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chowania it. d. Sposób leczenia obie-
ranym bywa stosownie do rozlicznych
okoliczności, budowy chorego i ak
ju jego obłąkania.

Wszystko ćo tylkomawpływ na
nasze ciało, wszystkie namiętności du-
szę wzburzające, równie łacno przy-
czyniają nadwefężenie umysłu, jak i
gorączka; mocne wrażenie uczuć, wzru-

. szające systemat mozgowy, sprawuje

w jednych głęboką melancholią, a dru-
gich czyni manijakami.

Wyleczenie obłąkanego jest tru-
dnieyszćm lub łacnieyszćm, względnie
do jego budowyciała,i przyczyny cho-
robę sprawującey.

Tak naprzykład, obłąkani na umy-
śle pijacy, których liczba dosyć jest zna-
czną, daleko łacniey wracają do ro-
zumu, niżeli ludzie, których obłąkanie,

skutkiem jest gniewu silnego.
Rozkochany powstaje z niemocy

działaniem wszystko odmieniającego
czasu; lecz człowiek rozwiązły, wyłla:
ny na swe chuci, na całe życie zosta-
je chorym.

Widzimy także, iż osoby cichego
temperamentu, odznaczające się cnotą,

ludzkością, dobremi obyczajami, ulega-
ją tey nieszczęśliwey chorobie, i czę-
stokroć niewiadomo z jakiey przyczy-
ny. Co dowodzi, że utrata rozumu po-
dobnież jest nieoddzielną od rodzaju
ludzkiego, jak wszystkie inne choro-
by, i że człowiek nie może uniknąć swe-
go przeznaczenia.
Wielu znosi swoje nieszczęście z dzi-

wną pokorą i cierpliwością ; inni zno-
wu, nie mogąc się oprzeć ijedney my-
EIU a swey nędzy, utracają rozsądek.
Dwie matki, znaydujące się w tym do-|j
Mu, utraciły rozum, dowiedziawszy

Dzieje dobrocz, wrzesień, rok 1822.
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się o śmierci swoich synów, podczas

woyny ostatniey roku 1812. |lleż in-

nych, podobnómże rażonych nieszczę-

ściem, oprzeć się mu potrafiło!

Nader trudao jest w domu obłąka-
nych na umyśle, przekonać się o pra-

wdziwey chorob przyczynie. Większa
część 'tutay się dostaje takim sposobem,
że: niemasz zgoła żadnego środka wy-
wiedzenia się czegoś pewnego o ich
chorobie. Kiówai ich oddają do szpi-
tala, bardziey w zamiarze uwolnienia
się od nich i zabezpieczenia siebie od
przypadków, a niżeli dlatego, żeby ich
uleczono. Lekarz w takowem zdarze-

niu nie może mieć żadney wiadomo-
ści o przyczynie choroby, o sposobie ży-
cia chorego, o jego namiętnościach, o
środkach, których dotąd wleczeniu za-
żywano; stąd pozostaje mu tylko jedno
zatrudnienie, starać się uśmierzyć sto-

pień pomieszania,za pobiedz innym szko-

dliwym przypadkom, i zachować pozo-
stałe siły cierpiącego.

* I dla tego chorzy, wcześnie do rze-
czonego domu oddańi, tojest skoro tyl-
ko znaki ich obłąkania widzieć się dają,
dosyć często wracają do zupełnego zdro-
wia. Sądzę atoli, że wszystkie pomo-
ce sztuki nie zdołają uleczyć głupowa-
tych z urodzenia, starców zdziecinia-
łych, zadawnioną niemoc 5.Walentego,
paraliż w leciech poźnych i t. d.

Ci chorzy, których przyczyna nie-
mocy znaydowała sięw niższey części
żołądka, równie jako obłąkani na umy-
śle z niespodzianego przypadku, nie-
szczęśliwi, we wszelkim rodzaju roz-
wiązłości. pogrążeni, lecz zachowujący
jeszcze nieco sił i moralności, oraz ci
którzy utracili rozsądek po pierwszey
gorączce lub trudnym połogu i td,
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wracali do rozumu przez działania cza-
su, przy pomocy sztuki. ś

Kiedy wypada manijakowi krew pu-
'ścić, wówczas żyła mocniey się prze-
bija, a niżeli jak zwyczay. Za pręd-
kiem i obfitem krwi spłynieniem, na-
tychmiast omdlenie nastąpi i chory u:
pada na ziemię. Takowe krwi upuscze-
nie ma na celu zmnieyszyć nadprzyro-
dzone siły i sprawić w człowieku uspo-
kojenie. Nadto przystawiają się do skro-
ni pijawki, i jeśli on jest w stanie przyy-
mowania wewnątrz lekarstwa, wtedy
po koniecznie potrzebnem oczysczeniu
niższey części żołądka, daje się choremu
naparstnik purpurowy (digitalis purpu-
rea) z saletrą i kamforą, znaczna ilość
żimney wody z octem; także moczy się
głowa i przykładają się do nóg synapi-
zmy.

Wszelkie lekarstwa usypiające, za
szkodliwe podówczas się uważają.

Po zmieyszeniu stopnia manii, przy-
kładają się do tylney części głowy oraz
do rąk plastry, wilgoć wyciągające. Je
żeli zaś chory ulega nadzwyczaynym
paroxyzmom pomieszania, tedy mu
krew puszczają nie tylko podezas pa-

*"roxyzinn, ale to po kilkakroć się powta-
rza, ażeby zapobiedz powrótowi wa-
ryacyi, co się pospolicie zdarza czasu
przemiany por roku.

Co się tycze manijaków i hypokon-
dryków ulegających wewnętrznemu
smutkowi lub też dręczonych strachem,
rozpaczą, przywidzeniami i t. p.; tedy,
jako tych chorób przyczyna zdaje się
znaydować w niższey części żołądka i
działać na zdolności umysłowe, tak dla
ich leczenia używa się to, co następuje:
winian potażu antymonijalny; sol glau-
berska, siarczan potażu, jalapa, solnik
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żywego srebra , roślina zwana trud le-
karski, aloes, lekarstwa rozwalniające
żołądek według metody Kempfa, roz-
tworkamforowy w kwasie winnym, któ-
ry należy dawać w wieikich dozach ze
stosownemi inixturami.  Blekot pospo-
lity, zewnętrzne nacieranie głowy i
dolnego żołądka winianem potażu an-
tymonijalnego, przystawienie pijawek
do kanału odchodowego, narywające
plastry lub też inne wyciągające lekar-
stwa, sprawują w tym razie większą
ulgę, niżeli podczas szłeństwa. Wanny
ciepłe przepisują się zimą, a chłodne la-
tem. ?

Przykładamy częstokroć do głowyi
na plecach mocy; i czynimy głębokie
wypalenia na rękach (cauteres.)
W roku 2812 pewną niewiasta,

piersią karmiąca miesięczne niemowię,
uyrzawszy, że żołnierze francuzcy bi-
ją jey męża szablami , utraca rozsądek,
zapoinina męża i dziecięcia; mleko za-
trzyimuje się w jey piersiach. W cią-
gu dwoch lat jey pobytu w inoskiew-
skim domie obłąkanych, wszystkie we-
wnętrzne lekarstwa cale na nią nie dzia-
łały, wreszcie gdy zaczęto przykładać
moxy na głowie ogoloney, utrzymując
ich działanie silnem gnojeniem, dosyć
było tego jednego Środka, na przywró-
cenie jey rozsądku. |Ile się pamięta,
niewiasta ta należała do domu Hrabie-
go Bezborodki. W

Kupiec czterdzieści lat wieku, czło*
wiek mocney budowy, trzeźwy, dobre=
go prowadzenia się, bez żadney przy-
czyny , przez lat cztćry ulegał corocz-
nemu obłąkaniu, które trwało przez
dwa lub trzy miesiące. "To peryody-
czne obłąkanie opierało się pusczaniu
krwi, zianym kąpielom i innym środ*
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kóm, powrotu choroby niedopuscza-

jącym. | | a,
Wypalenie na obu rękach, pożą-

dany uwieńczył skutek.

W tym demu china używa się w zda-
rzeniu, gdy się domyślają, że słabość
była niemocy przyczyną; jakoto: po

długich nerwowych gorączkach it. p.

Co się ściąga do onanii, tego haniebne-
go i'obmierzłego nałogu, od którego
tylu młodych ludzi rozum utraca: na za-

pobieżenie mu, przepisywać wypada

zażywanie chiny i chłodne kąpiele; lecz

nałog tak mocno bywa wkorzeniony
w tych nieszczęśliwych, iż żadnym spo-
sobem poprzestać go nie mogą, i cho-

ciaż im związują ręce, znaydują atoli

Środki nasycenia rozognioney imagina-

cyi. :

się opierają innym chorobom; lecz na-

koniec przemożeni bywają od :gorączki
gniłey., suchot lub paraliża. "Demi dwo-

|rych natłoku stawi się i po dwa. Nad-
ma ostatniemi chorobami pospolicie do-

konywają życia.
ra w początkach wiosny: niektórzy
przed zgonem wracają do rozsądku, |P
żądają kapłana, spowiadają się i przy-
stępują do nayświętszych sakramentów.

z uczuciem prawdziwie chrześcijań-
skićm. 2

Gdy obłąkani są spokoyni, grają
w karty lub w warcaby; czytają gaze-

ty, xięgi, rozmawiają z sobą, i nikogo.

nie krzywdzą.

Odmiany xiężyca mają wpływ oczy-
wisty na powrót paroxyzmów.

_ Naywiększa trudność zachodzi w u-
trzymaniu ich w ochędóztwie.

Łagodnością bardziey ich uśmierzyć
możną, niżeli sarowemi środkami.

Ludzie rozumu pozbawieni, długo

Wiiększa część umie-

 

śsh
Opisanie Domu.

Dom obłąkanych na umyśle. w Mo-

skwie, ma dwa piętra; jedno dla nie-
wiast, drugie dla mężczyzn. Dom ten
murowany równie jak wszelkie doń na+

leżące budowy, ma dwie facyaty, je-

dnę na północ, drugą na południe, z któ-

rych w każdey jest po 57 okien. Na każ-

dym piętrze znayduje się sala 21% ar-

szynów długości, 15% szćrokości, a 57 wy=

sokości, gdzie chorzy przechadzać się
mogą. Z obu stron tych sal są izby dla
obłąkanych, tak, że sala czyni niejakiś

rodzay obszernego korytarza. Liczba
tych izb wynosi do 80; czterdzieści na

górze, tyleż na dole. Długość każdey
izby 7, szórokość 6, a wysokość 44 ar-
szyny. We wszystkich drzwiach uczy-

nione otwory, przez które widzieć mo-

żna z korytarza, czóm się chorzy za-

truduiają. W izbie jedno tylko łóżko

postawione, atoli przy znacznym cho-

to, znaydują się trzy izby przestronne,

dla chorych wyższego stanu. Mieysca

otrzebne są z obu końców domu.

Od południa znayduje się dosyć wiel-
ki ogród, w którym się chorzy prze-

chadzają. Mężczyzni żadnego związku

z niewiastami nie mają. Pośród ogro-

du jest budynek dla kąpieli w ciepłey
i chłodney wodzie.

Nieopodal od tego zakładu znaydu-
je się kościół, który wolno odwiedzać

chorym. W nim 20 mieysc przezna-

czono dla mężczyzn, i tyleż dla niewiast.

Odzież letnia składa się z płócien=
nego szlafroka, a zimowa z płaszcza su-

kiennego.
Chorzy mają pożywienie następne:

supę, lub barszcz z mięsem, z kurą, lub
54*
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z rybą, kasza z buljonem i z masłem,
polówka chlebowa z kartoflą, kisiel,
mtóko, biały i żytni chleb. Piją kwas

i wodę. Rodzicomi przyjaciołom wol-
no przysyłać pokarm i utrzymywać
człowieka dla posługi. h

Ubodzy , żołnierze , urzędnicy wo-
jenni, cywilni i duchowni, utrzymu-

ją się na koszcie skarbowym. Inni zaś
płacą po dziesięć rubli na miesiąc.

Chociaż zakład przeznaczony jest
dla 80 tylko osób, jednakże znayduje
się zazwyczay od 100 do 115.

Wykazanie ilości chorych, od r. 1811 do 1819.
przyjętych , uzdrowionych , wydanych z domu

i zmarłych.
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ź ? Doktor Kibaltię.

TŁ. Leon Rogalski.

JAN KonEniEw PROTOJEREJ ORŁOWSKI.

(z Dzieńnika Towarz. człekolub r. 1822, Część
' XXL str. 80.)

Miro jest słuchać o czynach wiel-
komyślności i ludzkości; przyjemniey
atoli znaydować cnót przykłady we|

współziomkach, a szezegulnie widzieć
w starcu, slużebnika ołtarza, sługę bli-
źnich i oyca sierot.

Takim jest szanowny Protojerej Jan
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Koreniew , który jeszcze w roku 1767
był kapłanem cerkwi woskreseńskiey
w Orłowie , a przy tey iteraz się znay-

duje, i około tegoż czasu założył osno-
wę dobroczynnego zaprowadzenia, na
które obrócił własny swóymajątek, za-
chęcając i innych do ofiar podług mo-

żności. Wystawił on dom murowany
dla opatrywania ubogich ludzi wszel-
kiego stanu, płci i wieku. Jedna część
tego zakładu przeznaczona dla niema-
jących przytułku i chorych, druga zaś
sdła wychowania dzieci rodziców nie-
wiadomych, lub takich, których wy-
chować matki nie są wstanie. Podług
urzędowych wiadomości od eparchija|--
nego i guberskiego źwierzchnictwa,
w rzeczonym zakładzie, od czasu jego
ustanowienia , opatrzono staraniem
protojereja Koreniewa ubogich i cho-

||rych około 1500 ludzi; nadto wycho-
wano do tysiąca sierot; z tych niektó-
rzy chwalebnie służą krajowi w zawo-
dzie cywilnymi woyskowym. Do te-
goż zakładu należy jeszcze drugi dom
opatrzenia zbudowany przy cmentarzu
„Predtieczeńskim przez protojereęja Ko-
reniewa. Jeszcze w roku 1782, izba,
powszechney opieki orłowska, na o-
kazanie swego szacunku dla trudów i
ofiar założyciela, uczciła ge aktem
wdzięczności, i odtąd zakład ten nie
skłaniał się ku upadkowi, lecz bardziey
a bardziey zakwitał Przy końcu ze-
szłego 1821 roku, znaydowało się na 0-
piece i koszcie protojereja Koreniewa
osob 158. |

Zacny ten starzec liczy już lat 88
'wieku swego, 74 lata już jest w stanie duchownym, a lat 55 w urzędzie ka-
ipłlana, nadto z gorliwości swojey zay-
mował się wielą obowiązkami; przez
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łat 16 był we wszystkich izbach sądo-
wych w Orłowie spowiednikiem osądzo-
nych, i łagodną w duchu ewangelicz-
ney miłości,namową, bźbiddźdjąo:w ser-
each żal i nadzieję w Opatrzności, prze-
konywającey i karzącey ku dobru, umiał
skłaniać do rzetelnego szczerey prawdy
wyznania, Odznaczywszy służbę swo-
ję cerkwi i krajowi, celującćm wypeł- |
nieniem włożonych nań obowiązków, |
w głębokiey nawet starości, w odpra-
wieniu posługi duchowney niespraco-
wany, a dla schyłku wieku swego lubo
uwolniony od niektórych obowiązków,
wypełnia je wszelako z miłości ku bli-
źnim, okazując także wzorowe czyny
ludzkości.

'Takiemi to postępki mąż ten sza-
nowny ozdobił swe życie. Spokoyny i
jasny jego zachód! WWokoło siebie wi-
dzi owoce dobroci, przezeń rozkrzewio-

, ne; Błogosławieństwa mu towarzyszą.
W chrześcijańskiey prostocie i po-

korze, nigdy nie rozgłaszał swoich
zasług, nie uważając je za tak wiel-
kie, i chętnie poczytując sobie za obo-
wiązek. Lecz zasługi mówiły o nim;
i za przedstawieniem zwierzchnietwa
zaszczycony
krzyżem na piersiach mającym się no-
sić, a w tym roku dnia 15 lutego or-
derem ś. Włodzimierza 4go stopnia.

Wszyscy, znający tego. męża, nie-|
inaczey 'jak z uczuciem głębokiego usza-
nowania wspominają o jego: cnotach.
Zi czego dziwić się wypada , jak czę-
stokroć „wielu, będących w stanie, od-
wołują się do niedostatku doobów jak
gdyby potrzeba skarbów, dla czynie-

 

ŚLE Kumiławła—. Ob, Dzieje Dobn R. N.
1811. st. 524. wprzypisie. (F.)

,

został kamiławką (*) i|
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nia dobrze. Przykład Protojereja Ko-
reniewa dowodzi naylepiey, że nato do-

syć jest gorłiwey chęci, gotowości wspo-
magania bliźnich, czem tylko można,
wsparciem, opieką, wstawieniem się
lub radą. Opatrzność sama błogosławi
drogi ludzkości.

Tł. L. Rogalski.

SZKOŁA PRZEMYSŁOWA. NA WZOR HOFWIL-
SKIEY w kantonie Glarys. Z Biblio-
theque universelle, I. XLXLitter. 1822,
Przekład Jana BOBROWSKIEGO.

W niEszczęsziwym roku 1816, to-
'warzystwo evangeliczne w kantonie Gla-
rys ułożyło i zaczęło wykonywać plan
osuszenia bagien około rzeki Zinty.
Zdając sprawę Panu Felenbergowi z we-
selących postępów tego przedsiewzięcia,
otworzyło mu myśl swoję przydania
tamże szkoły przemysłowey, na wzor
hofwilskiey. Bo nie takieto szkoły, jakie
są założone po wsiach, mogą nam przy-
nieść nadzieję polepszenia klas niższych
towarzystwa: trzeba takiego systematu
wychowania , któryby czynił ubogiego
pracowitym, moralnym i religiynym,,
któryby nie kusił do wyyścia ze swoje--
go stanu, lecz któryby usposabiał do
stania się w nim użytecznym...

'Fen systemat był zjsczony w: szko-
le przemysłowey hofwilskiey: rzeczą
więc samą dowiedziono, że nie jest on
urojeniem: każdy może teraz sądzić o
„ważnych wypadkach,
wać: się: należy..

jakich spodzie-
Towarzystwo evange-

liczne w Glarys okazuje nam dzisiay,
że zbieg okoliczności przyjaznych w Hofe
wilu, nie jest warunkiem nieuchronnym
do uskutecznienią podobnego prżedsie-
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wzięcia, i że nie idzie, tylko o dobrą,
i stałą wolą, dla otrzymania na każdćm
mieyscu takichże samych powodzeń.

Uczyniwszy potrzebne przygotowa-
nia i przeznaczywszy grunt na zakład,
<zaczęto w miesiącu kwietniu 1819 przyy-
mować osierocone dzieci, albo członki

rodzin mnogich i ubogich, i dzieci tu-
łające się po żebraninie. Liczba ich
była 27, podług raportu owoczesnego.
Większa część była pozbawiona oyców,
wielkaoyców imatek: wszystkie w cza-
sie zbierania, zdawały się być skaza-
nemi na wieczne odrzucenie .od towa-
rzystwa ludzkiego.

Melchior Liczę (Liitsch g) nauczyciel
zGlarys, człowiek mający jedynie na
celu stanie. się użytecznym dla bliźnieh,

przymioty potrzebne „lo pozyskania
ufności.swoich uczniów; przepędziłoko-
ło trzech lat w Hofwil, w.szkole prze-
mysłowey, dla spoufaleniasię przy P.
Werlim z metodą wychowania P. Ftl-
Aenberga.

Starają się przyzwyczaić załadych
lo porządku , ochędóztwa i pracy, bo
nayczęścięy sto bywa, że przez lenistwo
i nieład akogi mikezemnieje i cierpi.
Odeymują im łachmany, a dają lepszą
„odzież, jednakże.całe prostą i przyzwoitą
ich stanowi. 'Wezwyczajają dzieci do
czuwania nad swojemi sprzęty i do na-
prawiania «własnemi wękami nadwerę-

żonych .od używania. Każde z nich
ma swoje łóżko osobne. Wszystkie są
pod dozorem nauczyciela. Potrawy
ich zdrowe i proste; mleko i kartofle|
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niego nalężącey, a którą uczniowie z ma-
łą pomocą mogą uprawiać sami.

