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UsTrawY SZCZEGÓLNE DLA SEMINARIUM GŁÓWNEGO
DUCHOWNEGO przy IwPERATORskim wileńskiiu

uniwersytecie.

Stosownie do artykułu 54. Naywyższych Ustaw
MONARSZYCH dla Seminarium Duchownego, Rada
tegoż Seminarium maiąc sobie poruczone przepi-
sanie szczególnych prawideł co do edukacyy kle=
ryków, ich dozoru i porządku wewnętrznego,
następujące przepisy uchwaliła i do wykonania
podała.

Regens i iego obowiązki.

1. Regens głównego Seminarium pod zwierz-
chnością rady seminaryyskiey iest rządcą całego
Zgromadzenia i zwierzchnikiem naybliższym wszyst-
kich klerykóww Seminarium głównćm edukuią-
cych się, oraz różnego rzędu służących i ezeladzi.
Odpowiada za wszystkich pod władzą swoią będą-
cych, i całości dobra i pożytku tego zakładu iak
naypilniey przestrzega.

2. Własnym przykładem, łagodną przestrogą
1 upomnieniem prowadzi wszystkich do dobrego, i
zapobiega wcześnie wszelkim zdrożnościom. W po-
mnieyszych wykroczeniach, dla poprawy winnego,
naznacza stosowną do przewinienia karę, w ważniey-
szych zaś tego rodzaiu zdarzeniach radę uwiadamia,
z którą się we wszystkićm wedle potrzeby znosi i
od niey podane zlecenia wykonywa.

3. Stara się poznać każdego seminarzystę 1 zie-
dnać u wszystkich takie zaufanie, aby mu nic w ni-
Dzieie Dobr. T. III. N. 12. rok .023., 21
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kim taynego nie było, czyniąc dla.każdego, ieśliby
chciał z nim mówić, powoloość, a nawet samę bo-
iaźń i trwożliwość do siebie ośmielaiąc.

4. Regens pilnuie wszelkiey spokoyności dla u-
czących się i uczących, i wszelkie przyczyny nieu-
kontentowania zaraz bacznie uchyla.

5. Gdy mie wszyscy z edukniących się równie
zdatni bydź mogą do wszystkiego, uważać będzie
każdego z seminarzystów sczególnieyszą sposobność,
i osobliwszy do czegokolwiek talent, któryby z cza-
sem zachęcony mógł się wydoskonalić.

6. Tym końcem” przeznaczaią się co miesiąc o-
brady regensa z prefektami i kapelanem w przed-
miocie większey na seminarzystów baczności i ich
postępku tak w naukach stanu i oświecenia kapła-
na godnych, iako też w obyczaiach i zewnętrzney
przystoyności. Cosiętycze zdania o konduicie kle-
ryka, kapelan swego nie daie. |

7. Coby się w którym z kleryków do poprawy
1 upomnienia postrzegło, lub zachęcenia godaćm
znalazło, to się z nich każdemu, albo natychmiast,
albo w obranym na to czasie, wedle uznania re-
gensa, 1 iego pomocników, przełoży: dla tego u-
tzymywana bydź ma udzielna xiążka, w którey
się takowe postrzeżenia i bezstronne o każdym kle:
ryku zdanie zapisywać będą.

8. Czas takowego co miesiąc zebrania na te o-
brady zostawuie się do woli regensa, który miar-
kować będzie wolnieyszą od nagltyszych czynności
porę swych pomoeników. W nadzwyczaynych zda”
rzeniach, ilekroć regens osądzi potrzebą mieysco”
wey obrady zebranie, tylekroć ią złoży.

9. Regens w obranym na to czasie koleyno
z prefektami i kapelanem w sposobie łatwym i do
przekonania trafiaiącym miewa co tydzień konfe-
rencye dla kleryków w różnych materyach tyczą*
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cych się obowiązków stanu i powinności ducho-
wnych, iakowe materye ułoży na sessyi z temiż
pomocnikami swemi.

10. Regens ze swymi pomocnikami przybywa-
iących do seminarium kleryków stopnia nauk do-
świadcza, a szczególniey upewnia się, iak iest zna-
1oma przybywaiącemu seminarzyście nauka chrze-
ściiańska, i czyli ta nie kończy się tylko na słowach
i pewney w odpowiedziach formalności.

11. Regens znayduie się na wszystkich exami-
nach w Seminarium odbywanych, a ieżeli mu nie
przeszkodzą inne obowiązków iego zatrudnienia,
znaydować się będzie i na examinach, do których
klerycy w uniwersytecie należą.

12. Regens ma na pilnćm baczeniu, aby dóm
seminaryyski ani na iednę chwiłę bez iednego przy«
naymnićy kapłana nie zostawał.

13. Regens odwiedza często mieszkania klery-
ków, uważa porządek i ochędostwo: przystoyności
w każdćm obeyściu się, zabawach i wzaiemoćm ich
obcowaniu dostrzega. "Toż i pomocnikom swoim
poleca.

14. Zgoła cokolwiek do nauki i dobrego przy»
kładu należy, co do ich zachęcenia w dobrćm słu-
żyć może, niczego nigdy Regens nie zaniedba. O-
bowiązki prefekiów i kapelana wedle czasu, mo-

' ności i zręczności swey dzieli.
15. W ekonomicznym względzie regens starą

się o przyzwoite dla wszystkich wygody, 1 wchodzi
we wszystkich potrzeby: zbytniego czuwania żadne-
mu zkleryków nie pozwała; dłużey iak do dziesią-
tey wieczornćy, osobliwie zimową porą, nie ma
z nich żaden dosiadywać, ranne zaś wstawanie dla
nauki bronne im nie będzie. Wcześnie i w porze
niespoźnioney myśli o dostarczeniu wszystkiego.

16. Uwzymuie porządny całego pubu inwen-
+ 21
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tarz z reicstrem zapasówi ubytków. Przestrzega
porządku i ochędostwa domu, iako też wszelkich
sprzętów i naczyń. Obiady i wieczerze dysponuie
1 ze wszystkiemi razem znayduie się u stołu. Eko-
nom lub szafarz zapisuje w osobney xiędze, co by-
ło na obiedzie, a co na kollacyi.

17. Wedle wyznaczenia rady daie potrzebne dla
iey wiadomości co tydzień raporta, w nagleyszym
wypadku nadzwyczaynie donosi. Wspólnie z in-
nemi (iak w naywyższych ustawach) klucz ma od
kassy seminaryyskiey. Wezwany wchodzi do rady
cum voce informativa.

18. Czyni obrachunki z ekonomem i szafarzem
codziennych potocznych i zapasowych wydatków.
Przyymnie, godzi i odprawuie słażących. Przycho-
dy i wydatki do xięgi sznurowey od rady sobie da-
nćy zapisnie, i te xięgi wraz zinnemi wczasie wi-
zyty do przeyrzenia podaie.

19. Na więcey, iak dzień ieden, nie oddala się
od Seminarium bez zezwolenia rady.

20. Wolno iest Regensowi, za wiedzą iednak
rady, ieśliby się mieysce znalazło, przyymować do
seminarium kleryków nad liczbę przepisaną za pro-
porcyonalną do kassy seminaryyskiey opłatę. 'Ta-
kich atoli bez żadnego wyłączenia iak edukacya, tak
obowiązki i wprawa do wszystkiego równa będzie.

21. Regens pilnuie kolei, wedle którey klery-
cy do Sakramentów śs. przystępować maią.

22. Na przypadek słabości, lub nadzwyczayne*
go zatrudnienia wyznacza iednego z prefektówj do
zastąpienia siebie w swych obowiązkach.

Kapelan.
25. W rzeczach duchownych po Regensie Ka-

pelan iest pićrwszym dla seminarzystów. Do kape-
lana w Seminarium należy dawanie nauk ducho-
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wnych, utrzymywabie i pomnażanie prawdziwey
pobożności i swiątobliwości w przyszłych kapłanach.

24. Kapelan z kolłegami swoimi przybywaią-
cych do seminarium kleryków stopnia ich znaio-
mości nauki chrześciiańskiey doświadcza, znaczenie
tey nauki wykłada, uczy kleryków sposobu kate-
chizowania, daiąc im poznać mnieyszy i większy |
katechizm Trydencki. Pod iego przewodnictwem
klerycy maią praktykę uczenia początków wiary, i
skoro koley ta dwa albo trzy razy wszystkich obey-
dzie, pozwala im dawać naprzód dla czeladzi do-
mowcy, potćm w kościele seminaryyskim chrze-
ściiańską naukę, poprawia i doskonali początkową
ich wprawę.

25. Kapelan daie seminarzystóm wedle ducha ,

kościoła wyobrażenie modlitwy, i wyrazy potrze-
buiące w nićy czasem obiaśnienia wykłada.

26. Kapelan iest pićrwszym do nabożeństwa i
modlitwy kleryków. Obiera do ich rozwagi na
modlitwie czytanie, w czóm się z Regensem znosi.

27. Kapelan w trzecim i czwartym roku edu-

kacyi kleryków dawać będzie dla nich resolutiones

casuum conscienliae dwa razy na miesiąc. Porzą-

dek, materye, i utrzymanie tych rezolucyy należeć

będzie do samego kapelana.
28. Od wieczora Soboty przed Kwietną Niedzie-

lą, do wielkiego Czwartku daie klerykom rekolle-

kcye, których porządek ułoży i Regensowi do po-
twierdzenia poda. i

29. Po odbytych wakacyach dla zebrania ducha
klerycy przez trzy dni odbywaią mnieysze rekol-

lekcye. Dozór tych rekollekcyy przy kapelanie.

_ 50. Jeśliby który z kleryków miał święcić się

w Wilnie na subdyakona, lub na kapłana, odpra-

wi przed poświęceniem zwyczayne rekollekcye pod
przewodnictwem kapelana.
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51. To co o Regensie w artykule 6. i o Prefe-
ktach w art. 28. 29. 1 50. iest przepisano, równie
ido kapelana należy. :

Prefekci.

52. Prefekci maią mieć, do pewnego przynay-
mnićy stopnia, znaiomość tych nauk, których się
klerycy uczą.

55. Istotnym iest obowiązkiem Prefektów nie»
ustalący i baczny dozór kleryków, powtarzanie
z niimi publiczoych lekcyy, na które są przezna:

/czeni, składanie tygodniowych i miesięcznych exa-
mińów z nauk w uniwersytecie i w domu im da»
wanych.

54. Aby obowiązek nieprzerwaney na semina«
narzystów baczności tóm lepićy mógł bydź dopeł<'
nionym, Regens dozór i dopiloawanie „kleryków
między Prefektów, iak zręczniey będzie, podług
mieysc i uznania swega podzieli. Podział ten ża:
dney różnicy między niemi nie czyni, i klerycy obu
równą uległość są winni pod odpowiedzialnością,

55. Każdy z Prefektów w wydziale swoim do»
strzega obyczayności i przystoyności w obcowania
wzaiemnóm i załatwia wszelkie spory, ile może
bydź, bez wytaczania spraw do Regensa. Doświad+
cza pilności kleryków w gotowaniu się na ich lek-
'cye i wiernego przez nich pełnienia wszystkich
przepisów, mianowicie zaś dziennego porządku
przestrzega. >

56. Prefekci, o dostrzeżoney przez siebie szcze-
gólney iakiey zdatności kleryków swego wydziału,
iako też o upatrzonych w nich wadach i skłonno-
ściach wiernie i bezstronnie Regensawi donoszą.
Obowiązkiem także iest Prefektów często Regenso-
wi sprawę dawać o klerykach swego wydziału.

57. Prefekci ebadway, lub przynaymnicy ieden,
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znaydować się maią każdego dnia na spólnćm ran-
nćm i wieczornóm w domu i w kościele nabożeń-
stwie kleryków. ż

58. Mszy śś. koleyno z kapelanem dla seimina-
rzystów odprawować.

5g. Konferencye podobnież iak i Regens co ty-
dzień miewać, iz nich pożytku słuchaczów i uwagi
doświadczać.

40. Prefekci razem,. albo koleyno znayduią się
w iednómże mieyscu z klerykami na ich poobie-
dnich i wieczornych od nauk przerwach i zabawach.

41. Kiedy klerycy dla wolnieyszego powietrza
i przechadzki zą miasta wychodzą, ieżeli nie obay,
to ieden przynaymniey z Prefektów towarzyszyć im
będzie. Toż się mą rozumieć, ilekroć na iakie pu-
bliczne nabożeństwo, albo akt w Uniwersytecie od-

bywany ze Seminarium wynidą,
42. Jeden z Prefektów iest łacińskiego obrzą-

dku, drugi z kościołą greckiego ziednoczonego. Obay
w seminarium w wyznaczonym na to czasie dawać
będą seminarzystom kościelnych obrządków naukę, -
Preteki Grekounickiego obrządku dawać będzie
naukę znaczenia obrządków greckich, łaciński ła-
cińskich, Od obu potrzebney dla siebie wiadomo-
ści oboyga obrządków uczyc się będą przyszli ka-
płani: w dzień poprzedzaiący iaką szczególną ko-
ścioła uroczystość, iak naprzykład wielkiego ty-
godnia, który mia właściwe swe obrzędy, Prefekci

Uumaczyć ie będą.
45. Prelekci obowiązani także są słuchać spo-

wiedzi kleryków, ieżeli od którego będą oto pro-
szeni. (Co trzeci zaś miesiąc mogą bydź dla spo-
wiedzi kleryków uproszeni inni kapłaui. >

44. Prefekt obrany zastępcą w niebytaosa re-
gensa obowiązki iego w całym ich stosunku pełni:
wszyscy miu pod zwierzchnością regensa w domu



314

seminaryyskim będący, iak regensowi podległość
*w11001.

45. Gdy Prefekci nie mogą wszędzie i we wszyst-
kićm dóyrzeć kleryków, osobliwie gdy na różne
lekcye rozeydą się, wyznacza się przeto do pomo-
cy, za wiedzą regensa po wspólnćm naradzeniu się,
który z kleryków, co do obyczaiów i rozsądku do-
świadczony za Censora.

Klerycy głównego Seminarium.
46. Przybywaiący do seminarium głównego kle=

ryk oprócz świadectw, które podług artykułu 21
ustaw MosaRszycH złożyć iest obowiązany, odpo-
wie ieszcze na następne pytania i w xiędze na to
sporządzoney zapisze.

47. Pytania są ie: 1. Czy ma pewną u siebie
chęć i postanowienie zostać kapłanem? 2. Czy się
obowiązuie po skończonych naukach do dyecezyi
powracaći ulegać rozrządzeniu własnego biskupa?

48. Klerycy razem wszyscy na lekcye, nabo-
żeństwo i przechadzkę wychodzą i powracają: ra-
zem wszyscy na wspólnych w sali zabawach znay=
dować się powinni.

4g. Nie pokazuią się nigdy między kramami dla*
żadnego kupna. Co im iest potrzebnego, regens,
przez Ekonomą lub szafarza dla nich opatrzy; ró
wnie bez wiedży regensa nie będą mogli listówpisy-
wać, ani ich odbierać. Że.

50. Klerycy nie znayduią się na żadnych wido-
*wiskach.

51. Sami w mieszkaniach swoich potrzebną dro-
bnieyszą posługę utrzymuią: w imfirmaryi chorym,
oraz do stołu koleią służą, iczytaią ustołu, eo im
zwierzchność naznaczy. |

52. Każdy co miesiąc z wyznaczenia regensa,
prefekta, lub professora wymowy kościelney, mó-
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wi publicznie na pamięć przed zgromadzeniem se:
minaryiskićm, co mu do nauczenia się dane będzie.

55. Od roku drugiego swey edukacyi w semi-
narium głównóm każdy własną rzecz do mówienia
ułożyć powinien, i tę pracę tylekroć powtórzy, ile-
kroć zwierzchność za potrzebęto uzna.

54. Żaden na ambonę kościelną do opowiada-
nia słowa bożego, tylko w nićm dobrze wyprobo-
wany, Die wniydzie.

55. Każdy kleryk powinien mieć swoię własną
komżę, swoię xiążkę do modlenia się i osobną szu-
fladę zamczystą, równie osobny stolik, kałamarz,
1t. d. także sextern z ołówkiem dla potrzebnych
pod czas lekcyi notat.

56. We wszystkich naukach, a osobliwie w na-
ukach stanu duchownego, szuka w zachodzącey
wątpliwości obiaśnienia u professora prywatnie, do
którego się za wiedzą regensa udaie.

57. Wyznaczaią się przez regensa klerycy do
różney posługi domowey, postrzegania porządku i .
pilnowania dzwonka koleią.

58. Zaden z nich nie będzie mógł pozostać w do-
mu, gdy inni wychodzą, bez otrzymanego od re-
gensa pozwolenia.

5g. Pieniądze, iesli ma iakie, powinien oddadź —
regensowi do schowania; który na porządne tako-
wych depozytów zapisywanie, oddzielną będzie u-
tzymywał xięgę.

60. Klerycy ruscy maią obchodzić dni świętei
ezwe dni postne według rzymskiego kalen-

arza. -
61. Łacińskiego obrządku klerycy w święta uro-

czyste i w Niedzielę chodzić będą do sgo Jana na
mszy śś. śpiewane i na nieszpory, assystując do nich
w komży lub w dalmatykach. Greckiego obrząd-
ku podobnież chodzić będą do XX. Bazylianów,
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dla wprawienia się do przyzwoitego odbywania o*
brzędów i ceremoniy kościelnych.

62. W czasie nabożeństwa w wielkim tygodniu,
święcenia się na kapłanów, i znacznieyszych uro-
czystości, wysyłani będą klerycy wszysey, lub nie-
którzy do kościoła katedralnego, ieżeli nie będą
lekcyą zaięci. Do innych zaś kościołów na assy-
stencye nie będą nigdy wysyłani,

65. Dwie w roku będą mieli uroczystości w swo-
im kościele z obrządku łacińskiego dzień sgo Jana
Kaotego, z obrządku zaś greckiego drugi dzień
Zielonych świątek, w które sami będą odbywać
wszystkie ceremonie i posługę kościelną, przy u-
proszonych do tego kapłanach,
_ 64. W siedzeniu u stołu, w stawaniu w koście-
le i t. d. porządek dawności przybycia do semina-
riam ma bydź zachowany. Święcenie iakie maią*
cy pierwsze mieysce otrzymnią.

Dzienny porządek. zwycząyny: w głównem semi-
narium, we dni niedzielneprzedpołudniem.

Od godziny 53 do 6 wstawanie ze snu.
Od 6 do 63 Modlitwy poranne i medytacya.
Od 6; do 74 wykład Ewangelii przez kapel-

Jamkoś 5 22 : e
Od 73 do 8 Msza w kościele seminaryi.
Od 8 do 84 śniadanie; czas wolny.
Qd 83 do qz konfereqcyia duchowna.
Qd gz do 11 klerycy łacińscy są zwyczaynie

na mszy i kazanią w kosciele akademickim,
Unici u XX. Bazyliianów.

Od 11 do 113 powrot z nabożeństwa; czas
wolny.

Od 113 da 123 lekcyia katechizmu.



317

Po południu.

Od 124 do 1 obiad.
Od 1-do 14 czas wolny.
Od 13 do 24 lekcya kantu, w iedney sali dlą

kleryków łacińskich, w drugiey dla uni-
ckich, i

Od 23 da 7 czas wolny; gotowanie się na le-
kcyie, We dni uroczyste idą klerycy na nie-
szpory. ,

Od 7 do 74 wieczerza,
Od 73 do 84 spólne bawienie się w sali.
Od 8; do 84 modlitwy wieczorne.
Od 84 do g gotowanie się ną lekcyie po stane

cyiach. —. Wh
Od qg czas spania.

We dni świąteczne toż samo, co. w niedzielne: wya
iąwszy „iż nie ma konferencyi. ;

Porządek zwycząyny we dni powszednie,

Rano. Od godziny 5 do 53 wstanie ze snu.
Od 54 do 6 modlitwy poranneimędytacyia,
Od 6 do 634 msza. <A
Od 64 do 7 śniadanie; czas wolny.
Od 7 do 74 gotowanie się na lekcyie,
Od 74zaczynaią sięlekcyeizabawy porządkiem

osobno. przepisanym, do, rozkładu lekcyy a+
kademickich stosownym.

Obiad, wieczerza, czas spania wę dni powszednie, iak
we dpi niedzielne. Po obiedzie spólne bawie-
nie się w sali, aż do czasu wyyścia na lekcye,
W godziay wolue od lekcyi dni niektórych
<klerycy wychodzą ną przechadzkę. We dni
galowe i w które nie bywaią lekcye w uni-
wersytecie, odbywa się lekcyia kantu.
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Takowe ustawy od rady przepisane i przyjęte
na sessyi drugiego czerwca tysiąc ośmset osmego
roku veteris styli, podpisują się i do wykonania po-
daią

Jan Śniadecki Rektor uniwersytetu.
X. Michał Dłuski Archid. Prał. Ofic. IVileń.
X. Joachim Sułlistrowski Kan. IVileń.
A. Józef Konstanty Bogusławski Prof. Emer.
A. Filip Ner. Golański Prof. zw
X. dugustyn Tomaszewski Prof. Teol. w uniwer.

Zgodno z protokołem

Sekretarz Bazyli Tuczkiewicz

 

KazaNIE przy żałobnóm nabożeństwie za duszę ś. P-
Papieża Puvsa VII dnia 10 października r. 1823
miane w kościele katedralnym przez X. Bona-
wenturę NosEwiczAa Gwardyana klasztoru wileń-
skiego XX. Franciszkanów, S$. T. D. Kaznodzicię
katedry wileńskiey.

Kapłan wielki, który za dni swoich kościół
zmocnił, który iako słońce iasne świecił w ko-
ściele bożym. Eccl, C. 50.

Powszechne prawo śmierci, nieodmienney mię-
dzy ludźmi równości, naywiększą co do zasług od-
krywa różnicę. Nikuą z życiem świetne okazałości,
nie przechodzą do grobu te dary , które los nadał,
umiera z człowiekiem wszystko, co było ziemnego,
pozostaią tylko użyteczne prace iego i cnoty chrze-
ściiańskie według praw religii wykonywane; z temi
każdy stsie przed sądem Boga i potomności, te jsto-
tną iego stanowią wartość, te przed Bogiem i lu-
dźmi nieśmiertelną pamięć zyskuią.
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Na tym stopniu stanął Zarnaba Ludwik Chia-
ramonti, głowa widzialna naywyższey władzy ko-
scioła Pirus siódmy, któremu w dniu dzisieyszym,
w tym żałobnym obrzędzie tę religiyną posługę
czynimy. (Grobowy ten pomnik, ogłaszając nam
smutny wyrok śmierci na nim spełniony, wskazuie
nam, że 1aż z liczby śmiertelnych wyłączonym zo-
stał. Lecz wielkie iego w kościele zasługii użyte-
czne przymioty, wzorowa iego pobożność, niewzru-
szone męztwo wśrzód tylu dotkliwych i całey Eu-
ropie wiadomych zdarzeń, zadziwiaiąca iego cier-
pliwość, te wysokie cnoty do ustaw chrześciiań-
skich nayściśsley zastosowane, prawdziwym Chry-
stusa nasladowcom właściwe, a przez Piuvsa VII
naydokładniey wykonane, stanowią iego wielkość,
kiórą cała potęga śmierci obalić nie zdoła,i grób
iego zdobią miezwiędłym wieńcem prawdziwey
sławy.

Słusznie dzis powtórzyć to możem o nim, co
Duch święty uwieczniaiąc pamięć wielkiegow Izra-
elu arcykapłana Symona wyrzekł: który będąc mi-
łośnikiem zakonu, wiary oyców , i prawa Bożego,
całą starannością pracował na szczęście ludu, i ia-
ko słońce między tysiącami kul w przestrzeni nie-
ba; tak on nauką, mądrościąicnotą, iasniał w ko-
ściele Izraela: „, Kapłan wielki, który za dni swo-
„;ich kościół zmocnił, który iako słońce iasne
>, świecił w kościele Bożym.* Jakimże sposobem
oddamy cześć winną tey świetney zeszłego w Bogu
Pnusa VII pamiątce? Jakiż złożymy dowód naszey
wdzięczności iego pracom? Jaki wymierzytn szacu-
nek iego zasługom?

Jeżeli okazywać zwykliśmy czułą wdzięczność
Monarchom utrzymującym naywyższą władzę w na-
rodach, i w poźną potomność błogosławić ich pa
mięć iako narzędzie dobroczynney Boga opatrznego



320

ręki, których słodki rząd iednał im za życia imie
oyców ludu. +

Jakiegoż uwielbienia i szacunku, iakieyże czci
od nas odbierać niepowinna władza, że wszystkich
odności i urzędów, w powszechnym kościele chrze-

ściiańskim naywyższa i nayważnieysza , która słod-
ko rządząc nami w tey doczesności, usposabia nas
przez wiarę i czynną cnotę do nieśmiertelnego ży”
cia? Która nie zna inney potęgi, tylko zwyciężać
serca: a całe swe panowanie zakłada w miłości
swych dziatek, maiących wspólnego oyca w Niebie.

Oddaymy hołd należny wielkości upoważnio-
ney od samego Boga, i tu stoiąc przed tym roz-
rzewniaiącym widokiem, wśrzód tych znamion nay-
wyższey dostoyności kościoła chrześciiańskiego, przy
tym okazałym wprawdzie, ale zawsze smutnym dla
chrześciiaństwa całego pomniku wzniesionym ku
pamiątcei czci zmarłego Papieża Pnvsa VII złóż-
my hołd należny iego świetney cnocie, a zadosyć
czyniąc chrześciiańskim ustawom, abyśmy z obrzęe
dów religiynych zbawiennie korzystali,bierzmy wtym
celu za przedmiot uwagi dzisieyszey ten artykuł
wiary św., który stanowi los całey wieczności na-
Szey, i iako wyznawcy nauk Cukysruvsa prawo-
dawcy naszego, weyrżyymy w te pobudki, dla któ-
rych naywyższey władzy kościoła uległość naszę
winniśmy.

Czuła opatrzność, maiąca staranie ciągłe o los
człowieka, chcąc zupełnie nas uszczęśliwić naza*
wsze, dała nam władzę duchowną dla dobra ży-
cia przyszłego, do którego nas wiara sposobi; nay
pierwszą zatóm pobudką uległości naszey, którą
mieć powinniśmy dla władzy kościoła, iesto bozki
ley początek, iestto pochodzenie oney bezpośrzednie
i cudowne od samego BoGa CHRYSTUSA.

Ktokolwiek bowiem przypomni, że Cunvsrus
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iest autorem religii i węgielnym kamieniem kościo«
ła swoiego, uyrzy razem, że on z przybytków Nie-
ba utrzymuie zawsze kościół, który nabył ceuą
krwi swoiey, i że nierozerwany związek władzy ko-
śscioła sgo z CuRysrusem, okrywa ią znaczną czę-
ścią blasku iego bóztwa, iak niegdyś trzech uczniów '
na górze Tabor. | i

Nayświętszey religii naszey prawodawca Jezus
CmnvsTrvs powracaiąc do własnego wonu wieczney
chwały, i na mieysce swoie wyznaczaiąc nam wi-
dzialną głowę władzy kościelney, mówił do Pio-
tra: „ły iesteś opoka, i na tey opoce ufunduię
„, móy kościół < (a tym są pasterze, i lud trzyma-
iący się iego wiary): ,, Z'obie dam klucze królestwa
„ niebieskiego** (ico w tych słowach przyrzekł:
to dopełnia w tem zaleceniu Piowowi danym) „ Paś
owce moie, wzmacniay braci swoich , cokoł-

„wiek zwiążesz na ziemi, to będzie związano i
;w Niebie, a co rozwiążesz na ziemi, to będzie
, rozwiązano i w Niebie.**< Oto iest początkowa
epoka, od którey towarzystwo ludzi idących za na-
uką Cmnrsrusa kościołem zwać się poczęło.

A wysyłaiąc Apostołów, na mieyscu swćm u-
czyć narody tego, co sam rozkazał; zostawił im i
następnym pasterzom naydroższy upomiaek swey
łaski , który będąc równie w swych skutkach dziel-
ny, iak wnieograniczoney swey mocy żadnym u-
mysłem niepoięty; samey wielkosci bóztwa wyrów-
nywa: „ Bierzcie (mówi Zbawiciel) Ducha świę-
tego, którym odpuścicie grzechy , odpuszczają

;,Ssię im; a których zatrzymacie, są zatrzymane:

Wziął wzgardę ich i nieuszanowanie za wzgardę
bóztwa swoiego: „Kto was słucha, mnie słucha,
„a kto wami gardzi, mną gardzić tak mówł
Zbawiciel i oto się ukazuie mocą wszechwładną bó-

ztwa ugruntowana, a usty samego Zbawiciela 0-
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głoszona władzy duchowney wkościele: naszym
powaga.

Powiedzieć, że sam tylko Piow moc zawiady-
wania kościołem odebrał; iest to powiedzieć, że sa-
mi tylko współcześni Piotrowi cehrześciianie pra-
wowiernymi byli. Lecz kiedy wiara CHRysTusa prze-
słana iest osobom i poźnieyszych wieków; zaprze-
czyć nie można, aby i rząd zdany od CHRysTuvsA
Piotrowi, nie utrzymywał się w rządzcach kościoła
poźnieyszych od Piotra. Tu się okazuie widoczny
wniosek, że uchylać teraźnieyszym kościoła rządz-
com wierności, iestto uchylać Piotrowi św. Bo za-
wsze iest potrzebna widzialność głowy, porządku,
iednostayności i posłuszeństwa. Zawsze potrzeba u-
twierdzać bracią swoięi paść owce. Żawsze po-
tzebny rządzca taki w kościele, któryby okazał
początek swoiey powagi od samego CHRysTvsa.
Znana więc wiara o tey powadze z początku samego
religii CHRysrusa, skutkiem iest tey uległości, iaką
miano ku stolicy apostolskiey, a to następstwo oney
ciągle i uieprzerwane okazuie się dotąd.

Zaczynaiąc bowiem od s. Piotra umęczonego
roku 66 czerwca 29giod Linusa w tymże roku i dniu
obranego, po nim od śs. Klemensa, Kleta, Anakle-
ta aż do s. p. Puusa VII mamy autentyczne i ża-
dną śmiertelników siłą nie zbite dowody ich na-
stępstwa, wiemy o ich urodzeniu, dziełach, i ca-
łóm ich życiu.

Ireneusz nam opisuie ich w wiekudrugim.Ter-
tuliian w trzecim, Epifaniusz w czwartym. Każdy
znich zaczyna swóy liczenia porządek od s. Piotra.

I lubo wszyscy Apostołowie moc i władzę wzię-
li od CuRYsrusa; pierwszeństwo iednak iest przy-
znane Piotrowi.

Tak wierzyli pierwsi chrześciianie od czasów
apostolskich, tak utrzymywali pierwsi nasi paste-

.
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rze, i oycowie kościoła, iakoto: Tertuliian, Oryges
nes, Cypryan, Bazyli, Grzegorz Nazyanzeński, Am=
broży, Chryzostom, Hieronim i inni. Tak koncy-
lia ogłosiły, iakoto: niceńskie, konstantynopolitań-
skie, efezkie, chałcedońskie i inne. Tak nam hi-
storycy kościelni podaią, iako to czytamy w Euzebi-
luszu, Sozomenie, Teodorecie,i innych. Tak ite-
raz wierzymy, że Papież pierwszy iest co do czci
i władzy w całym kościele.

Wnieśmy ztąd, że cokolwiek kościół nam po-
daie, przepisuie, zaleca i rozkazuie, wszystko to mo*
cą prawa danego sobie od Boca czyni, i we wszyst-
kich rozrządzeniach swoich wypełnia naywyższą
wolą tego, który w ręku tey władzy złożył skar-
by miłosierdzia swoiego, który powiedział: „Ja
„z wami iestem aż do skończenia swiata. *

To uręczenie Boca samego dane Piotrowi, że
się w swych skutkach dotąd widzieć daie; mamy
tey prawdy widoczne dowody.

Przeyrzyymy historyią kościoła naszego,i uważ-
my, że od pierwszych lat założenia tey opoki przez
lat 500 nie osychała prawie ziemia ze krwi mę-
czenników chrześciiańskich, do władzy tey prawdzi-
wego kościoła należących, padało tysiące ofiar o-
porney złości i zaciętemu okrucieństwu; zawsze
złość śmiała i upór, zawzięty usiłowały obalić tę
nayświętszą i naymocnieyszą budowę.  Niezatartą
leszcze pamięć tych cierpień stolicy apostolskiey
zostawił nam po smutnćm doświadczeniu ś. p. P1r-
vs VII w przesladowaney swey niewinności i cnocie.

Ileż to przeszło w każdym wieku silnych zama-
chów wymierzonych na iey zniszczenie? wiele to
przeminęło pism i satyr na iey obelgę? wiele to by-
ło doświadczeń smutnych dła czułych serc całego
chrześciiaństwa. Tępiły się miecze na karkach wier-
nych chrześciian, a stosy ogniste, rozpalone kraty,

Dzieie Dobr. T. III. N. ra. rok1823. _ 22
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łańcuchy, kamienie, głód, narzędzia różne okro-
poych męczarni, i iakie tylko umysł ludzki mógł
wynaleźć katownie, wszystko to było użyte na
wieczną władzy naywyższey w kościele naszym za-
gładę? któż nie widzi, że po skończeniu tych wszyst-
kich złości zapędów, tron tey stolicy radość dla
wiernych podwoił, ukazuiąc się równie tak świe-
tnym iak po rozstąpieniu się ciemnych obłoków
wszystkim stworzeniom dobroczynne słońce.
„ _ Daremne były pociski do zatracenia iey trwało-
ści wymierzane: bo wszystko się kończy na iey try-
umfie. [I kiedy widzimy wiele mocarstw popiołem
niepamięci zasypanych, wiele państw zagrzebanych
wraz z chwałą swoią, wiele królestw zatraconych
w ciemności czasów; samo tylko królestwo Chry-
stusowe, sama tylko stolica apostolska wwa, bo nie
iest ztego świata. *

Dziewiętwasty iuż wiek się zaczął od iey zało”
żenia. Nie taż władza w kościele u nas? nie ten-
że sam iest przywiley oney, nie też są dziś iey pra-
wa, któremi się rządziła od początku samego? Da-
remno! daremno! porywa się moc ludzka osłabić i
zniszczyć to, co ręka samego Boca założyła. Za-
wsze nikczemna i słaba się okazuie siła ludzka prze-
ciwko uręczeniu iey danemu usty Zbawiciela same-
80, że tron ley stolicy zawsze otacza iego bozka
pomoc: „Ja iestem z wami aż do skończenia
świata < (mówi Zbawiciel). Próżne są i ludzii wie-
ków na nię pociski: „ Bo ią bramy piekielne nie
przełamią. * I pierwćy świat cały wzruszy się z od-
wiecznych swych zasad, pierwćy ziemia zniszczo*
ną zostanie, nim się to wszystko, co on ogłosił, nie
uskuteczni: „, Niebo i ziemia przeminą, ale sło-
wa moie nie przeminą < tak sam Zbawiciel nasz 0
sobie powiedział. I oto się ukazuie władzy kościel-
ney trwałość. i ar:
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O! władzo z niebios nam dana, znamie naye
czystsze samego bóztwa! zasado szczęścia, twierdzo
obyczajów cnotliwych i masz naywiernieyszy nau-
czycielu! żadne przeciwko tobie szturmy nie prze-
mogą: bo cię na niewzruszoney opoce ręka nay-
wyższego założyła.

Lecz ieżeli iey bozki początek, iey nieomylna pe-
wność i niewzruszona przeż tyle wieków trwałość,
są pobudkami szczególnemi dla nas do uległości
i ochotnego iey świętych ustaw pełnienia: skutki
iey dobroczynne, które się widzieć daią, w odmia-
nie obyczaiów ludzkich, nowe nam wyświecaią przy=
czyny do ochotnego iey wyroków posłuszeństwa.

Rzućmy z pilną uwagą oko nasze na znaiome
dzisieyszemu światu naydziksze niegdyś narody,
które ubóztwiały niecnoty i szkaradne występki, u-
sypiały na łonie grubych niewiadomości, błędów,
przesądów i ciemności, i pytaymy któż z tych dzie
kich barbarzyńców uczynił oświecone narodyi ze
srogich umysłów powolne ku cnocie dusze.

Chodzimy dziś sami w tóćm oto mieyscu po ro-
zwalinach kościoła i ołtarzów, w którym obywa-
tele niegdyś tuteysi swoim ie fałszywym wystawia-
li posągóm. Któż nie wyzna, że to wszystko iest
dziełem istotinćm władzy duchowney 1 religii.

Niech powiedzą narody, ieżeli nie przez usil--
ność i prace władzy duchowney , maią wszystko 0-
świecenie i dobro. Nauki zaprowadzone, zaszcze-
piona moralność, łagodność obyczaiów, słodkość cha-
rakteru, podległość prawom , rozszerzenie przemy-
słów i wynalazków od czasu wprowadzoney CHRY-
STUSA nauki, nie sąż to owoce tey władzy, którą

Bóc na zbawienie świata kościołowi zostawił? :
Jakże się uchylać od posłuszeństwa i uległości

władzy naywyższey tego kościoła, który od samego
prawodawcy CHRYSTUSA przeznaczony , aby strzegł

3 za
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i wykładał prawdy obiawione od Boca, który nam
daie poznać prawdziwe rozumienie Pismaśw. i z ley
przyczyny od śgo Pawła Apostoła sprawiedliwie
iest nazwany (w liście pierwszym do Tymoteusza)
kolumną prawdy. :

adne inne uboczne zdanie i tłumaczenie wta
wielkiey rzeczy, jaką iest wiara i religiia, nie pe-
wnego stanowić nie noże, bo szczególnie tylko a-
postolskiemu kościołowi, i do iego naywyższey wła-
dzy rzeczono przez CuRYsTusAa, że wyroki iego są
wyrokami nieba, że co postanowi kościół, to sam
Bóc potwierdza. A,Oto iest (mówi św. Hieronim) co ubezpiecza
zmysł, co uspokaia rozum; co doskonałą i pe-
zoną czyni wiarę naszę. To iest co do tak śmia-
łeyirazem nayprawdziwszey odezwy skłoniło wiel-
kiego w kościele chrystusowym nauczyciela: Augu-
styna, który w mowie swoiey o powadze kościoła
naszego, te wyrzekł słowa: „Ja Ewangelii nie
wierzyłbym, gdyby mnie powaga kościoła nie
wzbudzała. .

To naysprawiedliwsze zdanie, nie tylko nie uy-
muie powagi i prawdy św. Ewangelii, ale ią tóćm
bardziey z powagą kościoła utwierdza. Bo inney E-
wangelii nie uznaie, ani przyymuie za prawdziwą
prócz tey, która iest od kościoła świętego uznana,
przyięta i nam dochowana wiernie.

Któż bowiem nas prócz kościoła upewnić mo-
że? że ta Ewangeliia iest prawdziwą, istotną i czy”
stą Ewangeliią Jezusa Cmkysrvsa ? Kto nas ubez-
pieczyć może niezawodnie, że ta xięga cztćrech
.Ewangelistów jest pewnieiniemylnie tych cztćrech
Mateusza, Łukasza, Marka, i Jana? Kto nas upe*
wni, że ta Ewangeliia w niczćm odmienna nie iest,
że we wszystkićm się zgadza z pierwszćmi rzeczywi-
sićm tych mężów pismem.
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Kto nas prócz kościoła sgo nauczyć może, że te
słowa Ewangelii w tóm a nie inuaćm rozumieniu
brać się powinny? Albo gdy zachodzi różnica zdań i
rozumienia do kogo się udadź mamy w szukaniu
istotney prawdy ? kto wątpliwości nasze rozsądzić
może tak ostatecznie, żeby się temu sądowi sprzeci-
wić nie godziło.

Tak iest zaiste! niepodobna przypuścić, ażeby
czystość i niedmienność wiary naszey, iedność, po-
rządek i pokora społeczności chrześciiańskiey bez
powagi iednowładney kościoła utrzymać się mogły.

Tak korzystne skutkizwładzy naywyższey ko-
ścioła wynikaiące, ieżeli nie skłaniaią serc naszych do
uległości oney, lękaymy się tey straszney kary, któ-
rą grozi gardzącym prawami kościoła nasz pra-
wodawca i ostateczny sędzia Jezus Cunvsrvs (w E-
wan. Matensza świętego 18. 4. 17.) temi słowy:
„ Kto kościoła nie słucha, niech będzie za poga-
nina i iawnogrzesznika miany.'* Jakaż kara i ia-
ki wyrok czeka na pogan i na widocznych grze-
szników? Paweł Apostoł obwieszcza one w liście
swoim mieszkańcom Tessaloniki temi słowy: ,, Nie
uznaiący prawego Boga, niechay oczekuią kary
wieczney.

To było powodem dla tych mężów, którzy by-
li wyrocznią narodów do ogłoszenia zdań następ=
nych, że kto nie ma kościoła za matkę, ten nie bę-
dzie miał Boca za oyca, to mówi św. Cypryian.
Ze kto nie należy do kościoła, ten nie może należeć
do Jezusa, to mówi św. Hilary. Ze ten nieiest do-
brą owcą, który głosu pasterzów nie chce słuchać,
to mówi św. Chryzostom. Nauka czyni mędrców,
a pokora chrześciian, to mówi święty Augustyn.
Bądźmyż więc posłusznynii kościołowi; szanuymy
iego mądre i święte rozporządzenia, bo kościół za-
łożony na fundamentach wiecznych , słusznie pra-
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wa stanowi, i wymaga od nas tegoż samego uszano*
wania i tegoż co BóG posłuszeństwa.

Oto iest cała w dniu dzisieyszym nauka, do któ-
rey ogłoszenia ten obrządek poświęcony utrzymuią-
cemu dotąd władzę naywyższą w kościele naszym
Pnvsowi VIL stał się powodem. |

Oddaymyż dziękczynienia Bocv za iego do serc
naszych natchnienia, a maiąc należne od nas obo-
wiązki dla zeszłego w Bogu ś. p. pasterza Prusa
VII, złożmy hołd wysokim iego zasługom, i czyn-
ney cnocie, który wśrzód burzy i nawałności ze
wszech stron miotaney, mężhie, cierpliwie, rostro=
pnie, kieruiąc łódką Piotrową, karność kościoła za-
bezpieczył , nowosci przystępu bronił, czystość na-
ukizatrzymał i świątość obyczaiów ocalił.

Niech pióro dzieiopisów przeniesie poźney po-
tomności rys wypadków, które iego życie wsławi-
ły. Co do nas, ten ołtarz święty, przed którym 0-
statnią lemu w dzisieyszym obrzędzie religiynym
czynimy posługę, niech dzis będzie naypierwszym
świadkiem naszey wdzięczności dla niego. 7

Gdy iuż kościoła bożego kapłani poświęcili du-
szę lego krwią niewinnego Baranka, przy sprawo-
waniu strasznych talemaic ołtarza, zbliżmy czułość
naszę za nim do podnóżka Twórcy i wznieśmy z głę-
bi serca głos do tronu tego BoGA, który cnotęi
zasługę wieczyście nagradza,

Pavie żywych i umarłych! do tych świętych
modłów, przez które polecamy litości twoiey duszę
zmarłego Pnvsa VII, i błagamy cię, abyś ią przy”
iął na swoie oycowskie łono, pokorne ieszcze
łączymy prosby nasze, nie racz przedłażać żałoby
w kosciele. Okaż nam pasterza któregoś wybrał, a
nani dzieciom twoim, maiącym ciebie Boca za oy-
ca powszechuego, przybliż podług uręczenia twe-
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go, tę pożądaną chwilę, w którcyby iedna była o*
wczarnia i ieden pasterz. Amen.

 

„ O prswTeŚWIĘTEM I CZYTANIU IEGO PRZEZ WSZYSTKICH,
Rozprawa X. lunocentego Seweryna KRzy-
SZKOWSKIEGO 7'eol. D. Trynitarza. Ciąg 8my i
ostatni.

(Obacz Tom JII. str. 267).

$. VIII. Jakie ieszcze nadał potrzebne są śrzodki?

