, równie przez dobre ich posiada-
nie, jako:i przez udzielanie biednym,
poświęcone zostały *).. Jeślibym zaś
Przeklęstwo prze- dla siebie tylko samego
a uliatoścwym „ąsiewał, niech z moich„na ubogie boga- ; e

dat zasiewów obcy korzysta-
4

 

(0) Wyraźne tu jest i prawie dosłowne, tex- |
naśladowanie:|tu JIzaiasza (roz. 58 w. 7)

„Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogie i
„tułające się wprowadź do domu twego; gdy
„uyrzysz nagiego, przyodziey go.*

(m) Matth ZY e A
(n) Tamże X. v. 38i XVI v. 24 Marc. VIII v.

„, 54 Luę, IX v. 23.i XIV v. 27,
(o) Coloss. III v. 2.
(p) Matth. XXUII v. 12 Luc. XIV. v. 11.

(9) Matth, XIX v. 29.
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ją. A nadto jescze, mówiąc słowy Ioba
świętego, niechay mi zamiast pszenicy
pokrzywa zarodzi, a chwast ciernisty
miasto jęczinienia (1)); wiatr też palą-
cy niechay powstanie, i nawalnica niech
prace moje wynisczy, abym nadaremnie
dy ponosił: a jeślibym nowe gumna bu-
dował z mamony sobie skarbiąc mamo-
nę, niech teyże nocy dusza moja bę-
(dzie wezwana, dla zdania rachunku ze
|wszystkiego, com niegodziwie zgroma-
dził (E) **)..

$ XXVI (29).

j 4 Ni 1 Ż cię Pobudki do miło-
js ) Nieupamiętamyż. NE sierdzia ku bie
(F) przecie kiedykolwiek? dnym, : powodu

j s ża 01% 3 niestałości wszyst- ,
nie złożymyż z siebie nie- ż;,, rzeczy ludz
czułości (G), że nie powiem ***

i „. . . a m: . 4 .

zaślepienia?. Nie będziemyż prawdzi-
wie: myślić po ludzku,.ani z powodu

 

_ (D) Słowa z xięgi Zoba (roz. 3a w. 8,17,39,40) któ-
j rych tu święty kaznodzieja używa,przekony-

wają; że któ dla siebie tylko semego pracuje,
nie chcąc drugim potrzebnym wsparciau-
dzielać, nie wart jest z własnych starań itru-
dów pożądaną korzyść odnosić. A X. Skarga -
(Czyt. Bract: Miłos. Niedz. XXIII) zowie to
miesce: „Złote słowa.*' |
W tćmże Czytaniu X. Skargi to miesce '
tak oddane: - „Jeśli sam sobie siać będę, mo-
„gęć posiać, ale inni tego pożywać będą:i
„jako lob mówi: miasto pszenice urodzi mi
„się pokrzywa, miasto jęczmienia, ciernie:
„wiatr gorący popsuje, i nawałność pobie-
„rze prace moje, i daremna moja robota bę-
„dzie. A jeśli z pieniędzy niesprawiedli-
„wych nabuduję folwarków, pieniądze skar-
„biąc, teyże nocy duszę moję wezmą , aby
„czyniła liczbę ztego, co zle zebrała.* Ob.
Luc. XII w. 16—21. |

(F) Z greck. w rwQęoicowao od y «s; po sławiań-
sku He ynsaomyapumca an?

©

 (G) Po grecku diaxynciw, a po sławiań. 6e360-
A€3HCIUBA, 4
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cudzych niesczęść, wlasnym zaradzać?
Wszakże z samey natury nic nie masz
w rzeczach ludzkich trwałego, ani do-
statecznego, ani pewnego, ani w tym

że samym stanie zostającego; lecz wSzy-
stkich naszych powodzeń jakuy koło
utawicznie się obraca, co raz mne czę-
stokroć w dniu jednym, a niekiedy
w jedneyże zańceź godzinie, czyniąc prze
miany. Jak dalece: iż bardziey anożna
zaulać wiatrom niestałym, i śladom o-

krętu żegluącego (I), i zwodniczym
we śnie widziadłom, których nader
krótka przyjemność, albo też rysóm na
piasku igrających dzieci, nizeli sczęściu
ludzkiemu. Więc -rozsądni, przez nie-
ufność w rzeczach terażnieyszych. przy-
szle sobie zaskarbiają: a-dla niestalości
izmienności powodzenia ludzkiego, do
niesstającey korzyści (l) są przywiąza-

ni(K) *) A to żeby zte-
go troyza jedno przynay-

mnicy sobie pozyskali, żo

Z obojętności
względem rzeczy
doczesnych korzysć
trojaka.

 

(H) Zdaje się tu św. Grzegorz, lubo mniey wy-
(| raźmie odnosić do tych słów z» jrzypowie-

ści salamonowych: (roz. XXX w.'16, 19)
„„Vrzy rzeczy są u mnie trudne, a czwar-
„tey zgoła nie wiem: drogi orłowey na po-
„„wietrzu, drogi wężowey na skale, drogi
„okrętu w pośród morza, 4 drogi męża w
„młodości.
Zęreck. ri ol wiwzovow dywwóvrtę gętsoryra. po
slaw. nemaąatouryro: Aroóde ÓAATOCHIBIHIO.
Ob. Matrh. X. w. 42 i Hebr. XALI w. 16.

4K) U X. Skanai w Czyt. Brac. Miłos. na Niedz.
©. XXIII) to miesce nieco wolnieyszćm tłu-

Amaczeniem tak oddane: ,,l nie obaczymże
„SIę wżdy kiedy, choć nie rychło? Nie
„,złożymże głupstwa, i plochey takiey my-
„.sli? Nie przypatrzymże się rzeczom ludz-
„kim? a na przygody innychpatrząc, rze-
(„Czom naszym nie peradźim? Nic w rze-
„,czach ludzkich statecznego nie masz, nic
„pełnego 1 dostatecznego, ani trwałego.
„W koło wszystko bieży, odmian tak wiele

)

U)

 
 

1:296

jest, albo nigdy nie złego nie cierpieć;
(gdyż czasem i pomyślaemi w tć:n ży»
ciu rzeczami Bóg enotliwych obdarzą;
dła skutecznicyszego ich skłonienia przea.
łaskę swoje do dobroczynności), ałbą

mieć przed Bogiem woluość na sumie-
niu, że nie przez własny występek, ale
przez jakieś boskie względem siebie roz=
porządzenie, wniesczęsciu zostają; al=
bo nakoniec żądać u będących w sczę»
ściu, jako należytego sobie wspomoże=

nia, które sami pierwicy, dobrze się
inając, potrzebnym wyświadczali (r).

$ XXVII (50).

Co pozarną tyłkę
i fałszywą, a ce

prawdziwą człowiee

* Niech się nie chełpi,
mówi pismo święte. mę-

138 kowi chlubę. t zas
drzec wlasną tnądrością, sczyt przynosi?
ami bogacz swojćm bogactwem, ani mo=-

carz swoją potęgą (s), chociażby nawet
i naywyższego stopnia pierwszy mąe
drości, drugi dostatków, a ostatni przes

wagi dostąpili. 'Ja zaś jescze dodam co
stąd .następue: ani wysokiego rodu
swoim zasczytem, ani czerstwy zdro*
wiem, ani piękny urodą, ani mlody.

kwiatein wieku, a krotko mówiąc, ani

czćmkolwiek innćm na Świecie uwieł-

 

 

„dnia jednego i godziny jednąy. Wiatrome
„by rychley wierzyć niestatecznym, abe
„śladóm płynącey łodzi, 1 snóm nocnym o*
„tylnym, abo temu, co dzieci na piasku
„kreszą, a mżeli sczęściu świata tego. A
„tak ci mądrze czynią, którzy rzeczóm ni-
„mieyszym świeckim tym nie ufają, ale so-
„bie ma. przyszłe czasy skarb zbierają: a
„widząc niestateczne sczęście, miłują dobra
„mgdy ne upadające.*

WAY VIL>: + Are TCA Luc. VI
v. 30. j ;

(s) Jerem IX v.25, 24.1 Reg. Il v. 3. 1 Cor. I
v. 31. Il Cor. X v. 14.  
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bianóćm (kto się tóm zwykł nadymać);

lecz tem tylko jedynie każdy się chlu

bić powinien, że zna i szuka Boga (t) i

nad cierpiącymi ułolewa, a tym -jo

sobem na przyszłość soł ie cokolwiek (i

zgromadza. lnne rzeczy albowicin sa

przemijające i tymczasowe, i jakb)

w grze szachów, coraz doinnych prze-

rzucają się i przenoszą: a nie tak nie

jest własnością swego posiadacza, żeby

albo z czasem nie ustało, przez

zawiść do drugich nie przeszło: te zaś

na zawsże stałćmi są i trw „łómi; nigdy

"też nie przemijaą, ani ujadaą. ani

gaufanych w sobie nadziei zawodzą **)(L).

albo

$ XXVIII.

Główna przyczyna,
gla który asy w

trwalego na tym 1 dla tego jescze z dóbr
świecie nie s/we- , : ; k ż :

rzył. światowych me nie jest

ludziom pewne i długowieczne, ale jaki

inne rzeczy, tak i to przez twórcze
słowo, i wszelkie pojęcie przechodzącą

.

 

(t) Act. XVII v. 27 (u) ZTatth. V. v. 7. Luc.
XVIv gi VI v. 58 /'hilpplV v. 8.9

JX. SKARGA Czyt. Bract. Miłos (Niedz.

XXIII) ..Nie darmo prorok mów:: nie chlut

„się bogaty w bogactw'e. ani przemożny

pw sle twcjey. byś drbrze piał raywyz-

„sze bogactwa, i naywiększą moc 1 sławę

„nalepsze zdrowie. na pięknieyszą urodę

„1 kwitnącą nitodość nie chlub sę z tego.

piło tylko ra sczężcie miey swoje. jesli Pa- |

„na lioga znasz. i |-go szukasz, a jeśls nad
„ubogenmi masz pozałowanie, a skayb se-
„b e na ioszy Świat zbierasz. IBo bo CO maSz
„oplymeć. i do czasu trwa i mieni się ia-
,ko koskami granie: 1 nic nie jesl-wia-
pśnieyszego rzeczom tym świeckim. jako

„odmiana. lecz rzeczy one przyszłe, trwa-
„łe Są i stateczne na których się nasza na-
„dzieja i wiara nie omil. A tak pozyskuy-|
piny Vusze Daze jalmużnami, użyczay my

—
—

Lecz mojćm zdaniem,

1292.

'madroże boską (w) doskonale zdziała»
nć'n *zostało, ze się widormemi łudzim

rzeczami, które innym zawsze
zmianom podlegają, i równie w górę,
jjak na dół są porywane 1 wywracane;

a nim się ich dotkniemy, oddalają się,

i precz od nas uchodza, ażcbyśmy w nich

widząc niestałośćizmienność, do przy-

szłego życia dażyć usiłowali. Bo cóżby-

śmy czynili, gdyby nam stale sczęście
służyło, kiedy nawet mimo nietrwalość,
tak bardzo się do niego przywiązujemy?
i tak dalece z nicgo doznawana roe_

kosz i uludzenie, trzymaą nas w nie-

|wofi, że nie lepszego ani wyższego, nad

rzeczy widome, pomyślić zaweł nie zdo=
łamy, lubo zie raz o tćm słyszymy, i
mamy przekonanie, żeśmy na obraz
boski stworzeni, który sam na Wyso-

kości zostając i nas do siebie pociąga (x).

Coraz

 
5

$ XXIX (51)

Potrzeba rozróżriee
nia rzeczy pran dzie

wych od pozornych
i zwodniczych.

Któż madry, i to wszy-.
stko wyrozumie (vy)? kto
pominie rzeczy przemija-
jące? kto się do wiecznofrwalych przy-
wiąże? kto o rzeczach teraźnieyszych
jakby o znikomych będzie rozmyślał, o
spodziewanych zaś jakby o istotnych?
'któż, co praudziuie istnieje, od czczych
pozorów rożróżni (Ł), i za pierwszćm

 

 «

„ubogim z dóbr naszych, które tu mamy,
-„alnśmy na onych wiecznych w zbogaciel.4

(s) Plulipp. IV v. 7. :

(x) Geres l v. 266 V.v.1. Joan. XI v. 324
KET; 44

(s) Jerem. TX v. 12 Osre XIV v. 10.
(Ł) Z greck. ris drugicu ra ora, zai r Qxnijtrk, po sławiańsku kiuio pasąiakiib Cyliai ©

aBanemaa ?
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póydzie, a drugiemi pogardzi? kto ma-
lowidło i rzeczywistość, kto ziemskie
pomieszkanie i miasto niebieskie, kto
podróż i dóm własny (z); kto ciemność
od światła, kto błoto przepaści (a) i
ziemię świętą, kto ciało i duszę, kto
Boga i władcę zepsutego świata, (M)
kto cień śmierci i żywot wiekuisty,
należycie rozpozna? któż za doczesne
rzeczy zechce sobie znaleść wieczną
sczęśliwość? kto za znikome bogactwo
dobro nieocenione? kto rzeczy zmysłowe
Sczęśliwość tego, Na niewidome zamieni?
kto zna  istotn PAwayłość rzeczy do. Błogosławiony tedy , kto
czesnych. 1wszystko to rozróżniając.
i rozdzielając mieczem słowa boskiego,
lepsze od gorszego naydoskonaley od
cinającym (N) wyższe stopnie cnoty
w sercu swojćm urządza (O), jak na
pewnćm miescu boski Dawid powiada,
i jak nayspieszniey można , z tego pa-
dołu płaczu uciekając, szuka wyższych

  

(z) II Cor. V. v.1 Hebr XIII v. 14.
(a) Psal, 59 v.3i€8v. 3i 15.
(M) Tu w greckim texcie 6 dęyór rob xóczov

vor, po sławiańsku Mupoąep:keliL, którego
sam Chrystus w ewanieli św. Jana (roz.
XII w. 31, XIV w. 30,i XVI w. 11) trzy

,kroć wspomina, czyli wiąże tego świata.
według jednomyślnego zdania oyców kościel-
nych, a mianowicie. Augustyna, Chryzosto-
mą, Bedy i Teofilakta, oznacza ducha złe-
89, przewrótnemi umysłami ludzi zepsu-
tych zawsze władnącego.

(N) Miał tu na widoku św. autor te słowa a-
" postolskie: (Flebr. TV w.12) „„Zjywa jest mo-
„wa boża i skuteczna , i przenikliwsza nad
„wszelki miecz obosieczny, i aż do duszy
„samey przeymująca.*

(Q) Wierz 6 psalmu 83, w tóm mescu użyty,
skądinąd mniey zrozumiały, św. Hieronim
podług sensu moralnego wybornie tłuma-
czy: sancłus in corde suo ascensiones ponit,
peccator descensiones. Quomodo qui san-
cłus est, quotidie proficit , ita qui peccator   

PA „, 1294

rzeczy (b) a zostawszy ukrzyżowanym
dla świata z Chrystusem (c), wespół też
z Chrystusem zmartwychwstanie (d) i
z nim się podwyższy,jako już dziedzic (e)
nieustającego i niezmiennego żywota,
gdzie niema węża zjadliwego na drodze,
któryby czyhał na piętę człowieka, jak
ludzie na głowę jego czynią zasadzki (P). '

5 XXX.

Nam zaś pozostałym
tenże sam Dawid, jakoby
naygłośnieyszy opowiadacz
z wysokieyi publiczney
mównicy pięknie ogłasza, zowiąc nas
ludźmi ciężkiego serca i fałsz kochają-
cymi; żebyśmy się zbytecznie do wido*
mych rzeczy nie przywiązywali, ani też
na samey tylko zboża i wina (f), któ-
re są podległe zepsuciu , obfitości, do-
czesnego. sczęścia naszego nie zakładali.

Kilka napomnień
z pisma su- żeby
się zbytecznie do
rzeczy ziemskich
nie przywiązywać.

 

 

est, quotidie decrescit. [Do jest: „święty czło”
„wiek w swem sercu wstępowanie do gó-
„ry urządza, gdy grzesznik coraz bardziey,
„na dół zstępuje. Jak bowiem, kto jest świę-
tym codziennie się w cnocie pomnaża, tak
„przeciwnie grzesznik, codzień gorszym zo*
staje, !

(b) Cołoss III v. 1, 2 (5) Gał. VI. v. 14. :
(d) Rom. VI v. 5$—8 (e) tamże w. g, i 10 i

VII vzA%00. ć
(P) Wąż, o którym w Genesis (roz.11I v. 15 i

a IX. v. 17) podług sensu moralnego pra-
wie u wszystkich oyców świętych, znaczy
przenośnie złego ducha, na zgubę ludzi za-
wsze czyhającego; który inaczey pokonanym
być nie może,tylko przezpowściągnieniezłych
namiętności w samem źródle: chociaż on
nigdy nie przestaje rozmaitych ma zgubę
naszę sideł zastawiać, w które niebaczni
wpadają. +

(f) Psał. 4 v. 8 gdzie obfitość chleba i wina,
wszelkie dostatki ziemskie i byt pomyśl-

, ny człowieka na tym świecie, wyraża.

+

r
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A prawie toż samo rozważając i świę-
ty Amos (raczey Micheasz) gdzie rzeczy
ziemskie, i na pozor tylko dobre wy-
stawia , zbliżcie się, mowi, do gór wie-
kuisich; wstan i precz wychodź, bo
niemasz tu dla ciebie spoczynku (Q).
Co też właśnie, 1 ledwie nie temiż sa-
memi wyrazami, Pan i Zbawiciel nasz

przykazuje, mówiąc: wstańcie, odeydź-

my stąd (g); nie samych tylko ówcze-
śnych uczniow, z jednego jakiego mie-
6ca przenosząc, jakby może kto mnie-

mał, ale na zawsze, i wszystkich u-

czniów swoich ed tey ziemi i rzeczy
eiemskich, do niebios i niebieskich rze-

czy pociągając.

$ XXXI (52).

Przetoż, za słowem
boskićm (Chrystusem) już
postępujmy. Szukaymy o-

wego odpocznienia, porzucaymy tego
życia dostatki, a to tylko, co w nich
jest dobrego, sobie zyskuymmy; żebyśmy
dusze nasze przez jałmużny osiągnęli (h)
a udzielaymy z tego co mamy ubogim

Na czćm istotna
g dóbr doczesnych
Korzyść zalezy

|zn,

(Q) Tu jest mylna cytacya; gdyż w proroctwie
4imosa n'gdzie tego textu znaleść nie można:
w Mucheaszu zaś (roz. II w. 10) te tylko słowa
czytamy: „Wstańcie, a idźcie, bo tu nie
„macie odpoczynienia: „lecz wyrazy tyyira
Ys 0ęiew miwiies nie znaydują się w texcie he-
brayskim,ani też w Wulgacie; a tylko w gre-
ckich 70 tłumaczach (Mich li) na końcu
wiersza g. „Zbliżaycie się do góc wiekui-
mstych'* skąd one tu św. Grzegorz wyją-
wszy przytoczył. Omyłka zaś cytacyi ró-
wnież w tóćm miescu, jako i mżey w $
XXXIV może pochodzić z niedokładasści
dawnych rękopismów, albo nieuwagi pier-
wiastkowo przepisujących.

(g) Joan. XTV w. 31.
(h) Łuc. XXI v. 19.

Dzieje dobrocz. grudzień rok 1822;
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| dla zbogacenia się w przyszłey wieczno*
|ści (i) *. Dayże tedy człowiecze prawo-
wierny! cząstkę jaką i dła duszy £wo-
jey, nie tylko ciału samemu. Day czą-
stkę i Bogu, nie samemu światu. Uy-
miy cokolwiek brzuchowi, a poświęć
dla ducha. WWyratuy co z tego poża=*
ru, a złoż opodal od żarłocznego pło=
mienia: wyrwiy od przywłsczyciela (R),

| a panu powierzay. lay cząstkę siedmiu;
[czyłi teraźnieyszemu życiu, lecz day
też i ośiniu (5), to jest życiu, które nas
czeka w wieczności. Day mało temu,
od którego masz wiele. Odday wrcscić
1 wszystko temu, który Co się dla Bega

. KA : ś , biednym wyswiadh
cię wszystkićm obdarzył. cy gdyżycnade

Wszakże nigdy hoyności * "iemeze.
boskiey przewyższyć niezdołasz (Ty
choćbyś całego swego majątku odstąpił,
i choćbyś nawet jescze do tego samsie*
bie dołączył. łle że już to samo jest
korzyść odbierać, gdy się kto Bogu od-

 

 
() Matth. V.v. 7 Luc. VI v. 38. ń
(RK) Przywłasczyc elem zowie się tu lakomstwo,

i wszelkie inne złe namiętności, które dlą
dogodzemia sobie, od miłosci Boga i cnoty,
ludzi odwodzą, i coraz większą doczesnych
zbiorów żądzą ich serca rozpalają.

(S$) Co Łcclesiastes (w roz. XI v. 2) tak małe
zrozumiałemi słowy chce wyrazić, 1óżni
oycowi* święci różnie rozumieli, po więke
szey części one w moralnćm, albo przęe
nośnóm znaczeniu, jak i tu właśnie św,
Grzegorz, wykładając. lecz, ponieważ czę:
sto Pismo św. przez liczhę siedćm lub aśm,
nieoznaczoną ninogość wyraża (ch. Mich. V,
v. 5. Amos lv.3 Job. V.w. 1oat.d.) prze»
toż się zdaje naylepiey ten text wed'ug
Kalmeta objaśnić: ża w dawanu jałmużny)
chcćby nayliecznieyszym ubogim, n:kt nię
ma być nazbyt csczędnym; ale ochctnie

ale tylko możność dczwcli, dla biednych
świadczyć należy.