Sposob życia dzieci podobny jest
we wszystkićm do życia uczniów Were
lego w Hofwilu. Latem wstają o 5tey;
zimą o6tey godzinie. Scielą sobie łóże
ka i porządkują izby; myją się i czeszą
same; modlą się potem razem i jedzą
śniadanie. Mają jednę lub dwie godzi- ©
my dekcyy siedzących; po których pra-
eują na polu doobiadu. Zimą i w cza-
sie niepogody mają inne zatrudnienia
ręczne, jakoto: „plecionki słomiane,
zrokitu, wiązanieiglicamii t. d. Same
piłują i rąbią drwa, których potrzebują.
Roboty są wydzielone podług sił i wieku,

Jedzą obiad w południe, a jedzą
wedlug swojego łaknienia. Kwadrans

» rozrywki udziela się im po obiedzie
aktóry łączy do tey.chęci bezstrosney, qlą mżycia ruchu w caley woluości; po

czóm następuje godzina Zekcyy; od któ-
swych idą na prace rolnicze. Kładą się
spać 0 gadzinie zmey, odmówiwszy
pierwey spolne pacierze. Uczą ich czy-

tać, pisać, rachować, nadewszystko z pa-
mięci; ucząsię poznawać rośliny ii żwie-
rzęta tyle tylko, ile ta znajomość po-
żyteczna jest dobremu rolnikowi; uezą
ich historyi świętey, i tych wiadomości
z dziejów krajowych, które im przy-
zwoita wiedzieć do zakochania oyczy-
zny i do uksztalcenia serca przez zna-
jomość pięknych czynów rodaków swo-
jego kraju.

Takie są celnieysze rysy tey szko-
ły. Miło jest wiedzieć, jak Liczg sam
uważa wychowanie uczniów swoich, i jakie zasady powodują nim. Oto nie-
|jktóre wyjątki zjego własnoręczney 7e*

są zasadą pokarmu; jedząmięso wnie- ilacyi, która jest przyłączona do rapor=
dziele tylko. Zakład tak jest swobo-| żu towarzystwa evangelicznego. Przy-

dny, iż żywi dzieci płodami ziemi do wodzimyje podług żeztu.
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„ Codzienne, mówi on, doświadczenie
uczy, iż każdemu człowiekowi, którego!
serce nie jest kształcone w pobożności;|
który nie kocha i nie czci Boga nad
inne rzeczy tego świata; który nie uni-
ka zlego i nie szuka cnoty, celem je-
dynie podobania się Bogu; który przez
miłość ku temu Bogu dobroczynnemu,|
nie jest sam napelniony dobroczynno-
ścią ku bliźnim i nie' stara się praco-
wać na ich szczęście i odwrócenie szko-
dy; oczywista, iż takiemu człowiekowi

zbywa na rzeczy nayistotnieyszey. Te
rozwagi musiały koniecznie mną powo-
dować do zbndzenia zawczasu w ser-|
cu dzieci, miłości i poszanowania nale-
żnych Bogu. W takimto zamiarze, roz-
mawiałcm często z niemi, nadewszy-
stko w początkach, i językiem stosow-|
nym do pojęcia dziecinnego o Bogu, o
jego własnościach. Mówiłem im, żej
Bóg był sprawcą wszystkiego, co: wi-
działy około siebie na ziemi, że był ich
oycem, i miał staranie o nich z takąż
dobrocią i mądrością, jako o wszystkich
innych ludziach; że kochając tylko Bo-
ga mogą być szczęśliwemi, kiedy nie-
posłuszeństwo jego przykazaniom strą-
ciloby je w nieszczęście.

„Skoro człowiek raz uznał prawi-
cę dobroczynną Boga, tak w promie-
niach słońea ogrzewających, jako wgro-
mie burzy; tak w gwiazdachfirmamen-
tu, jako w robaku czołgającym po pro-
chu; uczy się szanować naturę, nie ob-|
chodzi się srogo ze źwierzętami. 'ro
uczucią obudza w nim życzliwość ku
bliźnim,

»p prawda, o którey przeko-
nałem się obcując z dziećmi mnie po-|

|szczęśliwym nieraz wydała się w spo-wierzonemi. Wczasie ich weyścia do
naszcy szkoły, kiedy słyszały tylko o. 
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Bogu, ale bardzo niedokładnie, inie
szanowały niczego w przyrodzeniu; kie-
dy nie czuły żadney inney potrzeby,
tylko zaspokojenia głodu; wtedy były
obojętnemi dla drugich, i nienayprzy-
jaźniey postępowały ze swoimi towa-
rzyszami. W takićm zdarzeniu łago-
dnie okązywałem dziecięciu jego nie-

| przyzwoitość ,
s
*
i usiłowałem dać mu

uczuć złe skutki z podobnego postępo-
(wania wyniknąć mogące, tak. dla niego
samego, jako idla innych,przywodząe
słowa JEZUSA CHRYSTUSA: „ tak czyńcie in-
nym, jak chcecie ażeby wam czyniono.”

„Nie było żadnego dziecka, które=
by na te przełożenia nie starało się po-
prawić. Lecz przykład uczniów, będą-
cych od niejakiego czasw w szkole,
więcey jeszcze dokazywał, niżeli wszy-
stkie moje rady; bo: skoronowoprzy-
były dopuszczał się wyrazów, spraw
grubijańskich, albo złorzeczeń, drudzy:
okazywali mu tyle nieukontentowania,
że był zrmuszorty m: uznać swoję nieprzy-
zwoitość i rumienić się za nię.

„Postępowanie uczniów z samymi
sobą, sprawowało mi samę tylko po-
ciechę. Oprócz jedney, lub dwóch kłó-
tni, zdarzonych między nowoprzybyły=
mi, nie miałem żadney przyczyny do
zmartwienia. Te dzieci tchną jednym=
że duchem: lubią jedne drugich: i czy-
nią sobie wzajemnie małe uprzeymości.
Naystarsze pomagają chętnie naymlód-
szym i mają staranie o nich. "Trudno.
byłoby znaleźć wiele podobnych ro-
dzeństw, których bracia i siostry byli-
by mocniey zjednoczeni od s»
dzieci.

wŻyczliwość ich ku ubogim i nie»

sobie pozrzewA cz W czasie je-
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dzenia, kiedy ubogi przychodził prosić
o jałmużnę, same ofiarowały się. dać)
mu część swojey porcyi, którey chętnic
ustępowały. Uważałem, że z dobrego
serca dzieliły chleb swóy nieszczęśliwym,
iże te, które osobiście znosiły uboztwo,
czuły wielką uciechę, iż same mogą ła-
godzić nędzę bliźnich. Czuły, że słod-
sza jest roskosz dawać, niż brać. Kie-

dy się dowiedziały, że kwestowano na
pogorzelców szaneńskich w Kantonie st.
Galla, i kiedy im namieniłem o nędzy,

„de jakiey tyle ludzi było przyprowa-
dzonych, prosiły mnie, ażebym dał ich
imieniem cokolwiek z pieniędzy, jakie
niektóre z nich dostały wyjeżdżając
z domu, a które u mnie były w pocho-
waniu; nalegały nawet, ażebym oddał
wszystko, co miały, Uczyniłem im za-
dość, ofiarując trzecią część ich mienia,

z czego wielce się cieszyły.
„ Z. początku pobytu w szkole, wie-

le uczniów było samotników i niewy-
badanych, z miną ponurą i nieufną;
lecz wszyscy bez wyjątku pozbyli się
jey: wesołość i życzliwość są wyraże-
niem cechującóm teraz ich twarze.

„ Nayważnicyszą rzeczą jest, ażeby

uczniowie nie mieli złych przykładów,
lecz że to jest niepodobna, ostrzegam
ich, aby nie szli za złemi przykładami.
Naylepsze chwile do takich zachęceń
są ranek i wieczor, w czasie skupienia
myśli do nabożnego rozmyślania.

„ Ze wszystkich wad, naydłużey
walczyłem z nałogiem kłamstwa, na co
naywiększą natężałem uwagę, bo gdzie
niemasz miłości prawdy, niemasz tam
familii, niemasz jedności. Kiedy np.
zbił który, albo zepsuł jaką rzecz, i

kiedy pytałem się, co się z nią stało?
większa część wypierała się z taką zu-

było odkryć prawdę.
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chwałością, że często bardzo mi trudno
«Lecz dopićro i

z tego względu jestem spokoynieyszy.
Wielu z pomiędzy tych, którzy z. po-
czątku nie mieli za naymnieyszy grzech
wypierać się błędów z naywiększąśmia-
łością; wieczorem wyznają przede inną,
nie będąc nawet w podeyrzeniu, swoje
wady, których nigdybym nie wiedział,
iczują swoję nieprzyzwoitość. Słuszna
jest, okazać pobłażanie za błąd wy-
znany ze szczerością i żalem.” "Takto
Liczg tłumaczy się z wychowu mo-
ralnego swoich uczniów.

bodług zasad na których ta szkoła
jest załośoia podług skutków, które
wydaje, każdy widzi, że jest rzeczą po-
dobną zastosować wszędy te zasady, i
że okoliczność mieyscowa w Hofwilu
nie jest wyłączna w tym względzie.
Nakoniec łatwo jest pojąć, że powięk-
szenie takich zakładów w Szwaycaryi,
zmieniałoby powoli byt klassy ubogich,
klassy, którą zapomogi zwyczayne w jał-
mużnie upodlają raczey i znieważają; i
że te zapomogi ulgę przemijającą tylko,
a złe trwałe Pepa:

 

ToWARZYSWO PRZYJACIOŁ CUDZOZIEMCOW
NIESZCZĘSLIWYCH w LONDYNIE. Prze”
kład z francuzkiego (*) Panny 4le-
zandry WOLFGANG.

NIEKTORZY moraliści ze szkoły Pa-
na Roszfukó (Rochefaucault) tyle na-
stając na gusty ile inni nawystępki,

usiłują poniżyć nawet gorliwość tchną-
oą duchem ogulnego dobra. Wire

(*) Bibliotheque Britannique 1815 Lit. p. 225.
T. 58. CHE Par PET

.
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ją bowiem, że poświęcenie się tak z po-
_zoru bezińieresowne, nie jest czćm in-
nem, jak tylko gatunkiem egoizmu na-
rodowego, bardzodalekiego od filantro-
pii prawdziwey. A kiedy za przeci-
wny temu dowód wymienia się kray,
w którym to uczucie, wielkie i piękne
sprawiło wypadki, twierdzą, iż się nie-
właściwie przypisuje wspaniałey i go-
dney szacunku przyczynie, to, cojjest
skutkiem układu czyli systematu zupeł-
nie wyłącznego i widoków interesow-
nych. Pomiędzy niezliczonemi towa-
rzystwami, które żądza dobrze czynie-
nia wzbudziła, i codzień rozmnażaw An-
glii, znayduje się jedno, utworzone
w celu tak przeciwnym egoizmowi na-
rodowemu (przez który tłumaczyći zać-
mić żądanoby zadziwiające poświęcenia
się w rozmaitym względzie), iż bytność.
jego, za odpowiedźna zarzuty i -dowo-
dzenia sceptyków w moralności, tu
przytoczyć możemy. Chcemy tu mówić
o towarzystwie uformowanóm w Lon-
dynie w roku 1807 pod nazwaniem
Towarzystwo przyjacioł , cudzoziemców
nieszczęśliwych. Dla otrzymania wspar-
cia od niego, nie dosyć jest byćnieszczę-
śliwym, potrzeba jeszcze nie być Angli-
kiem; a przecież towarzystwo to, ufor-
mowało się w Londynie i kwitnie dotąd
pod opieką hrabiego de Glocester (sie-
strzeńca zeszłego króla), i w licznym
poczcie jego członków, znaydują się
nazwiska osób nayznakomitszych w An-
glii. Zi raportu ostatniego roku, dowia-
dujemy się co następuje.

Będzie temu lat ze 30, jak w małem
miasteczku Norwich, lekarz John Mur-
ray powziął myśl założenia towarzystwa
dla wspierania cudzoziemców wszyst-
kich narodów; dał mu tytuł, towarzy-

Dzieje dobrocz, wrzesień, rok 1822.
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stwa życzliwości powszechney. "Towa-
rzystwo takowe tyle się w tedy udało,
ile pozwoliły okoliczności założyciela i
ograniczone źródła prowincyonalnego
miasta; usiłował on wprawdzie, lecz
bezskutecznie, zaprowadzić zakład tako-
wy w stolicy.
W Londynie- było już w roku 1806

towarzystwo nie liczne, złożone z xię-
ży protestanckich nie Anglików. [Do
nich udawano się z prośbami o wspar-

je

cie dla cudzoziemców potrzebujących
pomocy; lecz gdy fundusze małego
zgromadzenia nięzawsze wystarczały i
szczupłą tylko pomoc udzielać można
było; przeto rzeczone towarzystwo; po-

stanowiło rozszerzyć plan swojego dzia-
łania. Ogłoszono więc nowy projekt;
ten dobrze został przyjęty, a w licznem
zgromadzeniu dnia 5 czerwca 1806 ro-
ku, uznano jednomyślnie za rzecz przy=
zwoitą i pożyteczną, ustanowić towa-
rzystwo przyjaciół nieszczęśliwych cu-
dzoziemców, dla obmyślania sposobów
polepszenia ich losu. Administratoro*
wie tego towarzystwa obowiązani zo-
stali- do przykładania szczegulnieyszey
pilności w roztrząsaniu prośb żądają-
cych wsparcia, i baczeniu w udziela-
niu światłey i sprawiedliwey pomocy.
Ustawy: przyjęto na zgromadzeniu pow-
szechnćm dnia 2 kwietnia 1807 roku.

'Qto są z nich głównieysze punkta.
Komitet czyli biuro dyrektorów

zgromadza się raz na tydzień i starannie
rozstrząsą prośby do towarzystwa o

wsparcie. Przyjmują się tylko żądania
cudzoziemców cnotliwychiprawdziwie
w niedostatku zostających. Wsparcie
nie ogranicza się pieniędznii; lecz ponie-
waż towarzystwo ma w gronie swoim
osoby rozmaitych stanów, a między te-
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mi i należące 46 innych miłosiernych wszelkiego rodzaju potrzebami obarcze-
zakładów; osoby więc te, poczytują so- |ni zczasem i siły swe stargają, na pró-
bie za przyjemną powinność jwspierać.| żno około siebie wyglądać muszą tey
proszących, radami wszelkiego rodzaju, | pociechy i wsparcia, jakiebymożeda-
to jest, lekarskiemi, prawnemilub han-jła im rodzina i prz"we. >
dlowemi, dając oraz żądającym, po nay- |sney oyczyznie.
ściśfeyszem dyrektorów badaniu, po- W raporcie, który mamy Bigoa so-
trzebne zaświadczenia, jeżeli na nie za-|bą, dyrektorowie zwylewem wdzięczńo-
slugują.
niemogących znaleść roboty dostająjJay
za pośrednictwem tego towarzystwa
wdowy, sieroty, chorzy i niedoktstni
cudzoziemcy, znaydują opiekęi ochro-
nę w koniecznych potrzebach, od pie-
niactwa i szalbierstwa; a nakoniec, spo-
sobność powrócenia do oyczyzny, jeżeli
tego sobie ŻyczĄ, ulatwia się im i na-
stręcza.

Niepodobna ałęky w mieście tak lu-
dnem jak Londyn, nigdy się nie dać o-
szukać co do rzeczywistey wartości 0-

sobwspieranych; lecz, ponieważ w ko-

mitecie dyrektorów; znaydują się osoby

ze stalego lądu, albo na nim rozległą
utrzymujące korrespondencyą; przeto
bardzo rzadko się przytrafia, ażeby da-
no wsparcie osobom niezasługującym
na nie. Wszakże, gdy Londyn jest
punktem środkowym dla wielu prze-

myślnych cudzoziemców, „mających na-

dzieję korzystnie, w mieście tak ludnem
i wielkiem, użyć swoich talentów; wy-

pada zatem, iż daleko więcey tu znay-
dować się może dla nich zawodów i nie-
przewidzianych przypadków, jak gdzie
indziey; i niepodobna sobie wyobrazić
smutnieyszego położenia nad to, w ja-
kićm zostają ci omyleni w nadziei cu-
dzoziemcy, którzy nieznając języka kra-
jowego ani obyczajów, po wyczerpaniu
wszystkich środków utrzymania się, po-
grążonymi są w ostatniey nędzy. Agdy|

 

I tak, wielu nieszczęśliwych ści wyznają, iż bardzo hoynie byli wspie-
rani dobroczynnością członków towa-
sę dba ata podała iim sposobność roz-
dzielenia wsparcia dla osob więcey
1,200 z różnych narodów (nie. licząc
w to ich familij); i postawiła w stanie,
|iż mogli utrzymywać pensyami miesię-
cznemi 40 rodzin, w liczbie których
znayduje się wie” starców, co nayle-
pszą część życia swego poświęciwszy
dla dobra handlu i przemysłu krajo-
wego, poźniey postradali zdrowie,a
przez wiek i dolegliwości stawszy się
niezdatnymi do zapracowania nautrzy-
manie się swoje, pozbawieni jako cu-
dzoziemcy wszelkiego prawa do para-
fijalnego wsparcia, stali się ofiarą nę-
dzy i nieznośnego położenia.

Redaktorowie raportu z ukontento-
waniem uważają, iż w liczbie 1,200
osob, „które prosiły i otrzymały wspar-
cie, nie ma i 1o przykładów: usiłowań
do oszukania dyrektorów fałszywóm wy-
stawieniem położenia. Dla zapewnie-
nia zakładowi, tey trwałości na jaką za-
sługuje, obmyślono mu fundusz kapital-
ny, utworzony ż trzeciey części wszy-
stkich składek, niemńieyszych od dzie-
sięciugwinej. Wydatki zwyczayne opę-
dzają się procentem od tego kapitału
złożonego na banku publicznym, oraz
dochodów z opłat PRACAAA są
członków.
"my mieć peadoo wsparciaTo-
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warzystwa, nie tylko trzeba być cu- |

jeszcze ażeby”|a koncert uczynił około 100,000 fran-

pobyt w Anglii sześć miesięcy czasu |ków dochodu.
dzoziemcem,ale potrzeba

854

stwa: Udało się to nad .spodziewanie,

Bilety wchodowe na

"wynosił: w prośbie należy wyjaśnić po: jten koncert bardzo starannie rytowa ne,

"wod podróży i dowieść, że próżne by-

ły starania o utrzymanie się własną

pracą, oprócz przypadku rozbicia okrę-

tu, który sam mówi za sobą.

Urzędnikami towarzystwa są: pa-

tron, prezydent, vice-prezydenci, pod'

skarbi, gubernatorowie, dyrektorowie

i sekretarze: «i,
Dyrekcya ogulna interesów należy do

zgromadzenia gubernatorów: a zaśinte-

resa potoczne prowadzą dyrektorowie,

corok wybrani przez tajemne krćski na

zgromadzeniu gubernatorów.