„ Naylepszego Boca dobrocią i ku nam łaska-
wością, przez P. N. Jezusa CuRysTuvsa, (mówi
sam o sobie $. Bazyli W.) za działaniem Ducha
świętego, uwolniony od podanego przez ręce po-
gańskiego błędu, i ieszczew pierwszey młodości
moiey w nauce chrześciiańskich rodziców edukowa-
ny, od nich od dzieciństwa nawet wpoznaniu Pi-
sma św. ćwiczony byłem, które mię do poznania
prawdy doprowadziło. A gdy iuż męzkiego dosze-
dłem wieku, w wielu podróżach, które w tym wie-
ku odprawiłem, i w wielu obowiązkach, które (iak
wierzyć można) dopełniłem, zawsze rozmyślaiąc
postrzegałem: iż w innych wprawdzie sztukach i
naukach, bardzo się zsobą zgadzali ci, którzy one
wszelkiego rodzaiu pilnie zgłębiali: a przeciwnie
zaś, w samym tylko kościele Boga, za który umarł
Chrystus, i na który Ducha swego świętego wylał
obficie, wielu, tak prywatnie między sobą, znaczną
w wierze niezgodność, iako i w rozumieniu Pisma

św. wielką widziałem różność: a czego bez nay-.
większego strachu i pomyśleć nie można, samychże
biskapów kościołów, wielce się między sobą w chę-
ciach wzaiemnych i w opiniach różniących: a prze-
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to w rozumieniu przykazów Pana N. Jezusa Cnnv*
STUSA bardzo się niezgadzaiących. I stąd kościoł
Boga nielitościwie rozszarpuiących, a iego owczar*
nią okrutniei srogo pustoszących, że mógłbym są-
dzić bez wątpienia: ieżeli kiedy, to w tym czasie
spełniony bydź na nich ów wyrok, za urośnieniem
nowego-tego w ich umysłach kacerstwa: Z was
samych pawstaną mężowie mówiący przewro-
iności, aby odciągnęli uczniów za sobą (1). Nad
temi okolicznościami, i innemi tego rodzaiu, gdy
się zastanawiałem, a do tego sam w sobie nie bę-
dąc pewnym, rozważać zacząłem, iaka toiest i
skąd pochodzi przyczyna tak wielkiey klęski; za-
prawdę, na samymże tego wahania się mego po-
czątku, wydało mi się, że w nayciemnieyszey nie-
iakiey zostawałem pomroce i nie inaczey, tylko iak-
bym na iakowey postawiony szali, raz na tę się
skłaniał, drugi raz na owę przechodził stronę; to-
iest: gdy raz do innego rozumienia porywany by-
łem, dla długo nabytego pomiędzy ludźmi nało-
gu albo znowu przeciwnie, odrywany i pędzony
w stronę inną, a to dla owey, którą w Pismie bo-
żem poznałem, prawdy. Gdy zaś długo rzucany
byłem w tey iakby nawaluicy miotaiącey umysłu,
a przyczynę, o którey mówiłem, chciwie i troskli-
wie śledziłem; przyszła mi na myśl xięga, w któ-
rey Sędziów opisuią się historye, a gdzie to napi-

 sano iest: Każdy co mu się dobrem bydź widzia-,
ło, to czynił (2). I okazuie się razem przyczyna,
la czego się to tak działo, z tego co wyżey napi-

sano iest w tych słowach: za dni owych nie było
króla w lzraelu (5). To więc, gdy mi przez myśl
przeszło, znowu 0 tymże stanie rzeczy w iakim z0<
 

(1) Dzieie Ap. XX. (2) Xięga sędziów (Judicum) XXL.(3) Xię. Sędziów XVII. - 5 (
jk:
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staiemy w myśli moiey rozważać zacząłem, a co
chociaż straszliwćm do wymówienia, pełnćm iest
boiaźni i dziwnćm, nayprawdziwszćm atoli uyrza-
no będzie, iesli kto rzecz rozbierze dokładnie. To
lest: że i w tym czasie z pogardy szczególnego, wiel-
kiego i prawdziwego, a samego rzeczy wszystkich
naymocnieyszego władzcy, i króla i Boga, tak wiel-
ka tych, którzy w kościele Boga są znaczącemi, nie-
zgoda i walka między niemi waniecona została; a
to, że zarzuciwszy każdy P. N. Jezusa Chrystusa
naukę, dowody i reguły iakieś własną sobie powa-
gą stanowi i obrania; a woli przeciwko Pana przy-
kazaniom sam rozkazywać, aniżeli bydź posłusznym
iemu. — Tak tedy, gdy to sam w swoiey rozważy=
łem duszy, i struchlały wielkością niesłychaney
zbrodni, śledziłem daley ieszcze: a to zaś, abym
takim bydź wierzył, powodowały mię te rzeczy,
które widziałem w eodziennóm użyciu powszechne-
go życia. Uważałem bowiem, że w każdćm zebra-
niu karność i zgoda póty zachowywać się zwykła,
póki wszystkich wspólnie przeciw naczelnikowi ie-
dnemu w słuchaniu iego rozkazów nie utworzy się
spisek: i przeciwnie kłótni rządzących i niezgod
mnóstwo stąd się także rodzi, Że nie 1aa nikogo,
ktoby rządził: i to co mówię, niegdyś w wielkićm
mnóstwie pszczół uważałem, które naturalnym wie=
dzione instynktem króla swoiego słuchaią, zacho-
wuiąc porządek. I gdy tego rodzaiu wiele rzeczy
sam widziałem, i wiele od innych powziąłem, wie-
le atoli ieszcze iest znaiomych tym, którzy śledze=
Diu tych rzeczy pracę swoię poświęcili, że i z nich
także okaże się prawdziwćm to, co mówimy. A ie-
sli zaś tych, którzy patrzą na iednego skinienie tyl-
ko, i króla maią iednego, własnością iest karności
porządek i zgoda; bez wątpienia, zamieszanie iakie-
kolwiek i kłótnia wszelka dowodem iest, że nie ma
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ktoby rozkazywał. Tym więc samym sposobem;
ta wzaiemna niezgoda, która i przeciwko przyka-
zom Pana i przeciw nam samym w nas się znay*
duie, ona iest dowodem, żeśmy albo od prawdzi-
wego króla odstąpili, (co się zgadza z owćm, co
powiedziano: 7y/ko kto trzyma teraz, niech trzy-
mna, póki ze śrzodka wziętym nie będzie. Il. do
Tessal. I. 7.) albo się go zupełnie wyrzekli, we-
dług tego: Rzekł głupi w sercu swoiem , nie masz
Boga (1). Czego iakby skazówka iten naypewniey-
szy znak zaraz dodaie się przez Proroka: Zepsuci
są, i obrzydłymi się stali w naukach swoich.
Któremi słowy złość tę, którą oczami dotykać mo-
Żna, i w czynności się okazuie, wskazał on bydź
znakiem owey bezbożności, która się w umyśle u-
krywa. Paweł zas Apostoł, gdy tych, którzy ie-
szcze nie ze wszystkićm zepsutymi byli, do boiaźni
sądów Boga chciał doprowadzić, powiada, że tóm
zamiast kary ukarani są ci, którzy prawdziwego po-
znania Boga zaniedbali, tak bowiem mówi on: (2)
4 iako się im nie podobało mieć w znaiomości
Boga, podał ich Bóg w zepsute zdanie, aby czy-
nili to, co nie przystoi, napełnionych wszelką
nieprawością, złością, nierządem, łakomstwem,
złoczyństwem, pełnym nienawiści, i imnych błę-
dów, które się w owćm wspominaią inieyscu....
Przez coby to było dla nich w mieyscu kary, aby
w rzeczach większych ślepo błądzili, którzy sami
wprzód dobrowolnie zaćmiwszy rozumu światło,
sami sobie pomrokę nasunęli; czego lękaiąc się Ja-
wid, aby mu się to nie wydarzyło, mówił: Oświeć
(Panie) oczy moie, abym kiedy nie zasnął na
śmierć (5).— Temi więc i podobnemi powodowa*
ny rozamowaniami, osądziłem: że w powszechno-
 

(1) Psalm LII. (2) Do Rzymian I. (3) Psalm XII.



! 550

ści nieprawość błędów stąd się rodzić zwykła, gdy
albo żadnego nie ma poznania Boga; albo ieżeli
ono iest, przewrotne iest i fałszywe. W szczegól-
ności zaś, wzaiemncy między nami samemi niezgo-
dności wielu, stąd pochodzi początek, żeśmy się
sami niegodnemi uczynili, którzybyśmy od Boga
rządzonemi byli.— Nakoniee, gdy kiedykolwiek
postanowiłem sobie, abym przystąpił do rozważa
nia takowego Życia; prawdziwie nie mogłem zmie-
rzyć wielkości tego rodzaiu głupstwa, czyli szaleń-
stwa, czyli wściekłości: (i nie wiem, iakićmby ie-
szcze innćm dokładnieyszćm nazwiskiem nazwać
potrzeba); tak to wszelaką przechodzi miarę wiel-
kość niesłychanego zepsucia. Albowiem ieżeli i
w nierozumoych źwierzętach, nie innym sposobem
zgodę bydź uważamy, iak tylko gdy one królów
swoich posłuszne są rozkazom; cóż proszę o nas
mówić potrzeba, którzy i tak bardzo między sobą
się różnimy, co iasną iest rzeczą; i w tłumacze-
niu bozkich przykazów tak dalece się nie zgadzamy?
Czyliż iuż nie poznamy, że to wszystko, co w tym
czasie od naylepszego Boga dla naszey nauki i po-
prawy podano nam iest, (w Pismie św.) toż sa-
mo w owym wielkim i strasznym dniu ostatniego

sądu, dla hańby i potępienia nam okazano bę-
dzie, ieśli się tą karnością brzydzić będziemy?...
Ja przeto dla tey przyczyny tak rozumiem, że ta-
kowey karności porządek i nauka dalekoby bar
dziey zachowane bydź powinny w kościele Boga,
do którego powiedziano iest: J//y zaś iedno ieste-

ście ciało, i członki 'z części: toiest, utrzymulą-
cey i szykuiącey one iednego z drugim dla zgodno-

ŚCL, sd jedną1 szczególną głową, którą iest Chry-

stus. U których zaś ani zgoda, ani związek poko-

iu, ani w duchu łagodności zachowuie się, a prze-
ciwnie znayduią się kłótnia, zawiść i uwłóczenie;
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tych nazywać Chrystusa członkami, i mówić, że
one są od niego rżądzone, to zaprawdę wielkićm by-
łoby zuchwalstwem: ale przeciwnie z prostotą u-
mysłu, anie zaś według chęci i własnego zaufania
sądzić potrzeba, że tam zagnieżdżony iest i króluie
duch ciała, stosownie do owego zdania Apostoła,
którego są te wyraźne słowa: Komu się oddaiecie
w służbę do posłuszeństwa, sługami iesteście te-
go, komu posłuszni iesteście (1). I tegoż samego
ducha własności wylicza tenże, gdy mówi: Ponie-
waż albowiem znayduią się między nami, zapał,
sprzeczka i kłótnie, czyliż nie cielesnemi ieste-
ście? (2)... Czyliż, proszę, niebardzieyby potrze-
bućm było, ażeby powszechny kościoł Boga, żro-
skliwy zachować iedność ducha w związku po-
koiu, dopełnił to co napisanoiest w Dzieiach? 'To=
iest: Że mnóstwa wierzących było serce iedno ź
dusza iedna (5), a to, że nikogo nie było, ktoby

się powodował woli swoiey, ale przeciwnie Wwszy«
scy powszechnie szukali w Duchu świętym woli ie-
dnego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:
zstąpiłem z nieba, nie abym czynił wolą moię,
ale wolą tego, który mię posłał, OQyca (4): do
którego QOyca mówiąc, rzekł: Nie za temi zaś
proszę tylko, ale i zatemi, którzy przez ich sło-
wo wierzyć będą we mnie, aby wszyscy iednoa
byli.... I ieżeli za grzechy z niewiadomości popeł-
nione tak ciężki iest sąd, i na ich zgładzenie po-
trzebna iest ofiara (5); cóż, proszę, © tych mówić
potrzeba, którzy wiedząc grzeszą? Albo o tych,
tórzy grzeszących milczeniem zaniedbuią i nie o-

strzegaią ?... Ten sługa, który poznał wolą Pa-
na swego, a nie przygotował się: i nie dopełnił
 

(1( Do Rzym. VI. 2 1+ do Korynt. III. 3,
(5) Dzieie Ap. IV. (4) Jan. VI.
(5) Xięga liczby ludu Numeri XV.
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twoli iego, będzie karany wielce, który zaś nie
poznał a uczynił co godnego kary, będzie kara-
ry mało (1)... W którem mieyscu, ktokołwiek
każdego słowa ważność roztrząśnie pilnie, może
wyraźnie zrozamieć wolą Pisma bożego: że ono
bynaymniey nie pozwala, aby amysł każdego z nas
błędami ałacyych opiniy iakby na bezdroża iako-
we zbłąkany, leciał w nieprawość grzechu.... To,
iinne tego rodzaiu (przestrogi i nauki) za Boga
pomocą, który chce zbawić wszystkich ludzi, i aby”
do poznania prawdy doszli, i uczy każdego czło-
wieka umieiętności, gdy w Pismie św. rozważałem;
a nyrzałem straszne niebezpieczeństwo tey mnogiey
różuicy niezgadzaiącey się z sobą, i I
w wykładaniu przykazów P. N. J. Chrystusa: i ia
straszliwy iest ów sąd tey tak wielkiey przewrotno-
ści,... nakoniec gdy poznałem, że ten sąd stra»
szliwy wydany iest na owych, którzy chociaż-
by sami grzechu niepopełnili żadnego, ale że się
nie stawili ostremi obrońcami przeciwko tym, któ-
rzy grzeszyli, na równy z niemi gniew zasłażyli:..
osądziłem sam, że ode mnie to: uczyniono bydź
powinno,... abym to, ile mi siły pozwoliły, dła
powszechnego żądania wyłożył; toiest, iakowćm
dobrodzieystwem P. N. Jezusa Chrystusa i nauką.
Ducha ś., spiesznie odrzuca zupełnie zwyczay chę-
ci naszych, i zachowanie podań ludzkich, a obra-
wszy drogę nieśmiertelney Ewangelii Boga i P. N.
J. Chrystusa, i życie tego czasu z iego woli prze-
bywszy, abyśmy częścią zakazanych rzeczy wielką
usilnością unikaiąc, częścią przykazy pilnieyszćm
staraniem dopełniaiąc, stać się mogli zdolnemi do
uyścia gniewu, w przyszłym wieku wieczności, któ-
ry spadnie na synów krnąbrności: a zaś żebyśmy się
 

(1) Łuk. XIL
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stali takiemi, którzybyśmy wieczne życie i niebie-
skie królestwo w nagrodzie otrzymali, które od
P. N. J. Chrystusa obiecane iest tym, którzy za-
chowuią testament iego, dla wypełnienia go* (1).

Ile ta mowa sgo Bazylego W. stosować się praw-
dziwie może do wieku w którym żyiemy, i okoli--
czności, w iakich zostaie teraz religii katolickiey i po-
bożności nauka, rzeczą do poznania iest nayłatwiey-
szą tym, którzy kapłanów rozmaitość nauk, ich ży-
cie, czynności, zaniedbanie słowa bożego i utwo-
rzone różne opiniie rozszar puiące iedności ciało, pod
ścisłą a bezsiwronną i nieinteressowną biorą rozwa-
gę, celem iedynym wyszukania drogi którąby obrać
potrzeba, abyśmy długo błądząc nie uyrzeli się na-
koniec w tey przepaści, gdzieby nas iwszelka iuż
odstąpiła- nadzieia znalezienia czystey prawdy i mo-
cnego o niey przekonania. „Nic nie ma nowego pod
słońcem (mówi wyrok Boga) i nie może ktokolwiek
powiedzieć: oto ta rzecz nowa iest: albowiem iuż
przeszła w wiekach, które były przed nami. Co to
iest co było? To samo co potóćm nastąpi. Co iest, co
uczyniono było? To samo co czynić potrzeba * (2).
I okoliczności więc, w iakowych się znayduie teraz
katolicka religiia, co do różności zdań i umieiętno-
ści wielu kapłanów, rozmaitych obłąkańi nieie-
dności nauki w iednymże kościele były iuż i w da-
wnych wiekach, opisuią nam one z naywyższą czu-
łością i ze łzami śś. Qycowie kościoła w dziełach
swoich, a iasnym tego przykładem iest ta mowa
sgo Bazylego. Widzą toż samo teraz iopłakuią po-
bożmi uczeni. Poznawali oycowie, iak wielkie szko-
dy w religii i moralności niesie za sobą koniecznym
skutkiem takowa niezgoda, nieamieiętność wielu
uczących nawet kapłanów i zaniedbanie bożego Pi-
 

śi) De iudicio Dei. T. Il, (2) Ecclesiastes I. 104. >
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sma, widzimy i my, i doświadczamy, ale narzeka«
iąc tylko na zepsucie obyczaiów i upadek religii,
poznać nie chcemy wszyscy przyczyny, z którey to
złe wypływa, ani zaradzić skutecznie. Gdy więc nic
nie:ma nowego, gdy co wprzód skutecznie czynio-
no było, i nam czynić potrzeba: słuchaymyż prze-
to iak ci wielcy mężowie pełni ducha czystey reli-
gii, ugruntowani w cnotach i oświeceni naukami,
prostowalite błędy, a świętćm ich idąc naśladowa-

"niem, (co nam iuż łatwiey przyydzie) prostuymy
nasze drogi, a ci niech na to naypilnieyszą zwrócą
uwagę, którzy przyięli obowiązek bydź w nich in-
nym przewodnikami. Słuchaymy ich, bo oni mó-
wią słowami Boga, przekonaniem rozumu i z do-
świadczenia długiego! słuchaymy ich, bo oni byli
nauczycielami kościoła od Boga wybranymi, a ich
pisma podane są potomnym wiekom, dla nauki i błę-
dów prostowania! słuchaymy co mówią, na co uty-
skuią, na co gorliwie powstaią, co surowo groniią,
w czćm przyczyny złego upatruią, i iakich nako-
niec używali śrzodków do odnowienia czystey reli-

ii nauki, ieżeli ta z przeciągiem czasu w ludzkich
ręku zbrukana została do wyrwania chwastów icier-
nia, które ią szybkim zagłuszyły wzrostem, gdy
pracownicy w winnicy Chrystusa zaniedbali przy-
kazów iego, które im zostawił ten niebieski gospo-
darz do wypełnienia i według nich gospodarowa-
nia aż do przyyścia iego, zaniedbali potrzebne u-
miciętności, albo zaspali, albo wcale różnym od o-
bowiązku swego oddali się całkowicie pracom, albo
nawet nieuważaiąc na obfitą dla siebie wyznaczoną
zapłatę, lub nieufaiąc Panu sami dla siebie tylko
ciągną z tey winnicy zyski, i do oddałenia tegoco
tę religiią osłabia w umysłach i sercach ludzi! słu-
chaymy cierpliwie i z pokorą wyroków Pisma bo-
żego i nauk tych świętych uczonych mężów choć
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się nam co może podobać nie będzie, bo godna iest
prawda, abyśmy iey z własney miłości i pychy u-
czynili ofiarę, a powolni tylko i nieodrzucaiący ro-
zumu dochodzą do przekonania, hardzi zaś i upar-
ci trwać muszą w uporze swoim. Ciężka to rzecz
i trudna do uskutecznienia dla uprzedzenia może i
opiniy zastarzałych, niechcących aby fałszywemi po-
znane były, ale potrzebna koniecznie: aby prawda
nazawsze ukrytą nie została: a nic wielkiego bez
trudności uczynić nie można, które im większy czy-
nią opór, tym mocnieyszey tylko potrzebuią chęci
1 usilności.

O tey trudności w poznawaniu prawdy i opu-
szczeniu raz przyiętych zastarzałych przeciwnychiey
opiniy, tak mówi św. Grzegorz Nazyanzeński: „Nie
tylko że w tych trzech rzeczach znayduie się niebez-
pieczeństwo, toiest w myśli, w mowie i w słucha-
ruu, a ieżeli nie o wszystko to zapewne o iedno któ-
re uderzyć się potrzeba (albo bowiem umysł nie iest
bynaymniey oświecony, albo mowa słaba, albo na-
koniec ucho niedosyć oczyszczone nic nie przyymuie:
a z iednego z tych równie iak i ze wszystkich:ko-
niecznie prawda chromać musi) ale też, że dlatych
którzy inny nieiaki rodzay nauki wyznaią, wygodną
i oklaskaną staie się mowa, toiest: słuchaczów reli-
giia w szkodliwość i niebezpieczeństwo się zamie-
nia. Ponieważ sprzeczkę maiąc o Bogu i o rzeczy
ze wszystkich naywiększey i o samóćm zbawieniu, i
o naypierwszey ze wszystkich nadziei, im gorętszą ma-
ią wiarę, tym z większą ostrością sprzeciwiają się
mowie, a zdradę prawdy, nie zaś pobożność iłu-
macząc sobie bydź posłusznością, gotowi są prędzey
wszystko porzucić aniżeli owe opiniie, które z domu
ze sobą przynoszą, i zwyczay tych prawideł w któ-
rym od młodości urośli. I takowe uniesienie, o któ-
rćin ieszcze mówię, należy do ludzi skromnieyszych
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i niezupełnie złych, którzy chociaż od prawdybłą-
dzą, ale że to czynią przez chęć religii, i że maią
wprawdzie gorliwość ale nie według umieiętności,
wtych liczbie może się znaydą, którzy nie tak cięż-
ko potępiouemi będą, ani wielce karani iako ci, któ-
rzy dla niegodziwości i złości od woli Pana odpa-
dl. I oniznowu może kiedykolwiek od zdania swe-
go odciągnąć się dadzą i od teyże pobożności za któ-
rą wprzód walczyli odstąpić potrafią, ieżeli iaka mo-
wa ich dotknie, która albo wewnętrznie albo ze-
wnętrznie, iako żelazo kamień, twardy umysł a go-
dny światła tak silnie uderzy, żewnim może szybko
z małey iskry rozświeci się płomień prawdy. Aleco
powiesz o tych, którzy dla żądzy próżney chwały, al-
bo dla chęci panowania nieprawość mówią na nay-
wyższego na wzór Janma i Jambresa (1) zuchwałości,
nieprzeciwko Woyżeszowi, ale przeciwko prawdzie
bronią się uzbraiaiącychiprzeciwko zdrowey nauce
powstających? Co ieszcze o trzeciey klassie, toiest.
tych, którzy dla nieumieiętności i iey towarzyszki zu-
chwałości na wszelką mowę sposobem wieprzów
napadają i depcą piękne perły prawdy? Co nako-
niec o tych, którzy żadney wprawdzie opinii, ani
żadnego o bozkich mowach czy lepszego czy gor-
szego układu ze sobą nie przynoszą,ale iakimkol-
wiek mowom i mistrzomsię poddaiąc, iakby z nich
wszystkich to co iest lepsze ałbo pewnieysze wybie-
rać mieli, a samym sobie, toiest, złym prawdy sę-
dzioim ufaiąc ... gdy wiele nauk nakształt prochu
nawiatrłatwo odrzucili, słachem nakoniee i umy-
słem zmordowani, (o co za wielki niedostatek ro-
zumu!) wszystkiemi się równie brzydzą mowami, i
fałszywe sami sobie ukształcaią wyobrażenie, Loiest,
samię wiarę naszę iako nie pewnąi hic zdrowego nie=
 

(1) IL do Tymot. I. :

Dzieię Dobr. T. Ill. N.12. rok 1823. 25
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maiącą, wyśmiewaią i pogardzaią, toiest, tak iak gdy:
by kto albo na oczu albo uszu słabość choruiąc'
oskarżał głos albo słońce, że to iest ciemne i nieia-
sne, a tamten źle brzmiący i słaby. «

„l z tey przyczyny łatwieyszą iest praca na pro-
stęy ieszcze duszy prawdę od początku, nakształt
wosku teszcze nie pieczętowanego wycisnąć, aniżeli
po literach, toiest po złych naukach i prawidłach,
pobożną mowę pisać, bo pierwsze z nasiępniącemi
pomieszaią się i zagłuszą. Ani bowiem dla tego, że
po gładkiey i utartey drodze chodzić iest lepiey, a-
niżeli po ostrey i żadnemi nóg śladami nieudepta-
mey, ani, że rolą orać łatwiey pługiem iuż często ru-
szaną i spulchnioną, przetoi łatwiey iest rysować
na umysle, na którym fałszywa inż iaka nauka iest
wyciśniona, i niegodziwe prawidła głęboko wyry”
te. Bo tu pobożnema pisarzowi dwoiakiey pracy
podiąć się trzeba: aby pierwsze wyobrażenia zni-
szczył, a lepsze i godnieysze któreby trwały na ich
mieysce podłożył... A do tego któż zdolnym bę-
dzie? My bowiem nie iesteśmy wielom podobnymi,
którzy naukę prawdy fałszująi wino z wodą miesza-
Ją , toiest naukę rozweselaiące serce człowieka z po-
dłą i pospolitą po ziemi się czołgaiącą, zwietrzałą i
daremnie płynącą (aby oni sami z takiego szynko-
wania sposobu lekką pracą uzyskali cokolwiek) i
znowu innym sposobem tym, którzy do nich przy-
chodzą, rozmawiają i wszystkim się przymilałą,
prawdziwie brzuchomówcy z nich niektórzyi pró-
żnomówcy, żądzom swoim służący, słowami z zie-
mi wziętemi i na ziemię do podeptania idącemi aby
naywiększey u pospólstwa chwały i sławy imienia
dostąpili, wielką sobie przynoszący szkodę alboi
zupełną zagubę i niewinną prostych dusz krew roz-
lewaią, za którą z rąk naszych kiedyś odpowiedź
nastąpi... Ani teraz inaczey mu się lud, a inaczey
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R Owszem mnie się zdaie, że teraz zupełnie do=
pełniło się to, co dawniey w przeklęsiwie powie-
dziano było, stał się kapłan tak iako lud (1). I
znowu lud nie tak postępuie, ale wyżsizladu prze-
ciwnym sposobem, owszem ci otwarcie iuż kapła-
nom wydaią woynę, maiąc pobożność w przekona-
niu na pomoc, A chociaż wprawdzie ci, którzy za
wiarą, za naywyższemi i celnieyszemi zasadami wal-
czą, są źle częstowani: ale ich ia nie ganię, owszem
ieżeli prawdę mówić potrzeba, ieszcze ich chwalę
i im winszuię. I o gdybym z ich był liczby, którzy
za prawdą walczą, a na urazę i nienawiść trafiaią:
owszem bydź w tey liczbie chlubić się będę. Lepsza
iest bowiem chwalebna woyna nad pokóy odłącza-
iący od Boga, dla tey przyczyny powolnego i łago-
dnego człowieka duch do walki uzbraia, aby tę
woynę prowadzić mógł dobrzeć (2).

Tak więc lubo wielkie zachodzą trudności w znie»
sieniu fałszywych a szkodliwych dla religii i mo-
ralności ludzkich zadawnionychopiniy, nigdy ie-
dnak w badaniu i okazaniu czystey bozkiey prawdy
ustawać nie należy maiąc w ręku Pismo śsw., które
iest zrzódłem prawdy uczącćm religii i cnoty,inay-
mocnieyszą obroną na przeciw choćby naysilniey-
szym wciskaiącym się błędom. „To naybardziey
uważać macie (mówż $. Augustyn)i zawzymać w pa-
mięci waszey, że przeciwko zdradliwym błędom Bóg
chciał położyć fundament w Pismach śś. przeciwko
którym nikt nie śmie mówić, kto choć iakimkol-
wiek sposobem chce uchodzić za chrześciianina * (5).
A słuchając głosu słowa bożego przemawiaiącego
silnie do rozamu i serca człowieka, a razem grun-
townych nauk i wykładań śs. Oyców kościoła, dóy-

6) Iaaiasz XXIV. (2) Oratione L 6) ln epist. B. Joan. Tract. I.

25* *
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dziem łatwo do przekonania, że Pismo św.nie przy-
kazuie nam samiey wiary ślepeyi niezgodney z ro-
zumem ule że owszem ono iedynie na to iest dane
łudziom, aby wsparło ich słaby rozam, umacnia-

_ląc go prawd bozkich obiawieniem i wskazuiącwo-
lą Boga, a ieśli zaś kto odsawa zupełnie rozum od
religii, którey chce uczyć nieznaiąc iey przeto, al-
bo się boi odkrycia swey ciemnoty lub przewrotno-
ści, albo sam poznać nie chce aby czymił to co bydź
dobróm, potrzebnćm i koniecznóm tenże okaznie
rozum bozkićm obiawieniem nauczony: „Bezbożna
bowiem myśl nienawidzi nawet samego rozumu, i
czasem człowiek bardzo przewrotney myśli boi się
poznać, aby nie był zmuszony czynić to co poznał.
O takich mówi Psalmista (1): Nie chcieli rozumieć
aby czynili dobrzeć św. Aug. (2). To zaś pismo
boże, gdy czytać i znać będą wszyscy iak było da-
wniey w katolickim kościele, aby go w duchu re-
ligii i nauki tegoż kościoła rozumieli, a czytaiąc sta*
li się uczestnikami tycl zbawiennych korzyści iako-
we z niego wypływaią obficie, potrzebne są ieszcze
nićktóre śrzodki, o które się usilnie starano i wten-
czas, 1 które koniecznemi bydź uznaie toż Pismo bo-
"Potrzebne że i święci Oycowie kościoła, a te są:
śrzodki _ |. staranna troskliwość i pilaość paste-

rzów (5). II. Oświecenie kapłanów IL. Ich wybór,
 

(1) Psał. XXXV. (2) De verbis Domini Serm. XIII.(5, Przez pasterzów nie tylko się rozumieią biskupi pasterze ob-szernych owczarni (Dyecezyi), ale i kapłani maiący mnieyszątylko w teyże staraniu swemy powierzoną owczarnią (paradią) ,których proboszczami albo plebanami nazywamy, a tym doPomocy w pracy pasterskiey są znown inni apłaui, a wszyscyzaś pracownikami w iedneyże owczarni naywyższego pasterzaJezusa Chrystusa. Takowy porządek od Apostołówieszczeza”prowadzony za przykładem zk samego, który wybrawszy 12Apostołów iako biskupów, innych ieszcze wyznaczył 72 i po-słał ich do opowiadania przyyścia iego i nauki, o czćm mówiEwangeliiaŁukaszaX. 1. „WyznaczyłPaniiaaych siedmiudzie-siąt dwóch, i rozesłał ich po dwóch, przed sobą do wszyst-
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praca usilna odpowiednia powołaniu i prawdziwe
niosąca pożytki dla ludzi z życiem przykładnćm po-
łączona, O tćm słuchaymy iakie nauki daje Pismo
św. i święci nauczyciele pierwszych wieków chrze-
sciianstwa. |

I. Wielkie pasterzów obowiązkinayiaśniey oka-
zali prorocy, gdy ubąlewali nad zepsuciem ludu, a
wszelkiego nieszczęścia w ichniedbalstwie widzieli
przyczynę. Tak oni wołali z rozkazu Boga i na-
tchnieni duchem iego. Ozeasz: „„Słuchaycie słowa
pańskiegosynowie Izracla, bo sąd Pana z mieszkań-
cami ziemi: nie masz bowiem prawdy, nie ma miło-
sierdzia, i nie ma nauki Boga na ziemi. Zamilkł
lud móy dla tego, że nie miał nauki, a że ty od-
rzuciłes umieiętność, odrzucę ciebie abyś kapłań-
stwa mnie nie sprawował. Podług wielości ich (ka-
płanów), tak grzeszyli mi, chwałę ich zamienię na
hańbę. Grzechy ludu mego iesdź będą, a do niepra-
wości ich podniosą duszę ich. I będzie iak pospól-
stwo tak i kapłan« (1) „Słuchaycie tego kapłani i
uważaycie domie Izraela, i domie króla, posła-
chaycie: bo wam sąd iest, ponieważ sidłem staliście
się badaniu i sieć rozciągnęliście nad Tabor (2).
Jeremiiasz: ,„, Ponieważ znaleźli się w ludu moim
bezbożni, iako ptaszniki zasadzki czyniący, kładący
sidła i sieci do łowienia ludzi. Jako samołówka
pełna ptaków, tak domy ich pełne zdrady, dla tego
uwielbieni są i wzbogaceni. Zgrubieli i potłuście-
K i opuścili nayszkaradoiey słowa moie. Zadziwie-
nie i rzeczy dziwne stały się na ziemi: prorocy (7a-
uczyciele) prorokowali kłamstwo, a kapłani przy= *

4

kich miast i miesc dokąd sam przyyśdź miał. I mówił im: Żni-
wo wprawdzie wielkie, robotników zaś mało. Proścież
więc Pana żniwa aby wysłał robotników dowo
ldźcież: oto ia was posyłam iako baranki między wilki. *

(1) IV. 1—9. (2) V. 1.
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klaskiwali rękami swemi, i lud móy kochałsię w rze-
czach takowych; cóż więc dziać się będzie w dniu o-
statecznym?< (1) „Biada pasterzóm, którzy rozpę-
dzaią i rozszarpuią trzodę pastwiska mego, mówi
Pan! Dla tego to mówi Pan Bóg Izraela do paste-
rzów, którzy pasą lud móy: wy rozpędziliście trzo-
dę moię i wyrzucilisciei nienawiedziliście onych,
oto ia nad wami, npawiedzę złośliwość nauk wa-
szych, mówi Pan: „I ia zbiorę ostatki trzody mo-
icy ze wszystkiey ziemi... i wzbudzę nad niemi pa-
sterzów ,ł paść ich będą; nie będą się:bać'i lękać
napotćm « (2). Zzażasz: ,, Dla tego w niewolą po-
prowadzony iest lud móy, że mie miał nauki...
Biada wam, którzy ciągniecie nieprawość na sznur-
kach próżności! ... Biada wam, którzy zowiecie złe
dobróm, i dobre złóm: okazuiący ciemności świa-
Uem, a światło ciemnościami: okazuiący gorzkie
słodkićm i słodkie gorzkićm! Biada wam, którzy mą-
dremi iesteście w oczach waszych i przed samemi so-
bą rostropnemi! Biada wam, którzy możni iesteście
dó picia i mężaemi mężami do mieszania piaństwa,
którzy usprawiedliwiacie grzesznika za podarunki,
a sprawiedliwość sprawiedliwego odbieracie od nie-
go... Odrzucili bowiem prawo Pana zastępówi wy=
roki świętego Izraela zbłuźnili. Dla tego rozgnie-
wana iest zapalczywość Pana na lud swóy* (3) £/ze-
chiel: „I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc:
Synu człowieka, prorokuy o pasterzach Izraela, pro-,
rokuy i mów pasterzom, to mówi Pan Bóg: Bia-
da pasterzom Izraela, którzy paśli samych siebie:
bo czyliż nie trzody od pasterzów karmią się? Je-
dliście mleko i okrywali się wełną, i co było utu-
czone zabiialiście: ale trzody moiey nie paśliście. Co
było słabego nie wzmocuiliście, i co chorego nie
 

(1) v, 26—51. (2) Jerem. XXIII. 3—=20. (3) Is. = 15—25,

;
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uzdrowiliście, co przełamanego nie związaliście, ico
zbłądziło nie zwróciliście, i co zginęło nie szukali=-
ście, ale z ostrością rozkazywaliście im i z potęgą.

I rozsypały się owce moie, dla tego żenie było pa-

sterza, i poszły na pożarcie wszystkich bestyy pola,
i rozsypały się. Błądziły trzody moie po wszystkich

górach i na każdym wzgórku wysokim,ipowszyst-

kiey ziemi rozproszone są trzody moie,i nie było
ktoby wyszukiwał , nie było mówię ktoby wyszuki-
wał. Dla tego pasterze słuchaycie słowa pańskiego:
żyję ia, mówi Pan Bóg: bo dla tego poszły trzody
mmoie na obdarcie, i owce moie na pożarcie wszyst=

kich bestyy pola, że nie było pasterza, albowiem nie
szukali pasterze trzody moiey, alepaśli pasterze sa-

mi siebie, a nie paśli trzody moiey. Uto ia na pa-

sterzach poszukiwać będę trzody moiey z ręki ich i

uczynię że przestaną , aby daley nie paśli trzody mo-

iey, ani paśli daley pasterze samych siebie, i uwoł-

nię trzodę moię z gęby ich, i nie będzie iuż im da-

ley na pokarm ... Wy zaś trzody moie, trzody pa-

stwiska mego, ludzie iesteście, a ia Pan Bóg wasz (1).
Te słowa proroka rozbieraiąc w kazaniu swo-

ióm do ludu św. Augustyn tak mówi: „ Że nasza
nadzieia cała w Chrystusie iest, i że on iest wszelką

prawdziwą i zbawienną chwałą naszą niedopiero

teraz wie o tćm miłość wasza. Jesteście bowiem

w owczarni iego, który dozoruiei pasie Izraela. Ale

ponieważ są pasterze, którzy chcą się szczycić pa-

sterzów imieniem, a zaniedbuią obowiązków paste-

rza, eo do nich mówi (Bóg) przez proroków, sły-
szeliście przeczytano, teraz więc roztrząśnićymy.

Słachaycie wy, abyście wiedzieli, a zaś my słuchay-
my ze strachem. - / stałosię do mnie słowo pań-

skie mówiąc: Synu człowieka prorokuy nad pa-

 

(1) Ezech. XXXIV. 1—51.
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sterzem Izraela. Te słowa słyszeliśmy gdy czyta*
no, dla tego z waszą świątobliwością cokolwiek po-
mówić postanowiliśmy. Wspomoże on (Bóg) aby-
śmy prawdę mówili, ieżeli o swoićm nie prawimy,
bo iesli o swoie tylko dbaiąc mówić będziemy, bę-
dziemy pasterzami samych siebie pasącemi a nie zaś
owce, a ieśli iego to iest co mowimy, on sam Was
pasie przez każdego. 70 mówi Pan Bóg: biada
pasterzom Izraela, którzy pasą samych siebie,
Czyliż owce pasą pasterze? Toiest czyliż oni owce
pasą, a nie siebie? Ta iest pierwsza przyczyna dla
czego upominani są tacy pasterze: że śami siebie a
nie owce pasą. A którzyż to są co samych siebie
pasą? Oto ci, o których mówi Apostoł: wszyscy
bowiem co iest swego szukaią , a nie to co Jezu-
sa Chrystusa (1). My albowiem których Pan ze
swoiey łaski a nie z wartości naszey na tćm posta-
owił mieysca skąd zdawać potrzeba niebezpieczny
rachunek, mamy dwa obowiązki: ieden żeśmy chrze»
ścianie, drugi że przełożonemi (praelati) iesteśmy.
To, żeśmy chrześciianami, dla nas iest; a to dla
was żeśmy przełożeni. Z tamtego żeśmy chrześci-
łanie uważa się nasz, a z tego żeśmy przełożeni wasz
tylko pożytek, przeto rachunek zdamy Bogu ze sza-.
farstwa naszego. I dla tego o tey trudności mówi-
my, abyście lituiąc się nad nami, modlili się za nas.
Gdy więc na to są przełożeni, ażeby tym radzili,
którzy są ich staraniu poddani, powinni w tym o-
bowiązku nie uważać swego całkowicie pożytku, ale'
tych którym usługuią. Ktokolwiek tak iest prze-
łożonym, że ze swego cieszy się przełożeństwa a
czci swoiey w mim szuka i na swoie tylko korzy-
ści spogląda, ten sam siebie pasie, a nie owce. I)o
tych to należy ta mowa. Słuchaycie iako owce Bo-
 

(1) Do Filippeasów IL. 21.
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ga, i patrzcie iak was bezpiecznemi uczynił Bóg,
Jakiemikolwiek są ci, którzy mad wami są przeło-
żeni, toiest iakiemikolwiek my iesteśmy, wam Bóg
dał bezpieczeństwo, który pasie lzraela. Albowiem
Bóg nie opuszcza owce swoie, ichociaż zli paste+
rze słuszną odniosą karę, a owce iednak otrzyma*
lą co obiecano.*

„Uważmyż iuż co mówi pasterzom samych sie-
bie a nie owce pasącym, słowo boże nikomu nie-
pochlebiaiące: oto móeko iecie i wełną się okryr
wacie, i co utuczonego iest zabiiacie,a owce
moie nie pasiecie; co osłabło nie orzeźwiłiście,ca
chore nie wzmocnili, i co przełamane nie zwią-
zaliście, i co zbłądziło nie zwróciliście, i co
zginęło nie szukali, i co może pozostało utra-
piliście, i co mocnćm było zabiliście: rozbiegły
się owce moie, dla tego, że nie było pasterza,
Mówi się tu na pasterzów samych siebie pasących
anie owce, co oni lubią a eo zaniedbuią. Cóż więc
lubią? Mleko iecie i wełną się okrywacie. Dla
czego Apostoł mówi: Któż szczepi winnicę, a
z owoców iey nie bierze? Któż pasie trzodę a
z mleka trzody nie użytkuie (1)? Znayduiemy więc
mlekiem trzody to, cokolwiek od trzody iest do-
starczanćm pasterzom dla utrzymania ich doczesne-
go życia.... I nawet Apostoł chociaż bardziey wo-
lał sam rękami swoiemi pracować, a nie oczeki-
wać tylko na mleko od owiec, iednak powiedział,
że mu się godzi odbierać mleko, bo tak Pan roz-
porządził, aby ci, którzy Ewangelią opowiadaią
i żydi z (opowiadania) Zrwangelii (2). | mówi:
że inni Apostołowie używali tey władzy, nieprzy-
właszczoney ale nadaney sobie.... Którzy więc nie
mogą czynić tak, iak Paweź, aby się żywili ręka-

(1) L Do Korynt. VIL. 7. (2) Tamże IX. 12.