(T).Z greck. oddimere mxyctę peyaacdwęsiy Sieci
Sławiniecki przeł żył Huxe korqa nobim
AMH BEAHKOĄADCNIEO Gomie,

85
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daje. Ilebyśkolwiek wyświadczył, za-
wsze ci więcey zostanie; a nic nie od.
dasz własnego, gdy wszystko masz od
Boga. I jak nikt nie może własnego
cienia przewyższyć, który z nami ra-
zerm postępuje ilekroć idziemy, i za-
wsze na; jednakowo poprzedza; oraz jak
wzrost ciała nigdy być wyżey głowy-
nie może, która zawsze nad cialem trzy-
ma. pierwszeństwo, tak też nam nie-

podobaa darami naszćmi Boga prze-
wyższyć **) (U). Niczego bowiem nie
oddajemy, coby jego własnością nie by-
ło, ani coby nad jego sczodrobliwość
być mogło.

$. XXXII (55).

"Wyliczenie cel.
nieyszych dla człe-
wieka boskich do-

Poznay, skądeś. twóy.
byt otrzymał, tchnienie,

RAA 3 „ag sam rozum, a co naywię-
szęjakainacialo. kszą poznanie Boga, na-
dzicię królestwa niebieskiego, równy

 

(U) X. 5kAkGA: (Czyt. na Niedz. XXIV) „Day
„też cząstkę dószy, a nie tylko ciału. Day
„też cząstkę Bogu, a nie tylko Światu; ny-
smi co ciału, a poświęć to i ofiarny du-
„chowi: z ognia świala tego, w którym
„Wszystko zgore, Wyrwi co, a oddalay od|
„płomienia pożerającego: wyrwi od te-
„go ckrutnika, a day Panu Regu. Day sió-
„„dmą, albo ówmą eząstkę, którą po śmierci
„naydzież. Day trochę temu, od któregoś
„wziął wiele. Day wszystko temu, któryć
„wszystko dał. Nigdy hoyności bcskiey nie
»naprodzisz, byś dobrze wszystko dał, co |
„sam trzymasz, i byś dobrze ssmego siebie
„przydał. Bo _ dawać Panu Bogu, jest od
„niego brać. Byś naywięcey, małoś dał,
„boś nic swegonie dał: bo wszystko od Bo-
„ga jest. Bo jako nie jest rzecz podobna
„aby kto swego ciała cień przeskoczył, bo
„z nim idzie zawźdy; tak my tóm, co da-
„im, nigdy Panu Bogu nie nagrodzim:bo
„jego dobra dajem, a hoyności jego kunąm
„digdy mie uczynia dosyć.  
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aniołóm (W) zaszczyt; chwały wieczney
rozważanie, teraz wprawdzie jakby *
w samych tylko źwierciadłach i domy-
słach, lecz kiedyś daleko dokładnieysze
i czystsze (k), a nadto, żeś został synem
boskim, współdziedzicem Chrystusa (l),

i śmiało mówię, .nawet Bogiem sa-
mym (X). Skądże ci to wszystko,i
od kogo przychodzi? albo, że mniey-
sze i widome rzeczy tu wspomnę, kto
ci dat piękność nieba oglądać, bieg
słońca, okrąg xiężyca, gwiazd mnogość,
iw tćm wszystkićm, jakby w lirze (Y),

sklad zawsze zgodny itrwały porządek?
|jczasów różne zmiany, pór roku ciągłe
następstwa, lat obroty, dnii nocy równo-
mierność, ziemi urodzayność, rozciek
powietrza (Z), morza płynnego razem.
i stałegó rozleglość, rzek przepaścistą
głębokość i wiatrów nurty? (A) .Kto
jest sprawcą desczów, rolnictwą, ży-
wności, sztuk, mieszkań, praw, oy-

czyzny, życia spokoynego i towarzy-
stwa z bliźnimi (B)? Skądże ci. żo, że
  

(W) 'Fu stosunek do psalmu VHII. w. 6. po
grecku liceriize, a po sławiańsku pasgo-
u4ecniie- RE

(k) L. Cor. XIII. v. 12. (1) Rom. VIII. v. 17.
(X) Ponieważ w języku rel:gii chrystusowey, -

wszyscy prawowierni zowią się synami bo-
żymi, więc już tem samćm bozką w scbie
mają naturę, ile do bozkiey godności przy-
blżeni. Stąd często greccv święci oyco-
wie dają tytuł wiernym: Scapsges, czyli bo-
gonosnych. ;

(Y) Zyra znane w greckiey starożytności mu-
zyczne narzędzie, którey wynalazek Mer-
kuryuszowi, Apollinowi, lub Orfeuszowi
przypisują,a która sczegulną harmonii
przyjemnością słynęła, słuzy lu za stosu”
nek zgody i porządku we wszystkich rze-
czach stworzonvch'od Boga ustanowione go.

(Z) Z greck. śięss zdew, po sławiańsku: Bosąy<
xa AiH1e.

(A) Po grecku ęuaara, a wsławian. meuenia

a
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jedne źwierzęta dają się ugłaskać ipo-
wodować (C), a drugie pokarmu zSie-

bie dostarczają? Mtóż cię panem i kró-

lem wszystkiego na tey ziemi postano-
wił (b)? któż, żebym posczegule nie

mówil, wszystkićm (D), czóm człowiek

inne stworzenia przewyższa, ciebie ob-
darzył? nie tenże to Bóg sam, który

teraz nadewszystko. i za to wszystko,
zajemmney 0d ciebie dobroczynności

wymaga (5)?

$. XXXII.

Czego Bóg nay-
Dardzicy za le suo-
je łaski po nas
wymaga?

Nie wstydże nam, kie-
dy od niego samego tyle
odbieramy, i jescze wię-

"cey w przyszłości się spodziewając,
tego nawet jednego Bogu nie wyświad-
czyć, żebyśmy byli dobroczynni? wszak-
Że nas on ze źwierząt wyłączył, i sa-
mych tylko ze wszystkiego, co jest na
ziemi, rozumem zasczycił, my zaś na
przeciw sobie samym zdziczejemy (F)?
i tak się już dalece przez zbytek ska-
zimy, czyli z rozumu będziem obrani,

albo już źż nie wiem, jak mam to wy-

 

 

(B) W greckićm  olxiazw męds 78 evyywis: a po
sławiańsku rpiezoenie k» CpoąŁOMY.

(C) Zgrek. ró u ipięwzu, nai Ymcżetera: po sła-
wiańsku o0Ba yóo ykpontuniaci, A IOĄAHPEM-

— eMBoBAMaA1. ;
(0) Cenes. I. v. 26, 28 1IX v.2, 3. Psal. VIII.

W.73 0:8, : : SZ

(D) 'Fo jest: rozum i mowę, duśzę nieśmier-
telną, i wszelkie inne, tak znakomite, cia-
ła 1 duszy przymioty.

(E) Po grecku duzii raęd covrdQanóżęeza: A W sła-
wiańskiem  upoCKIu% ONYb Iieóe HCA0DGKO-

aio6noe. Obacz Math, VII. v. 2 i Luc. VI.
v.56, 38. ż

(F) w greckim texcie npatis POZ «urodę Pzęi-

orozuy a W Sławiańskim przekiadzię Mbl xe
AMHBI CAMbIA Bb3BBSPUM%.

| był niegdyś, podług baśni

 

 

SA aBog

razić, żebyśmy się razem £ ciastem (G)

i otrębiami, może i niegodziwie przez

nas zebranemi, lepszey być natury, niż

KĄ ubodzy mniemali. A jak Nielitościwych bae
goczów ze „SOGI

mi olbrzymaani s.6=
sunek i wielka
niesprawiedlrwosć

starożytnych, ród olbrzy:

mów i drugich ludzi, tak i
my wyższymi nad ludzką naturę dla
nich być mamy? wzorem owego Ne-
broda (H), lub też pokolenia Enaka (1),
które niegdyś Izraelitów zalrważalo,
albo tych, przez których potop tę zie-
mię oczyścił (m)? A gdy ona, będąc
Bogiem i Panom, nie wstydzi się na-
szym oycem nazywać (u), my bliźnich

  

(G) Tu. wyraz grecki późw. po sławiańsku
ykpyx», podług wykładu Swidasa, oznaczał
pewny rodzay ciasta. na ohwie. i mióku
rozczynionego, którego bogaci Grecy na
stołach swoich, w kczbie drugich wytwoc-
nych potraw używali. Stąd nowe słowo
z czasem utworzono w greckim języku:
drsęuaćcą, dla wyrażenia zbytecznych wy”
god, i marnotrawnego życia w jedzeniu, i
napoju; pomeważ nikt z«ubcgich, lub ros-
tropnie osczędnych ludzi, zbyt koszto-
wnego jadła sobie nie pozwalał. Przeteż i
św. Grzegorz w tóm miescu, przez wy-
tworne ciasto obok otręki, chce oznaczyć
obłitość zboża, i wszelkich innych do utrzy*
mania życia zapasów, na których gdy
wcale zbywa ubogim , pyszni bogacze w o-
nych zaułani, biednym ludźmi zupełnie,
pogardzają.

(UM) Nemrod syn Chusa, wnuk Chama, a pra-
wnuk Noego, o którym w Genesis (rozdz. IX.
v. 8—10) wspomniano, że on pierwszy być
począł możnym na ziemi, poczytuje się
za pierwszego słabszych gnęb:ciela. w prze-
mocy sił własnych, zuchwale zaulanego.

(1 Fnuk , ze trzema synami: Ahiman, Sisai,
i Tolmai, w górzystyck okclicach Hebronu
mieszkający, byli nadzwyczaynego wzrostu:
olbrzymi, których Jozue, i Kaleb wytra-
cili. (Ob. Mum. XIU. v. 23 1 Josue XV
v. 13, 14).

(m) Genes. VI. v' 11—17.
(n) Maith,IV. v.g. są. i XXIU. v.g. s

55* >
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nawet odrzekać się mamy?  Bynay-
mniey przyjaciele i bracia! Nie bąłź-
my złymi powierzonych nam od Boga
rzeczy szafarzami, żebyśmy kiedy nie
"usłyszeli Piotra przeciw nam głoszące-
go: zawstydźcie się cudzey własności
posiadacze (K), i boskiey litości naśla-
duycie, a nikt nędznym niebędzie.

8. XXXIV.

zwa, jokięcłaj 0 Nie; trudźmy :się £Byz
ku biednym. ostre tecznie zbieraniem i strze-
3 mecne wyrzuly. 2 . 5 ż j

ż zeniempieniędzy, gdy dru-
dzy ubóstwem są przyciśnieni, żeby
nas nie zawstydził ijnie zatrwożył,

z jedney strony święty Amos, w tych
wyrazach: „otoż wam teraz, którzy

„mówicie: kiedyż przeydzie miesiąc, a
„handel rozpoczniemy; i szabat, a na-
„sze skarby 'otworzymy (Ł)« i co da-

 

 

(K) Wydawca, i tłumacz wszystkich dzieł
św. Grzegorza Nazyanz. Jakób Billius Pru-
naeus w tóm miescu uwaza, iż przytacza-
jące się tu słowa Św. Piotra apostoła, któ-
rych nie masz w obudwóch listech jego, są
wzięte z xięgi ustaw, czyli konstylucyj «-
postolskich, dawniey za Święte cytowa-
nych; którą pozniey, za odkryciem połał-
szowania oney przez heretyków, szósty
zbór powszechny zupełnie musiał odrzucić:
itak zaginęła.

(L) Ponieważ Izraelici, podług prawa moyże-
_ szowego, prócz szabatu, wiele innych uro-

czystości obchodzić musieli, podczas któ-
rych nie wolno im było kupczyć, ani pra-
cow tć; a prócz tego jescze każdy rok sió-
dmy od uprawy roli, handlu i pracy, ja
ko w szabat wstrzymywać się byli powin-
ni; stąd łakomi na zyski własne kupcyi
Jlichwiarze, do których prorok Amos (roz.
VIHI. v.6), przemawia, bardzo przykrzyli
sobie w tak częstych świętach, i końca o-
nych z niecierpliwością naywiększą wyglą-
dali, żeby za ich przeyściem, do niego-
dziwego pomnażania swych zbiorów śswo-
bodnie mogli przystąpić.
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ley następuje, przeciwko większąi
mnieyszą miarę utrzymującymi (0);zdru=
giey zaś strony błogosławiony Miche»
asz prawie na tenże sam zbytek nastą-
jąc (jakoż pospolicie obfitość pychę spra=
wuje); już to za roskoszo- 7
wanie się na łożach sło-
niowych; już za naciera-
nie się naywybornieysze- "48147
mi wonnosciami (£Ł); już za tuczenie.
się karmnemi cielcami z obory, i ko=
złami ze stada,i za poklaskiwanie na
odgłos muzycznych narzędzi: (M) a je
scze bardziey, za mniemanie, iż cokoł--
wiek z tego stałem jest itrwałćm; a
może nawet i nie sądząc nic z tego
wszystkiego tak niegodziwóm , jak że
sami zbytkujący nad uciskiem Józefa
bynaymniey się nie litowali (N); gdyż
oni przez to winę zbytkowania powię--
kszyli. Niechże to i nas samych nie
spotka, i nieoddawaymy się tak dalece

Zbytki 1 rezkoszę
jak zaślepiają bo
gaczów, i srogą
karę bozką na nich»

 

(0) Deut. XXV. v. 15-16 i Prover. XX. v. 16.
(Ł) Po grecku: ro xaruszuraAdy im) nAnóy iAtQayś

ri, xał reię ręwros TA pógwy Ygymradka: po sławiańe
sku zaś exe HMacaaCIIBoBAamucA Ha O1p5Xb
CAOHOBBIXb, H NEpRLIMU MBIDA MATAHTACHA,

(M) Z greck. zal Tęć ri Qavty róy ogydrwy imizęortiw,

w sławian. u Kb raacy oprash upAnAecKANIMU.
(N) Tu wyraźna omyłka w cytacyi, jak już

była iwyżey w $. XXX. gdyz cały tentext
nie w Micheasza prorcctwie, ale u Amosa,
się znayduje. Lubo zawsze nader dziwną
jest rzeczą, dla czegoby się św. Grzegorz
tak znacznie pomylił? Co się zaś tycze
wspomnionego w tymże texcie ucisku Jó*
zefa, wiedzieć należy: iż po wzięciu Sa-
maryi przez Assyryjan, obudwóm- po-
kolenióm Efr.ima i Manassesa, z Józefa
"pochodzącym , naybardziey nędza ostatnia
i zguba, czuć się dawała: nad czćm dru-
gie izraelskie pokolenia, w zbytkach iros-
koszach własnych pogrążone, bynaymniey
się nie litowały, i choćby mogły. na pomoo-
im nie spieszyły. I to im właśnie Bóg.
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roskoszom,. żebyśmy nawet miłosier-
dziem Boga pogardzili, który to wszy-
stko ma w nienawiści, chociażby i nie
nagle, ani wśród popełnianey zbrodni,
gniew swóy na przestępców wywie-
rał (p).

5. XXXV.

Boga samego wdo nP: ; RO BARA ż
broczynności na- Naśladuymy tego nay

pei nam naa wyższego1 pierwszego pra-
eży. wa od Boga postanowione-
go, który descz spuscza na sprawiedli-
wych i grzesznych, a podobnież słońce
dla wszystkich rozświecą (q); ziemię
też całą wszystkim ziemnym stworze-
niom swobodną do używania wysta:
wił (0), a na niey zródła, rzeki i lasy,
mianowicie zaś, powietrze dla istot

skrzydlatych, i wodę dla tych, które
żyć bez wody nie mogą; a pierwszych
potrzeb do zycia wszelkiemu jestestwu
hoynie udzielił, niczyjey władzy nie-
podległych, ani prawem obostrzonych,
ani też granicami jakiemi pooddziela-
nych, lecz również one wspólnemi jak
obfitómi, i tem samćm nieustającemi
postanowił, już to, żeby jednakową
zacność natury sczodroty swojey ró-
wnością zasczycił, już aby skarb wła-
sney łaskawości okazał (r). Ludzie a-
toli, kiedy złoto, Śśróbro, i jak nay-

 

przez Amosa proroka (roz. VI. v. 4—6) na
oczy wyrzuca. :

(p) Psa?. VIE v 12. (q) ZMaątth. V. v. 45.

(O) ŚW greckićm YA 38 XęrŻioi 04 zdow pzaAwow

zur» a w sławian. 3EMAIO RQ 3EMHBIMb BCHMD
uocinpe cBoÓ04HY.

- (r) ftom. IL. v. 4.

 
| na

i kłe
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cieńsze a zbytkowne ubio- Doszaki  zawssć
ry, uayrzadsze kleynoty, */77/4=4c0ne.
alvo co podobnego, skąd woyna, bun*
|tyi pierwsza przemoc powstały, w zie-
mi zachowają, (P) natychmiastsię nie-
rozsądną pychą zwykli nadymać (Q); i
ku niesczęśliwym swym bliżnim litość
zamykają, zbywającemi sobie nawet

rzeczami niechcąc ich w nieuchronnyeh
wspierać potrzebach! O nierozumie!
o złości szkaradna! —Ani sąd wędkę 50a

to wreście, jeśli nie "ów różnica sta.» ś $ ń nu,i majątku po»
na co innego, nie zważa- wstała?
jąc, 1ż ubóstwo i bogactwo, wolność;
jak mówim, i niewo!a, i drugie podo-
bneż wyrazy, poźniey dopiero narodo=
wi ludzkiemu narzucone zostały, jak by”
choroby jakie wraz z grzechem wyni-

i będące jego skutkami. Od po-
czątku zaś, mówi Zbawiciel, bynay-
imniey tak niebyło (s). Ale Stwórca od
początku człowieka swobodnym i od
własney wołi zawisłym zostawił; sa-
mćm tylko prawćm przykazania ogra,
niczonym, i rayską roskoszą uposażo-
nym; co też i dalszemu ludzi narodo-
wi, jako pierwszego jednego człowiee
ka pokoleniu, przeznaczył i darował;
a wielkością i bogactwćm, same roz-
kazu boskiego było zachowanie; jak
znowu przeciwnie, prawdziwóćm ubó-
stwem i niewolą, jego przestąpienie (t).

 

 

(P) Z greck. ró Alta
sławiańsku
Buie.

(©) w greckićm: więgoci rzy dQęu> da” dwoiaę* AŁ

w sławiańskim przekładzie  Bosuoczm
6poBr om» óesymia.

(s) dż XIX. v. 8.
(t) Cenes.I. v. 26—2g iII. y. 15,16, 17. Eecli

XRYVM, v. 1=—11. * RONA

=

y a„TO Biawytię xuToqużayrię DÓ
KAMEHIM  IMpo3apHbIA 3AKOIIA<

,

.
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$. XXXVI

«ródło przemocy
możnicyszych nad
słabszymi, i zba-
wienne stąd uwagi,

Lecz odtąd, kiedy przez
nienawiści, niezgody i zwo-
dniczą tyraniją wężową, |

która nas roskoszy powabem, zawsze|
ku sobie przynęca (R), i możnieyszych|
przeciw słabszym oburza, narod jedney- |
że natury na rozmaite nazwiska ($)
został rozerwany, wtenczas łakomstwo

przyrodzenia zacność rozdzieliło, przy”|
brawszy sobie nawet i prawo na po-
parcie przemocy. Ale ty raczey na
tę pierwiastkową równość nie zaś na
ostatni przedział, zwracay uwagę: nie!
na prawo przemagającego, lecz na

Stworzyciela. Dopemagay, ile możno-
ści naturze: uczciy początkówą swobo-
dę, szanuy sam siebie; zakryy hańbę
rodu własnego; day ratunek chorobie,

nędzę zaspokóy *); kto masz czerstwe
zdrowie i bogactwo, schorzałego i ubo-
giegoz którys jescze nie podupadł, u-

padającego i pogaębionego; któryś
wesół, zasmuconego; obdarzony pomy-
ślnościami, niesczęściem uciśnionego (T');
wspomagay. 7

$. XXXVII.

OE JECY, Złóż Bogu jakążkol-
Bogu przez dobro> Wiek wdzięczności ofiarę,|
czynność pobudka. - ; 3 o

| zebyś w mogących dobrze
czynić, nie zaś potrzebnych dobrodziey-

 

 

(R) Po grecku: asi ró Aiwyp sę adawks Owocogovca'
_ po sławiańsku zas: npieiIO AAKOMBIM%b CJA-
emi ROĄBA1a1aLiee.

(5) fo jest: na wolnego i niewolnika, sługę i
pana, bogatego i ubogiego, zacnego i wzgar-
dzonego, słabego nakoniec i potężnego.

(1 Ż greck. óro dsżioię sdduwovześyes roD rolę dątszęoię

wagowe po Sławiamskii AECHBINK LOO3YA  uynmx CipaAyury.
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stwa , liczbie pozostał (U); atćm samćm
żebyś nie patrzał na drugich ręce, ale
raczey drudzy na twoje. WWzbogacay
się, nie tylko.w :najętność ale i w pobo-
Żność, nie tylko w złoto ale iw enotę;
owszem w nią samę naybardziey. Sta-
ray się być nad bliźniego zacnieyszym (V)
przez okazywanie większey dobroczyn-
ności. Bądź dla niesczę-
śliwego Bogiem,
jąc boskiego / miłosier- ;
dzia (u). Nic albowiem tak boskiego
człowiek w sobie nie ma, jak dobro-
czynność (W) **): chociaż pierszy wię-
cóy, a ostatni mniey dobrego może wy-
świadczaćj każdy stosownie do swojey

di Dobroczynnego
haśladu- człowieka z Bogiem

sumym slostwiek.