Dar 10 gwineów i więcey, czyni da-

jącego gubernatorem dożywotnim. Orpła-

ta niemnieysza od jedney gwinei sta-

nowi.gubernatora rocznego, który nie

ma głosu stanowczego na posiedzeniach

„powszechnych, ani też króski w wybo-

rach; ale może zalecać osoby do wspar-

BAŁY a: ka a A i

Exekutor testamentowey legacyi od

40 funtów szterlingów i więcey, staje

się gubernatorem dożywotnim. W ra-

porcie, którego treść tu wypisujemy, po

opisaniu praw i urządzeń towarzystwa,

znayduje się lista nazwisk członków,

zaymująca 4o0 stronic. Daje się tam

widzieć korporacya londyńska zapisana

na 200 gwineów, niektórzy obywatele

angielscy na 59 gwineów, wielu od 20

do 10, naymnieysza zaś ilość jest jedney |

Gwineę, raarjedoia og
©Na: początku; czerwca roku 1814

wyrażały z Ewangelii przypowieść o S2-
marytaninie. Przedstawia się on tam
jako udzielający wsparcie cudzoziemcowi
ogołoconemu od złodziejow; koń zaś
tuż stojący, spokoyiie się pasąc, daje
postrzedz ile ta obojętność jego odbiia
od skwapliwości, którą okazuje postawa
pana. U spodu ryciny umiesczone;
czyniące wrażenie słowa zbawiciela:
Idźże i czyń podobnie. Niżey kupon

czyli okrawek mogący się odjąć, mają-

cy podpis i pieczątkę jednego z dyre=

ktorów, i służący za bilet wchodowy,

zostawiając rycinę wchodzącemu, któ-
reyby zapewne chętnie pozbywać nie

chciał.* |
Z dodatków do tego rapportu 30.

stronic wynoszących, przytoczymy tu

wypadki naybardziey interesujące, któ-

re tam po szczegule są opisane.
NroI.Wyspiarz z Otaity mający

wieku fat 18, nazwany 7homma, zawie-

ziony przez kapitana okrętu amery-

kańskiego do portu Jackson w nowey
Gallii południowey. "Tam za przyrze-

czeniem dostateczney nagrody od wła-
ściciela okrętu angielskiego, który miał
płynąć do wyspy Bunty, dla połowu cie-
ląt morskich , podjął się tey pracy, po- '

nieważ był wybornym nurkiem, pod

warunkiem wszelako, że odesłanym zo-

stanie do wyspy oyczystey. Zostawio-

no gobez litości z trzema innymi w tey

krainie opustoszaley przez rok cały, za- administratorowie tego zakładu powzię-

li myśl szczęśliwą korzystania z bytno-

ści isławy Pani Katalani, dla wydania |trzymania życia,

trudnionego tym polowem w pośród

wszelkich naywiększych trudności u-
tak, iż jeden ztych nie-

wielkiego koncertu na rzecz towarzy- |szczęśliwych. nie wytrzymał. Pozostali
55*
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gotowym. mieli. dostateczny ładunek
cieląt morskich, kiedy okręt powrócił
i wziął ich. z sobą; lecz. zamiast wysa-
dzenia Thomma w. porcie Jackson ipo
starania się o odesłanie do Otaity, za-
wieziono. ga do Anglii: tamokręt został
przedany a '[qhomma odprawiony: bez
litości i wsparcia, nieznający. krajowe-
go języka. Opatrzność sprawiła, że-spat-
kał współziomka , który go zaznajomił
z Anglikiem mówiącym językiem. ota-
ickim; ale ten na próżno starał się a
żeby. nażypdtdho jego zasługi.. Wtedy
zaleconym.| został. towarzystwu, które
mu zaraz wyznaczyło: pensyą stołową,
a za wstąwieniem się towarzystwa sta-
nęła między nim. a agentem okrętu: u-
mowa, która dla "homma wyjednała
51 funtów sterlingów. w nagrodę: jego
usług.

son, i otrzymała od rządu rozkaz, aże-
by stamtąd przetransportowany został
do swojey wyspy..

Ne"TV. Fabrykant niemieckiw Lon-
dynie zostający, uległ niesczęściu, któ-
re go do nedzy przyprowadziło z żoną
i czworgiem dzieci. Przekładał komite-
towi, że mała summa. 40 funtów ster-
lingów postawiłaby go.w stanie daley swą
pracę ciagnąć,. z. nadzieją, że należność
będzie mógł powrócić. Dwóch członków
poruszeni jego postacią zewnętrzną, u-
czciwą i przyzwoitą,. przekonani. oraz
świadectwami,. które: miał: o; dobrem
prowadzeniu się, podjęli: się z.własney
kieszeni dać mu po 10 funtów: sterlin-
gów, a dyrektorowie dopełnili summę.
Sprawiło to pożądany: skutek, . fabry:
kant odzyskał męztwo, a uczciwym:

Towarzystwo dało. mu summę|
potrzebną do powrócenia do portu Jack-
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i powrócić: dobrodziejom. swoimkwotę,
którą mu. wspaniale ofiarowali.

N* V.. Francuzka. rodem.z Verdun,
poszła tam za jednego z jeńców angiel-
skich, tak. długo. w. tćm. mieście utrzy-
.mywanych
wolność,którą. winien. był naybardziey

; ten. ostani gdy. otrzymał

troskliwey, staranności żony. swojey, po-
wrócił do. Anglii , tam kilka.miesięcy
razem przepędziwszy , wyprawił się do.
Indyi, zostawując żonę. z dzieckiem. Ta.
niesczęśliwa: nieznając zupełnie- języka.
krajowego, miała. już. „wpaść: wrozpacz,.
gdy. litość sąsiadów. pierwszy: jey: wyje--
dnała przytułek iinastręczyła sposobność
odwołania się do. towarzystwa,. które:
wkrótce: dało. jey; sposobność utrzyma-
nia. się,.i. umieściła, jaka. nauczycielkę,,
w: jednym: szanownym. domu..

Ner VIII. Łekaz holenderski, chcący
w New.- jorkuzamieszkać,sinakwAm-
sterdamie na stateki zapłaciłz góry ka--
pitanowi 8 funtów. sterlingów: za prze-.
woz swóy.i syna. swego.. Niesczęściem:
ten. statek. spotkanym: był. przez. okręt.
wojenny angielski,,który. go przypro--
wadził do Anglii dla przetrząsnienia. Ka-
pitan. wysadził na. ląd: swoich. podróż-
nych. Statek wkrótce został uwolnio-.
ny; wszakże kapitan nie chciałjuż do
Ameryki. jechać;, ale: w zamiarze zawi-
nienia. do.portu. jakiego: europeyskiego,.
nie tylko. odmówił: wypełnienia. swojey'
umowy;,. lecz. nawet. nową; summę wy”
mogł: ad. niesczęśliwego» lekarza. "Ten,.
podał: towarzystwu: prośbę,. która z0-
stała: przyjętą, po: głębokiem: roztrzą-
śnieniu ,. w. chwili,. kiedy; kapitan już.
miałjechać: na: morze.. Surowe: kroki
towarzystwa zniewoliły go, że oddał za-
płatę: umowy ,. którey warunków nie:

przemysłem potrafił utrzymać familią dopełnił.



857.

Ne XVII.Niemiecbardzo biegły.w ję=
zykach. starożytnych; po wielu. trudno-
ściach, otrzymał nakoniec mieysce pod?
nauczyciela w pewney. wielkiey szkole;
lecz brakowało mu jeszcze kosztu na:
odbycie podróży i okazanie się w prze-
zwoitem odzieniu.. Dyrektorowie towa*
rzystwa dali mu summę potrzebną, któ-
rey część ze'swojey pensyi wypłacił;a |
toli nie upłynął rok jeszcze, gdy. ten

- nauczyciel ogłuchł, co sprawiło; że stra-
cił mieysce a przetoi wszelką nadzieję
utrzymania: życia;. ponieważ: choroba
jego. nie ustąpiła: lekarstwom: użytym:
Nieszczęśliwy ten zaleconym został przez
jednego z.dyrektorów, towarzystwu zay:
mującemu. się: charobami okai ucha, a
ratunek. tak. był skuteczny.i prędki, iż
we trzy: tygodnie oznaymił do- biura, że
polepszenie-jego.stanu:pozwoliło mu za-
jąc sięobowiązkiemwmieyscu nowem,
na które zalecono go-z. pensyą 50 fun-
tów: sterlingów' na rok,. byleby tylko
mógł ponieść: koszta: podróży.. Pienią-
dze przez: jednego: z: dyrektorów: zosta-
ły mu zaliczone: Nauczyciel zostaje w o-
bowiązku. i: błogosławi Opatrznościito
warzystwu..

N* XVIII...Wyspiarz z wyspy fran-
cuzkiey sprowadzony w 16 roku życia do
Anglii przez. osobę, która. go wzięła na
służbę niby: na cały. czas pobytu:swego |
w. tym kraju ;; lecz. w: kilka: tygodni o0-
soba: ta umknęła; zostawując swego słu-
żącego. bez. żadnego: wsparcia:. Ludzie
domowi: utrzymywali: go u. siebie my;
śląc, że” jego pan powróci ;. lecz: gdy już
nie było wątpliwości w: tym względzie,
odprawili: nieszczęśliwego: młodzieńca,
dając mu poznać,. że go posądzają: o
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schronił się: pod bramę jednego domnu;.
niewiasta. przechodząc uważała go, lecz:
mu nic nie. mówiła,nazajutrz zrana:
znaydując go jeszcze na tćm: samćm:
mieyscu, zapytywała., lecz: nie wiado-
mość języka nie dozwalała mu.na.to za--
pytanie odpowiedzieć” inaczey, jak. łza--
mi rozpaczy. Niewiasta: ta poruszona:
litością, przyprowadzila. młodzieńca do»
siebie: i opowiedziała: mężowi: przypa--
dek.. "Ten. powodowany: temże- samem:
uczuciem ,. dał zrozumieć młodzieńco--
wi, iż może zostać u nich i dzielić szczu--
ple: codzienne pożywienie.. Przeszło 3;
tygodnie zostawał u tych.dobrych lu--
dzi, którzy jeszcze pracą rąkswoich ży=
wili troje dzieci.. Gdy. wszelako zasta-
nawiali się jakimby. sposobem* można:
bez. okrucieństwa pozbyć się: ciężaru,.
który. stawał się nadto. wielkim,. nie--
wiasta przypadkiem usłyszała. mówią-
cych o towarzystwie ,. przyprowadziła:
młodzieńca do jednego członka, który:
go dyrektorom: zalecił. Stanął przed:
nimi razem ze swoją matką przybraną,,
która: mu: dała: naylepsze świadectwo..

Wytłumaczył jak mógł swoją historyą:
|| okazał niezmierną: żądzę powrócenia:
do rodziców. Dyrektorowie: czynili po-.
trzebne: starania około: tego, i dokaza=-
li, że powrócił dó swey, oyczyzny..

Kiedy. ta anegdota opowiedzianą zo--
stała: przy, obiedzie' rocznego: obchodu.
towarzystwa ,. jeden* z: wice prezyden--
tów tak był poruszony postępkiem ludz-
kim; i: wspaniałym: uczciwey: familii,.
która» przyjęła: t wspierała tego cudzo-
ziemca ,. iż zaproponował ażeby: zrobić
składkę: na: nią: około stołu. Składka:
ta: wyniosła. 25 gwineów. Był to praw- zmowę z panem:.Błąkając się przezca- '

ły dzień po ulicy, gdy: nad wieczór
dziwy. majątek dla tych biednych ludzi,,
którzy wkrótce potem mieli jeszcze u=-
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kontentowanie odebrać list od oyca te-
go młodzieńca , napełniony wyrażenia-
mi nayżywszey wdzięczności. Młodzie-
niecprzybyły do kraju swojego, zupeł-
nie jest szczęśliwym wśród swójcy ro-
dziny. Ś

Ileż stronic historyi trzebaby prze-
czytać, ażeby na trafić na szczeguły,
któreby takie na sercu czyniły wraże-
nie, jak te, któreśmy dopiero opisali.
Przekonanie, iż na brzegu strumienia
nędzy ludzkiey, znaydują się istoty szla-
chetnie zatrudnione'wspieraniem nie-
szczęśliwych, które on porywa, jest je-
dną z naysłodszych myśli jakie mogą u-
łagodzić gorycz tych, które wzbudza
widok nieszczęść nięnleczonych ani na-
prawić się moggących.

O życiu Hermana Augusta FRANKE Z4-
ŁOŻYCIELA"DOMU NAUKOWO « SIEROCEGO
w Hali,z opisem tego zakładu i in-
nych z nim połączonych. Ciąg Sci.
Ob. wyżey str. 685—705.

Ml OPIS POJEDYNCZYCH CZĘSCI ZAKŁADU

4) Dom sierot właściwy.

W roku 16g5 dnia 5 listopada wziął
Franke pierwsze cztery sieroty, których
dnia 16 tegoż miesiąca miał g, a na
końcu roku 12. Następnie liczba ich
doszła do 200, w poźnieyszym atoli cza-
sie stopniami musiała być zmnieyszoną.
Z tem wszystkićm przez ciąg jednego
wieku od utworzenia tego domu, zna-
lazło w nim schronienie i wychowanie
sierot 4,545.

Każdy sierota pozbawiony oyca mo-
że być przyjęty dotego domu bądź Pru-
sak bądź zagraniczny, byleby tylko 
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miał lat 10 skończonych wieku. Tym
końcemudawaćsię trzeba do direktorium
i złożyć metrykę chrzstu oraz dowody
sieroctwa. Do bliższego poznania urzą-
dzeń tego domu, służą następujące szcze-

guły.
» 1) Liczba chłopców wynosiła w ro-
ku 1798 ogułem siedemdziesiąt pięć osob.
Mieszkali we czterech obszernych i zdro-
we powietrze mających izbach pod o-
kiem osobliwych dozorców, nad którymi
był starszy przełożony. Jeden z tych
dozorców czyli nauczycielów sierocych
zawsze jest przy nich nie odstępnie, a
w nocy wszystkie sieroty razem z nau-
czycielami sypiają w jedney sali. Tu
zostając sposobią się oni do jakiey pro-
fessyi lub rzemiosła, albo nawet do
nauk. Jeżeli do ostatnich nieokazują
skłonności, tedy po czternastu leciech
swujego wieku oddawani są krewnym,
dla dalszego o nich starania.

.2) Liczba dziewcząt, przyjmujących
się w roku 10 wieku była roku 1799
osob trzydzieści. Mieszkają w izbie ob-
szerney na obie strony okna mającey,
pod dozorem tak zwaney matki siero-
cey (Waisenmutter), która jak w dzień
tak i w nocy, kiedy sypiają razem w je-
dney sali, zostaje z nimi. Utrzymują
się w tym domu do lat 15, a potćm
powracają do familii lub oddawane są
na służbę. i

5) W utrzymaniu tych di sta-
rają się postępować z nayściśleyszem
gospodarstwem, niedopuszczając się ato*
li sknerstwa, przeciwnego celowi tego
zakładu. Gdy zaś przyszły ich los i
przeznaczenie po większey części bardzo
niepewne; przeto za główne sobie zte-
go względu położono prawidło, nieu-

trzymywać ich pieszczotliwie,aa unika-
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niem miękkości w wychowaniu, ochra-
niać od szkodliwego na przyszłość przy-

zwyczajenia. Odzież ich zawsze cała
i czysta i dla tego mają podwóyne su-
knie a potróyną bieliznę, którą regu-

łarnie odmieniają co tydzień. Wiele

nawet osob jest przeznaczonych. do po-

mocy i utrzymania ich ochędostwa. Po-

karm ich prosty, wszelakoż lepszy od

tego jaki wielu miałó urodziców. Do-
stają na śniadanie chleb, na obiad po-

trawę jarzynną, a dwa razy na tydzień

mięso; na podwieczorek chleb, na wie-

czerzę supę, albo sałatę, piwną polew-

kę lub mleko, i cztery razy. na tydzień

masło. Chłopcy odbywają obiad i wie-

czerzę razem w wielkiey sali, dziewczę»

ta zaś w swoim mieszkalnym domu

w izbie jadalney (1). W zdarzoney
niemocy iw chorobach, chłopcy idą do

infirmaryi, a dziewczęta mają do tego

izbę przy swóm mieszkaniu, gdzie ma-

ją o nich staranie lekarze, i nie zbywa
im na żadnóm w tym stanie potrze-

bnóm opatrzeniu. Kiedy oddalają się
z domu nazawsze, wtedy dostają na

trzy zmiany bieliznę i nową odzież.

Udający się na uniwersytet, dostają xiąg

(*) Przytoczyć tu należy osobne fundusze dla
sierot i ubogich uczniów tego zakładu. W r.
1713,kupiec lipski,radca handlowy Rosenthal,

zapisał 2,000 talarów, z procentów którey
summy, kilku uczniów, w dzień 5. Andrzeja

dostaje odzież, po stosownóm wprzódy nau:

czającóm napomnieniu. Roku 1759 amtman

Stubenrauch, nadał 600 talarów, z procen-

tów. którey summy wszyscy stołownicy do-

mu sierocego w styczniu mają pieczeń.
Z takiegoż zapisu w roku 1769 uczynione-
o przez superintendenta Darnemana, ma-

ą na 5. Michał stół z mięsem; i toż samo
w dniu 24 lipoa, z funduszu równego za-

wa
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„wiele; inni zaś jako i dziewczęta niektóre
tylko. Ostatnim daje się dwie pary
sukień i na cztery zmiany bielizna.

4) Dozor nad wychowaniem wszyst-
kich dzieci utrzymuje główny zawia-
dowca szkoły niemieckiey , mający do

|tego wielu pomocników. Czterech nau-
czycielów sierocych, mają szczegulną
baczność na chłopców, w przerwach
między lekcyami , a w czasie lekcyi do-
pełniają to, dozorca i nauczyciele szkal-
ni. Starsi przez cały rok wstająopią-
tey, młodzi godzinę dłużey śpią w Zi-
mie. Wcześnie układają ich do po-
rządku i życia pracowitego. Kilka ra-
zy na tydzień prowadzą ich dozorcy na
przechadzkę. Zimową porą szczegul-
niey zatrudniają się robotą ręczną. Pi-
łują drwa po kilka godzin: mnieysi u-
żywają się często w aptece do robot
mniey ciężkich. Latem starsi i mniey-
si zbierają liście morwowe, na karm dla
jedwabników utrzymywanych w domu.

5) Wychowaniem dziewcząt, pod kie-
runkiem główney mistrzyni, zaymuje
się matka sieroca.  WWstają one o pią-
tey w lecie a o szóstey w zimie. Czas
wolny od lekcyi szkolney,przepędzają
na robotach płci swojey właściwych.
Niektóre pomagają w kuchni, w ogro-
dzie, i w utrzymywaniu jedwabników:
inne zaymują się wiązaniem, robią ko-

szule, przędzą, pierą i t. p. Oprócz
matki, mają jeszcze dwie nauczycielki
przewodniczące iim w robotach. Po
większey części same dla siebie robią
wszystkie potrzebne rzeczy. Jednakże
znaydują się dwie sługi, które odbywa-
ją roboty cięźsze. Matka wyprowadza
je w pewnych czasach na przechadz-
kę. — Ważnieysze sprawy załatwia głó- pisu Karola Kruzyusa nastałego w roku
wny dozorca szkoły niemieckiey z nau-
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'czycielami, a w potrzebie:śmy
stawienie do dyrektorium.

'6) Wszystkie dzieciucząsię: kids
sach będących w samym domu:siero-
cym, i mają dostarczane xiążki, papier
ico potrzebą. W przerwach między
lekcyami, część chłopców bierze lekcyą
rysunku. Rano i w wieczor odbywają
z dozorcami i nauczycielami modlitwy.
W niedzielę, «starsi idą na nabożeństwo
do kościoła,'a młodsi modlą -się z ucz-
niami szkoły :niemieckiey.

„B.) Pedagogium królewskie.

Zakład ten 'wychowańia i nauki,
przeznaczony jest dla takiey młodzi,
którą rodzice lub opiekunowie są w sta-
nie sposobić do średniey albo i wyż-

ra bez względu czyli ze stanu hrabiów,
szlachty albo majętnieyszychmiesczan,
może się udawać do powołania 'uczone-
go, do służby cywilney lub woyskowey,

— do handlu lub gospodarstwa wieyskie-
go. „Dobre wychowanie i nauka zawsze
im równie pożytecznemi się uważają.

Pierwszy plan ułożony wrr. 1695, a
formalne otwarcie szkoły, podimieniem
pedagogium, nastało w lecie r. 1696——
Ziostaje ona pod wiedzą tegoż dyrekto-
rium co i dom sierocy , ale udzielnego
nia naczelnika. Kiedy ma tyle uczniów
ile ich objąć może, wtedy znayduje się
w niey dwónastu nauczycielów stałych,
z których każdy „pilnuje nieodstępnie od
sześciu do ośmiu wychowanków. Oprócz
tego, są nauczyciele przychodzący do
języków żyjących i do sztukróżnych.
„Nie masz określenia na liczbę uczniów.
Z początku kiedy ciaśniey mieszkali,
znaydowało się ich po 200i więcey, po-

 usposobienie.