=
"
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mi swemi, niech biorą z mleka owiec i utrzymują
swoie potrzeby, ale niech nie zaniedbuią owiec sła-
bości: niech go nie szukaią iako iedynie tylko wy-
gody swoiey, i niech nie rozumieją, że a potrzeby
niedostatku swego opowiadają Ewangelią, ale dla
oświecenia ludzi niech podaią światło słowa pra-
wdy. Są bowiem iako świece, według tego co
powiedziano iest: /JF/y iesteście światło świata.
A' nikt nie zapała świecy i kładzie ią pod korzee,
ale na lichtarzu, aby świeciła wszystkim, któ-
rzy w domu są: żak niech świeci światło wasze
przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre
z chwalili oyca waszego, który iest w niebie (1).
Aby więc świeca świeciła, czyliż nie potrzeba iey
dodadź tłustości, ażeby nie zgasła? A zaś, ieśliby
świeca maiąc sobie i tłustość daną a nie świeciła,
nie byłaby wcale warta tego, aby ią kłaśdź na li-
ehtarzu, ale bardziey, aby bez zwłoki złamana 20-
stała... Niech więc biorą od ludzi, co do utrzy”
mania ich potrzeb należy iako nagrodę szafarstwa
od Pana.... Za cóż zaś naganiaią się ( przez Proro=
ka) owi pasterze? Bo gdy mleko brali, i wełną się
okrywali, o owce niedbali. Swego więc szukali tyl-
ko, a nie tego, co iest Jezusa Chrystusa.*

©. „Ale żeśmy iuż powiedzieli, co to iest brać
młeko, węliddzycyą look: co to iest i okrywać
się wełuą.— Kto daie mleko, pokarm daie, kto da-
ie wełnę, cześć oddaie. Tesą dwie rzeczy, któ-
rych od ludu wymagaią ci, którzy sami siebie a
nie owce pasą: wygody dla zaspokoienia potrzeb,
i czci w uszanowaniu. Albowiem dobrze rozumie
się przez odzienie uszanowanie, ponieważ nagość
okrywa, bo każdy człowiek słaby iest. I czem

jest, ktokolwiek rządzi wami, ieśli nie tćm samćm
 zim

(1) Łuk. XIL 54. Mat. V, 16.
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co wy iesteście? Ciało ma, śmiertelny iest, ie, śpi,
wstate, urodził się i umierać będzie. Gdy go więc
uważacie, co on iest wsobie, człowiekiem iest; ty
zaś, który go szanuiesz iako Anioła, pokrywasz to,
co słabością iest. Takowe odzienie odebrał od do
brego Boga ludu tenże Paweł, gdy powiedział:
Jako Anioła bożego przyięliście mię, daię wam
świadectwo; bogdyby można było, oczy wyięli-
byście sobie, a mnie oddali (1)... Oto więc, i
brał z mleka owiec, iakeśmy dopiero widzieli; ż
odzienie z wełny owiec, ale iednak owiec nie za=
niedbał. Bo nie swego szukał, ale eo iest Jezusa
Chrystusa.— Precz więc takowa myśli, abyśmy wara
mówili: żyycie sobie iak chcecie, bądźcie bezpie=
czni, Bóc nikogoniegubi, byleście utrzymali tylko
wiarę chrześciiańską; nie gubi on co odkupił, nie
zagubi tych, za których krew swoię wylał: i ieżeli
widowiskami zechcecie ukontentować wasz umysł,
idźcie: co to złego iest? I na owych praźnikach,
które obchodzą po wszystkich miastach w wesoło-

ści bankietników, i publicznemi balami siebie iak
rozumieią rozweselaiących a wprawdzie gubiących
bardziey; idźcie, praźnikuycie. Wielkie iest miło-
sierdzie Boga, które wybaczy wszystko. Uwieńcz=
cie was różami, póki nie zwiędną (2). Wdomu
Boga waszego kiedy zechcecie hulaycie, napełniay-

cie się pokarmem i winem z waszemi; na to bo-

wiem to stworzone, abyście go używali: bo nie
bezbożnym i poganom, ale wam dał ie Bóc. Tak

gdybyśmy mówili, możebyśmy większe zebrali mnó-
stwo, i choćby byli niektórzy mniemaiący, że my

tak mówiąc niedobre mamy rozumienie; ale obra-
zilibyśmy tylko niektórych, a podobali się wielkiey
liczbie. Ale, gdybyśmy tak mówili, nie słowa Bo-

 

(1) Do Galat. TV. 14. (2) Xię. mądrości II. 8:
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ga, nie słowa Chrystusa mówiąc ale swoie, byli-
byśmy pasterzami sami siebie pasącemi, a nie zas
óWwce'.. 4a i RP

|. „Gdy zaś powiedział (Prorok), co lubią paste-
rze owi, powiedział i to, co oni zaniedbuią. Sła-
bości bowiem owiec bardzo są rozszerzone, a bar-
dzo ies. mało owiec zdrowych i ułustych; toiest:
mocnych w pokarmie prawdy i używaiących do-
brze paszy z łaski Boga. Ale ci źli pasterze nie
przepuszczają takim. Małćmto iest ieszcze, że o
nie słabe, niedołężne, błąkaiące się i zagubione nie-
dbaią, ale i owe mocne i tłuste zabiiaią, ile sami
oni uczynić to mogą. One żyią z miłosierdzia Bo-
ga, ale co się tycze złych pasterzów, oni ie zabi-
jaią. Jakże, mówisz, zabiiaią? Zle żyjąc izły przy-
kład daiąc. Czyliż daremnie powiedziano słudze
Boga będącemu na czele trzody naywyższego paste-
rza? JFzgłędem wszystkich stań się sam przy-
kładem dobrych czynności, i bądź wzorem dla
wiernych (1). Uważa bowiem owca i mocnaczę-
stokroć, pasterza swego źle żyiącego, i gdy odwró-
ci oczy od prawideł pańskich, a zwróci 'na czło-
wieka, poczyna mówić w sercu swoićm: ieżeli pa<
sterz móy tak żyie, a co ja iestem, ażebym nie czy-
nił tak, iak on czyni? Zabił więc zdrową owcę.
A ieżeli silną owcę zabił, czego iuż nie uczyni z in-
nemi, gdy tę, którą nie on sam wzmocnił, ale mo=
że tak silną zastał, zabił źle żyjąc?... Ico tłustego
est, mówi, zabiiacie, a owce moie nie pasiecie.
Już słyszeliście co lubią, posłuchaycie co oni za-
niedbuią.*

„Co chore było nie wzmocniliście. Mówi do
złych pasterzów, fałszywych pasterzów, pasterzów
swego szukalących, a mie to, co iest Jezusa Chry-

- ś »

(1) Do Tytusa Il. 7.— 1. do Tymot, IV. 12.
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stusa; cieszących się z wygody mleka i wełny, 6
owce zaś zupełnie niedbaiących, ani o chorych sta-
ranie maiących.... Chorego aby nie dręczyła poku=
sa i niezłamała go, lękać się potrzeba; niedołężny
zaś, przez pożądliwość iskową iuż słabym iest, i
żądza tylko iaka iest mu na przeszkodzie do wniy=-
ścia na drogę Boga, do noszenia iarzma Chrystusa.
Uważaycie tych ludzi, którzy chcą żyć dobrze, iuż
postanawiaiących żyć dobrze, ale mniey są zdolni
złe cierpieć, iak są gotowi czynić dobrze. To zaś
należy do chrześciiańskiey silności, nie tylko czynić
to, co iest dobrćm, ale i znosić to, co złóm icst.
Którzy więc zdaią się pałać w czynnościach dobrych,
ale nadchodzących przykrości znosić nie chcą albo
nie zdołają, słabi są tacy. Którzy zas będąc mi-
łośnikami świata, złą iaką pożądliwością odciągaią
się od samychże dobrych czynności, bezsilni łeżą i
chorzy: bo w tćm omdlenia, iakby bez żadnych
sił nic dobrego czynić nie mogą.*

„I co zbłądziło nie zwróciliście, i co zginęło
nie szukaliście. Oto iest, skąd między kacerzami
w niebezpieczeństwie iesteśmy. Stąd iakby między
rękami łotrów i zębami wściekłych wiłków zosta-
jemy, a w tych niebezpieczeństwach naszych, aby-
ście się modlili, prosimy. I uparte są owce, bo
błądząc sprzeczaią się z nami, mówią, że nie do
nas należą; błędem swoim i zagubą swoią mówią:
Czego od nas chcecie? Na co nas szukacie? Jakby
nie to samo było przyczyną , dla czego ich pragnie-
my i dla czego szukamy, że błądzą i giną. Jeżeli,
mówi, w błędzie iestem, ieżeli w zgubie, na co
mnie chcesz? na co mnie szukasz? Bo w błędzie
iesteś, chcę cię zwrócić: bo zginąłeś, chcę cię zna-
leźć. — Ja tak chcę błądzić, tak chcę ginąć.—Tak
chcesz błądzić i ginąć? Jak daleko lepiey, że ia
tego nie chcę? Zupełnie śmiało mówię, i nawętem

*
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iestem; bo słyszę Apostoła mówiącego: Opowia-
day słowo, nalegay wczas, nie w czas (1). Ko-
muż to w czas? Komu nie w czas? Zapewne, że
chcącym w cżas, nie chcącym zaś nie w czas. Na-
tręlem iestem zupełnie, i śmiem mówić: Ty chcesz
błądzić, ty chcesz ginąć? A ia nie chcę. I nie chce
tego ten, który mi grozi straszliwie.  Jeżelibym
chciał, patrz co mówi, patrz iak upomina: Co zbłą-
dziło nie wróciliście, i co zginęło nie szukaliście,
Ciebież się więcey bać będę aniżeli iego? /V/ szyst-
£im nam stanąć potrzeba będzie przed trybuna-
łem Chrystusa. Nic się nie lękam, bo nie potrafisz
wywrócić trybunał Chrystusa, a ustanowić trybu-
nał Donata (2). Będę wołał na błądzącego, będę
szukał zaginionego; czy chcesz, czy nie chcesz, ia
to czynić będę. Chociaż mnie szukaiącego ranić
będą lesne ciernia, przez wszystkie gęste zarośle
cisnąć się będę; wszystkie wywracać zagrody. Ile
mi sił Pan grożący dodaie, wszędzie póydę, przy-
woływać będę błądzącego, i szukać zaginionego,
Jeśli mię znieść nie możesz, nie chciey błądzić, nie
chciey ginąć. Mało iest ieszcze, że boleię nad to»
bą błądzącym i ginącym; ale się boię, abym zanie-
dbuiąc ciebie, i co bydź może, abym nawet nie za»
bił. Patrz albowiem co następuie: źż co mocnem
było, zabiliscie. Gdy zaniedbam błądzącegoigi-
nącego, to iten co mocnym iest będzie miał ukon-
tentowanie błądzić i ginąć. Pragnę zysków zewnę-
trznych, ale się boię więcey o wewnętrzne szkody.
Jeżeli lekce ważyć błąd twóy będę, uważa to ten_
co mocnym iest, i rozumie, że to niczćm iest wcho-
dzić w kacerstwo.... Niedaremnie więc, gdy iuż
EE

(2) HL do Tymot. IV.
(2) Donat był naczelnikiem kacerzów Donatystami zwanych,w którym wiele mówił ipisał ś. Augustyn okazuiąc ich

J. ;
: »
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wyżey powiedział, co użuczonego iest zabiiacie:
tu znowu na końcu dodaie: ż co mocnem byto za-
biliście. Ta bowiem powtórzona iest mowa, i po-
szła stąd co wyżey powiedziano iest: co zbłądziło .
nie zwróciliście, Ł co zginęło nie szukaliście: a to
czyniąc, co może i iest, ź zabiliście.— Dla tego
słuchay co następnie, z tego niedbalstwa złych, i
owszem fałszywych pasterzów: 7 rozbiegły się
owce moie, dła tego, Że nie było pasterza, i po-
szły na pożarcie, dla wszystkich bestyy poła.
Kradną wilki na zasadzkach czuwaiący, chwytaią
lwy zgrzytaiące, gdy owce pasterza się nie trzyma-
ią. Bo iest przytomny pasterz, ale źle czyniącym
on nie 1est pasterz: 1 trzymalą się pasterzów fpasą-

cych siebie, ale nie owce, i błąd następuie śmier-
telny, i t. d.*

II. Nie dosyć więc iest podadź dorąk Potrzeba
wiernych xięgi Pisma św., aby ich o- 95wiecenia
świecić w religii, i dadź im poznać pra- RA
wdziwe bozkie życia prawidła; ale potrzeba im one
wykładaći z sh wyięte podawać nauki; potrzeba
więc ieszcze takiey troskliwości pasterzów, iakową
opisuie Pismo św. i wyłożył ią w krótkości ludowi
ś. dugustyn; lecz i ta wystarczaiącą bydź nie mo-
że, bez dostatecznego oświecenia kapłanów, w tey-
że Chrystusowey owczarni pomagaiących pasterzom
robotników. Nie może albowiem kapłan dobrze
nauczyć nie mając sam głębokiey i prawdziwey nau-
ki; mie może przewodniczyć podróżnym w tey dro-
dze życia, nie znaiąe prostey drogi, którą iedynie
tylko prowadzić potrzeba, a od którey nieprzeli-
czone uboczne drogi błędu, tym łatwiey odciągnąć
mogą, im bardziey są ubarwione tćm, co tylko
zmysłowości podobać się może, i zniewala silnie
zepsutą wolą cielesnego człowieka do chwytania
tych pozornych roskoszy, które on prawdziwemi
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bydź rozumie: nie może on nigdy bydź pewnym,
że nie błądzi i innych nie prowadzi na zgubę, ieśli
nie ma tych umieiętności, które są potrzebne do
poznania gruntownego religii, do nauczania innych
1 przekonania mocnego.

tey przyczyny widzimy, iak słodko a razem
surowo i silnie upomina i zachęca każdego z wier-
nych Pismo boże do nabywania nauki i szukania
mądrości. „Synu! (mówi przedwieczna mądrość)
od młodości twoiey przyymuy naukę, i aż do si-
wych włosów: znaydziesz mądrość* (1). „„Mądro-
ścią i nauką głupi pogardzaią. Słuchay synu móy
karności oyca twego, i nie opuszczay prawa matki
twoiey, aby dodana była łaska głowie twoiey, i
łańcuch szyi twoiey. Synu móy!'gdy cię mlekiem
karmić będą grzesznicy, nie zgadzay się z niemi....
Synu móy! nie chodź z niemi, wstrzymay nogę two-
ię od ścieżek ich... Pókiż dzieci lubić będziecie dzie-
ciństwo i głupi to, co im iest szkodliwćm pragnąć
będą, a nie rostropni umieiętność nienawidzieć bę-
dą? Nawróccie się na strofowanie moie: oto po-
dam wam dueha mego i okażę wam słowa moie:
a że wołałem a nie chcieliście, ściągnąłem rękę mo=
ię, a nie było ktoby patrzał. Pogardziliście wszel-
ką radą moiąinapomnienia moie zaniedbaliście. I
ia też w zgubie waszey śmiać się będę iurągać, gdy
na was przyydzie to, czegoście się lękali. Gdy przyy=
dzie nagła klęska, i zguba iako burza wypadnie:

- gdy przyydzie na was utrapienie i ucisk* (2). „Sy-
nu móy! iesli przyymiesz mowy moie, i przykaza-
nia mole zatczymasz przy sobie, że słuchać będzie
mądrości ucho twoie.... Wtenczas poznasz boiaźń
Pana i naukę Boga znaydziesz: bo Bóg daie mą-
drość, a z ust iego rostropność i umieiętność....
 

(1) $yrach. V1. 18. (2) Xięga Przysł. 1. 27.
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Wtedy poznasz sprawiedliwość i sąd, i słuszność, i
wszelką ścieżkę dobrą. Jeśli vwnidzie mądrość w ser-
ce twoie, i umiciętność podoba się duszy twoley, ra-
da strzedz cię będzie, i rostropność zachowa cię,
abyś wyrwaby był z drogi złey, i od człowieka,
który prawi przewrotności. Którzy opuszczaią dro-
ge prostą, a chodzą przez drogi ciemne* (1). „Mi-
łosierdzie i prawda niech nie odstępuią ciebie, ob-
wiń niemi gardło twoie i wyryy na tablicach serca
twego, a znaydziesz łaskę i karność dobrą przed
Bogiem i ludźmi. Miey ufność w Panu z całego
serca twego, i nie zasadzay się na rostropności two-

iey, We wszystkich drogach twoich myśl o nim,
a on kierować będzie kroki twoie. Nie bądź mą-
drym sam u siebie, bóy się Boga i odstąp od złe-
go... Szczęśliwy człowiek, który znayduie mądrość,
1 kto obfituie w rostropność: lepsze iest iey naby-
cie od handlu srebrem izłotem,... droższa iest nad
wszelkie bogactwa: 1 wszystko cokolwiek pe
nem iest, z nią się porównać nie może..... ądrzy
chwałę posiadać będą, głupich zaś wywyższenie
hańbąiest* (2). „Co pomaga głupiemu, że ma
bogactwa, kiedy mądrości kupić nie potrafi* (5).
„Posiaday mądrość, posiaday rostropność: nie za-
pominay, ani się uchylay od słów ust moich, aby
dała głowie twoiey koronę łaski* (4). „Chwytay=
cie karność moię, a nie pieniądze; naukę bardziey
aniżeli złoto obieraycie (5). „Mądrość synom swo-*
im wlewa życie, i przyymuie szukaiących siebie, i
przewodniczyć będzie w drodze sprawiedliwości, a
kto ią miłuie, miłuie życie... Którzy ią posiadać
będą, odziedziczą żywot, i dokąd wniydzie, Bóg
błogosławić będzie.... Którzy ią miłuią, i Bóg

tag IL 1—15. (2) Tamże 1II. (3) Tamże XVII. 16.
4) Xię. mądrości IV. (5) Tamże VIIL.
Dzieje dobr. T.III. N. 132. rok 1828. 24
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ich miłuieć (6). W skarbach mądrości, rozum i
nauki pobożność; grzesznikom zaś mądrość jest 0-
brzydliwością* (7). Tak 1w nowym Testamencie u-
pomina Apostoł Paweł Chrystusowych wiernych,
aby się starali o naukę i umieiętność, gdy mówi:
„] o to proszę, ażeby miłość wasza więcey a wię-
cey obfitowała w umieiętności , i we wszelakićmro-
zumieniu: abyście doświadczali, co iest pożyte-
cznieysze, abyście byli szczeremi i bez obrazy na
dzień Chrystusowy, napełnieni owocem sprawiedli-
wości « (8). Tak ostrzega i uczy ś. Piotr Apostoł:
„Wy zas, (mówi) starania wszelkiego przykładając,
dodaycie cnotę do wiary waszey, a do cnoty umie-
iętność, do umieiętności wstrzemięźliwość, do wstrze-
mięźliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność,
do pobożności zaś braterstwa miłość.... Te albo-
wiem ieśli się w was znaydą, i obfitować będą, wy-
stawią was nie próżnemi, ani bez owocu w pozna-
niu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu albo-
wiem zbywa na nich, ślepy iest, i ręką macaiący...
Starać się zaś będę często mieć was i po zeyściu mo-
ićm, abyście na te rzeczy pamiętali. Albowiem nie
za dowcipnemi baśniami idąc, okazaliśmy wam P.
N. J. Chrystusa moc i obecność, ale przypatrzywszy
się sami wielkości iego.... I mamy bardzo mocną
mowę Proroków, nad którą gdy się zastanawiacie,
dobrze czynicie* (g). i

A ieżeli zaś umieiętność, mądrość i naukę tak
wielce zaleca wszystkim Bóg w Pismie swoićm, cóż
rozumieć należy o kapłanach, którzy z obowiązku
siana swego uczyć innych są obowiązani, i oka-
zywać im czyste i prawdziwe prawidła, według
których tylko i w tćm życiu i w przyszłóm szczę”
 

(6) Tamże IV. 12. (7) Syrach 1. 25. (8) Do Filippensów 1. 9:
(9) List 1I. s. Piotra L. > ; PP
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śliwemi bydź mogą? Gdy bowiem inni szacnią wy-

soko i posiadaią nauki, czyliż kapłan nieumiciętny

otrafi ich nauczać ieszcze prawd religiynych 1 mo-

ralnych? Czyliż on błądzić nie będzie ? Czyliż sam

iego zapał bez rozsądku, mowa bez dowodów grun-

townych, i gorliwość bez nmieiętności, będą do-
statecznemi do posiadania głębokich wiadomości i
nie zmierzonych nauk religii, i do przekonania ro-
zumnych ludzi? Czyliż nie zamieni bardzicy kapłan
nieamieiętny w zabobon, łatwowierność i okrucień-
stwo, tę nayświętszą Chrystusa religiią? I czyliż nie
wystawi ią razem na wzgardę razem z sobą? Czye

liż potrafi rozróżnić prawdę od wsuwaiących się
hurmem baśni? Czyhż zdolnym będzie przekony-

wać sprzeciwiających się prawdzie, a nauczy innych

tey prawdy, którey opowiadanie do niego należy?
A gdy on błądzić będzie, czyliż i innych razem
z sobą nie wprowadzi w przepaść obłąkań i zagu-

by? 'Truchlał ieszcze swego czasu Apostoł Paweł

nad nieszczęście, iakowe sprowadza zawsze na re--

ligiią i na obłąkanych ludzi ciemnota kapłanów,
przeto w listach swoich do Tymoteusza i Tytusa,

wystawiając im żywo obowiązki kapłanów, nalegai
nayusilniey zaleca: aby się wystrzegali obłąkania, pró-
żnomowności i gnusności, a staralisię piluie o umie-
jętność,i nie zaniedbywali nauk. Oto są wyrazy iego:

„Jakom cię prosił, abyś pozostał w Efezie,

gdym szedł do Macedonii, ażebyś opowiedział nie-
którym, aby inaczey nie uczyli, ani się zatrudniali
baśmiami i nieskończonćm wyliczaniem rodzaiów,

które bardziey gadki przynoszą, anie zaś zbudo-
wanie boże, które iest w wierze. Koniec zaś przy-

kazania iest miłość z czystego serca i sumnienia
dobrego i wiary nieobłudney. Od których obłą-

kaywszy się niektórzy, zwrócili się ku próżnomo-

wWności, chcąc bydź prawa (bożego) nauczyciela-
za_

>
/ ”
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mi , nieroznmieljąc ani co mówią, ani o czćm twier-
dzą. Wiemy zaś, że dobre iest prawo, ieśliby go
kto użył należycie...To przykazanie poruczam to-
bie synu Tymoteuszu, abyś według żnayduiących
się poprzednie w tobie nauk, wypełnił niemi do-
brą usługę; maiąc wiarę i dobre sumnienie, które
odrzuciwszy niektórzy, rozbili się około wiaryć(1).
„Proszę tedy naypierwey, aby były czynione pro-
śby, modły, westchnienia, dziękczynienia za wszyst-
kich ludzi: za królów i wszystkich, którzy są w wyż-
szości, abyśmy spokoyne i przyiemne wiedli życie,
we wszelakiey pobożności i czystości. To bowiem
dobrem iest 1 podobaiąććm się Zbawicielowi nasze-
mu Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zba-
wieni, i doszli do poznania prawdy*ć (2) „To pi-
szę do ciebie, spodziewaiąc się i sam przybydź wkró-
tce, że ieżelibym się spoźnił, abys wiedział, jak
się masz sprawować w domu bożym, którym iest
kościół Boga żywego, filar i grant prawdy (5).
„» Dach zaś tawnie mówi: że w czasach ostatecznych
odstąpią niektórzy od wiary, lgnąc do duchów błę-
dliwych i nauk czartowskich, mówiących w obłu-
dzie kłamstwo, i maiących trwożliwe swoie su-
zmnienie.... l'o przekładaiąc braciom, dobrym bę-
dziesz sługą Jezusa Chrystusa w słowach wiary i
dobrey nauki, którey nabyłeś. A sikezoiyójyiia i
babskich baśni strzeż się: a ćwicz się zaś ku pobo-
Żności: albowiem cielesne ćwiczenie na mało iest
użyteczne; pobożność zaś do wszystkiego iest jvo-
żyteczna, maiąc obietnicę żywota, który teraz iest
r przyszłego.... Póki nie przyydę, pilnuy czytania,
napoininania i nauki. Nie chciey zaniedbywać łaski,
która iest w tobie, która ci dana iest przez proro-
kowanie, z kładzeniem rąk kapłaństwa. O tćms

(2) List I. de Tymot. R. I. (2) R. IL. (3) R. IL
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rozmyślay, tćm się zatrudniay, aby postępek twóy
był iawny wszystkim. Miey baczność na siebie,
pilauy nauki i wway w nich; to bowiem czyniąc,
i samego siebie zbawisz, i tych którzy cię słucha-
ią* (1). „Kapłani, którzy dobrze rządzą, dwoia-
kiey czci godnymi niech uznani będą, naybardziey,

którzy pracuią w słowie i w nauce.... Oświadczam
się przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybra-
nemi Aniołami, abyś tego strzegł bez przesądu,
nie nie czyniąc w przechylaniu się na drugą stro-

nęć« (2).. „Rozkazuię ci przed Bogiem, który oży-
wia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem... abyś

zachował przykazanie bez zmazy, nienaganione aż

do przyyścia P. N. J. Chrystusa.... O Tymoteuszu!
strzeż składu, wystrzegaiąc się bezbożnych nowo-
ści słów, i sprzeciwiania się fałszywego imienia u-
mieiętności * (5). '

„Miey wzór zdrowych słów, które słyszałeś ode
mnie i w miłości w Chrystusie Jezusie * (4). „Nie

chciey się sprzeczać o słowa, ma nic się bowiem nie
przyda, iak tylko do przewrócenia słuchaiących.

Usilnie się staray, abyś się sam okazał bydź dobrym
Bogu, robotnikiem nie zawstydzonym, dobrze nau-

czaiącym słowo prawdy; a bezbożnych próżnomo-

wności strzeż się.... Umikay głupich i bez umieię-

tuości gadek, wiedząc, iż rodzą zwady, a słudze
pańskiemu nie trzeba się wadzić, ale bydź grzecznym

dla wszystkich, sposobnym do nauczania, cierpli=

wym ze skromnością, strofuiącym tych, którzy się

opieraią prawdzie, ażeby też kiedyś skruszył ich
Bóc do poznania prawdy, i aby się wydobyli z si-

deł diabła, który ich trzyma w więzach do woli
swoiey* (5). „To zaś wiedz, że w dni ostatnie na-

di .—

()R. IV. ()R.V. (5) R. VL. (4) List II. do Tymot. R. L.
(5) Tamże B. 1l. :
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staną czasy niebezpieczne: będą ludzie sami siebie
miłuiący, chciwi, hardzi, pyszni, blaźniercy, ro-
dzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy; bez
czułości wrodzoney, bez pokoiu, potwarcy, niepo-
wściągliwi, nielitościwi, bez dobrotliwości ; zdray-
cy, uporni, nadęci, i bardziey roskoszy miłośnicy
aniżeli Boga: maiący wprawdzie pozor pobożności,
ale moc iey odrzucaiący. | tych się chroń... Za-
wsze się uczący, a nigdy do umieiętności prawdy
nieprzychodzący... Ty zaś nabyłeś moiey nauki...
A źli ludzie i zwodziciele postąpią na gorsze, błą-
dzący, i w błąd wprowadzający. Lecz ty tway
w tćm czegoś się nauczył, i powierzono ci zostało:
wiedząc od kogoś się nauczył, i że z dzieciństwa
umiesz Pisma święte, które cię mogą nauczyć ku
zbawieniu « (1). Oświadczam się przed Bogiem i
Jezusem Chrystusem.... Opowiaday słowo (boże)
nalegay w czas, i nie w czas, strofuy, proś, łay,
we wszelkiey cierpliwości i nauce. Będzie albo-
wiem czas, gdy: zdrowey nauki nie ścierpią, ale
według 'swoich chęci nagromadzą sobie mistrzów,
maiąc świerzbiące uszy, i od prawdy słuchania od-wrócą, a ku baśniom się obrócą. Ty zaś czuway, we
wszystkićm pracuy, pełniy dzieło Ewaugelistyć (2).

„Potrzeba aby biskup (i kapłan) był trzyma-
lący się tey, która iest według nauki, wierney mo-
wy; aby był w możności upominać przez zdrową
naukę, i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.
Albowiem iest wiele nieposłusznych , próżnomów=
ców i zwodzicielów... Których potrzeba przekony-
wać; którzy całe domy przewracaią ucząc eo nie
należy, dla zysku sprosaego... Dla lakowey przy
czyny, łay ich ostro, aby byli zdrowemi w wie-
rze, a nie zaś wudnili się baśniami żydowskiemi, i
zEZERZEZNA

(1) R. LIL. (2) R. LV.
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przykazami ludzi odwracaiących od prawdy* (1):
A głapich gadek, i wyliczania rodzaiów, i sporów,
i swarów prawnych unikay, albowiem są niepoży-
teczne i próżne (2). |

Bardzo dosyć iest tych przestrog i u- ZjaniaOy-
pomnień Pisma św., aby poznać ile ko- ców świę-
niecznie i mieodbicie potrzebne iest ka- tych onauce
płanom oświecenie w poznaniu prawdzi- 4977anów.
wey religii i wysoka nauka umieiętności. Słuchay-
my atoli ieszcze co o tćm mówili święci Oycowie
kościoła, anie marszczmy czoła gdy co ostrego albo
niepochlebnego uyrzymy w tćm, co oni napisali:
wolno to było tym nauczycielom prawdy i pochle-
biać nie umieli. Może zaś wiele rzeczy do tamte-
go czasu tylko stosować się może, a to bez ostrzeże-
nia czytelnik rozsądny osądzi łatwo. I tak:

Sw. Augustyn w mowach swoich i do kapła-
nów, i znowu do ludu mianych, okazuie często po-
trzebę nauki oswiecaiącey kapłanówiwiernych, ato
nauki Pisma św., i czystey religii łączącey się zć
wszystkiemi prawie umieiętnościami, których im
więcey i gruntowniey posiada kapłan, tym mocniey-
szym iest w nauce religii, i łatwiey dopełni abo-
wiązków nauczyciela ludzi, w tćm co należy do ich
zbawienia i moralnego życia: karci zaś surowo tych,
którzy przez grubość i obłąkanie unikaiąc nauk,
zasłaniają się różnemi wymówkami, naybardziey zaś
tą nayszkodliwszą i nayniesprawiedliwszą, że reli-
giia potrzebuie tylko ślepey wiary, a zaś umieiętność
nadyma tylko, iak powiedział Paweł św. i zasłania-
ią się Pawłem, właśnie iakoby on był nieprzyia-
cielem nauki. Tak więc mówio tóm Augustyn:
„ Umieiętność nadyma, mówi Apostoł (5). I cóż
więc? To od umieiętności uciekać powinniście, a

 

(1) Do Zyrasa R. IL. (2) R. III; (5) L do Korynt. VIII. 1.
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obierać bardziey nic nie umieć,aniżeli się nadymać?
A na cóż nauczamy, ieżeli lepsza iest niewiadomość
aniżeli nauka? Wystrzegać się potrzeba nauki, aby
nie nadymała. Więc kochaycie naukę, ale nad nię
przekładaycie miłość. Nauka gdy sama iest, nady-
ma: ale ponieważ miłość buduie, nie dozwala więc
umieiętności nadęcia. Tam więc nadyma nauka,
gdzie miłość nie budnie, a gdzie zaś buduie, umo-
«niona iest* (1). Podobnież powiedział św. Zer-
nard: „Nauka bez miłości nadyma, ale miłość bez
nauki błądzi « (2). Zachwalaiąc zaś 4gusłyn świe-
ckich krassomówców, którzy religiyną posiadali na-
ukę, mówi do kapłanów i zakonników: „Jeżeli
krassomówcy, iak daleko bardziey my nie co innego
czuć powiuniśmy, którzy tey mądrości synami i sza-
farzami iestesmy? Mądrze zaś mówi człowiek tak
mniey lub więcey, ile mniey lub więcey postąpił
w Pismach bożych. Nie mówię, aby w nich bar-
dzo wiele czytać, i w pamięć wbiiać, ale rozumieć
dobrze i pilnie ich mysli dociekać. Są bowiem ta-
cy, którzy ie czytają i nie dbaią: czytaią aby wiedzie=
li. Nad których bez wątpienia przenosić potrzeba
tych, którzy słowa tych pism nie bardzo pamiętaią,
ale ich serce swoiego serca oczyma widzą. A nad
tych lepszym ieszcze iest ten, który i gdy chce mó-
wi one, i iak potrzeba rozumie. Temu więc, kto
mądrze mówić powinien, chociaż wymownie nie
potrafi, słowa Pisma św. pamiętać bardzo iest po-
trzebno* (5) „Coko/wiek napisano iest,dlanaszey
nauki napisano iest: mówi Apostoł (4). Aniby al-
bowiem starali się Qycowie święci tyle i takowych
pism podadź do pamięci, iak tylko, aby ieduych
przez przykłady, a drugich przez czytanie budowa.
 

(1) De verbis Domini Ser. LIL. (2) Ser. LXIV, in Cantica. (3)De- doctr. christ. L.1V. (4) Do Rzymian XV. 4,  -
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l. Czytaycie więc bracia moi Pismo święte, czy»
taycie go abyście nie byli s/eperni i przewodnika
mi ślepych. Czytaycie Pismo św. w którćm czego
się trzymać, a czego unikać potrzeba, w pełności
znaydziecie. Czytaycie go, bo nad wszelki miód
słodszóćm, nad wszelaki chlób przyiemnieyszćm,
nad wszelkie wino bardziey rozweselaiącen go
znaydziecie. Chwyćcie się go, adowiecie się: iako
Bóg bogów iest długością dla wieczności, iak iest
szerokością dla miłości, iak iest wysokością dla ma-
iestatu , iak głębokością dla nieograniczoney mądro-
ści. -Szukaycie w Pismach, a znaydziecie; iako ten
Bóg bogów urodził się z Maryi dziewicy, istał się
człowiekiem, koclia nas iako miłosć, zna iako pra-
wda, karze iako słuszność, panuie iako wielkość.
Czytaycie Pismo św. a znaydziecie iako Nazareński
ów Jezus rządzi iako początek, ochrania iako zba*
wienie, działa iako moc, obiawia się iako światło;
z nami zostaje iako łaskawość, | dla tego o
bracia moi, póki w tóm słabćm i próźnćm życiubę»
dziemy tey mądrości się uczyć, i znać ią całą du=
szą staraymy się. (Co bowiem człowiek wart bea
nauki? cóż on iest? czyli nie cap albo bydlę? czy”
li nie wół albo osieł ? czyli nie koń ałbo muł, któ-

rzy nie maią rozumu? (1) Ey! więc bracia moi,
którzy się zowiecie pasterzami owiec rozumnych,
spieszcie chwytać, nie wymysły pogańskie, nie wier-
sze poetów, nie wykręty filozofów, z których nau-
Czyciele i ucznie oddadzą rachunek; ale tę naysłode
szą mądrość nad mądrościami, która dziedzictwem
Boga, i synów iego przylemnym nazywa się maią-
tkiem. Ta to iest nauka nad wszystkie inne zami-
łowania godna, któtą Prorocyprzepowiedzieli, któ-
rą Patryarchowie od Boga wzięli, którą Syn boży

(1) Psalm. XXXI. 9.
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gdy na ziemi został widziany i z ludźmi Żył ra-
żem (1), otworzył i obiaśnił, a czego się trzymać i
czego unikać naywyraźniey pokazał, a przez Apo-
stołów swoich nas iey nauczywszy oświecił. Ta iest,
która nas uczy kochać rzeczy niebieskie, a pogar- .
dzać ziemskiemi. Ta iest matka wiernych, która
nas codziennie uczy, iako wierzyć mamy, że Bóg
iest wszechmocnym , iako go uyrzymy przychodzą-
cego na stolicy maiestalu, iako dobrym dobre, a
złe złym oddaiącego widzieć będziemy. Ta iest po-
chodnia nogom naszym i droga zbawienia naszego,
w którey się uczymy iak naprzód Boga nad wszyst=
ko kocliać mamy, potćm duszę naszę iak co
bliższego, a potóm znowu duszę bliźniego, iak po-
tćm własne ciało, a dopiero znowu bliźniego iako»
by nasze własne miłować potrzeba. Ten to iest bo-
wiem doskonały sposób Boga, nas samychibliźnie-
go kochania... Ta iest wszelkich mądrości i nauk
mistrzyni i pani, która uczy nas także sposobu po-
znania zewnątrz pochlebnych, a wewnątrz zdra-
dliwych. Ta iest umieiętność nad umieiętnościami...
Apostołów chwała, Patryarchów ufaość, Proroków
nadzieia, męczenników wieniec, panien męztwo, mni-
chów posiłek, biskupów zabawa, kapłanów mie-
szkanie, dzieci uczenia się początek,wdów nauka,
małżonków piękność, umarłych zmartwychwstanie,
żywych wieczysta obrona. Ta iest, przez którą zdo-
bimy się wiarą, utwierdzamy się nadzieją i wzma-
cniamy miłością. Ta iest, którą ktoznaydzie, znay-
dzie życieiwyczerpie zbawienie od Pana (2). Oto
więc prawo święte i pismo niepokalane nagotowa=
ne iest, abyśmy ozdobili się cnotami. Ale biada
-nam, że powinniśmy bydź przykładem poprawy, a
Oto iuż iesteśmy przykładem błędu. Skąd zaś to
 

(1) Baruch LIL. 58. (2) Xię. Przysł. VIIL. 35.



365

pochodzi, iak tylko, że ślepemi iesteśmy i prostaź
kami nieznaiącemi prawa, i czytać go mierzimy s0-

bie: a przecię iednak o katedr posiadanie, io pa-

sterstwa dusz obowiązek codziennie się ubiegamy?
Cóż więc dziwnego, że upada kapłan? Co dziwne-
go, że nie podnosi wykraczaiących? Co dziwnego, że
iest przewodnikiem ślepych? Qto podeptał prawo
pańskie, wzgardził nićm iak śmiercią. A cóż umi-

łował, o co się postarał, czego tak usilnie pożądał?
Trzymać żonę albo nałożnicę, konie iakby żołnierz

na stayni utrzymywać, psy na myśliwstwo karmić,
jastrzębiów pilnować, a iednak przecię chociaż iest

iako koń i muł, którzy nie maią rozumu, pragnie

bydź czczonym na ucztach, i bydź nazywanym(1)

od ludzi Rąbbi (Mistrza). Oto iak upada kapłan,

oto iak żyie. A gdy upada ten, który się zdaie bydź

filarem w kościele, jakże iuż łatwiey i lud zaginie!
uczcie się więc prawa kapłani, abyście głuchemu
nie złorzeczyli. Wtenczas złorzeczycie głuchemu,
kiedy rady przez nieumieiętność dadź nie umiecie.

Wtenczas ślepemu zawadę kładziecie, kiedy fałsze

za prawdę okazuiecie. A więc że iuż bracia nie

chcieycie daley gnuśnieć, ale czytaycie Pismo św...
To iest Pismo, prawo nasze niepokalane, ktore nie-

umieiętnych mądremi czyni, pierwszemi z ostatnich
kładzie, wielkiemi z naymnieyszych robi, nieszla-

chetnych w szlachetnych zamienia, naturę hamuie,
lekkości wzbrania, uymnie boleści, nadaie ufność, u-

wieńcza starca, uczy młodzieńca, łagodzi zapalczy-

wych, zwraca błądzących, leczy słabych, wzmacnia

niedołężnych, z zwierzęconych czyni rozumnych,

umysłowi nadaie stałości, przebudza ospałych, stro-

fuie próżaiaków, leniwych podnieca, wierzącym da-

(ju Matt. XXIII. 7.
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ie łaskę, upokarza królów, pokornych wywyższa,
proste okazuie drogi, iałmużnę przykazanie « (1).

Powstaiąc zaś św. „ługustyn na fałszywych re-
ligii nauczycielów zaniedbuiących naukę Pisma sgo
a tworzących sobie nową według swey nieumieię-
tności religii, I unoszących się nieprawą gorliwo-
ścią, tak mówi: „Do Żydów Pan Jezus mówił, i
rzekł im: Rozbieraycie pisma, o których rozu-

* miecie, Że w nich żywot wieczny macie, a one
świadectwo dałą o mnie. I daley przydaie: Ja,przy-
szedłem w imie Qyca mego, a nie przyięliście
mnie, gdy zaś inny przyydzie w imieniu swoićm,
iego przyymiecie. | daley mówi: Jakże możecie
mnie wierzyć , którzy chwały ieden od drugiego
aczekuiecie, a chwały, która od samego Boga iest,
nie szukacie? (2) To wszystko łatwo rozumieć o
Żydach. Ale potrzeba tu ostrożności, ażebyśmy gdy
ich ząnadto uważamy, sami od nas samych oczu
nie odwrócili. Uczniom bowiem swoim mówił Pan,
a wszakże co do nich mówił, i do nas potomnych
mówił. Albowiem nie do nich należy tylko co wy-
rzekł: Ota ia z wami iestem aż do skończenia
świałą (5); ale do wszystkich napotćm chrześciian,
i aż do końca świata urodzić się maiących. Mówiąc
zas do nich rzekł im: sźrzeżcie się od kwasu Fa-
ryzeuszów (4). Oni myśleli wtenczas, że Pan im to
dla tego powiedział, iż chleba nie wzięli ze sobą,
a nie rozumieli, że strzeżcie się odkwasu Faryze-
uszów, to się rozumieć ma: sźrzeżcie się od nau-
ki Faryzeuszów. Jakaż to zaś była nauka Faryze-
uszów, ieśli nie owa, którąście dopiero słyszeli?
chwały ieden od drugiego szukaiący,chwały na
 

(1) S. Augustyn: ad fratres in eremo ser. XXXVIII. Czyli też kto-
kolwiek on iest tey mowy autorem, na co się niezgadzaią kry-
tycy, zawiera się atoli w xięgach pism św. Augustyna.

(a) u Jana V..39—45, (5) u Matt, XXVIII. 20. (4)uMat. XVL.6.
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wzaiem oczekuiący, a chwały która od samego
Boga iest nie szukaiący. O takowych to Paweł
Apostoł tak mówi: Swiadectwo im daię, że Żar=
liwość Boga maią, ale nie według umieiętno-
ści (1). Co to znaczy Apostole: nie według umie-
iętności ? wytłumacz nam, iaką zalecasz umieiętność,
nad iakowey w nich niedostatkiem boleiesz, a w nas
chcesz aby ona była? Otoż tumacząc się przydał i
co wprzód zamknął, otworzył: Co toiest Żark-
wość Boga maią, ale nie według umieiętności?
Nieznaiąc bowiem (mówi) sprawiedliwości ba-
Łey, a swoię chcąc postawić, sprawiedliwości
bożey nie są poddani. Nie znać więc bożey spra-

wiedliwości, a swoię chcąc ustanowić, toiest na
wzaiem chwały oczekiwać, a nie szukać chwały któ-

ra iest od Boga samego, to iest kwasem owym Fa-
ryzeuszów. Od tego strzedz się Pan rozkazuie, Gdy

zaś sługom rozkaznie, a Pan rozkaznie strzeżmy się,
abyśmy nie słuchali. Na cóż mówicie do mnie Pa-
nie, Panie, a nie czynicie co mówię (2). Szukać

mię będziecie , a nie znaydziecie (5). A to dla cze-

go? Bo mie rozbieracie pism, które swiadectwo da-

ią o mnie. Rozbieraycie pisma... Co powiedzia» ,
łem nie iest z moiey myśli, ałe Pana mego, a prze-
cię ieszcze się odwracacie, ieszcze się opieracie. Jak

możecie mnie uwierzyć, chwały ieden od drugiego
oczekuiący, a chwały która od samego Boga iest,

nieszukaiący ? Bo nie znaiąc bozkiey sprawiedliwo-

Ści, macie żarliwość Boga, ale nie według umie-
iętności. Nieznaiący bowiem bożey sprawiedii-
wości a waszę ustawić chcący , sprawiedliwości

bożey nie iesteście poddani. Co zaś iest innego:
nie znać bożey sprawiedliwości i swoię chcieć usta-
nowić iako mówić: Ja uświęcam, ia usprawiedliwiam,

 

'(2) Do Rzymian X. 2. (2) u Łuk. VI. 46. (5) u Jana VII. 34.
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co ia podam, to świętćm iest? Nie znasz bożey spra--
wiedliwości, i twoię chcesz ustanowić* (1). A tak
więc iak mówi św. ZHernard: ,„ Gorliwość bez u-
mieiętności gdy spieszy pomagać, szkodliwą się wi-
dzieć daie* (2): „A kto sam się swoim czyni nau-
czycielem, głupiego staie się uczniem * (5). Swięty
zas Grzegorz Nazyanzeński utyskuiąc ńa nieu-
imieiętność wielu kapłanów swego czasu. tak mówi:

/„Lepszćm bydź to rozumiem, ażebyśmy wprzód
nauczyli się tego co mówić i czynić mamy, aniżeli
uczyć nieumieiąc sami. Pięknie bowiem dziecie się
z tym, komu choć w głębokiey starości doyrzała

. mowa przyydzie, maiąca tę siłę, żew nowey po-
bożności, pomocą ieszcze duszy bydź może. Albo-
wiem wprzód aniżeli sami nauczeni będziemy, przy»
stępować do uczenia innych, toiest zamyślać szcze-

, pić pobożność w umysłach innych, bardzo głupich
albo zuchwałych ludzi tosię zdaie bydź rzeczą: głu-
pich, ieżeli 1 sami nawet swey nieumieiętności nie
poznaiją: zuchwałych, ieżeli ią znaią, tey atoli robo-
ty podeymować nie wzdrygaią się. Ale nam ża-

. dnego nauczania ani uczenia się terminu naznaczo=
nego nie ma...ani znowu komu to, komu owo poe
ruczyć potrzeba, przepisów żadnych do którychby-
śmy się stosowali, lecz tak iest ta rzecz porzucona
1 pomieszana, i tak źle czynimy, że wielu z nas
(bo mie powiem wszyscy) wprzód prawie ieszcze, a*
niżeliśmy do bożego przysionku weszli, wprzód a-
niżeliśmy poznali ledwie nazwiska xiąg świętych, i
gdy dwóch albo trzech słów nauczylismy się, i to
nie z czytania ale ze słuchania nabytych, albo
gdy Dawida poznaliśmy tochę: albo płaszcz zrę-
cznie zfałdowali, pobożności postać nieiaką na się

 

(a), De verbis Domi. Ser. XLYI. (2) De conv. ad cler. (5) Epist.
LXXXVIL
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nieumiciętność swoię poznać umieli. | mnie $toso-

wnym do nich zdaie się bydź ów wyraz Salomona:

Jest złe które widziałem pod słońcem , męża któ-

ry sobie zdaie się bydź mądrym, a co gorszem

iest, przyiął innych na naukę, który. nawet swey

nie poznaie nieumieiętności. Jeżeli złe iakie, to to
godne iest łez i żalu: nad czćm i ia sam często bo-
lałem, wiedząc, że opiniia wiele ipeja z rzeczy
samey, a próżney chluby żądza ludziom do cnoty
wielką iest przeszkodą* (1). /

Dosyć się więc okazuie dowodnie z Pisma św.
i z nauk OQyców świętych, iak wielce iest potrzebne

oświecenie kapłanów: a prócz upadku religii i ze-
psucia moralności, które naybardziey ich Z

iest skutkiem, rozmaite są ieszcze smutnie dóświad-
czać się daiące klęski i utrapienia ludu, które z ich
obłąkania w religii obficie wypływaią; atóz przy-
czyny fałszywych i vie zgodnych z duchem Ewan-

gelii nauk nie małey liczby takowych kapłanów,
gdy, iak mówi ś. Zeon I. papięż: „Wielu z nich

idąc za opioiiami swemi, i czego nie zrozumieli
ieszcze bardziey są gotowemi nauczać, aniżeli się
uczyć, a przeto iak mówi Apostoł: około wiary
rozbili sięć (2). A co iest gorszem ieszcze, i do
uleczenia prawie nie zostawuiącćm nadziei,ieżeli wła-.
snego błędu naymocnieyszym oporemi poznać mo-

że nie chcemy, ani słuchać o tćm, coby tylko o

błędzie naszych opiniy wzmiankę czyniło, które bez

zastanawiania się, bez pracy i myślenia chcemy tyl-
ko koniecznie, aby prawdziwemi były, dla tego,
że się naszey. chęci bardzo podobały, a co zdaie się
iuż bydź naywyższym stopniem obłąkania, sprze-

 

(1) Orat. I. (2) Serm. XXIX. iu nat. Dom,

.
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ciwiania się Bogu i prawdzie, a zatćm i naywię-
kszey nieszczęśliwości, iako o tem powiedział Sał-
wian do kapłanów swoiego wieku: „ Bardzo (mó-
wi) iasną iest rzeczą, że Bóc nas widzi isądzi, bo
cierpimy to, na co zasługuiemy, ale nie sądzimy
bez wątpienia, abyśmy zasłagiwali; a stąd więcey
ieszcze wystiępnemi i winnemi iestesmy, że nie po-
znalemy na co zasłaguiermy. Naywiększą bowiem
oskarżyciełką ludzi szkodliwych iest przywłaszczy:
cielka niewinności, duma, Między wielu bowiem
tegoż występku winoemi nikt występnieyszym nie
iest, iak ten, kto się nie bydź występnym rozumie.
Dla tego i my, to tylko do naszego złego przydadź
możemy, że się niewinnemi bydź rozumiemy. O-
wszem winę naszę to naycięższą czyni, gdy gorsze-
mi iestesmy, a za lepszych się mamy. Kżo, mó-
wi Apostoł: rozumie się czemsiś bydź, gdy ni-
czem iest, sam siebie oszukuie. Dzieło zaś swo-
ie niech doświadcza człowiek (1). _ Dziełom
więc naszym powinniśmy wierzyć, a nie opinii; ro-
znimowi, a nie chęci; prawdzie, a nie zaś woli « (2).
Widzą toż samo dobrze, i utyskuią swieccy uczeni
na nieszczęścia wynikające z nieoświecenia kapłanów,
a w którym naysłuszniey i ich pogardy, iakowey
doświadczają teraz , znayduią przyczynę. Tak otem
napisał ieden z zasłużonych kraiowi i uczonych.
Polaków: (5) „Ołtarz się tylokrotnie widział krwią
zlany przez fanatyzm, co go ulepił: kraie zburzone
przez niewolników, co ich massę składały; kapła-
ni, co kazali wierzyć a nie oświecali, ofiarą cie»
mney padli nie raz ułuszczyć (4). _ „Rozszerzone
powszechne oświecenie stanowić tylko może twa»
 

(1) Do Gałat. VI. (2) De iudicio et prowidentia. L. IV.(5) Józef JVybicki senator królestwa polskiego, zmarły r. 1822..(3) Wyiątek z xiążki tego autora: Moie godziny szczęśliwe.we Wrocł. r. 1805. kar. 59.
"” +
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łość narodu, i nierozerwanym łańcuchem społe-
czność wiązać potrafi.... Kiedy się do massy luda
światło rozciągnie, ludzkość zamieszka w rządzą-
cych sercach, miłość w rządzonych, i trwałego po-
koiu dla społeczeństw cywilnych zawiążą się na-
dzieie. Nie są to mary filozoficzne, dało ku temu
chrześcijaństwo zasady, i ieżeli miłość bliźniego iest
tey nauki dla dobra wszystkich zamiarem, nauczy-
cielów do niey, w pasterzach trzody toż chrześci-
iaństwo wskazało... Napróżno, w składzie w ia-
kim są rzeczy duchowne i świeckie, inne wyszuki-
wać będziemy sposoby, ieśli się złemu w samćm
źrzódle nie zabieży..., Któż nie zna potęgi religii,
1 wpływu kapłana na serca ludzkie,... tego, co
w przybytku Boga, w imieniu iego do człowieka
mówi!... Ktos na to powie: wszakże są plebani,
czemuż ich apostolstwo skutku nie czyni? Czemuż
iak mniemasz, światła nie wydaie? Odpowiem:
ciemność go nie wyda, owszem iak doświadczamy,
pomrok przedłuży... Nazwisko,mieysca rzeczy nie
zastąpi... Nieaważna na swoie dobro społeczność,
stwarza Apostołów, ale im ięzyka opowiadania pra-
wdy nie daie.... Czyni ich oycami rady i pociechy,
ale im serce pogardą i nędzą wydziera!* (1) Po-
dóbnież dobrze napisał wspomniony iuż wyżey-u-
czony pisarz pod imieniem Zygmunta Szczeropol-
skiego: „Nauki (niówi) są piękaćm i nayprzyzwoi-
tszćm stanu duchownego zatrudnieniem. Przez nie
w państwach katolickich wyniósł się był ten stan
do wysokiego stopnia wziętości,i zapewne inną
drogą do niey nie wróci* (2).— Lecz powie kto
może: Czyliż duchowni nie trudnią się oświeceniem?
Czyliż nie wydali tyle xiąg religiynych? Czyliż nie

0) Tamże kar. 184. w rozdziale pod tytułem: X. Pleban.
(2) Pisma różne Jana SniadeckiegoT. Ill. k. 119.