AAZAZARAAZRREZDZZA

(U) W podobney myśli $w. Paweł apostoł
(des XX. w. 55) przy pożegnaniu swojćm
z wiernymi w Milecie, słowa chrystusowe

przytoczył: iż „daleko jest sczęśliwsza
„dawać, a nizeli brać.'* :

(V) I tak np. ów. Samarytanin (Luc. X. v.50—57)
lubo niewierny, zacaieyszym się okazał >
przed Bogiem, nad kapłana, i Lewitę izra-
elskiego, litując się nad skaleczonym od
zbóyców człowiekiem, 1 dając mu ratuńek
potrzebny, kiedy go ci obadwa uyrzawsżzy,
oziębla pominęli.

(un) Zuc, VL v. 36. ?
(W) X SkakRGAa (w Czyćt. na Niedz. XXIV).

„by, któryś zdrowy, któryś jest bogaty,
„któryś me upadł, ratvy leżącego i upa-
„dłego: któryś wesoły, ratuy smutnego; ty,
„co rękę prawą zdrową masz, tego rałny
y„który na lewą choruje. Day co Bogu,
„abyś wdzięczność ku niemu pokazał. Bądź
„między temi, którzy inogą co komu do-
„brze czynić, a nie między tćmi, którzy
„potrzebują: aby$ na cudze ręce mie pa-
„trzył, ale inni aby na twoje patrzył. Nie
„tylko w pieniądze bsgatym bądź, alei w mi-
„łosierdzie: nie tylko w złoto, ale i w enotę.

„Przynamniey w tóm bądź lepszy, żeby cvę
„twóy bl źo: miał za co czcić,i ważyć. Bądź
„niesczęśliwemu i strapionemu Bogiem, mi-
„łosierdzia boskiego naśladując. bo nic tak
„boskiego człowiek w sobie nie ma, jako
„gdy dobrze czyni drugiemu. ,
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możności. Pierwszy stworzył i zgnbio-

nego znowuocalił człowicka, ty podu-
padłym nie wzgardzay. On
się nad nim w naywa-|
znieyszych okolicznościach

zlitował, dając nu. nadewszystko pra-
wo i.proroków: prócz tegogzaś i pra-

wo przyrodzone, bez pisma, kżóre jest
naszych czynności postrzegaczem, dla
upominania nas,_przestrzeganiai oświe-

cania (w); wreszcie sam siebie nawet
na okup życia tego świata (x) ofiarując:
dawszy nam nadto apostołów, ewan-
gelistów, nauczycielów, pąsterzów,

łaski uzdrawiania (y) £ drugie cuda;
powrót swóy do życia, śmierci zwal-

czenie, tryumf naprzeciw zwyciężcy (2),
przymierze dawne pod cienietn, I przy-
mierze nowe w islocie (a), Ducha świę-
tego udziały (b), i nowego zbawienia

tajemnicę ($..58). Ty zaś, jeśli wię-

JleBóg dla zbawie-
nia dusz ludzkich
uczynił?

 cey wydołasz, czóm się i

i co do dusza wspomaga (gdyż jak
ła bliznich, i dla ,
ich duszy wsparcie tylko zechcesz ,. w to na:
łączyć się powino. wweę  oblitówać, Bóg cię

sposobnym uozyni) nie zaniedbuy i

w tćm potrzebnemu być dobroczyn-

nym, i owszem,. tego hnaypierwćy i

naybardziey prosząceinu cię udzielay,

wprzód nawet niż będziesz proszony,|

cały dzień litująe się, i użyczając (c)!

nauki, a usilnie się domagając poży-

_czoney summy z procentem (d), to jest

Z. miosiernemi. u*
czynkami co do cia:

  

(w) Eccli.XV. v. 14—18. i Jerem. XXI. v.8.
(x) Joan. IL. v. 16, 17.
(w) Ephes.1V. v. 11 1a. Cor. XII. v. 28, 29, 30.

*(1) Ephes. IV. v.B, 9, 1o i Cołoss. II. v. 15.

(a) Cołoss. Il. v. 16, 17, 18. i Heódr. X. v. 1—7.

(b) Hebr. II. v 4. ab

(e) Psal. CXT. v.5.

 

 (d) Matih. XXV. v. 27.
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własney tak wspomożoregokorzyści,
którą zawsze ten łączy z nauką, kto
sam w sobie coraz bardziey pobożności.
zwiększa nasiona.

5. XXXVIII.

A_jezeli się na to zdać. Fitrane „ala
być nie możesz , tedy Dn hostodżećć ea

w drugich i pomnieyszych =
rzeczach, a które od twey mocy zale-
Żą, daway ratunek.. Udziel pożywie-
„nia, poday starzyznę, przynieś lekar-
stwa; ramy opatruy (X), wybaday co-
kolwiek © niesczęściu; do cierpliwości:
zachęcay, przystąp odważnie. Bynay*
mniey się tóm nie upodlisz (Y), ani:
zaciągniesz choroby: aczkolwiek to so-
bie przypusczają ludzie zbyt miękcy,
czezemi pozorami, a raczey taką bądź
lękliwości bądź nieczułości swojey kła-
dą wymówkę; uciekając się do bojaźni,
jakby właśnie do czegoś nader ważne
go 1 mądrego!  Miech cię
o tćóm przekonają również
dowody, jak słudzy: leka-

rzów i demownicy, któ-

Czczość: r bezzasie
dność lojsżni za:
razy od' trędowas:
tych zasięgnąć się:
niby mogącey:

rzy ich doglądają, a z których nikt
przecież niepopadł w niebezpieczeń*
stwo (Z), iż się do: nieh:przybliżał

(X) Z greck. xaradycw ręwwnarm; w sławianskiem::
o6a3u cmipyru. .

(Y) Po grecku: oś p zięć ri otavrcj maęd Todro"
ym po sławianshu zas: le ropiuee umo.
macamaro 6y4euu:

(Z) Do tego miesca służyć może, jakby za
dopełnienie, co mówi o chorchie Lrądu:
Vulent. Henr. VoówEn, w dziele swojćm
pod tytuł: „de rebus naturalibus, ac me-
„dicis, quarum in Scripturis sacris fit men-
„tlo....Flełmaestadi. 1682** in 4to na kare:
cie 104, że trąd u Greków dawnych był.

e
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Ty przeto, choćby ta rzecz nawet

w istocie straszną była i wartą ostró-
śności, o sługo Chrystusa i miłośniku
Boga i ludzi! nie upeday na umyśle,
ani trać złaąuienney odwagi, lecz wia-.
rą się ośimielay (A). Mech miłosierdzie
lękliwość, a bojaźń boża miękkość prze-

|SE1aa,

tylko świerzbemskóry. niezneśnym (/erina
quaedam scabiesy; gdy u Arabów, zułascza
;poźmieyszych, me już samę skórę, ale i
„całe z crasem „ciało, psuł i zaymował.
2 nader chrzydliwemi 1 zaraźliwem: skut-  ;kami. Zaczynał się on od wewnętrznego
„krwie zepsucia; nie zaś, jak drudzy maie-
mali, od zepsucia wnętrzności; na czćń się
faczey zwysł kończyć. Nie każdy trąd
„atoli również jest szkodliwy, i zaraźliwy :
„a często świerzb grecki przechodzi z cza-
sem na elefanthiasin, czyli trąd arabski,
lub tez leucen zydowskąz) wzajemnie je-
dno na dcugie, w stosunku do wzmagają:
cey się albo ustającey choroby: która
w krajach gorącego klimatu nayvokropmiey
niegdyś ludzi dręczyło ;-lubo mekiedy sama
„Łylko z siebie powstając, bez wszelkiey-po-
S:'rónney zarazy. ?

A) Za naydoskonalszy wzór tak chwalebney
„odwagi i śmiałeści wystawia-św. Gregorz
navm:lszego swego przyjaciela. św. Bazy-
dego wielkiego , w mowie nad j:go grobem.
$. gzim, gdzie uwie'biaiac inne w nim cno-
ty, powiada : Ovż roi wdiatow drylov rueży ryv

juórov, ó GUytwyć TE xml Toy tu Ytyworwr zai wźy dożay
Wriękuemwęo GAA dę aJeAQods rorać sro + 0% ortę |
© rus dmoawów  xerndożóy (zie ydę rosodrov dziiys
sol madovs dAAŻ wa męociyiwi rdię conuacy imi Mega  wia, Did wię iavroo Qaerwkius rumóy, xai Qldzyu
Youin xal ciwzóru maęaiveeś. Fo jest, Jak-
„wpkolwiek był sam zacnym (św Bazjli), i
sze slachetnych przodków swoich wielki
nmiał zasczyt: przecięż ust naweł nie
pwzdrygał się ku chorym przykładać, ale
niak z bracią przychylnie postępował. A
pto wcale nie dla zyskama sobie czczey
psławy (boktoż nadeń od tey namiętności
pwolnieyszy), lecz przez własną [lozęfiją,
„drugim wzór wskazując, ażeby do opa
ptrywania ciał bliznich zchorzałtych śmiało
pprzystępowalh. 4 tak również każąc, ja»  ko i mlcząc, do ©noty pobudzał.' Ad
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zwycięży. Zamiast pachle-
bnych ciała rozumowań,

niech się utwierdzi pobo-
żnożć (B). Niewzgardzay
bratem, ani go potnijay, ani stroń od
niego jakby od zbrodnia, jakby od rze»
czy obrzydłey, jakby od czegoś okror
pnego 1 nadzwyczaynie strasznego.
JVszakże to jest własny twóy członek,
lubo się przez niesczęście upadla! 'Uoe
bie zostawiony jest ucogi (e), chociaż»
byś go aż nadto wielkomyślnie pomie
jał, jak Bogu samemu. (Bo imoże cię.
temi słowy przekonam). Dla ciebie się

Mocne +achęcenie
do wsparcia tręe
dauatych, «i hodby
nawel i byli zuraw
zliwymi.

| zręczność wyświadczenia dobroczynno*
ści odkrywa, jakkolwiekby cię od ko
rzystania stąd przeciwnik odstręcza] (C)

$. XXXIX.

Niepewnesći nież
stałosć ludzkich
powodzeń, a stąd.
zbawienne uwagi,

Każdy żeglający bliz-
kim jest.rozbicia się okrę-
tu. a to tym bardziey,
imby odważniey żeg'ował. Każdy też
cialem okryty, tegożciala niesczęść jest
bliski, a to tym więcey im wyżeyby
głowę wznosił (D), i ani patrzał naręs

 

(B) Po grecku: sir męć «4 Quocdęzw Avyicnóh
4 swocdua w słowiań,;kićm zaś 4a cmanem»
npeĄb AI0601.10TMHBIMM MBICAMA G1aroueCie«

(0) Z greckiego: xat i dhaoręgi i ore W wade 4
<dRAGrętes: po sławiańsku m anie OmrbuyskĄaemtb
MA 0MmŁ exe 6naronoempaąamu UyŻRĄbŻ .
to jest: Że zły duch, poddając nam do.
myśli pychę. usiłuje naś odwieść od cnoty
dobroczynności. .

(D) W ereck'mtexcie* zal roca pada, Żem wię.
-br dęSGs Badiżą co,do słowa: itym boidziey,
imby prosciey chodził* cznacza tu równieś
mocne zdrowie, /przez które prosto i/pe<
wnym krokiem chodzimy; jako też w sene,
sie przenośnym, pychę przerzucającą okiem
drugich ludzi.
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dzarzów leżących przed sobą. Więc *)
póki płyniesz z wiatrem pomyślnym,
poday rękę rozbitemu: pokiś czerstwy
i majętny, nędznemu dopomagay. Nie
czekay ażebyś doznał na sobie, jak wiel-
"kićm złem jest nieladzkość, a jakićm
są dobrem otwarte dla potrzebnych
wnętrzności. Niechcicy doświadczać rę-
ki boskiey, nad wysoce o sobie uprze
dzonymi, i ubogich z pogardą pomija:
jącymi, wyciągnioney (f).  Uczże się te-
go w cudzych niesczęsnych przygodach.
I mały datek, a DAY Coś, chociażby mało,
Anod potrzebnemu. Bo nic te-
iedrymi polilowa- ą 4

nie, ma cenęprzed MU Nic jest małego, ko
PAY mu zbywa na wszystkióm.
lecz ani nawet Bogu $amemu, cobyś
dał wedlug możności. Day wreszcie
zamiast czegoś wielkiego sczerą otwar-
tość. Jeślibyś nic nie miał, żo łzy wy-
łeway (E). Wielkićm jest niesczęśliwemu
lekarstwem pochodzące z duszy polito-
wanie, i sczerze ubolewać, znaczną w
złym losie ulgę sprawuje (F)**). /V'szak-

 

(©) Psąl. 73 v. 3, 25. i Isaiae, V.v. 25.
(E) £ greckiego: Baxęvw po sławiańsku nrpo-

CAE3HC1T.
(F) X. SkaRcA, ną Niedz. XXV. Czyt. Drac.

Maułos. „, Dókić wiatry sczęśliwe na tym
„;morzu służą, poday rękę tonącemu. Pó-
„kiś zdrowy i majętny, pomagay ubogiemu.
„Nie czekay, aby$ sam na sobie poznał, ja:
„ko to ciężko w nędzy cierpieć nieludzkość
„drugich: 1 jako to dobrze niezamykać mi-
„łosierdzia nędznemu. Nie czekay ręki bo-
„skiey nad sobą i karania którćm niemiło-
„sierne karze; ale się ucz na cudzey nę-
„dzy. Day trochęi mało ubogiemu: bo te
„jemu wiele który nie nie ma; i u Boga
„wiele, gdy dasz to co przemożesz. A nie
„maszli co dać, dayże ochotne serce, abo
„łzy politowania twego. Wielkie jest stra.
„pionemu lekarstwo użalenie, które zserca
„pochodzi.*

Dzieje dobrocz. grudzień, rok 1822.
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że nie jest u ciebie, o człowiecze, wzgar-
dliwszym czlowiek nacl by-
dle, które wdół upadle lub
żeż obłąkane, wydobydź i
odprowadzić, prawo cina-
kazuje (g. Czyłi zaś co i drugiego bar-
dziey tajemniczego i głębszego tu się u-
krywa (jak wiele jest w prawie Żoskićm
głębokości i dwóyznaczności), nie moją
to rzecz wiedzieć, lecz tego ducha, któ-
ry wszystko przenika i z gruntu roz-
paznaje (G). Lecz jak sam poymuję,
oraz, ile własnym dosięgnąć mogę ro-
zumem , Bóg to postanowił, zaprawia-
jąc nas przez ludzkość ku małym rze-
czom do doskonalszcy i ku większym
litości: bo jakaż nie należy dla istot
jednegoż z nami rodzaju (H), i teyże

Zalecena — litesć
nad bydlętami, o0*

- bowiążek miłosier=
dzia ku bliźnira
wyjasuia. ?

samey zacności, kiedy się nawet ona
aż względem źwicrząt od mas wymaga?

Tego tedy chce po nas rozumi pra:
wo, i nayumiarkowańsi z ludzi, u któ-

rych dobrze czynić daleko jest lepiey
niż dobrodzieystwa odbierać (I), i nie-
równie pożądańsze nad zysk miłosier-
dzie. Cóżbyś jednak o naszych mędr-

EE NA 0O

(z) Erod. XXUI v. 4,5. (G) 1. Corinth, II v.
10 w X Wuyka przekłądzie: „Abowiem
„Dach wszystko wjpatruje, i głębokości
„boże. 6 (LI) w greckim: cwcQudew, a w sła-
wiańskim eĄuU0NACMCHHBTML.
"Pu strosunck do owych słów św. Pawła
apostoła (Act. XM v. 35): „A pamiętać na
„słowa Pana Jezusowe, że on mówił: sczę-
„óliwsza jest dawać niżeli brać." po sła-
wiańsku u rpmunameankiwmaxa oópbmenia
MHAOCHIE Z greck: xal ztętzowdasirięos xiędow
EAE05.

84

0)
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cach powiedzał, (gdyż pomijam obcych,
którzy obróńcami wła-
snych występków, bogów
nawet wymyślają, i zysko-
wnikowi (K) pierwszeństwo

przyznają, a nawet, co jescze gorzcy,
sądzą,iż ludzi na ofiarę bożysczom zabijać
należy (L), u niektórych zaś narodów
część ich samey pobożności nieludzkość
stanowi: a w podobnych ofiarach sami

czując przyjemność, o bogach, swoich

„toż rozumieją, zostawszy niegodziwemi

złych bogów kapłanami, i tajemnic u-

*czestnikami) ale są też i z naszych nie-

którzy, nad czóm płakać potrzeba, co
nietylko litować się nad
niesczęśliwymi i wspierać
ich zaniedbują; lecz owszem

srogie im czynią wymów-

ki iurągowiska, na próżno tylko i dare-

mnie rozumując, a prawdziwie z żiemi

głos podnoszą i na wiatr mówią (5), nie

"zaś do uszu rozsądnych i ku wyrokom

Oziębli ku wspar-
ciu biednych sro-
gim i niegodzi*
wym bałwochwąl:
cóm podobni.

Nieludzkosć tych,
którzy miasto.

wsparcia, Czynią
biednym różne wy-
mówki.

 

Ta grecki wyraz Keęloos Kerdoos, dosło
wnie Zyskownik, zdaje sę być jednem z na

zwisk Merkuryusza, iż temu bożkowi wła-

dzę sczegulną nad wszelkim przemysłem,

zyskii korzyści pomnażającym, przyznawa-

no, bez względu na jego prawość lub nie-

godziwość: jakoż u Greków w'ęłes jest zysk
więdocum, chytrość, przebiegłość; a stąd siędo
liszka.

(L) Pomponiusz Mela w xiędze II roz. 1. S$.

9, 11, 13 wyraża, iż barbarzyńskie w sta-

rożytności narody: HŁssedones, Tauri i Me

lanchlaeni, zwykły były na ofiarę swoim

bożysczom ludzi zalujać; a nadto jescze

ludzkie ciała, zwłascza nieprzyjaciół, i cu-

dzoziemców, pożerać. Co sczegulniey w Tau
ryce na cześć Dyany popełniano: jak sze--

rzey opisuje Owidyusz Lib.1V. Tristium,

o przybyciu Orestesa do Taurvki.

W tóm miescu stosunek do Psal. LXXII

v. 8,9, a lsaiae XXIX v. $i cała myśl|
tychże słów zawarta. | l

W)

()  
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boskim przywykłych (M); i śmieją po-
wtarzać: od Boga im przeznaczono, że+
by oni byli nędznymi, od Boga też, a-
by nam samym dobrze się działo. A
któż ja jestem, ażebym łamał boską
ustawę i zdawał się nad Boga litościw=
szym?  Niechże cierpią chorobę, niech
zostają w ucisku, niech znoszą niesczę-
ście. Tak się Bogu podobało. Jakoż
wtenczas tylko są oni Boga kochający*
mi, kiedy idzie o osczędzenie pienię-
dzy (N), io natrząsanie się z nędznych
ludzi (O). kor

 

(M) Czego przyczyna oczywista: iż ludzie
prawdziwie rozsądnii powodujący się bo-
ską nauką, nigdyzniczyjey nędzyinięsczę-
ścia, choćby nawet z własnych nieprzyja*
ciół urągać się, albo na usczypliwe zdoby-
wać wyrzuty, niezwykli: ale natychmiast.
skutecznie się litują, i w czćóm tylko mo=
gą. spieszą im na ratunek.

(N) W tćm miescu wzmiankowany obolus, 0-
gulnie zamiast wszelkich innych pieniędzy,
był u Greków drobną zdawkową monetą,
szóstą część drachmy attyckiey w sobie
zawi rajacą, jak Pollux libro 8 pod wyra:

' zem irefidia opisuja; i w gtey xiędze toż
samo zatwierdza. Kgineyski zaś obołus był
większy na 2 ed attyckiego; jak Matthaeus.
Hestus hb. 5 cap. 4różnicę wartości obc=
lów greckich obszerniey wysczegulnia, któ-
re zwykły bywać żelazne, srebrne lub mie-
dziane: lubo Swzdas pod wyrażem sarzę,
i Witruwiusz lb. 5 cap. 1 o miedzianych
tylko namieniają. 'Takowe obole zwyczay
był u Greków starożytnych kłaść po je-
dnemu w usta umarłym, przed zwłok spae
Jeniem, dla opłaty mby za przewóz przez
rzekę Styx Charonowi. Lecz z Arystofa-
nesa in anis daje się widzieć, że niektó-
rzy po dwa obole umarłvm w usta kładli.

Navrys dsażer dy dłożw Axfdy.
Qb! wę miya duaodo zmyruzoż du eBuad

To jest: „Przewoźnik, dwa obole wziąwszy,
przeprawi. Ah! jakże wiele mogą wszędzie
dwą obole! *

(O) W greckim texcie: zał zara rór adam simri*

wie: po sławiańsku u ua cmpacHiubiA I0H0-
MIECIEBOBAMI.
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5$ XLI

Zkieje. - przęmró: Że zaś oni wcale otóm
tnego  roziumowa- z ; fish 1 św >

nia o boskiey Nie myślą, jakoby ich po-

w: em nę .