 

864

źńiey zaczęło:utrzymywać po80 tylko
dla większeywygody. Od początku te-
„go zakładu aż do roku 1796, było w nim
uczniów 2,358, z których 966 krajo-
wych, a 1,572 zagranicznych. Zcałey
tey liczby umarło nie więcey jak trzy”
dziestu. Uczniowie przychodzący z mia-
(sta na naukę, płacą rocznie po tala-
rów 52.

'Ekonom zawiaduje częścią gospodar-
ską i rachunkową.

Do roku 1791, pedagogium niemia-
ło żadnego kapitału, ai ten nie wielki

|jaki dostało poźniey. Składa się bo-
| wiem ze 4,000 talarów , przez dwa te-
stamentowe zapisy nadanych. Pobiera

nadto, od roku 1796, wsparcie corocz-
ne po 600 talarów z kassy akcyzney, za
rozkazem króla Fryderyka Wilhelma II.

szey klassy życia towarzyskiego,i któ-|- W. nauczaniu ma się na celu wyższe
Jest sześć klas do nauki

języka niemieckiego, siedem do łaciń-
skiego,cztery do francuzkiego. Przy-
gotowujący się do teologii , znaydują ła-
twość nauczenia się po hebraysku. O-
prócz tego jest pięć klas do nauki religii,
cztery do początków filozofii praktycz-
ney, dwie do historyi naturalney, siedem
do arytmetykii matematyki, sześć do hi-
storyi i geografii, dwie do kalligrafii,
dwie dorysunku. Muzyka, tańce i to-
karstwo, nie są w zaniedbaniu. Ucznio-
wie nieokazujący zdatności do powoła-
nia uczonego, uwalniają się od nauki
języków starożytnych, na mieyscu któ-
rych zatrudnieni są przedmiotami, wię-
cey ich interesującemi.
W pomoc do nauk służą: dwie bi-

blioteki, jedna wielka zawierająca dzie-
ła wszelkiego rodzaju, a druga mała zło-
żona jedynie z xiąg niemieckich; gabi-
net fizyki, chemii, anatomii , oraz mu-
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zeum historyi naturalney i ogrod bota-
ńiczny. _ «m

Obszerne dziedzińce i dobrze utrzy-
many ogrod, przeznaczone są do Ćwi-
czeń gimnastycznych.

Żadnego ucznia do pedagogium bez-
płatnie nie przyymują. Płata roczna
wynosi od 500 do 400 talarów , podług

tego jak uczeń ma stancyą udzielną al-
bo wspólną z innymi, dostaje mniey lub
więcey na swoje.drobne wydatki, mniey
lub więcey ma nauczycielów prywat-
nych, i mniey lub więcey kosztownem
obchodzi się odzieniem.

Co miesiąc posyłają rodzicom zapis

o obyczajach i postępie w naukach ucz-
niów, że świadectwem tygodniowem ich
nauczycielów. |

- Uczniowie mający być przyjętymi
do pedagogium, przedstawiani są głó-
wnemu dozorcy, a jeżeli przybywają
zinney. szkoły, wtedy muszą składać
AARONA dawnieyszych nanuczycie-
ów.

O) Szkoła łacińska.

Szkoła taistnieje od roku 1696. Li-
czono w niey zawsze po 550 uczniów od
roku 1730 do 1745 razem z sierotami:
poźniey atołi ograniczono ich wszyst-
kich ilosć do dwóchset. Zostaje ona pod
zawiadowaniem trzech członków dire-
ktorium oraz dozorców młodszych. Ci
ostatni mieszkają razem z uczniami.

"Szkoła łacińska przeznaczona jest
dla uczniów sposobiących się do powo-
łania uczonego. Wielką jey zaletę sta-
nowi to, że tam nie wszystek czas o-
bracany jest na łacinę, jak się prakty-
kuje po innych podobnego rodzaju za-
kladach; ale uczniowie nabywają po”

Dzieje dobrocz. wrzesień, rok 1822.
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czątków różnych nauk, które mogą

być pożytecznemi.
Różni się ona tem szczegulniey od

pedagogium, że w niey miesczą się nie

sami wyłącznie dostatnieysi. Nauka

moralności postępuje tam na równi

z umiejętnościami, a osobliwszy wzgląd

zachowuje się na to wszystko cokolwiek

ściąga się do zdrowia i ćwiczeń ciała.

Dla otrzymania mieysca stawić się

trzeba do direktorium lub do główne-

go dozorcy, osobliwie jeżeli kto chce o-

trzymać zmnieyszenie opłaty dla pe-

wney liczby dozwolon.e Może” być

przyjętym każdego czasu, ale naydogo-

dniey w kwietniu i październiku, w któ-

rych epokach rozpoczynają się kursa.

KExamina publiczne odbywają się na

wielkanoc i $. Michał. Oprócz tego, u-

czniowie udający się do Uniwersytetu,

zdają osobny examen dla otrzymania

świadectwa zwanego Testimonium ho-

nestae dimissionis, bez którego nie mo-

gą być przyjętymi do uniwersytetu.

_Dozor bezpośredni utrzymuje trzech
dozorców, z których jeden pełni obo-
wiązek ekonoma.

Opłata mieysc nie jest równa dla

wszystkich. Ci którzy nie są na żadnym

funduszu dobroczynnym, płacą na rok

około sta talarów. |Inni dopusczeni do

korzystania z funduszów, wnoszą po

talarów 80 albo 50; mający zaś stół bez-

płatny, dają tylko po tałarów 25,albo

i mniey jeszcze.

D) Szkoła niemiecka.

Franke założył tę szkołę w r. 1694

dla nauki dzieci ubogich. Wzięła ona
wzrost tak pomyślny, że nieraz potrze-

ba było dzielić samych chłopców na
56
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klas szesnaście, z przyczyny wielkiey
ich liczby. Dzieli się ona w ogulności
na trzy osobne szkoły , tojest , chłop-
ców, dziewcząt, i nowąszkołę miey-
ską.

1) Szkoła chłopców zwyczaynie ma
klas dziesięć, w których dają się lekcye
publiczne codzień, z rana od godziny|
ósmey do jedenastey, a po południu od
drugiey do czwartey. Oprócz tego, od
siódmey do ósmey z rana, a od czwar-

'tey do piątey po południu , biorą lek-
cye prywatne naymłodsi z sierot.
należy nauka muzyki głosowey. Wę
wszystkich klassach od ósmey aż do
dziewiątey , przedmiotem nauczania

jest religija, a w klassach wyższych treść
bóstoryi religii chrześcijańskiey. Odggo-
dziny dziewiątey do dziesiątey, ucznio-
wie niższych. klas
w sztuce pisania, a wyższych w ma-
łey kompozycyi mianowicie listów. Od
dziesiątey do jedenastey, mnieysi uczą
się czytać, a dorośleysi czytają, bądź
dzieło jakie elementarne dla nich uło-
żone, bądź pismo święte. W.zimie,
dzieci przychodzące z miąsta z miesz-
kań oddalonych, mają wolność przyno-
szenia z sobą obiadu , i cały dzień zo-
stają w klassach, pod dozorem nauczy-
ciela. Od godziny drugiey dotrzeciey,
w ośmiu klassach daje się arytmetyka,
a we dwóch niższych uczniowie wpra-
wują się do czytania. Uczniowie klas
wyższych mają dwie godziny na tydzień,
poświęcone na geografiją i historyą nie.
miecką. Od godziny trzeciey do czwar-
tey, wetrzech klassach uczą początków
języka łacińskiego; raz na tydzień daje
się w tey godzinie lekcya geografiii hi-
storyi naturalney : a w innych siedmiu |
klassach,zajęci są uczniowie czytaniem:

Tu|.

ośmiu ćwiczą się|
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wypisów, historyi aa Jezusa Chry-
stusa i Biblii. Zatrudnienie młodszych
jest takie same jak od godziny trzeciey
do czwartey. W niektórych godzinach
powtarzają katechizm, odmawiają zda-
nia wyjęte z Pisma świętego, a co kwar-
tał wyuczają się jedney pieśni. Odgo-
dziny czwarteydopiątey odbywa się
prywatne nauczanie małych sierot i
innych uczniów : pierwszych ćwiczą 0-
prócz tego w tym czasie,w czytaniu i

rysunku.
2) W szkole ao. wyjąwszy

małe odmiany, tym samym porządkiem
idzie nauka, rozdzielona także na dzie-
sięć klas. Od godziny dziesiątey do po-
łudnia, we czterech klassach przedmio-
tem nauki jest, szycie, wiązanie, ry-
sunek i haftowanie. >

5), Nowa szkoła mieyska, założona
w roku 1797, dzieli się na sześć klas,
trzy dla chłopców atrzy dla dziewcząt.
Urządzenie jey podobne do poprzedza-
jących, a służy szczegulniey dla dzieci
dostatnieyszych rodziców niższego sta-
nu. Od każdego dziecięcia płaci się tam
po dwa grosze srebrem na tydzień.
W innych szkołach opłata tygodniowa,
wynosi jeden grosz srebrny, alboi mniey
jeszcze, a wreszcie i nic rodzice nie pła-
cą udowodniwszy swoje ubóstwo.

Każda z tych szkół ma osobnego do-
zorcę, a ci wszyscy podlegają dozorcy

głównemu, którego obowiązkiem jest
w pewnych godzinach co tydzień da-

wać lekcye teoryi i praktyki dobrey me-
tody uczenia dlą studentów uniwersy-

teckich, chcących zaymować się nau-
czycielstwem w tych zakładach.

E) Stół bezpłatny w domu sierocym.

Sala w którey się ten stół daje, jest
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długa stop sto, szeroka stop 40,awy-
soka 20. Światło do niey wchodzi przez
dwa rzędy okien, będących jedne nad
drugiemi. Po środku między stołami
-mieysce oddzielone dla usługi, połączo-
ne z kuchnią, z którey na małym woz-
ku rozwożą naczynia stołowe i potra-
ów
"wszyscy stołownicy rozmaitych za-

kładów żywieni są kosztem domu sie-
rocego , częścią w refektarzu a częścią
w innych „mieyscach. Dozorcy i dru-
dzy przełożeni dawniey jadali w refek-
tarzu; poźniey wyznaczono im osobną
salę i mają potrawy te same, które słu-
żą dla chorych. Do refektarza chodzą
nauczyciele domu sierocego i szkół, stu-
denci gotujący się do ich zastąpienia,
sieroty, oficyaliści, i niektórzy ucznio-
wie szkoły łacinskiey zwani benefici-
arii. Oficyalistki i sieroty dziewczęta,
mają swóy refektarz. osobny. — W roku
1702 był utrzymywany stół extraordy-
naryjny dla ubogich studentów, dla ko-

rzystania z którego, potrzeba tylko by- |

ło z rana opowiedzieć się dozorcy. Po-
źniey to ustało. Ztóm wszystkićm wiel-

ka liczba externów, czyli uczniów przy-
chożych ze szkoły niemieckiey, mają

mieysce swoje w refektarzu. Dawniey
liczba stołowników domu sierocego wy-  

tc
nosiła codzień więcey ośmiuset. Skas-
sowaniestołu extraordynaryjnego i dal-
sze oszczędzenia, sprowadziły tę liczbę
do trzechset pięciudziesiąt.

"Dają na stół nauczycielów supę i ja-
rzyny, a co czwarty dzień mięso, wię-
cey cokolwiek od pół funta na osobę,
tudzież chlćb, piwo i masło; na wie-

czerzę , Skieb , supę, masło, piwo, la-
tem kaliszan lub sałatę. Sieroty; mia-
jące stół udzielny, dostają mięso dwa
razy na tydzień. *Do stołu bezpłatnego
dają tylko jarzyny, chlób, masło i pi-
wo. Obiad jedzą o południu a wiecze-
rzę o godzinie siódmey. Po przyjściu
wszystkich stołowników, jeden z sierot,
wybrany z dorośleyszych, błogosławi do
stołu, czyta jaką xiążkę wyznaczoną
przez czas jedzenia. Po jedzeniu od-
mawia. dziękczynne modły, i śpiewa.
pieśń krótką, a całe zgromadzenie cho-
rem odśpiewuje. Po fiwóch dozorców
zawsze jest Rłegtżch na obiedzie i na
wieczerzy,

Ludzie postronni mogą widzieć-to
stołowanie rano i w wieczor, do czego
służą dwa okna z przyległego domu do
sali w górze wchodzące.

(Ciąg 4ty i ostatni nastąpi.)

 

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZESZŁYCH.

BuLLA PAPIEŻA URBANA Vl O PIERWIASTKOWEM USTANOWIENIU BISKUPSTWA w WILNIE
z aktem jey wykonania przez DoBkRocosTa biskupa poznańskiego.

-

(W. archivumdyecezalnóm wileńskićm, w samym obrębie kościoła katedralnego,
nad bokową jego kolumnadą ze strony południowey, utrzymywanem, nie
masz oryginałów ani bulli tey ani aktu; ale są dwie kopije, wespół z in-
nemi kopijami funduszów biskupstwa i plebanij, zawarte w sięgach opra-

56*
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wnych, mającychtytuł Acta, dawnieyszey nieco uszkodzoney wpierwszych”
i ostatnich kartach, i poźnieyszey dobrze dochowaney. W obu tych «ię
gach, kopija rzeczoney bulli i aktu biskupa Dobrogosta, jest ma samym po-
czątku, a zatóm w xiędze dawnieyszey, numerem pierwszym oznaczoney,
właśnie naybardziey uszkodzona. Obie przy tóćm kopiję nie wolne od omy.
żek, dawnieysza wszelako więcey poprawna. MW zbiorach bull papiezkich
(in Bullariis) nie masz tey bulli drukowaney; a zatćm osądziliśmy rzeczą

pożyteczną, i ciekawości światłych czytelników naszych godną, ten ważny
dokument, należący do pierwiastków historyi kościoła litewskiego, pomie-
Ścić tu, w texcie oryginalnym, wedle dwóch starych kopiy sprostowanym,

_

W DIBOKZ

Summi Pontificis URBaN1 Orx ri super ere-|
ctionem Ecclesiae cathedralis -a Vra.|
DisLAo Btege Poloniae factam et crea- |
tionem ANrisziTis FILxENSzS.

Mos DoBRogosTzys (1) miseratione di-
vina episcopus posnąniensis. Ad perpe-
tuam rei memoriam, ac futurorum no-

titlam deducere cupientes. Universis
Christi fidelibus utriusque sexus salutem
in eo, qui est vera salus. Literas san-
ctissimi in Christo Patris ac Domini

Nostri, Domini Urbani, divina, providen-
tią Papaę sexti, in cordula canapi mo-
re romanae curiae bullatas, non vVitia-
'tas, non abrasas, non cancellatas, nec
abolitas, nec in aliqua sui parte sus-
pectas, sed prorsus omni vitio suspi-
cioneque carentes, recepimus in /zaec
verba.  URBANUS EPISCOPUS SERVUS SER.
FokRUM Del. (2) VWenerabili Fratri ©Do-.

(1) Dobrogost Nowodworski zostałbiskupem po-
znańskim r. 1584, a postąpił na katedrę
arcybiskupią: gnieznienską r. 13y4.

(2) Va formuła w tytułach rzymskich papie- i
żów teraz pospolita, bierze swóy. początek.
szczegulniey od: czasów ś. Grzegorza Wiel-
kiego, który sądził za rzecz przyzwoitą i |-
godnieyszą następcy Piotra, apostoła, pisać: |-
się zawsze i zaszczycać pokornym tytu- |.

td

z przydatkiem teraz zrobionego przekładu.).
»

1

PRZEKŁAD:

My DoBRocosr (1) z miłosierdzia bo-
skiego biskup. poznański. Na wieczną
rzeczy pamiątkę, i do wiadomości na-
stępców doprowadzić chcący. Wszyst.-
kim wiernym Chrystusowym obojey płci
zbawienia w tym który jest prawdzi-
wem zbawieniem. List nayświętszego
w Chrystusie oyca i pana naszego, pa-
na Urbana, z boskiey opatrzności pa-
pieża szóstego, na sznurku konopnym
zwyczajem dworu rzymskiego pieczę:
towany, nieuszkodzony , nieskrobany,
niepomazany, niezatarty, ani w żadney
części niepodeyrzany , ale zgoła nija-
'kiey wady i podeyrzenia niemający,
„odebraliśmy. w tych słowach.
| URBAN. BISKUP, SŁYGA sŁUG Bożych (2).

 

łem Sługi sług bożych, to jest: naylich-
szym i naypokornieyszym ze wszystkich
sług bozkich, stosownie do tego prawidła
Ewanelii (Math. 25. w 11. i Luc. g w. 48.)
że im kto jest na wyższym stopniu znacze-  nia, tym bardziey siebie za sługę drvgich
mieć powinien; aniżeli się zbytecznie upie-
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brogostio episcopo: posnaniensi salutem
et apostolicam benedictionem. oma-
nus pontifex beati Petri coelestis clavi-
geri successor, et vicarius Jesu Christi,
cuncta mundi climata, omniumque na-
tionum in illis degentium (1) paterna
consideratione discutit et examińat di-
ligenter, ex officii debito salutem quae-
rens et appetens singulorum, superna
fultus sapientia (2) illa suadentibus ratio-
nabilibus causis perpensa deliberatione
salubriter ordinat et disponit, quae gra-
ta divinae maiestati fore considerat,et
per quae oves sibi divinitus creditas ad
unicum Dominicum ovile reducat (5) et
proinde acquirat eis felicitatis aeternae
raemium, et veniam impetret anima-.k 9

bus, quae siquidem auctore Deocertius
et clarius credimus provenire, cam Ve-
"ritas fidei catholicae ad laudem et glo-
riam divini nominis dilatetur.  Sane
nuper pro parte eharissimi Alii nostri
Fladislai Regis et charissimae filiae no-
strae /ledvigis Reginae, Poloniae, illu-
strium, nobis fuit expositum, quod ipse

rex, postquam favente domino nostro

Jesu Christo, qui /ua vera (4) et can-
dor est lucis aeternae (5) et sancti spi-
ritus gratia illustratus, abiecta. idolo-
rum servitute, et caecitatis. errorum
detracta caligine, ad agnitionem verae
catholicae et orthodoxae fidei perveniś:
set: (6), sacro baptismatis fonte renatus,

 

m 4

rać o tytuł powszechnego patryarchy, jak
za jego czasów Jan Konstantynopolitański.
Cf. Opera 8. Greg. M.

(1) Mylnie jest w rękopiśmie legentium.