Dzieie Dobr. T. LI. N.1+2. rok 1823. 25
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są zaięci ustawicznemi i nieskończenie rozmaitejni
religiynemi naukami i innemi literackiemi pracami,
a swych maxym i opinii dowodami i obronami?
Prawda. Ale o bodayby nadal przynaymniey, ©
wielu takowych xięgach, opiniiach, naukach i do-
wodach, nie można było powiedzieć to, co o tómnapisał godny uszanowania i wiary uczonyPolak
Jan Śniadecki: „Są ludzie (mówi), którzy. ani
żadney dobrey przyczyny swemu mniemaniu niesą zdolni naznaczyć, ani się żadnemi dowodami odbiego odwieśdź nie daią. Są to głowy stworzone
do dziwactwa, nie do rozumowania, i dla nich po-
wołanie literackie iako obrane na przekorę przyro*
dzeniu, nazwać można skaraniem boskiem«RJ
Kapłanów — III. Przeydźmyżiuż daley i zobaczmywybor i o- eo o tychże kapłanów wyborze, wła-

ZowREMEĆ. gór obieraniu duchownego stanu iich
obowiązkach mówi Pismo święte, i co napisali śś.Oycowie kościoła. Paweł Apostoł w liście swoimdo Tymoteusza mówi: „, Wierna mowa: ieżeli ktobiskupstwa (i kapłaństwa) żąda, dobrego dzieła żą-da. Potrzeba więc aby biskup (i kapłan) był nie-naganionym, iedney żony mąż, trzeźwy, rostropny,obyczayny, wstydliwy, gościnny, do nauczania spo-sobny. Nie pilak, nie biiący, ale skromny; nieswarliwy, nie chciwy, ale w domu swym dobrze
rządny , maiący synów uległych ze wszelaką czysto”ścią. A ieżeli zaś kto domem swoim nie umie rzą-dzić, iakże on staranie mieć będzie o kościele Boga?A ma też mieć dobre świadectwo od tych, którzysą na świecie, aby nie wpadł w urąganie i sidło
diabelskie. Dyakonowie także czyści, nie dwoiste-
go ięzyka, nie oddani piiaństwu, nie szukający spro-. SnEgo zysku. A ci zaś niechay będą pierwey do-
 

(1) Tamże kar. 95. przypisek,
4
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świadczani, i tak niech usłoguią niemaiący występ<
ku żadnego, którzy bowiem dobrze usługiwać bę-
dą, dobry stopień sobie nabędą i wielką ufność
w wierze, która iest w Chrystusie Jezusie* (1). I
w liście znowu do 7ytusa mówi: ,„, Dla tego zosta-
wiłem cię w Krecie, ażebyś to poprawił czego nie
dostaie, i postanowił po miastach kapłanów, iako
1ia ci rozrządziłem. Jeżeli iest kto bez występku,
mąż iedney żony, maiący synów wiernych, nie ob-
winionych 0 nierząd, albo o nieuległość. Potrzeba
albowiem aby biskup był bez występku, iako Boga
szafarz, i nie pyszny, nie gniewliwy, nie piiak, nie
biiący, nie chciwy brzydkiego zysku, ale gościnny,
grzeczny, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powścią-
gliwy, trzymaiący się tey, która iest według nau-
ki, wierney mowy; aby był zdolnym upominać
w zdrowey nauce, i tych którzy się sprzeciwiaią prze-
konywać (2). - : ś

S. Grzegorz Nazyanzeński, przyiąwszy niebar-
dzo chętnie kapłaństwo od oyca swego, który był
przed nim biskupem Nazyanzeńskim, a doszedłszy
loż głębokiey starości, gdy iuż daley nie mógł rzą-
dzić owczarnią Nazyanzu, mieysce więc iego Grze»
gorz zastępować musiał, ale pobożnym strachem
przeięty, 1 różnemi okolicznościami poruszony, u-
szedł ztamtąd do Pontu, gdzie długo bawił trawiąc
w spokoyności czas na rozmyślaniu. Potćm atoli
zastanowiwszy się nad grzechem nieposłuszeństwa,
(iak sam wyznaie) z Pontu do oyczyzny powrócił,
a na pierwszćm kazaniu tłumaczy się otwarcie lu-
dziom, co go powodowało do tego odeyścia i za-
niechania biskupstwa. Między innemiye
wspomina i takowe które daią wyobrażenie złych i
wdzieraiących się kapłanów, gdy mówi: , A do te-

() 1 do Tymot. R. III. (2) do Tytusa R. 1.
e. 25%
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go, (całą bowiem skrytość myśli wam otworzę) wy*
darzyło mi się to, co czyli prostaka, czyli też szla-
chetnego człowieka iest godnóm, nie wiem wcale,
ale wydarzyło się jednak. Wstydziłem się innych,
którzy od reszty wszystkich ludzi niczćm nie są lepsi,
1 bodayby ieszcze nie byli daleko gorszymi. Z nie-
umytemi, iak to mówią, rękami (1), i z światowe-
mi umysłami, wnoszą się w nayświętsze taiemnice,
i wprzód ieszcze aniżeli byliby godnymi aby do rze-
czy świętych przystąpili, świątnicę samę obstępuią,
1 około nayświętszego stołu sami się wzaiemnie ci-
snąc potrącaią, rozumieiąc bydź ten stan, nie iako
przykład cnoty, ale iako okazyąipomoc do naby-
cia sposobu życia, i nie iako obowiązek podległy
zdawaniu rachunków, ale iako rząd wolay od wszel-
kiey kary: którzy tych nad któremi są starszenii,iuż prawie liczbą przechodzą, w pobożności bez
wątpienia nędzni, a dla blasku nieszczęśliwi. Tak
więc gdy to złe razem z czasem, postępku i sił na-
ywa; ia rozumiem, że iuż i nie będą mieć nad kim

przewodzić, bo wszyscy zamiast tego, aby od Bo-
ga nauczonymi Dyli, iak niesie obietnica bozka (2),
oni sami nauczają i prorokuią, tak dalece, że we-dług dawney bistoryi i przysłowia (5): i Sauł na-wet znaydnie się między Prorokami * (4).

S. Hieronim do zabieraiącego się do stanu ka-płańskiego Złeliodora tak napisał: „ Wstarym te-
 

(2) Toiest z nieprzygotowanemi umysłami i bez nauk rzeczy bo-zkich święcą się na kapłaństwo.(2) Tzaiasż R. LIV. ,, Będą wszyscy (kapłani) uczeni od Boga. *(Ś: Czytamy w xięgach królewskich, że Saul król rozebrawszysię ze sukni swoich, prorokował przed Samuelem. Co widząc inni, którym to dla iego niegodności przykróm się bydźzdawało, mówili: Czyliż i Saul między prerokami ? Stąd toposzło w przysłowie, używaiące się do tych, Którzy będącniegodnymi, nie wzdrygaią się przyymować nauczania alborządzenia obowiązków, :(4) Orat, I,
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„stamencie, ktokolwiek kapłanom posłusznym nie

był, albo za oboz wyprowadzony był kamienowa-
nym od ludu (1), albo poddaiąc-głowę pod miecz,

krwią zmywał wzgardę. Teraz zaś nieposłuszny,
zabiia się duchownym mieczem (klątwa). Jeśli więc
i ciebie do tego stanu pobożna braci zachęca przy-
łuda, cieszyć się będę z postępku, ale się i lękać u-
padku. Kto biskupstwa żąda, dobrego dzieła Żą-
da (2). Wiemy o tćm, ale dołącz co następuie: 770-
trzeba aby takowy był nienaganionym, iedney Żo-
ny mąż, trzeźwy, wstydliwy , rostropny , oby-
ezayny , gościnny, nauczać zdolny; nie piiak, nie
biiący, ale skromny. Dyakonowiepodobnież wsty-
dłiwi i t. d. A ci niech doświadczani będąi tak
niech biorą obowiązki, żadnego występku nie ma-

łący. Biada temu człowiekowi, który niemaiąc go-

dowey sukni, wchodzi na ucztę! nic nie pozosta-
le, iak tylko aby zaraz usłyszał: Przyiacielu , ia-
keś tu wszedł? A gdy on zamilknie, powiedzia-
no będzie sługom: weźcie go, azwiązawszy rę-
ce inogi wrzućcie w zewnętrzne ciemności, gdzie

będzie płacz i zgrzytanie zębów (35). A przeto
więc iako gdy kto dobrze pełni obowiązki, dobry
sobie stopień nabywa; tak kto niegodnie do kie-
licha pańskiego przystępuie, będzie winien ciała Ł
krwi pańskiey (4). Nie wszyscy biskupi są bisku-
pami. Uważasz Piotra, ale patrz i na Judasza, Ste-
fana widzisz, ale i Mikołaia wspomniy (5), który
takie brzydoty i niegodziwości wymyślił , że kacer-
stwo Nikolaitów z tego się urodziło źrzódła. Niech

się każdy doświadczy, i niech przystępuie. Nie
czyni chrześciianinem godność kościelna. Korneli-
iusz setnik, ieszcze poganinem będąc, darem Du-

ee

(1) Deuter. XVII. — I. do Korynt. V. (2) I. do Tymot.III.(3) u
Mau. XXII. 12. (4) L. do Koryut. XVIII. 27. (5) Dzieie Apost. Lle
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cha sgo iest oczyszczony (1). Daniel dziecko sądzi
kapłanów... Dawid pasterz obrany na króla. Nay-
młodszego ucznia naybardziey kochał Jezus (2).
Niżey bracie usiądź, aby gdy młodszy przyydzie,
wyżcy ci kazano postąpić. Nie iest łatwo stać na
mieyscu Pawła, trzymać stopień Piotra. Gdy bę-
dziesz budował wieżę, przyszłego dzieła koszta po-
rachuy (5). Sól zwietrzała na nic się nie przyda, tylko
aby była wyrzucona za drzwi, i podeptana od wie-
przów (4). W liście zas do Fabioli pisząc ś. Hie-
ronim © obowiązkach kapłanów, mówi: ,, //'argi
kapłana strzegą umieiętności , i prawa wyma-
gaią z ust iego. Naypierwszą bydź powinna
w kapłanach, prawa i nauki wiadomość, a za do-
daniem łaski duchowney, takiego męża wyświęcać
należy, któryby mógł oprzeć się zaprzeczaiącym, i
aby nic nie miał z czynów złych, coby wiodło do

„ piekieł, ale aby czyny kapłana, w stosunku do cnót
iego od reszty ludzi odrębnemi były.*

Obszerniey zaś ten święty kościoła nauczyciel,
pisząc do Nepocyana kapłana, wystawuie mu po-
wołanie i obowiązki duchownych 1 kapłanów wli-
ście swoim, i mówi: „Pan naszwEwangelii rzekł:
Ogień przyszedłem puszczać na ziemię, a czegoż
chcę, iak tylko aby był zapalonym (5), który roz-.
żarzony w sercach uczniów, przymuszał ich wyrzec:
Czyliż serce nasze nie było pałaiącćm w nas, gdy
rozmawiał z nami w drodze, i otwierałnam pi-
sma (6). Dla tego, iak mniemam, i Apostoł powie- -
dział: Duchem pałaiący (7). I w Ewangelii Pan
opowiadał (8), że przy końcu świata, kiedy według
proroctwa Zacharyasza (9) głupi zacznie bydź pa-

 

w

(1) Tamże X. (2) u Jana XIX. Łuk. XIV. (3) u Łuk. XIV. Matt. V.
(4) Epist. ad Heliodorum. (5) u Łuk. XIL. 49. 3 u Łuk. XXIV.

52. (7) do Rzym. XII. 11. (8) u Matt. XXIV. 9) Zachar. XI. -
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sterzem, za ubytkiem mądrości oziębnie miłość
wielu. Słuchayże zatćm, nie rzeczy wymowne, ale
twarde: proszę cię więc, a powtarzając, I znowu nie

raz ieszcze ostrzegać będę: abyś stan duchowny nie

rozumiał bydź rodzaiem dawnieyszego żołnierstwa,
toiest abyś nie zysku świata'w chrystusowćm szu-
kał żołnierstwie, abyś nie więcey miał iak kiedy
klerykiem nie zostałes ieszcze, i aby ci niepowiedzia-
no: duchowni ich nie przydali się im (1). Niektó-
rzy bowiem bogatsi są mnichami, aniżeli gdy byli
świeckiemi, i są duchowni, którzy posiadaią bo-
gactwa pod ubogim Chrystusem, których pod bo-
gatym i kłamliwym diabłem nie mieli, że wzdycha

nad niemi bogatymi kościół, których świat trzymał
wprzód żebrakami. Stolik twóy , ubodzy i pielgrzy- -

mi, a z niemi i Chrystus gość, niech pozna. Od

kleryka handluiącego i z ubogiego bogacza , z nie+
szlachetnego sławnego, iak od zarazy iakowey u-
ciekay... Strzeż się podeyrzeń wszelkich , i cokol-
wiekby dowodaćm było, abyś wprzód nie ułożył,
pilnuy... Chwałą biskupa iest ubogich niedostatki
Opatrywać. Hańbą kapłana iest, własnych bogactw
pomnażaniem się trudnić... Pisma boże często czy-
tay, owszem nigdy z rąk twoich święte czytanie od-
łożonóm niech nie będzie. Ucz się czegobys nau-
czył; nabądź tego wiernego słowa, które iest we-
dług nauki, abyśmógł strofować w zdrowey nau-
ce, i sprzeciwiaiących się przekonać. Trway
w tem czegoś się nauczył, i co powierzono zo-

stało tobie, znaiąc to od kogoś się nauczył: bę-

dącgotowym zawsze do zadosyć uczynienia, ka-

Żdemu pytaiącemu się o przyczynę, tey nadziei,

która iest w tobie (2). Niech nie zawstydzaią dzie-
ła twoie mowy twoiey, ażeby gdy w kościele roz-

 

Q) Jerem. XIL.(2) L do Tymot. I.
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prawiasz, nie odpowiedział ci każdy w milczeniu:
czemuż bo co mówisz, sam nie czynisz tego? Pięść»
liwym mistrzem iest, który z pełnym brzachem
rozprawia © postach. Powstawać na łakomstwoi
łotr potrafi. Kapłana zaś Chrystusowego usta, myśl,
i ręce, niech się ze sobą zgadzają. Bądź uległym
biskupowi twoiemu, i iako oyca duszy przyymićy go,
Kochać, synowską, bać się, słażalców iest rzeczą,
Jeśli oycem iestem mówi: gdzież iest cześć moia?
Jeśli panem ia iestem, gdzież iest boiaźń moia? (1)
Ale i tlo mówię, że biskupi kapłanami niech się bydź
znają a nie panami, niech szanuią kleryków iako
kleryków, ażeby im od nich iaka biskupom cześć
oddawana była. Mądre jest owo mówcy Domicy=
usza: dla czego ia ciebie, mówi: mam szanować
iako xiążęcia, gdy ty mnie nie szanuiesz iako se-
matora? Pamiętaymy zawsze, co Piotr Apostoł przy*
kazuie kapłaoom (2): Paście trzodę bożą która iest
między wami, doglądaiąc nieponiewolnie, ale
dobrowolnie wedle Boga, ani dla sprasnego zy»
sku, ale z dobrey chęci: ani iako panuiący nad
klerem, ale wzarem będąc z umysłu: abysciegdy
się okaże xiążę pasterzów, odebraliniewiędnie-
iący wieniec chwały... Niech się cieszy biskup są-
dem swoim, ieżeli takich Chrystusowi wybrał ka-
płanów. Gdy uczysz w kościele, nie sziner ludu,
ale wzdychanie niech powstaie, tzy słuchaczów pa-
chwałami niech będą twemi. Mowa kapłana czy»
taniem Pisma śgo przyprąwiona niech będzie, Nie'
chcę abyś był krassomówcą, kłótnikiem i gdyra-
czem bez rozumu, ale umieiętnym w taiemnicach, i
w naukach Boga twego naydoskonaley uczonym,
Słowa tylko odmieniać, i żwawością mówienią
w nieuczonćm pospólstwie wzbudzać podziwienie
 

(1) Malach. £. (2) L. list św. Piotra V,
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siebie, to jest rzeczą nieamiciętnych ludzi. Wytare
te czoło wykłada to często, czego nie umie, a gdy

w inaych wmówi, sobie stąd umieiętność przypisu-
ie. Nauczyciel móy niegdyś Grzegorz Nazyanzeń-
ski, gdy go prosiłem aby mi wyłożył, eo to znaczy

u Łukasza Roz. VL. Szabbat OsvregóonoQwTov, (wtóro-
pierwszy) wybornie zażartował: nauczę cię tego po-

wiedział: w kościele, gdzie przy oklasku całego lu-
du będziesz musiał choć niechcący wiedzieć czego
nie wiesz, albo pewnie, ieśli zamilczysz sam od wszyst-

kich o głupiość posądzonym będziesz. Nic tak ła-

twego , iak nędzne pospólstwo i nieuczone zgroma-
dzenie , ięzyka obracaniem oszukać, które czegokol-

wiek nie rozumie, tóm więcey się dziwi. Sukni

krótkich równie się wystrzegay iak i wytwornych:

ozdoby równie iak nieochędostwa unikać potrzeba;

bo pierwsze roskoszą, a drugie chlubą trąci. Są ta-

cy, co ubogim daią mało, aby więcey odebrali, i

pod pozorem iałmużny szukaią bogactwa, co bar=

dzicy łowami nazwaćby potrzeba, aniżeli iałmuża

gatuakiem. Tak zwierzęta, tak ptaki, i ryby się ło-
wią. Trochę na haczku pokarmu się kładzie, aby

nim przyciągnąć białych głów sakiewki. Niech wie
biskup któremu powierzony iest kościół, kogo nad
rozdawaniem i staraniem o ubogich przeznacza. Le-
piey iest nie mieć abym co dał, aniżeli bezwstydnie
żebrać abym chował... Niech gruby i prosty brat,

stąd się świętym bydź nie rozumie, że nic nie umie;
ani też uczony i wymowny ięzykiem niech szacuie

świątość: a daleko iest lepiey ztego dwoyga niedo-
skonałego, mieć świętą prostotę, iak grzeszną wy-

mowę. Wielu buduią sciany i kolumny kościołowi
podkładaią: błyszczą marmury, złotem iaśnieią o-
zdoby, kleynotami odznacza się ołtarz; a kapłanów

Chrystusa żadnego wyboru nie ma. I niech mi tu

nikt nie przedstawia bogatego w Judei kościoła, stół,
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lampy, turybularze, misy, nalewki, moździerze, i
inne sprzęty ze złóla wyrobione. Wtedy to podo-
bało się Panu, kiedy kapłani ofiary zabiiali, a krew
bydląt była okupem grzechów, chociaż to wszyst-
ko wobrazie (figura)-przeszło tylko (1): napisano.
zas zostało dla nas, do iakiego doszły końca wie-
ków. Teraz zaś, gdy ubóziwo domu swego po-
święcił Pan ubogi, rozmyślaymy 0 krzyżu iego, a
złoto błotem bydź osądzimy. Dla czegoż my dzi-
wimy się temu, co Chrystus nazywa niegodziwą
mamoną? Na cQ chwytamy 1 lubimy to, czego
Piotr że nie ma, oświadcza się chlubnie? „A inaczey,
ieżeli tylko za literą iśdź zechcemy, a o złocie i bo-
gactwach prosta nas kontentuie historyia, więc ze zło-
tem i resztę razem zachowamy ... Aieżelitowszyst-
ko, rzeczy duchowne z duchownymi porównywa-
żąc (2), tak rozumiemy, iako i Pan nasz rozumiał,
albo odrzućmy złoto z resztą przesądów Żydów: al-
bo iesli się tak złoto podoba, niechże się podobaią
i Zydzi, których ze złotem albo póchwalić nam po-
trzeba, albo potępić. Bankietów tobie ze świeckie-
mi unikać należy, a naybardziey z temi którzy u-
Yzędami się pysznią. Brzydko iest, gdy przed drzwia-
mi kapłana Chrystusa ukrzyżowanego i ubogiego,
który i pokarmu cudzego używał, ceklarze urzędni-
ków i żołnierze wartuią: i aby sędzia prowincyi le-
piey u ciebie obiadował a niżeli w pałacu. Jeśli
zaś tłumaczyć się zechcesz, że to czynisz dla tego,
ażebyś prosił za biedaemi i podrządnemi: sędzia
światowy więcey uczyni dla kapłana wstrzemięźli-
wego, aniżeli bogatego, i bardziey uczci twoię świą-
tobliwość, aniżeli bogactwa. Albo ieśli on takim
iest, który nie wysłuchuie dachownych prośby za.
iakiemikolwiek uciśnionemi, iak tylko przy kieli-
 

(1) Łuk. XVI, Dzieie Apostol. LII. (2) do Rzym. VII.
4
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szkach,chętnie się obeydę bez takiego dobrodziey=
stwa, a Chrystusa za sędziego prosić będę, który
lepiey i prędzey ratować może niż sędzia. Zepiey
iest ufać w Panu, niż ufać w xiążętach* (1).

„Nigdy winem nie pachnićy, abyś nie usłyszał owo

filozofa: to nie iest ucałowanie czynić, ale wino po-
dawać. Piiaków kapłanów i Apostoł potępia,i sta-

re prawo nie dopuscza (2), którzy ołtarzowi usłu-

guią, winai trunku niech nie piią (5). Przez wu-

nek zaś (sicera) w hebrayskim ięzyku, rozumie się

wszelki napóy który upoić może, czyli ten co go ze

zboża robią, czyli ze soku iabłek, albo gdy plastry

miodu się wygotowuią na słodki i barbarzyński na-

póy, albo palmowe owoce (daktyle) wyciskaią się

na likwor, i gdy gotuiąc zboże woda się robi tłu-

stą i kolorową. Cokolwiek upaia, i przytomność

myśli wywraca, unikay tego, tak iak i wina. Nie
mówię ia to, ażebym naganiał stworzenie boże: bo

wszakże i Pan był nazwany piiakiem wina (4); i 7y-

moteuszowi, będącemu słabego żołądka, mierne pi-

cie wina iest dozwolone (5): ale tylko miary po-

dług wieku i zdrowia i iakości ciała, wymagamy
w piciu. Ale ieżeli bez wina palę się młodością i

krwi ciepłem goreię, a soczystego i mocnego iestem
ciała: chętnie obeydę się bez napoiu, który iest po-

deyrzanym 0 truciznę. Pięknie mówi się uGreków,
a nie wiem, czyli i u nas równie brzmi dobrze:

tłusty brzuch nie rodzi myśli subtelney, Postów

taki sobie zakres uczyń, ile znieść możesz, niech u

ciebie będą szczere, czyste, proste i umiarkowane,

a nie zabobonne posty. Na co się przyda oliwy

nie iadać, a przykrości nieiakich i trudności w po-
_karmach szukać, fig, pieprzu, orzechów, palmy o-

woców, przedniey mąki, kłokociny? Cała się prze-
 

0) Palm. CXVIL 0) . do Tymot. III. (3) Deut. XIV. (4) Matt. XI.
(5) I. do Tymot. V.
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trząsa ogrodów uprawa, abyśmy posilnego nie ie=
dli pokarmu, i gdy przysmaków szukamy, od kró-
lestwa niebieskiego odciągamy się sami. A nadto
jeszcze i sławy wstrzemięźliwości w roskoszach szu
kamy. Naymocnieyszy iest post, woda i chleb;
ale że nie ma chwały, a wszyscy chlebem i wodą '
żyją, nie uważa się za post powszechny i publiczny.
Strzeż się abyś nowinek ludzkich nie łowił, abys
obrazę bożą w upodobanie się ludziom nie zamie-
nil. Jeślibym ieszcze, mówi Apostoł , podobał się
łudziom, nie byłbym sługą Chrystusa. Przestał się
podobać ludziom, i stał się sługą Chrystusowym.
Przez dobrą sławęi złą; po prawey i po lewey stro-
pie chodzi żołnierz Chrystusa; i pochwałą się nie
wynosi, ani się naganą łanie: nie nadyma się ba=
gactwy, adi się ściąga ubóżtwem, i wesołemi rze-
czami gardzi i smutaemi. Nie chcę, abyś się modlił
na rogach ulic, ażeby prostą drogę modlitw two-
ich, powieść ludu nie złamałą (1). Nie chcę, abyś
rozszerzał znaki (fimbriae), i miał na pokaz parga-
miny (phylacteria), a ze sprzecznćm sumnieniem0-
krążał się pychą faryzayską. Jakby lepiey było, a-
by to nie na ciele ale na sercu nosić, a Boga mieć
sprzylalącym a pie oczy ludzkie, [Na tóćm zależy
Fwangieliia, na tóm prawo i prorocy, czyli święta
1 apostolska nauka. Lepiey iest bowiem w myśli
to wszystko nosić, aniżeli na ciele. Rozumiesz ze
mną wierny czytelniku, co zaniilczam; a o czem
milcząc bardziey mówię ieszcze .. . Strzeż się jeszcze,
abys ani ięzyka, ani uszu świerzbiących nie miał,
toiest, abyś ani sam innym nie uwłóczył, ani inoych
słuchał uwłaczaiących (2)... Niech się uczy ob-mowca nie łatwo uwłaczać, gdy cię widzi nie chę-
tnie słuchaiącego... Obowiązkiem zaś twoim iest:
 

(1) Psał. CIIL. Matt, VI i XXIIL (2) Psalm. XL.
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znać domy matron i ich dzieci, a szlachetnych tMęe
żów zachowywać sekreta. Obowiązkiem twoim iest,
nie tylko oczy czyste zachować ale i ięzyk. Nie
gdy PPR: kobićt nie rozprawiay; ani też co
się w iednym domu dzieie, dóm drugi niech nie wie
przez ciebie... My, Kiócy staranie około dusz
iest powierzóne, wszystkich chrześciian domy ko-
chać powinniśmy iakoby własne. Niech nas zna-
ią bardziey pocieszycielami w smutkach swoich, niż
bankietnikami w pomyślnościach . .. Prokuratorami
i rządzcami domówi wsi cudzych, iak mogą bydź
duchowni, którym własnemi maiątkami wód
przykazano ? Przyiacielowi cokołwiek wyrwać, kra-
dzież iest, kościół oszukiwać, świętokradztwemiest.
Brać to, gd ubogim i wielu łaknącym miało bydź
dano, dęł co uymować, wszystkich łotrów o0-
krucieństwo przechodzi... Przymusiłeś mię, nay-
milszy Nepocyianie , abym znowu z Belleęm usta

EH iwystawił się na przeszycie ięzykami i 10-
nyc «

z Ale nad wszy'stkieinne obowiązki ka- Nayszcze-
płana, maypierwszym iest bez wątpienia ya

bauczać prawa bożego i one wykłacdać: żonłówiii
nauczać prawdy bez przymieszania ża- ————-
dnego choćby naymnieyszego fałszu, ani nawet te-
go, coby. o nim czyniło porozumienie, albowiem
„ dawne iest zdanie: iż kłamcy to odnoszą w sk
sku, żeim i prawdę mówiącym iuż niewierzą« (1).
Nauczać religii czystey zawariey w Pismie świętćm,
ustawach zborów i zgodności Qyców świętych,
a nie w błędnych ludzkich xięgach, choćby iakkol-
wiek wsławionych autorów, ieżeli ci ią czerpalą
2 innych uroionych Źrzódeł, które utworzyła cie-
mnotawiekuii gnusność w asióie prawdy nie-

Q) S. Hieronim epist. IL ad Julian. diac,  
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dbałych duchownych.  Nauczać prawdziwey mo-
ralności z tychże źrzódeł i z nieuprzedzonego ni-
czćm rozumu, którego obiawienie nie wywraca, ale
dżiwnie przekonywa, kiertie i obiaśnia; a nauczać
niezmordowaną mową i ustawicznym przykładem:
prostować wszelkie zuboczenia, które się nayłatwiey
wkradaią, gdy światło Ewangelii schowane iest al-
bo przyćmione naukami nieumieiętnych: iako więc
powinni posiadać kapłani wszelkie umieiętności,
które do tego nauczania są potrzebne: „niewiado-
mość bowiem nie wymawia tego, kto się wyznaie
bydź mistrzem« (1); tak też powinni opowiadać
poznaną prawdę nie zważając nawszelkie od bez-
bożnych kładzione przeszkody, dolegliwości i prze-
śladowania, na iakowe im z tey przyczyny natrafić
1 znosić wypadnie: bo „Nie może nie bydź dobrym,
kto się podoba dobrym azłym nie podoba * (2). Bo
na to są wybrani od Boga i kościoła, na to się po-
święcili sami do służby w winnicy Chrystusa, i za
to tylko 'czeka ich wielka nadgroda w wieczności,
lub naywiększe potępienie. Tak o tćm mówi św.
Hilary. | .

„Pan nie grożb, ani przemocy, ani siły prze-
śladuiących lękać się każe, bo dzień sądu czczem
to wszystko,i próżnóm bydź okaże. Ale, Co mów
wię wam w ciemnościach, mówcie to na świa-
złości; i co doucha słyszycie, na dachu opowia-
daycie. Nie czytamy, aby Pan zwykł był w nocy
nauczać, i naukę swoię w ciemnościach dawać, ale:
że wielka mowa iego ludziom cielesnym ciemno-
ścią iest, i słowo iego niewiernym necą iest; dla
tego to, co od niego powiedziano iest, z wolno-
ścią wiary i wyznawania chce, aby ogłaszano by-
 

(1) $. Bernard Tract. de contem. mun. ad cler. c.V.
(2) 5. Bern. epist. 148.
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ło. Z tey przyczyny: co powiedziano w ciemno+
ściach, chce, aby na światłości opowiadano; i co
sekretnie do uszu podano, aby na dachu, toiest
z wysokiego urzędu słyszano było. Stale bowiem
poznanie Boga wrażać potrzeba, i głęboką nauki
ewangeliczney taiemnicę, na świetle opowiadania
apostolskiego obiawiać: nie Żękaiąc się tych, któ-
rzy choć maią władzę na ciała, ale na duszę
żadnego nie maią prawa: ale boiąc się bardziey
Boga, który ma moc i ciała i duszy zagubienia
w piekłe.... A że utwierdzeni w takich naukach,
potrzeba, aby mieli wolną stałość wyznawania Boga,
dodał ieszcze warunek, którymby nas zobowiązał:
że zaprze się tego przed Qycem w niebie, kto się
go przed ludźmi zaprze na ziemi; tego zaś, kto go
wyzna przed ludźmi, i on go wyzna w niebie: i
iakowymi my świadkawi imienia iego będziemy
przed ludźmi ; takiegoż świadectwa i my u Boga Oyca
uczestnikami będziemy * (1). O tómże mówi i św.
Augustyn. i

„Błogosławieni będziecie: mówi: gdy wam
złorzeczyć będą, i prześladować was będą, i
kłamiąc mówić będą wszystko złe, dla mnie.
Cieszcie się i weselcie, bo nadgroda wasza wiel- .
ka iest w niebie (2). Niech to uważa, ktokolwiek
roskoszy tego Świata i dobra rzeczy doczesnych
szuka w imieniu chrześciiańskićm: że wewnątrz Jest
szczęsliwość nasza.... Tak bowiem, mówi, prze-
śladowali i Proroków, którzy przed wami. byli.
Prześladowanie tu ogólnie wspomniał, i na złorze-
czeniach, i na szarpaniu sławy; i dobrze przykła-,
dem upomniał, bo mówiący prawdę zwykli cier-
pieć prześladowanie, ale przeto iednak nie ustali da-
wni Prorocy od opowiadania przez boiaźń prze-
DS

(1) In Math. c. X. (2) u Mat. V. 11,
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Sladowania. Dla tego naysłusznieyszćm iest co na*
stępuie: Vy iesteście sół ziemi: okazniąc, że głu-
pi będą sądzeni, którzy doczesnych dóbr albo ob-
fitości żądaiąc, albo się niedostatku lękaiąc, tracą
dobra wieczne, które ani dane, ani odebrane od
ludzi bydź nie mogą. „4 zaś gdy sół zwietrzeie,
czemże (ziemia) sołoną będzie? 'Toiest: ieżeli wy,
przez których przyprawione nieiako powinny bydź
narody, przez boiaźń prześladowania ntracicie króle-
stwa niebieskie; iacyż znaydą się ludzie, przez któ-
rychby znowu od was błąd był oddalonym; gdy
was wybrał Bóe, przez którychby błąd innych od-
dalony został? Więc: na nic się nie przyda sól
zwietrzała, iak tylko aby była wyrzucona za
drzwi, i podeptana od ludzi. Nieten zaś depta-
nym iest od ludzi, kto cierpi prześladowanie; ale
który boiąc się prześladowania staie się głupim. Po-
deptanym bowiem bydź nie może, iak tylko niższy,
lecz ten niższym nie iest, kto chociaż ciałem wiele

- na ziemi znosi, sercem atoli osadzony iest w niebie.
JVy iesteście światłość świata. Jako wprzód rzekł
sól ziemi, tak teraz mówi światłość świata. Ani
tu bowiem powierzchnią ziemi rozumieć potrzeba,
którą nogamii cielesnemi depcemy, ale ludzi, któ-
rzy na ziemi mieszkaiją, albo 1 grzeszników, do któ-
rych przyprawienia i vgaszenia zgnilizny zesłał Pan
sół apostolską. I tu przez świat nie ziemię inie-
bo, ale ludzi, którzy są na świecie albo miłuią
świat, rozumieć potrzeba, dla których oświecenia
Apostołowie są posłani.... „ni zapałaią świecę,
i kładą ią pod korzec. Cóż się zdaie? Czyli te
słowa pod korzec, dla tego tylko powiedziano,
ażeby rozumieć tylko ukrycie świecy, iak gdyby
mówił: nikt nie zapala świecy i ukrywa ią? Czyli
też i korzec coś tu oznacza, Że to iest kłaśdź świe-
cę pod korzec, gdy się wyżey cenią wygody ciała,
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aniżeli opowiadanie prawdy: i gdy każdy dla tego
nie opowiada prawdy, że się lęka aby stąd w rze-
czach cielesnych i doczesnych nie poniósł szkody?
I dobrze korcem nazwano: albo dla wzaiemnego
oddania miary, że każdy to odbierze, co czynił
będąc w ciele, iako mówi Apostoł: Każdy iak co
czynił w ciele (1), i iakoby © tym korcu ciała, na
inoćm powiedziano mieyscu: żaką miarą mierzyć
będziecie, takąż i odmierzono wam będzie (2)...
/Pod korcem więc stawi świecę, ktokolwiek świa-
tłość dobrey nauki zyskami doczesnemi zaciemnia
izakrywa.... Niech żak świeci, mówi, światłość
wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyn-
ności wasze, i wielbili Qyca waszego, który iest
w niebie. Gdyby powiedział tylko: niech świe-
ci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli*
dobre czynności wasze; zdałby się zakładać koniec
na pochwałach łudzi, których szukaią obłudnicy,
i którzy pragną honorów a chwytaią naypróżniey-
szą chwałę... Nietylko więc powiedział: aby wi-
dziano czynności wasże dobre: ale dodał: i aby
wielbili Qyca waszego, który iest w niebie: a-
żeby tóm samćm, żę człowiek przez dobre czynno-
ści podoba się ludziom, nie tam cel założył, aby
się podobał ludziom, ale aby to odniósł do chwa-
ły Boga, i żeby się dla tego podobał ludziom, aby
w nim Bóc był uwielbiony * (5).
W innćm znowu mieyscu daiąc przepisy nau»

czania kapłanom ś$. Augustyn, tak mówi: „Apo-
stoł pisząc do Tymoteusza, gdy rzekł: niech nikt
nie pogardza młodością twoią, dodał zaraz dla
czego nie ma bydź pogardzonym, i mówi: ale bądź

przykładem dla wiernych w mowie, w obcowa-

 

(a) IL. do Korynt. V. 10. (2) u Mat. VII. 2.
(5) L. I. c. V. de serm. Domini in monte.
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niu, w miłości, w wierze, w czystości. Taki
nauczyciel, aby był z posłuszeństwem słuchany a
nie ze wzgardą, mówi nie tylko skromnie, ale i
poważnie, bo żyie bez nagany. Tak bowiem obrał
dobre życie, ażeby nie zapomniał i o dobrey sławie,
ale aby czynił dobrze przed Bogiem i przed ludź-
mi; tego się boiąc ile może tylko, a tamtych nau-
czaiąc. A w mowie samey, woli bardziey z rzeczy
samey „lak ze słów podobać się innym, i nie rozu-
mie aby co lepiey mógł powiedzieć, iak gdy mówi
to, co iest prawdą: aby nie nauczyciel służył sło-
wom, ale słowa nauczycielowi. A to iest co mó-
wi Apostoł: nie w mądrości słów, aby nie zo-
stał próźny krzyż Chrystusa (1). | do tego na-
Jeży także, co mówi do Tymoteusza: nie chciey
słowami się sprzeczać, na nic się bowiem to nie
przyda, iak tylko do przewrócenia słuchaczów,
Ale to iednak nie dla tego powiedziano, abyśmy
nie nie mówili za prawdą przeciwko szturmnią-
cym ią przeciwnikom; bo gdzież będzie to, co
przepisano biskupom, iakiemi bydź powinni, a
między tóćm ito: aby mógł w zdrowey nauce
przeciwników przekonywać.... Ten zaś nie sło-
wami tylko się sprzecza, kto czyli pokornie, czy
umiarkowanie, czy poważnie mówiąc, to czyni sło-
wami, aby się okazała prawda, aby się podobała
prawda, aby poruszyła prawda; albowiem to na=
wet co iest celem iedynym wszelkiego przykazania
i uzupełnieniem prawa, toiest miłość, żadnym spo=
sobem czysta bydź nie może, ieżeli to, co się ko-
cha, fałszywem iest a nie prawdziwóm. Jako bo-
wiem bardzieyg odzien użalenia ten, kto ma piękne
ciało, a zaś brzydką duszę, aniżeliby razem miał brzy-
dkie i ciało, tak ci, którzy wymownie mówią to,
co iest fałszem, bardziey nad niemi użalać się po-

(1) IL do Korynt. £. 17.
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trzeba, aniżeliby to samo niezgrabnie opowiadali.
Co to zaś iest, nie tylko wymownie ale i mądrze
mówić; iak tylko słowa prostym sposobem ale do-
stateczne, w umiarkowaniu błyszczące, w przekona-
niu silne, użyte do okazania prawdy, o którey słu-
chaczom wiedzieć należy? Ale kto tego oboyga nie
powafi, niech mówi mądrze, czego wymownie mó-
wić nie może, i lepiey będzie aniżeli miałby mó-
wić wymownie, czego nie mówi mądrze. A ieżeli
i tego nie potrafi, niech tak postępnie w życiuswo-
ićm, aby nie tylko pochwałę sobie żodóci, ale nad
to 1 innym dał przykład, a niech iego sposób ży-
cia będzie iakoby wymową nauki. Śą wpra-
wdzie tacy, którzy dobrą wymowę maią, ale co
maią mówić, sami wymyśleć nie zdołaią. A ci,
ieżeli biorą to, co inni wymownie i mądrze napi-
sali, uczą się na pamięć i mówią przed ludem, ta*
ką biorąc osobę, nie źle oni czynią. Tak bowiem,
co bardzo iest pożytecznie, wielu staią się opowia-
daczami prawdy, i nie ma różnych mistrzów, ieżeli
iednego prawdziwego mistrza ( Chrystusa) iednęż
naukę opowiadają wszyscy, i nie ma pomiędzy nie-
mi zdań różnych. Ani można odstraszać takowych
głosem Jeremiasza Proroka, przez którego Bóc
strofuie tych, którzy kradną słowa iego, ieden od
drugiego bliźniego swego. Bo ci, co kradną, bio-
rą cudze, słowo zaś boże nieiest cudzćm dla tych,
którzy mu się powoduią; a ten bardziey prawi cu-
dze, który mówi dobrze a żyie źle. Ponieważ co-
kolwiek on mówi dobrze, zdaie się bydź płodem
iego dowcipu, ale od iego obyczaiów bardzo dale-
kim iest. O tych więc mówi Bóc, że kradną słowa
iego, którzy chcą się okazać dobremi, mówiącto,
co iest boskićm, gdy złemi są czyniąc to, co ich
iest własnćm * (1). |
zenia

(2) = A Dedoctr. christ, : k: 46 *
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Jakieyprawdy Nauczać więc potrzeba prawdy,
uczyć potrzeba. gle prawdy obiawioney od Boga, któ-
rey nas naga Chrystus, a podali nam pismem i
ustnie Apostołowie iego. Nauczać zaś tak, abysmy
sami wprzód o tóm dostatecznie przekonani byli a
nie ślepo wierzyli tylko, i innym ślepą narzucali
wiarę; abyśmy czynili co przykazano, i wystrzegali
się tego, Co czynić zabroniono. „Jeżeli albowiem,
(mówi Sałwian) nie wystrzegamy się, pewnie nie
wierzymy, a ieśli nie wierzymy, chrześciianami by-
naymniey nie iesteśmy: nie możemy bowiem kogo
nazywać chrześciianinem, kto nie chce wierzyć Chry-
stusowi. O nędzo! O przewrotności! Człowiek czło-
wiekowi wierzy, a Bogu nie wierzy! W ludzkich
obietnicach pokłada się ufność, w Bogu się nie u-
fa (1)! Podobnież s. Złieronim: „Jakoby większe-
mi były Imperatorskie rozkazy, aniżeli Oldwcia;
praw się boimy, a Ewangeliami pogardzamy* (2).

' Słuchaymy ieszcze Sa/wiana: „, Lepieyby im było,
(mówi) gdyby.nie poznali prawdy, aniżeli gdy
poznali, usuwać się nazad od podanego sobie
przykazania (35)... A stąd poznaiemy: że my da-
leko bardziey winni iesteśmy, którzy prawo Boga
mamy i nićm gardzimy, aniżeli ci, którzy go nie
maią i nie znaią zupełnie. Nikt bowiem nie gardzi
tem, czego nie zna. My więc razem i wzgardzi-
cielami i przestępcami iesteśmy, a przez to gorsze=
mi od pogan: bo oni nie znaią przykazów Pańskich,
my znamy; oni ich nie maią, my mamy; oni ich
niesłyszanych nie pełnią, my odczytane depcemy.
Przeto u nich zostaie niewiadomość, u nas przestęp-
stwo: bo mnieyszego występku iest wina nie znać
prawa, amiżeli nićm gardzić* (4). „Dla tego spra*
 

(1) Adversus avarit. L. II. (2) Epist. adNepotiamum.
(5) IL. 4. Piotra II. (4) Libro IV. de Judicio et providentia.
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wiedliwym sądem cierpliwość Boga znosi tamtych,
nas karami chłosta: bo niewiadomości nieco, wyba-
czyć można, pogarda zaś niegodna iest odpyszcze=
nia. Tak bowiem iest napisano: Sługa, który nie
wie o woli Pana swego, i nie czyni iey, będzie
karany mało; ale który wie o niey a nie czyni,
będzie karany: wielce. Nie dziwuymy się więc, że
wielce karani iesteśmy, bo nie przez niewiadomość,
ale buntem (przeciw Bogu) grzeszymy. Znaiąc bo-
wiem dobre, nie czynimy dobrze; różnicę dobre-
go od złego wiemy, a za złóm idziemy: prawo czy-
lamy, a iego ustawy depcemy, i na to tylko przy-
kazów świętych nabywamy wiadomość, abyśmy do-
wiedziawszy się o zakazie, tćm ciężey grzeszyli....
A po tćm wszystkićm chcemy, abyśmy dobro od
Boga odbierali, gdy sami zawsze złe do złego przy-
daiemy: żądamy, aby Bóc spełniał wolą naszę, gdy
my woli Boga czynić nie chcemy, i tak czynimy,
iakbysmy od Boga wyższymi byli. Chcemy, aby
Bóc woli naszey zawsze był posłuszny, gdy my
wszyscy iego woli sprzeciwiamy się zawsze. Ale
on sprawiedliwy iest, chociaż my niesprawiedliwi
jesteśmy; karze bowiem których sądzi bydź kary
godnemi, cierpliwie znosi, których chce znosic.
Oboygiem zas do iedney prowadzi rzeczy, aby ika-
raniem powściągnął w katolikach chęć grzechu, a
cierpliwość Boga czyni niekiedy, że heretycy peł-
ną Wiary poznaią prawdę, tćm bardziey, gdy wie,
że oni nie są może niegodnemi katolickiey wiary,
których widzi od katolików lepszemi w porównaniu
ich życia (1).