M; boga- WOdzenie było od Boga,
tych. jaśnie z tego co mówią, po-

kazują.  Któżby albowiem, tak o.bie-

dnych rozumiał, przekonany, iż Bóg jest

władcą wszystkiego, co on. posiada”?

wszakże tych samych bogczaów jest rze-

czą, mieć co od Boga, i według Boga,

cokolwiek mają, używać. Aczyli też

od Boga dla tamtych zly los pechodzi

bynaymniey teraz niewiadomo, poki

to brzemie cżała naszego, i własną od

. siebie nawałność, jakby wśród fal mmor-

skich, ponosi. Któż wie czyli ten za

grzech jest karany, albo ów, jako

chwalebnych postępków wart podwyż-

Cel boski wusczę. Szenia? A nieprzeciwnież
gjiwianiu sko raczcy, że ostatni się przez

enotliwych. niegodziwość  wywyższa,

pierwszy zaś dla cnoty jest doświad

czany? "Tamten został wyżey wznie-

sionym, żeby spadł tym ciężey; mając

sobie cokolwiek -czasu pozwolono , dła

wyyścia wprzód na jaw jego zbrodni,

naksztalt jakieyś chyroby; oraz.aby słu-

szniey „był ukarany; ten zaś nad spo-

dziewanie jest uciśniony, ażeby się jak

złoto w piecu ognistym (b) wyprobo-

wawszy z grzechu, jeśli ma który po-

znnieyszy, i tego pozbywał. Nikt bo-

wiem zgoła,.w całey stworzoney natu-

rze nie jest czystym od zmazy (i), jak

to niekiedy słyszymy; albo też się go-

dnicyszym okazał (k), gdyż i taką w bo-

REWOD EEN R,    
(©) Eecli. M v. 5 i Prover. XVII v. 5 (1) Tob.

* XIV v. 4 XV v. 13, 14.
(k) Tub. XA v. 13.
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skiem piśmie ukrytą prawdę znayduję:

a nadtoby długo byłó, wszystkie ducha

nayświętszego slowa in przytaczać, któ-

re się do tey rzeczy odnoszą. Lecz
któżby piasek morski lub pezgłębione  be-

desczu krople i przepaści, sie ice ają
> ; : 0 j roki niedozwałają

rnorskiey rozległość mógł nam tak łatwo
sa 2 Gd) dóysć „przyczyny

przemicrzyć. 1 kto ZgYUN- róznosci ludzkich

tuje (l) boskiey we wszyst-

kićm mądrości glębokość, przez którą

pewodzeń. 3

fon wszystko stworzył, i władnie takim

sposobem, jak mu się podoba i sam zna

potrzebę. A dosyć nam, podług wzoru

apostoła boskiego, dziwiąc się tylko, jey

nieograniczoność i niedościgłość pomi-

jać. O głębokości bogactwa mądrości,

i wiadomości Boga! jako są niepojęte

sądy jego, i niedocieczone drogi jego!

I któż poznał umysł pański (ł)2 któż,

jak lob mówi, sczytoww mądrości jego

doścignął (m)? kto mądry a to wyro-

zumie (n)? i nie będzie mierzył nieu-

dolnym pomyslem tego, co jest nie-
zmierae (P). «

$. XLII.

Niech wreście kto in-
ny, w tych nawet rze-
czach będzie śmiałym i
mocnym, a raczey nim nie-

Zupelna cnoty na-
groda, a zbrodni
ukaranie, do przy-
szłego życia na-
leży,

 

(1) Zecli I v. 2,3,7,8. (1) Rom. XT v. 33, 34 (m)
lob Xlv. 7,8 (n) Isaiae. XL. v. 21 Jerem.
IX v. 12 Oseae. XLV v. 1v. >

(P) W greckim texcie nieco zawiło: zał wył
ra dnQixra usręncy „30 Ówsę KiFĘKGWN; po sław an-
sku A HE HEĄOCMAH;KHBIM) HAZMSPHMD CRO
nade mbspenia?

(Q) Grecki wyraz «32%. po sławiańsku wyra-
zem uampuszenia, oddany, znaczy właści-
wie nagrody zapaśnikóm 1 szermierzóm, za
popis na publiczaych igrzyskach rozdawać

84*
ó
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chay nikt nie będzie. Ja zaś nie śmiem
samy tylko zbrodni amartwienie w tćm
życiu, lub samey cnocie pomyślność zu-
pelnie przypisywać, chociaż się to cza-
sem dla pewnego pożytku wydarza, £o
jest: albo dla wstrzymania niegodziwo-
ści przez nięsczęścia zbrodniarzów, al-
bo też ulatwienia drogi cnocie, przez
pomyślność ludzi enotliwych; nie za-
wsze to jednak bywa, ani koniecznie,
ale do następney tylko wieczności na-
leży. w którey ci za cnotę nagrody (Q), |
a awi za zbrodnią kary odbiorą. Al-
bowiem, jak powiedziano jest, jedni po-
wstaną na zmartwychwstanie żywota,
a drudzy na zmartwychwstanie sądu (0).
Co zaś na tym świecie inney jest po-
ślci, 1 cole innego urządzenia, to wszy-
Wykład mądro. SŁKO; gdysię odnosi do tam-
46: rządów bo- tego Świata, musi, mieć
skich lubo się nam 3
one czasem Opa- przed Bogiem istotnie 'ja-
cznie wydają, hkąś jednostayność, chociaż
się nam ona nierównością być wydaje.
Pak właśnie i w ciałach są wypukło-
ści i wklęsłości (R); wysokości i dro-
bności, ato również w tych, które się
z ziemi podnoszą, jako też i w nizko
pozostalych, z których wzajemnego sto-
sunku piękność się składa, i widzieć
się zam daje. Podobnież i eo do ma-
teryalu rzemieślniczego, pierwiey za
niesposobny,i nieksztaltny (5), 2 pozo-
ru mianego, chociażby się przydał, nay-

SEROWAMAE
 

do $1T lit. E. pa Str. 479
(6) Joan. V.v.sqą i Matth. XXV..v. 46.
(R) Z greck: czę sżozasrs umi ticsyyde. po sławiajń-

sku npeńmymiecutka ke M aauMyjrecna.
(5) „W texei' Ezet » 2 rtgyirov ro megi yy UAmv TY0$

erauruy rail DZOTZYJE po sławiansku lionc m
Xiuipąa O BEHiu y60 GczuMBE0OE,

się zwykłe, o których wyżey w przypisku”

dnie się sprawują, dla tego,
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bardziey gdyby do wykonania dzieła
jakiego został użyty, wtedy mysię do-
pićro zwykli przekonywać, i zgodnie
przyznawać, kiedy na doskonałą pię-
kność wypracowaney sztuki patrzymy.
Więc ani Bóg sam nie jest jak my nie-
świadom, ani rzeczy doczesne rioporzą-

że nam ich
,

ipowod nieznany. j

a

SAL

Lecz, jeżeli potrzeba
jakoweś podobieństwo na-
szey w tćm skłonności
przytoczyć, niedaleko pły- o b
nących i zawrót głowy cierpiących je-
steśmy (1), . którzy sami zamące-
Bi, że się do kola wszystko z nimi
obraca mniemają. Tak też i ci, o któ-
rych tu mowa. Bo znieść nie mogą, a
żeby Bóg od nich był mędrszym, sko-
ro się jakim wypadkiempomieszają;
kiedyby im raczey należało wtedy, albo
pracować nad dóyściem przyczyny, czy-
lby czasem przez usilność prawdy nie
otrzymali, albo się ludzi mędrszych i
duchownieyszych, o tćm zaradzać, lu
boć wprawdzie i toż samo sczegulnym
daremjest boskim (p), i nie wszystkich
rzeczą jest umiejętność (q); albo nako-
niec oczyściwszy własne życie, teyże
prawdy dościgać i od rzeczywistey mą-
drości boskiey prosić oświecenia (r).

Myborne _ podor
bieństwo zuchwał=-
ców niepojętym
rządom boskim:.

przyganiających.

 

 

(DT) Po grecku ed wcęge TO) VŁUTIGYTAY topy zał
iarygiesrzv, a W Slawiańskióm ne gaaeue naa-
BAIOLĘbIXb €CMBI, M REĄ0YMBIOLIbIXECA.

(p) 1. Corinth. XM v. 8. (q) tamże: w. 29, Zo.
(r) Sap. IX v. 4. (sj łom. l.v. 21, 22.
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Oni zaś (o! cóż za niero-
zum) do tego się co im ła-
'twiey, zwracają; i kiedy sa-

smieją uwłaczać. mi nie wiedzą przyczyny,
że się wszystko trafem dzieje, zmyślają.
A tak są przez niewiadomość mądrymi,

czyli raczey, przez mądrość, iż tak po-

wiem, zbyteezną, głupimi i bezrozu-

mnymi (s). Stąd jedni,ślepy los i przy-

padkowość stanowili, dwa prawdziwie
przypadkowe, i jak się mogło nadarzyć,

uklecone (U) wymysły (W); drudzy ja-

kąś bezprzyczynnąi nieuchronną gwiazd

władzę, rzeczy nasze jakoby wedlug u-

podobania osnowywających, a raczey

do samegoż nawet tego osnowywania.

koniecznością zmuszanych;

niektórych gwiazd błędnych, i stałych

zeyścia się lub oddalenia, i obrot, za

panujące nad wszystkićm udawa-

li (X). Inni zaś, eo sobie z nich każ-

dy uroił, nędznemu narodowi ludzkie-

mu za prawidło podając, czego w sa-

Bezrozumne wnio*
ski i błędy tych

© którzy boskim rzą-
dom nad ludźmi

 

 

(U) w greckim «s truytw diawAacDiyra tzWejkUTA;

'a po sławiańsku BoscosĄanaa HpHMBIULAC-

- sia.
(W) Takowe dwa błędy sczegulniey utrzymy-|

wali filozotowie sekty £Epikura, i Pyrroni-

sci, od sławnego Pyrrona pochodzący, któ-

rzy się niekiedy Sokratykami nawet nazy-
wali, a to dla tego, jak Cycero uważa Lib.

5 de Oratore, ze swojey sekty zasadą to

zdanie Sckratesa czynili: „nic więcey nie

„wiem, prócz tego, że nic nie wiem. A za-

'tóm o wszystkićm zawsze wątpiąc, nicze-

go » pewnością twierdzić nie chcieli. O

różnych zaś innych teyże sekty nazwiskach

i rozumowaniach, A. Gellius Lib. Xicap. 5

i Laertius w Pyrronie, obszerniey traktują.

(X) Fo się naybardzicy stosuje do mędrców,
czyh Magów, od Zoroastra początek bie-

rących, perskich, ulbo chaldeyskich, astro-
nomiją sczegulniey zajętych, którzy z cza-

sem do zwodniczego przyszłości zgadywa-
nia teyże nauki nadużyli.

jako też |
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mey opatrzności pojąć i dociec niemo-
gli, na rozmaite mniemania i nazwiska
rozdrobili (Y). Byli też i tacy, którzy
z powodu wielkiego ubóstwa, Opatrzność
potępiali, sądząc iż ona tylko wyższe-
mi nad nas rozrządza rzeczami; lecz
aż do nas samych, (lubo tego naybar-
dzicy potrzebujemy) zniżać ją nie smie-
li; jakby się własnie obawiając, ażeby
dobroczyńcę za więcey łask wyświad-
czenie, tym lepszym być nie okazali:
ałbo się im Bóg zdawał nazbyt ntru-
dzać, gdyby większą liczbę stworzeń do-

brodzieystwy obdarzał (Z).

$ XLIV.

Ależ tych już porzuć-
my, o których mówiłem:
zwlascza, iż się nad nimi
uprzednio słowo boskie na-

leżycie pornściło, gdy mówi, że znik-

czemnialo bezrozumne ich serce: zda-

Ogulne zdanie o
tychże  zuchwał-
cach, i zbawienne
zich wzoru prze»
strogi,

 

 

(Y) Inni greccy filozofowie, asczegulniey pe-
rypatetycy i akademicy nowi, o Wwszyst-
kićm, jako i Pyrroniści wątpiąc, o istocie
boskiey nie tak dalece pewnego i stałego
nie utrzymywali, trwając w tym przesą-
dzie, iż mie dokładnie i należycie pojąć:-i
rozpoznać nie można. Więc tylko co się
komu z nich naypodcbnicyszćm do prawdy
być wydało, na tćm swe zdanie o rzeczach
opierali. Stąd powstały między nim pra-
wie niezliczone w mniemaniach różnice, i
sprzeczneści , zwłascza o Bogu, i prawdzi*
wćm sczęściu człowieka. l)la niestałości
zaś, 1 niepewności w nauce, Cycero do At-
tyka w xiędze XHI, liście 25m, sektę akae
demików, swoich czasów, nazywa volaticamy
to jest: latającą, i jakby wietrzną. _

(ZY XV. kilku miescach trlozcficznych dzieł A-
rystotelesa coś podobnego względem nay-
wyższey Opatrzności znaleść można, jako»
by jey sczegnlne działanie do większych
tylko planct i światów się rezciągąło; zie-
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jąc się być mądrymi, zglupieli, i zamie-|.
„mili chwałę Boga nieśmiertelnego. na.
jakieś bayki icienie (t), zpotwarzywszy
niemipowszechną nać wszystkiem Opa-
trzność. My zaś również sami nie u-
trzymuymy tak haniebnych błędów, (je-
żeli nas, ileśmy rozumne istoty.i pra-

; wilziwey mądrościnaśladowcy, choć co-.
| kolwiek taż mądrość obchodzi), ani też

Qpatrznosci.
Ę

Ę
<«

ś

>

e

podobnie rozumiejącym,daymy się prze-
konać, chociażby oni w niedorzeczne
rozumowania i nauki, język swóy nay-,
lepiey wprawili (A), i nowością się po-
Mocnydowód ko- dobali (u). „Lecz że i Bóg
wasystkiinibośkicy jest wszystkich rzeczy bu-

downikiem, i stworzycie-
lem,„wierzmy; bo jakżeby to wszystko
trwało, gdyby ktoś bytu nie nadał, ani
porządnie ulożył (B,; i Opatrzność, któ.
ra wszystko urządza i obeymuje, do:
pusćmy. Gdyż kto jest czego stworzy-
cielem, tegoż -i rządcą koniecznie być
powinien: inaczey zaś jeśliby świat ca-*

; ły przypadkowie tylko się utrzymywał,
, aatychmiastby jak okręt wśród nawal-
niey, dla zamieszania,materyi musialby
mię rozwiązać i rozerwać, i:do „pierwia-|

, stkowego nieporządku i nieladu powró-|

.

 

|Ron

„mia zaś własnemu przypadkowemu losowi
„ była przez nią zostawiona: a.to ze wzglę-
„dn na tysiączne niesprawiędlisości, i klę-
Ski ludzi niewinnych, któresię tu. dzieją,
bez skutecznego sposobu, żeby im było mo-
zna zapabiędz. ę

(t) liom.I v. r9—25.
r, Leg : A * m 4 .(4) 4 «greckiego xay tudgzeedoirj yAdrraw w sSła-

+  «wiańskim przekładzie amze x yAaoboniekym»
A3BIKOM%.

(u) Ephes VI v. 6, Cołoss. III v. 22 1 Thess.
II v. 4. AiR

(B) W greckim ge wos oi cidcarró rixa) cuszęjea
rarres, a po Sławiańsku nukomy ocyiąecIiB0-

_ BaBity H CHU1CHKBLLY;
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cić. * Oraz*bądźmy.przekonani, że na-
szemi rzeczami sczegulniey włada nasz,
bądź to-.sprawca bądź stwórca (w), jak
się go. nam nazwać podoba; lubo czę+
stokroć życie nasze przeciwnościami by-
wa kierowane: coi dla-tego może nam
nie wiadomo , ażebyśmy przez. takową
edóyścia niemożneść wyższą nad wszyst
ko przyczynę «czcili z, podziwieniem,
ile że co się łatwo poymuje, prędkoi
łatwo idzie w pogardę; co zaś nad nas
jest wyższćm,.im bardziey niepojęte,
tym większe ku sobie ściąga poszano-
wanie, a to czego.chęć zasza. dostąpić
nie może, tym dzielnicy, wsnas pra:
gnienie zaostra. p

»

*'8 XLV.

żPrzetoż,.ani każde zdro- Wniosck ś stosu.
RAA oe > , „nek tych nauk dówie,zbył sobie poważaymy, pokory «adobe

an też gardźmywszelką:;dos/atkachasta.a ś łosci umysłu,w rnęe
chorobą. ę Nieoddawaymy dzy i chorebie,

się przybywającym 'dostatkom , sercem
się do;tey .znikomości ,„więcey niż roz-
„sądek pozwala, sprzywięzując (x), a na-
wet pewną część duszy dla nicy mar-
notrawiąc: ani się brzydźmy ubóstwem
jako„wzgardliwójm, i przeklętm, i nie-
nawisnym udziałems4ĄJe umieyinmy zdro-
A%iętn . nawet nierezsądnóćm , . którego
grzech jest owocem.pogardzać,a prze-
£iwnie świątobliwą «chorobę szacować,
mając tych we czci .powinney., którzy
przez . cierpienia otrzymnją zwycięz-
two (y), żeby się czasem pomiędzy cho-
rymi.jaki Zeb nieukrywał, daleko nad

 
 

(w) Zob Kv. 8—11 (x) Psal. LXI v. 11 (») Rom.
MII v.aa. Apoc, IL v. 7, 26 i HI v, 21. 
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śiżówych szanownieyszy,-

sną żonę i przyjaciół, srodze udręczó-
ny (z). Nadto zaś i unikać bogactwa
niesprawiedliwego,-za które szłusznie
ów bogacz w” ogniu się.dręczy,-i żebrze
drobney kropli dla ochłody, a cierpli-
wą i mądrą nędzę uwielbiać,za którą
Łazarz jest zbawiony, i spoczynek wie-
kuisty na lonie Abrahama*pozyskal (a).

$ XLVI.

Nr. dęrókhe: Lecz mnie” nawet iz
trzeby litowanra tego względu litość i mi-+
są nad biedna. ra ierdziedla biednych zda-
ją się być koniecznie potrzebne, a że-
byśmy tak przewrótnie*o*nich rozumu-

- jącym usta zamknęli ani się próżnym
słowom dali uwodzić, okrucieństwo
przeciw nam samym za prawo stano*

Wreszcie;.niech nas naywięk=wiąc.
sze ze wszystkich przykazań i przy-
kład, pobudzi. Jakież to jesć*przyka-
zanie?  Uważciezaś jego stałość”i rze-

czywistość. Bo duchemświętyra' na-
tchnieni mężowie (4) nie dosyć mieli za
tórm, ażeby raz albo dwa coś o ubogich
powiedzieć, ani też jedni żyłko nie dru-
dzy:
inni, jakoby orzeczy nie tak wielkiey,

„ani zbyt pilney; ale wszyscy i każdy
z usilnością, albo za rzecz naypierwszą

albo naprzód, tęż samą za:
lecają; już to czasem za*
chęcając, już grożąc, już
wyrzucając za oczy, nie-

Dla czego miło-
sierdzie had w'szy-
stkie inne cnot
częsciey w Pismie

„ew. jest zalecane.”

|owane

(z) Tob II v. 8, g (a) Luc. XVI v. 22—30 (4)
2 Petri I v. 21.

 

„chociażby:
krew zropiałą zsiebieocierał,choćbysię'
dniem inocą:podgolóm”niebem ponie-
wierał, równieżranami, jak' przez wła-

lub niektórzy więcey, mniey zaś  

152%

kiedy zaś i zasczyconychtą eńótąwiel-
biąc; ażeby przez samę częstość upo--
mnienia do posłuszeństwa temuż przy=-
kazaniu dzielniey” nas ”skłonili. Jakoż
powiedziano w”psalmie: * „Dia”nędzy
„biednych i jęków ubogich, terazpo-*
„wstanę, mówi Pane (b) A któż się po-
wstającego* Boga nieulęknie? I w dru-
giem miescu: „Po wstań Panie Boże móy!

„niech się podniesie ręka twoja, nicza-
„pominay ubogich (c). Prośmyż o ta-*
kowe podniesienie; niechcieymy atoli*
widzieć” ręki boskiey nad nieposluszny«
mi wyciągniętey, a tym bardziey*na
zatwardzialszych spusczoney.  Podo-”
bnież: „Niezapomniał Bóg ubogich wo»
„łania (d;« i „Nie do końca będzie zapo-
mon ubogi (e) oraz „oczy jego na nę-
dzarza patrzająś (co zaiste nad powieki
lepszćm jest i celnieyszćm) „a powie-
„ki jego synów ludzkich wybadują (tys
przez co się jakaś mnieysza, iż tak po-

ź

wiem, i poślednieysza: baczność boska -
„oznacza:

$ XLVII.-

Jeśliby zaś żu kto za-
rzucił, iż to wszystko na
stronę samych tylko tych
ubogich i nędzarzów jest

rzułow , przeciw

teztom Pisma sw,
o miłosierdziu wy.
szukanych.

powiedziano, którzy”są uciemiężeni, nie
przeczę temu: lecz i toż samo do mi-
łosierdzia niech cię pobudza. Na któ-
rych albowiem, gdy w ucisku zostają,
tak wielki*jesć wzgląd-boski zwrócony;

Rozwiązanie em"

tym większa,- bez: wątpienia* za wy--
'

  

(b) Psal. XIv. 6.
(c) Psał. ŁX v. 35 (4) tamżew. 13 (e) tamże

w. 19 (I) tamże X. w.5.
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świadczone dla nich dobrodzieystwa
być musi nagroda. Bo jeżeli „,pogar-
dzający ubogim obraża Stwórcę jego (g)*
toięc ma we czci stworzyciela, szanują-
"cy stworzenie. Znowu kiedy słyszysz:
„ubogi i bogaty zeszli się razem, a
obudwu Pan stworzył (h)* nie wnoś
sobie jakoby jeden nich ubogim
a drugi bogatym został stworzony,
ażebyś stąd tym bardziey przeciw 'bie-
dnemu się srożył (gdyż niewiadomo,
czyli od Boga samego ta różnica po-
wstała); lecz to powiedziano w tómro-
zurnieniu, że ci obadwa również są bo-
skióm stworzeniem, lubo żch powierz-
chowne rzeczy aż nadto są nierówne.