(2) W: obu rękopiśmach również mylnie pa:
tientia. >

(3) Joan. 16 w. 16.
(4) Joan 8w. 12;

- (5) Sap. 7 w..26. :
(6) Oczywiście-mylnie jęst. w oburękopismach
praenotisset.. :

g.'w..5; i'12 w. 46

biskup, błogosławionego Piotra,
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Wielebnemu bratu Dobrogostowi bi-
skupowi poznańskiemu zbawienie i a-
postolskie błogosławieństwo. Rzymski

nie-
bieskiego klucznika następca , i namie-
Śnik Jezusa Chrystusa, wszystkie kra-
iny świata oycowskim. względem zważa
i rozpoznaje pilnie, a wszech narodów
w nich mieszkających z obowiązku u-
rzędu, zbawienia szukając i: w szczegul-
ności każdego pragnąc, wyższą mądro-
ścią wsparty, rzeczy od słusznych przy-
czyn wskazane, po doyrzałem: roztrzą-
śnieniu, pożytecznie rozporządza i u-
stanawia, które miłemi być mogą bo- -
skiemu majestatowi te postrzega,i za
ich pośrednictwem, owce, wolą bożą
sobie powierzone, do jedney owczarni
pańskiey zaprowadza (5), ażeby tym
sposobem pozyskał dla.nich szczęśliwo-
ści wieczney nagrodę i duszom wyje-
dnał odpusczenie;. o czem wszystkiem
wierzymy , że rychley i pewniey za
zrządzeniem boskiem następuje, kiedy
się prawda wiary katolickiey na chwa-
łę i uwielbienie imienia boskiego roz-
szerza. Teraz właśnie ze strony nay-
milszego syna naszego MWadysława kró-
la polskiego i naymilszey córki naszey
Jadwigi królowey pelskiey, przeświet-
nych, przełożono nam zostało, że sam
król, kiedy za natchnieniem Panana
szego Jezusa Chrystusa, który jest praw-
dziwem światłem (4) ijasnością światła.
wiekuistego (5), oraz łaską duclia. świę-
tego objaśniony , odrznciwszy bałwa-
nów niewolą,i ślepoty błędów zerwaw-
szy bielmo-, do poznania prawdziwey
katolickiey iprawowierney wiary przy-
szedł (6), wtedy. w świętem chrzstu źró.
dle odrodzony, na mieyscu niejakiem3
ludnem,, Wilnozwanem., na którem,
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in quodam loco populoso, Vilna nuncu-
pato, in quo tam ipse rex ante bap-
tisma huiusmodi, quam Litvani et alii
infideles, in quodam fano,'vana deorum
„et idolorum numina superstitioge cole"
bant, huiusmodi fanum subvertit, idola
confregit, et comminuit frustatim, in
eodem loco quandam ecclesiam in ho-
norem sanctaeet individuae trinitatis,

ac gloriosae Dei genitricis virginis Ma-
riae, et beati Stanislai martyris, erigi
fecit, ipsamque sufficienter dotavit.Quod-
que ipse Rex, propter multitudinem cre-
„dentium ad fidem ipsam conversorum,
„ut in fide ipsa roborentur, desiderat,

'quod locus ipse in civitatem et ecclesia
praefata in cathedralem erigantur, et
quod si huiusmodi erectio fieret, multi
alii infideles ad fidem.converterentur
supradictam. Quare pro parte dicto-
rum regis et reginae nobis fuit humi-
liter supplicatum: ut locum ipsum in
civitatem et ecelesiam praedictam in
cathedralem ecclesiam, erigere, et ibi-
dem aliquem catholicum antistitem de-
putare, maxime cum iam dictus rex,

pro praemissis, ut asseritur (1), certos
redditus assignaverit (2), et si
modi fiat erectio, pro dote ipsiuseccle-
siae, plures et sufficientiores redditus
assignare proponat, de benignitate apo-
stolica dignaremur. Nos igitur, qui li-

 

(1) Co w jednym rękopiśmie jest błędnie
assentitur, poprawiło się tu z drugiego.

(2) Tu wzmianka o uczynionóm przed wyj-
ściem tey bulli kościoła katedralnego wileń-
skiego uposażeniu, stosuje się do dwóch
oryginalnych na pargaminie przywilejów
Władysława Jagiełła króla adkkicca: i Ale-
xandra czyli Witołda Xiążęcia brzeskiego
i grodzieńskiego, w archiwum dyecezalnćm
wileńskiem aż dotąd zachowanych, z któ:
rych pićrwszy, w polskim przekładzie po-

uius-'

tak on król, przed chrzstem rzeczonym,
jako też Litwini i inni niewierni, w nie-
jakieyś bożnicy, czcze bogów i bałwa-
nów bożyszcza zabobonnie czcili, tako-
wą świątynią wywrócił, bałwany po-
kruszył , i podruzgotał na kawałki, a
na temże mieyscu niejakiś kościoł na.
cześć świętey i nierozdzielney '[róycy,

oraz chwalebney Bogarodzicy Panny Ma-

ryi i błogosławionego Stanisława mę-

czennika, wystawić kazał,i ony dosta-

tecznie uposażył. | że sam król, z po-
wodu wielości wierzących do wiary sa-.

mey nawróconych, końcem utwierdze-

nia ich w teyże wierze, żąda, aby miey-

sce owo na miasto, a kościoł pomienio-
ny na katedralny, były podniesione, i

że , jeżeli to podniesienie nastąpi, wte-

dy wielu innych niewiernych nawróci

się do teyże wiary. Przetoż ze strony

pcimienionych, króla i królowey, pokor-

nie nas upraszano, ażebyśmy z łaska-
wości apostolskiey raczyli, mieysce sa-

mo na miasto a kościoł rzeczony na ka-

tedralny podnieść, i tamże biskupa ja-
kiego katolickiego zesłać, zwłascza że

już tenże król uprzednio, jak twierdzą, -

pewne dochody naznaczył (2),i jeżeli to

podniesienie nastąpi, na uposażenie sa-

mego kościoła, większe i dostatnieysze
dochody naznaczyć zamierza. My za-
tem, którzy acz niegodni, po tymże

błogosławionym Pietrze nastąpiliśmy, I
namieśnictwo Chrystusa na ziemi spra-

wujemy, lubo o wyżey wzmiankowanych

 

w Ka-oś n , tr. o a drugimiesczony wyzey S 77
5 ilią Ś.mieńcu (zapewne litewskim) w wi

Jakóba apostoła, 1388 datowany, nadał wi-
leńskiemu biskupowi wsie: "Trebuna, Kło- dno i Wasilowo, w owieciebrzeskim litew-

skim, Jarynice w drogickim, a Wechatnicę

w dubieńskim na Wołyniu. 5
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cet immeriti,i aldem taatoPetro succes-

simus Christique vices gerimus in ter-
ris,licet de praemissis certam notitiam

non habeamus,ad divini tamen nomi-

nis laudem, et gloriam ac exaltationem

ecclesiae suae sanctae, et dilatationem

et propagationem dictae fidei, quam
et animarum salutem, nostris tempori-

bus adaugeri intensjs desideriis affecta-

mus, huiusmodi supplicationibus incli-
nati, Fraternitati tuae, de qua in hiset

aliis plenam in Domino fiduciam obti-
nemus, per apostolica seripta, commit-

timus et mandamus, quatenus de prae-

missis actoritate nostra te diligenter

informes, et si per informationem San

„modi tibi constiterit, quod huiusmodi

redditus sufficiunt pro praemissis, et
locus ac ecclesia praedicti, sunt apti
et idoneij, ut locusin ciyvitatem et eccele-
sia ipsa pro cathedrali erigantur, et ut
praeficiatur ibidem aliquis in 'episco-
pum etpastorem; locum ipsum, post-
quam dos per vos sufficiens assignata
fuerit, ut  praefertur, in civitatem, et
eamdem ecclesiamin cathedralem eccle-

siam, auctoritate nostra erigas, et dein-

de, postquam huiusmedi erectionem et
alia praemissa feceris, venerabilem fra-

trem nostrum Andream episcopum ce-

retensem, qui, ut asseritur, eidemeccle-
siae ceretensi hactenus laudabiliter
praefuit, et qui eamdem ecclesiam, si
per te ipsum (1) in cathedralem erigi

contigerit, [ut praefertur, sciet et po-

terit salubriter erigere et utiliter gu-

bernare, a vinculo, quo ipsi ceretensi
ecclesiae tenetur, absolvas, et ad prae-

fatam ecclesiam sic erectam, auctori-

 

Pm

= ©:"W. obudwóch rękopismach jest błędnie
ipsam.

—

tąd chwalebnie przewodniczył,  
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rzeczach pewney wiadomości nie ma-
my, jednakże na chwałę i uwielbienie
imienia boskiego, na podwyższenie ko-
ścioła jego świętego, rozszerzenie i roz-
krzewienie pomienioney wiary, którą,
jako i zbawieniedusz, w czasach na-

szych pomnażać z natężonemi chęciami
usiłujemy, ku tym pokornym prośbom
skłonieni, braterstwu twojemu, na któ-
rem w tem źdarzeniu i w innych zu-

pełną ufność pokładamy, przez apostol-
skie pisrma poruczamy i zlecamy, aże-

byś o pomienionych rzeczach powagą na-
szą wywiedział się, i jeżeli zwywiedze-
nia się tego przekonasz, że owe docho-
dy wystarczają na pomienione rzeczy,
a mieysce i kościoł są przyzwoite i zgo-
dne, aby to mieysce na miasto a ko-
ścioł na katedrę były podniesione, i a-
żeby tam naznaczonym był kto na bi-
skupa i pasterza; tedy mieysce samo,
po uznaniu przez was uposażenia do-
statecznem, jak się wyżey namienia, na
miasto, a ów kościoł na kościoł kate-
dralny, powagą naszą podniesiesz, a
potem gdy takowe podniesienie i inne.
uprzedne czylńności: dopełnisz, wów-
czas wielebnego brata naszego Andrze-
ja biskupa cereteńskiego, (który., jak
twierdzą, cereteńskiemu kościołowi do-

a któe

ry iten nowy kościoł, jeśli tobie same=
mu wypadnie podnieść go, jak się wy-
żey namienia, na katedralny a jego nad
nim przełożyć, potrafi i zdoła zbawien-
nie podźwignąć i pożytecznie nim za-
rządzać) od obowiązku, w jakim zosta-
je względem kościoła cereteńskiego, u-
wolnisz, a do rzeczonego kościoła tak

podniesionego, powagą naszą apostolską
przeprowadzisz , 1 nad tymże kościołem
postawisz go biskupemi i pastęrzem, sta-
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tate nostra apostolica transferas, ipsum-
que eidem ecclesiae praeficias in episco-
pum et pastorem; curam, administra-
tionem eiusdem ecclesiae sibi in spiri-
tualibus et temporalibus plenarie com-
mittendo, liberamque sibi tribuendo li-
centiam ad eamdem ecclesiam transe-
undi, sibique facias asnis subditis obe-
dientiam et reverentiam debitas exhi-
beri, contradictores per censuram eccle-
siasticam, appellatione postposita, com-
pescendo. Volumus autem, quod tu

a praefato episcopo, postquam ipsum €i-
dem ecclesiae, ut praefertur, praefece-
ris, nostrae et romanae ecclesiae no-
mine fdelitatis debitae solitum recipias
iuramentum, juxta formam quam sub
bulla nostra mittimus interclusam, ac!
formam iuramenti, quodipse episcopus
praestabit, nobis de verbo ad verbum,
per ipsius episcopi patentes literas, suo
sigillo signatas, per proprium nuntium
quantocyus destinare procures. Rur-

sus, quia mater appellatione intelligitur
filliorum, et ecclesiae appellatione col-
lectio fidelium designatur: volumus, quod
si contingat per te huiusmodi erectio-
nem fieri, ut praefertur, auctoritate
nostra praedicta statuas et ordines, quod
locus ipse ciyżżas, et ipsa ecclesia vil-
-nensis,perpetuis futuris temporibusnun-
cupentur, ipsamque ecclesiam episco-
pali titulo studeas decorare. Datum
Perusii quarto Idus Martii, Pontifica-
tus nostri anno decimo (1). /Vos igi-
tur lDobrogostiu$ episcopuspósnaniensis,

per sedem apostolicam specialiter depu-
tatus, praedictas literas volentes debitae
executioni demandare, ut tenemur, ser-

 

(1) Co według chronologii, wypadana rok ery
zwyczayney 138g.
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ranie i rząd tego kościoła w ducho-
wnychi doczesnych rzeczach jemu całko-
wicie poruczając, i wolną mu udziela-
jąc swobodę przejścia do tegoż kościoła;
zapewnisz mu od jego poddanych posłu-
szeństwoi uszanowanie należne, sprzeci-
wiających się powściągając przez cen-.
zurę kościelną z uchyleniem appellacyi.
Chcemy też ażebyś ty od rzeczonego bi-
skupa, gdy go nad tymkościołem,jak
się wyżey namienia, postawisz, naszem
i kościoła rzymskiego imieniem przyjął
powinney wierności zwyczayną przy-
sięgę, wedle formy, którą w bulli na-
szey posyłamy zawartą, itę formę przy-
sięgi, którą sam biskup wykona, nam
słowo w słowo przez otwarte listy sa-
megoż biskupa, jego pieczęcią oznaczo-
ne, przez własnego posła, jak nayrych-
ley dostawić postarał się. Nadto, po-
nieważ matka bierze się z nazwania sy-
nów, a nazwaniem kościoła oznacza się
zebranie wiernych; przeto chcemy a-
żeby, jeżeli przyjdzie do uczynienia
przez ciebie tego podniesienia, miey-
sce samo miastem a sam kościoł wileń-
skim, wiecznemi czasy nazywane były,
i samże kościoł biskupim tytułem ozdo-
bić postarasz się. Dan w Perusium dnia
12 marca, papiestwa naszego w roku
dziesiątym. (1)

Zatem my Dobrogost biskup poznań-
ski, od stolicy apostolskiey osobliwie
wyznaczony, chcący list rzeczony nale-
życie wypełnić jak powinniśmy, z zacho-
waniem co przynależy i po wyśledze-
niu sczegułów, znalezliśmy mieysce na-

zwane Wilno, przyzwoitem i zgodnem
do powyższego celu, i że uposażenie
było i jest uczynione, i nawet wyzna-
czone przez nayłaskawszego xiążęcia,
pana A Polski, Litwy, Rusi,
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vatis servandis, et factą indagatione sin-
gulorum, invenimus locum dictum Vil-|

na, aptum et habilem ad praemissa,
ac dotem fuisse et esse factam et eti-
am  assignatam per clementissimum
principem dominum Vladislaum Polo-
niae, Litvaniae, Russiae etc. regem
praeclarum, pro ecclesia cathedrali co
gruentem, ac de voluntate ipsius prin-
cipis, et mandato sedis apostolicae, et

„yvoluntate praedicti principis et consen-
su speciali, creamus novas dignitates
et canonicatus, videlicet: unam prae-

posituram, quae, Deo favente, erit di-
gnitas post episcopalem principalis, et
decanatum, qui decanus quoslibet mi-
nistros, praeter canonicos, in ecclesia
vilnensi żzstituere debebit, et de-
'cem canonicos, per episcopum, qui pro
tempore fuerit, źnstituendos (1), qui
omnes praedicti cómmunes habebunt
proventus, et residentiam  debebunt
facere personalem circa ecclesiam me-
moratam. His igitur peractis, Christi

nomine invocato, locum dictum Vilna

in civitatem, et ecclesiam ibidem aedi-
ficatam per praedictum principem et
dotatam, in cathedralem, erigimus, in
honorem sanctae et individuae trinita-
tis et gloriosae Dei Genitricis Virgi-
nis Mariae ac sancti Sanisłai Marty-!
ris et pontificis gloriosi, atque regis
beati FZadisłai (2), qui locus civitas et

ecclesia cathedralis debent futuris et
perpetuis temporibus nuncupari. De-
nique Nos;reverendissimum in Christo
patrem dominum Andream cereten-
sem episcopum, authoritate aposto-

 

i (1) Kanoniczna instytucya, o którey się tu
wspomina, że sam tylko prałat dziekan ka-  tedralny wileński ma prawo niższych du-

Dzieje dobrocz. wrzesień, rok 1822.
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it. d. króla prześwietnego, na kościoł
katedralny odpowiedne, i z woli samego
xiążęcia oraz z rozkazu stolicy apostol-
skiey , wolą tegoż xiążęcia ji osobliwemi
zezwoleniem, ustanawiamy nowe do-
stojeństwa i kanonije, jakoto: jedno pro-
bostwo, które za łaską bożą po bisku-
piem, będzie przednieyszem dostojeń-
s.wem, i dziekaństwo, który dziekan
wszelkich sług oprócz kanoników,
w.kościele wileńskim  instytuować,
będzie obowiązany, i dziesięciu ka-
noników, instytuować się mających od
biskupa, jaki będzie; którzy wszyscy
pomienieni, wspólne mieć będą docho-
dy, i mieszkać obowiązani osobiście przy
rzeczonym kościele. Wykouawszy więc
to wszystko, za wezwaniem imienia
Chrystusa, mieysce rzeczone Wilno na
miasto , a kościoł tamże wybudowany i
jluposażony przez rzeczonego xiążęcia,
na katedralny, podnosimy, na cześć

świętey i nierozdzielney Tróycy,iprze-
sławney Bogarodzicy Panny Maryi, o-
raz 5. Stanisława męczennika i biskupa
przesławnego, tudzież króla błogosła-
wionego Władysława, które mieysce
miastem a kościoł katedralnym na przy-
szłośćiwieczne czasy, nazywanemi być.
mają. Naostatek my, nayprzewiele-
bnieyszego w Chrystusie oycą, pana An-
drzeja biskupa cereteńskiego, władzą

 

chownych, przy katedrze wileńskiey ko-
ścielne obowiązki pełniących znstytuować,
'a kanoników katedralnych sam biskup; ni-
czóm innćm nie jest, podług prawa kano-
nicznego, jak tylko pewny obrządek, przez
który się duchowna osoba wprowadza w 1-
stotne posiadanie funduszów kościelnych,
do jey stopnia lub też obowiązków przy-
wiązanych. -

(2) W drugim rękopiśmie czyta Ę Ladislai.
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Jica nobis donata et ćoncessa, a iugo
dietae ecclesiae ceretensis (1) absolven-
tes, vos praedictae occlesiae vilnensi
_ praeficimus in episcopum pastorem. Stu-
deatis igitur, Frater charissime, ita gre-

_ gem dominicum vobis creditum, com-
missum, verbo pariter et exemplo gu-
bernare et docere, ut de animabus ipso- |

rum vobis (2) commissurum, indie iu-
dicii dignarn possitis, ut debeatis, red-

dere rationem; et quos ex ipsis ligave-
ritis super terram, erunt ligatiet in coe-
lis; et quossolveritis. super terram, erunt
soluti et im coelis (5), regnaturi in glo-
ria sempiterna, ad quam nos perducat
pater, et filius, ęt spiritus sanctus. Amen,

(a) Widoczna tu omyłka w drugim rękopiś: |:
mie: coretensem, coretensis, zamiast, cere-|.
tensem, ceretensis, poprawią się z
szego.

(2) Mylnie w drugim rękopiśmie, nobis.
(5) Math. 18.w. 18: WIĘ

pierw-  
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(apostolską nam użyczoną i udzieloną, od
rzeczonego kościoła cereteńskiego uwal-
niający, was nad pomienionym kościo-
łem wileńskim ustawiamy biskupem pa-
sterzem. Usiłuycież. więc bracie nay-
milszy, trzodę pańską, wam powierzo*
ną i poruczoną, słowem równie i przy-
kładem tak rządzići nauczać*, ażeby-
ście z dusz ich wam poruczonych, na
sądnym dniu, mogli należyty:, jakeście
obowjązani, zdadź rachunek, a których
z pomiędzy nich zwiążecie na ziemi, bę-
dą związani i w niebiosach, i których
rozwiążecie nazieini będą rozwiązani i
w: niebiosach , mając królować w chwa*
le wieczney, do którey nas niech do-
prowadzi, Qyciec i Syn i Duch Swięty.
_Amen..

 

O K<kBEDXCIE; 1 © BaNKaGEE.

Dokończenie.

(Obacz wyżey st, 781.)

OswiEcona Frąncya, którey tyle win-
ny nauki, sztuki i wszystkie. umieję-
tności ludzkie, która prawie zawsze:
przyspieszyła ich postęp, ile razy nie-
była naypierwszym ich bodźcem; po-  

mimo to.jednak , nigdy dokładnie nie

pojęła teoryi banków, a przynaymniey
wiadomości jey w tey części, nie były
nigdy do tyla: powszechnemi., aby po-
trafiły zerwać grubą zasłonę błędu, za-
bezpieczyć- od: mylnych przywidzeń wy-
obraźni, i przewodniczyć wśród zaw ad

nieodłącznych od wszelkiego nowego za-
kładu, asczegulnie banków , tak blisko
dotykających tyle interesów , i wzbu-

€
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dzających tyle niespokoyności i bojaźni
"w umysłach wszystkich.

' Lecz nie będziemy się nad tem dzi-
wili, kiedy się zastanowimy nad natu-|
rą i duchem dawnego jey rządu, który,
nietylko, że nie zachęcał i nie ułatwiał
przykładania się do nauk ekonomicz-
„nych , ale nadto usuwał jei zostawiał
samey tylko płonney i nieużyteczney
teoryi; który, żyjąc tylko, że tak rze-|
kę, ze dnia na dzień , odrzucał upor-

czywie wszelkie odmiany, przyjmując
zaś, nadużywał ijzamieniał w dotyla
szkodliwe , ileby dobrze urządzone, mo-.
gły być użytecznemi.
W roku 1716 utworzono w Paryżu

bank obiegowy, zasadzony na prawi
dlach banku londynskiego, co winna
była Francya cudzoziemcowi Szkotowi
Law, nader sławnemu w dziejach jey
finansowych. Jakoż póki bank ten, nie
przestępował granic właściwych ban-|
kom obiegowym , póty naypomyślniey-
sze wydawał owoce.