Nauczać potrzeba prawdy zawartey w prawdzi-
wćm boskićm obiawieniu , a nieuroionćim od płci sła*
bey, i słabych umysłów: zawartey w ustawach zbo-

 

GŁ V.
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rów i pismach kościoła pauczycielów, a nie zaś inż
ney nowey i niesłychaney od wieków. Nauczać za»
tóm czystey czci Boga i świętych iego, iaka trwała
chwalebnie zawsze w katolickim starożytnym ko-
ściele, a usunąć w tćm wszelkie nadużycia choćby
z utratą iakichkolwiek doczesnych zysków, iako to
surowo przykazuie zbór naynowszy trydencki, 0
tey zas czci uważmy ieszcze pilnie, co piszą QOyco-
wie święci. "Tak mówi ś. Augustyn: „Bóc sam
tylko od duszy człowieka czczonym bydź powinien,
który 'sam iest key stwórcą. Człowiek zaś każdy,
chociażby naymędrszy, naydoskonalszy, i zupełnie
każda dusza rozamem obdarzona i naybłogosławień-
sza, kochaną tylkoinaśladowaną bydź powinna, a
podług zasług i stopnia, który iey przyzwoity, usza-
nowanie oddawać należy. Albowiem: Pana i Bo-
ga (1) twego czcić będziesz, iiemu samemu słu-
żyćś (2. „Niech nie zasadza się nasza religiia na
uroieniach naszych. Lepsze iest co iakkolwiek pra=
wdziwe, aniżeli wszystko, co tylko podług upodo-
bania wyobrazić można.... Niech nam nie będzie
religiią dzieł ludzkich cześć: bo lepszemi są ciż
sami rzemieślnicy, którzy takowe rzeczy udziałali,
których przecię czcić nie powinniśmy... Niech nam
nie będzie religiią cześć ludzi umarłych; ba ieżeli
pobożnie żyli, nie są takiemi, aby podobnych wy-
magali honorów: ale chcą, abyśmy tego czcili, za
którego oświeceniem cieszą się, że zasług iegoi
my iesteśmy uczestnikami. Szanować więc ich po-
trzeba dla naśladowania, ale nie czcić dla religii...
Co więc czci naywyższy Anioł, toż samo czczone
bydź powinno i przez człowieka ostatniego; bo sa-
maż człowieka natura nie to czcząc, stała się Osta-
tnią. Albowiem nieskąd inąd mądry Anioł, a skąd
 

(1) Deut. VI. 25, Mat. lv, 7: (2) De quantitate animaec, XXXIV.
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inąd człowiek ; skąd inąd on rzetelnyta (w prawdzie)
skąd inąd człowiek, ale od iedneyże nieodmienney
mądrości i prawdy. Bo to samo stało się rozpo-
rządzeniem w czasie dla zbawienia naszegó, że sa-
ma moc Boga, i Boga mądrość nieodmienna, współ-
istotna Qycu i współwieczna naturę ludzką przyiąę
raczyła, przez którąby nas nauczyła, że to czło-
wiekowi czcić należy, co od wszelkiego stworzenia
rozumnego czczone bydź powiano. Wierzmy,
że tego chcą nawet samiż naylepsi „Aniołowie,
i naywyższe Boga sługi, którego widzeniemsą
szczęśliwemi. I ani my, widząc Aniołów błogo-
sławionemi iesteśmy, ale widząc prawdę, Mtórąi
samychże kochamy Aniołów, i im winszuiemy.- Avi
zazdrościmy, że oni go iuż bez woskliwości i przy-
krości przeszkód posiadaią; ale bardziey ich kocha-
my, że i nam cos takowego się spodziewać, od po-
wszechnego Pana przykazano iest. Dla czego sza-
nuiemy ich z miłości.a nie zaś z poddaństwa. Ani
im buduiemy kościoły. Nie chcą oni bowiem tak
bydź szanowanemi od nas, bo nas samych, gdy
dobrzy iesteśmy, znaią bydź kościołami nay wyższe-
go Boga. Dobrze więc napisano iest, że Anioł
wzbronił się człowiekowi, aby go nieczcił (1); ale
aby czcił iednego Boga, pod którymby i on iemu
był współ sługą* (2). „Lud chrześciiański, pa-
miątki męczenników religiyną uroczystością obcho-
dzi, i dla wzbudzenia naśladowania, i aby do za-
sług ich należał, i modlitwami był wsparty; tak
iednak, że żadnemu męczennikowi, ale samemu
Bogu męczenników ofiary czynimy, chociaż na pa-
miątki męczenników stawimy ołtarze. Któż bowiem
z biskupów, w mieyscu znaydowania się ciał świę-

 

(1) Obiaw. ś. Jana p Ć L do Korynt. III. 17.
(2) De vera religione. c. IV.
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tych, stoiąc przy ołtarzu powiedział kiedy: Ofiaż
ruiemy tobie Pźeźrze, albo Pawle, albo Cyprya-
nie: ale co się ofiaruie, ofiarnie się Bogu, który
uwieńczył męczenników; u pamiątek tych, których
uwieńczył.... Czcimy więc męczenników tą czcią
miłości i społecznosci; iako czczonymi są i w tćm
życiu święci Boga ludzie, których serce do tako*
wego za prawdę Ewangeliczną cierpienia, gotowe
bydź znamy. Ale tamtych tym pobożniey, im bar=
dziey bezpieczniey, po odbytey iuż walce: i śmie-
ley ich pochwały ogłaszamy iako iuż w życiu szczę.
śliwćm zwyciężców, aniżeli w tem życiu dotąd ieszcze
walczących.... Zadnym sposobem co podobnego o0-
fierze, męczennikom nie czynimy, ani ofiarować
przykazniemy, czyli któremu męczennikowi, czyli
iakiey świętey duszy, albo któremukolwiek Anio-
łowi: i ktokolwiek w ten błąd wpada, strofowa-
ny zostaie przez zdrową naukę, albo żeby się po-
prawił, albo żeby był potępionym, albo żeby się
go wystrzegano. Sami bowiem święci, i ludzie czy
Aniołowie, nie chcą, aby im to czyniono, co zna-
ią należaćm bydź Bogu iednemu? 'Okazało się to
na Pawle i Barnabie, gdy poruszeni ludzie cuda=
mi w Zakonii, które się przez nich działy, iako
bogom ofiary im czynić chcieli (1); rozdarli (świę-
ci) suknie swoie, a wyznaiąc i przekonywaiąc, żebogami nie byli, czynić sobie to zabronili (2).

Wzywać więc potrzeba pomocy i wstawienia siędo Boga świętych, ale w ich czci i wzywaniu ni-
gdy nie odstępować od tych prawideł, które podaie
św. dugustyn i inni wszyscy Qycowie kościoła też
same zawsze podawali i zostawili nam przepisy, ie-
żeli chcemy nie odstępować od wiary i nauki tych-
 

(2) Dzieie Apostolskie XIV. 14. i(2) Contra Faustum Manichaeum. L. XX, e ZAŁ"
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że samych świętych; szanować ich zawsze i wzywać
powzeba, ale z naywiększą razem bacznością, aby-
śmy spuszczaiąc się na ich opiekę i zasługi, nie wpa-
dli stąd sami w gnusność zachowania praw Boga,
które i ogólnie wszystkim i w szczególności każde-
mu, według stanu, wieku, obowiązku, i okoliczno-
ści, przepisał Bóg w Pismie swoićm, i abyśmy nie
zaniedbali z tey przyczyny własnego usiłowania w po-
prawie życia, i poznania a unikania błędów w reli-
gii i obyczayności, przez co tylko iedynie osiągnąć
szczęśliwość możemy. Tak o tóm napisał w kaza-
niu swoićm św. Chryzostom: „, Nie oczekuymy in-
nych opieki. Albowiem modlitwy świętych maią
moc bardzo wielką, ale ieżeli my sami pokutę czy-
nić będziemy, i poprawimy życie... Azatćm gdy
leniwemi i gnuśnemi będziemy, nie potrafimy przez
innych bydź ocalonymi; a ieśli zaś czuwać będzie-
my, przez nas samych dostąpić tego potrafimy; 0-
wszem bardziey naszćm iak ich staraniem. Bardziey
bowiem woli Bóg samym nam dadź łaskę, aniżeli
dla wstawienia się kogoś za nami, abyśmy staraiąc
się sami gniew ubłagać, z ufnością działali, i po-
prawili się. Tak nad Chananeyską niewiastą się u-
litował, tak nierządnicy darował zbawienie, tak i
łotowi: bez żadnego wstawienia się pośrzednika i
patrona. To zaś mówię, nie dla tego, abyśmy nie
mieli prosić świętych, ale abyśmy nie byli niedl:a-
łemi, a wsen i gnuśność zapadłszy sami, innym i
im samym tylko losy nasze poruczyli *(1).
Takowym więc sposobem wyszukuiąc.  7Vszyscy

wszelkiey prawdy w bozkićm obiawieniu kapłani na-

i w naukach świętych nauczycielów RISE gz
. . , . . j. e gi ze y=

pierwszych wieków katolickiego kościo- „y” maią o-
ła, uczyć iey powinni pasterze i kapła- bowiązek.

ni wszyscy, będąc iey z tychże źrzódeł
(1) In Math, Hon. V. |
 

4
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dobrze wprzód nauczeni sami. Obszerna iest owczar-
nia Chrystusa, obszerna bardzo winnica iego, na-
wał iest chwastu cisnącego się zagłuszyć iey lato-
rośle aby nie wydawały dobrych owoców; ale też
nie mała liczba iest i robotników, którzy wszyscy
wspólnie działać są obowiązani, aby sami znając
prawdę czystey religii, nauczali iey innych, a wyry-
walii wykorzeniali zagłuszaiące ią niezliczone chwa-
sty błędów. A ieżeli są tacy, którzy przyiąwszy
ubior tych robotników, stoią tylko próżnoz ręka-
mi założonemi, i rozumieją że nie maią obowiązku
pracowania w teyże winnicy, pókiby ich kto nie za-
wołał lub nie znaglił, niech uważałą, że ich samże
Pan winnicy wezwał iuż dawno, i nie da im nagro-
dy za inne obce prace, iakiemikolwiek swego tylko
może szukaią zysku, ale za te tylko, którą podey-
mą z powołania swego dla pożytku i zysku teyże
winnicy i iey wysokiego Pana: „Słyszeliście podo-
bieństwo z Ewangelii świętey, (mówi św. Augu-
styn) że podobne iest królestwo niebieskie $go0spo-
darzowi, który wyszedł naiąćrobotników do win-
nicy swoięy. Wyszedł rano, i których znalazł na-
iął do winnicy swoley, i ugodził się z niemi o za-
płatę denara. Wyszedł i o godzinie trzeciey, zna-
lazł innych, i sprowadził do roboty w winnicy. I
o godzinie szóstey to uczynił, i o dziewiątey. Wy-
szedł zaś i o godzinie iedćnastey blizko iuż końca
dnia, znalazł niektórych próżnuiących i stojących,
i rzekł im: co tu robicie? Czemu nie pracuiecie w wiu-
nicy? Odpowiedzieli: bo nas nikt nie naiął. Chodź-

_ cież, mówi i wy,.aco sprawiedliwóm będzie dam
wam (1). Nie przykazał imChrystus inney pracy,
ale tęż samę co i Pioźrowi, aby z nim razempaśli
owce iego, ieżeli go iniłuią prawdziwie: iako mó-
 

(2) De verbis Domini serm. LIX.

hu
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wi św. Chryzostom: ;, Chrystus po swćm zmar<
twychwstaniu, gdy się wprzód zapytał Piotra: Pie-
trze, czy kochasz mnie? (1) A gdy mu ten odpo-
wiedział: 7y wiesz Panie, że kocham ciebie. Nie
powiedział mu Chrystus: odrzuć pieniądze, czyń
posty, dręcz siebie, umarłych wskrzeszay, pędź dia-
błów; nie ani o tych ani o innycli cudach i dobrych
uczynkach mie wspómniał, ale zamilczaiąc o tćm
wszystkićm, rzekł mu: ieżełi kochasz mnie, paś
owce moie. To zaś powiedział, nie tylko aby nam
dał wiedzieć ile go kochał Piotr, ale aby nam i swo-
ię ku owcom okazał miłość, a tę i kochania go
Piotra okazał bydź dowodem. Właśnie iakoby
mówił: kto kocha owce moie, ten mnie kocha. Pa-
trzay bowiem iak wiele dla tey swey trzody ucier-
piał Chrystus: stał się człowiekiem , przyiął kształt
sługi, był zepłwany, policzkowany, nakoniee nie
wzdrygnął się podiąćinayobelżywszey śmierci, al-
bowiem na krzyżu i samę nawet krew wylał. Tak
więc ktokolwiek się iemu chce podobać, niech ma
staranie o owcach iego, niech publicznego szuka
pożytku, niech się troszczy o zbawienie braci swo-
ich; nie masz bowiem obowiązku nad ten milszego
Bogu... Tak i Paweł mówi: Bądźcie naśladow-
cammi moimi, iak ia Chrystusa (2). Jakże to sta-
łeś się naśladowcą Chrystusa? /V/szystkim nad
wszystko się podobaiąc, bo nie szukałem mego
pożytku ale innych wielu aby zbawionemi byli.
| na innćm mieyscu mówi: A/bowiem Chrystus
nie sam podobał się sobie, ałe innym wielu (5).
I nic nie ma zgoła coby podobnie uczyło i wskazy-
wało, kto iest wiernym i miłośnikiem Chrystusa,
lako gdy ma kto staranie o braci, i nad ich zbawie=
niem pracuie, Niech to słuchają i mnisi wszyscy,

 

(1) u Jana XXL 26. (2) I. do Korynt. HI. 1. (3) do Rzym. XV. 3.
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którzy gór wierzchołki posiedli, i którzy wszelakie-
mi sposobami ukrzyżowali się światu: aby ile sił
wspomagali przełożonych kościoła, i zachęcali modli-
twami, zgodą, miłością, a niech wiedzą o tćm, że.
ieśli ich wszelkićm usiłowaniem wspierać nie będą,
którzy na tyle niebezpieczeństw są wystawieni, i ty=
le przez łaskę bożą ciężarów starania dźwigają, iie-
śli iakiemi tylko mogą sposobami nie będą im poma-
gać; chociaż opodal mieszkaią, i głowa ich przepa-
dnie i cała mądrość zepsuta będzie. Ale to iest nay-
większym dowodem miłości Chrystusa * (1).

Tak to więc, nawet o mnichach swolego czasu,
powiedział i napisał gorliwy Chryzostom, aby ici
pomagali pracy w owczarni Chrystusa! chociaż nie-
czynne ichi nieużyteczne innym życie, dla modlitw
atoli i bogomyślności i wolaości od przeszkód zba-
wienia, zachwala często w innych mowach swoich.
Nie ma zaś teraz wkościelekatolickim duchownych
tego rodzaiu, którzy iak mówi tenże Oyciec święty:
Żyli popustyniach igórach w odludności, iedne-
goż oleiu do kaganka i da kaszy używaiąc * (2),
1 bardzo się mylą, którzy za onych mnichów biorą
teraźnieyszych zakonników: bo w poźnieyszych cza-
sach instytut tych z iakieykolwiek przyczyny wziął
swóy początek , zawsze atoli celem pierwszym pra-
cy w owczarni Chrystusainiesienia innym pożytku;
a będąc kapłanami, którego stopniai obowiązku
nigdy nie mieli mnisi, i pilauiąc nauk, ieżeli się nie
wudnią instytutu powinnościami potrzebnemi i chwa=
ły godnemi, całkiem się oddadź powinni usłudze
wiernych w nauczaniu i prowadzeniu ich prostemi
drogami do dobrego życia i wiecznego zbawienia,
bo to iest obowiązkiem kapłana każdego. Św. zaś
„dugustyń zastanawiając się nad życiem owych mni
 

(1) Hom. VI. de B. Philogonio. (2) Serm. de monachis,
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chów, bolał nad tćm, że oni żyli tylko dla siebie,
stał się pierwszym ich wielu reformatorem , zebrał
razem, przepisał regułę, a żyjąc sam z nimi i pra
cuiąc w naukach wykładania Pisma śgoi prawdzi-
wey pobożności , uczynił ich razem i świątobliwy=
mi i kościołowi Chrystusa pożytecznymi zakonni-
kami, A La bardziey podobało się nieczynne
życie, i nie chcieli iśdź za tym przykładem, gromił
surowo, powstawał ostro, nalegał usilnie, aby po-
rzuciwszy próżnowanie i uroiovą świątobliwość, ie-
Śli nauk religii pilaować nie chcą, ręczną przynay-
mniey zatrudniali się pracą. Godna iest wiadomo*
ści wszystkich, xięga iego o czynności mnichów,
którą dla krótkości kładę ta w części, bo zapewne
nikt nie zechce się dąsać na „Augustyna, ktokol-
wiek szanuie powagę śś. OQyców kościoła. 'Tak się
rzecz ma: gdy w Kartaginie poczęły się mnożyć
klasztory muichów, z których iedni żywiłi się sa-
mi pracą rąk swoich, idąc za nauką Apostoła; dru-
dzy zaś tak żyć chcieli z podarunkow wiernych, a-
żeby nie nie robili, skądby potrzeby życia zaspo-
kaiać mogli, a chlubili się ieszcze z tćm, że oni nay-
lepiey wiodą ewangeliczne życie, i pilnują słów
Chrystusa: Patrzcie na ptaki powietrzne, i liliie
polne i t d. Z tey przyczyny szanowny starzec ./u-
reliiusz biskup kartagineński w Afryce, prosił śgo
Augustyna, ażeby w tey materyi raczył co napi-
sać, iakoż i napisał o tóm tę xięgę 1 tak mówi:

„ Rozkazowi twemu święty bracie „Aureliiuszu,
tym chętniey bydź ŁA czułem obowiązek,
im dokładniey poznać mogłem, kto mi w osobie
twoiey rozkazuie. Pan albowiem nasz Jezus Chry-
stus mieszkający w duszy twoley, natchnął ci tro-
skliwość oycowskiey i braterskiey miłości, toiest czy-
lisynom 1 braciom naszym mnichom, którzy nie
chcą bydź posłuszpymi św. Pawłowi mówiącemu:
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Kto nie chcepracować, niech nie ie(1); czyli, mó-
wię, można im pozwolić na takową wolność? użył
woli iięzyka twego (Chrysżus) do dzieła swego,
przykazuiąc mi przez ciebie, abym cokolwiek napi-
sał omóm.  Niechże on i mnie piszącemu przyto-
mnym będzie, ażebym mu tak był posłusznym, abym
z prawdziwey użyteczności tev pracy, za iego ła-
ską, poznał pewny znak posłuszeństwa mego. Na-
przód więc patrzaymy co mówią tego powołania lu-
dzie, którzy pracować nie chcą; a potem ieżeli ich.
mniemanie niedorzecznćm bydź znaydziemy, co do
poprawy ich powiedzieć potrzeba.* |

„Nie taką to pracę ciała, (tak oni mówią) iak
rzemieślnicy i rolnicy pracuią, Apostoł przykazuie,
gdy mówi: Kto nie chce pracować niech nie ie.
Nie mógł bydź albowiem przeciwnym Ewangelii,
gdzie sam Pan mówi: D/a tego powiadam wam,
nie chcieęycie bydź troskliwemi duszy waszey, co-

' byście iedli, ani ciału waszemiu czembyście się
odziali, Czyliż dusza nie więcey iest iak pokarm,
a ciało więcey iak odzienie? Patrzaycie na pta-
ki powietrzne, iako nie sieią ani Żną, ani składa-
zą w gumna, a Qyciec wasz niebieski pasie ie.
Czyliż wy nie więcey daleko znaczycie iak one.
1 o odzienie co się turbuiecie? uważaycie liliie
polne, iak rosną, nie pracuią ani przędą. Mó-
wię zaś wam, że ani Salomon w całęy chwale
swoley odziany był tak, iako iedna z tych. Je-
Śli zaś siano polne , które dziś iest, a iutro rzu-
ca się w piec, Bóg tak ubiera, iakże bardziey
avas małey wiary? Nie chcieycie więc bydź tro-
skliwemi, mówiąc, co będziemy ieśdź , albo co
będziemy pić , albo czem się odziewać? tego bo-
wiem wszystkiego poganie szukaią. Mie zaś
 

() List IL do Tessalończyków LIL. 10:
p.
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Qyciec wasz, Że tego wszystkiego potrzebuiecie.
Szukaycie zaś naprzód królestwa bożego i spra-
wiedłiwości iego, a to wszystko dano wam bę--
dzie (1). „, Nie chcieycie więc bydź troskliwy=
mi na iutroś'... Oto iest (mówią), gdzie nam Pan
o pokarmie i odzieniu naszćm zabezpieczenie po-
kładać każe, iakże zaś Apostoł mógł bydź invego
aniżeli Pan zdania, aby przykazywał, iżbyśmy się
tak starali o to co mamy ieśdź, albo pić, albo czem
się odziewać; ażeby nas ieszcze i rzemieślników
sztukami, tradami i pracą obciążał? a przeto, w miey-
scu tćm, gdzie mówi: Kto nie chce pracować,
niech nie ie, rzeczy duchowne nam tu rozumieć
potrzeba, o czem na innćm mieyscu mówi: każde-
mu, iak Pan dat: Ja szczepiłem , „Apollo podle-
wał, ale Bóg wzrost dał. | znowu daley: Każdy
swoię zapłatę weźmie według pracy swoiey (2).
Boga albowiem współpracownicy iesteśmy, bo-
zką rolą, Boga zbudowaniem iesteście , według
łaski iaka imi dana iest, iako mądry architekt
fundament położyłem. Jeżeli więc Apostoł pra-
cuie, szczepiąc, podlewaiąc, buduiąc i fundament
kładąc, kto tak pracować nie chce, niech nie ie. Bo
Da co się przyda ieśsdź duchownie, toiest paść się
słowem bożćm, ieżeli się stąd nie czyni innych zbu-
dowanie? Tak iako ów niedbały sługa, cóż zyskał,
że wziął talent, i schował i nie zrobił zysku dla Pa-
na swego ? Chyba to, że go mu odebrano,i same-
go iego wtrącono w ciemności zewnętrzne? Tak (mó-
wią) 1 my czynimy. Czytamy z braćmi, którzy do
nas przychodzą. ze świata upałem iego zmordowa-

ni, ażeby u nas przy słowie bożćm, przy modli-
twach, psalmach , hymnack, i pieśniach nabożnych
odpoczęli. Przemawiamy do nich, cieszyniy, na-
 

(1) u Matt. VI. (2) I, do Koryut. 1II. 6,

-
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pominamy, buduiąc w nich to, ieżeli czego w ich
życiu podług stopnia swego brakować widzimy.
"Takich to dzieł gdybysmy nie czynili, nie warci-
byśmy byli sam pokarm nawet odbierać od Pana.
Otćm bowiem mówi Apostoł: Ażo zie chce pra-
cować, niech nie ie.
„Tak tedy oni rozumieią się bydź posłusznymi

apostolskiemu i ewangelicznemu zdaniu, gdy wie-
rzą, że i Ewangeliia przykazała, aby się nie starać o
potrzeby doczesne ciała, i że Apostoł o pokarmie
1 robocie duchowney powiedział: Kto nie chce
pracować, niech nie ie.'*

Z tego więc wszystkiego co się dotąd mówiło
okazuie się iaśnie, że się nie tylko godzi i można
bez wszelkiego niebezpieczeństwa, a nawet konie-
czną iest potrzebą podadź do rąk wiernych Pismo
święte, aby go czytali, a dopiero wykładaiących
kapłanów i nauczycielów z pożytkiemsłuchali, aby
też pomiędzy nieodbitemi do tego celu śrzodkami,
lest staranna toskliwość. pasterzów: bo iak mówi
Bernard św. „Nie godzien mleka ani wełny pasterz
nie pasący owce* (1). Kapłanów wybor, oswiece-
nie i przykładne ich życie: albowiem „kogo pogar-
dza się życiem, pozostale tylko, aby i naaką wzgar-
dzono* (2). A zaś bez pracy, nauki i prawdziwego
oświecenia, kapłan nauczać prawdy i dadź dobrey
rady nigdy nie potrafi: ,, Dasz głosowi twemu siłę
mocy , ieżeli gdy co radzisz, sam wprzód o tćm prze-
konanym będziesz * (3) „„A wiele rzeczy które od-
rzucasz, przy pracy przyymiesz z upragnieniem* (4).
A kto bez pracy i umieiętności rozumie, że zna ile
powinien naukę religii, i śmie iey nauczać uparto

 

(1) S. Bernard. Tract. de conte mundi ad Cler. c.5. (2) Tenże.
Ser. I. in Pasch. (3) Tenże. Ser. XCV.in Caut. (4) 7ezże E-

_ pist. L.
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innych, niech znowu słucha: że „słaby, który się
takim bydź nie ezuie, tóm niebezpieczniey chora-
ie (1). Powzeba więc kapłanom nauki, ale nauki
prawdziwey czerpaney z bożego słowa, nauk oy-
ców kościoła czytaiąc ich dzieła, i z obiaśnionego
niebieskićm obiawieniem niczćm nie uprzedzonego
rozumu. Aby kapłan, który był wprzód w niewia-
domości, nie nabywał przez fałszywe nauki, uczo-
ney iuż i upartey nieumieiętności, ałe abybył zdol-
nym prawdziwie okazać każdemu przyczynę tey,
którą ma nadziei, i sprzeciwiaiących się dowo-
dnie przekonywać. Aby wiedział, że „kacerzów
łowić potrzeba nie bronią ale dowodami* (2). Aby
nakoniec w nabywaniu umieiętności pamiętał zawsze
na owo piękne prawidło sgo Bernarda: a

„Są którzy chcą umieć, aby umieli tylko, i to
ciekawością iest,

„Są którzy chcą „umieć, aby sami znaiomymi by-
li, a to iest próżnością.

„Są którzy chcą umieć, aby przedali naukę,i to
- brzydkim handlem iest.
„Są którzy chcą umieć, aby się budowali, a to

rostropnoscią iest * (5).

Kończę iuż rozprawę moię, ale w dowodach nie
moię, i nie tego więc żądam, aby mnie wierzono;
ale Bogu, ieżeli prawdziwą iego okazałem wolą: ale
kościołowi katolickiemu, ieżeli taka sama była ie-
go nauka przez kilkanaście wieków chrześciiaństwa,
a nowość wszelka w wierze szkodliwaiest zawsze:
ale wielkim i wysoce uczonym Oycom kościoła, ie-
żeli dostatecznie okazałem, że wszyscy tak nancza*
l, i iednomyślnie zawsze zgadzali się nato. Jakkol-

(1) Tenże. L. I. de consider. €. I. (2) Tenże. Ser. LXIV. iu Cant.
(5) Serm. XXXVI. in Cant. 4 ł

Dzieie Dobr. T. II]. N. 12. rok 18238. 27
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wiek nie do mnie może należało występować na
świat z takowóm pismem, ale gdy długo zamilcze-
Ji ipni, na mnie wina spadać nie może, i przyymę
chętnie naganę, byle się tylko przekonano o praw-
dzie, która mię usprawiedliwić potrafi, a nawet i
zasłonić od iakichkolwiek pocisków upartych. Mil-
czeć zaś o prawdziew tak ważney materyi religii,
Bóg nie każe: a mówię do wiernych chrześciian,
którzy chcą znać prawdziwą wolą iego, i dosyć iest.
Tak mnie zachęcił i Sawiian, który mówi: „Pi-
sma świętego wyrok, Boga iest wolą, cokolwiek
więc chciał, aby przez swoich poznane, albo opo-
wiadane było, milczeć o tćm nie będę: to iedno
zaś naprzód wiedzieć chciałbym: czyli z chrześciia-
nami rozmawiam, czylizpoganami? Bo ieśli z chrze-
ściianami, mie wątpię natenczas, że dowodzę to co
mówię: Jeśli zaś z poganami, porzucam dowody:
nie przeto abym ustał w przekonywaniu, ale że się
spodziewać nie mogę, aby to pomogło, co mówię.
INiepożyteczna ies. bowiem i próżna praca, gdzie
nie przyymuie dowodów uparty słuchacz. Ale że
tak mniemam, iż nie masz wcale żadnego z tych,
którzy noszą chrześciian nazwisko, ktoby nie chciał
bydź uważany za chrześciianina; więc ia z chrześci-
ianinem mówić będę. Chociażby albowiem kto był
z bezbożney i pogańskiey niewierności, dla mnie
iest dosyć, że chrześciianin przyymuie to, skąd ia
mówię... Niewiernym zaś koniecznie bydź musi,
kto przykazów wiary zachować nie chce... A to ie-
szcze przydaiemy do wykroczeń naszych, że gdy
winni iesteśmy, rozumiemy przecię że dobremii
świętemi jesteśmy ; iak gdyby nasze nieprawości, ie-
szcze pychą ze sprawiedliwości, dopełnić się w nas
powinny * (1).
 

G) Libro III.
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Słuchaymy więc pokornie woli Boga, słuchay-
my nauki Qyców, zahowuymy ustawy zborów ka=
tolickiego kościoła, czytaymy wszyscy Pismo boże,
ale czytaymy rozbieraiąc ie pilnie, słuchaiąc wykła-
dów kościoła, stosuiąc należycie a nie zaś naciąga-
iąc do swoich mniemań i uprzedzonych opiniy, ani
go używaiąc przewrotnie i śmiesznie. Posłuchay-
my na kołicu ieszcze Złotoustego Oyca (Chryzosto-
mna). „Pilnie wszystkie pisma boże rozbierać po-
trzeba, albowiem Pisma te święte nazwane są uzbro-
ieniem duchownćm. Ale ieżeli ie w swoićm miey-
scu ułożyći należycie niemi uzbroić się nie potrafi-
niy; one Wprawdzie moc swoię mieć będą, ale u-
zbrolonym na nic się nie przydadzą. Albowiem
mocny iest pancerz; szyszak, puklerz, włocznia; a-
le gdy się kto w nietym sposobem ubierze, że pan-
cerz włoży -na nogi, szyszak nie na głowę ale na o-
czy, puklerzem mie piersi ale nogi osłoni, czyliż
mu pomoże takowe uzbroienie? Czyli mu ono nie-
bardziey ieszcze zaszkodzi? Bardzo to iasną iest rze-
czą. Ale to nie słabości zbroi, lecz nieumieiętno-
ści używaiącego przypisać potrzeba. Toż samo się
dzieie i z Pismami świętemi, ieżeli ich porządek
przewracać będziemy: one zawsze będą miały moc
swoię, ale nam nic nie pomogą *(1).

Staraymy się wszyscy o nabycie xiąg Pisma śgo,
ale nie na to tylko abyśmy ie mieli, ale abysmy one
czytali: „Ponieważ ci tyle znich odnoszą pożytkn,
lak ci co nie maią, którzy związane, albo zupeł-
nie w skrzyniach ie zamknięte trzymaią, a tylko
wszelką pilność okazuią, aby byłyna cienkich par-
gaminach i pięknie pisane, a O czytanie nie dbaią:
nie dla pożytku bowiem kupuią one, ale aby bo-
gactwo swoie pysznie okazywali. Taka to iest pró-
 

(1) In Joan. Hom. XXX. alias XXIX.

27* =
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źney chwały pompa! nie słyszę aby kto prosił o wy-
łożenie, czego w Pismie św. nie rozumie; ale chlubią
się często, że maią te Xięgi napisane literami złote-
mi. Aiakiż stąd proszę, wynika pożytek? Nie na to
bowiem dane nam są Pisma święte, abyśmy ie wxię-gach tylko mieli , ale. abyśmy wyryli na sercach na-
szych* (1).

Czytaymy Pismo święte, ale starannie i często,
nie tylko w kościele, alei w domu: „ Czytaniem Pi-
sma śgo usilnie się zatrudniaymy, nie tylko przez
dwie godziny wtćm mieyscu, (w kościele) albowiem
do bezpieczeństwa dostatecznóm nie iest to gołe słu-
chanie; ale zawsze, każdy do domu powróciwszy
xięgi święte niech do rąk bierze, a tego co powie-
dziano (na kazaniu) słyszał, niech rozumienie
przebiega, ieżeli trwałegoi prawdziwego pożytku
nabydź chce z Pisma świętego... Ztey zaś przy-
czyny my, którym wiadome są wasze kłopoty, pra-
ce, i zatrudnienia wielkie, zwolna i potroche pro-
wadzimy was do rozumienia Pisma sgo, a przez
powolne wykładania czynimy to, ażebyście © tóm
co się mówi lepiey pamiętali. Bo i deszcz ieżeli na-
walny wyleie, powierzchnią ziemi zalewa, ale iey
wewnątrz nic nie pomaga; gdy zaś powolny i dro-
bLny własnie iak oleiem pomoczy ziemię, wtenczas
iakoby przez iey żyły i szpary aż do głębokości
dochodzi, aiey wnętrzności napełniając sokiem, czy-ni ią naypłodnieyszą do wydania obfitego plonu * (2).

Czytaymy Pismo święte, ale z wielką uwagą i
bacznością, „dla tego, abyśmy fałszywemi naukami

- mnemi uładzeni, nie utracili tey korzyści, iaką z bo-
 żego słowa odnosić powinnisniy. Czytaymy, ale
łak, abyśmy nie sami stąd tylko odnosili pożytek,
 

(2) In Joau. Hom. XXXII. alias XXXI.(2) De utilit, lect, script. in Princ. Act. HI
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ale uczestnikami iego uczynili innych, komu tylko
tę przysługę uczynić obowiązani iesteśmy. O tem
wszystkićm tak powiedział tenże Chryzostom. „Po-
trzeba było, mówi Pan (złemu słudze) abyś pie-
niądze moie poruczył bankierom, a iaprzyszedł-
szy wymagałbym ich z zyskiem (1). Dla czegoż
to mówi Pan: że nam pieniądze rozdał do zarobku?
Oto, aby wszystkich nauczył, ażeby dawali baczność
na nauki, taką iaką daią na pieniądze gdy one przyy-
muią. Jako bowiem bankierowie pieniądze fałszy-
we i fabrykowańe odrzucaią, dobre zaś i prawdzi-
we biorą, tak więc i ty czynić powinienes. Nie
przyymuy iakieykolwiek nauki, ale fałszywe i
fabrykowane precz odrzuć od siebie, a zaś dobre i
zbawienne przyymićy do duszy twoiey ... I tych pie-
niędzy innym udzielaycie... Bo ieżeli przyiętą na-
ukę zamkniesz u siebie, a nie dasz iey innym, cały
twóy handel na nic się nie przyda. Dla tego wi-
dzimy w izbie bankowey przychodzących ustawi-
cznie i wychodzących ludzi. T'oż samo więę i w na-
uce zachować potrzeba: albowiem widzimy, że tym
wexlarzom iedni pieniądze powierzaią , drudzy bio-
rą i odchodzą; a to po całym dniu każdy widzieć
może. A stąd wypływa to, że chociaż te pieniądze
nie są ich własne, ale że używaią ich na to co iest
potrzebnćm, wiele i z cudzych pieniędzy zarabiaią.
Tak więc czyń i ty: nie są twoie te wyroki, ale
Ducha świętego; lecz ieżeli ich dobrze użyć powa-
fisz, wielki sobie zbierzesz zarobek: dla tego i Bóg
was nazwał bankierami. Dla czego zas naukę Bóg
pieniędzmi nazwał? Oto, że iako prawdziwy pieniądz
portretem króla iest nazuaczony, a ieśliby go nie miał
dobrym nie iest ale fałszowanym; tak i wiary nau-
ka, potrzeba abykształti zaak swóy doskonały mia-
 

(1) u Matt. XXV. 27.
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ła. I znowu, użycie pieniędzy utrzymnie całe naz
sze życie, i podaie sposób do wszelkich kontraktów,
a czyli co kupować potrzeba czyli przedawać, wszyste
ko przez nie czynimy. Toż samo dziecie się i znauką,
bo ten duchowny' pieniądz iest sposobem i zasadą
wszelkich duchownych kontraktów: i czyni się to,
że gdy co od Boga kupić żądamy, wyliczywszy
wprzód nasze modlitwy, odbieramy nakoniec to, o
co prosimy. A gdy zaś niedbałego i ginącego bra-
ta widzimy, ieżeli wyliczymy iakoby pieniądze, sło=
wa nauki, zbawienie iego w zarobku zyskamy i ży
wot kupimy. Z tey więc przyczyny , wszelkiey pra=
cy 1 usiłowania dokładać nam należy, do zachowa-
nia w pamięci tego wszystkiego, cobyśmy innym
znowu rozdawali, albowiem od nas z tych pieniędzy
zarobku Pan się domaga. Uważaymyż więc, że gdy
odebraliśmy pieniądze, abyśmy ie i na innych roz-
dadź mogli: albowiem każdy, ieżeli tylko chcieć
będzie, uczyć może drugich. Nie możesz tak rozle-
glego kościoła poprawić; ale żonę twoię ostrzegać -
możesz: nie możesz mówić do tak wielkiey liczby
ludzi, ałe syna twoiego możesz doprowadzić do
lepszego rozumu: nie możesz do licznego ludu mo-
wy twoiey zastosować, ale możesz sługę twoiego do
lepszego zkierować życia. Nie przechodzi sił two-
ich zbiór takich uczniów; nie przechodzi umieiętno-
ści twoiey ten sposób nauki: ale pawetiłatwiey iak
my, wy sami ich poprawić możecie. Ja bowiem
raz w tydzień, albo kilka razy rozmawiam z wami,
ale ty zawsze masz uczniów między własnemi ścia-
nami, i żonę, i dzieci, i sługi: i u stołu, i w wie-
czor, i przez dzień cały poprawiać ich możesz. A
skąd inądi łatwieysze ieszcze jest takowe leczenie:
albowiem ia gdy mówię do tak wielkiey was liczby,
iaka choroba dręczy każdego duszę, nie wiem; dla
tego wszystkim razem ogólnie lekarstwa wskazywać

.
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muszę: a wy zaś tak czynić nie będziecie, ale z mniey*
szą pracą wam zrywać można owoc obszernieysze-
go poprawienia. Wam bowiem ich występki do-
brze są znajome, którzy pod iednymże dachem
z wami mieszkają: a zatćm i śpieszniey lekarstwa
używać możecie. *

„ Nie zaniedbuymy więc, naymilsi, starania o do-
mownikach naszych, albowiem naywiększa kara i
potępienie nagotowane iest dla tych, którzy o domo-
wników swoich nie dbaią. Jeżeli kto, mówi Paweł:
o swoich , a naybardziey o domownikach stara-
nia nie ma, zaparł się wiary, i iest gorszym od
niewiernego (1). Widzisz, iak Paweł biie na tych
którzy zapiedbuią starania o domownikach? I bar-
dzo słusznie; kto bowiem, mówi: nie dba o domo-
wników swoich, iakże on o cudzych dbać będzie?
Wiem, że często iuż was napominałem oto: ale ia
nigdy nie przestanę, chociaż iuż nadal ia nie iesteiu
w odpowiedzi za niedbalstwo innych. Potrzeba al-
bowiem, mówi: abyś pieniądze moie poruczył
bankierom, i nic iuż oie wymaga więcey. A ia zaś,

i pieniądze poruczyłem, i pod żadną iuż odpowie-
 dzią pie iestem; atoli iednak chociaż niewinny ie-
stem, i uwolniony od kary zaten występek,tak się
przecię lękam i przerażam z przyczyny waszego zba-
wienia, iakobym winien był kary i potępienia. Niech
więc nikt płochai lekkomyślnie duchownych ka-
zań nie słucha, albowiem nie próżno 1 bez przyczy-
ny, obszerne wprzód do was prawię przemowy,
ale aby pilnieysza baczność zwracana była na to, co

się mówi. Abyście nie czynili płochych i próżuych
oklasków, a tak pohałasowawszy powracali do do=
mu: nie staram się ia albowiem bynaymniey © Wa-

sze pochwały, ale tylko iestem troskliwy © zbawie-
 

(1) 4. doTymot. V. 8.
-
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nie wasze. Bo ci tylko; którzy się na teatrze popiż
sułą, odbieraią pochwałę od ludu, iako swey pra-
cy nagrodę: a my zaś nie z tego powodu tu przed
wami występuiemy, ale abyśmy obiecaną od Pana
za to nagrodę odebrali. A przeto was oto często
napominamy, aby to, co się mówi, utkwiło głębo-
ko w pamięci waszey. Jako bowiem rośliny , które
się zakorzenią głęboko, żadnemi napadami wiatrów
Wwywrócone bydź nie mogą; tak Pisma sgo zdania,
im głębiey w myśli utkwione będą, tym trudniey się
wyruszą nawałem kłopotów. Powiedz mi bowiem
naymilszy, gdybyś widział syna schnącego od gło-
du, czyli mógłbyś go zaniechać, a czyli niebardziey
cokolwiek wołałbys ucierpieć, abys głód iego
mógł zaspokoić? Czyliż więc nie zanicchasz Po
go bez chleba, a zaniechasz ginącego głodem bo-
zkiey nauki? Jakićmże prawem będziesz godnym,
abyś się oycem nazywał? Albowiem gdy bardziey
cięższy iest ten głód, który się kończy na bardziey
sinutnieyszey śmierci, tóm większego więc starania
do iego óddalenia przykładać należy. 7/7ychowuy=
cie, mówi, synów waszych w karności i napomi-
naniu Pańskićm (1). To iest naypięknieysze staranie
oyców, ta prawdziwa troskliwość rodziców; stąd ia
związek naturalny pokrewieństwa poznaję, ieżeli
widzę staranność o duchowną naukęć (2).

Czytayniy, mówię nakoniec, Pismo święte; ale
pamiętaymy razem:, że i bez częstey modlitwy z ta»
kowego czytania nie odniesiemy wielkich korzyści.
„ Otóm wszystkićm więc pamiętaycie, (mówi Chry-
zostom) ażebyście tych, którzy płocho i ladaiako u-
żywaią Pism świętych na zagubę bliźniego, ze wsze-
laką mądrością poprawić potrafili. Potrafimy zaś
1 pamiętać to wszystko i innych poprawić, ieżeli do
 

(1) Do Efezów VI. 4. (2) De utilit, lect. script. in. princ. Act.IV.

j
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modlitwy zawsze uciekać się będziemy i Boga pro
sić, który daie słowo mądrości aby dałi rozumie.
nie.ze słuchania, iako też rzetelne i hiezłamane te-
go składu strzeżenie. Albowiem gdy czego uczynić
nie możemy własnćm usiłowaniem , to za pomocą
modlitw łatwo uczynić zdołamy, a mówię tu o u-
stawicznych modlitwach. Ponieważ zawsze i bez
przerwania modlić się potrzeba: czyli kto iest w u-
trapieniach, czyli w pomyślnościach,czyliwzaburze-
piach, czyli w spokoyności ... Ale bo ty, niegodny

wysłuchania iestes? Przez ustawiczność prośby sta-
niesz się godnym* (1).
„O tóm mówić i rozprawiać ia nie przestanę

póki was odmienionemi nie uyrzę. Albowiem to
mówić; mnie wprawdzie nie ciężko iest, mówi
„Apostoł: a wam zaś potrzebno (2). Nie chcieycie
więc przestrogę przykro przyymować, Bo bar-
dziey mnie urażać się potrzeba, że nie słuchany
iestem, a niżeli wam, którzy Słuchacie zawsze co
mówię, anigdy się nie powoduiecie. Ale precz iuż
to ode mnie, abym was zawsze oskarżał oto: uczy
ni Bóg, że z tey brzydoty uwolnieni, zwrócicie oczy
na. duchowne czytanie, i przyszłey dostąpicie chwa-
ły przez łaskę 1 miłosierdzie Pana naszego Jezusa
Chrystusa, któremu z Qycem chwała, a rażemi
Duchowi świętemu, na wieki wieków. Amen* (5).

. +
* "

Stosownie do zlecenia Komitetu naukowego tru-
dniącego się wydawaniem Dzieiów Dobroczynności,
przeyrzawszy i pilnie roztrząsnąwszy tę część Dys-
sertacyi JX. Krzyszkowskiego od $. IV do VII. in-
clusive, nie tylko żeśmy w niey nic nagannego do-
 

(2) De profectu Evangelii. (2) do Filippensów 1II. 1. (5) In Joan.
Hem. XXXIL al. XXXI.
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strzedz nie mogli, ale owszem wszystko z naywięk*
szym pożytkiem czytelników godne druku bydź u-
znaiemy. m,

X. M. Herburtt Kan. Kat. Łucki $4. Teologii Doktor
członek czynny komitetu. i

* X. Antoni Zyszkowski Kan. Brzes. $. Teol. i Kan;
D. członek czynny komitetu. . .

X. Tadeusz Maiewski Z. S$. B. W. Filo. i $. Teol.

Dokt. członek czynny komitetu.

Ostatni paragraf tak uczoneyipożyteczneyDys-
sertacyi JX. Doktora Krzyszkowskiego, że również
iak iey początek wiele zbawiennych uwag w sobie
mieści; a zatćóm naygodnieyszym druku bydź się o-
kazuie , zaswiadczam.

| X. M. Złerbusie K. K. Ł. R. G. W. $. D. T. Człon,
czynny komitetu nauk.

Osmy i ostatni paragraf uczoney rozprawy JX,
Doktora Krzyszkowskiego o czytaniu Pisma św.
z uwagą przeczytałem i dla rzeczy nader ważbych
sądzę go bydź godnym druku.

X. Antoni Zyszkowski Kan. Brz. D. T.iK.€.C.K.N.

Nic przeciwnego wierze katolickiey lub dobrym
obyczaiom nie znalazłem w dokończeniu ninieyszey
rozprawy iako i w pierwszych iey rozdziałach,
świadczę. ' >

X. Tadeusz Maiewski Z. S$. B. W.Filozofii i ś. Teo-
logii Doktor. :

 



413 Ł

MOYŻESZ DOLUDU IZRAELSKIEGO (1).

Pieśń bibliyna, z xiąg Słarego Zakonu MovżEszowEME
zwanych ułożona

f

przez Jgnacego SZYDŁOWSKIEGO.

uło
w» m

dzi zachowasz Święte ustawy,
Którć przeze mnie Bóc nadał;

Podwyższon w świecie do pierwszey sławy
Nad ludami będziesz władał:

Staniesz się całey ziemi ozdobą,
Otoczysz się uciech roiem,

Gdziekolwiek stąpisz póydzie za tobą
Z błogosławieństwem Pas swoićm.

Błogosławionyś gdzie stąpisz nogą,
W mieście czy w wieyskiey zagrodzie;

Twemu potomstwu, twym krewnym błogo!
Czeladce, roli i trzodzie.

Czy wyydziesz, czyli wrócisz do domu,

Czy cię przychodzień odwiedzi;

'Uczczą cię iawniei pokryiomu
" _ Obcy i bliscy sąsiedzi.

t
 

-(1) Movżesz przyprowadziwszy Izraelitów aż ku ziemi chananey-
-  skiey na pola moabskie, uczył ich z wielką pilnością przyka-

zań bożych; obiecniąc błogosławieństwo posłusznym a prze—

klęctwo opornym zakonowi. Aięgi iego nazwaue powtórzeniem
prawa, (Deuteronomium) w wielu bardzo rozdziałach obie-
tnice i groźby wymieniaią: za przedmiot ninieyszego pienią
wzięliśmy mianowicie Roz. XXVIII. do którego czytelników
odsyłamy,

 

e
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Bóc ci paiżą piersi uzbroi,
Da miecz, łuk, saydak z strzałami;

Jedną nadciągną wrogowie twoi,

A pierzchną siedmią drogami ,
Oręż twóy wszystkie kraie zatrwoży,

,. Pognębi pychę nadętą,

Twórca cię przyymie za naród boży,
A ziemię twoię za Świętą.