_ Co cię do litości i milosierdzia wzruszać
powinno, ażeby, gdy się dla bogactw
pychą nadmiesz, przez myśl o tćm do
pokory się skłaniał, i został umiarko-
wanńszym.

z

- $. XLVIIL

Dalszy | wykład Cóż jescze więcey o
miesc pisma bo- s; : . 9 zżego do ltosci CET powiedziano ł „Li
nad ubegini za „tujący się nad ubogim,
eięcających. ż% B da; Ź

„na lichwęBogu oddaje*(i),
któżby sobie nie życzył takiego
dłużnika, który w czasie swoim kapi-
tał z tak wielkim naddatkiem (0) wy-
płaca? (k) „Przez uczynki miłosierdzia
„l wiary, grzechy się oczysczająć. (l)
Oczysczaymyż się tedy, będąc litości-
wi: ocieraymy tą skuteczną rośliną
 

 

(g) Prover. XVII v. 5 (h) żamże XNII v.2.
) Prover XIX. v. 17.
(O) Z greck. KETR ris zizzęmrias, PO S

Ch HpHNAOĄILEM%.
(k) Zuc. VI. v,358. (1) Tob.1V. v.11. Afalach.

III. v. 10.

ławiańsku
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dusz naszych skazy i obrzydliwości (D),
a wybielaymy się, niektórzy jak weł-
'na (ł), inni jak śnieg (m) w stósunku
Ido większóy albo mnieyszey litości.
, Lecz powiem cóś dziwniey- Mifosierdzie dla

> , ; biednych „również
szego, że choćbyś nawet cnelliwym _ jako

grzesznym zawsze
jest polrzebne %
zbawienne.

niemiał żadney blizny, a-
ni sińca, ani rany zapu- ,
chłcy (n), ani trądu na duszy albo
znaku trącenia się o co lub też jakowey
plamy (E), co wszystko prawo /Moy-
żeszowe nayskrupulatniey oczysczało (a),
a dozleczenia czego istotnie Chrystusa

| teraz potrzeba; jednakże ci zranione-
go za nas, i umęczonego Zbawiciela (p)
uczcić należy. Uczcisz go zaś, jeżeli
się członkowi Chrystusowemu (q) u-
czynnym i dobrotliwym okażesz. Je-
sliby cię atoli, chociaż tak doskonałe=
go, dusz naszych tyran i morderca
przypadkiem kiedy poranił, czyli to
w podróżyz Jeruzalem do Jerycho (r),
czy też gdzieindziey, na bezbronnego
i niegotowego napadłszy; tak dalece,
izbyś mógł podobnież temi słowy na-
rzekać: pogniły i popsowały się bli-

 

(D) W greckićm €vtopu rf zaXj wiz ra ró Uoydw
tomm, a w sławiańskićn: ompum» AOÓpPbiNh
OBLLIEMD AYTIb CKBEDHDBI*

(0) Zsaiae 1. v. 18. (m) Psał. L. v.9. (n) /saiae.
lw.6.. +5

(5) Tu Nicetas Serroniusz uważa, iż $w. Grze-
.  gorz INazyanzeński stosuje w tćóm miescu

choroby, wady i cierpienią ciała, podług
sensu moralnego do przywar duszy. A
mianowicie przez ranę zdaje się oznaczać
niesnaski, i zawiści otwarte: przez siność,
obłudę, i skrytą nienawiść; przez puchli-
nę zaś pychę, i nadętość pogardzających
drugimi. ź Rój ę

(0) Lev:t. XIII. v. 2—39. (p) Isaiae LIIL. v
4, 5,611. Fetri. IL VoD NE vo 18:

(q) Ephes. V. v.3o i1. Corinth. V1. v.15.
(r) Luc. X. v. 40 sq. -

"  
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żny moje, dla nierozumu mojego (s)
ile w takim stanie zostając, że ani
szukać lekarstwa, ani sposobu ratowa-
nia się poznaćby ci niepodobna (F). Nie-
stety! klęska zupełna i niezbędne nie-
sczęście! Z tóćm wszystkićm, gdybyś
się niemiał jescze za nieuleczonego,
ani całkowicie nie stracił nadziei, u-
day się do lekarza, poproś, lecz rany
ranami (G), przez podobną zasługę po-
dobney sobie łaski nabyway, a raczey
pomnieyszćmi Jekarstwy 2 cięższych
się chorób wyleczay. Powie on two-
jey duszy „jestem twćm zbawieniem: (t)
i „wiara twoja ciebie uzdrowiłać (u)

;1 „otoś już zdrowym został (w)«, oraz
wszelkiemi cię jak nayczulszemi wyra-
zami pocieszy, byle «cię tylko wzaje-
manie dla bolejących miłosiernym «oba-

|Jdwaja (D. Co się zaś z niechęcią przy-czył.

$. XLIX.

Wielkość boskich -
obietnic dla miło.
siernych.

„Błogosławieni, «mówi

Chrystus, miłosierni, po-
nieważ oni miłosierdzia dostąpią« (x).

Jakoż między błogosławieństwaminie|
I „błogojest poślednie miłosierdzie.

„sławiony który ma baczenie na po-
„trzebnego i ubogiego« (y). Toż w dru-
gióm  miescu: .„dobroczynnym jest
„człowiek litujący się i użyczający« (z).

 

(s) Psał. XXXVII. v. 6.
(F) Po grecku „asd eo zgszor alla rós sis ideims,

a w sławiańskićm HmRe- 06pa3» BbąbmA
nIBoero BpaueBakiA.

(G) To jest: rany duszy twojćy od grzechów
' zadane, przez troskliwość 1 czułość wzglę-
dem ran bliżnich na ciele, i rozmaitego
ich cierpienia, przed Bogiem leczyć usiłuy.

(Ł) Łsal, XXXIV. v.3. (u) Luc. VII. v. 48.
(w) Joan. V. v.14. (x) Matth. V. v.7.
(y) Psal. XL. v.2. (z) Psał. CXI. v.5.

Dzieje dobrocz. grudzień. rok 1822.

|niedoskonałe

|smucić należy z wykonaney dobroczyn-
„ności. ($. 50) „Jeśli odeymiesz od ciebie
łańcuh (K), mówi daleyprorok, i cheł=

1328

I „cały dzień czyni miłosierdzie i poży-
„cza sprawiedliwyć (a). Porwiymyż
błogosławieństwo, bądźmyż rostropny-
mi nazwani, dobroczynnymi zostańmy.
Sama noc nawet niech milosierdzia
twego nie wstrzymuje. (b) *” Niemów
„odszedłszy wróć się, Aa Większa lub

„jutro dam_ tobie« (o), piossa minie”
ażeby pomiędzy dobrą chę- prędszego : ocko.

Ś 4 nieyszego Wwspar=

cią twoją, a dobroczynno- ca biednych za-
ścią jakiey przerwy nie- **
było (H), gdyż sama tylko miłość bli-
źniego zwłoki nie cierpi. „Ułam ła-
knącemu chleba twego, a ubogich tu-
łaczów wprowadź do domu twojego (dy
a to wszystko z.ochotą: „kto się albo-
wieyg lituje, mówi Paweł Swięty, w u-
przeymości(e)sten ci swoję uczynność po-
śpiesznćm oney wyświadczeniem po-

musem .dopełnia, nieprzyjemne jest i
Więc się radować a nie

 

ł

(a) Psał,XXXVI w. 26. (b) Tob.1l v.gi XII.
v. 12. (c) Prov. Ml.v. 28: Ecch XXXV vu.

(H) W greek'm t-xoie pó ri giro yimra Tic
sdęjeń5 <xmi -646 €utęyteln$, a po sła-ians;ku 4a.
Heino cpeąnee 6yąenrb cmpeMmiekia uÓ1a-

„©  roąbrania.
(dy Zsaiae. LVIII. vw 7. -
(e) fom. XII v Bi2 Corinth.IX. v.7.
(D) 7 greck. zai dadacidjsemi so: car dyaŻór Ti irot-

paoryńi,, w sław ansxićm x ycyry6aaemea
meób On1aroe TOHIOBCHIBOM%.

(K) Tu w łacińskiey Wulgacie , wyraz cate-
nam , łańcuk, a wgreckiey wersy! cusdtejeor,
związanie, w samym hebrayskim "excie
(lsaiae. LVL v.9)oddany przez mtato moe

ta, jarzmo, właściwie to ma znaczenie:
ażeby bogacze, dla pozyskania sobie łaski
bożey, poprzestali uciskać . jakby jar«mem nieznośnćm, sług, dłużników ! n'ewolników

85
w
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pliwość (przez co tu rozumiem nieuży-
tość, jako też ociąganie się, czyli ra- | P
czey chęć niesczerą) i wyraz szemra-

'nia* cóż stąd wyniknie? Jakże cóś
wiełkiego i cudownego, oraz jak zna-
komita za to nagroda? Oto „rozjaśni
się ranne światlo twoje, a zdrowie
twoje rychley powstanieć. I któżby
przecie-światła i zdrowia niepragnąl?

$. L (51).

śbi>00 ewyyta=40 Jakoż mię sam nawet
neści w samym ż ą

Chrystusie panu, Chrystusa mieszek zawsty-
i w apostołaoh. ż $ ż

dza, który nas do żywie-
nia ubogich zachęca (f); ji Pawła z Pio-
trem apostcłem jednomyślność, którzy.
rozdzieliwszy pomiędzy siebie ewanie-

1550

mię trwoży owa lewica, oraz kozły
rzy niey i to wszystko, co się tam

stojącym wyrzuca, nie iż byli łupież-
cami, albo świętokradcami, albo cu-
dzolożnikami, lub inne jakie bezpra-
wia popelniali, z tego względu potę-
pieni, lecz, iż samego Chrystusa (i)
przez nędzarzów niewspomagali. (Ły
i$. 55) Jeśliście mnie więc
dali się przekonać słudzy
Chrystusa! i bracia i spół- n „oś
dziedzice! póki czas nam tych
służy; Chrystusa nawiedzaymy, Chry-
stusa w dóm przyymuymy, Chrystuso
wi cześć .okazuymy, nie samym tylko
stolem , jak niektórzy (k); ani drogie-
„mi maściami, jak Marya (l); ani gro-
bem tylko, jak Józef arymateyski (b);

Domówienie z kró-
tkim zbiorełn po-
budek do litości
nad ubogimi we-

 
„i opowiadanie, o ubogich jednakże ani potrzebami do pogrzebu, jak ów,
wspólną mieli troskliwość (g). A nie "przez połowę Chrystusa kochający Niko-
mniey doskonałość owego młodzieńca, dem(M; ani też nakoniec, złotem, kadzi--
na tóćm zasądzona i poknówiona, dłenatjanjek Magowie (m),wprzód niż
ażeby swoję majętność rozdał ubogim (h) | wszyscy dopićro wspomnieni; ale ponie-
Dobroczynnośćnie ($. 52). Możeszże mnie-;waż władca wszystkiego, miłosierdzia nie
Bomadioói mać iż dobroczynność nie ,ofiarypo nas wymaga (m,i nad tysiąc tłu-.
ae konieczną, | jest ci konieczną, lecz tylko stych baranów,ce/nieysze jest politowanie;
dowolną? ani prawem, ale samą po-|
radą? Bardzobym wprawdzie i sam
pragnął o tćm się przekonać (L); ale

  

się przeciw sobie wadę i ułomność jaką
"wyznawać, chociażby oney tak dalece i
nie podlegał.

(Ł) Z greck. sa% ćri poj Xqudy Did róly Deopciywy raSegx-
mtlxacw , po Sławiańsku uo sko Xpucmy mpe-
óyromynmwi He yropxHIa.'

(k) Matth.IX v.g9. Łuc. XIV. v. 1. XIX. v.5.6.
i VII v.36, 49 Joan.1l. v.2. XII. v.2. ©

(W Matth. XXVI. v: 7. Marc. XIV, v.3. Łuc.
VII. v. 37. 38. Joan XII. v. 3.

(1) Matth. XXVII. v.57. Joan. XIX v. 38.
(m) Matth.1l. v.1—12. (5) tamże IX: v.13.
(M) Nikodem tu dla tego zowie się przez po-

łowę tylko Chrystusa kochającym, że, jak
czytamy o nim (Joan. 1Il. v. 1, 2), nauki
jego w nocy słuchać przychodził, ażeby
drugich Faryzeuszów nie uraził na siebie,
gdyby w tćm przez nich został dostrzeżony.

 

swoich, i gnębić wedłog zwyczaju, a za-
częli się z nimi raczey litościwie i po ludz-
ku obchodzić. Już zaś wyraz grecki Xuęe=|
*oia, przez chełpliwosć wyłożony, co do
słowa: ręki wyciągnienie, lub też palcem
na kogo wskazywanie, oznacza pychę mo-
źnych, natrząsających się z ubóstwa i Dę-
dźy podupadłych swych bliznich.

(f) Joan. XII. v. 6. i XIM. v. 29. (g) Gal.1.
v.18 ill. v. 7—10.

(») Math. XIX. v. 1. (i) tamże XXV. v. 32.śq.
(Ł) Mówi to święty GR'EGoRz, podług wzoru

Pawła apostoła, który podobnież w kilku
miescach (2. Cor. XŁ v. 1, 16, 17, 23, 30. i
XII. v.5, 9, 10. i Rom. VI. v. 17; 19), zdaje

„3 Ń

 
e
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składaymyż mu je w hołdzie przez rę-

4538
b

Panu naszym, któremu chwała na wie=
ce ubogich , dziś nawet na ziemi porzu- |ki. Amien.
canych, ażeby nas oni, kiedy stąd zey-
dziemy, do wiekuistych przybytków do-
puścili (0) w tymże Chrystusie **) (N)

  

(0) Luc. XVL v.9.
(N) X SKARGA te ostatnie paragrafy w Czyt.

Brac. Mitos. na Niedz. XXV. 1 XXVL tak
wyłożył: „Nie mówże: wróć się jutro a
dam ci, nie mieszkay, ułamuy łaknącemu
chleba twego, a ubogie bez pokrycia wpro-
wadzay w dóm twoy; a to czyń z ochotą.
Bo kto czyni pisak z weselem. dwcja-
ką czyni. A to co się smutno a zniechę-
ci daje, niewdzięczno i mieprzystoyno jest.
Jeśli oddalisz od siebie, mówi Prorok,
związki (to jest szemranie i szacowanie I
wątpienie) cóż się stanie? wielka i dziw-
na zapłata. Wyniknie światło twoje do-
czesne, i zdrowie twoje rychley wzmidzie.
A kto światłości i zdrowia nie pragnie?
Czcze też bardzo i Chrystusowe mieszki,
które has uporninają abyśmy ubogie żywi-
li. 4 ona zmowa Piotra 5. z Pawłem do
tego mię przywodzi. Bo gdy się pracą
około ewanielii dzielili, ubogimi się nie-
dzielili, ale staranie sobie o nie przyrzekli.
I ona doskonałość którą Pan imłodzieńcowi
kazal, która na tym stoi i jako prawem
się utwier”za, abyśmy dobra nasze nbo-
gim rozdawali, do tego nas wiedzie i upo-
mina. Ty podobno rozumiesz, iż jałmu-
źnąiludzkość, jest rzecz nie rozkazana ale
dobrowolna. I jabym tego raczey pragnął.
i domyślać się wolał, by mnie nie straszyła
owa lewica i kozłowie, którym sędzia wy-
miata na oczy, nie to iż cudze wydzieralh,
nie to iż rozbijali, nie to iż cudzcłożyli,
abo co zakązanego czynili, nie oto ich
potępiono; ale iż Chrystusa w ubogich

 

„w Chrystusie. 
 

 

nie uczcili. A tak naymilsi słudzy Chry-
stusowi, bracia i spółdziedzicowie moi,
proszę  usłuchaycie mię, a qók, czas
mamy, Chrysiysa żywiny, Chrystusa o:
dziewaymy, Chrystusa przyyn uymy, Chry-
stusa częstuymy, nielylko stołem jako dru-
dzy czynili, nie drogiemi maściami, jako.
Marya (bo nie wszyscy tak przemożemi);

„nie grobem tylo jako Józet, nie innemi
nakłady do pogrzebów jako Nikodem, któ-
ry na poły Chrystusa miłował, nie złotem
mirhą a kadzidłem jako królowie: ale mi-
łosierdziem i politowaniem nad ubogimi
na ziem! porzuconymi: gdyż Pan wszystkie-
go, miłosierdzia po nas chce a nie ołiary,
i nad tłuste bydło przekłada miłosierdzie.
A gdy stąd wynidziem, ubodzy przyymą
nas do wieczney gospody i przybytków

=

PAZESTROGA:

W. $.X. z początku, na str. gąś. $w. GRZEGORZ
człowieka cząstką zowie boga samego, nie
w tóćm rozumieniu, jakby.się istność bo-
ska w duszach ludzkich na osobie i 16żno-
„rodne części dzieliła, co niektorzy pogeń-
scy flozofowie, a mianowicie Plato, 1 je-
fo naśladowcy błędnie twierdzili; ale tył-

o ze względu na wysokie władze i za-
cność wrodzoną duszy człowieka, w któ- .
rych obrhz i podobieństwo bozkie wyryte
jaśnieje: a zatćm, w sensie niewłaściwym
czyli przenośnym. Więcbv się mogły te
wvra»y textu greckiego 4 Pesdsra, poięa
*póę ora Świ, w.r.A, i tak wytłumaczyć:
że, poniewaz inamy w sobie cząstkę udzia”
łu boga samego, i t. d.

 

85*
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ZAM KENIENIE

Trzyletniego ciągu Dzimiow DoBkoczywNosci z rachunkiem dochodów iros-chodów oraz z wiadomością o postępie Komitetu naukowego i o nowym cią-gu tychże Dzikjow. *:

W OznarvmiENiv pomiesczonem w Dziejach roku pierwszego t.j. 1820nastr. 544, uwiadomiliśmy naszych Czytełników 60 przyjętych środkach do utrwa-lenia tego pisma peryodycznego, mianowicie przez zawiązanie Komitetu na-ukowego przedmiotów dobroczynnych. Zamykając teraz ciąg [trzyletniey pra-cy tego stowarzyszenia, poczytujemy sobie za obowiązek donieść o postępachjego, tak co do czynności uskutecznionych jąko też i co do zamiarów nadalprzedsiewziętych. i ka |

- sk

Rachunek kosztów na wydanie Dzizjow DOBROCZYNNOŚCI, za trzy
lata, do dnia 1 listopada 1822 r. :

; - |R. 8.|Kop.
ZE
 Roku 1820"

L Papier wodny moskiewski wielki: 6 rez na 3000 exemplarzów Prospektu»
168 —- na 84 arkuszów Dziejów.
12 — na 12 numerów okładek.
1 — na rytowaną tablicę do 11 humeru.

Rez 187, a reza po 5 rubl. 5o k. W jedno — 654| 501]
I. Papier pocztowy: 4 reza na 3000 biletów w r. 3819.  — m. ro. | j| ć

1 207 liber na 2500 biletów mnieyszych 1820, — 4. k.20.  II. Papier klejowy biały: arkuszów 125 na listy prenumeracyjne miescowe. 181 |
250 na też listy pocztowe. — —. | 9
5oo na też listy, 1820 r. |
125 na listy do marszałków 1820 r.  A ANNA ,Arkuszów 800 papieru klejowego białego, («a —' 7! —
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IV. Złożenie 674 urkuszów [Dziejów i prospektu submyt. por. 2.k. 70—181. k. 55 JR. 5.|Kop.
ozyli zecer: 174 arkusz._garmont i petyt po r. 3. kop. POL — 6 25

32 Numerów okładki złożenie po 1 r. — — — 32

 awa

258| 50Biletyg1819 i 1620 r. im m m m 6 Mm 80
Listy RAE 1819 Ii 1820 — — — —. 2 40
Listy do marszałków1820 wk | radami TOŻ M 1u 1 adj

W. Wytłoczenie 2 formy prospektu 5000 exemp. R M Bim. WO BOR:
czyli pressyer: 168 form po 1. r. k. 55. — — — — — 226—80

5500 biletówzza 500 po.50, k-. — — — — — 5 50 i
678 lis. prenumeracyjnych — — — —- — — A ae so
"125 listów do: marszałków: — MM mm M m ma 60|

VI. Użycie materyałów drukarskich:: Papier” korrektowy, szpagat; farba. piłki, |:
ług, drwa na jgrzanie ługu, sczotki, świćce, reparacya prassy,|,
punktury, oliwa, opał, lokal, posługa:i t. d; ar O 57] 60 |

VII. Roboty Oberznienie i oklejenie prospektu— — m 6 Kk. 50 t
introligątorskie: Oprawa: 12 Numerów: 1000: exempl.- — 120 —

Farbowanie papieru. — — — — — 234 —
— a 5o|| 169] 75

—_ =, ZY pada

Oberznienie papieru na bilety. —

17 exempl..w skórę. — — —

a
El

 
x5 exempl. w papier oprawienie —. o ak 090

VIII. Roboty rytownicze:: pelikan: i gołąbki, wyrycie: — — — 15: 5 | .

; Osidieniec 00 0 MOJĄ ROR 41| 30

Tablica do. XT numeru,. wyrycie'i wytłoczenie 26 ' |
 

  Nakład wr. 1820. — |1,756| 15 |

Roku 1821:

I. Koszt na wydrukowanie * 1000>ezwepl. Nów, IX, arkuszów Gażę:
Okładek g, Tablic 8, Papier na ryciny£:

1263 rez papieru po'"54: rubli. — —
624 arkuszów złożenie po 5 r. —- —

267 form wytłoczeniepo 673 k.  —
8 tabel. ludności' po' kop. 60. — —
g rez papieru: okładkowego po 5 r.-
g Numerów okładki złożenieiwytłoczenie po 1; r. 67
g Numerów oprawienie —- — — — —-
Materyały drukarskie.  — —- — — — ży

  442 k. 75
187
168

4:

27
15

żo|

„|a
iE

 
DE

LL
E:

FA
CL

I
IL

IL
I

F
I
Ł
A
E

1,217 97

k.w

|| || S
I
E
M

 U. Roku 1821. Trzy numera' po 150 erempłarzów::
324 rezy papieru' po 5%. rubl. — — — — — — —-1ll?k. fa
21 arkuszów złożenie: submytl. z tabellami ludności i- rachunkami: 74
4% formy wytłoczenie.. A" mm) mię

675 arkuszów papieru: okładkowego  ——
Oprawa czyli introligatorowi — —
Materyały drukarskie, ko

|
ma 46 513 śś

I
I
l
I
=

C
E
A

— — 78 ska) i

. Nakład 1825 roku.—| 5514n3] ł

oe? lig | aaa 1 ÓW  
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Roku 1823. JR"S.[Kop.|
Od Numeru 25 do 5% ecemplarzów 525:

 

68 'rez 15% liber papieru .po 5% cubl. _— — m m m” — 2%0 k. 623
65% arkusżów złożenie z tablicami ludności i okładkami — ——- 185

252 formy wytłoczenie., — — — m m— — — m — 97
Oprawiono 6 Nów. po275 exemplarzów, a 4 Nów. po 160 ! 6 | 61

Zatem Introligator, © ma: =, ma. Mod a |mę adm ma. BA „7991 773

Papier okładkóowy rezód bber © m 4! m lm) ma am ua „|
1 reza papieru na rycinę płaszczanicy. — — — M — 6
Materysły drnkarakim, | — e l A BR) 0, Yom ot daja, (GBE|

Nakład 1822 roku.—| 769g! 764
 

" POWTORZENIE 1 CAŁY ROSCHOD.