Lecz w krótce zmieniono naturę je-
go, i środki właściwe tylko kredytowi
handloweinu, zastosować chciano do.

kredytu publicznego a nawet i prywa-
tnego. W dziele mojćm, Badania poli-|
tyczne nad dochodem publicznym, ob-
szernie wykazałem tę pomyłkę i jey
niesczęśliwe skutki.

Nie dziw, że ta pomyłka pociągnę-
ła za sobą upadek banku; lecz trudniey-

szą jest rzeczą do pojęcia, że zapomnia-
no przy tćm, ile niezaprzeczonych roz-
lewał dobrodzieystw póty, póki nie
przeszedł granicy przepisaney dla ban-
ku obiegowego. Wniesiono owśzem,
iż naymnieyszego użytku mieć nie mo-
że, skoro nie odpowiedział temu wszyst-
kiemu, do czego użyć go usiłowano.
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W sześćdziesiąt lat poźniey, ku--

piec Panchaud,. któremu powszechnie
przyznawano biegłość w ekonomii po-
lityczney, a którego wiadomości dla te-
go samego użyć nie chciano, po wielu
trudach , staraniach i usiłowaniach, po-
trafił założyć kassę wytrącającą (caisse
d'escompte) (1) dla sczegulnego obiegu
handlu paryzkiego; kassa ta, wszelkie
nawet przeszła nadzieje. I mogłaż się
nie udać w owym czasie, kiedy każdo-
roczny bilans handlu zagranicznego,
przynosił dla Francyi przewyżkę50 do
40 milionów franków; w czasie kiedy

| Paryż, będąc siedliskiem wzrastającego
przemysłu, rezydencyą świetnego i wy-
stawnego dworu, szłąchty liczney i za-
możney, duchowieństwa bogatego i
wspaniałego, wielkiey ilości cudzoziem-
ców chciwych rozkoszy, i wielu kompa-
nij finansistów rozrzucających dostatki
łatwo nabyte, kiedy Paryż, mówię,
niemniey korzystny znaydował bilans
w handlu swoim posczegulnym, jak i
cały naród w handlu zagranicznym?
Wtakim stanie rzeczy trudno jest zai-
ste pojąć, jakiey przygody miał się o-
bawiać bank obiegowy, którego kom-
binacye ograniczały się tylko do umo-

|rzenia kredytów i długów posczegulne-
go handlu Paryża.

Lecz czy to przez niewiadomość,
czyli raczey przez słabość, albo może
zaślepiony powodzeniem, bank udzie-
lił pomocy kredytowi publicznemu,bez
naymnieyszego dlań użytku, gdy tym

 

(1) Podobny zakład na rzecz kupców i fabry-
kantow w Rossyi przy Banku assygnacy)-
nym ustanowiony, pod tytułem Uczetnaja
ili Eskontnaja Kantora, którey ustawa po-
twierdzona przez Cesarza Pawła I, d. 18
grud. 1797. Tłumacz,

5r*
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czasem ogołocony sam z własnych ka-
itałów, doznać musiał losu tych wszyst-

kich banków, które usiłują połączyć
w jedno, kredyt handlowy z kredytem
publicznym. Jakoż bank ten rozwią-
zać się nakoniec musiał i uszykować się
w pośród niezliczonych wierzycielów
krajowych.
W rok 6 (1767), przy schylku już

niesczęść rewolucyynych, lecz przed po-
wrotem porządku w finansach i wśród
powszechnego dyskredytu, bankierowie
paryscy otworzyli kassę rozrachunków
potocznych: (caisse des comptes courans)
dla swoich osobistych potrzeb , dla wza-
jemney w czynnościach „pomocy i dla
znalezienia w zgromadzeniu swojćm
kredytu i powolności, jakichby nigdzie
doznać nie potrafili.

Za ich przykładem, poszli kupcy
'paryscy i utworzyli także kassę han-
dlową (caisse de commerce) celem wy-
trącania (escompter) wexlów, akcyoni-
stów swoich. (2.) ,

Rękodzielnicy, powodowani rów-
nymże interessem osobistym, odem-
knęli biuro handlowe (comptoir eommer-
gant) dla zapewnienia wzajemney sobie
pomocy w potrzebie.

Zmaleźli się także spekulatorowie,
którzy utworzyli kassę hypoteczną (cais-

(2) Widzieliśmy już, że wytrącanie wexlów
kupieckich jest naysczegulnieyszćm zatru-
dnieniem banków obiegowych. Wexle te
wydawane na okaziciela mają zawsze swóy
termin wypłaty, przed którym, jeśli wła-
Ściciel wexlu potrzebuje pieniędzy, udaje
się do banku, a ten zalicza wartość jego
biletami bankowemi po odtrąceniu wszak-
że, zwykle 3 procentu na miesiąc „aż do
terminu wyyścia jego. I to się nazywa
wytrącać wezcle (escompter les lettres de
change). Tłumacz.
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kredytu prywatnego, a którego ślady
nawet zatarła moneta papierowa.

Zaklady te różno-rodne, rozróżnio-
ne w przedmiocie i w widokach swo-

znaczeniu banków obiegowych, jako
wyłączne i nawzajem się ograniczające,

i płodności, nieznany już od dawna; przy-
wołały ludzi do pracy, do przemysłu,
do spekulacyj zapewniających wzrost i
pomyślność ludów nowoczesnych, za-
|prowadzających porządek i pokóy mię-
dzy mieszkańcami, ż gruntujących po-
tęgę i świetność mocarstw, 'Llak gdy
przeznaczeniem ich było posługiwać
tylko do interesu prywatnego, interes
zarazem ogulny , nie małą stąd odniosł

' korzyść. ,

dnego z naypierwszych jey wykonaw-
ców, przywiodły do zamknięcia kassy
„rozrachunków potocznych. Zostały wiec

we, których ani sposoby ani środki nie
były zbyt rozległemi, a które stanowi-
ły całą ucieczkę kredytu handlowego.
W roku 1800 pod protekcyą rządu

konsularnego, kompanija akcyonistów,
założyła bank, pod nazwaniem banku
'francuzkiego (banque de France) i zajęła

 
rspekulacyą swoją, wszelkie gałęzie han-
dłu paryskiego. -

Jedno-czasowy ten byt, banku ogul-
'nego i dwóch posczegulnych, jednymże
„duchem kierowanych i do jednegoż po-
stępujących celu, było jawieniem dosyć
ciekawóm i godnćm uwagi w syste*
„macie banków obiegowych. |
|  Postępowały one z razu obok siebie,

|

bez żadnego potrącanią się i na pozor

Zła administracya i niewierność je-

tylko, kassa handlowa i biuro handlo-

(se hypothćcairej telem podniesienia

-

ich, i niedoskonale odpowiadające prze-

nadaly wszęlako cyrkulacyi ruch Życia -



8Bg.

bez wzajemney obawy; lecz niedługo,|
zuwyczayny bieg rzeczy i namiętności
ludzkie, wzięły górę nad wszelkiemi u-
wagami nieinteresowności i miłości do-
bra publicznego. Każdy z nich doznał
skutków rywalizacyi przy współ-ubie-
ganiu się; każdy z żalem patrzał na to,
że bilety rywala zastępowały jego wła-
sne i źe wytrącania jego, ograniczone-
mi były, przez wytrącania drugiego; a
więc coraz bardziey okazy wały się ła-
twieyszemi w wytrącaniach i natych-
miast odsyłały sobie nawzajem bilety i
bankowe , celem zmuszenia do ich wy-
miany na monetę. ,

"Stąd wynikło; że każdy z nich, lę-
kając się jakiey ostateczności, musiał
mieć dałeko silnieyszy zapas pieniężny;
stąd spekulacye i przedsiewzięcia zbyt
śmiałe lub zle wyrachowane, a których
zawod, wstrząsał kredytem handlowym,
i utrzymywał go, wstanie niejakieyś
niepewności.

„.Nakoniec, niepomiarkowana rozle-
głość wytrącań, tak znaczny dawała
przychod akcyonistom tych rozmaitych
zakładów; że trudno bylo, albonawet i
niepodobna, zniżyć miarę procentu i
dóyść do pewney i slałey pomyślności.

"le uwagi, zwróciły baczenie wła-
dzy publiczney, i zniewoliłyją , do ska-
sowania tych rozmaitych zakładówi do
zastąpienia ich jednym,ogulnym ban-
kiem, interesowanym do podniesienia
papierów publicznych.

Nie będziemy się zastanawiali nad
sczegułami przedsięwziętych środków;
gdyż toby nas zbyt daleko odprowadzi-
ło od zamierzonego celu. Dosyć nam
będzie rzucić okiemnaczynności, przez
samaże bank w gazetach ogłaszane, i u-
ważyć o ile się zbliżyły lub oddaliły od
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przepisów zachowawczych banków. 0.
biegowych.

Bank francuzki, ma dwa rodzaje
kapitałów:jeden, którym anoże roz-
rządzić, wynoszący 45 milionów fran-
ków, pochodzi ze składek akcyonistów;
dłówi . około 6 milionów posiadańy.
w kassach publicznych , urosł do roku
1806 z ciągłego odkładu części przycho-
du, przypadającego dla tychże akcyo-
nistów. Cały więc kapitał banku wy-
nosił 51 milionów franków.

"Tym kapitałem w roku 186g bank_
wytrącił za 650 milionów obligacyj han-
dłowych. Dzieląc zatem to wytrące-
nie przez dni sześćdziesiąt, to jest, przez
terminy trwania jego, wypada, iż sześć
razy do roku było odnowionćm, a więc
każde wymagało wypusczenia papierów
bankowych za 305 mi*ionów franków;
lecz gdy po upłynieniu dni sześciudziew
siąt, terminy wexlówpowracały banko-
wibilety jego lub monetę, stąd wy-
plywa,iż takowych sześć wytrącań, wpu-
ściło tylko w obieg za 105 milionów
biletów bankowych.

Stosunek ten biletów w obiegu zo-
stających, do kapitału bankowego, nie
był wcale mocny, owszem , mógłby na-
wet być łatwo podwyższonym.

lecz jak uważał bardzo grunto-
wnie cenzor banka, w raporcie swo-'
im, prawdziwa miara wytrącań, ogra-
niczoną jest koniecznie potrzebą, już
mieyscową , już rozmaitych posług do
niey przywiązanych.

A więc ani można było zarzucać ban-
kowi, za co nie dał większey rozciągło-
ści wytrącaniom swoim; ani też szukać
stąd dla niego zalety, że niewypuścił
w obieg większey ilości biletów.

Zdaje się jednak, iż bank nie robił
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różnicy, między wytrąceniem sczegul-
nóćm tylko i właściwóm handlowi pa-

; ryskiemu, a żądanćm od niego z ko-
rzyścią jedynie cudzoziemców i kupców
z prewincyi, atoli różnica tych wytrą-
cań, była nader znaczną i naywiększey
wagi dla banku.
Nim ją oznaczymy i wysczegulni-

my, staraymy się naprzód poznać, ca-
łą obszerność tych rozmaitych wytrą-
cań.

Przed rewolucyą , handel paryski
mógł dochodzić do 516 milionów fran-
ków. z których 258 dla jego spożycia,| e
a przynaymniey drugie tyle, dla pro-
dukcyi i dla dochodów mieszkańców
jego.

Z rachunków zaś prezydenta i cen:
zora banku, okazuje się, iż ten han-
del, zaymując w to spożycie, prodnkcyą
i dąchod. niewynosił wówczas wię-
cey nad 528,500,000 fr,; i to jest, czem
popieram ten wniosek.

Obadwa rapporta zgadzają się, że
wymieniano w dzień biletów banko-
wych na monetę za 4 do 500,000 fran.;
biorąc zatem pośrednią summę 450,000.
na dzień, wypada na dni trzysta sześć-
dziesiąt pięć, 164,250,000 fr.

Wiadomo zaś, Że w czasach zwy-
czaynych , wymiana biletów na mone-
tę, rzadko kiedy przechodzi potrzeby
spożycia; stąd wnieść można z niejaką
pewnością, iż oguł spożycia Paryża nie
przechodził 164,250,000 fr.; wszelako
posuńmy ją do 200 milionów, aby nie
być posądzonymi o przesadę.

W. tem założeniu, gdy spożycie Pa-
ryża wynosiło 200 milionów, tenże sam
musiał być i dochod mieszkańców jego;
inaczey wydatki ich wyższemi byłyby
od dochodów, a więc dosięgłyby kapi-
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tałów , i wkrótce umnieyszyłyby lud-
ności tey wielkiey stolicy; lecz przy-
puśćmy nawet, iż rozchod wyższy był
od przychodu, i że ta przewyżka, do-
bieraną była z kapitałów, zawsze je
„dnak wypadałoby, że wydateki warto-
|ści przeznaczone na jego zaspokojenie,
„wynosiły w ogule 400milionów fr., oraz
że ta summa byłaibyć mogła przedmio-
tem i skutkiem posczegulnego handlu
paryskiego.

Przypuściwszy więc, pomimo podo-
bieństwa do prawdy, że bank wytrącił
całkowitą tę summę, zawsze jednak,
oguł wytrącań jego dla posczegulnego
handlu Paryża, nie przenosiłby 400 mi-
lionów fr.; a więc 256 milionów, tojest:

różnica od 650 milionów ógulu wytrą-

cań, zupełnie byłaby obcą dla handlu
paryskiego i jedynie tylko obróconą na
korzyść imnych krajów , lub kupców
mieszkających na prowincyi.

Jakoż wyznał bank w rachunkach
swoich; że kraje obcei prowincye, mia-
ły udział w wytrącaniach jego , lecz nie
wysczegulnił ilości ani jednych ani dru-
gich. :

„ Zdarza się niekiedy, mówi cenzor
„w raporcie swoim, że spekulatoro-
„wie oddaleni, za pośrednictwem kor-
„respondentów , wymieniają w banku
„na monetę papiery swoje assygnowa-
„ne na Paryż, asprowadziwszy do sie-
„bie pieniądze gotowe, zamieniają je na
„inne papiery z zyskiem lubo małym,
„zawsze jednakże dostatecznym dla za-
„pewnienia im korzyści łatwey i mo-
„gącey być często powtórzoną. "Tym
„sposobem bank, tyle pożytecznydla
”Paryża, wywiera ina prowincye wpływ „Swóy zbawienny, i więcey szacowny
„a niżeli oceniony,
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Niech: mi wszelakó: wolio: będzie; |chcą dopiąć bezwysileń i bezniebezpie-
dia: zachowania.i pomyślności: banków,
zrobić w: tem mieyscu zarzut autorowi; |
iż to-użycie kapitałów bankowych, pod-
ług niego tak korzystne dlaprowincyj,| z
nie przynosiło. naymnieyszego pożytku
aniim samym ani bankowi, owszem
zbyt. kosztownćm było.dla wszystkich..

Bank. paryski, wytrącałwprawdżie
biletami bankowemi, obligacye kupców|,
mieszkających: na. prowincyach , lecz te
bilety,. nie będąc znanemi na: prowin-
cyi, wymienianemi zaraz być musiały,
na monetę; ta. albowiem. jednaw obieg
przyymowaną. tam: była;.pożyczka: za-
tem banku, kupcom mieszkającym. na
prowincyi, za pół od'sta.na miesiąc czy:
li sześć od sta na rok., była jedynym
tylko wypadkiem tych wytrącań. Po-
życzka ta wszakże, uważana: odrębnie,
byłaby. bez. wątpienia nader.korzystną.
dla prowincyi, gdyby odpowiadała mo-
ności banku;. lecz kiedy właśnie była
nad siły. jego, bank zatem, musiał szu-
kać spieszniepo prowincyach rozpoży-
czonych pieniędzy, i sprowadzać z wiel-
kim. kosztem. nazad. do kass- summy,
z niemnieyszym. kosztem:

czynność, utrzymywała tylko monetę,
wciągłey. podróży, z Paryża do prowin-
cyji z prowincyj do Paryża, i obciąża-
ła tak bank jako i prowincye, kosztem
tego przewozu, naynieużytecznieyszego
dla wszystkich. Z. tak niepłodnego o0-
biegu, żadne nie spływało dobro, ani na:
prowincye ani. na:Paryż;byłoto bo-
wiem tylko płonną zmianą.mieysca; któ:
rey banki obiegowe nieustannie strzedź
się winny:i przeciwko którey, należyim
wziąć owszem: zaradcze: środki, jeśli

wywiezione-
'na prowincye;. tak dalece, że-cala ta.

 

czeństwa celu: przeznaczenia. swojego.
Zamilczę już o daleko większychnie-

przyzwoitościach,.z wytrącań wexlów
agranicznych , niemających naymniey-
szego stosunku, z posczegulnym han-
dlem: Paryża, które zdaniem cenzora,
„tę tylko miały własność , iż przesyła-
„ły za granicę kapitały, banku, a tćm.

„samem' trudniły. dalsze. e je-
; go. 46

Gdyśmy więc przybliżyli już: mia-
rę wytrącań. banku,. właściwą poscze»
gulnemu handlowi Paryża, i tych, któ-
re posługują tylko handlowi kupców.
mieszkających na prowincyi i za grani-
cą, o ile domniemania dozwolić nam

mogły; i gdyśmy. przypuścili, że pierw-
sze wynosiły. około 400: milionów:fr.,
drugie zaś 250 milionów; wypada nam
teraz zastanowić się, do jakiego sto-
pnia te ostatnie szkodliwemi były dla
banku, określić tę: szkodę, i tak doty-
kalnie: ją okazać, aby odtąd bardziey
jeszcze strzędz. się jey i unikać usiło-
wano...

Widzieliśmy; że zsześciu wytrącań
bankowych z terminem sześćdziesiąt
dniowym, każde wypuściło w obieg za
105 milionów. biletów bankowych, a
więc w podobnćm założeniu, stosunek
biletów do zapasu pieniężnego banku,
był jak dwa i ż do jednego.

Lecz. z tych 105 milionów biletów,
część przeznaczona za granicę lub na
prowincye, wnet zostawała wymienio-
ną na monetę, co stanowiło jednak o-
koło trzeciey. części ogułu wytrącań,
a zatóćm, blisko-5g milionów monety

bankowey, zastąpić musiały mieysce
tyluż biletów bankowych; odtrącając
przeto rzeczone 57 milionów odcałego
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funduszu banku, to jest od 45milionów;
zostawało zaledwie 8 milionów dla wy-
miany 74 milionów biletów, przez co|
bilety, tak się prawie miały do mone-
ty jak g: 1, zamiast 2ż do 1, jakby zo-
stać były. powinne, gdyby oguł wytrą-
cań odbywał się tylko, dla posczegul-
nego handlu Paryża (3).

Przybliżenie to, dostatecznie daje
poznać, różnicę dwóch wytrącań, a ra-
zem posłużyć może za. przestrogę dla
banków, aby się pilnowały od tych,
które są niejako tylkoudaną pożyczką,
dążącą do pozbawienia ich potrzebne-|.
go kapitalu, do zamienienia ich w kas-
sę pożyczki, i do pomieszania kredy-
tu handlowego z kredytem prywatnym.

Ziabraniając atoli bankowi francuz-
kiemu wytrącania wexlów prowincyo-
nalnych i zagranicznych, jako prostych
pożyczek i niemających naymnieyszego
stosunku z czynnościami bankowemi,
spyta się zapewne każdy, na jaki przed-
miot bank ten, obrócić ma część ka-
pitałów swoich, nieużytecznych dla
obiegu handlu paryzkiego? Zapytanie
to w rzeczy samey, połączone jest z isto-

. tą banków, i rozwiązane być tylko-mo-

(5) W rachunku tym Pana Ganżlh jest nieco
przesady; gdyby albowiem stosunek warto-
ści biletów do zapasu banku, był kiedykol-
wiek jak g: 1; wkrótce nastąpićhy musia-
ła trudność wypłaty, a stąd rzuconoby się
do wymiany biletów, i spadek ich byłby
nieochybny. Storch poprawia powyższy sto-
sunek i naznącza go jak 7: 1; leczi toje-
szcze byłoby za wiele, wiadomo albowiem!
1iź bank angielski dla tego właśnie, że nie
miał zapasu pieniężnego nad siódmą część
wartości biletów, zamknąć musiał w roku
1797 kassę swoję, i odtąd bilety jego cią-
gle tracą. Bilety zaś banku francuzkiego,
wyjąwszy kilka dni niepewności wr. 1824
i 1015, z łażą wymieniają się zwykle na
monetę brzęczącą. Tłumacz. s

mu cessyą biletu.
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że przez dokładne poznanie ich natury
i własności.