,

Uzrnaiąc z tobą pańską prawicę
Lękać się będą mocarze; ,

Ani się zbliżą pod twą granicę,
Zeby nie padli na twarze. -

Przyydzie lud wsparcia błagać u ciebie,
Stanie się twym hołdownikiem,

Ty ma pożyczyć, znaydziesz, w potrzebie,
A sam nie będziesz dłużnikiem.

Wszechmocny płodność nada twey ziemi, *
Spuści deszcz z niebios obfity,

Rod twóy, owoce, bydło rozplemi,
Rozmnoży twoie zaszczyty.

Czego zapragniesz wszystkoć się stanie,
| Dzieła rąk twoich wspomoże,
Pobłogosławi twoie mieszkanie,

Czyste zachowa twe łoże.

Zadna czci twoiey skaza nie splami,
Śrom na twóm czole nie siędzie,

Jak góra wzniosłe nad narodami
Plemie twe grozić im będzie.

Poprzysiężoną oycom krainą
Prawnuk zawładnie daleki,

Mocarstwa liczne wzrosną i zginą,
A twoie przetrwa na wieki.
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To ci wszechmocny sprawi Jenowa,
Strzeż tylko przykazań drogi;

Nie gwałć w zakonie żadnego słowa,

Nie idź za cudzemi bogi:

Bo gdy na lewą albo na prawą
Niebaczna żądza wyboczy,

Gdy się rozminiesz z pańską ustawą,
Przeklęctwo ciebie otoczy.

Przeklęty owoc twego Żywota, jeż
Bydło, urodzay twey ziemi,

Przeklętyś wchodząc w domowe wrota,

Przeklętyś równie za niemi!

Zgryzota, boleść, wybladła L'woga
Póydą za twoiemi ślady,

Kędy się udasz, napotkasz wroga
Chciwego twoiey zagłady.

Zabłysną miecze nad twoią głową,
Gorączka, zjadłe suchoty,

Póydą z zarazą na cię morową,
I z bezsennemi kłopoty.

Zywioły tobie na wstręcie staną,
Słońce, krew w żyłach, wypali;

Niebo przywdzieie barwę miedzianą,
A ziemia prżyymie hart stali.

i
n

Nie deszcz ożywny, nie chłodna rosa,

*Dla ciebie spadnie z obłoku;

Lecz proch z popiołem zamgli niebiosa,

Wydrze suchemu dzień oku. RA

Zastępy twoie, naprzeciw wroga, ? $ |

Jednym gościńcem wynidą; -

A siedmioraki wskaże im trwoga

Tył podaiącym z ohydą.

z
ę

n
i

x
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Nie będzie ktoby uczcił pogrzebem
Poległych tysiąców zwłoki,

Strawią ie ziemskie, pod gołóm niebem;
I napowietrzne żarłoki.

Okryią ciebie szpetnemi blizny
_ 'Frąd sprosny, egipskie wrzody,

Nabrzmieie serce iadem wścieklizny,
W niczćm nie doznasz osłody. +

Zona twa ślubną zhańbi łożnicę',
Pieszczoty z obcym podzieli;

Dom wybuduiesz, sprawisz winnicę,
A wrog się w nim rozweseli.

Z owoców twoie obnażą sady,
Zabiią twoiego wołu,

Świadkiem zbytkowey będziesz biesiady,
A sam nie siądziesz do stołu.

Synowie twoi przyymą kaydany,

Córki wszeteczność nasycą;
A ty bezsilną zemstą miotany,

Uyrzysz to łzawą źrzenicą.
Pan moc nad tobą przeznaczy wrogom:

Którąś ty dawał królowi,

Z nim czołem obcym uderzysz bogom,
I drewnu i kamieniowi.

Bóc dziwowiskiem, baśnią, przysłowiem,
Uczyni ciebie w narodach,

Które się troszcząc powszechnćm zdrowiem
'© twych zapomną swobodach.

Zasieiesz wiele, a zbierzesz mało;
Szarańcza strawi twe niwy ,

Robactwo będzie owoc zjadało

Twych winnic i twey oliwy.
m
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W pośrzodku ciebie dumny przychodzień
Wzrośnie w potęgę i mienie,

lego się chwała powiększy codzień,

A twoie spełźnie znaczenie:
Ciebie z dziatkami weźmie za sługi,

Pracą go twoią zbogacisz,

Sam w hędzy będziesz zaciągał długi
| nigdy się nie wypłacisz.

lak orzeł srogi, od kończyn Świata,

Naród na ciebie przyleci,

Znieważy starców sędziwe lata,

Ni się użali twych dzieci:

Obskoczy ciebie w obronnym grodzie,

Warowne bramy oblęże,

Ciała niemowląt pożerać w głodzie

Będą niewiasty i męże.

"Pas coć pozwolił ród swóy rozplenić
Mnogi iak gwiazdy na niebie;

Każe go z ziemi tey wykorzenić
Którą obiecał dla ciebie.

A iak się cieszył, gdyś mu był luby,
Z twoiego wzrostu i sławy;

Tak się radować będzie ze zguby
© Przestępców świętey ustawy.

Nigdzie oyczyzny mieć nie będziecie,

Po całey ziemi rozsiani;

Od krańca w kraniec Świata póydziecie
Zewsząd tułacze wygnani.

Zrzec się naddziadów mowy i wiary

Surowe zmuszą rożkazy,

„Za bogów przyymiesz dziwaczne mary;

Bałwany z drewna i głazy.
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Nie dadzą wytchnąć zawzięte wrogi,
Aż cię trud ciężki dokona;

Nie spoczną nigdy stopy twey nogi,

Ani dłoń pracą zemdlona.
Nadtoć PAN czułe serce udzieli,

I myśl w frasunkach głęboką,
Z rzewliwey gorzkich płacźów topieli

- Nigdy nie wybrnie twe oko.

Wydany ciągle na niepokoie,
Niepewny w każdey godzinie,

Będziesz się lękał o życie twoie,
Czy dzień nastanie, czy minie.

„Kto mi da ranek? zawołasz mrokiem;

„Kto wieczór?* rzekniesz o Świcie:

Trwoga ci blada stoiąc przed okiem,
Nazawsze zatruie Życie.

Pas ciebie cofnie w egipskie strony, 3
W okrętach, drogi płynnemi,

Wyda na kłopot niewysłowiony;
A nie wywiedzie z tey ziemi:

Tam w niewolniki i w niewolnice
Przedadź się zmusi was bieda;

Lecz wrog, zwiększaiąc srogie tęsknice,
Za ród przeklęty nic nie da.



419
.

UFNOŚC W BOGU,

wiersz „łntoniego (GoRECKIEGO.

Gy duszę smutki ucisną taiemne,

Z płaczem, z pokorą, między gaie ciemne

Idę ia tobie poskarżyć się Boże!

Bo któż wspomoże?..

Ludzie niedobrzy, iuż ia ich poznałem,
Zysk, albo chwała, ich widokiem całym,

Bez tego, bliźnich choć w niedoli widzą,
Miną i szydzą.

"Ty ieden świadczysz, bez żadnego zysku,

'Ty iesteś wsparciem niewinnych w ucisku,

Rospaczaiących ty pocieszasz serce,

Zywisz bluźnierce.

Dobroć twa końca nie miała, inie ma;
Naylichszy grzesznik piorun twóy zatrzyma,

Gdy cię o' litość, w imie twego syna,
Zebrzeć poczyna.

Skryć się przed nami staranność twa próżna,
Wszędzie potęgę twoię spotkać można:
Co iest w powietrzu, w ziemi, w oceanie

 'Twoie to PANIE.

Kto w tobie ufa, a myśli ma czyste,
Niechay go lawy zaleią ogniste,

"> Bezdenne morza pochłoną głębinie,
ł tam nie zginie.

 

dów. I. IL Ńota. fFokidsó:- . 20
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WzmiaNkA O WPŁYWIE DOBROCZYNNOŚCI NA POPRA-=
WĘ OBYCZAJÓW NIŻSZEGO LUDU, MIANOWICIE WE
FRANCYI, TUDZIEŻ O DOMU PRZYTUŁKU I KUNSZTU
W LvONIE.

Multa enim, quae Vetita a summo rerum
omnium Opifice per rectam rationem intelli-
gimus, furta nimirum, caedes, et similia, hu-
mani quoque Principes admitti prohibent, ea-
que admissa poenis coćrcent, nemine dissen=
tiente: quandoqnidem iis praeter naturae Au-
ctorem privata et publica salus vehementer
łaeditur,

Cnzemastr De Jure crim. Vol. IL.
lib IL cap. 2.

Ma to do siebie rodzay posługi i użyteczności,
iakiey cierpiąca ludzkość dusi może przez po*
śrzednictwo dobroczynney pieczołowitości i opieki,
że się nie kończy, nie ogranicza iedynie i nie zależy
na samóćm bezpośrzednićm opatrzeniu, lub zaspo-
koieniu czasowćm niezbędnych życia potrzeb, jak-
kolwiek ze siebie walnych, a zawsze rychłego wy-magaiących zapobieżenia. „ Wpływem chrześciiań-
skiey gorliwości zatrudnienia dobroczynne, istotną
miłością bliźniego ożywione, wspomagając ubó-
stwo a ciesząc i krzepiąc niedolą, wraz iakby
z nieprzebranego źrzódła trwalsze roztaczaią na lu-
dzkie plemie pożytków strumienia i z tego nade
wszystko względu, że ludzi zatwardziałością ponie-
kąd przytępionych mętność duszy i zakał serca re-
ligii światłem daie się facno oczysczać, strapionychzaś nieszczęsnemi przygodami bolesne uczucia wie-
Jekroć znayduią w rozsądney poradzie i tkliwey- ufności balsam orzeźwiaiącey pociechy, obudza się
cierpliwość w znękanych przeciwnościami, a wy-
krętna opieszałość i otrętwiałe zaniedbanie naypo-spoliiszy początek nędzy, ustępować zwykły ocho-
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cie i nałogowi do rzeźwey pracowitości. Wszakże,

w cząsteczkowóm pisemku. ninieyszćm zamilezeć

musimy tę rozmaitość sposobów, działań i śrzod-

ków, iakich prawdziwa filantropiia, zwłaszcza

w teraźnieyszym stanie tak dalece posuniętych iey

postępów, używać umie, mie mniey dla ustalenia

między poślednieyszym ludem świętości cnót chrze-

Ściiańskich i towarzyskich, iak dla wspomożenia
niedostatku, nayczęstszćm zdarzeniem powstaiące-

go z opusczenia tamtych i zaniedbania.
Lecz któżby się był spodziewał; aby też same

sposoby i śrzodki tak wielce na ukrócenie wystę-
pków działać miały, a przed wszystkićmi aby ła-

godny głos dobroczynności z dzielnieyszą mocą po-

trafił miękczyć umysły, zacięte w zapędzie niepra-

wości i do ak zbrodni pochopne, niżeli stra-

szna surowych kar miara? Lubo nie takto ieszczę
od dawnego czasu, bo od połowy prawie przeszłe-
go wieku wpływ ten zbawienny, po różnych stro-
nach z większym lub mnieyszym pospiechem, po-.

czynał wreszcie dozwalać i sprzyiać błogiemu roz-

wiianiu się i rozmnażaniu buynych nasion religii i

moralności, między niebacznym ludem niegdys na

sucho zasiewanych, kiedy naybardziey przez nie-

godziwe więzień i domów pokutniczych urządzenie,

w bezwzgłędnćm skupieniu zatłumione sromotnie
były ginęły. Howarda wudom pićrwsza bez ochy-
by należy się chwała (1). Zywćm zamiłowaniem

cierpiącey ludzkości, zaiste, płonąca iego pocho-

dnia, zaniesiona do sklepisk więziennych, ukazała

światu roztoczoną w ley głębi okropność. Od tego

czasu , a osobliwie 2 upowszechnieniem innych gałęzi

dobroczyństwa, władza też karząca przestępstwa,
a

 

(1) Ob. Dziejów dobr. r. 1822. T. III. str. 1068.— Bibliotheque

Universelle, T. XXII. 1825. Littćrature pe6: 2%

z
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lub zgorszenia bezwstydne, nawet i w ściganiu cięż-
szych bezprawi, po wszystkich Europy kraiach za-
prowadziła i iuż w obec opićra na stałey zasadzie
przezorne miarkowanie srogości praw należytey
z opiekuńczą łagodnością, równieiakusiłowaniem
do powszechney poprawy.

Tyle pism w samey stolicy rossyyskiego pań-
stwa corocznie wychodzących, a z tych kilka na-
wet iedynie w przedmiocie naukowości dobroczyn=
ney, pouczyć nas dostatecznie mogą, tak z iedney
strony o mnóstwie zakładów miłosiernych, w roz-
maitym względzie, po różnych stronach tego roz-
ległego kraiu pomyślnie dźwignionych, a zawsze
hoybą szczodrotą z Monarszego skarbu wspieranych
1 uposażonych, iak równie z drugiey strony nie-
wątpliwie przekonywaią o dobrotliwych Naywyż-
szego rządu widokach i opiekuńczych urządzeniach,
od dawna przedsięwziętych i coraz troskliwiey roz-
szerzanych, w celu ogólnego zaprowadzenia staran-
ney opieki i przyzwoitey karności na dobro ludu, po-
dległego nędzy alboli też szkaradnemuzepsuciu(2).

Anglii zastosowanie śrzodków, odwodzących od
skażenia na drogę upamiętania się i poprawy, tu-
dzież policyyne czuwanie nad uskromieniem hul-
taystwa i szkodliwych nałogów, wreszcie wszelkie
prawidła należytey w tey mierze ostrożności, wcho-
 

(2) Dosyć tu iest wzmiankę uczynić o zamiarach Za-
rządzeń powszechney opieki (Tipnkaski o6mecmseu-
uaro llpuspknia), których przedmiotu i widoków
rys nayogólnieyszy wydany w Dzienniku człekolub.
Tow. r. t. 1823., części XXVI. str. 3. nst. „3%
Mcaą pa3ubiX* ompacień, COCMABAAKIJUX% IOAHCE
yripaBaekie ry6Gepuiamnm, yJapexąenie IIpuka30B> 06-
mqecmeeHHaro Ilpuzpbnia ecmb ma uacmb [T ocyąap-
CIIBEHHaTO yYCIHIpOŃcmBa, BŁ» Koeji G0a%be BCETO EuĄHA
Gaaroqbmeabnaa, omiegecKaA NONEYANEAbAOCIMb1lpa-
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dzą w powszechne zarządzenie zakładów miłosier=
dzia, więzień, czyli domów pokutniczych i popraw=
czych (prisons and houses of correction). Wszel-
kiego nazwania i przeznaczenia takowe zakłady, od
czasów Złowarda, do niewymowney podniesły się
okazałości. Nie znamy w polskim ięzyku zupeł-
nych pism Howarda, ni też wićmy po szczegółach,
iaka zachodzi różnica i iaki związek opieki opatru-
iącey w Anglii ubóstwo i nędzę, a władzy popra=
wiaiącey opieszałość i przestępstwa.  Atoli się zda-
rzyło zapewne, po części nam się obeznać, z wie-
lu mieysc w Dzieiach dobroczynności, z ogólućmi
rysami głównieyszych w obu względach przedsię-
wzięć rzeczonego narodu.  Bliżey bez wątpienia
świadomi iesteśmy, w powszechności przynaymniey,
niemieckich ustanowień. Ale w Niemczech ścisłe
dostrzeganie pracowitości, przyuczania do rzemiosł
pićrwszego pożytku i potrzeby, oraz ściganie poli=
cyyne i zatrzymywanie wałęsaiących się trutniów,
lub iuż popadaiących z próżźniactwa w sidła żebra-
ctwa i nędzy, są główną zasadą poprawczych spo-
sobów.

Aby dadź rys mniey więcey dobitny doznaiące-
go się w tym względzie wpływu, iakiego dobro=
czynność, udzielaiąca przede wszystkićm szczodro-
bliwego wsparcia niedostatkowi i niedoli, we Fran=

cyi zwykła używać dla wypleńienia zarodów zepsu-

 

BHNIEABCMIRA O G1aTk WapoquoM*. IlocpeącmBoM% MX%
oso nupieMaemrb Ha cE0e norneyenie nrbxb, KoMx%
uecyacmie pos;kĄEHIA, CAyuaa, npeBpamnocneń ?4A3HM,

caabocmeli 4e10BK1ECKHX*% H HPOCMYNKH M3KAFO4A—
POM», Ka;KENICA, M3» CPeĄM Fpa;kAaHCKaTro o6nFecmea.
flomsi eocnamania capomt, Goraąkabun, G60AbHAN4BI,
ĄOMBI AMIIEHHBIX* JMA, ĄOMBI paGoviemcMApAMEAE—
Hkle COCNIABAAKOM* NpeĄMeMŁ Ąbicmsiń O6mecmseH-
uaro Ilpaspknia i t. d.

a”
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cia, mianowicie w pośrzód uboższego ludu; wypa”
dałoby przywieśdź przed oczy ów system czyli plan
urządzenia pomocy dla ubóstwa na ziemi francuz-
kiey w obec przyięty, iaki znalazł iuż właściwe
mieysce w Dzieiach dobroczynności (5). Jako od
naydawnieyszych czasów dobrotliwosć monarchów
francnzkich, szukaiąc wśpierawczych śrzodków, dla
ulżenia cierpień ubogiego ladu, coraz a coraz przys
movażała ma ten cel, od początku ieszcze wieku XVT.
hoynych funduszów i uposażeń na szpitale, odkry-
walące się naprzód zwyczaynie przy kościołach pa-
rafiialnych, z pobożności duchowieństwa i miłosier-
dzia zamożnieyszych: tak z drugiey strony wszelkie
tego rodzaiu zasoby ograniczały się bardziey szafo<
wnóm zasilaniem ubogich bez różnicy, niżeli roz=
dzielaniem przyzwoitóm ubogich i umnieyszeniem
żebractiwa. Za Karola IX. obostrzenia wprawdzie
zaczęto rozciągać na motłoch włóczęgów, próźnia=
ków do robot używano; iednak, i w tym i nastę-
pnych czasach, w zamęcie zmian kraiowych, z ża-
dnego względu tey rzeczy bacznie rozważyć nie
przyszło. W spokoynieyszym iuż biegu wszystkich
przemysłowych przedsięwzięć, fundusze miłosierne
swolemu przeznaczeniu przywrócone zostały; a na-
koniec w r. 1796. prawem dla każdey municypal-
ności ustanowione oddzielne części zawiadowcze,
we względzie opieki nad biednotą. Administracya
ta dobroczynności (bureaux de bienfaisance) szyb-
kim krokiem do udoskonalenia przychodzi. Zwy-
czayny zaś dozór nad zakładami i kierunkiem czyn=
ności tego rodzaiu zostawiony iest, po wydziałach
1 kantonach, pieczołowitości naczelników tychże
wydziałów, spólnie z dozorcami wyznaczonych kwar-
taiów mnieyszych, czyli członkami rady okręgo-

mk
(5) Dziei. r. 1822. T. III. str. 145. nast,

go
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wey, pod przewodnictwem prefekta departamentu
Sekwany, oraz główney rady zarżądzenia instytu=

tów dobroczynnych (conseił genćral d'admini--

stration des hospices). Ogólna osnowa tychto

właśnie ustanowień zdaie się bydź wielce podobną

do zasad, wedle których w Rossyi przepisane zo-

stały prawidładla zarządzeń powszechney opieki

(Ilpbrka3bi o6nqecimiseuiaro npuspbnia), guberniialnych

i powiatowych. l

Można iednak łatwo przypuścić, że gminy lub

okręgi oddalone od stolicy pie doznaią równey uo-

skliwości, alboli też nie maią iedoostaynych oddzia-

łów dozorczych miłosierdzia, iakich dwanaście ie-.

szcze w r. 1816. rozkazem królewskim ustanowide -

no pod nazwiskiem biur (bureaux de charite ), od-

noszących się do rady głównćy. Lecz, gdy zbie-

rzemy kilka nie lekkiey wagi okoliczności, ze sa-

mego nawet bezpośrzedniego biar okręgowych u-

rządzenia wynikających, a nade wszystko, że w ka-

żdey takiey dzielnicy, przy innych względach przy-

zwoitego porządku, nieprzerwana czynność zaymo-

wania się losem ludzi, iużto przez przygody, iuż

dobrowolnie do nędzy zbliżonych, właściwym try-

bem odbywa się pod stćrem naczelnika municypal-

nego, że do niey powołani nie tylko mieszkańcy

osiedli, prawością i szacunkiem zaleceni, ale też

plebani parafiialni lub wikaryusze mieyscowi; gdy

się nadto zwykły odbywać, przez wyznaczone 0so-

by nie podeyrzanćy poczeiwości, dla bliższego po-

zuania ich życia, słabości i potrzeb (4): wniosko-

wać wypada, iż spólna pomoc miłosierdzia, takim

sposobem udzielana, obudzać musi i spólny interes

na drugą stronę, aby się leż niegodziwych oszustów

nie stawała pastwą, a żywiołem zepsucia. Niepo-

 

(4) Dziei. m. w. str. 152. nast.
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dobna oznaczyc prawideł, iakich się owe biura
trzymaią w szczególnych zdarzeniach drobnieyszych
swolego postępowania: potrzeba mieyscowa wska:
zywać ie musi. Rzecz cafa na tćm, abyśmy widzieli
zasadę, która się rychło nie mogła rozciągnąć do
wszystkich prowincyy francuzkich, ni się iednostay-
nie zachować we wszystkich gminach i okręgach
szczupleyszych. Atoli twierdzić można, że w tych
mieyscach, w których przyiętą została, i w których
się udzielanie pomocy nie z planu, nie na papierze,
iedno z naocznego poznania osób, dla wzaiemnego
interesu czynić zwykło, owato od zwierzchności
podana zasada do żego zmierza, iż użyię słów zna-
komitego pisarza (5), aby wszystko należytym szło
żrybem, ni też wolno było komukolwiek sam po-
rządek.i poiedynczych osób spokoyność bezkar-
nie zamieszać. >

Nie iest zapewne także potrzeba, wyliczać w tym
celu rozliczne sposoby na powstrzymanie zepsucia,
zgorszenia i zuchwalstwa. W konieczności mniey
nagłey, rostropność łagodnych bez wątpienia, uży-
wać doradza. Mieyscowi, iakem namienił, płeba-
ni i urzędnicy ołtarza, świętością swoiego powoła-
nia poważni, a prawem obowiązani, włewaią oso-
biście w-stygnące serca światło duchownćy nauki,
rostropną radą od błędnego życia i rozpusty odwo-.
dzić umieią: dozorcy zaś lub zwierzchnicy doświsd:

 

(5) Cnzmasi De Jure crim. Vol. L. (ed. Ticin. 1791.) pag. 24.
quandoquidem eo tendit, ut omnia (in civitate) certo quo-
dam ordine progredianiur, nec alicui liceat ordinem ipsuin,
et singulorum quietem impune perturbare.— Godzi się przy-
toczyć z tegoż mieysca wykazanie naypospolitszych przywar.
„ Quid si ebrietas, crapula, desidia, scortatio, łuxuria et si-
miłlia vitia publice exerceantur? Cum civium animos emol-
liant, industriam, cominercia, agriculturam, ceterasque uti-lissimas artes profiigent; non modo privatum alicuius bonum,
sed et publicam felicitatem pessundare videntur, quae non-
nisi ex singulari cuiusque civis bono consistit. eod. /. pag. 23

j .

+
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czenia i rozsądku przestrogami opieszalców i filu-
tów, albo płochą młodzież na drogę przyzwoitą -
nakłaniać powinni.

Użyćli surowszych śrzodków wypadnie; tych
rodzay zawisł od miary wykroczenia i uporu. 'Iro-
skliwość rządu dźwignęła i uposaża tu i ówdzie za-
kłady robocze, poprawy i więzienia: dobroczynność
ludzi wspaniałomyślnych i miłosiernych po wię:
kszey części one zasila, opatruie różnym sposobem,
pociesza niecne ofiary błędu. Nie masz prawie ża-

dnego ze znacznieyszych miast, w którćmby iedne-
go lub kilku tego rodzaiu zakładów mie widać by-
ło. O związku władzy wspieraiącćy niedolą i ka-
rzącey szalbierstwo po departamentowych wydzia-
łach, wypada wnosić z tego, Że ciż sami mieysc
naczelnicy trzymaią źwierzchnią administracyą szpt-
talów i więzień pokutniczych (6). Prefekci depar-
tamentowi obowiązani są naymniey raz w rok zwie-
dzić tego radzaiu zakłady (7): przełożeni okręgów
czyli merowie (rnaires de Parrondissement) po-
winni ie co miesiąc przeglądać (8). — Dozorcy zaś
wewnętrznego porządku, rzemiosł, w domach ro-
boczych kunszimistrze, kapelani dla posługi du-
chowney, i inni, wedle przepisanych rozporządzeń,
maią ciągłe poniekąd obowiązki.

Z tćm wszystkićm, kiedy |na prowincyach, rzad-
szych wykroczeń iałowy kąkol snadniey się w po-
śrzód buyney pszenicy ukryć i zagubić może, a
zdźbło rażące rychley zatrzeć się daie; to w mia-
stach, zwłaszcza obszśrnych i ladnych, rozpusta
zręczniey przybrać umie układną maskę, częściey
się pod nią utaić i rozszćrzać dogodną znaydować

(6) Ob. Gansor De EInstruction criminelle (wyd. Paryzk. 1817.
im 4to) T. IL. str. 715— 726.

(7) Cansor tamże str. 717. i nast. 723,
(8) Cansor tamże str. 724. i nast.
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zwykła porę. Wrozległych bowiem miastach, a
osobliwie w tak wielkiey, iaką iest Paryż, stolicy,
napełnioncy ludźmi różnych skłonnościi z różnych
narodów, zpomiędzy których nie mała liczba żyć
jedynie nawykła z oszukaństwa, szalbierstwa, w hul-
taystwie i zgubnych nałogach zatopiona, z natury
rzeczy wynika potrzeba większćy ostrożności, dziel-
nieyszćy mocy na uśmierzenie zuchwałości i prze-
stępstw. Dziwić się więc nie należy, iż nigdy się
całkowicie złe wykorzenić nie dało.
W ogólności iednak, rozważaiąc mnóstwo wsa=

mym Paryżu zakładów; oprócz miłosiernych (£0-
spices) i szpialów (hópitaux), także przeznaczo-
ne dla poprawy, i nawet więzienia, z opisów cząst-
kowych i świadectwa podróżniących, znayduieniy
większą ich część należycie i godnie odpowiadaią--
cćmi, ile przystało, swemu przeznaczeniu. Zależy
naybardziey na tćm względem tych też ostatnich,
że się w nich pospolicie trafne czynić zwykło roz-
dzielenie osób, co do ich zwyczaynieyszych przy-
miotów i wpoionych nałogów; stosowne utrzyma-
nie w karności i pracy, z użyciem, ile można, spo
sobów do poprawy prowadzących.

Lecz, ieśli zachodzą ieszcze niedogodności i prze-
szkody do osiągnieniapożądanego celu, opieka tro-
skliwa rządu fraacuzkiego, oddawna inż i w tym
przedmiocie znana, cieszyć się bez wątpienia wkrótce
będzie skutkiem gorliwey w tym rodzaiu pracy tak
czynnych urzędników iako i ludzi tkliwych na cier-
pienia ludzkości.

Pozostaie tedy tylko uzupełnić te przedsięwzię-
ciś, które nader znaczny ieszcze za czasów Ludwi-
ka XVL, postęp były wzięły (9), gdy teraz miano--

 

(9) Ily a peu d'objet (mówi ówczesny pisarz o tym przedmiocie),
de la legislation crirninelle, sur lequel il ait etć fait de plus
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wicie potrzeba tego uzupełnienia zdaie się zaymo-
wać naywspanialsze umysły. Miło iest zaiste po-
wtarzać publiczności wiadomość następną z biblio-
teki powszechney wyiętą: „Od uzech lat prawie
zawiązało się (we Francyi), pod przewodnictwem
xiążęcia Angoułóme, towarzystwo nader liczne, któ.
re się iedynie zatrudnia polepszaniem więzień. Ko-
mitety między sobą podzieliły wszystkie przedmioty,
aby każdemu z nich zostawić zupełnieysze wyśle-
dzenie: dostarczyły iuż poudzielnie wiadomości czy-
li rapportów, o policyi sądowniczey i administrae
cyyney, 0 robotach, o urządzeniu ochędostwa,
wychowaniu religiynćm i moralnćm, a wszystkie te
wiadomości maią się połączyć w spólne ogniwo.
Czytaiąc listę komitetów, widać w nich prawiezsa-
mych magnatów zgromadzenie, czytając rapporta,
iest to iednóm z uczonych pracowników, którzy
zgłębiaią naymnieysze szczegóły. Nie wypadaż uwiel=
biać tego postępu cywilizacyi, „az przez dobro-
czynność zbliża klassy, tak różne iednę od drugiey,
a świetny dwór Zudwika XIV miałże podobny
widok przedstawiać?* (10).

A gdy tak pocieszaiące zapewnione nadzieieitak
dzielne, staraniem xiążęcia z rodziny królewskicy,
tudzież nayznakomitszych osób w stolicy, przedsię-

 

sages rćglemens, et rendu des ordonnances plus louables, plus

podane que sur les prisons; et cependant il n*y a pas de

ieux affreux, ou Ihumanitć soit plus dćgradće, plus exposće

a la contagion du manvais air et des mmaladies, Reperto:re u—

niyersel et raisonne de Jurisprudence, civile, crim., canori-

ue et beneficiale. Mis sen ordre et publić p. M. Gvrvor. T.

(LVIIL str. 502 nst. W tymże zbiorze znayduie się muóstwo

urządzeń, tyczących się utrzymania więzień poprawczych, mia-

nowicie dla ulgi prześladowania dłużników, urządzeń zaś peł-

nych ludzkości i łagodności, tak w dawnieyszych, iako też nay-

więcey w czasie Ludwika XVI. przepisanych. KE ALYATE 0%

253—517. Supplement:au Repertoire T. XVII. str. 28—59.

(10) Bibliotkeque universelle 1825. Litićrature T. XXII. str. 12 ust.
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wzięto śrzodki dla ulżenia cierpień towarzyszących
zhańbieniu i zgryzatom: ileż nie należałoby życzyć,
aky przyiaciele ludzkości, ile możności swoiey, usi-
łowali zagrodzić wzburzeniu niecnych namiętności
w ludziach skłonnych do bezwstydu i występków,
a to naybardziey prżez dążenie isposoby skłonienia
i utrzymania w pracy sposobnych do nieywiakim-
kolwiek względzie, obudzeniem zaś w zatwardzia-
łych duszach boiaźni bozkiey, równie iak wstrętu
od nieprawości i szkarady. Trudqo wprawdzie wy-
korzenić nad miarę przerosłe chwasty , ale usilność
1 niezachwiana wytrwałość skrzepłe skały przeni-
kać umie, nayłatwiey zaś wyplenić szkodliwe ziar-
na w zarodzie, Możeby też mniey uporczywie pa*
nowały złe nałogi, gdyby pierwiastkowe ich ży
wioły umiano rychley przygasić. Nie umiem wska-
zać dogodnych w tey mierze prawideł, iakieby się
zastosować dały w zamiarze usposobienia dzieci i
młodzieży, z pośrzód ubóstwa do dalszego, praco-
witego i przykładnego ich życia.  Godzi się-tu za
godnyz wielu miari wyborny wzór podadź zakład
iednego dobroczyńcy, w tymże celu, niedawnemi
czasy, przedsięwzięty we Francyi śrzodkowey, wZy-
onie mieście głównóm departamentu Rodanu (dep.
du Rhóne), w którem, oprócz biblioteki 'publiczney
i innych zabytków sztuk, rzemiosł i handlu, znay-
duie się wspaaiały szpital, tudzież przytułek dla
starców , sierot i podrzutków, więzienie 1 t.d.

Dom przytułku w Lyonie (14).

Czci godny dla swoiey światłey gorliwości, Xiądz |
Barbier iest pierwszym założycielem tego domu,

 

(11) Wyiątek z Revue encyclopćdigue, Vol. XVII, Livraison 50.
1825 pag. 427,
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nazwanego domem przytułku i kunszłu (maison

de refuge et d'atelier), dla młodzieńców obwinio-

nych. Wiego zaś przedsięwzięciu iedynym było

celem, aby nakłaniać do cnoty i do nawyknienia

w pracy zaprawiać nieszczęśliwą młodzież, obłąka=

ną namiętnościami, a nayczęściey nędzą. Uznawszy

pożytek towarzystwo złożone z osób naydostoy-

nieyszych, przyłączyło się dó X. Barbiera, aby u-

stalić tenże zakład i przeznaczyć go do przyymo-

wania, na mocy otrzymanego ułaskawienia, mło-

dych winowayców skazanych pod straż czyli niewo-

lą na czas ograniczony. Dom przytułku i kunsztu

bynaymniey się nie uważa iako więzienie, lubo mło-

dzież w nim się znayduiąca, poddana iest pod u-

trzymanie wewnętrzne wcale ścisłe. Wzamiarze

ma swoim towarzystwo pokazywać młodym więe

znióm przypusczenie do tego domu za łaskę szcze-

gólnieyszą, a dzielnemi śrzodkami obudzać w nich

szlachetną emulacyą, aby nakłonić do pracy i po-

rzucenia występnych skłonności. Nauczani są za-

sad religiynych, czytania, pisania i rachunków.

Wszelkie zas urządzenia zmierzają do wpoienia

w nich zamiłowania moralności i przyzwoitey rząd-

ności. Nade wszystko usiłuią wyuczyć iakiegokol-

wiek rzemiosła, za pomocą którego, wyszedłszy

z tego instytuta, miećby mogli nieomylny sposób

utrzymania się ciągłego. (i, co nczynili zapisy,

wpisani są w poczet opiekunów zakładu (prote=

cteurs dePetablissement)maią mieć należyte obja-

śnienia, iakich zażądaią, względem postępku mło-

dych więźniów. Doznaią też przez to szczęścia z od-

zyskania na łono społeczności tych młodzieńców,

kiedy ci, po dozwolonćm wystąpieniu, przez nieska-

zitelne postępowanie, ze wszech stron doświadczo-

ne, zjednaią łaskawość monarchy i ukrócenie swey

kary. Sam krol, xiążęta i xiężniczki , tudzież pier-
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wsi urzędnicy zachęcili i wspomogli ten iostytnt
osobistemi darunkami. |
W pismie wyżey wymienionćm, z którego się

ninieysza wiadomość o rzeczonym zakładzie wyięła,
ogłoszone też iest wezwanie, tudzież wskazane miey-
sce i droga, iakąby się mogły przesyłać zapisy lub
donacye od wszystkich osób, chętliwych podobnym
zamiarom, a żądaiących ze swoiey strony przyczy-
nic się do rozszćrzenia w całóm znaczeniu tego do-
mu w Lyonie: przez coby większa liczba młodzie-
ży, wcześnie oderwaney od obłąkania i lenistwa,
przywróconą snadniey została użytkowi społeczno»
ści. Któż przecię, w łaskach fortuny zostaiący, a
przychylny ladzkości, patrząc iey dobra, wahatby
się acz z miernuą pomocą pospieszyć gwoli iey po»
trzebóm? Żaden kray wie iest zapewne tak szczęśli»
wym, iżby się w nim nie znalazła nieiaka liczba lu-
dzi, osobliwie z mższey klassy pogrążonych w nie-
przenikłey slepocie, tak względem znaiomości czy»
stych prawd religiynych, iako też istotnych cnót
pożytecznego życia. Liecz ieśli złego, co się z czło-
wiekiem rodzi, całkowicie uprzątuąć nie snadno;
to z niemnieyszóm usiłowaniem zarody iego, nim
leszcze górę weźmie, wstrzymać i przytłumiać przy-
stało, ile obowiązek ludzkości, ile wzgląd na krew-
kość przyrodzenia człowieczego czynić tego dozwa-
la, wedle owego u prawoznawcy (12) zdania: Nam
ut omnia bene sint , fieri non potest, nisi omnes
boni sint, ac licentia urbium reprimatur, quae,
auciore Seneca, disciplina aliquando , metuque,
nunquam sponie considet. :

„Alexander BonaTKIEWICz.

 

(12) CnexaNi 1. 1. T. 1. fin,
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Fundusz X. Andrzeia HiNTza, zmarłego w ro-
ku 1817, na Xięży świeckich emerytów i ln-
walidów w Iłlłukszcie.

Ja XiądzAndrzey HiszKapelan Dworu Szlos-
bergskiego przez wzgląd na stan biedny Duchowienń-
stwa świeckiego przy: parafialnych obowiązkach
w prowineyi Knrlandzkiey (1) w schyłku wieku bez
nadziei przytułku pracuiącego i przez wdzięczność
ku mieyscu, w którćm początek stanu Duchowne-
go wziąłem, sustentacyą powołaniu moiemu przy-

zwoitą miałem i koniec wedle nięodmiennych Nay-

wyższego wyroków kapłaństwa razem z Życiem

nie zadługo znaleźć spodziewaiąc się, przy oszczę-

'<dnćm życia moiego potrzeb opędzeniu, odpowiedni
moiemu od dawna życzeniu kapitalik zebrawszy,
na stały i nigdy od nikogo naruszyć się nie mogą-
cy fundusz wiecznotrwałóćm prawem, polecając nay-
czulszey opiece duchownego i cywilnego Rządów,
w nastiępuiącey osnowie nazawsze oddaię, stauo=

więi zapisuję: 1) Kapitał móy od summy trzy ty-

siące rubli w srebroey rublowey monecie u Jaśnie

Wielmożnych Hrabiów Michała i Izabelli Zyber-

gów wicegubernatorów Wileńskich wedle obligu

od nich wydanego, a na imie JX. Superiora zgro-

madzenia JXX. Missyonarzów ftłuksztańskich prze-_

Jewsiąc, nazawsze zlokowawszy, procent piąty od

takowey summy; toiest: rubli srebrnych sto pięć-

dziesiąt Domowi Hłuksztańskiemu Xięży Missyona-

rzów w terminie na śty Jan dnia 24. miesiąca Junii

przypadającym corocznie przeznaczam. 2) Za pro-

cent od summy wyżey wyrażoney, aby JJXięża Mis-

syonarze iednego Kapłana ze świeckich Xięży przy

0) Kurlandya, która dawniey składała dyecezyą lafłancką, od ro-

© ku 1798. należy do dyecezyi wileńskiey.
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parafiialnych posługach, czy to pracą, czy wiekiem,
czy też defektami ciała lub umysłu na siłach zwą-
tlonego, w domu swoim przy Kościele Iłłuksztań-
skim na wspólney Kapłanom wygodzie, daiąc stół,
staucyą, opał, światło, a w potrzebie i posługę iako
Emerita lub Inwalida ciągle u siebie utrzymywali,
i z miłością chrześciiańską wszelkie iego potrzeby
opatrywali, ninicyszym moim funduszem nayuro-
czyściey na wieczne czasy obligacyą wkładam.W cza-
sie zaś tańszym na produkta wiktualne, iest moią
chęcią i życzeniem, iesli się trafią potrzebni, aby
dwóch Emerytów lab Tawalidów na tym funduszu
było utrzymywanych. 5) Kapłan Emerit lub też
Inwalid nie z innych mieysc, iak tylko z prowin-
cyi Kurlandzkiey, iak teraźnieysza rozciąga się Gu-
berniia Kurłandzka, równie i z Plebanii, czyli też
z Parafii Lixnańskiey (1) choć w Inflantach exystu-
iącey, rzymsko-katolickiego wyznania świeckiego
kleru, na ten fundusz ma bydź przyymowany, wy-
łączaiąc nazawsze od tego funduszu kapłanów li-
tewskiey prowincyi, iako maiących i dostateczne
beneficya 1 emerytalne fundusze (2), ninieyszćm mo-
ićm dobrowolnćm prawem fundnszowćia zastrze»
gam, iSuperiorom Domu Iłłuksztańskiego nad ta-
kowym wyborem w nayśscisleyszćm rozumieniu ba-
czność poruczam. 4) Kapłani na ten fundusz przy-
ięci, ieżeli będą w możności odprawiania Mszy świę-
tych, tedy w ciągu całego roku zą duszę X. An-
drzeia Hintza i za dusze ratunku potrzebuiące od-
prawią Mszy świętych czytanych dwadzieścia pięć.
Jeżeli zaś nie będą wstanie odprawiania Mszyświę-

,

 

(1) Lixna iest położona na drugiey' stronie Dźwiny w Inflantach
zwanych niegdyś polskiemi , co dziś stanowi powiaty Dyne-
burgski, Rzeżycki i Lucyński, w gubernii Witebskiey, a któ-
re należą do Dyecezyi Mohilewskiey.

(2) Dzieiów dobrocz. r. 4821. str. 511.
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tych, tedy na tę samę iniencyą, iak wyżey powie
dziano, codziennie odmówią Rożaniec, lub też w re=
szcie quinque Pater et „Ave totidemque Requiem
aeternam. 5) W zdarzenia, gdyby Kapłanów E-
merytów nie było potrzebniących ninieyszego fun-
duszu, wtenczas należy przyiąć i utrzymywać dwóch
kleryków na świeckich xięży w seminarium Iiłuk-

sztańskićm aż do wyświęcenia na kapłaństwo, na ten-
że sam fundusz, Po wyświęceniu których, JX, Su-
perior na każdego z nich włoży obowiązek odpra-
wiania po dwadzieścia pięć Mszy świętych czytanych
za duszę fundatora xiędza Andrzeia raz ieden tylko.
Z tych zaś nowo wyświęconych Kapłanów, ieżeli
będzie potrzebować JX. Pleban Lixnański do po-
sługi swoiey parafiialney, tedy będzie miał naza-
wsze prawo nie zaprzeczone dla siebie wziąć iedne-
go za kommendarza, nie darmo iednak, lecz. za
przyzwoitą kommendarzom wedle umowypensyą.
6) W przypadku (dla nieprzewidzianych nam teraz
w przyszłości przyczyn) ustaniawlfłukszcie JJXX.
Missyonarzów existencyi, takowy móy fundusz ze
wszystkiemi w górze szczegółami i warunkami do
dyecezalnego seminarium przenieść będzie należało.

7) W zdarzeniu zawodu, mitręgi lub nieakuratne-
go w terminie swoim opłacania procentów, a tćm
bardziey dla słuszney obawy zaginienia całkowitey
summy, moc i prawo cały kapitał trzy tysiące ru-
bli srebrnych z teraźnieyszey lokacyi ściągnąć a
przy pomocy mieyscowego Dziekana na inne bez-
pieczne mieysce, biorąc nowy oblig z tymże samym
procentem piątym przez troskliwość o dobro ni-
nieyszego funduszu moiego, przeniesć i lokować
JJXX. Superiorowie liłuksztańscy nazawsze mieć
będą. 'Takowy więc funduszowy móy zapis ze

Wszystkiemi wyrażonemi w górze warunkami, aby
wedle czystey moiey dla chwały Boga i miłości

Dzieie Dobr. T.III. N.12. rok 1823. 29 ”
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uszu (pisarzu) kapitalnym pińskim: „, Musiał prze-
„to on notaryusz kapitularny piński zwać się tak nie
„od funkcyi iakiey w kapitule iakoby wtedy będą-
„cey przy katedrze pińskiey, lecz albo od obowią-
„zku 61 t d. albo i t. d.

My, zamiast tego wnioskuiącego sposobu mó-
wienia musiał, okażemy w swoićm mieyscu: że nie
mnusiał , ale rzeczywiście zwał się i był czynnym
członkiem kapituły pińskiey. "Tu tylko dosyć iest
namienić, że w taki sposób rzecz wyrażona nie sta*
nowi dowodu ale.tylko domysł, który nader płon-
nym bydź może, i iest w samey istocie,

Podobneyże wagisąatitora dowody brańezmil-
czenia o kapitałach synodu kobryńskiego (str. 10),
synodów brzeskich zaRahozży metropolity (str. 1 1),
i kiiowskiego (str. 12); takoż ustaw Jarosława Wło-
dzimirowicza 1 samego Włodzimierza W. (str. 12).
A ieszcze i tćm wykracza, że w pomienionych miey-
scach rzeczywiście znayduiące się świadectwa o ka-
pitułach ruskich w taki sposób uważa, iakby o tóm
1 wzmianki tam nie było. Ale i to zostaw y do
swoiego mieysca, a postąpmy do dałszych autora
dowodów. :

Takim iest list JW. metropolity Grzegorza (Dzieie
_Dobr. Tom. IIL. str. 178—180) do swego suffragana.
Lecz cóż ż niego się wywiążuie. Nie to, czego an-
tor chce: iakoby on był dowodem niebytnosci ka-
pituł ruskich, ale tylko, że metropolita nie wie-
dział, czy kapituła wiłeńska i brzeska maią rzeczy
wistą bytność. Wyraźnie bowiem na żądanie X.
Szydłowskiego © przemianowanie go prałatem wi-
leńskim mówi: „na takowe zagadnienie, nie umiem
1a directe odpowiedzieć, (str. 179): „dotychczas nie
wiem na iakićm prawie JW. biskup brzeski fua-
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dował (a) kapitułę swoię i kanoników i nieco ni-
żey: domyślam się iż Illmus brestensis prawem
epiinii (kanoników) ustanowił, a takićmże prawem
zaszło podobno przemianowanie brzeskich na wi-
leńskich * i teżto archipasterza wątpliwe słowa: nie
umiem, nie wiem, domyślam się, podobno, to
iego w tey mierze wahanie się, ma bydź zasadą:
5 wfoc dostoyności i tytułów w kościele
„zjednoczonym używanych? (str. 178) Czemu raczey
autor nie chciał zastanowić się nad temi mieysca-
mi ninieyszego lista, w których wyraźne znayduie
się o bytności kapitał ruskich świadectwo ?