I. Nakład. Roku 1820 — r. s. — 1,756 k.15 ?
ISA jk tam! EJĄ DDA 411 — m m m mj4,057| 323
1833, 7 00 23 769 763  
 

  
I. FVydatek przez kassyera zrobiony do a. listop. 1822: — s „oo rm] ada 0d
III. „Oddano do kassy Towarzystwa Dobroczynności r. 1820 — te.Wda Auran bra 1,000) —

Oguł. — — —-5,222] 16,

PRZYCHOD.
Z prenumeraty 1820. — m M m m M m > 3,552k.74

1824 i 1822 — — — — m— — — 1,055 29
Assygnacyjami gi5 r. po 26 rubli na sto — — — 287 goj 5,236] 68
Czerwonych złotych2. po 5 r. wk; imeó| ma, aa. łą 1-08
Talerów 5 po r..a kop. 55, = mę m m m —- 6 75

 

opo E
"Oguł przychodu 5 lat. 5.256| 68

PoRWówNA Na,     Przychod, jak wyżey. = — — — m m M m m 15,236) 68
Roschod. — — — — == mm: = mama m a mka mmj5,292|26

Pozostaje. — AE, 533
| ANYA Np  

 

Takowy rachunek oddany do Komitetu delegowanego,. sprawdziwszy, jako
jego Prezes podpisuję X. Stanisław SZANTYR.

Lubo wykazana kassy pozostałość niebyła odpowiednią dalszey potrzebie

nakładu, jednakże niewstrzymało to drukowania dzieła; bo Komitet nalazł w

pomocy członków swoich zaradzenie czasowemu niedostatkowi. gotowizny,a
w poznieyszym odbycie pozostałych od prenumeraty exemplarzó w, spodziewa
się funduszu na zastąpione koszta.
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IL

Co do skladu samego Komitetu naukowego, z liczby członków jego czyn-
mych, w wyżey rzeczonem oznaymieniu dawnieyszem wymienionych; dwóch
ubyło, to jest: X. £liqsz Sieradzki żyć przestał, a Józef Jankowski, po oddale-
niu się z Wilna przeszedł na członka korrespondenta. Z pomiędzy pozosta-
łych, wybrani: na viceprezydenta 7omasz Zycki, na podskarbiego Michał
Poliński , a na redaktora Kazimierz Kontrym. Sekretarz Komitetu Zcoz Ro-
 galski, przy tym obowiązku od lutego 1821 roku, dzieli razem z członkami
czynnymi i literackie zatrudnienia.

Poźniey. przystąpili do uczesnictwa prac Komitetu, jako nowi członkowie
ezynni: Józef Zawadzki typograf, Wiktor adlexcander Bohatkiewicz magister fi-
lozofii, X. Zadeusz Majewski bazylian doktor filozofiiiteologii, ZValeryan Gor-
ski doktor filozofii, Karol Miąże Lubecki, Felix Rymkiewicz doktor medycyny,
Jan. Bobrowski, X.Mamert Herburt doktor teologii, Zudwik Jelski odstawny pod-
półkownik ikawaler, X. Innocenty Krzyszkowski zakonu trynitarskiego do-
ktor teologii, i. X. Michał Olszewski magister filozofii kapelan gimnazyum wi.
leńskiego. :

-

Z poiniędzy członków korrespondentów, sczegulniey obowiązany Komitet
X. Prałatowi sZantyr, który nietylko zasila go swemi pracami dosyłanemi
z miesca stałego mieszkania przy. swoićm probostwie w Słucku; ale nadto, od.
wiedzając niekiedy Wilno, z zachęcającą innych gorliwością, wszystkich Komite.
tu czynności staje się uczesnikiem, ateraz świeżo działaniem i radami swojemi.
osobliwiey dopomogł.do uprzątnienia zawad trwałościna czas dalszy tego peryody-
cznego pisma.

s

I

Narok następujący 1825, pozostają na swoich miescach wszyscy urzędni.
cy, a redaktora obowiązek pełnić będzie X, Magister Olszewski. Roższerza się
zaś cokolwiek i obręb materyi, przybraniem niektórych nowych przedmiotów,
mianowicie ściągających się do historyi i statystyki duchowieństwa, osobliwie

pod względem dobroczynności czyli chrześcijańskiey miłości bliźniego, takw rze-
czach funduszowych i administracyynych, jako i tych które gruntują w oświe.
ceniu i pobożności. Zresztą w dotychczasowym duchu wychodzić będą Dziejc,
i w teyże samey cenie, to jest po 6 rubli srebrem na rok z pocztą lub bez po-

czty za równo, ato w całem państwie rossyyskiem. Zmieni się tylko ichformat, i
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odtąd wydawane będą in 8vo. © wszystkich zaś sczegułach nowego ciągu,objaśnia osobne Ogłoszenie, które już wyszło, i razem służy za probę formatu,druku ipapieru, » i ja

Naostatek, zamykając ten pierwszy ciąg trzyletni Dziejów Dobroczyn-ności, przy oddaniu go sądowi światłych i ogulnemu dobru przychyl-nych ziomków, domawiamy z poetą i

Da veniam sceriptis, quorum nen gloria nobis
Causa, sed utilitas officiumque fuit.

EEEE

„ KoNIEC ROKU TRZECIEGO I CIĄGU PIERWSZEGO.
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REJESTR ABECADŁOWY
Osob i miesc oraz rzeczy przednicyszych, o których mowa w ciągu trzyletnim

Dziejow  DoBROCZYNNOSCI.. i

(Liczba rzymska oznacza: roki: czyli tomy. Kursywą drukowane: nazwiska osob: tych, których pisma albo
wyjątki z nich, są pomiesczone w Dziejach.) ,

Abi

udbicht, Adolf, II, 445.
Albrecht WW. Mistrz. krzyż.
w Prusiech III, 282..

Alexandrowiczowa.
I, 114.

Altdorfer, Joh.Gasp. III, 347.

Ameryka. Towarz. opieki więzień;
I, 191. — Więzie. w Filadelf.
1, 358. _— Tow. zaradz. żebr.
Nowy York. I, 574.

Andrzeykowiczówna,Panna Mela-
- mija, IT, 307.
Anglia. Ob. Ilchester. Liverpool;

' Londyn. Preston. Suffolk. —
Wakcyna. II, 2298. ,

— Tow.litośc. na zwierz. III, 514.

—i Francya. Urządzenie pomocy
dla ubostwa III, 155. w Anglii
III, 135g. 264. 1064. we F'ran-
eyi III, 145. w Szkocyi III, 269.

Antropów jen. II[, 611.

- INMI, ro54.

Arensburg, gub. infl., zakł. dobr. |.
17, '21200

, Astrachań. zam. turem.III, 610.

Awinkiewicz, Sym. ILI, 529.

Ba c
,

Bachmetiewa, Wikt. z Potockich,
ILI, 105. 1185.

JBalczewski, Gabr. I, 113. 537.

z” Platerów

 

h Ban

Banki. Kredyt i banki IIT, 781

dowe g65: 1) Wenecya 964.
2% Genua 964. 5) Amsterdam

„, 965. 4) Hamburg gzi. Banki
obiegowe g75:- 1) bank angiel.
q76.. 2) Law we Franeyi 1129.
5) Kassa wylrąc.. Paryż.-1137.
4): Assyg. iimand. Francya 1140.
5) Bank. franc. 1143. 6) Wtło-
chy 1151. 7) Wiedeń: 1152.
8) Bilety i pap. prus. 1156.
g) Stokolm 1157. 10) Kopen-
haga 1159. 11) Stany zjedn.
Ameryki 1162.--

,Banki pobożne: Ob. Lombardy:-
Barberini, Ant., Kard. II, 1248.

Barankiewicz, Mac., I, 130.-1I1,

897+ a
Baranowicz, Leon, III, 1166.

Baryszników, doz. hon. szk. Do-
rohobuż. 1I, 2193:

rowanie.-

Baudouin, fund.. szpit.. Warsza-

wa [,. 54-

Bazylijanie. 05. Rzym. Żyrowice.
— Uczeni w Rzymie III, 1245.-

— prowincye III, 1247.

szyiijanki. Konwikt Witeb.III,
| 20)

Beckmann, Joh., III, 287.

Becu Aug. I, 474. Bell, D. A., I, 215.

885. Historya 952. Fanki skła-).

Archangielsk. Komit. op. więz: pawarya: 007 Fumtorde Nine

Ben

Benningsenowa, zAndrzeykowicz.
baronowa I, 141.. -

Berchtold, Leop. hr. von, I, 579.

Berent, Jędrz., bisk. IT, 2146,

Berlin. Lombard.III, 575,

Bernarda, Św.-góra.. Ob. Szway-
carya. r

Bessarabija, w Kiszyniewie gra-
barze, -szpit. I, 445. -

Bezborodko, Xiąże, II, 579. 840.
Białystok. szpit. I, 518. II, 725.
— Ob. szpit. paraf.-

Biblija. "Tow. bibl.
+ 1203.

Biełozierów, Taranów, LEI, g44.-

począt. III, -

Błonie, g. min.-pow.-ihum. szk..
parat. I, 175,-

Blotnickhi, Hip., III, 282. 344,
Bobrowski, Jan, II, 358.1II łGbdkai | A
Bobrowski, Mich., ITI, 123g.
Bogdaszewska,. Panna Ant. TI,
| 429.

Bogusławski, Woyc., II, 194.
Bohatkiewicz, W. A., II, 215.-

. 1079: LII, 161.264. 1064.
„Bohusz, Xaw., I, 452:--

,

Bolszew, pod Moskwą, schronie-
nie ubog. I, 355.

Bonifratele. Hist. zakonu I, 454.
565. Polska i Litwa 1, 569. III, 205. — Ob. Mińsk. Wilno. -

86
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F-

"B. or

- Boriatyńska, Xiężna; IT, 2060. -

Borowski, Ad., III, 115.

Borkowski, Dunin, II, 2158.

Boryczewski, Jan, II, 522.

Bossuet, Jak. Benig., LI, 857. —|
1070. 6

Bożyn, g. mins.
paraf. III,,52g. h X

„Brandenburg, Teod, III, 705. =

Brock, Maryanna, I, 523.

Brześć Litewski. fund.
paraf, LI, 123.

» " . .md KRIONYE dobroczyn. -zawiązanie
JI, 100. Ustawy 101. osob
105. wzrost 387. Rachunek i

y kapitały 1819 roku 388. *

Buxton, I, 207.

dBykur Cholim I, 335.

ACR a

€harków, gub. słobedzko-ukrain.
1) Szpital; 2) dom obłąkanych
na umyśle; 5) dom podrzutków;
4) szpital syfiliiyków; 5) wię-
«zienie; LLI, 1199; 6) Tow. do-
broczyn. 1200. *7) Komi-
tet opiekuńczy nbog. «206. —

„Ofiary cząst. na szkoły gub.
słobód. uldina, LL 558, *

ihum. szk.

szkoły

| Delille"HH, 170. 2155.
<|]Demidów. Paweł, II, 365. HI,

„|Denisjew, Piotr, III, 1058.

R" Desmartyrs,Bart., III, 194.

'Cno

Cnot chrześcijańskich prykiać
2?I, g7. 404. 513. 595. Il, 2058.

AI; 189, 552. sf

|= w rozmaitym rodzaju przykłą-
dy II, 578. 420. 556. ELI, 103.]
514. 516. 532. 613. 614. 1058.

Cowie, Ryczard, II, 202.

Czacki, Tad. III, 85.

+?AD

D;J.,I,46. 245. HI, „gi.

Dąbrowski, Jan Henr., jener.ATI,
1252.

Daniłłowicz, Mich.,I, 97.

| Debu, J..L., jenerat LI, 2055.

512. 7358.

|| Deszyną, I, 176.

Dmochowski, Mich., I, 254.

Dobrogost, Nowodworski, bisk.
"LH, 67a.

Dogiel, Maciey, III, 1215.

Dorpat, gub. infl, zakład miłos.
11, 2114. : s

Dworzecki, Jan Piotr Bohdano-
Chiny. Wzory dobrocz. i enotyj Wicz'ł, 255.

II, 378. : Ę ZORZE j - ę =

-Chlewiszcze, wb j ars rzes. szk. wie PY <4 3043, MEJ Ein ż

Chodźko, Jan, 1, 315. II, 421.
<Ghreptowicz, Ad. Hr., II, 830.
Chrolkiewicz, Ars., IIL., 167. 685.
Chruchi, Piou, II, 345.
Chrześcijan izraels. towarz. II,
2197:

yCieciszowski, Kasp. bisk. II; 344.
„Clinicum ambniat. T, 136. +4

-4Einhólm, Eliasz, I, 2.
Elbląg. w Prusiech. Fund. Rycz
Cowle. II, 202. ,

Elkowicz, Leyzer, III, 128.

Esterkin, Mowsza Morduch., LI,
127.

y Eys

|Francya.

Frankowa, Krysty

*|Fundusze czyli konwikty dlau

Emalianowicz, Ant., I, 5g4. 595.

Ays

zyszki, aw lidzk.; szpit. szk.
Mobalod. KBL a12,

Ezel. ob. Oesel.

„Ke

|Fellin, gub. infl. zakłady dobrócz.
412327,

|Fenelon. arcyb., III, 192.

*|Fillasjer, Maryn, III, 193..

Fleury, Klaud, III, 5753.

Florencya.  Ustlanowy dobroczyn. .
II, 2108. i

j Francke. ob. .Franke..

"Tow. polepsz. stanf
więzień I, 208. Tow. nagrodz.
„gług wiern. MIL 199. — Ob.
Anglija i Francya. Paryż.

Frank, Józef, I, 152—145.

|Franke, Herm. Aug., 111, «67,
685. 85g. 1265. :

na Gerhardi, I,
152—145.

Fry, Pani, I, 195. 204. 205.

|Fryzel, Jan, I, 2.

czh.

ubog. przy gimm. iszkoł. pow.
wókręgu nauk. wileń.

— GusznuyaWitzsska: 4) F7A-
_ no: 1).Beynart I.60g. 2) Kor-
sak 610. 614. 5) .Sapieha
610. 4) Sawaniewski 610.
II, 107. 5) PilchowskiI, 611.
II, 205. 6) Slepść I, 612. 1,
212. 7) Walicki I, 615. 1l, 325.
8) Ancula I, 613. 9) Gan
613. Il, „453. 10) «Wichert
439g. 11) Szymkiewiz 440,

-572. b) Kroże: 12) Piłsudzki
441. 574. 577. 15) Kostrym
440. 14) Radwiłłowicz 443.

204g. 15) Niemczewski ,

c) Kieydany: 16) Przy tamecz:  |Evillon, Jakób, ILI,. 191. szkole 2099. JaiE



Fun

— GuBERNIJA GRODZIENSKA: a)
Grodno: 1) Heynl1l, 2099. 2)|-
Sudnicki 2100.
3) Horbacki »

|'e) Zada: 4) Stecewiczowie
2101. (5) Migdałło 2102.
d) Szczuczyn: 6) Chreptowicz
2102. z

b) Stonim :

Q100.*::12100:

—— GURERNIJA MINSKA: a) Suck:
1) Radziwiłł II, 2103. LII, 3.
b) Zubieszów: 2) Wiszniowiec-
cy II, 2104. 3) Kurzeniecki
2105. 2208. 4) Czelwertyński
2106. 2216. c) Berezwecz:
5) Karmelici 2107. Przepisy
1LI, 115. d) Łada: 6) Mo-
niuszko II, 2107. 2218.

— Ob. Witebsk.

-Gal

Galareta z koś, bydlę. na pokarm
I. 586. RE »

Galvanodezm, I, 113.
Ganilh, LLI, 781. 883. *
Gassier, J. M., III, 189.

Gatczyn, siostr miłosier. usł. w
- szpit. III, 726.

Gawryłowa półkownikowa I, 560.

Gdańsk, Tow. pokoju II, 202.

Genewa. Supy rumford. II, 886.

Gervais Il, 2063. III, 22.

Gettynga. Stół dla uczn. LI, 2088.

Gieczewicz, Jan, I, 113.

Giedroyć, Józ. Arn. Xiąże, bisk.
, 88.

Gieducie wieś w Litw. fund. dla
- włośc. ILI, 407.

_  Gieryk, Bened., II, 266.

„ Glaris. 0b. Szwaycarya.

Głębokie g. mins. pow. dzisn.
Konwikt u Karm. l, 115.

|— Fundusze

Głu

Głachowiemych instyt. Ob. Pe-
tersburg. Warszawa.—., Uczenia
histor. Wstęp III, 1090. Stan
cywilny i moralny 1091. ©

Gockiszki, w wileń. wzajem. ucze.
list

Goldsmith, Oliv., IM, 1008.

Golicyn, Dymitr xiążc, II, 296.

Gorski, Waleryan, III, 100.

Gosiewski, Bogusł., bisk. III, 729.

Gras, Le. Ob. Le Gras.

Graziew. II, 60.

Grekom wygnańcom pomoc w
Rossyi. Wezwanie do ofiar II,
799. Ofiary w gub. wileń. III,
104. (612. w król. pols. 512.

- Summy zebrane 816

=

Grodno. Towarz. dobroczyn. O-
twarcie, fundusze, irządzenie 1.
(89. Zdanie sprawy 12 grud.
|1820. II, 1. Koncert 307.
Potwierdzenie 2004.

—_ Dom dzieci porzuconych II,
2080, w nocie.,

na uczniów. Ob.
Fundusze.

Grothus, Teod., III, 407.

Grzegorz, $w., biskup nazyan.
Ii, 456. —. Kazanie o miłości

" ubogich 478. gg2 1285.

Guy, Tomasz, f, 630.

H ag

Haga. Tow. dobrocz. drogą rol-
nictwa III, 670.

Hala. Zakład naukowo-sierocy na
Glaucha III, 167. 685. l)om
sierot 859g. Pedagogium 865.
Szkoła łucińs. 865. Szkoła nie-
miecka 866. stół dla uczn. 868.
Instytut bibliyny 1265. Missye
ewang. w lndyach „wschod.
1266. Instyt. nawrac. Zydów i
Mahomet. 1269. Biblioteka 1269

*
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Hał

| Gabinet sztuk irzeczy przyrod.
1270. Fundusz dziewie 1270.
Dom wdowi 1271. zródła do-
chodów 1271. .

Hall, Franc., I, 358.

Hamburg, więzienia i szpitale TI,
611.

Hamel, Józef, 1, 215. 326. 358
451. 46g. LII, 92.

Haiiy, I, 258.

Heaviside, Rycz., II[, 814.

Helyot, 1, 454.

Herburt, Mamert, LII, 456 478.
992. 1205.

Emilijan, Św., I,Hieronim
_ 857.
Homel w gub. mohil. wzajerf.
uczenie I, i13. 472,

Howard, John, If, 2130.

Hozyusz, Ulryk, oyciec kardyna-
ła I, 245.

Frozów miast. w słuck: opis II,
820.

Hryniewicz, Stanisł., I, 215.326.
578. 431. 469.

Husarzewski, Tom., III, 1107.

Hrubieszów, w król. pols., dar
tych dóbr dla mieszkańców
z utworzeniern: 'Tow. rolnicz.
IM, €67.

Hylzen, Józef. Fund. na edók. i
miłosierd. II, 1025.

JE

Jadwiga królowa I, 49. III, 874.
Jakubowski, Józ., III, 728. *

Jan ze Świsłoczy. Dzieło dla
szkół paraf. II, 421.

Jan Boży, Św., I, 454.

Jankowski, Józ., 1, 645.

Jarosław. 1) Szkoła wyższych na-
uk Demidowska Il, 563. Usta-
wy 495, Etat 4g9. — 2) 



134

Jed |

Dom gościnny  Grażiewów
58. — 35) Szpital na 105 osb III,
101. — Ofiary ww na
szkoły gub. jarosł. ll, 427.

Jednoty ewang. reform. synod i|
jałm. I, 440.

Jelski, Kazim., II, 881.

Jelski, Ludw., , 2175. III, 781.
* 885. gó2. 1129.

Iichester (Ilczćster) w Angl. mias.
więzienie I, 207.

Inflanty. Zakłady dobrocz. gub.
infl. Ob. Arensburg. F'ellin.
Lemsal. Oesel. Pernawa. Ryga.
Walk. Wolmar. Wenden.