Banki przyjmują obligacye kredyth
handlowego, i wydają natomiast bilety
mogące być wymienionemi w każdym
czasie na monetę. Obligacye te han-
/.dlowe, równie jak bilety bankowe, ża-
dney nie mają wewnętrzney wartości,
izawierają tylko obietnicę jey zalicze-
nia. Dotąd więc między bankami a
kupcami przyjmującymi te bilety, za-
chodzi tylko prosta zamiana obligacyj,
czyli zamiana obietnicy. 5

„Również handlujący, oddając wie-
rzycielom swoim bilety bankowe, prze-
lewa im tylko obietnicę w nich- zawar-
tą. Ci znowu oddająjekupcowi, w za-
mian za potrzebne im produkta i to-
wary, .i wówczas już otrzymują obie-
caną im wartość wewnętrzną, a kupieq.
wstępuje w ich prawa, jako przelane

Z kolei kupiec powraca bilet do
banku w terminie, w zamian za swóy
wexel, i .w odebranym wexlu nie znay-
duje żadney wartości wewnętrzney, ale
tylko, przyjęty niegdyś przez siebie
obowiązek dostarczenia tey wartości, i
nawzajem bank otrzymując swóy bilet,
zamiast wartości wewnętrzney, przyj-
muje tylko podobnąż wydaną przez sie-
bie obietnicę. Koniec końców, w ca-
łym tym obiegu wexlów i biletów ban-
kowych, nic innego dostrzedz nie mo-
żna, oprócz obietnicy dostarezenia pe-
wney wartości wewnętrzney, a w ich
zobopolney zamianie , prostą tylko lis
kwidacyą handlową. |
 Zinney strony, rozmaici okaziciele

biletów bankownych, którzy je oddali
kupcom w zapłatę zaich towary i pro-
dukta, otrzymali je jako cenę pracy, lub
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jakieykólwiek wartości *wewnętrzney,
których, też produkta i towary, były
równowartościaini; tak więc bilet ban-
kowy, drugą znowu ułatwił likwidcyą,
między spozywającym 1 właścicielem
produktu spożytego.

_ tlatylko zachodziróżnica, między
temi dwiemalikwidacyami, że pierwsza

odbyć się może bez pomocy monety,
druga zaś wymaga jey mniey lub wię-
cey, stosownie do natury spożycia do-
statku spożywających .i wielkości : bile-
tów bankowych.
W lasność więc banków, przestroń

i-okres ich władzy, ogranicza się -do li-
kwidacyi kredytów i długów handlo-
wych, raz kredytów i dlógów e"
i spożycia.

Lieccz dwa są'rodzaje kredytów han
dlowych i konsumpcyynych; jedhe 'wy-
pływają z ogulnego handlu narodów,
drugie zaś z posczegulnego handhs
miast lub wielkich zgromadzeń ludzi,
jednę «i tęż .samę ludność składających.

Wszystkie narody, nie mogą mieć
równego udziału w ogromney i boga-
tey likwidacyi- ogulnego handlu. Ko-
rzyść ta przywiązaną jest, -do mieysco-
wych.dogodności , -do okoliczności scze-
gulnych, a częstokroć nawet do sczę-
śliwych: usposobień, nie dającychsię ańi
utworzyć ani zinienić przez żadne kom-
binacye łudzkie. Kwitły i kwitną je-
szcze naypomyślniey banki likwidacyy-
ne ogulnego handlu, w Wenecyi, Am
sterdamie, "Hamburgu, łubo 'trudnoby
tego inne naznaczyć przyczyny, nad
dogódniśie mieyscowe, układ. towarzy-
„ski, . sczegulne okoliczności i inne ty-
siączne mnieyszcy wagipowody, które
na próżno staralibyśmy się wyszuki-
wać i wyjaśnić. o tylkopewna; że

Dzieje dobrocz. wrzesień, rok 1822.
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większa część krajów odstąpić powinna,
odudziału wlikwidacyi ogulnego handlu.

„Natomiast, dozwolono jest wszy-
stkim mieć banki dla likwidacyi po=
sczegulnego swojego handlu, bądź za-
granicznego bądź z Osie miasta=
mi, nad któremirezciąga się ich pano-
wanie; i wszystkie mogą stąd :nieoce=
nione ótrzymać korzyści. Banki te,
mogą być ustanowionemi we wszystkich
miastach rozległey produkcyi i obfite-
go spożycia. Jakoż Anglija użyła tege
sposobu ze skutkiem wprawdzie zaprze-
czonym, lecz doświadczenie i rozsądek
wykazujągo i poświadczają niezawodnie.

Francya. w «stolicy tylko i dła jey
posczegulnego handlu  zaprowadzała
banki; lecz teu handel, tak jest ogra-
niczony, iż-nie może mieć nadziei na-
dania bankowi'swojemu*wplywu 'i wa
gi mnych banków Europy.

Wrzebiegając myślą wszełkie koma-
nikacye, dwa tylko znaleść można dla
niego sposoby 'użycia zbywających ka-
pitałów.,

banków.
" „Naypierwszym, nayobszernieyszym

i naypłodnieyszym 'w wypadki wielkiey
wagi, byłoby założenie następne ban-
ków pomocniczych we wszystkich wiel-
kich miastach «ękodzielnych 1 kon-
sumpcyynych, w miarę jakby kapitały
banku paryzkiego, „przechodziły'scze-
gulne potrzeby handlowe stolicy. Roz-
ległość tego obszernego państwa, ogrom
jego Krdnośćć, obfitapłodność kfodukoyi
inie.wiaaokawane: spożycie miast, mo-
żeby potrafiły wyrównać likwidacyi
ogułnego handlu, posiadaney tylko przez
kilka miast Europy. Rozszerzenie to,
czynnościbanku francuzkiego, w dzie-
sięćókroć pomnożyloby działania i do-

58
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brodzieyśtwa jego; oszczędziłoby uży-
cie monęty w likwidacyi kredytu han-
dlowego, a nawet powiększey części
w likwidacyi pracy i spożycia; oraz nie
byłoby rzeczą dziwną, aby bank kapita-

łem 200 milionowym, taką oddawał po-
sługę, do jakiey potrzeba teraz; przeszło

dwóch bimilionów brzęczącey monety.
Osczędzenie to 1,800,000,000 fy. u-

wolniłobyspożycie od ciężaru procentu
10 od sta, wynoszącego a80 milionów,
którego zastąpienie przywala handel,
zaliczenie zaś cięży na spożycie, a tóćm
samóm szkodzi produkcyi.

Nadto, takowe 1,800,000,000fr. jako

nicużyteczne dla ebiegu handlowego,
musiałyby się rzucić ku rolnictwu i

przemysłowi, przez co obudziłyby roż-
maitego rodzaju emulacyą, przedsie-

wzięcia i udossonalenia, oraz powięk-

szyłyby ich produkcyą wyżey nad to

wszystko, cokolwiek tylko imaginacya,

naysczęśliwszego i naypochlebnieysze-

go wyobrazić sobie może.
Życzyćby więc należało, aby bank

obrócił widóki swoje ku temu projek-
towi, którego wykonanie jest łatwe,

skutek naypewnieyszy i niewyracho-

wana ogulna i posczegulna korzyść (4).

Nakoniec, mógłby bank dać jeszcze

większą rozciągłość wypusczaniu bile-

tów swoich, bez znacznego powiększe-

nia zapasu pieniężnego, utrzymując

kassę wszystkich wielkich zakładów
handlowych tak w kraju jako izagranicą.

Jest to własnością wszystkieh. wiel-
Rich zakładów handlowych, że przycią-

(4) Bank franouzki przyjął podawany tu przez
(autora projekt i zaczyna już go do skutku

4 przyprowadzać; a tak Panu Ganilh winna
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gają likwidacyą wszelkich spekulacyy
swoich do mieysca ich pobytu. Tam
się umarzają ich obligacye i kredyta,
a bank ułatwiałby ich likwidacyą za po-
średnictwem biletów swoich; itym spo-
sobem, możeby nawet potrafił mieć u-
dział w likwidacyi ogulnego handlu.
Byłoby nawet rzeczą nader ciekawą
wiedzieć, czyli nastanie banków niena-
leży przypisać wielkim zakładom han-
dlowym ; nicbędziemy atoli zatrzymy- '
wali się nad dociekaniem tey prawdy,
i przestaniemy na tćm, co jest rzeczą

niezawodną,że banki wznosiły się zawsze
pod cieniem tych wielkich zakładów.

Utworzenie więc banków pomocni-
czych, we wszystkich miastach ręko-
dzielnych i obszernego spożycia, oraz
utrzymywanie kassy wielkich zakładów
handlowych tak wkraju,-jake i za gra-
nicą, są to jedyne tylko dla banków
sposoby, tak do użycia kapitałów sivo-
ich, skoro te przechodzą posczegulne
potrzeby handlu stolicy, jako też, dla
przybliżenia.się w pewney mierze do
banków mających udział w likwidacyi
ogulnego handlu.

Banki obiegowe, założonemi także
zostały w Wiedniu, wMadrycie, w Ber-
linie i t. d., lecz te mniey podobno ma-
ją na celu kredyt handlowy, jako ra-
czey potrzeby rządów; są one bardziey
finansowetmi a. niżeli handłowemi, i
większy mają związek z. kredytem: pu-
blicznym: a: niżeli z kredytem handlo-
wym.Niebędziemy przeto zastanawia-
li się nad sczegułami ich czynności, ani
dowodzili, iż nie mają naymnieyszego
stosunku z bankami obiegowenii. Roz-
prawa ta, nicby więcey. dodać nie po” dzie po części Francja, pomyślność stąd

awoję.  Tłumacz.. j

trafiła do mocy wyłożonych tu zasad,
i byłaby: bez. użytku dła nauki, >
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* "Teraz, gdyśmy już poznali prawa,
sposoby i środki banków składowych i
obiegowych, oraz wpływ ich na kredyt
handlowy, nie od rzeczy będzie i nie

bez korzyści zastanowić się, który
z nich spiesznieyszy postęp bogactwa
zapewnia.

Posługa banków składowych, jest
wprawdzie ograniczoną , ale natomiast,

bez ryzyko, bez niedogodności i bez żad-
ney smutney kolei. Banki te przyspie-
szają obieg monety, którą tćm samóm
niejako pomnażają, osczędzają koszta i

niebezpieczeństwo przewozu; zabiegają

wytarciu pieniędzy, ich fałszowaniui
pogorszeniu, oraz myłkom rachuby i

nieuchronney stracie czasu, przy wy-

płacie monetą brzęczącą. Wszystkie

te korzyści, są czystóm dobrodzieystwem
i nie przeplatanćm żadną szkodą lub

niebezpieczeństwem. |

Banki obiegowe, rozlegleysze bez

wątpienia, licznicysze i więcey pocią-
gające obiecują korzyści. Banki te po-
mnażają kapitały potrzebne do-utrzy-

, mania pracy, przemysłu i handlu, przez

samę łatwość wymiany: ich na monetę,

równo zich utworzeniem, przez nada-

nie im nowego zatrudnienia, i przez

utrzymanie ich w ciągłym i nieustają-

cym ruchu; i tę nieocenioną posługę,

_z tak wielkim kosztem i niedokładnie,

przez monetę brzęczącą i banki skła-

dowe odbywaną, banki obiegowe wypeł-

niają zjak naywiększą łatwością i z jak
naymnieyszym kosztem. ©

Atoli do tak wielkich dobrodzieystw,

przywiązane są niemniey wygórowane

i prawie nieochybne niebezpieczeństwa.
Szybkość ta obiegu kapitałów, zatrzy-
maną być może, niekorzystnym biian-
sem handlu zagranicznego i mieyscowe-
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go; sarnóm nawet źle ugruntowanćm
przywidzeniem zamieszania . jakiego,

oraz zbytnią rozciągłością przedsiewzięć

handlowych. Za nadeyściem jednego

tylko ztych trzech przypadków, obieg

się zwalnia, a niekiedy i całkiem zas

trzymuje, kapitały z trudnością zamie=

nić przychodzi na monetę, praca zo-

staje zatamowaną i zawieszoną, a przeż

to, tak sczegulne jako i ogulne inte-

resa nader smutnego i godnego poli-

towania doznają losu.
Z takiego wypadku dwóch rodza-

jow banków handlowych, trudno jest

naznaczyć jednemu z nich pierwszeń-

stwo. David Hume nie wahał się je-

dnak, przypisać go bankom składowym,

i tylko radził je wydoskonalić. „dam

Smith zdaje się ńachylać na stronę ban-

ków obiegowych, za którą to opiniją

idzie także Pan Henryk Thornton i ni-

czego niesczędzi aby jey przyznać zwy- '

cięztwo.
Możeby się jednakże udało, pogo*

dzić dwa te mniemania, biorąc z kaź-

dego rodzaju banku to, co w nim jest

dobrego, lub łącząc je w taki sposob,

aby uniknąć ich niegodoości,. i zape-

wnić sobie właściwe każdemu z nich

korzyści. Słowem sałoby tylko o wy-

nalezienie, takiego papieru obiegowego,

któregoby wartość pieniężna znaydowa-

ła się zawsze w kasie. Nie jest to

wprawdzie, rzeczą niepodobną; lecz nie

tu jest mieysce do podawania projektów,

któreby ńas zrzuciły z drogi zasad i od=
daliły od zamierzonego celu.

"Tak więc banki składowe i obiego*

we są niejako dopełnieniem, alboraczcy

kasą kredytu handlowego i niepodobna.

jest, bez podziwienia i bez zachwyce=.

nia, przebiedz myślą wszystkie kredy*
; 58%
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tu sczeble, przeprowadzające- od pro-
dukującego do spożywającego wszelkie
produkta pracy, bez żadney istnicjącey
równowartości, bez. pośrednictwa mo-
nety i jedynie tylko na wiarę ciągłych
Łk wzajemnych obietnice, które nikną i
umarzane zostają: w kassach bankowych.
"Dym sposobem, moneta potrzebną jest
tylkoizastąpioną być nie może w dwóch
krańcach. obiegu, to jest: podczas pro-
dukcyi i spożycia. « Albowiem. produ-
kujący, czyli to rolnik czyli rękodziel-
nik, płacić musi koniecznie robotniko-
wi monetą, równie jak spożywający,
musi ją także zaliczyć kupcowi, jako
ecnę spożycia swojego. . Owszem,ta na-
wet część obiegu, nie może Lyć zastą-
pioną papierem, bez naywiększych nie-
przyzwoitości, bez wpadnienia. w:syste-
mat monety papierowey: lub konwen-
cyyncy, którey:. wady: i okropności na
ianćm ekazałóm mieyscu (5), i.bez. na-
rażenia na jak naywiększe niebezpie-
ezeństwo, kredytu handlowego, produk-
cyi i bogactwa krajowego..

lLiecz natomiast, moneta. zupełnie

jest nieużyteczną w. caley przestroni
zawartey między. temi dwoma krańca:
mi obiegu, gdzie naydokladniey, zastą
pioną być może kredytem handlowym,
wspartym i likwidowanym przez ban-
ki składowe i obiegowe.

Co się tycze kredytu prywatnego,
ten mały ma związek i podobieństwo
z kredytem handłowym. l to tylko

jest jednym punktem ich zetknięcia, że
tak. jeden jako. i. drugi nadają ruch, pro-
duktom pracy; larw. te produkta, nie
jednego trzymająsię kierunku, odmien-

(5), Esvai politique. sun le. recenu. public;
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ne wcale mają przeznaczenie inie je-
den zapewniają skutek.

Produkta utrzymywane w obiegu
kredytem handlowym, przeznaczone są
do spożycia, tten kredyt dokonał dzie=
ła, jak skoro doprowadziłje do spoży:
wającego, nie zostawając żadnego śladu
ani czynności swoich ani skutku.

Kredyt zaś prywatny, te tylko u-
'trzymuje produkta w-obiegu, które do-
szedłszy do spożywającego- zostały o-
sczędzone, nagromadzone i odłożone
na BPO jnż to przez namiętność. zbia-

ru, już. przez bojaźń. niedostatku, już
nakoniec. przez. chęć żapewnienia sobie
lepszego bytu.
'mywane. w. obiegu kredytem prywa-

Osczędzenia. te, utrzy-

tnym; w dwojakim kierunku użytemi
być mogą.. Jedne lubo w daleko mniey-
szey części, posługują do przywrócenia
dawney miary spożycia, i sątylko pra-
stym-wydatkiem; drugie zaś, przyno-
szą korzyść. rozmaitym przedsiewzię”
ciomm, spekulacyom lub ulepszeniom,

| mniey więcey szczęśliwymlecz. prawie
zawsze użytecznym.

Kredyt prywatny, przeprowadza-
Jąc te 'osczędzenia do rąk ludzi roz-
praszających I rozrzutnych, powiększa
tylko ich: wydatek, przyspiesza ich
zaisczenie ,. a tćm samóćm: posługuje do
„powrócenia dawnego stosunku między
/produkcyą: a spożyciem.- W ówczas,

tak się wszystko-odbywa, jakby żadney
nie było. osczędności, jakby kazdy spa-
żyłcały swóy dochód i całą część swo-
ję z ogulney produkcyi;. i pod tym
względem kredyt prywatny żadney nie.
przynosikorzyści, a stąd, na żadne też
nie zasługuje względy ani uważenie.

Lecz jeśli te osczędzenia, użytemi
„zostają do jakichkolwiek przedsiewzięć;
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spekułacyńi "ulepszeń ; wtedy” pówięk-
szają massę pracy, poprawują byt klas-
sy roboczey i pomnażają ludność. I'lu-
bo zawsze są powrócone spożyciu, to
jednakże spożycie, zostawuje równo-
wartość swoję w pommnożoney ludności
i.produkcyi pracy. Zbiory zatćm 'o-

'sczędności są: prawdziwóm źródłem,
albo raczey naysilnieyszą podnietą po-
myślności t1'bogactwa; kredyt zaś pry-
watny, bodziec i wykonawca tak zna-
mienitychwypadków, zasługuje na-ca-
łą uwagę i przychylność rządową.-
.. Dwojakie to użycie osczędzeń, wy-
pusczonych- w obieg kredytem prywa-
tuym., wyraźnie daje poznać bankom
obiegowym;. iż nie wypada im się mie-
szać do czynności kredytu prywatnego.

Ponieważ, ozyli te osczędzenia, kana-
łem kredytu, trafią do rozrzutnego czyli
do spekułatora, w: każdym razie, wy
miana ieh na monetę'jest nieuchronną,
zawsze albowiem przeznaczone być mu-
szą albo- na spożycie albo: na nagrodę
za pracę, a widzieliśmy wyżey, iż tak
w jednym: jak w drugim razie, obeyść
się nie może bez monety.. Gdy zaś
osezędność w użyciu monety; jest istot-
nym: celem zakładu. banków obiego-
wych; a- więc banki te oddalają się wy-
raźnie« od przeznaczenia swojego, ile
razy, czyli to z namysłu czyli mimo-

wolnie wciągnąć się dają, do czynności
kredytu prywatnego.