- Cóż tą ieszcze stanowi, że metropolita leon
Kiszka, nuncyuszowi apostolskiemu (str. 180) „,ró-
wnie mocno i gruntownie odpowiedział, dowodząc
naywidoczniey, że nigdy nie było żadney kapitu-
ły Ilwowskiey< kiedy pomimo to mocne, grunto-

wne, i nąywidocznieysze odpowiedzenie, kapitu-

ła ruska lwowska od dawnych czasów ciągle byt
swóy miała i ma dotąd. To tylko się okazuie z do-
wodów Leona metropolity, (których iednak autor nie
raczył choć pokrótce nam przywieśdź), że iego by-
ło życzeniem dowieśdź niebytności pomienioney
kapituły; ale to zeszło, iak skutek okazał, na ni-
czem, bo pa gruntownych zasadach , rzecz przecie
wną potwierdzaiących nie brakło i nie braknie, co

będziemy starali się takoż wyiasnic niżey. :

A choćby i to prawda była, co poważny histo-
ryk Karamzin, którym się autor zastawia (str. 181),
© nieautentyczności dwóch dawnych przywilejów,
nadanych kapitule hwowskiey od Kniazia LwaDa-

niłowicza powiada, i z tego wywiązałoby się tylko,

że byt wspomnianey kapituły nie sięga tak da-

4

(a) Nie fundował JW. biskup brzeski swoiey kapituły, ale ią od+
mowił; o czćima niżcy.

ł

Y 4
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wnych czasów jak te przywileie poświadczaią, ale
nie to, €o autor sobie za fundament założył: (Dzie-
ie Dobr. Tom HI. str. 14) „że zniskąd powziąć tego nie
można, żeby albo byli kiedy przy kościołach kate-
dralnych ruskich w pierwiastkowóm ich nastaniu
w znaczney ilości kapłani świeccy pod nazwiskiem
kapitały, albo, żeby przy nich urwał dotąd odda-
ze zwyczay odbywania czynności kapitulnych
2-0. ad. ,

Jeden bowiem z tych przywileiów, służący na
prawo wyłączne sądu biskupiego, potwierdzony
był od Stefana Batorego i Zygmunta HI. A więc,
ieżeli nie od czasów Lwa syna króla Daniła, to
przynaymniey od czasu Stefana z tegoż samego przy-
wileia okazuie się bylność kapituły Iwowskiey, i
w ogólności kapitał ruskich. Toż samo, cośmy po-
wiedzieli o liście JW. metropolity Grzegorza, mó-
wić można i O urzędowey odpowiedzi (Tom IIL. str:
182). JW. suffragana mewopolitalaego litewsko wi-
leńskiego, biskupa orszańskiego daney 2 Departa-
mentowi duchownego kollegium, w którey oświad-
czywszy, że członkowie konsystorza wileńskiego (u-
nickiego) nic nie wiedzą o bytności ruskiey wileń-
skiey kapitały, pod koniec powiada: ,, co się ty-
cze kapituły, exystencyi iey, od iak dawnego cza«
su była, aż dotąd nigdzie śladu wynaleźć nie mo-
głem.« Ale to nie dowód, że żadnego iuż śladu
nie ma. My przeciwną rzecz pokażemy. (d. c. n.)
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o HiERARCHNM KOŚCIOŁA RUSKIEGO Z RZYMSKIM
ZIEDNOCZONEGO (dokończenie ).

(Obacz Tom III. str. 283).

Dla zupełnego poiaśnienia się o hierarchicznych
dostoynościach, w kościele Unickim w Rossyi w cza-
sach naszych używanych, dosyć iest wypisać z ko-
lei ieden po drugiim Naywyższe Ukazy, do urzą-
dzenia nanowo tego kościoła, po iego prawie zu.
pełnćm zniszczeniu odnoszące się.

„Po urządzeniu dyecezyi rzymsko+ |. O ustano-
katolickiego wyznania, w Państwach ”*eniu trzech
Naszych znayduiących się, uznaliśmy PBI
za słuszną uczynić takież urządzenie dyecezyy wy-
znania unickiego, postanawialąc naprzód: Zpomię-
dzy byłych w przyłączonych do Cesarstwa Naszego
prowincyach, różnych dyecezyy Unickich (1) zo-
stawić arcybiskupstwo Połockie dla Unitów w gu-
bernii białoruskiey mieszkających, podobnie dla
gubernii litewskiey i mińskiey biskupstwo brzeskie,
a dla innych gaberniy biskupstwo łuckie: w któ-
rych w pierwszćm znayduie się Arcybiskup Herakli
Lisowski, w brzeskićm Biskup Arseni Główniew-
ski, a w łuckićm ma bydź podawaemu Biskup Ste-
fan Lewiński (2). Az

„Zwracaliąc uwagę na mnogość
spraw gromadzących się w rzymsko-
katolickiey duchowney kollegij, uzna-

a

IL Ustano-

wienie kollegii

ego Depart.

(1) W dawnćm królestwie polskićm znaydowały się dyecezye na-
stępuiące: I. Metropolia, czyli Arcybiskupstwo kiiowskie i ha-
lickie; 11. Arcybiskupstwo połockiei 111. Biskupstwo włodzi-
mierskie i brzeskie, czyli prototronia metropolii; 1V. Biskup-
stwo łuckie i ostrogskie, czyli exarchat metropolii. V. Biskup=
stwo lwowskie. VI. Arcybiskupstwo smoleńskie. VII. Brskup-
stwo chełmskie i bełzkie. VIIL. Bisknpstwo przemyśiskiei
samborskie. 1X. Biskupstwo pińskie i turowskie.

(2) Ukaz 1798. roku 28. kwietnia. -
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lismy za lepszą i dogodnieyszą, w celu prędszego
ich kończenia, rozdzielić tę kollegią na dwa depar-
tamenta: pierwszy składający się z duchowieństwa
rzymskokatolickiego, drugi z unickiego, z takićm
rozporządzeniem: aby do pierwszego departamentu
należały sprawy duchowne i kościelne wprost do
wyznania rzymskokatolickiego odnoszące się, do
drugiego sprawy takież tyczące się wyznania uni-
ckiego: dla stanowienia zaś w rzeczach tyczących się
iednego i drugiego wyznania zgromadzać z obą tych
departamentów powszechne zebranie (3).
lil. ZF/'zno- — Prezydentowi rzymskokatolickiey du-
ee $0- chowney kollegii 2ga departamentu ar-dności Me pi: „3 KZ Horakl E..zków. cybiskupowi pałockiemu teraklemu Li
———-  sowskiemu Naymiłościwiey rozkazuiemy
bydź Metropolitią Unickich w Rossyi kościołów,
który oraz ma używać wszystkich praw i zasaczy-
tów, iakiemi według ustaw koscioła unickiego i
przywilejów w różnych czasach wydanych zasczycał
się Metropolita Rostocki (4). :
AV. H'zno- Na przedstawienie do Nas uczynio=

wsesió drece "e" Od Metropolity Unickich w Rossyiyi Rade kościołów Lisowskiego, rozkazuiemy
obieg: 19 ustanowić po dawnemu litewską
-,... metropoliczą dyecezyą, przyłączając do
niey od Brzeskiey dyecezyi cerkwi 500. 20 Suprasl-
ską w Białostockim obwodzie dyecezyą znieść (5) i
znayduiące się w niey cerkwi przyłączyć do Brze-
skiey dyecezyi. 50 Nadane od różnych litewskich
 

(5) Roku 1805. lipca 16. (4) Roku1806.lipca 24,
(5) Supraślska dyecezya utworzyła się roku 1798, i na intereso-

wanie się Nayiaśnierszego Króla Pruskiego, Qyciec ś. Piius
VL. bullą swoią Supraśl do nazwiska miasta podniósł i kla-
$sztor supraślski bazyliiański pa katedrę biskupią przeznaczył:
którą zasiadali biskup Teodozyusz Wisłocki i Mikołay Duch-
nowski, i na którą w roku 1806. otrzymał mianowanie tera-
anieyszy biskup sufiragan brzeski JW. Leon Jaworowski.
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Panów do Wileńskiey katedralney i soborney No=

wogrodzkiey cerkwi dobra, nazwane poźniey sto-
łowemi metropoliczemi, a teraz w zawiadywaniu
Brzeskiego Biskupa zostaiące przyłączyć podług
pierwiastikowego nadania, do wznawiaiącey się li-
tewskiey metropoliczey dyecezyi. 40 Dla zarządza”
nia tą dyecezyą ustanowić w Wilnie pod zawiady-
waniem Metropolity, konsystorz i suffragana nazna-
czaiąc na ich utrzymanie dochody z dołączaiących
się od biskupstwa brzeskiego maiątków. 50 A ia-
ko supraślska dyecezya przyłącza się do brzeskiey ,
tak naznaczone od Pruskiego rządu 4000. talarów
na pensyą dla supraslskiego biskupa, obrócić na u-
tzymanie brzeskiego suffragana i konsystorza. 6.
W mieyscu metropeliczych litewskich maiątków,
wychodzących z posiadłości biskupa brzeskiego, zo-
stawić na iego utrzymanie ze sztalem biskupim, wy-
znaczoną mu pensyą, z pozostałemi do niego iako
biskupa brzeskiego należącemi maiątkami. 7. Zo-
stawić 2mu Departamentowi rzymskokatolickiey du-
'chowney Kollegii, wyznaczenie na mieszkanie dla
biskupa brzeskiego, i pomieszczenie konsystorza,
którykolwiek po uważeniu samego biskupa, z kla-
sztorów bazyliiańskich. 8. Przy takićm wznowie-
niu podawnemu litewskiey metropoliczey dyecezyi,
ma biskup brzeski wrócić należącą do wileńskiey
katedralney cerkwi metropoliczą zakrystyą, pozo-

stałą u niego po zniesieniu teyże metropolii. g. Roz-
dzielenie tych dyecezyy, i ustanowienie w nich na-
leżytego porządku, stosownie do innych dyecezyy
poruczyć 2mu Departamentowi rzymskokatolickiey
duchowney kollegii (6).

Nareszcie dołącza się tu z ogólnego urządzenia
inisterstwa s. d. i n. 0. 1817. roku 24. paździer-
e

(6) 1809. roku lutego 14. dnia.



442

nika Naywyżey utwierdzonego, części drugiey, roz<
działu drugiego artykuł drugi, o porządku iakim
się osoby duchowne do urzędów i nagród przed-
stawiaią: gdzie oraz iest poszczególnienie wszyst-
kich dostoyności kościelnych obu obrządków kato-
lickiego wyznania. I to położy koniec ninieyszemu
poszukiwaniu prelatur i kanoniy w kościele uni-
ckim, pokazniąc, że ieżeli one się nie znaydowały
w dawnych wiekach, nasze iednak czasy tolerować
ie zdaią się nie tak dla rzeczywistey bytności kapi-
tut, które w tym obrządku, równie iak w każdćm
z wyznań protestaockich, ze stanem duchowaych
żonatych muszą bydź nie zgodne incompatibilia ;
iak dla tytułów w nagrodę praci zasług rozdawa-
nych.
V. Porządek „Metropolita Rzymskokatolicki i

przedstawia- Gęeękounicki (7)iako przodkujący w du-nia duchow- l a : -h ; *WERJE 2: cnowienstwie tyc Wwyznan, naznaczają
rzędów i na- Się bezpośrzednie Naywyższą Jego Im-
gród. peratorskiey Mości władzą, przez Ukaz
o... do rządzącego Senatu: i w tey dostoy-
ności prezyduią w departamentach Rzymskokatoli-
ckiey duchowney kollegii każdy podług swoiego
wyznania. ©

„lnni członkowie (8) teyże duchowney kollegii
naznaczają się i uwalniają się przez Naywyższe Uka-
zy do rządzącego Senatu, na przedstawienie kolle-
gii, za pośrzednictwem Ministra, dwóch kandyda-
tów na każdą wakancyą.

„ Biskupi dyecezalai Rzymskokatolickiego Gre-
kounickiego i Ormiańskiego wyznania naznaczaią się

.  

(7) O władzy Metropoliczey, o iey znoszeniu się ze stolicą! Apo-
stolską, obszernie wykłada autor procesu Kanonicznego.

(8) Członek kollegii 2g0 Departamentu z archimandrytów bazy-
hiańskich utwierdza się wolą Naywyższą: assessorów w klerze
Umickim przeznaczaią biskupi, w rzymskim kapituły wybieraią.
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i uwalniaią się także przez Naywyższe Ukazy do rzą:
dzącego Senatu.

„Biskupi koadiutorowie i suffragani rzymsko-
katoliccy i grekouniccy, archimaudryci grekounic-
cy i ormiańscy naznaczaią się i uwalniaią się, wolą
Naywyższą na przedstawienie biskupów dyecezal-
nych przez ministra, dwóch kandydatów na każde
mieysce.

„Prałaci i kanonicy katedralni rzymskokatolic-
cy i grekouniccy (g) utwierdzaią się wolą Naywyż-
szą ma przedstawienie biskupów dyecezalnych za
pośrzednictwem ministra.

„ Naczelnicy zakonnych zgromadzeń (10) wybra=
ni według porządku ustanowionego, utwierdzaią się
wołą Naywyższą na przedstawienie kollegii przez
pośrzednictwo Ministra.

„Naczelnik główney seminaryi (11) wybrany po-
rządkiem przepisanym utwierdza się przez Ministra.

„, Wszystkie inne duchowne osoby w dyece-
zyach (12) naznaczaią się od władzy dyecezalney,
według własnego upatrzenia, lub na rekomenda-
cyą kollatorów. u :

: l

 

(g) Lubo nie znam żadnego z kapłanów grekounickich mianuią-

: cych się prałatami i kanomikami, wolą Naywyższą w tym za-

szczycie utwierdzonego; ważną atoli iest rzeczą wspomnienie

o nich w tćm mieyscu, iako nie mniey „ważne i przemilcze-

mie Rządu na takowe ich mianowanie się w rozmaitych pi-

smach urzędowych: kiedy przeciwnie znaydowanie się, gdzie

niegdzie w aktach dawnych kleru unickiego, niektórych na-

zwisk kapitulnych, na Żadną uwagę nie zasługuie, iak się to

okazało.
(10) U Bazyliianów zwani Prowincyałami. 5

(11) Regens. (12) Officyałowie czyli prez denci konsystorzów, sur—

rogaci, assessorowie, deputaci, dziekanie, poddziekanie, exa-

minatorowie, instruktorowie, parochowie, administratorowie,

wikaryuszowie.



444

WIECZOR MUZYKALNY na dochód ubogich pod o-
pieką wileńskiego Towarzystwa dobroczynno-
ści zostaiących. |

W dniu 16 grudnia roky teraźnieyszego dany
był w sali raluszowey. wieczor muzykalny na zysk
ubogich pod opieką wileńskiego Towarzystwa do-
broczynności zostaiących. Wykonywane przez Pa-
nią Ieressę Kozłowską, instytutorkę pensyi żen-
skiey w tnteyszćm mieście, oraz wspólnie przez iey
uczennice Panny: Kułwińską, De Neve, Dąm-
browską, Końęcewiczównę, Łoppatównę, Abra-
mowiczównę i Biesiekierską rozmaite sztuki wo-
kalne i na fortepiano, dzieła Cherubiniego,Boiel-
dieu, Diusseka, Rossiniego, Beauplana, Szteybelta
i t d., okazały niepospolity talent szanowney insty-
tutorki w obu tych przedmiotach, usprawiedliwia-
ły razem iey usilnosć w usposobieniu uczennic swo-
ich. Z ukontentowaniem słuchała Publiczność, iak
młode Panny, pod iey dozorem wychowaiące się,
religiynemi i morałnemi uczuciami przelęte, pier=
wsze owoce nabywanych talentów poświęciły
wsparciu ubogich bliźnich. Liczne pa kążdey exe-
kucyi oklaski i po skończonym wieczorze złożone
podziękowanie, dowodziły, ile Publiczność zebra-
na ceniła to szlachetne poświęcenie się. Dochód
czysty do kassy Towarzystwa dobroczynności z tego
wieczora weszły, po odtrącenią wydątków na świa-
tło, wynagrodzenie dwóch orkiestr mieskiey i woy-
skowey, tudzież jnney drobnieyszey expensy, uczy”
nił rub. srebrnych 285. kop. g5.
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SPRAWA Z DZIAŁAŃ TOWARZYSTWA PATRYOTYCZNEGO
Daw w Saskr PereksBuRGv. (Z oddzielnego do-
datku do gazety sanktpelersburskiey  Nru

64go0, roku 1823.)

(Dokończenie Ob. Tom IAI. str. 303.)

Summy towarzystwa obracane były: 1) na u-
trzymanie szkoły sierot, założoney przez towarzy-
stwo, dła edukacyi 5ostu panien szlachelnego rodu,
które utraciły rodziców w czasie woyny 1812 roku.
Szkoła ta bardziey iest żnaioiną pod imieniem in-
stytutu patryotycznego Towarzystwa Dam i obey-

muie wszystkie przedmioty wychowania, panienkom
szlachemym właściwego. Dotąd wyszło z tey szko-

ły wychowanek i pensyonerek 46; z liczby tey
w 1819 roku 21, w 1822 r. 25, teraż eduknie się
70 panien: w liczbie tey 51 na koszcie towarzystwa,
a 59 na koszcie NaviassieYszey FawILi i szczegól-
nych osób dobroczynnych. z Ć |

Do liczby przedmiotów, w szkole daiących się
wchodzą: nauka religii, literatura rossyyska i oy-

czysta historyia, ieografiia, historyia powszechna,
ięzyk frańcnzki i literatura fraucuzka, ięzyk biemie-
cki, rysunki, tańce, muzyka instrumentalna i spiew
duchowny, w szczególności zaś wsżelkiego rodzaiu

roboty ręczne (1) 3
(2) Na utrzymanie wróżnych częściach miasta
szkół szczególnych (2), dla uczenia ubogich panien,
Stepini 2 kie

(1) Uwaga. Pod zawiadowaniem rządu towarzystwa patryotyczne-

go Dam zostaje szkoła, nazywasąca się domem pracowitości,

utrzymuiąca się zhoyności JEGO CEsaRSKIEY MoścI. W zakła—

dzie tym, oprócz robot ręcznych uczą się zakonu bożego, a-

rytmetyki, ięzyka niemieckiego i francuzkiego. *

(2) Szkoły te są w następuiących częściach miasta (w każdey po

15 panien): w częściach Il, III i IV admiralicyyney, w wy-

borgskiey, petershurskiey, wasilewskiey i jodwisarney.

Towarzystwo z wdzięcznością wspomnieć powinno 0 gorliwości
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pierwszych tych przedmiotów wychowania życia,
które w poźnieyszym czasie mogłyby zabezpieczyć
ich potrzeby, i podadź im śrzodki, stania się poży-
tecznemi w familiiach swoich.

5) Na wspomożenie familiy, zniszczonych przez
woynę 1812 roku, ranionych, powróconych z u-
zbroienia, pozostałych tu w ostatnim niedostatku
żon, dzieci, zgrzybiałych oyców i matek, których
synowie poszli do uzbroienia. „Na iednorazowei
coroczne wspomożenie wdów i sierot milicyantów, i
rang niższych.

4) Na przesyłanie do różnych miast wspomo-
żenia dla zniszczonych, na wsjomożenie zgrzybia-
łych płci oboiey, maiących wieku lat więcey OŚciu
skaleczałych, obciążonych familiiami i niemaiących
śrzodków do zarobienia sobiena wyżywienie przez
pracę. Ę |

Nieodbicie potrzeba było użyć nieiakie części
summy na przesyłkę wspomożeń, na drukowanie
obwieszczeń, opłatę ludzi pracuiących w kancella-
ryt i na potrzeby kancellaryyne.

Do roku 1816 wysłano do różnych
miast na wspomożenie zniszczonych do
Moskwy, Smoleńska, Możayska, Bo-
rowska, Ruzy i Werei . . . . 95,375 rub.

Rozdano przybyłym z różnych ga-
berniy, zniszczonym przez nieprzyia-
ciela, 2,584 familiiom . * . . 210,850 —

Przybyłym na powrot z uzbroienia
i krewnym ich na iednorazowe i co-
roczne wspomożenie 1,018 familiy . 33,990 —
 

uczących bezpłatnie w tey szkole zakonu bozkiego, ihistoryiśw. wszkole sierot r. 1812 kapłanie i kawalerze Czertkowie,wasilewskiey części kapłanie Kniaziewie, wyborgskiey kapłanie
Barsowie, 2giey admiralicyyney dyakonie cerkwi śgó Mi ołaia
i kapłanie instytutu maryińskiego, któryuczy w śtey części ad-
miralicyyney i petersburskiey, ć
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Na utrzymanie szkoły sierot w 1 812

roku wci OWO KA, . 42,000 —

Na przesłanie wspomożeń, druko-

„ wanie obwieszczeń, powzeby kancella-

ryyne i na płacę dla dwóch ubogich

pisarków « + © + < *' * ; 5,225 —
 

Wszystkiego 587,40 r.

Od roku 1816, w którym zdana

została pierwsza sprawa z działań to-
warzystwa patryotycznego dam, wy-

datkowano:
|

Na utrzymanie szkoły w 1816 r. 24,576 r. 40 k.
pó RE — 1817 r. 28,000 —

i na oporządzenie w niey kaplicy 13,555 r. 60 k.

ią „ŻĘ — WIŚlÓ r. 351,000r. !

A. opa — w1819 r. 25,000r.

i na kupienie domu dla szkoły 105,000 r.

w 1820 na utrzymanie ireparacye 42,852 r. 52 k.
a woja — w 1821 r. 25,000r.
 |

Ogół: od roku 1813 do 1822

wzięto na szkołę sierot 1812 r. 1 Da

kupienie dla niey domu, oporządze-

nie kaplicy i t.d. (4 yta. .020,002.03k.

Na wspomożenie ubogich:

w 1816 r. rozdanona 606 familiy 15,487 r. 5ok.

1817 się 1592 — 46,075 r. 213

1818 — Bo0 we.  MĄIIOK

1819 — 420 — 6,907 r.

1820 — 346 — 9,590 r.

1821 — 150 —. 4,3540 r.
 

Ogół do 1822 roku wydano na

wspomożenie dla nieszczęśliwych 95,307". 713

Na płacę urzędnikom, służącym

w rządzie towarzystwa i dalsze wy- !

daiki« 1816 rokn "4-4 «14 23. -1001 1:75. k,



448 daj

W 1817 roku na utrzymanie
szkół częściowych, opłatę oficyali-
stów i dalsze wydatki . . . . 46,075r. 213 k.

w 1818 roku . „ . „. 6,7g6r. 2
— 1819 — , s ; 7,565 r. 48
— 1820 —„| 4/ef w. t:- 17,584, 04
= 89] ub . +. 4980r,

IV ogóle: od 1815 do 1822 ro=
ku na utrzymanie szkół częścio-
wych , ba opłatę oficyalistów w rzą=
dzie towarzystwa służących, na po=
rzeby kancellaryyne i dalsze roz.
chody użyto "PODEE JT" e ATW 75,805 r. 532 k.

Całego od r. 1812do1822wy=
datkutowarzystwa było «+ .« +. 880,135r.,77; k.

 

- Sanktpeterzburskie damskie patryotyczne towa-
rzystwo i teraz pracuie 2 tąż gorliwością w pełnie-
niu dobroczynnych swoich zamiarów. Szkoła sie-
rot, w 1812 roku przez nie założona, znayduie się
w stanie kwitnącym. Wiele prywawych szkół rę-
kodzielniczych utrzymuie się iego nakładem. I cho-
ciaż ślady zniszczenia od czasu pobytu nieprzyia-
cielskiego, iuż zagładzone zostały; dotąd iednak
towarzystwo tysiące ieszcze znayduie rodzin potrze-
buiących pomocy. Jakkolwiek ludzkość byłaby
czynna, zawsże biednych znaydować będzie: iak-
kolwiek troskliwa byłaby litość, zawsze ieszcze zo-
staną nienawiedzone mieszkania nędzy i choroby.
Lecz z drugiey strony towarzystwo iedynie tylko 0=
fiarami członkówiszczodrobliwością Cesarskiey Fa-
milii teraz uwzymywane, z żalem potrzega osłabio-
ną gorliwość w dostarczaniu prywatnych ofiar, nie-
odbicie potrzebnych do wsparcia dobroczynnych
iego postępów. Za coraz większćm zmnieyszaniem
się ofiar, widząc stopniami zmnieyszaiące się kapi-
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tały 'i ograniczenie swych śrzodków, wypada na
wniosek , że troskliwość poiedynczych dobroczyń-
ców, zwrócona ku tak licznym przedmiotom, ła-
two mogła utracić sprzed oczu towarzystwo, któ-
re w działaniach swoich szukało więcey pożytku
bliźnich, niż sławy; i zbieraiąc taiemne dary miło-
sierdzia, rozdawało ie w cichości.

Stale pragnąc i na czas dalszy wypełniać przy-
ięte na siebie obowiązki, towarzystwo nanowo Wwzy-
wa i uprasza, do przyjęcia ucześnictwa w swoich
staraniach, czynnego i zawsze gotowego bydź po-
śrzednikiem między dostatkiem 1 nędzą. Oyczyzna
uwielbi ofiary dobroczynności; błogosławieństwa
ubogich będą im towarzyszyły: we łzach wdzięczno-
ści wyczytaią oni swe dzieła; i pierwszą nagrodą
spaniałomyślnego serca, będzie własne ich uczucie.
Gdy sobie wyobrażą tych, których niewidomą rę=
ką miłosierdzia mogą wa drodze życia podźwignąć;
starców, tych oyców familii, na łożu boleści, wpółna-
gichi okagójchi doWy bez przytułku, sieroty, tych
to pielgrzymów świata, igrzyskóm iego wydanych:
to bez wątpienia nie będą potrzebowali mocniey-
szych dła swego serca pobudek , iżby swemi ofiara-
mi pomogli damskiemu patryotycznemu towarzy-
stwu, do stałego utwierdzenia związku, dla pomo-
cy bliźnim ustanowionego.

Zdaiąc sprawę ze swych czynności i użycia ka-
pitałów, towarzystwo, spodziewa się przez to pod-
woić powszechne zaufanie. Staraiąc się bydź mniey
wiadomóm, ażeby uczuć całą roskosz dobroczyn=
ności do tego czasu spełnić to zwlekało. Lecz u-
znawszy teraz za rzecz pożyteczną, uczynić wiado-
memi swoie rozporządzenia, i ofiary prywatnych o-
sób, zamierzyło corocznie dawać z nich sprawę; z tą
nadzieią, że publiczność, zważywszy cel towarzy-

Dzieie Dobr. T. III. N. 12. rok 1823. 50
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stwa 1 obeyrzawszy użycie iego kapitałów, nową
gorliwością wesprzeć go pośpieszy.

Autentyk podpisali:

Prezyduiąca w S. Petersburskićm damskićm patryot.
towarzystwie, Katarzyna Xiężna Miesczerska.

Rzeczywisty Radzca Stanu, Alexander Turgieniew.

Zgodno: Tytularny Radzca, Fiedorow.

 

Podniesienie osób duchownych na wyższe
stopnie.

1) Jego Cesarsko Królewska Mość nayłaskawiey
dekretem swym z dnia 20. listopada 1825, roku
mianować raczył X. Józefa KoŹMIANA biskupa ka*
liskiego senatorem królestwa polskiego.

2) Przez Naywyższy Ukaz Jego Cesarskiey Mo-
ści do rządzącego Senatu wydany dnia 25. listopada
1825. r. na przedstawienie biskupa łuckiego uni-
ckiego Jakóba Martusewicza, naymiłościwiey mia-
nowany wikaryuszem tego biskupstwa officyał ta-
mecznego konsystorza Prałat Cyrylli SreRocmskt.

5) Naymiłościwiey przez Naywyższy reskrypt
z dnia 18. listop. r. b. mianowany kawalerem orde-
ru s. Włodzimierza 2giey klassy: Wikaryusz me-
Wwopolii Sanktpetersburskiey nayprzewielebnieyszy
GRzecoRz biskup rewelski.

4) Na odprawionym wRzymie d. 20. listopada
1825. publicznym Konsystorzu, Oyciec ś. dał ka-
pelusz kardynalski kardynałom bz VrrranovA S0-
LARA, DE CLERMONT-TONNERRE i DE LA FARRE.

A
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WIADOMOSCI ROZMAITE.

1) /zmianka o Towarzystwie dla postrze-

gania karności więzień w Londynie. Na osta-
tnićm tego Towarzystwa zgromadzeniu, pod pre-
zydencyą Xiążęcia Glucester, sekretarz w czyta-
nym rapporcie wykazywał nowe nadużycia w utrzy-
maniu wewnętrznóm po większey części więzień,
któreto, mimo usiłowania Towarzystwa, przedsta-
wiały ieszcze widok mnogich nieładów i zepsucia.
Obstawał zaś za potrzebą rozdzielania między sobą
winowayców, co iuż przylięto zostało po wielu
domach pokutniczych. Nie mało się bowiem znay-
duie takich, w których oboiey płci więźniowie są
pomieszani, nauki religiyne przerwane, a robota
zaniedbana. Tenże sekretarz obszćrniey się zasta-
nawiał nad wpływem dobroczynnym, iaki sprawiać
zwykło uczestnictwo niewiast względem porządku
wewnętrznego więzień, za dowód czego służy cał-
kowita zmiana w- więzieniu New-Gate. Również
zwracał uwagę na potrzebę nieodzowną óddziela-

nia młodzieży, 15 1 16 lat, od przestępców doro-
słychi zatwardziałych, nie mniey iak względem

* ochronienia pićrwszych, ile tego możność dozwa-
la, od zepsucia więziennego. (/evue encyclopć-
dique 1823. Septembre.) |

A. B.

2) Młyn ku zatrudnieniu więźniów służący.
Pewny P. Cubitt Ipsmick nie dawno wynalazł
młyn do mlecia zboża i podnoszenia wody w wię*
zieniach. Młyn ten może się obracać przez wię-
Źniów, za pomocą stopni, na które stąpaią: do-
świadczenie zaś przekonało, że owa czynność u-
iniarkowana, iest nader pomocną dla zdrowia wię-
źniów ( Tamże). A” A. B.
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3) Nowszą wiadomość o kassie oszczędliwey
w Bordeaux (1). Podług rapportu podanego wd.
16. kwietnia t. r., powszechnemu zebraniu założy”
cielów tey kassy, -przez P. de Breteuil, prefekta
departamentowego, kassa oszczędliwa miasta Zor-
deaux, otrzymała w dotacyi - _ 15,200, frank.

Od 5,107. osób wkładaiących,
czyli depozytorów, w liczbie 11,865.
akcyy - - - - - = « » 92,804,680. —
W zysku z procentów - - 181,454. —|

| w ogóle 2,499,315. frank.
Pozostaie tylko do wypłacenia

dla 2,127. wkładawców - - 1,717,973. frank.
Cała zaś percepta kassy = -  1,774,764. p
Zysk z dotacyą razem wynosi  56,5gu. frank.

Zgromadzenie patrzy z pociechą na pomyślność
stanu tey kassy, iedney z nayznacznieyszych, iakie
się mogły we Francyi upowszechnić, dla dobra niż+
szego ludu, a naybardziey rzemieślników. Tćm zaś
pięknieysze zapewnia pożytki, że w tak handlownóm
mieście, iakićm iest Bordeaux, w każdćm zdarze*
niu dla mniey dostatnich zaiedyną ucieczkę służyć
może. ( Tamże). A.B

 

 

4) Za pomocą Zbawiciela i dobrotliwego Boga, a
ze szczodrobliwości Naymiłościwszego Cesarza Je=
gomości urządzony wPetersburgu u mostu Kalin-
kina przez radę Imperatorskiego towarzystwa człe*
kolubnego Dóm przytułku dła ubogich, dnia 1g0
listopada r. b. w dzień śś. Kozmy i Damiana od-
kryty został. Nayprzewielebnieyszy Serafin me*
tropolitia nowgorodzki i sanktpetersburski, oraz
członek teyże rady, przykładaiąc się do niezwło*
 

(1) Ob. Dziet. dobr, wyżey str. g4.
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cznego wypełnienia zamiarów Cesarza Jegomości,
oświadczył chęć odprawienia dziękczynnych mo-
dłów Panu; a potóm za uprzednićm poświęceniem i
pokropieniem wodą święconą wszystkich części do-
mu, przez archimandryta Gerasima w gronie du»
chowieństwa, uroczyście odprawił to nabożeństwo.
Na zakończenie liczny i dobrany chór śpiewaków
JW. metropolity zaintonował pieśń ku chwale
CnRrsrusa Pana: Ciebie Boże chwalimy i życze-
pia lat długich Jego lmperatorskiey Mości i całe-
mu Panuiącemu Domowi. Obecny przy tćm, Ale-
xander xiążę Golicyn główny Beko: towarzy=
stwa i prezydent rady tegoż, z wielu inoemi człon=
kami, obeyrzawszy wszystkie zakładu części, z ra-
dością widział zewsząd dobre początki chwalebnych
przedsięwzięć, a umieszczeni iuż w tym domu u-
bodzy sami oświadczali nayżywszą wdzięczność za
dobroczynne na nich względy. Nayprzewielebniey-
szy metropolita ustnie napominał niedołęgów i u-
bogich do spokoynego i bogoboynego życia, do
ciągłego napawania serc swoich modlitwą i wdzię-
cznością ku Panu Bogu piec" wszechwładnemu
oraz Naypotężnieyszemu Jego Pomazańcowi Cesa-
rzowi Jegomości. Na pamiątkę dnia tego błogosła-

wił dom obrazem Zbawiciela, a P. Bazyli Zyno-
wiew członek rady, radzca tayny dla obrazu Nay-
świętszey Matki boskiey w nowo urządzaiącey się
tam cerkwi, ofiarował lampę srebrną wyzłącaną.
(pyckii Musdauąv 1820 N. 275). L A

5) Gazeta rządowa pruska donosi z Poznania, iż

wdowa po ienerale UAggorzewskim zapisała 20,000
zł. pol. na ubogich uczniów tamecznego gimnazyum,

(Kuryer warszaw.d. 20 listop. r. b. N. 276.)
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P. Alexander Bopatkiewicz członek czynnykomitetu darował: 1) The ConditionsofobtainingSalvation by Jesus Christ. Briefly proposed byJFay of question and answer ; which may serve«s ań exercise for the Charity Schools 10%k edit.London 1590 in 12mo str. 36. 2) The FoungHoman's Monitor ; shewing the great Aappinessof early piety, andthe dreadful consequences ofJorsaking thepath of virtue 7tkedit. London 1802in 12m0 str. 36. 5) State ofthe Institution for thecure andpreveniion of Contagious Fever in theMetropolis. London 1805 in 8%str. 47. 4) Be-aniwortung der Frage: welches sind die dien--lichsten Mittel zur Beforderung der: Gesundheitwahrer Gelekrten, und welches ist das vorzii
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sunden Modegeleńrten Bohmens und Oester-
reichs?. Prag 1785 in 8% str. 16. 5) Organizacya
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1810 IN 8% yo]. 5, 5) Hsnkcmie om» Meąuso-pnnan-
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4) Summarischep Ausweis iiber das bey dem „r.
zmeinstutute derK, AR: ResidenzstadtJY' ten. 1 798—>
17g9 und 1800- 1801r, Wien. in 4t0 vol. 2.
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PROSPEKT.
 

 

PISMA POETYCKIE

| AGNACEGO SZYDŁOWSKIEGO.

 

-Sropix doskonałości do iakiego w dzisieyszym

wieku przyszły nauki dokładne i na doświadczeniu

oparte, zbliżaiąc człowieka do ściśleyszego coraz

poznania natury, przezpilny i surowy rozbior dzia-

łań tak fizycznego iak umysłowego Świata; Co*

dziennie prawie ścieśnia, źmaginacyi czułości i ży”

uych uniesień granice, w którychsię istota poe-

zyi zawiera. Stąd ćwiczenie się w tey sztuce, spra-

wiedliwie bozką nazwaney, tym cięższe do zwal-

czenia krępuią trudności, im powszechniey duch

rachuby i dociekania, nad entuzyazmem i smakiem

w naukach i sztukach pięknych przeważa. Dziwić

się przeto nienależy, iż poezya w naszych czasąch,

nietyle co dawniey czeicielów 1 stronników znay-

duie. Płody mniey szczęśliwe,mierne, lub, co gor- -

sza, cechą szkodliwych dla porządku towarzyskiego

zamiarów naznaczone, uzbraiaią słusznie przeciwko

sobie przyganiaczów: ależ te winy, uchybieniai
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niedorzeczności poiedynczych artystów, w oćzach
bezstronnych sędziów, sztuce uwłaczać nie mogą.

boczya czem była dawniey u Hebrayczyków,
Grekówi Rzymian; czćm byłai iest dzisiay u wie-
lu nowoczesnych narodów; tem bydź nigdy nie
przestanie.

Piękność i wspaniałość obrazów; szlachetność
1 prawda mysli, żywość uczuć, moc namiętności,
wybitność charakterów i skłonności ludzkich od-

malowane mową stosowną, zawsze ku sobie pocią-

gać będą umysły usposobione od natury do poy-

mowania tych zalet,i zachęcać do ich naśladowni-

ctwa. Ale częstokroć złudzenia pochlebne miłości
własney i niewczesną ochotę do rymowania zdarza
się brać za prawdziwy talent poetycki i na kleceniu
wierszów marnotrawić czas zdatny do zatrudnień
pożytecznieyszych; do postrzeżenia się w błędzie

tego rodzaiu nie masz pewnieyszey skazówki nad
sąd oświeconych czytelników: o czóm przeświad-
czeni postanowilismy roboty nasze, iuż to w pismach
peryodycznych iuż w ułotnych drukach ogłaszane,
iuż w rękopismach znayduiące się, w ieden zbiór
zgromadzić i drukiem ogłosić.

Zbiór ten składać będą odyreligiyne, mora|-
ne, bohatyrskieiw różnym rodzaiu pienialiryczne
bądź własne , bądź tlumaczonei nasladowane, mia-
nowicie z Sn świętego, z liryków starożytnych,
Pindara, Horacego, tudzież z chorów tragików
greckich ;; Powieści, Apologi, Listy poetyckie,
wiersze w rodzaju opisowym i dydaktycznym,
lud.
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"Dzieła klassyków starożytnych greckichirzym-
skich, uznane za prawodawcze w poeżyi wzory

kształciły dotąd literaturę europeyską; przed nie-

wielu atoli laty, uświęcone powagą dwudziestui
kilka wieków prawidła smaku nagłego doznały
wstrząśnienia. Odgrzebane z niepamięci dumy Os-

syana, śpiewy północnych skałdów, i południo-

wych źrubadurów romanse, zwróciły powszech-

nieyszą uwagę ha płody Szekspira i Kalderona,

a to co w ich dziełach mistrze sztuki od dawna za
wady osądzili, zaczęło nieznacznie do iey zalet na-
leżeć. Tłum naśladowców i stronników wzrasta-
iąc codziennie, utworzył nakoniec w poezyi potę-

żną partyą romantyków usiłuiącą wydrzeć berło

poezyi klassyczney.
Jakie ztąd wypłynęły następstwa? czy szkody,

czy pożytki dla poezyi w ogólności zastanawać się

nad tćm nie będziemy; wiele w tey mierze za i na-

przeciw pisano: ale ieszcze adhuc sub iudice lis

est. Czynimy tylko wzmiankę o tóm estetycznóm
rozdwoieniu, żebyśmy mieli okoliczność powie-
dzieć, że do żadnego stronnictwa wyłącznie nie na-
leżymy, pragnąc w każdym rodzaiu uwielbiać i na-

śladować to, co iest rzetelnie wielkićm i pięknóm.
Czyuiściliśmy się ztego zamiaru? wyrok do świa-

tłychi bezstronnych czytelników należy.

| AE i,_,„apa,
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WARUNKI PRENUMERATY. ©

Dzieło składać się będzie z dwóch tomów in
8v0 maiori na papierze takim, iak ninieyszy prospekt.

Cena prenumeraty za obadwa tomy rubli srćbr.
dwa: poźniey będą przedawane drożey.

Druk rozpocznie się pierwszych stycznia 1824
roku.

Prenumerować można:

w Xięgarni Uniwersyteckiey u Pana
Józefa Zawadzkiego.

_ |w Xięgarni P. Fr. Morytza.
w WILNIE w Redakcyi Pism peryodycznych u

| P. 4. Marcinowskiego.
w Xięgarni XX. Piiarów u Pana

Alexandra Żółkowskiego.
w Xięg. Zawadzkiegoi IPęckiego.
— Pana Głiicksberga.

w KRakowie w XMięgarni Pana Grabowskiego.
wE Lwowie w Xięgarni Pana J. Pillera.
w Wydziale Wileńskiego Uniwersytetu u Dyrekto-

rów Gimnazyów i Dozorców szkół,

w WARSZAWIE

Dozwala się drukować. Wilno d, 5. grudnia 1823. P.

Leon Borowski Kom. Cen, Czł.
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MUZYKI KOŚCIELNEY
ZNAYDUJĄCEY SIĘ W XIĘGARNI UNIWERSYTECKIEY.

 

Bach C. P.E. Choeur. Ducas me quocunque velis pour 4 voix
avec accomp. de 2 Vlons, 2 Hautb., 2 Cors et
Mama: POREDAB VE 045.40 (5.018 00 AIUNIĄ

zł Neun Motetten fiir Singchóre mit Orgelbegleitung
ć Liv. u 96008 KOOL ABO RNB AAA 28. dal: AB 7 95.

Benelli A. SALNE REGiNA h 4 Vocipieno . » « : + + +: — 40.

=—_ _. PATER XOSTER 45 Voci pieno . « + sa -. © — 55,

Bergt A. TE DEvm LAvpAMus 4 4 voix et choeurs avec
accomp. de FOrchkestre. Qe. 19. Partition  . . 2: 20%

Bigatti (. O SAcRum coNvivrvm. Mottet pour Sopran, Tenor
et Basse 00 6.0006 W OPEN PDB PE GOA 9:1 a 35,

Catalani. GRaTrAs AGIMUS TIBI etc. avec accomp.de Pforte ZĘ:

Cherubini L. Messe a 3 voix et choeurs arr. pour le Pforte
A Texte latin . . . . . . . . . . . . . 4,40,

— _ Missa pro defunctis a 4 voix avec accomp. de
Pforte 6 oe. WE OG OPERA GOW RSA 2. 20:

— _ HyYMNES sACRES avec accomp. de Pforte

Dz dorMarma tr Gł. 0-9 0 ae 4 o — 020, .

'— a. Lauda Sion 4 2 voix . . » « « « » « — 35.

—=$5. Tantum ergoa 5 voix «+ «+ : »« » « + 1. —

— 4. Sanctus. © Salutaris 4 1 VoiX - +. . — 25,

=WOREMNYZNTÓK s : £ + +. 4. = Bo

«© Moe Pomś X 1YOIĘ 2 : 2.00 6 404 wie Ado

Danzi F. Der 6te Psalm fir 4 Singstimmen mit Begleitung
der Orgel oder des Pforte. Oe. 60. Partitur „ . 1. 30.

Elsner J. Modlitwa na cztćry głosy z textem polskim o. .«— 15.

—_ Pieśni do mszy świętey z przygrywaniem Organów
Słowa K. Brodzińskiego « .« . « «-« « « + — 45.

— OrreRToRivm Expectans expectavi Dominum na
cztćry głosy oraz Solo ma Waldhornią i Fagott
2 towarzyszeniem Orkiestry + «e 2 « « © 7 75,

p
t



Blsner J. Missa. Musica quatnor vocibns hurmanis, comi-
tante Orchestra 0 8. WOWOCEZSKCC EK ONA

— HyvmNus AMBROsIANUs Post celebrem ex hoste
pictoriam stabilitam Europae pacem cum totidem
Offertoriis. Formula concentus (Partitio) . . .

— _  Hymnns. //eni Sancte Spiritus quatnor vocibus,
«cum totidera offertoriis, Forimula cóncentus (Par--.
titio) . . . € . . € . . . . . . . .

— Hymn do Boga na 10 głosów we dwóch chorach

Fux G. G. Messa canonica a Canto, Alto, Tenore e Basso

Haendel G.F. ALExANDERS Fesr oder die Gewalt der Musik.
Eine grosse Cantate aus dem Englischen des
Dryden iibersetzt von C. JF. Ramler mit neuer
*Bearbeitung von 77. 4. Mozart. Partitur und
Klawierauszug2 Thle in fol. - + + + » « i

—_ Singstimmen zu dessen oratorium. Empfindungen
am Grabe JESU . « « 6% : 2 6 39 6 6

— _ Chorstimmen aus dessen Messias fiir Sopran, Alt,
Tenor'undBass « « «00% 50%0;'0 630679 0

Hdser A. G. Messe fir 2 Solo und 4 Chorstimmen _. ..

— Il Te Deum laudamus. Musica a 2 Tenori e 2
'Bassi. QOe. 7. . . - . - . . . . . . . .

Hasslinger Missa A 4 vocibus per 2 Tenori et 2 Bassi con
Cembalo, ginnto per facilitar lo Studio delle parti.
(Les Parties de Chant y Sont aussi separćes) . .

Haydn J. Missa quatnor vocibus humanis , totidem offertoriis.
, Formula concentus (Partitio) N. 2 in B.dur .

wa N. 2 in C dur o 5... . . . WW ME M .

e N. 5 in Dmoll A ERY WZ EDI RZ WK 6

PZ. N. 4 in B. dur KUTRY Bou Pt RC: 6 R.0B 01

z "N. 5 in C dar. ... » << Ew m *ę 6

a"). N. Bia WA eiFO WC GY W

— _ STABAT MATER quatuor vocibus humanis, totidem
offertoriis. Formula concenitus (Partitio) . + »

—  - Tz Dev LAUDAMUVS quatuor Vocibus humanis etc.

Heiliński J. Melodye do wyboru pieśni na dwa lub trzy
głosyz Organami. Część 1. « . « » » > »

Holland J. D. Onario Doxrsica Pater noster qui es iń
Coelis cum textu latino et Germanico in musicos
snodui0s Fadacta - Fa wów 0 OBAW Vo

Hummel J. N. Missa quatnor wOBKE:" pozidańeoffartoriis.
Formula concentus Oe. 77. N.1, + + + + . +

1+ 10»

ce 40.