Inwalidów opatrywanie w IRossyi
III, 104. 510. 512.

Jocher, Józef, 111, 575.,

Johaniszkiele w upits. Towarz.
dobrocz. Il, 215. Ustawy ' 440.

— Szpital dla chorych II, 445.

„Józef Kalasanty, Św, II, 807.

Iserlin, Jewna Abramowicz. III,
127.

Jundziłł, lgn., I, 590.

ITwanowsk. wieś, II, 2060.

Izba powszechnego  opatrzenia
(magistratura, prikaz), ustano-
wienie, fundusze, władza, obo-
wiązki I, 2—5.

Kac.

Kaczkowski, Adam, I, 386.

Kaługa mias. gub. Więzienie I,
415.

Kamczatka półwysep. Stan kra-
ju i zakład. miłos. I, 442.

Kamieniec Podolski. Towarz.
dobrocz. II, 2299. LIT, 105. akt
„zawiązania 1182. Ustawy 1183.
Działania pierwiast. 1195.

— Ob. Szkoły paraf. dyec. Ka-|
 |Korenjew, Jan, III, 835g.mieniec. -

[Kamill de Lellis, Sw., II, 857.

Kampanus, Jan Piotr, II, 2177.-

Kapituly. Ob. Łuek. Wilno.
Żytomierz.

Karamzin, III, 567..552.

KŃaterynosiaw. Ofiary cząst. na
szkoły gub. Katerynosi. LI, 79.

Kaukaz. Zakłady dobrocz. w gub.
Kankaz.II, 2055. Wody miner.
2056. Szkoły w Kizlar, Geor-
giewsku, Mozdoku, Stawropolu
2056. Kapłani katol. pod czas
ezumy „2008.

Kazań. Kom. opiek. upog.HI,1206.

Kazania. O heroicz. miłoś. bliźn.

478. 992. 1285.

Roch. II, 1022.

| — Ob. Śzpit. paraf.

Kilham, Sara, HI, 1208.

Kisielenko, Gabr., II, 556.

sarabija.

|Kniażewicz,Grzegorz.l1l, 770. 777.

Kollegijata. Ob. Ołyka.

burg. Wilno.

|-— opiekuńczy ubogich. Ob. Pe-
tersburg, 'Fow. Imperat. czle-
kolab.

— opiekuńczy więżień Ob. Lon-
dyn. Pelersburg. Tańże, A-
meryka. Paryż. Wilno.

Kommissye szpitalne I, 1.—Ob.
Polska i Lilwa w dawnym sta-
nie. Row:

Koncerty amatorskie w Wilnie
I, 1352 i nast. 1LI, 406.

Konopacki, Ant., LIE, 440.

Kopyl, w pow. słuc. II, 818. Kamiławka II, 324.

II, 1070. o miłości ubogich LII,|

Kęstaycie wieś na Zmudzi. Szpit. ę

Kijow. Fund. na Uniwers. II, 364.

Kiszyniew mias. obwod. Ob, Bes-|

Komitet naukowy. Ob. Peters |

Kor.

Koryznina, Karol., II, 684. .

Kossakowski, Jan, bisk. I, 6.
|Kostrom miasto

gimn. II, 426. i

Kowno. Ofiara szl. na dom dobr.
wileń. I, 549. ł

—Szpit. Rochitów III, 105. 111.

gub. Ofiary na

Kozaków Czarnomorzan post. ośw..
III, 651. Hist.i statyst. wią-
dom. 662.

Kraczkiewicz, Józ., IT, 115.

Kraków. Tow. dobrocz. i inne
bogob. zakłady II, 585, wstęp

r

588. Otwarcie Tow. 595.
Rozwin. działań 598.  Po-
łączenie fund., domów ubos.
604. Dalsze działania 606.
Ustaw o. Wzory. kass
i ay Mb 723. Stan tz =

*51 maja 1820. II, 2152. Stan
do 5r maja 1821.II, 46. 57. 60.
Dochod z loteryi 103. Dar
197. — Wyliczenie  wsżyst-
kich szpitałlówi dochodów II,
589g. 717.— Bank pokożny. II,
589. BOR: ź

Krawcom wileń. przywil. III, 597-

[Królewiec prus. Fundusze do-
brocz. dawne i nowsze. (Ciąg
iszy zawierający opis 19 zakła-
dów dawnieyszych II, 2065.
Ciąg 2gi o studentach. ubog.,
o szkole niedz. i opis 12 zakła-
dów poźnieyszych III, 22.

Kroże, w rosień. fund. na uczn.
Ob. Fundusze.

Kruszewski, Floryan, IT, .555:

Kulczyński, Ign., III, 1258.  ,

577, MII,Kunningham , Fr., Il,
71. 161. 240. 554.

Łab

Łabanowski,Hip., 1,585. 0.

Łachwa, miast. w pow. Słuc. El, Korsak, Rafał, metrop. III. 1246. 819.



Lan

Lancaster, J., wzaj. uczenie I, 215.

Langendorf w Saxon. Dom sierot
I1I, 077.

Łarin, kupiec II, 2190. i

Łasiński, Dominik, LI, 1249.

Łaski, Jan, arcyb. III, 86.

Laudański, Franciszek, II, 1249,

Łaswrynowicz, '[ad, II, 24. 34.

Lemsal, gub., infl. II, 2128.

Leszczyński. Leszczyńska, Ob.Sla-
nisław. Marya. |

Leśniewski, Winc., I, 626. II, 50.
128. 135.

Liboszyc, Józ., I, 113.

Litwa w dawn.stanie. Ob. Polska.

Liverpool w Angl.
rzenia I, 204. $* 4

Lombardy cżyli banki pobc Źne.
Historya w ogule, a sczegalnie
w Polscze II, 2175. Dodatek co
do Polski TLI, 85. Badania hi-
storyczne w sczegule 287. Uwagi
egulne, a w sczegulności 0
Lombardzie Berlins. 375. —
Ob. Lubicz. Ryga. Wiedeń.

Londyn. Komitet dam w więz.
Newgate I, 195. Komitet o0-

Dom uśmie-

*

pieki więz. 202. —  Szpit.
lomasza Guy xięgarza 050.
Zebractiwo r. 1815. MII, 62.

— Tow. kupców niem. III, 313.

„— Tow przyjac. cudzom. 111,848.
Loret. penitenc. pols. Ofiary pol.

i chorą. Mahom. IH, 1249.
Napis o-chorą. 1202.

Łoteryi w Rzym. pocz. III, 126.

Lubar w gub. wołyń. Szkoła sie-
rot ILI, 1055.

Lubicz w gnb. riazań. Bank LĄ
rinski i dom sierot HI, 2196.

Łuck. Szpital, dom miłosier., szko-|
ła I, 116. III, 917. 1166. j

— Kapituła II, 1014 — Ob. Szko-
ły paraf. * 

|Maryawitek siostr: Historya i

Mac

Macierzyństwa instytut I, 139.

Mackiewicz, Borgijasz, bisk. I,
5g8.

Magistratura powsz. opatz. Ob.
1zba.

Majewski, Tad., II, 71. 161. 246.

354. —- 573. —952. 1215.

Marcinowski, Aut. I, 579 597.

Marcinowski, Bened., II, 61.

Marya Leszczyńska królowa fran.

11[,'361. Ż05.

ikaz Gonzagów kró-
53. 466 LLL, 546.

4

Marya Ludw
lowa pols. I,
1107. |

stan obecny f, 17. 591.— Ob
Norwidowną. Koryznina.Słuck.
Wilno.

Massini, Karol, I, 266,

Maury kardynał I, 272. 4

Medycyna popularna. Poppe 1,

641. Offendinger, Tyssot LI, 28.

Potakowyski, "ow. med. wileń.

- BBQ. — Przywracanie do życia

zmrożonych, uduszonych, ocza-

dzonych, utopionych, zabitych

od „piorunu i obumarłych

od uderzenia lub .spadnienia
983.

Meltzer, I, 64.

Mianowski Mikołay, I, 64.

Mickiewicz, Jordan, III, 1239.

R
r
z
ą
ń

ła 1,.143. ła

Minsk. Tow. dobrocz. i sepits

Maryański, założenie, fundusze,

ustawy I, 345. otwarcie szpil.

Margańskiego IL, 827.— Szpi+

łale bonifratełów i rochitów II,

256. 1002. — Projekt ogulnego

spitaia. B99. — Koncert -429.

__ Stan oświec. pospól. oraz szko-

.
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Mis

|Missyy ewangelic. wyzn. w In-
dyach wschod. pocz. III, 1266.

Missyonarzów XX. początek 4
269. w Warszawie IlI, 547.
w Wilnie 729.

Miłosierdzia, siostry. Początek i

historya I, 514. I, 137. III, 326.
Przybycie do Polski i Warsz.

szpilal 546. Reguły 628.

Wzrost we Francyi 721.

w Polszcze i Litwie 723.

Bytność w Gatczynie 726.
— Zgromadzenia żeńs. w Paryżu,

opróczsiostrmiłosierdzia 11,137.

—- Ob. Petersburg. Simbirsk.

—. Bractw pocz. w Litwie i Pol- -

scze l, g. 7.

Mitawa. Izby powsz. opatrz. ot-

warcie 1,5. — Tow. kurland.
lit. szt. i ośw. pospól. II, 8g.

p!an ksziałe. ludu 95. Fun-
„dusz III, 407.

Młocenia machiny 1, 64. II, 1092.

Młyn wietrźny szkocki now. wyu.
11I, 92.

Młynek-ręczny 11,880.

Modele machin II, 301.

Modrzewski, Fr., III, 86.

Ą4Monachium. Ob. Rumford.

Montbrun III, 195.

Montgodin -II, 189.

, Moskwa. Zakład dobroczynny dla

Mieleyczyce wieś w brzes. szko+|- ubogichi chorych Mikoł. Hr.
Szeremieliewa I, 168. 49. urzą-
dzenie domu gościnności 505.
Obchod doroczny LI, 500 — Ko-

miiet opiekunczy ubogich I,
355.1If, 1207.—Zamek lurem-
ny, 1, 405. 46. —Szpital Go-
licynowski II, 296. — Fund.
Demidowa na uniwers. 363.

„Przytułek ś. Daryi dla chorych ły parał. i fand. na uczniów,

w gub. mins. I, 169.

—. Ob. szkoły paraf.

obcych wyznań 836.— Dom
obłąkanych na umyśle HI, 852.
Dom miłosierdzia i szpital jaki
był w roku 1682. 276.

87
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Mor

Morykoni, Kajet., II, 200. 358.

Mowszowicz, Benjamin, ILI, 128,

Mozdok w gub. kaukaz. szkoła i
zasł. kapł. katoł. II, 2058.

Muncke, II, 410.

aty je Fandusze w Budsław.
ż,
I, 572. — Ob. Petersb. Tow.
filarm.

Nar

Naranzi, Ś. 1, 449. j

Newyate więzienie. Ob. Londyn.

Niemczewski, Zacharyasz, II, 444.

Niefiediejew II, 5g.

Niepokoyczycki, Pociey III, 428.

Nigktgol, Ludw., II, 1094.

Nieżyn, gub. czernih. Gimnazyum
wyższych mauk fund. Xiążąt
Bezhorodków. II, 579. założenie
II, 840.

stany duchown. H, 2191.

Nowicki, Jan, UI, 47.

Nowoczerkask mias. głow. woys.
dons. ofiary na ubogich II, 2191.

Nowgorod, izby powsz. opatrz.
otwarcie I,.5.

Norwidówna, Maryanna II, 480.

Numerowanie domów w Bawaryi,
Litwie i Polscze LI, 781. wno-|
cie.

Obu

©buchowicz kaszt. II, 477.

Odojewski, Piotr Xiąże, I, 355.

Qesel wyspa gub. infl. zakłady
dobrocz. i wygubianie wilków
II, 2220.

©Ogińska, Jadw. z Załuskich, I,
229. LI, 398. 599. III, 731.

ubieszów I, 185. w Wilnieł

Ogi

Opieki; Tad. Fran., I, 226. 228.|
Ogrodnictwo w dyecez. Kamie-

niec i Łuck. I, ,492. 496,
Oławianiszników kupiec HI, 101.

I, 821. Kołlegium zajerskie i
suchyńskie III, 817.

Oreł mias. gab. Dobroczymny

.
2

opiekuńczy więzień 938.
Orenburg mias. pow. gub. Oren-
'bur. jency pols. II, 2165.

[Orsaianów kościoły w gub. podol.
I, 496. +

Orzechowski, Piotr, I, 209.
Osów wieś w pins. szkoła paraf,

I, 176.

Pap

Papin, Dyonizy II, 408. 410.
Parrot prof. II, 400.

szpit, i domy przytułku 155.

III, 815. — Ob. Francya.
| Paszkiewicz, Fran., II, 101.
Paszkowski, H, ILI, 407.

Pensye po klasztorach
1II, 254. w nocie.

|Pellagra choroba II, 2160. w nocie.
Pernawa gub. infl. Przytuł. dla
ubogich II, 2118.

paniens. Petersburg. Towarz.
człekolub. I, 41. jego rada
42. Zdanie sprawy III, 100.

Kierowane od tey rady za-
ktady w stolicy:

ę sa p1) Komitet opiekuńczy ubogich
FE 44, III, 101. ;

2) Komitet do części uczoney
czyli naukowy I, 105. 108. 5) Instytut ślepych I, 237.

(Otyka w gub. wołyń. kollegijata|

protojerej III, 859. Wydziałk

|Paryż. Tow.filantrop.II,61]Niżni Nowgorod. Fund. dla ubog ary. „ow. filantrop. II, 61

"Fow. dobrocz prawoznawców|

imperat.]

Pet

4) Dom wychow. ubog. chłop-
ców I, 240. 276.

5) Komitet medyko filantr. I, 42.
6) Zakład eduk. dziewie II, 50.
7) Stoł dla biednych II, 53.
Kierowane od tey rady po gu-
bernijach komitety opiekuńcze

2 azań.DA Ob. Charków. K
Moskwa. Słuck. Ufa. Woroneż.

— Towarzystwo opieki więzień
I, 145. Ustanowienie 146.
Uwagi Wal. - Wenning 147.
191. Prawidła dla Fow. i dla
komitetów męs. i żeńs. 152.
Qtwareię Tow. i pocz. dział.
156. 209. Uwagi "Tow. o wię-
zieniach wMoskwie i Kałudze
416. Zdanię sprawy z odwiedz;
więzieńpetersb. II, 727. Wspom.
o śmierci W. Wenning 762.
Porządek wykup. z więzieńdłu-
Żników 795. Roboty w więz.
794. Wykupowanie więzniów
1LI, 1165.

— Zakład wdów miłosiernych I,
ZĘT.

— Bom pracy dla sierot płci żeń.1, 560.
— Tow. filarmon. II, 122,
— Dom obłąkanych ria umyśle
| 1290077 — :

— Szpital imperatorskiIII,447.
— Szkoły wzajemnego uczenia.

a) dziewie III, 1208. b): nbog.
cudzoziemoów 1209 e) ubog.
chłopców Rossyan 1213.
— Komitet opiek. izrael. chrześce.

II, 2206.
c= Głuchoniemych szkoła III, 727,
w zzocie.

— Dzieła osob pojedyńczych.
Liboszyca Józ. dobroez. I, 113.
Ofiara kup. Koleśnikowa A

_ 504. Fundusze metropolity Sie- strzencewicza |1I, 293. Czyn
cnoiliwy kapłana Ill, 532.



'Pet

—.Ofiary cząst. na szkoł 'gub.
petersb. II, 557. ,

„Piłsudzki, Jan, III, 542.

Piotr Nolasko, Sw., II, 1070.
Płaszczanica III, g48.

Platerowa, T'eofila, I, 31.

.Pleischel, I, 408. -

Płociński, Józef Karol, II, 526. |.

Płock w król. pols. Tow. miłos
dla uczn. i naukowe II, 200: 358.

Pociey, Alex. Hr.,T, 173 — fund.
na uczn. roln. angiel. II, 503.

Podczaszyński, Mich., I, 253.

Pódhorodeński, Jau Kanty, bisk.
KAMI, «1195.

Poezye I, 156. 145. II,
179. 2155. ILI, 780. 1008.

Pohl, Andrz., I, 594. 596.

Polaczków, Zelman Hirszowicz,
LIL, 128.

Polanowska, Józefa, II, 116. III,
g17. 11660.

Polska i Litwa w dawn. stanie
Zakładów pobożno-dobroczyn-
nych historya i zakonodawstwo|
I, 46. — Kommissye szpitalnej
57.— Szpitałów urządz. iji.

admimstracya r. 1791 i 1792.
160: II,
oguł w KoronieiLitwie I, 166
Stan więzień M, 2158.-— OB.
Skazówka do hist. dobr.—Lore
Rzym.

Połtawa. Panien 15 edukacya na
koszcie szlachty II, 2192 — ofia-
ry cząst. na szkoły gub. połtaw.
795: . RA

Popławski, I, 404.

Porost islandzki na pokarm III,
| 705. > *

Potemkinowa, Aniela z Czyżów
4; ZE

Potsdam. Fund. na eduk. przez

169. 170.[

583. — 'Szpitalów|.

"R o w

Powietrza odświeżania sposoby I,
| 640.

| Poznan: Instytut ramfordski 1,572.

/Praga_ w Czech. Kolleg. lilews
I, 49.

ufa E, 200.

Prikaż obszezestwiennaho prizre-
nija Ob. Izba. )

III, 489.

Psków. Ofiary cząst. na szkoły
gub: pskows. II, 558 — Ob. 'To-
ropiec.

Puławy III, g48. 1252. 1276.

|Putkamerowa I, 175.

Rad

| I, 572.

Rancć, Armand, III, 254.

Renner, Jan, ILI, 406. -

Riazań. Urządzenie domu sierot
© III, 609g.— Dom zamiłowania

racy i opieki nad ubogimi
745 Prawidła 745. — Ofiary
cząst. na szkoły gub. riazan
11, 426.

Rikord, kap. flotny I, 442.

Rochitów Historya braetwa II,
| 275. Śzpilale Ob. Kęstaycie.
Ę Kowno Mińsk.

Rogalski, Adam, I, 254.

Rogalski, Leon, I, 254. II, 1040
. 2130. 2298. III, 22. 154. 282

354. 456. 554. 667. 738. 751.
839. 842. gtt. 948. 1055. 1058

| 321%

III, 1175.

Rosienie. Towarz. dams. wakcy- akcye II, 1040. nacyi II, 461.

Preston w Angl. dom uśmierze-|
o kę

Psalmu VIH proba uuaczenia |

|Radziwilłowa, Ludw. Xięż. prus

1060. 1204. 1208. 120g. 1213.)

|Rościewiczówna, Panna Brygida
4 2 ?
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Ros

Rossinski, Cyrylli, III, 651. 662.
'Rossyan dawn. dobroczynność II,

307. 552. j

Rozwadowski, Ludw., I, 377.

| Rumford, Hrabia. żywot I, 519—
O udoskon. instylutów dobrocz.

1szyż © zniesieniu Żżebractwa
w Bawaryi i oinstyt. dobrocz.
dla ubog. w Monachium 526.
615:— Pam. 2gi: zasady głów.
instyt. dla wszystkich krajów
768. IF, 387. 495:

Rychter, Wilh., III, 276.

Ryga. Zakłady miłosierne i do-

bard 103g. M"owarzyst. damskie
dobrocz. III, 197. A

Rymkiewicz, Felix, HI, 992.  .

Rzym. Kościoł i dom narodowy
polski III, r2r5. 1239.— Ko-
ścioł, dom i obraz N. M. P.
Zyrowickiey III, 125g. 1255.

i Sażł
i

Sałanty w telsz. szpit. paraf. II
24. Fund. szpitala, kościoła i

szkoły 5% -

[Sanok w [król. 'pols. ofiary na
- gimnaz. III, 408. i

Sarnecki, Szymon, III, 206.

Siania machina I, 64.

(Sidorowicz, Franc., I, 111.

Sieradzki, Eliasz, II, 64. 146. 354.

Sierakowski, Leon, II, 477.

Siestrzencewicz, Ludw. I, 40.

NP Stanisław HI, 293.
7*

|Siewrukówna, Rozalija, II, 473.
475, L

Simbirsk miasto gub. 1) Szpital
chor.; 2) Dom opieki ubogich;
5) Dom waryatów: 4) Dom
wychowania; 5) szkoła poło- 

Pamiętniki: II, 525. Pamiętnik -

a

| broczynne I, 447. I, 10350. Lom- -
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*łnicza: 6) Szpit. mies. chorych;
A, 624. 7) low. dams. miło-
sierdzia 626. Ustawy 627.
8) Dom. zamił. pracy dla płci
żeńs. HI, g. *Prawidła 14.

Simon, Arnold, I, 440.

Simferopol' w gubernii laur. Szpi-
tal 'laranowa  Biełozierowa
IE, gó4.

Siostry Maryawitki. Ob. Marya-
„witki.

—— Miłosierdzia ób. Miłosierdzia.

Skarga,.Piptr, I, g. 402. II, 2177.

Skazówka do hist. dobr. pols.i lit.
Wstęp I, 251. A—C. 254. D—F,

„309g. G—J, 365. K, 418. L—M,
461. N—0), 531.P,580. R,*654.
Ś, II, 64. [—-W, 147. Z, 506.

*Skufia'"II, 324. sę
Sławiniecki, Epifan., III,, 476.

Slepych instytut w Petersb. I.
„257. w. Szwaycaryi LlI, 547.

Sloboda gub. mins. pow. borys.
Szpital dla. włośc. 1, 232.