-_ $ą jednakże banki jedynie tylko po
święcone kredytowi prywatnemu. "Ta:
kiemi. są. banki szkockie bank hypo
teczny. w Paryżu i wszystkie lombardy.
EDecz te zakłady naymnieyszego nie ma-
Ją: powinowactwa z: bankami obiego-
wemi.  Uważać je tylko należy jako
stowarzyszenia się kapitalistów, celem
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utrzymywania w ruchu zbiorów ośczę-
dności prywatney k których czynności
ograniczają się dó pożyczki posiadanych
kapitałów tym osobom, którym bezpie-
«cznie pożyczyć mogą. Banki te muszą
konieeznie' mieć ledwo nie równy za-
pas pieniężny wypusczającym się: bile-
tom, a* przez to, tę tylko zapewniają
korzyść, że zgromadżają do jednego
punktu kredyt prywatny i nadają mu
więcey obszerności, ruchu: i pewności.
Korzyść ,. bez: wątpienia, nader szaco-
wna, lecz bez żadnego porównania ati
podobieństwa do tych, jakie wypływa-
ją: z kredytu handlowego:

. Kredyt prywatny, pomimo wyra
źnego użytku swojego, nie zrobił wsze
lako tyłe postępu ile kredyt handlowy;.
przyczyny„tego zależą: od sezeguinych
okoliczności, nad któremi, nie odrzeczy”
będzie: z uwagą się zastanowić.

Wiele bardzoreligii nauczało, a nież-
które nawet nakazywały bezintereso*
wność prywatnych pożyczek. Zamiać
rem ich' było, aby to, co jeden miał'
zbywającego, mogło być sczedrobliwić'*
udzielonóm potrzebnemu, bez żadney-
równowartości, bez'żadney opłaty i pod
jednym tylko warunkiem powróeenia.:
rzeczy: pożyczvney: Nauka ta, godną:
jest zaiste, uczuć ludzkości i miłosier= dzia, jakie wszystkie religije wzbudzić”
justłują w sereach ludzkich ; lecz: przy-
znać: także: potrzeba, że” nie zupełnie
odpowiada namiętnościom ludzkim, in=-
teresowi- państw i pomyslności naro--
dów. Jakoż nauka ta, pozbawiała tył
ko ludzi przez czas: długi, 'nieocenione*
go dobrodzieystwa kredytu prywatne*-

go,'i przez nią rzeczy zbyteczne dla je«
BR stawały się nieużytecznemi das:

wszystkich. Postęp. oświaty, lubo corawć
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jaśniey wykrywał tę ostateczność, wsze-
lako prawodawstwo narodów, nie wiele
jey zaradzić usiłowało. W rzeczy sa-
mey, nie upoważniło wcale do pobie-
rania równowartości lub ceny pożyczki,
zakazaney przez religiją, lecz przesta-
ło na jey ograniczeniu; jakby kontrakt
pożyczki odmienney był natury od in-
nych kontraktów cywilnych; jakby wła-
ściciel mógł być zniewolony do wypu-
sczenia osczędzeń swoich, bez równo-
wartości odpowiedney życzeniom jego
lub potrzebie; i jakby cena tych równo-
wartości nieodpowiadałą zawsze, całey

- massie nadpotrzebnych osczędzeń. Lecz
chyba tylko czas, nadać potrafi tym
„uwagom mocy i przekonania odmówio-
nych rozumowi. Interes powszechny
codzień już lepiey poznany ilepiey zro-
zumiany, odnieść musi w końcu zwy-
cięztwo nad błędami i nad trwożliwością
tamującemi postęp kredytu prywatne-
go, i opierającemi się, w sposób nader
szkodliwy, wzrostowi jego.

Zakaz atoli, i ograniczenie równo-
wartości, nie są jedyną tylko zawadą,
'tamującą postęp kredytu prywatnego;
znayduje on jeszcze inne, daleko więk-
sze 1 daleko trudnieysze do zwycięże-
nia, to jest: trudność uzyskania nale-

_ Zności, niechęć otaczająca wierzycielą,
ile razy ten, zmuszony jest do pószu-
kiwania jey drogą prawną, przychylnuść
praw i powolność trybunałów dla dłu-
żŻników. :

„Trudno zaiste zgadnąć przyczynę
tego tak dziwnego pierwszeństwa, przy-
%4nanego dłużnikowi ze szkodą jego wie-
rzyciela; wszelako można ją łatwo wy-
naleść, i nie od rzeczy nawet będzie
nieco się nad nią rozszerzyć, a to, nie
dla płonney tylko ciekawości,

 
przeciwny.
.wilnych, nayobo | ]

lecz dla | pozor dla widoków „politycznych, po
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tym lepszego okazania błędu tego sy-
stematu, w jaki narody pomimowolnie
wciągnionemi zostały. z

Rzymianie skupieni w nader ście-
śnionych granicach za czasów założe-
nia Rzymu, większą część pożywienia
swojego szukać musieli w rabunku za-
siewów sąsiedzkich; nierówność atoli i
niepewność łupu,stanowiła zbyt sliski
dochod znaczney liczby obywateli, a
przez to pogrążała ich nieraz w nędzy
i rozpaczy, nie zostawując inney dla
nich ucieczki, nad pożyczkę u współ
obywateli produktów im zbywających.
W takim stanie rzeczy, warunki umo-
wy musiały być prawie zawsze, uciążli-
wemi; pomimo to jednak naysurowsze
prawa czuwały nad ich wypełnieniem.
Owszem, prawa te były więcey a niże-
li surowemi,- bo były okrutnemi, zape-
wne dla tego, że były dziełem ludu
dzikiego, chciwego i ubogiego, że ko-
niecznie były potrzebnemi w położeniu
ekono:nicznóm tego ludu, i że nakoniec
odpowiadały widokom jego politycznym,
oraz wywierały wpływ dzielny na in-
teres ogulny, do którego lud ten dążył
nieustannie, tak z powodu charakteru
swojego jako i obyczajów. !

Że zaś dłużnik, innego nie widział
sposobu uisczeniasię wierzyciełowi swo-
jemu, tylko częścią łapu zabraną na
nieprzyjacielu; im cięższe zatóm i stra-
sznieysze były prawa na dłużników nie
rzetelnychi nieuisczających się, tym
większe być musiały ich usiłowania,
w celu zapewnienia oyczyznie zwycięz-
twa, jedynego sposobu uniknienia kary,
niezawodnie ich czekającey, w razie

Pak to, w umowąch cy-
jętnieyszych nawet na
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strzegać się daje jeden zawsze duch
Rzymian, który po drodze zwycięztw,
doprowadził ich do podbicia świata;
duch któremu się wieki dziwują i przy-
pisują to, głębokim kombinacyom geni-
uszu, co w początkach było tylko wypad-
kiem ostateczności, tey macochy, nie-
kiedy jednak dobroczynney, równie dla
narodów; jako i dla osób pojedyńczych.

Wyznać jednakże potrzeba, że ta surowość
praw na dłużników, była powodem do niejedne-
go smutnego wypadku. Jey to przypisać należy
te liczne rozruchy, któremi nie raz, silnie wstrzę-
sła tćm państwem, i wzruszyła go aż do posady.
Owszem, w tych chwilach niebezpieczeństwa,
musiano nie raz, poświęcić prawa wierzyciela,
dla spokoyności publiczneyi dla zachowania kraju.
Dziwnieyszą atoli jest rzeczą; iż, póki Rzymia-
nie zwyciężać musieli dla zapewnienia bytu swo-
jego, póły prawa te nie były ani skasowanemi

, ani nawet złagodzonemi, i naymnieyszey nie

podległy odmianie. i
Lecz skoro Rzym władca świata, przeszedł

pod panowanie cesarzów, wówczas prawodaw-
stwo o kredycie doznało odmian, jakich nowe
położenie jego wymagało.  lnteres cesarzów
rzymskich, odmienny był od interesu rzeczy-
pospolitey, i dla tego, cesarze całą swoję zwró-
cili uwagę na poniżenie władzy patrycyuszów,
mogących. im być ma zawadzie, a natomiast u-
siłowali zjednać sobie miłość ludu, i zaintere-
sować go niejako do panowania swojego. Ska-
Sc anie zatóm dawnego prawodawstwa o kte-
dycie prywatnym, wybornie odpowiadało ich
widokom, odeymowało bowiem zarazem patry-
cyuszom, sposob tyle się niegdyś przycżyniają-
cy do ich bogactwa, władzy i wpływu na:po-
spólstwo, oraz oddawało: ludowi niepodległość
przywaloną. tóm prawodawstwem, Jakoż odtąd
wprowadzono to:zdanie, na pozor: pełne ludzko-
Ści, w rzeczy jednakże nader interósowatńe, Że
sprawa dłużnika zasługuje na nayscżegulnieysze
względy; stąd łatwo pojąć, iż równo z tóm:
zdaniem , ktedyt prywatny zniknąć zupełnie

. musiał, albo się tylko pokazywać: z ostróżno-
ścią i: pod: przybranym jakim pozorem, umniej- ji: produktów, obaz.
aającym. żachowanie obiecane dłużnikowi. ?%ię- ' sżechnego:.

g10

gi pratwa rżymskiego, ledwo nie na kazdey kar-
cie, napełnione są tą walką praw z wierzycie-
lamii usiłowaniem prawodawcy, dążącćm do
jzakrycia dłużnika od podeyścia i poszukiwań:
wierzycielskich. ę

Poźniey, kiedy narody poznały i przyjęły
prawodawstwo rzymskie, łub wprowadziły ich
ducha do zwyczajów swoich; znaydowały się
właśnie w tćm samćm położeniu, w jakićm
Rzymianie zostawali pod cesarzami., Panowie
lenni w rządzie feydalnym uciskali ludi opie-
rali się władzy któlewskiey. Poniżenie więe
tych możnowładców, było interesem królów,
równie jak osłabienie patrycyuszów było inte-
resem cesarzów, iten, równie powodował kró-
lami jak dawniey cesarzami do zjednania sobie
przychylneści ludów.

A więc :i to zdanie, że sprawa dłużnika
[zasługuje na sczegulnżeysze względy, musiało
także znaleść mieysce w ustawach ludów no-
woczesnych, dla teyże samey przyczyny, dla:
jakiey pomiesczonóćm było w prawie rzymskiem;
jakoż zdanie to, we wszystkich prawie kode*
xach napotykać się daje, w tych nawet, które
naywiększy przynoszą zasczyt rozumowi ludz=
kiemu, które czystćm jaśnieją $wiatłem i które
nayskulteczniey się przykładają do sczęścia ii
do. wydoskonalenia rodzaju ludzkiego.

lecz to zdanie, przydatne w czasach ucie
sku i łapieztwa, przeciwko systeinatowi możno=
władców 1 panowaniu małey liczby bogatych;
nie jest właściwóm systematowi towarzyskiemu;
ugruntowanemu na równości praw cywilnych:
i politycźnych, w którym praca jest rękoymią:
dobrego bytu, obieg jey produktów  kanałett
pomyślności publiczney,. a powszechne bogactwo
zasadą siły i potęgi. W takim systemacie;
każdy na to tylko pracuje, osczędza i: pożycza
zbiory osczędzone, aby otrzymał: za nie żąda»
ną i przydatną murównowartość, a to w cza-
sie, w jakim Życzy mieć ją sobić powróconą:
Qkreślenie żatóm tey równowartości, trudność:
odebrania rzeczy pożyczoney, 'są. to zawady sta=
wiane kredytowi prywatnemu, posczegilnytń: osczędzeniom, -przedsiewzięciom przez nie oży-
wianyrh lub podsycanytn, pomnożebiu ladności:

wżxostowi: bogactwa: pow
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;Niechby tylko władze Źwierzchnicze zniosły |jętnych dla interesu ogalnego. -Co -do Francyj,
«w prawodawstwie swojóm te zawady, tak odda-

- lone od dzisieyszego stopnia cświeoenia, tak uy-
mujące ich sławie i tak przeciwne ich'potędze;
niechby zostawiły wolaosć.umowy, między po-
życzającym a biorącym, i niechby tylko naka-
zały ścisłe wypełnienie tey umowy; nadewszy tko
ząś niećhby to wypełnienie uwolniły ód powol-
ności, przewłok ikosztów go krępujących, a czę:
atokroć nawet oddalających od pożądanego koń-
ca, a wkrótce kredyt szybkim wznmoslłby się pę-
dem, i wydałby w biegu swoim niewyrachowane
„dobrodzieystwa. -

O kredycie-publicznym, tyle tylka powiemy,
/że z kilku zarysów podobnym jest do kredytu
prywatnego; i możnaby nawet, z niejaką powie-
dzieć prawdą, że się zdaje być tylko jego cdnogą.
Qbadwa podają w obieg zbiory osczędności pry-
watney, i aby je otrzymać, obadwa ofiarować
„muszą pożądaną 1 przydatną pożyczającemu ró:
wnowartość, oraz zapewnić powrót rzęczy po-
Żżyczoney; iw tóm się tyiko od siebie różnią, że
osczędzenia podane w obieg przez pośrednictwo
kredytu prywatnęgo, w całości prawie przyczy-
niają się do pomnozenia. massy pracy produkcyy-
ney; pusczone zaś w obieg kredytem publicznym,
prawie bez wyjątku służą do pomnożenia wy-
datku, a tym sposobem powiekszają tylko spo-
Życie. - Różnica, którąśmy:już uważyli i ocenili.
«Przyznać wszelako mależy,:że kiedy zachodzi

konieczna i stała potrzeba, pomnożenia takiego
wydatku, wtedy, ze wszystkich znajomych środ-
«ków ich załatwienia, kredyt publiczny zdaje się

, być nieochybnie naymniey uciążliwym.

"Teraz, gdyśmy się pilnie zastanowili nad kre-'
dytem, zacząwszy od zrodła, i przebiegł wszy-
stkie jego rozgałęzienią aż do ostatecznych pod
działów; kiedyśmy go widzieli, jakby rzekę do-
broczynną, niosącą wszędzie życie, płodność 1 obłi-
tość, uwalniającą obieg od kosztownego .pośre-
dnictwa kruszców i zwracającą monetę ku przed-
siewzięciom pracy; kiedysmy widzieli, jak rozle-
głe podaje rządowi środki potęgi i wielkości, nie
gbyt uciążliwe dla ludu,amoże nawet i nieobce
dla pomyślności jego; zapytać- możemy zniejaką
nawet niespokoynością, dla czego znakomici na-
wet niektórzy pisarze, ocenić nieumieli tyłu do-
brodzieystw; dla czego oświecone nawet.rządy,
nie raz je na.hak wystawiły, przez częste i'po-
_wtarzane bankructwa, i dla czego niepospolite
nawet głowy, nie innego w tychbankructwach
widzieć niechcą, oprócz posczegulnego interesu,
przemiany prywatnych majątków 1. zupełnie obo-

 

 

nie pomylimy się podobao, kiedy fatalny ten
błąd,przypiszemy nienawiści, jawnie okazywaney
w tym kraju , do kapitalistów, i do.tych wszy=
stkich, kiórych znano pod nazwaniem ludzi pie-
niężnych. Ponieważ bogactwa ich powstawały
zwykle z korzystnych układów z 7pa 17 ucl- -
ska ludów, słusznie więc niejako. było, uważać
bankructwa publiczne za odwet rkarę przez nich
zasłużoną. Oieszono się zatóm zich upadku, ró-
wnie jak bezrozsądny muzułman. błogosławi suł-
tana, przywłasczającego skarby „baszy, który go
złupił iznisczył Gdyby się jednakże chciano za-
stanowić nad ostatecznym tych gwałtów wypad-
kiem, a postrzeżoncby łatwo, Że bankructwo przy=
wodzące do ubóstwa knansistów, równie jak kon-
hskacya ruynująca baszów, spada przez odbicie
się na wszystkie klassy narodu, i wyrównywa nay-
cięższemu podatkowa. Lecz kiedyż namiętność
zastanowić się chciała z uwagą; zadowolenie sie-
bie jest jedynym jey-ctlem, bez względu, czyli
stąd złe czyli dobro wymknąć może; jakżeky
więcmiała postrzedz, iż bankructwa dotykają
osczędzenia. prywatne,że zatrzymują lub zawie=
szają ich obveg1 pozbawiają pracę kapitałów, tak
potrzebnych do jey wzrostu; że tamują cbieg pros
duktów lub go obciążają cgromnym kosztem, wy-
mkającym zużycia monety, a przez'to podnoszą
otyleż eenę spożycią,.co wyrównywa podwyż-
szemu podatków; że nakoniec,.przywedzą rzą”
dy do konieczności pomnożenia ciężarów nad
możność nawet podatkujących, „ostatni zakreg
niesczęścia publicznego. rz

Skutkite tak jasne i oczywiste, są mi powo=
dem -domniemania, że w dzisieyszym stanie me-
chan'zmu towarzyskiego, bankructwa prywatne
i publiczne, ckropnieyszą zdają się-być plaga, a
nżeli nayzaciętsze woyny, lub nayszkodhwsze
odmianypor roku. Niesczęściom tym bowienię
łatwo jest jescze zaradzić i usunąć je dotad,
póki kredyt nie-został dotknionym i póki nar.d
używa wszystkich jego własności, spos bów i
władzy. . Lecz znisczeniekredytu, niepowetow a=
ne pociąga za schą straty 1 misczy nawet aż
do pociechy nądziej. Oby te okrepne wypadki,
zabezpieczyć mogły odtąd kredyt od nowych
przeciwności, zapewnić mu pożyteczne odmiany,
zostawać go nieporuszonym n tych nąredów, któ-
re go dotąd zachowały, a-nadać chęć.zaprowa=
dzenia go u innych, które go utraciły lub nigdy
iniedoznawały wpływu jego! Oby kredyt, przez
swe rozległe kombinacye, przyspieszyć potrafił
każdego z nich pomyślność, i przypuścić ich ra-
czył do udziału dobrodzieystw powszechnego bo-
gactwa! :

 Y
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w Lutym.) a Pan Adam Frabua Chreptowicz, sukna łokci 2gź.
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2, Chleb i potrawy ze wspólnego domowego stołu , . . po bie sia 22 |
5. Wsparcie ną raz jeden rubel sr. 1 k. 60 wynoszące, ołtzymajo w tyn miesiącu ubogich 2| |

ds, wszystkich przez Towarzystwo utrzymywanychi wDAw fuióiaę 17 sierpniu
było osob ubogich obojey DG 44 da | +. |480] .
(między temi znayduje się osob 8, użytych.47 dozoru domu , nauczanią i do sklepu
przedażnego. inni wszyscy ubodzy

Mota. Szkoły wzajemauego uczenia z powodu wakacyi niebyło.

Jułmużna od miesiąca Stycznia roku 1822.

w Kwietniu.) 1 Pan Piotr Hrabia Tyszkiewicz Kapitaa W. Ross. przy wizycie domu rubli sr. 11,i
trzy mosiężne krżesiwa.

Aa aa 4 August Gebcuer fabrykant przy wizycie domu rubel sr.
— —  $4Aoliary P. Czudowskiego Rotmistrza, mąki żytney pół. beczki, krup jęczmiennych

gar. 6, drew sążni jednopolennych 5At.
— — 4 M. Byczyński Dziekan postawski, ŚGrowki pas elastyczny dla chorych.

w Maju.) 1 Pan Marykoni Starosta wiłkomierski, rubli sr. 6. i
— —  gZoliary P. Rotmistza Czudowskiego, mąki żytney pół beczki, krup jęczmiennych gar-

cy 6, drew sążni jednopolengych at.
OLE OO Szylling , żyta pół bezcki.-

w Czerwcu.) 1 Kupiec niewymieniający nazwiska przy wizycie domu rubel sr. 1.
— —., afdBofiary Pana Czudowskiego HokuETza, pł żytney pół beczki, krup jęczmićnnych

gar. 6, drew sążeń jednopolenych 17. ę
w, Lipcu) 1 Xiężna Zubowowa, przy wizycie domu rabli srebrnych 30.
— — 2 Pan Kapitan Kotwieh przy wizycie domu rubli sr. 5.
— — 5 PP. Antoni i Franciszka z Laskowiczów Skarbkowie Ważyńscy przy wizycie domu r. s. 6.
— — 4 Z ofiary Pana Rotmistza URE „mąki żytney pół beczki, krup jęczmiennych

gar. 6, drew sążeń jednopolennych 1%
w Sierpniu.) 1 Z ofiary Pana Rotmistrza Czudowskiego otrzymał dom mąki żytney pół beczki, krup

jęczmieunychgar. 6. drew sążeń jedaopolennych 1.

Ignacy Jundzilł członek i sekretarz Towarzystwa. .
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