Stnck. Dom miłosierdzia: zało-
_ żenie I, 29. 184. Rach. odst.

stycz. 1816 do 1 maja 1820.
225. Postęp. II, 686. Rachunek
0 g czerw. 1821. 6g1. Ma-'

ryawitki ze szkołą i tund. I,
29..44%o. II, 473. 475. 699.

— Komitet opiekuńczy „ubogich
w miescu Tow. domu miło-
sierdzia LI, 14. III, 413. 1207.
„Mowa pralala s Zantyr., 416:
Rach. 423. Mowa prez. 428.
Członkowie 433. Potwierdzenie
769. Pogorzelcy 813.

— Przykłady dobrocz. w pow.
słuc. Wakcyna II, 322. Fun.
„dusze _326. Machina młocenia
i0g2. Miłosierdzie Zydów, ELI;
126. Przytułek sierot 340.

-— Historya miasta i probostwa
1I, 802. 808. Hlistorya szkoły

„powiat. IIH, 3. 4

IStrzelba. Wynalazek udoskonale-

JSuffolk w Anglii. Więzieniei

,|Szacfajer, Walenty,TI, 880. HI,

4 S:.m 0 i

Smoleńsk. Ofiar eząs. „na szko.
gub. smoleń. Il, 2193. — Osada
wychowań. moskiews. 11I, 736.

Solski, Skanisław,.LI, 880. i

Solwiczegodsk mias. pow, av gub.
Wołogda. a) Szpital chorych;
2) Szpital ubogich HI, 57.

Stanisław, Leszczyński król. EII,
174. jk

Starzyce «w „słuc. szkoła. paraf.
"FT, 440.

Starzyński , „Stanisław, III, 1196.

Staszic, Stanisław, III, 667.

Stół dla biednych. Peters IT, 55.

— uczniów: Berlin=H, 200. Get-
tinga 2088. Hala „IL, 868.
Wilno LI, 2230.

Stołin w pins. szk.sł, 173.

_ nia ALI, 611. :

Stummer, Maciey, III, 46.
Suchecki, Brunon, I; 254. 531.

dom uśmierz. I, 200.

Supy rumfordskie LI, 886.

Suraż, w obw. białos., prob. :do-
-broczynny L,.97-

Swojatycze w słuck. szpit. i szko.
II, 476.

780.

Szadów na Żmudzi. Szkotki paraf.j
II, 2093.

Szalewicz, Adr., TI, 555.

s Zantyr, Ślanisław,I, 29. 143.
176. 184. 377. .578. 299: 404;
440, II, 526—7. 480. 615. 684

691. go3. 1055. 2096. 2151. ŁLL,
129.416.

Szczorse w Nowogr.szk. II, 830.

Szeremietjew, Mikołay , Hr., Ę
168. 499. li, 500.

]|-- paraf. gub. wileńskiey.

Szk

Szkoły:dnehowne w'Rosgyi. Ofia«
ry 1I[, 312.

Szkoły okręgu naukow. <wileń,
ofiary cząstkowe w roku 181g.
I, 275. w roku 1821. XLI, 1104,

-— paraf. gub. grodzieńskiey. Ob,
Brześć: Chlewiszcze. Eyszyszki,
Mieleyczyce.

— paraf. gab. mińskiey. Ogulne
postrzeżenia z wyliczenie
„szkólifunduszów, I, 169.. S$am-
my ze skarbu . 174. Slaran=
„mość dyecezalney władzy 376.
*Ob. Błonie. Bożyn. Osów. Star-
czyce. Stolin. Śwojatycze. Urze=

„ceze. Zadoroże.

— paraf. gub. podolskiey czyki
„dyecezyi kamienieckiey.Uchwa=
ła duchowieństwa I, 494. Urzą-
dzenie z wyliczeniem szkół 4
funduszów 597. A

Ob
Zemelany.

— pardl. gub. wołyńskiey czyk
dyecezyi żuckiey. Uchwała du-
"chowieństwa „z wyłliczeniem
szkól ifundnszów |, 489. List
pasterski 544. — Ob. Lubar.

—.-parafijałne i wieyskie. . Uwas
gi ogulne I, 515.

—av gubernijach  rossyyskich
„ świeckie. Ofiary - cząstkowe
„w roku 181g. I, 645. II, 101.

_/425. 557. 665. 794. 2192. W .ro0-
ku 1820. I, 276.

)-— wzajęmn. uczenie Ob. Uczenie.

AEC: „ad w ogule: O doskona-
0ści szpilalów rosprawaI,474.
Szpitalów polskich i litewskich
dawn. historya. Qb. Polska i.
Litwa w dawnym stanie.

— 2e'dla chorychalbo infirma-
rye czyli niemocnice. Ob. pod
"imionami. miast.

— Je parafijalne czyli schronie»
nia ybogich przy * kościołach  Szkoyca. ób. Anglija iFrancya. | - rzymsko katolickich obrządku



Szp

tacińskiego — W ai łuc-
kicy iżytomier. czyli gub. wo--
dyńskiey ALI, gi5. g26. 1013.
1036. a w gub. kijowskiey 446.
(621. tb. Toporów. — W dy-
ecezyi i gub. mińskiecy Ob.
Urzecze. Sluck. Swojalycze.—
"W O wileńskiey: w gub.
rodzieńskiey 112. 319. 519.

Ę; 1. 525. Ob. Byszyszki; w gub.|
wileńskiey 1176. Ob. Niemen-
czyn; w gubernii kurlandzkiey|.
1182. — W dyecezyi źmudz.:
a guber. wileńs. Urządzenie I:
88. Stan ILI, 752. Ob. Salanty:
Zemelany.— W obwo. dbiało-
stockim 11I, 445.615.

Szurłowski, Jan, IIT, 214.

_- Szwaycarya. Na górze większey ś.
Bernarda usługa zakonników.
dla podróżnych II, 164. Pro-
jekt urządzenia gospody 400.
Apparat i machina. Papina
408. 410. — Instytut dla śle-
pych III, 517.— Szkoła prze-
mysł. w kant. Glaris 842:

sj

Tow
4

niszkiele. Kamieniec Podolski.
Kraków. Minsk Nowogródek|
Warszawa. Wilno. Winnica.

Towarzystwo izraels. chrześcijan
„JI, 2197. Prawidła dla Tow.
"2201. Komitet 2206. ;

Towarz. Kurland. Ob. Mitawa

Trapistów zakon ILI, 254.

Troki, Nowe, w gub. wileń. opis
„miasta, obraz N. M. Panny, pro-
„cesye, kośc. paraf. i skarbiec
III, 1272.

'roki, Sare, opis. Benedyktyni.
III, 1272.

|Tuła. Szkoła Alexandrowska "II.
129g. Dom wychowania, szpit.
laziret 229). Szkoła wzajein-|
nego uczenia 2193.

Turek miłosierny III, 613.

Turczynowicz, Józef Stefan, I,
10. 592.

Twardowski, Józef, I, 169. 276.
329. Więzienia zwiedzane w celu

poprawy II, 577. 2141. III, 7:
161. 240. ssęĆ = auowinke

Szymkiewicz, Jakób, II, 440. R.
JUczenie wzajemn. Historya wy-:

Tea

Teatr amatorski wWilnie I, 138.
141.

Teatynów bibliot. w gub. podol.
i fund. I, 496. 7

Tobolsk. Fundusz ua uniwers!
II, 564. Zastępowanie podatku
za ubogich 2192. |

Toporów w gubernii kijow.fund.
kośc. i szpit. ILI, 446.

Toropiec w _gub. pskow. Zakład
dobrocz. II 58, KOT 5

Totma w gub. Woł
ubog. II, 57.

Towarz. dobro
Lit

+

ogda.Szpit:

czyn. Ob. Brześći

„!

Ucz
f

nalazku i rozszerzenia I, 215.
„326. 378. 451. 46g. Szkoły. Ob.
Gockiszki. 'Flomel. Szezorse.

- Petersburg. "Tufa. Welesnica:
Weronów. Wilno.

Ufa, mias. głow. gub. Orenbur.
Komitet opiek. ubog. TLI, 1207.

Ulesborg w Finland. %vs
„pożarze IL, 1164.

Unskiewicz; Bened., III, 1.

Urban VI. papież III, 871.

Urzecze, w pow. słuck. pleb. fi3
lial. szkoła, szpit. I, 440. H,.802.2
opis miast. 820. >

'Ustynek, w guberni. Wołogda
1) Szpital .chor. 2) /Śzpitał
ubog. 5) Bom wychew. 4) Dom

parcie po

 ew. Charków. Grodno.Joha goscaunosci Al, 0.

1546.

W ak

Wakcyna TI, 16. 131. II, 322. 461
801. 2298. *

Walk gub. infl. wspieranie ubo-
gich II, 2127.

Warszawa. Szpitał dziec. Jezus
I, 54. HIT, 198. 724.— Żebrac-
two roku 1791.1., 160. 11, 383,—
Zakonnice W izytek wprowadze-
nie LI, 1106.— Towarzystwo
dobroczynności I, 553. Admi-
nistracya roku 1820, 559. Stan
roku 1815 II, 36. Porządek w ro-
ku 1822 utrzymywania ubogich
i Grzybowa Wola III, 410.
Ofiary „od liceum 197. —
Instytut głuchoniemych Nawa
Vrządzenie -61g. I[. 817.—
Kwesta  wielkonocna 1821. .
504. — Szpital ewangelickiego
wyznania 21095. — Rewizya
instytutów miłosier. 1097.——
Kwesta wielkonocna roku 1829.
III, 612. —  Lekarzów posł,
bezpłalnie | 198. — Koncert
na pogorzel. 412. —  Przy-
BAL not sczegninych 103.

08.

|77'atson, pastor, IT, 93.
JFażyński, Porfiry, I, 266.
Wieimar. "Tow.
bie III, 683.

Welesnica wspinsk. wzajemn. u-
czenie LI, 529.

przyj. w potrze

|] Wenden gub. infl. zakł. dobrocz.
I, 2129.

Wenecya. „Opieka mad ubogimi
I, 448. Kommissya powszech.
dobroczynności L 449.

j w Walt. I, 147. 202. II,

| Wiatrak szkoc. mow. wynalaz,1ttL,. "92.

Wiedeń. Kassa.oszczędi. II, 2184.
Wieluń wkról. pols. Dom;szkol-
ny 1II, 407,

Więzienia. Przepisy ogulne
w BRossyi: a) Rozkład i porzą-'

88

 



«547

r A.E

dek utrzymywania więzień I,
405. b) Piłata dla dzieci przy
matkach w więzieniu III, 55t.

'„— Sczegury ważnicysze 0 wię-
de h

zieniach Ob. Ameryka. Frau-
cya. Hamburg. Ilchester, Li-
verpool. Londyn. Moskwa.Oreł.
Petersburg. Preston. Suffolk.
Szwaycarya.

TYikiams, Panna, II,.167. 168.

Wiłkomierz. Zamiar szpitala I,
584, — Ofiara szlachty na wię-
zniów 550.— Ofiara szlachty
na dom dobrocz. wiłeń. 551.

Wilków wygubianie (I, 2124.

Wilno. Izba opatrzenia powszech-
nego: otwarcie i fundusze I, 3.

Zakłady milosierne pod wie-
dzą tey izby:

1) Szpital jeneral. SS. Filipai
Jakóba I, 4. 286.291. LII,75+.

Szpital bisk. Gosiewskiego
czyli Panien miłosier. na
Sawicz ulicy I, 4. 40. 288.
294. 297. II, 729.

Szpitali Dzieciątka Jezus I,
4. 289. 295. 297. LI, 5g8. 599.
SUL 258%".

2)

5)

4) i
287. 295. III, 206.

Dom Siostr Maryawitek I,
4.290. 290. 208. .

6) Lazaret I, 4.

Szpitał żydows. czyli Bykur
a Cholim 1, 4. 3553. 51o. 542.

4:ż0*

„ Uwagi ogalne o szpitalach wi-
leńskich I, 282. :

—— Szpitala $. Tróycy (wcielone-|
go do szpitala jeneralnego) hi-
storya I, 245. ?

-- Towarzystwo dobroczynności:
Wstęp 1, 5. Mowa bis, J. Kos-

_sakowskiego 6. Pisma wprzód
ogłeszone 15. Szkoła wzajemn.
uczenia 17. 585. Posiedz. publ.

Szpital Bonifratelów I, 4.|

To U

65.. Zdanie sprawy z lat 1818
i 181g. 70. Rachunek z r. 1818
81. Zdanie sprawy  rachun.

z r. 181g. 1195. Zdanie sprawy
5go wydziału z r. 1816 i 1819.
127, . WWanhy siarczane 130.
Wybor urzędników 221. Kwe-
sla wielkonoena 277. Panny

7

na ulicach '280. Odezwa Me-
tropolily 282. Eiczba opatrzo-
nych ubogich w r. 1820: czer-
wiec l,.3555., lipiec 585, sier-
pień 441, wrzesień 489, paźdz.
547, listopad 595, (grudzień II,
1). Fundnsz [om. ZŻyckiego
385. Ad. Kaczkowski 586. O-
fiary pow. wileń. 545 i547.
powiata kowień. £4g. pow.
wiłkomom. 550:-—77”roku. 1821
stan domu: styczeń II, 105, lu=
ty 203, marzec 509, kwiecień
451, maj 561, czerwiec 667, li-
piec 797, sierpień 8ę5, Wwrześ.
1099, pazdz. 2097, listop. 2195,
grudz. 2196, Posiedzenie powsz.
i wybor urzędn. 565. Odezwa
Metropolity 567. Posiedz. publ.
669.  Wspom. zmarłych człon-
ków 677. Wakcyna 601. Wan-
ny nakadzal. czyli siarcza. 8g7.
Zdanie sprawy z r. 1020. 2001.

2014. Rachunek 2019. Ofiary
2045. Zapisy testanientowe 196.
527. (Q jeńcach pols. w Oren-
burgu 21650. — FV roku 1822
stan domu: styczeń III, 201, lu-
ly 515, marzec 516, kwiecień
517, maj 719, czerwiec 720, li-
„piec g15, sierpień gi4, wrze-
sień 1011, pazdz. 1012, listop.
1166* grudz. 1167*— Maskara-
da IL, 104.

— SŚczeguły historyczne o Wy=
dziale Żcim Tow.  dobrocz.

_ przed założeniem Towarz.gdzie
rzecz o instytutach wakcyna-

-cyi i macierzyństwa I, 140.
— Towarzystwa _ dobroczynne

Maryawitki 278. O żebrzących|-

Zdanie sprawy wydz. trzeciego]

633.00 SADROÓWE

— Towarzy. wspierania niedo-
słatnich uczniów Uniwersytec-
kieh: Prawidła ogułne II, 2221,
Prawidła_ sczegulne _ 2230.
Lisia człon z wykaz. składki
2255. Lista dobrodziejów 226g,
Karbona 2289. 0 kobank
wspieranych i o szkole niedziel.
rzemieś. wzajem. uczenia 2290.
Bilans kassy 22g1. Koncert
III, 406.

— Fundusze na edukacyą czyli
konwikty. (b. Fundusze.

— Więzienie: Zamek turemn
II, 252. Komitet opieki 230.
Inspektor 259.  Jałmużna 567.

— Typografii ulepszenie III, 814.

— Uniwersytet. Modele machin
II, 501. Nauk matem. zapros
wadzenie HI, 176 w zocie.

—. Moslu na Wilii wzmian. hi- ©
storycz. I, 245.

— Rzemieślniczych  zgromadz.
przywileje II, 2161. III, 596.

— Bisknpstwo, katedra i kapitu-
ła. Fundusz pierwiastkowy III, -
770. Ustanowienie biskupstwa

i kapiluły., z podniesieniem
Wilna na miasto LII, 86g. Ka-
pituły historya II, 20553.

— Żebraków urządzenie za Wła-
dysława IV. II, 2167.

— Kollegium XX. Emerytówifi,
Ś11. »

— Komilet nankowy przedmio=
tów dobroczynnych , wydający
Dzieje Dobroczynności w mie- -
scu pierwiastkowey redakcyi
I, 5406 III, 1533. — Dobrodzie-
je Komitetu, to jest którzy mu
uczynili dary w rzeczach po-
mocniczychdo nauk: Bezimien-
ny I, 65. 114. Il, 202. Bobrow-
ski, Jan, II, 104. III, 200. 1010.
Bohatkiewicz, W. A., III, 200, -

_ 612. Bojanns, Ludw. I, 275
Bucharski, Andrz., ł, 65. II
104. HI, 200, Chodzko. Jan czyli bractwa żydowskie 1,535, 440. Li, 199. Dmochowski, Mich.
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I, 63. Frank, Józ., II, 2300.

Horn, Piotr, III, 199. Jundziił,
Ign., II, 104. Karlewicz, M.,
Ti, 2096. Krakows. "Tow. do-
brocz. III, 611. Lachnicki, J. E.,
I, 63. M.,'A., 1,65.  Marci-
nowski, Ant., IIl, 1010. Mo
ryc, Fryd., Il, 104. Podcza-
szyński, Mich.; I, 594. Poliń-
ski, M. P., I, 275. LI, 430. III,
200. Rogalski, Leon, II, 430.
1II, 200. 612. Szacfajer, Wal.,
II, 430. s Zantyr, Stan.; II, 2500.|-
Szydłowski lgn. l,275.Wolfgang,
Jan, I, 65. — Korrespondencya
Komitetu z Tow. med. wileń.
w materyi medycyny popular-
ney Ill, 589. ś

Wincenty a Paulo, Św., I, 266.
272. III, 1110. 53

Winnica w gub. podol. Tow.,
dobrocz. na wspier. uczniów
giinnaz. HI, 119.

Witebsk. Konwikt u Panien Ba-
zylijanek III, 2535.-— Fund. na
uczn. przy gimnaz. III, 1060.

Witołd, W. X. Lit, III, 1278.

Witówtów, szamb., I, 12.

Wizytek ezyli zakonnie Nawie-
dzenia N. M. Panny wprowa-
dzenie do Polski III, 110g.

Władymir (Włodzimierz). Ofia-
ry cząst. na szkoły gub. wla-
dymir. II, 4253.

FPładysław Jagiello król III,
0708 :

Wołczansk, gub. Słobodzko-ukra-
insk. czyli char. Składka na
szkołę LI, 2192.

FFolfgang, Jan, 1, 64. 5g4. II
41190. 408. 40g. 420. 2065. MI. 22.

FYolfgang, Panna Alexandra, II,
2130. ll, 62. 189. 848. 1cgo.

JMołtowicz, Józ., I, 497.

PP oł

Wolmar, gub. inf. Zakł. dobrocz.
II, 2126.

Wołogda. 1) Szpit. chorych, 2)
Szpit. ubogich, 5) Szpit. ubo-

gich miescz., 4) Dom sierot,

5) Dom wychowania, 6) Dom

waryatów II, 55. — Komitet o0-

pieki więzień IH, 1055.

Woroneż. Komitet opieki' ubo-
gich I, 276. III, 1206. Ofiary

cząst, na szkoły gub. Woroneż.
II, 559. |

Wołyń. Ob. Łuck. Ołyka. Zdoł-
bica. Szkoły paraf. — Śzpit.
paraf.

Woyna, Abraham , bisk. I, 570.
Rai

Woynicz, Ign., I., 151.

Woynula na Żmudzi fund. na
szpit. II, 199.

Iyleżyński, Jan Nepom., III,
1174

Wysokie Litews. I, 404.

Z.

2), 275;

Zadoroże, gub. mins. pow. dzisn.
fund. na kośc. i szkołę I, 209.

a

Zagiell, Adam Kniaź, I, 211.

|Zagiell, Marcin,

Zagorski, Stanist., 1, 161.

Zakońy. Historya zakonów du-
chownych LI, 573. s

— Ob. Albrecht. Wizytki.

Zawadzki, Józef, I, 6350. HI, 525.
613. 768. 111, 587. 4954: *

Zawisza, Szymon, I, 04.

Zdanowski, Piow, I, 253. 254.

Zdołbica wieś na Wołyń. Insty-
tut teoliński I, 31.

I, 210. 211. 214
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Żel !

Żelno, Tad., III, 111.

Zemelany, w pow. telsz. Fund.
na uczn. szkoły paraf, ILI, 542.

Zenowiezowie, Michał i Annal,252.

Zmudź, Nowe fundacye na ko-
ścioly II, 16. — Ob. Szpit. pa-
raf. — Johaniszkiele. Woynu-
ta. Zijemelany.

Żukowski, Symon, I, 2184. III,
489. 597.

Życki, "Tomasz, I, 8». 385.

Żydom przechodzącym do wiary
chrześcijanskiey przywileje w
Rossyi LI, 2197.

Żydów nawracania Instytut w Ha-
li ILI, 1269.

— towarzystwa dobroczynne Ob.
Słuck. Wilno. e

sz dobroczyności przykłady II
49 III, 45 194. 126. 408. |

Zygmunt,Anzelm, LIE, 727 w zocie.

Żyrowice. Obraz N. M. Panny
EL, 1250.

Żytomierz, Kapituła katedr. II,
1020.

— Dyec: zytom. Ob. Łuek.

Zywoty i Nekrologi Ob. Berch=
told. Berent Brock. Bossuet,
Demidów. KE malianowiez. Fran;
ke. Grothns. Gregorz Nazyaną.
($w.). Guy. Hieronim Emilijan
(Sw.) Howard. Jan Boży ($w.).
Józef, Kalasanty (Św ). Kamill
de Lellis ($w.)  Kniażewicz.
Kruszewski. Le Gras. Marya
Leszczyńska królowa. Norwi-
dówna. Paszkowski. Pioly No-
lasko (Św) Pohl. Potemkino-
wa. Rumford. Sieradzki. Sta-
nisław Leszczyński król. Sza-
lewiez. 'Turezynowicz. Wen-
ning. Wincenty a Paulo (Św.)
£agiell. Marę.
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