1. 10.

1. Be

3.8

2. 20.

1: 65.

= o
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Kurpiński K. Pieśni przy Mszy Świętey napisane przez

„Aloizego Felińskiego ułożone dla łudu, z przy-

grywaniemOrganu - . . « » « « » * « -

*— _ Hymnu na cztćry głosy męzkie lub kobiecie, słowa
"K. Brodzińskiego-- « wma s (a. + + 2 9

Łikl G. IL. SatvE REcisA quatuor vocibns, 2 Violini, 2 Cla-

rinetti, 2 Corni, Fagotio, Basso cum Organo

— il. RecrNa Cort quatuor vocibus; 2 Violini, 2
Clarinetti, 2 Corni, Fagotto, Basso cum Organo

Morlacchi F. Due Acxvs Der quatuor vocibus . « » « .

Mosel (J. P. v.) Der 120ie Psalm. Metrisch iilborseGsi ot
> Joh. Andr. v. Cramer. Als Chor zu 2 Sopran

und 2 Alto Stimmen ohne Begleitung . + « »

Mozart W._A., Missa pro Defunctis. Requiem. Cum totidem
offertoriis. Edito recensior cum Tab. aenaea.

(Partitio) 5 ad E ir GE EB AE EW s "4, TB **

— . Messe. a 4voix avec accomp. de2 Vlons et Basse,

" 2 Hautb., 2 Trompettes, Timbales et Orgue.

No 1 et2 Paroles latines. (Partilio) . . chaque

— Mio OF. FOŁUGOYA Nod 04 wadia ik 0

—_ Te Deum a 4 Voci coll” accomp. di 2 Vlini, Bassi
e Organo. Texto latino . + - « « 1 » + 3

'— ' Misericordias Domini cantabą quatuor vocibus
comitante Orchestra. PRUJO 4 «as 3008 >

— / Cantata. Davridde penitente con TVOrchestra.
POZWSE OmOdO 0.52 2 4 0 4.0. © 4/4

Msza do śpiewania na ieden lub cztćry głosy, łącznie z Or-
ganami e... Mood „łka RANO R

Musica sacra, quae cantatur quotannis per Hebdomadam.

sanctam. Romae in Sacello Pontificio. N. 1. Stąłat

Mater auctore Palestrina. N. 2. Fratres ego.

© enim auctore Palestrina. N. 5. Miserere auctore

Bai. N. 4. Improperią auctore Palestrina. N.5.

Miserere auctore „Allegri . « « « * 4 1.1

Neukomm S. Missa pro Defunctis quatnor vocibus cum

Choris. Comitante Organo si placet .- - . . .

Rieder A. SexGraduales quatuor vocibns., 2Violini, Contra

_ Oe. 40.

N.1. Laetatus sum

N.2. Regnavit Dominus.

Ń.5: Jubilote Dea + 6% 03. 0. c 649

N.4. Domine Deusrirtutem . « +» » * *

N.5. Canfate Domino . «+ » .

"NM 6; Reałunyit + 060 0 aid WE + 9 0

Basso cum. Organo (2 Tubąe e Tympani si płacet)|

R. C

m" 455

— 15.

—— 0.

1,

m 0a.

= 15.

6. 60.

5. 30»

2. 20.

— 7Da

BÓL
2.40

— 4

1 85

3% 30.

95.

95.

 



w, 4

Rieder A,

4_

Sex Ofłertoria. Łauda Sion Salvatorem pour le
Sopran et Vlon Solo, avec accomp. d'un second
Vlon, Gontrebasse et Orguć. Oe. 43. N.1. . .

R. o

m” 75.

Justus ut palma florebit pour PAlto=Solo avec
accomp. de 2 Vlons, 2 Hautb., Contrebasse et -
PIER O+ śBiEa ... „.. 600508
Ave Maria gratia plena pour Tenore-Solo avec
accomp. de 2 Vlons, Vla, 2 Cors, Basse et
Orgue. Qe. 45,N. > © DC O, Psia „A: ©

„Alma, alma Deipour Sopran, Alto, Tenore et
Basse avec accomp, de 2 Vłons, 2 Cors, Contre-
basse et Orgue. Oe. 46. N» 4. . . . . : . z
Deliciae valete pour Basso-Solo avec accomp. de
2 Vlons, Vla, Contrebasse et Orgue. Oe. 47.
APE "RY OCB2W PRAD A IGE GO goi ąda

Casti amoris et ardoris pour Soprano-Solo avec
accomp. de 2 Vlons, Vla, 2 Cors, Basse et Orgue.
Qe. 48, N.6. . . . . . * . . . . . . .

fomberg A. PATER NOSTER tribus vocibus cum Glavicym=
balo. Qe. 24 . . . . . . „ . . . . . .

Te Deum laudamus. Quatuor vocibns, cum toti-
dem offutoriie: Qe0 2 amatć ÓW LÓ,
Psalmus CX. Dixit Dominus etc. in usumquatuor
vocum cum Choro et omnibus instrumentis mu-
sicis, modisexhibitis atque in Partitionem dispo-

„Sitis. Qe. 59. ©. 06 WEG Fe jev Ja. Sia Wa

Psalmus CX. Dixit Dominus etc. in usum quataor
Yocum cum Cymbalo. Qe.61 . . ,.. . . .
Psalmodie bestehend in Sieben 4-5-8 und 16
„Stimmigen Psalmen und Lobgesingen nach Moses

—.75

— 75

— 75,

— 75.

— 65.

2. 20,

5. 5,

3. 16

Mendelssokns Uebersetzung. ln Partitur nebst -
Stimmen

N.1. fir 1 Chor. Gebet Davids, nach dem 66.
Psa . - . . . . . . - . . . . .

N. 2. fur 2 Chóre mit obligaten Pianoforte.
Psalm X(. Gebet Moschehs des góttlichen
Mannes 9:70 -.00 Sob kita SAT wg i 6

N. 3. fiir 2 Chóre. Psalm CXXI. . « , » «
N.4. fir 2 Chóre. Psalm PIII . . . . « .

N.5. fir 1 Chor Lobgesang . . . . . . .
N. 6, fir 1 Chor. Lobgesang nach dem CL Psalm

N.7. fir 4 Chóre. Hallelujah nach den Psalmen
CXYLIundCXLYVILII 6. KIW 4 JAM

<ggąM

» 3

1. 50

2.60.

— 80

— bo.

2. 60.

Śarłi G. Fuga a otto voci reali con Organo (Partitione) -
zywemisók wu U, 2GHGASS .

w

+

— 7%
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A jra. (Partitio) | 2060-50. 0 0 sceca ji ś. da

— Salve Regina, Ave Regina et Alma Redemtoris

ć quatuor vocibus comitante Clavicymbalo ad

ROD +... 7.2. 6,40WiÓbĆ e:I4NG GERALJUK 9 1

R. C.
Schicht J. G. Te Deum laudamus. Hymnus Ambrosianus in

usum quatuor vocum et chori, comitibus omni-
busquae solent instrumentis mysicis - « + « » 4. 40,

— Mottetto, Veni Sancte Spiritus in usum quatnor

7 WOM, +. + © OSRDANĄCE 0 + - + + >. 08

Schiedermiyer J. B. TANTUM ERGO in C a Canto, Alto,
iTenore, Basso cum Violino Primo et Secundo,
Clarino primo et secundo, Timpani con Organo — 55.

— _ Requiem a Canto, Alto, Tenore et Basso, Violino
Primo et Secundo, 2 Corni con Organo . + + 1. 20.

Schneider FP. Missa solis vocibus humanis comitaate, si
» placet, Organo e 6-600 0103 EOS OPR OWOOCA 2. 95.

— Jupicrivm zxrREmvM 4 Apelii, latine redditam
"metro archetypi adjecti a J. C. G. Niemeyero,
quatuor vocibus cum Clavicymbalo, (Das Welt-
gericht im Klavierauszug mit lat. und deutschen
Teki) «5te; 9swir W WARS ACBCA 6. 60.

Schulz C. Satyum FAC nEGEM. Canticum qnatnor vocibus
cum Tuba, 2 Corn., 5 Tubis ductillibus et Tym-
panis ESY H 8 UP KOZO BONA 9.7 0% BOTY 65.

Seyfried (J. de) GnapvaLE- cantate Domine canticum no=
vum etc. Psalm. 149. per vocem tertiam cum
choro”comitante Orchestra N. 12 « « « « +» » 1 50

— Orrenronivm. 7'e dece£ Hymnus Deus in Sion

etc. Psalm. 64. per vox prima cum Choro comi-

tanteOrchestra.N. SECA W "lb 0 alk” BNP. ' bo.

Speier W. Religióse Gesinge fir 4 Singstimmen mitBeglei-

tung des Pianoforte. QOe. 11, Baca EN "WE W 1, 95.

Spohr L. Missa per quinque solas voces et dnabus choris
(Cantus Gregorianus) Qe. 54. . + « + - « . 3-15,

Stadler Abbe. Lizena ME DowIsE quatuor vocibns cum
Organo. Liv. 31 w deiż0! 41 BRAKUJ WE CD OEAJR 00 Z 60.

Stólzel G.H. Missa Canonica Kyrie et Gloria per 15 solas

voces comit. Choris et instrumentis. (Partitio) . 2. 25,

Pogler Abate. Missa pro Defunctis. Requiem. Quatuor vo-

cibns accomodata Clavicymbalo a (. H. Rink . 5. go.

— Idem opus comitante SEMOGG 0 0 GE 1 000.W8

— _ Missa de Qnadragesima qnatuor vocibus, cum
Organo ad libit. Partitio) RRIĘ Ja Oy z WNCZNIJ CE

— _ SERENTSSIMAE PUERPERAE SACRuM. Postquam

impleti sunt. Quatuor vocibus comitante Orche- 65
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Vogler Abaże. Laudate per Canto cum Choris, Organo et
R. %

Orchestra (Partitio) Nurł. 6000.00-,61 00 6 zak — WEW 65,

— _ Graduale. Feni Sancte Spiritus quatuor vocibus
cum Orchestra. (Partitio) PRADA EB 4 06 0

* „Ave Maris Stella et Crudelis Herodes, dnabua
GEcu Organe wspó y pyt ŚRÓCA ,

— _ Salve Regina quatuor vocibus cum Organo ad
libit. . 0. ad8 . . . . . . . . . . - . .

IW'eber G. Hymni Sex quatnor vocibus cantandi, comitante,
si placet, Organo sive Clavicymbalo . , . .

IF'erner J. G. 100 der vorziiglichsten, bei Protestanten ge-
brauchlichen Choralmelodien fiir den vierstimmi-
gen Gesang gesctzt und in einzelnen Stimmen mit
untergelegten Text, nebst Partitur oder Klawier-
und Orgelbegleitung fiw Singechóre und Schulen,
wie auch zum Privatgebrauch . . . . „ . .

;
EWzrRZE

NA ORGANY.

Henkel M. Methode pratique pour 1'Orgue. (PraktischeOrgelschule oder 66 Orgelstiicke fir Aufivogerund Schulamts-Kandidaten). Oe. 68. Liv. 1 et a
chaqne . . . . . . . . . . . . e . .

Rink Ch. HI. Praktische Orgelschule enthilt mehrere Pralu-dien und Fugen in gebundener und eine Fantaisieim freyer Spielart fiir Geiibtere. Oe. 55. _. . .
Simon K. A. Nauka grania na Organach ze względem nadokładną znaiomość i użycie tego lnstrumentuz przykładami w nayznaioinszych Dur i Moll

tonach (OBR RACE IK CY WK .

JV'erner J. G. Kurze Anweisung fir angelrende und ungeibteOrgelspieler, Chorżle zweckmissig mit der Orgelzu begleiten, nebst Zwischenspielen fiir mehrere
FR 0 0 WOW dą ZL

 

">: Novem compositiones Organo exequendae.
We Wa 700

Besemann J. Ch. Duodecem item |. pika GR NW WYZAK ©
GebelF. Priludia. Oe. 15. . , a ae e gł ZN

* Kaehler JM. Praelądia „0 . 6 4. sę
KittelJ, C. Variationes .
Muller J. A. Diversae compositiones, QOe. 5. +. + » . .

. . . . . . . . . . . .

— 50

1. 6%

— 40,

1. 30,

2. 95

A

1. 65,

— 55

—55
">. 3%

— 85

— 50.

1

|resni
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Rink C. H. Duodecem compositiones. Oe. 8.

24 Praeludia facil. Qe. 65

Topfer J. G. Compositiones

24 item. Oe. 66

Andante cum 8 Variationibus, Oe. 70.

JV erner J. G. Duodecem item

47essley Sam. Duodecem item

Tres item

.

. .

65,

50,



 



KARALOG|
Xiążek do nauki służących w ięzyku francużkim,

polskim , niemieckimi łacińskim, znayduią-
| > . . p .

cych się w Xięgarni Uniwersyteckicy u

JÓZEFA ZAWADZKIEGO

| 1Q2I Roku.

ABECEDAIRES.
Cours pratique et progressif de

lecture elementaire, ou nou-
velle mćthode pour apprendre
*A lire le francais atx enfans et
aux ćtrapgers, par-des procćdćs
qui ćpargnent beaucoup de peine
aux maitres et applanissent
toutes leś difficultćs pour les
ćltves, par M. Courtfois ,livre
ćlementaire divisć en 6 classes
in 12 contenant.

ire Classe. Connaissance suc-
cessiye des lettres simples;

ade. Combinaison progressive

par syllabes de trois, quatre
ou cinq lettres tant vo-
yelles que consonnes;

Seme. Connaissance successive
des vcyelles doubles dites
nazales;

4e. Connaissance succossive des
voyelles doubles dites o-
rales;

5e. Counaissance successive deś
consonnes doubles;

Ge. Connaissance successiye des
diphthongues irrćgulieres;
Paris 1810. 6vol. 12. 90 C.

Le Nid d/Oiseaux, 0u_ petit
Alphabet amnsant, contenant
une description succinte des

principaux oiseanx de la France,

 

de toutes les lettres simples -

 

ip 18. ornć de 24 jolis sujets dź
gravnres en taille douce color,
rognć. Paris 1817 . +

Petit Alphabet des campagnes,
contenant les devoirs des enfans
envers Dieu et leurs parens, et
une description des principaux
arts liberaux, in 18. órać de
24 jolis sujets de grav. color.
Pakis 1816 600.0 : 10 GQ;

Alphabet des petites ćcoles, in
18 ornć de 24 jolis sujets de
grav. col. Paris 1816 . 15C.

Petit Abćcćdaire parisien, ou
description historique des prin-
cipaux ćtats ambulans de la
capitałe, in 18 ornć de 52 snjets
de grav. col, P. 1817 . 15 C.

Alphabet des enfans obćissans,
ou tableau des dćfauts dont
les enfans peuvent se corriger
par la soumission; ouvrage en
forme de contes moraux, in 12
ornće de 14 jolis snjets de
grav. color. „ „ . . 35G.

Alphabet des enfans stadieux,

ou tableau des verius que leś

enfans peuyent acqnćrir par

application; ouyrage €n forme

de contes mórznx, in 12 ornć

de 14 jolis sujets de grav. col.

3 30 C

EZ z 1

15 G;



ABECEDAITRES.

Alphabet mythologique , ou petita

tableaux des Dieux de la Fable,

"presentćs en forme d'entretiensz

ouvrage ornć de 26 jolis sujets

de gravures col. avec cul de
lampe et titre gravć in 12, 55 C.

Alphabet dn petit Naturaliste. ou
motions ćlómentaires sur Fhi-
stoire naturelle, sniyi d'un
petit vocabulaire des individus
composant les trois regnes, et
du cri de tous les animaux,
ornć de beaucoup de gravures
color. in 12. rognóć - 55 G.

Alphabet des Arts et Metiers,

contenant la description de 24

mótiers ou arts mótaniques les

plus utiles et la nomenclature,

par ordre alphabetique, des

professions exercćes le plus
góoćralement en France, avec
26 sujets de jolies gray. color.
in 12 1-8 a

Alphabet francais contenant, e

des lecons cłaires et faciles

pour apprendre Aa lire; 2? des

principes d'orthographe,et d'ari-
thmetique; 59 un „Abrege de
Phistoire de France, depuis

Porigine de la monarchie,

jusqua nos jours, ornć des

portraits des rois de France;

in 12, de 4 feuilles, rognć

fig. noirs 35 Cop. fig. col. 55 GC.

Alphabet des enfans religieux,

Gu les Saintsj, contenant le

tableaun des principaux Saints,
dont ils sont tenus de souhaiter
la fóte h lenrs parens; onvrage
moral eń forme d'entretiens,

et ornć de 26 jolies vignettes
de saints, in 12 fig. noires 35 GC.
fig. col. . .

Alphabet de Ihistoire ancienne,
contenant un abregć de I'histoire
des Egyptiens, des Assyriens,
des Babyloniens, des Pheniciens,
des Carthaginois, des Mtdes et
dęs Parthes, in 12 rognć de 4
feuilles, avec fig. color. 55 G,

. . . . 55 .

2
,

Abócćdaire moral des petites
Demoiselles, ou petits contes
dnstructifs et amusans; ornć
de 14 jolies sujets de grav. col.
ade edit. in 12. rognć . 35C.

Alphabet moral des petits garcons,

Alphabet

Abecedaire geographiqne ,

ou petits contes instructifs et
amusans, en forme de lecture,
2de edit. Vol. in 12, ornć de
14 jolies vignettes et d'un
joli titre gravć, avec cul de
lampe tout color, in 12 rognć

: 35 C.

encyclopedique, ou
notions sur les sciences, les
arts et I'histoire naturelle, 4 la
portće des enfans; suivi de
etits contes moraux, 2e edit.
ol. in 12 rognć, ornć de dix

gravures et d'un titre gravć,
avec cul de lampe tout color

35 C.

ornć
d'une mappemonde, d'un titre
gravć et de plus de trente
vignettes representant les prin-
cipaux peuples de la terre et
les animanx qui appartiennent
aux diffćrens climats, 2e edit.
Vol. in 12 rognć avec figures
soigneusement coloriće 55 CG.

Alphabet personnifńć ou petit
bijou instrnctif; 4e edit. avec
25 fig. en action et un frontispice
ar Freville, augmentć du sył-
żre; 1 Vol. in 36 grand

raisin avec des fig. colorićes
70 C.

Croix (la) de Jesus, ou Alphabet
chrćtien, contenant un abrćgć
de PTancien et du nonyeau
testament, des maximes tirćes
de I'histoire sainte, des pritres
et des cantiques; 2de edition
Vol. in 12 ornć de 20 gravures
en taille-douce et d'un titre
gravć, avec cul de lampe et le
tout color. rognć, 35 G.

Le Courrier alphabetiqnue, premier
jen elementaire du jeune age,
par Fróyille, suivi du courrier
des devises, grande feuille (de

 



ABECEDAJRES.

18 pouces carrćs) collć sur
carton, representant prts de

' eent jolis sujets de gravures
de tous genres, avec une in-
struction de plusieurs feuilles
d'impression: format in 12
soigyensement cołoriće et car-
tonnće avec enjolivemens.

Le Courrier Grammairien, second
jeu ćlóćmentaire du jeune age,
par Frćville, pour donner les
prćmieres notions de ła gram-
maire francaise, grande feuille
de móme dimension que la
próećdente, avec autant de
sujets de gravures, et une in-
struction in 12; color. soigneu-
sement sur carton €njolivć.

Le Courrier Encyclopedique , par
Freville, ou + zie Sak 20
tout un pen, pour amuser
utilement la jennesse pendant
les rćcreations pluvieuses;grande
feuille de meme dimension que
la prócćdente, avec un grand

„nombre de sujets de gravures,
et Instruction in 12 soigneuse—
ment coloriće sur carton €n-
jolivć.

La boite qni sert pour les
trois jeux, cont. le courrier
la pirouette, le dez, -25
jetons rouges et blancs.

*

Le prix des trois Conrriers avec
ła boite 5 R. 25 C.

Lecture par images, ou meihode
ammusante propre 4h piqner la
curiositć des enfans, et A leur
apprendre 4 lire, par le simple
attrait de 30 figures parlantes,

-. qui peignent les sons ćlćmen= .
taires de la langue francaise;
par Freville, pour faire suite
a Valphabet personnifić Vol. in
36 grand raisin velin, avec 50
jolies figures colorićes, collćes
sur cartes et en boite 2 R. 100.

Sur une grande fenille onverte
m 1R.'8 c.

Civilitć du premier Age; aveć
titre, gravć, et 6 figures en
taille-douce faites avec soin
et color. żde edit. Vol. in 12

5 G.

(ce petit livre est'propre a
rendre Penfant poli, hon-
nete en vers tout le monde.
4 lui apprendre.4 se tenir 4
table. avec decencć, enfim
4 montrer dans la societe
de petites manieres daisees
et agreables, le style en est
correct, simple, naturel et
facile.)

Elemens de la lecture, A I'usage
de lenfance; par Mad. de
Renneville. Vol. in 12 ornć d'un
titre gravć €t rognć . 50 C.

(cet ouvrage est dune grarńe
utilite pour les enfans qut
commencent 4 sawoir leur
alphabet, parce qwił ieur
donne les principes d'apres
lesquels 6 peuwent bien
rononcer et connaitre leur

Śięóc en opprenant a lire.

| EE

Abrćgć de Iami des enfans par
Berquin 4 Voł. in 18 1 R.50 C.

— le móme 3 Vol. in18 : R.35C.

. Abrćge des antiqnitćs romaines,
ouvrage adoptć par Vancienne
universitć, nouvelle ćdit, revue
et augmentće de plusieurs ar-
ticles sur les moeurs et les
usages par P. B. Vol. in 18
de 288 pages, ornć d'un titre
grayć et d'une carte pliće con-
tenant  viungt-qnatre figures

grayćes. au trait, lesquelles

róprćstutent les magistrats, łes
ofhciers, les pretres et les
citoyens daus leur costume
Paris a -dmEFGR 6:4 .

Ami (P) des sua. par Berquin,
nouvelle ćdit. ornće de fig.
12 Vol. in 18 P. 1819 . 5 R.-



Abrógć de Thistoire ancienne;
suivi d'un abrćgć de la fable,
A IPusage des eltves de Fancienne
ścole royale militaire, dixieme
ćdition,
aX3 P< GER 4 8o G.

Abregć de Uhistoire des homrmes
illustres de Rome, depuis sa

| fondation par Romulus jusqu”au
rtgne d'Anguste; livre clas—
sique de L'Homond 2 Vol. in 12
Paris Sidi GĆ 06a 1 R.80 a.

Abregć de Ihistoire des empe-
reurs de Crevier in 12 ornć de
fig. P. 1819. . . 1R.15G.

abrógć des vies des auciens phi-
losophes, avec leurs dogmes,
leurs systemes, leur morale,
leufs maximes etc. p. Fenelon
in 64. ornć de 20gr. P. 1821

65 b

Abrćgć de Phistoire gónćrale des
voyages, par DLaharpe rednit
aux traits les plus interessans
et les płus curieux par Ant. C.
ornć de hbuit figures en taille
douce 2 Vol. in 12 Paris 1820

2R. 10 GC.

Abrćgć de toutes les sciences,
ou  encyclopedie des enfans
par Buąqcel/os nouv. ćdit. ornće
de 116 sujets de grav. in 12
Lille 1821 . 50 C.

Abrćgć nonvel des sciences et des
arts, precćdć d'un discoyrs sur
la religion, avec une notice
exacte des gonyernemens; un
ćtat prócis des lois, revenus,
usages et productions de 7.4n-
gleterre; et un petit annuaire
rural Quprage a Pusage des
maisons deducation;  dedie,
et presente a S.S. Pie FFIsou-
perain Pontife par Barthelemi
Ia Ta. Lyon. się 95G;

Abregć de Ihistoire ancienne A
, Pusage de la jeunesse par le
Cte de Segur 25 Vol. in 18
ornće des cartes et grav. cont.
bhist. anciennę, romaine et
celle du Bas Empire Paris 1815
1820 . . NOS 17 R.50 G,

4

par Battenx un Vol.

*

Afrique (V) ou histoire mocirs
usages et coutumes desĄfricains

Quvyrage ornć de qnarante quatre
plauches colorićes, executćes
la pluspart d'aprts les dessins
originaux inćdits, faits sur les
łieux 4 Vol. in 18 Paris 10R.

Agenda des enfans par Fróvillx
un vol. in 18 avec fig. et titre
grave 18. Paris . . 5G

Ami (U) des enfuns par M. et Mme
dAzais 44 Vol. in 18 ayec
beaucoup de figures Paris

10 R.
Amusements de I'Adolescence, ou

lectures instructives et agreables
a lusage des deux sexes par
Mme de Renneyille 2 Vol. in 18

RA 1-3. al a 2)SPAN ME 3

Amusemens philologiques ou res
cueil de differents morceaux
tirćs des meilleurs auteurs
francois sur des obiets instru-
ctifs et amusants 4 Vol. in 12,
ornće des fig. 7e ćdit. revue et
corrigće Halle 1811 , 1R.75 C.

Anecdotes et  contes moraux
pour linstraction de ła jeunesse
2de ćdit. 2 Vol, in 18. Paris

1 R. 65 C.

Antigone. (la nonvelle) Vol. in 18
oruć de jolies gravures Paris

45G
 Antiquitćs romaines, ou tableau

des moeurs, nsages et institu-
tions des Romains par Adąm
2 Vol. in 8. Paris 4 R. 50 C.

Apercu góographique du monde,
ou lecons de sphere et de
gćographie, par Aynes 1 Vol.

_lm 12 avec 8 cartes. Paris 1313
50 G

Art (UV) de ła Correspondance,
renfermant 1, les regles de l'art
de la correspondance; 2, lettres
de commerce; lettres sur divers

sujets;letti es choisies des autenrs
les plus celebres, et de Francois
1er, Henri IV, Mme Elisabeth
et Marie-Antoinette, <4e ćdit.
entitrement revne et tres-au-
gmentće 12 Paris 1 R. 15 Q,



Art (U) epistolaire, on dialognes
sur la manitre de bien ćcrire
les lettres, onvrage divisć en
2 parties, les preceptes et les
modęles pour servir 4 linstru-
ction de la jeunesse par Z. F.
Jaufref 5 Vol. in 12 Leipsic
00619 04 "ER00 w

Arts, mćtiers, et cultures de: la
Chine, representćs dans une
suite degravures colorićes, exe-
cutćes d'aprts les dessins ori-
ginaux envoyćs de Pekin, ach
compagnes des  explications
donnćes par les misionnaires
francais et ćtrangers. Par le
Pere dIncaryie. P. 4 R. 50C,

Astronomie des dames, par Jć-
róme de Lałande, 4e ćdit. 1
Vol. in 18 fig. 1817. 46 C.

AMventures de Robinson Crusoć,
tradnction nouvelle conforme
a Pćdition originale de Londres,
avec vingt-hnit sujets nouveaux
de graviires, a volumes in -
12 de plus de5 ges chacun
Patis<G= tw 63.4 208 R. 10-C.

(Le tems asujbał le succes
de ceł ouvrage immortel;
Telogą em devient  inutile
et fexecution seule doit
etre digne de lui. L'edition
cy annoncće reunit tous
les avantages qwon peut
desirer; elle est conforme
au texte original imprime
a Londres.)

— Les mómes 4 Vol. in 18 ćdit.
stereot. a. fig. 1 R. 50 C.

— Les mómes par Campe ćdit.
de Brunswick in 18. 45 C.

Aventures (les) de Telćmaque fils
d'Ulysse par Fr. Solignac de la
Mothe Fenćlon, archevtque de
Cambray. Nouvelle ćdition.
augmentće d'un disconrs sur lą
poćsie ćpique, et des notes
pour intelligence de Ja partie
gćographique, et de la Mytho-
logie ayec 24 gravures en taille—

douce et le portrait de Vauteur:
A-Vol. in 12 Paris „+... .5,BĘ

— les mómes avac les notes my-
thologiques par Noćl nonv. ćd.
ornće de 25 gravures 4 Vol. in
18 Paris , . Ry GSAR.50 CG;

— les móćmes ćdit. stereot. 2
IRR + , . 76 Ce,

Ayentures les plus curieuses des
voyageurs, exiraites des rela-
tions anciennes et rmodernes,
redigćes par Pierre Blanchard.
Onvrage propre 4 Pinstruction
et a Uamusement de ła jeunesse
4 Vol. in 12 ornćs de 16 grav.
en taille-donce Paris 4 R. oC,

Bćarnais (les petits), on lecons
de morale convenabłes a la
Jeunesse; par Me Julie Delafaye
4 Vol. in 18 fig. P. 2R.10C.

Beautćs de I'histoire dAmerique,
daprts łes plus celebres voya-
geurs et góographes qui ont
ćcrit sur cette partie du monde.
Par G, Ornóe de 32 nonyeaux.
sujets de graynres reprdsentant

, les costumes, habitations, ani-
maux etc. 2 vol. in 12mo0.
Paris 1816 + +. . 2 R. 1aC.

— de Yhistoire du Bas-Empire,
contenant les traits les plus
curieux et les plus intćressans
depnis Constantin le grand
jusques aprżs la  prise de
Constantinople par Mahomet
IL. QOuvrage destinć a Finstru-
ction de la jeunesse oruć de
16 planches Że ćdit, 12. Paris
IMPORT TRO:

— de lIhistoire de la Chine;
dą Japon et des Tartares, outableau des principaux ćyżne=
mens de Ihistoire de ces peuples,
belles actions et maximes de
leurs grands hemmes et de leurs
sages; traits singuliers de vertu
et de pićtć filiale; notions sur
le gouyvernement, la religion,
les moenrs, Jes usages, |es
sciences, les arts, €t le com=
merce de ces pays. Ouvrage



consacrć A Vinstruction de la
jeunesse, ornć de douze planches
en taille douce; par F. M. M.
de Beaumont 2 E in 12. Paris
1818... . + » » 2R. 10 G.

Beantćs et Meryeilles du Christia-
nisme, extrait des meilleurs
auteurs, pour instruction de la
jeunesse par P. J. B. Nougaret
ornć de 12 gravures 2 vol. in 12.
Paris 1816 . . 2 R. 10 G.

— de Thistoire grecque, o0u
tableau des ćvtnemeus qui ont
immortalisć les Grecs; Actions
et belles paroles de leurs grands
hommes, ' avec une esqnisse
des moeurs, et un apercgu des
arts et des sciences 4 differentes
epoques, depuis Homćre jusq'a
la reduction de la Grece en
province romaine 2de ćdition,
reviie, corrigće, augmentće et
ornće de huit belles gravures
par R. J. Durdent 12. Paris
1814 amo OWIPAOREC TA R. 5 c.

— de Phistoire de' la Hollande .
et des Pays-Bas, ou epoques
historiques les plus remar—

_ quables de ce royaume, depuis
le Romains jusqu'a cejour; avec
un apercu des moeurs, cara-
ctżre, usages, industrie, com-
merce de ses habitans; leurs
dećconvertes dans les sciences
et les arts; anecdotes singulitres
de la vie des grands hommes
quw'il a produits; remarques sur
ses curiositćs et ses productions,
etc. par Marchant de Beaumont.
QOuvrage consacrć A PFinstruction

de la jeunesse, ornć de six belles
gravures in 12. Paris 181

a2R6*G

— de Fhistoire de FInde; avec
un prćcis hist, de la vie d'Haider-
Aly-Khan, et de son fils Tippoo
Saeb 2 vol. in 12 ornćs de 12
belles gravures. Paris 1821.

2 R. 10 GC.

— de [histoire d'["talie, ou
abregć des annales italiennes,
avec le tableau des mours, des

marck

—de

— de lhistoire de la

— de Phistoire da

sciences , des lettres et des arts,

depuis Vinvasion des barbares

jusqwa nos jours; Quvrage

ornć de douze belles gravures
A Pusage de la jennesse par

M Giraud 2 vol. in 12. Paris

180 wora c ak 10

Beautćs de Vhistoire des Trois Ro-

yaumes du Nord, Sućde, Dane-
et Norvtge, Onvrage

composć pour donner anx jeunes
gens une idće de ce que les
annales du Nord contiennent
de plus interessant, depuis les
temps de la fondaition de ces
rauyaumes jusqwa mos jours,
avec un apergu des moeuis
et usages, des sciences el des
arts, etc. par J. R. Durdent
six belles grayures 12, Paris

0 o 6% R.5C.

— de Phistoire du Mexigue, ou
ćpoques remarquables, traits
interessans, moeurs, nusages,
coutumes des indigtnes et des
ćonqućrans, par A. Dillon I
vol. in 12 ornć de 6 grav. Paris
1038 wcina+73 GG

Phistoire naturelle des
quadrupedes, ouyrage redigć
d'aprts Buffon 2 vol. in 12
ornćs de 74 pl. en taille-douce
Paris 1819 - « . 2R. 25C.

— de Thistoire de Paris par
Nougaret 1 vol. in 12 ornć de
8 belles gravures Paris 1620

1. R. 5 C.

Perse,
depuis Cyrus jusqua nos jours,
par F. M, M. de Beaumont ornć
de douze belles gravures 2 vol.
in 12. Paris 1820 2 R. 1o C.

Portugal;
ou abregć deI'histoire de ce
pays, denupis I'antiquitć jusqu2
nos jours, dans le quel on
tronve la description des moeurs
et usages de ses habitans, s€5
decouvertes, son commerce;
ses guerres, et les ćyinemens
les plus remarquables qui sy
sont passćs a toutes les epoqu<*;

 



Oavrage destinć A Vinstruetion
et A Pamusement de la jeuneśse,

et ornć de six belles gravures
par J. R. Durdent 12 Paris 1816

IBEO0 w,

Beautćs de Raynal, ou prócis de
Yhistoire des ćtablissemens des

Europćens dans les deux Indes

par Nougaret 1 vol. in 12

ornć de6 gravures Paris 1821
1 R 6G

— de Thistoire romaine ou
tableau des ćvtnemens qui
ont immortalisć tes Romains;

Actions et belles paroles de

leurs grands-hommes, avec une
esquisse des moeurs, et un apercu

des arts et des sciences A diffe-

rentes epoques, depuis Romulus

jusqu'a la division de I'empire

aprós Constantin; prócćdć des

notions sur les institutions des

Romains 5e ćdit. revue et cor-

rigće 12. Paris 1815 1 R. 5 C.

— de TPhistoire de la Savoie

et de Genżye, du Piemont,

de la Sardaigne et de Genes.
Quvrage destinć a Vinstruction

et a Famesement de la jeuneśse,

et ornó de huit estampes en

tailie-douce rćdigć par Nougaret

1a. Paris 1818 . „5 1 R.-5 C.

— de Thistoire de Sicile et

de Naples on prócis des annales

de ces peuples. Ouvrage ornć

de 8 estampes en taille-douce,

et destinć a instruction et a

Vamusement de la jeunesse

redigć par P. J. B. Nongaret

12. Paris 1818 r R« 35.0.

— de Thistoire de la „Suisse,

depnis Vepoque de laconfedć-

ration jusqu'a nos jours; Ou-

vrage contenant le tableau' des

lois, moewnrs et usages de ses

habitans, la forme du gonuver-

nement de chaque canton, et

ła description des curiositćs les

plus remnarquables de ce pays;

prócćdć d'un coup d'oeil sur

FHełyetie, depnis Tinvasion
des Romains jusqua $a S0u-

mission anx empereurs d'Alle=
magne. Ornć de huit belles
gravures'a Pusage de la jeuneśse.
Par M. le Chevalier de Propiac
12. Paris 1817 +» « 1R.5G.

Beautćs de I'hist. de Turquie; com-
prenantles faits les plus re-
marquables de I'histoire mu-
sulmanne depuis Mahomet, les
Califes, ses successeurs, et les
souverains de Pempire ottoman
jusqua nos jours, par J. R.
Durdent avec six belles gravures
12. Paris 1816 + . 2 R. 5C

— de Vhistoire des Voyages par
Lemaire 2 vol. in 12 oruć des
12 gravures P. 1821 2R.10C.

Bibliotheque historique h I'usage
des jeunes gens, ou prćcis des
histoires gónćrales et particu-
htres de tous les peuplesś
anciens et modernes, Extrait
de differents auteurs, et tra-
duites de diverses langues, par
une societć de gens de lettres

| avec figureset cartes geogra-
ee 40 vol. in 18. Paris

RiP W 26R. 75G.

Bibliotheque populaire.  Petits
contes moraux a lusage des
enfans; par Miss Maria Edge-
worth avee grav. 2 vol. in 18,

Paris 1820: 2.6-0+-.90 Gi

Bijou de Ienfance ou contes et
fables vol. in 52av. fig. Paris

25 C.

Biographie des jeunes gens, ou
vies des grands hommes qui
par leur vertus, leurs gćnie
et leurs actions hćroiques sont
dignes d'ćtre proposćs ponr mo-
dżles 4 la jeunesse; par Al-
phonse de Beauchamp. Ornć de
4 frontisp. allegoriques et de
70 portraits 4 vol in 12. Paris

4 R. 20 GQ.

(Cet ouvrage, dont on a rendu
compte dans les journaux,
a oblenu un succes complet.)



Beaux Traits (les) da jeune ige,
suivis de Uhistoire WĄngela et
du Panthćon des enfans celebres,

r A. F. J. Freville 1 vol:
in 12 avec 4 jolies fig. Paris
8183 . AS 1R.5G.

Bons-enfans, ou portraits de mon
fils et de ma fille, contes et
dialogues A la portće du jenne
age par Me de Renneville; ornćs
de8 fig. en taille douce 4 vol.
in 18, Paris 1818 . 1 R.

Bouilly, J. N. (Oeuvres de), con=
tenant 1, Les Qonseils a ma
fille 2 vol. 2, Contes a ma fille
2 yol. Enucouragemens de la
jeunesse 2 vol. Les jeunes
femmmes 2 vol. en tout 8 vol.
ia 12 ornćs des jolies figures.
Bruxelles 1321 . 11 R.20G.

— chacun des ces onyrages se
vend separement X raison de
1 R. 40 Q. par volume.

Botaniqne (la) des jeunes gens.
Onvrage utile aux gens du
monde qui ne desirent acquerir
que des connaissances usuelles,
et des amateurs qui cultivent
des plantes curieuses. Orać de
plus 350 figures en taille=douce
par M. J, B. Pajoulx 2 vol.in8.
Paris 1810 . « . 4 R. 0Ć.

Buffon (le) des demoiselles, con-
tenant lhistoire geaćrałe des
oiseaux et l'histoire naturelle
des quadrupedes des qnatre
parties du monde. Snivi d'ua
traitć sur Uart d'empailłer les
©iseaux, ornć da* portrait de
Buffon et de 140 planches en
/taille-douce 4 vol. in 12. Paris
By > PSG FSRB6©:

Bulfon (le) nouvean de la żeunesse,
- ou prócis ćlćmentaire de Vhi-

stoire naturelle, a Dusage des
deux sexes. Że ćdit. avec 135%
fig. 4 vol. in 18 Paris 1817

a _R.-5o-C;
Cabinet den enf1ns, ou le Mar-
chand de Joujoux moraliste,
tad. de Vaugl. avec de jolies
gravures 2e ćdit. 18 Paris 1813

8

Cabinet (le) du jeune naturalistey
ou  tableaux  interessans de
Fhistoire des aiiimaux; offrant

"la description de la nature,
des moeurs et habitudes des
quadrupódes, oiseatx, poissons,
amphibies, reptiles etc. les
plus remarqnables du monde
counu, et classćs dans un ordre
systematique. OQuvrage enrichi
de soixante cinq belles gravures
trad. de Langl. de M. Thomas
Smith 6 vol. im 12 Paris 1818

10 R. 80 G.

Cabinet (le) du petit naturaliste
par Mme Dnfrenoy, ornć de
gravures 2e ćdit. revue et cor-
rigće 18 Paris 1816 . 65 G:

— le meme fig. col. . . go C.

Cendrillon (la petite), ou Vhi-
stoire d'uue jenne orpheline
nouv. ćdit. ornć de six gravures
18 Patis 1813 . « . 45 G.

Chine (la) en miniature, ou choiż
de costumes,arts et metiers de
cet empire, reprćsentćs par
108  gravures colorićes, la
pluspart d'aprós les originaux
inćdits du cabinet de feu
M. Bertin Ministre; accom-
pagnes de notices explicatives
historiques et littćraires; par
M. Breton 6 vol. in 18 Paris
2039 150/040,4„a 14.dRA

Cief (la) des connaissances utiles
k la jeunesse, snivie d'Abel
et Cain, au Fhomage A ła vertu,
par Colau. Un *%ol. in 12 ornć
defigures Paris 1818 . go C.

Glef de la langue francaise, on
entretiens  philosophiques et
litieraires propres a developper
les principes de cetie langue,
et a en faire connaitre le genie
par 4. Ferriere 2 vol. in 8.
Leipsic 1815 . 4 R. 40 C.

Coin (łe) du feu, de la bonne
Maman 2 Yol. in 18ornćs de.ia
grav. 2de- ćdit. Paris 1812

bąa"R. -26 CG:



Collectioi de soikante sept mo=
dtles dćcritures, 'allemande,
anglaise, francaise, russe et
grećque moderne par C. E,
Hrmeler, gravće par J. D. Lale
vol. in 4to obl. Paris sur pap. vel.

6R. 30 C;

— idetn sur pap. fin 3 R. 50 G.

Collection de jolie onyrageś
u Dusage de la jeunesse impri-
inćs str beau papier format de
poche in 52 ortnćs de belles
gravures:

Voyage du jedne Anachatsis
en Grtce; par Barżkelemy
8 vol. in 52 impriinćs par
Didot jeune, ornć d'une carte
góućrale de la Gróce, et de
16 belles figures representant
les principanx chefs d'oeuvre
de la sculpture de la Grtce.

4 R. 50 G;

Oenvtes d'Homćre,  conte-
nant Tlliade et IOdyssće
6 vol. in 52 impr. pat Didot
et ornćs de 24 fig. 5 R. 60 C.

Esprit de mesdanies de Se=
wigne et de Maintenon, 6ti
choix de ce gu'il y a de plus
piquant dans leurs Lettres
2 vol. in 5%, pap. superfin,
ornć des portraits en pied
de mesdames de Sevignć, de
Grignan, de Maintenon, de
La Valliżre et de Lonis XIV.

1 R. 20 Gi

Lettres a Emilie sur la my-
" thologie, par [Dumoustier,
3 Yol. in 52. papier superfin
g jolies figures. 1 R. 40 C.

Petit Dictionnaire historique
de la fable ou histoire des
Dieax ou Heros; oruć des
figures representant 67 divi-
nitćs, Un vol. in 52. P. 1820

70 C.

Chefs — d'oentres des deux
Racine, contenant le Pożme
de la Religion, les tragódies

-

9
d'Esther , d'Athalie etc. ornds
de 4 belles gravures. Un vol.
in 352. Paris 1820 65 CG.

Petit Careme de  Massillon
otfnuć de jolies gravures, por-
traits de lauteur, Bossuet,
Fenćlon, Bourdalone, Fle-
chier etc, Un vol. in 32. P,
1818 . . p . ś . 60 a

Morale (la) en action; Or-
nemeńłt de Fesprit et de la
inćmoire, ou choix d'anec-
dotes, de traits intćressans,
et de nartations historiques,
un *%ol. in 52, ornć de 10
fig. repres. 20 sujets propres
a piquer la' curiositć du
lecteur. P. 1820 ; . 65 G.

Abrćgć des vies des anciens
philosophes, avee leurs do-
gines, leurs systótmes, leur
morale, etc. par Fenelon
un vol. in 32 ornć de 20
belles gravureś Paris 1821

60 C.
Fables de Lafontaine, un
„vol. in 52 ornć de20 jolies
fig. POSTBGCJ 10 1 26 CG.

Petit _ Dietionnaire de la
langue francaise, suivi de
borthographe de Pacademie
cont. tous les mots qui se
tronvent dans le dictionnaire
de Facademie, et un nombre
considerable de mots qu'on
my trouve pas, avec la
prononciation lorsqu'elle est
irregulitre par Hocquart ui
vol. in 52. otuć des portraits
des plus celebres ćcrivaius
francais et la gravure repre-
sentant Molitre lisant sou
tartufe chez Ninon de L'En-
los. Paris 1819 1 R. 25 €.

Joseph poćme psr Bitaubć
un vol. in 32 ornć de 4 jolies

fig. | A 1820. . . s wS c.

Chefs d'oeuyres de Gessner
„€ont. la mort dAbel et
autres idylles
un vol. in 32.
fig. Paris 1824. + +

?

de Pauteur
ornmć de 4

69 GC.

?
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Le  Gnide et  consołatenr
des honnetes gens un vol.

in 52. P. 181%" . « 40 G.

Comte (le) de Valmont, ou les

ćgaremens de la raison par

Gćrard 12 ćdition 6 vol. in 8.

ap. fin ornćs de 6 belles
gravures de Moreau le jeune.

Paris 1814  „ « 12 R. 60 G,

Conseils A non fils, ou les deux

familles, la chaumitre de

„Rosanne et le Negre recon-

naissant par Maria Edgeworth,

le Turban, conte oriental,

par J. Moser. Edgar et Alfred

par Mis. Opie, trad. libre de

Panglais par J. B. Bertin.

Ornćs de Soc jolies vignettes

2 vol. in 12. Paris 1818
E 2 R. 45 [07

Contes 4 mes jeunes amies par

Madame de M. avec 6gr vures,

un vol. in12. P.1818 1 R. 10 C,

Contes et fables de Fenelon,

traduits en rusge par Protopof,

śvec le texte en regard, 2 vol.

jn 12 oroćs de fig. Petersbourg

BG. 1 0% ICUB

Contes a mon fils par Marie

Edgewortk , uad. libre de

Tangłais; ornć de sept figures

en taille-douce 2 vol. in 12

Puzle 10080: 2 -10.7Va o

Contes x mes fils par Kotzebue

trad. de Fallem. par Freville

2 vel. in 12 avec figures et

'itres gravćs P. 1818 1 R. 60C.

Contes et Historiettes par Berquin,
seule.ćdition ornće de 24 jolies
fig. uu vol. in 18. Paris:1822

60 C.

Contes d'une Marraine, ou hi-

storietles instructives, amu-

santes ćt morales, a la portće
de Venfancc et de la jennesse.
Ornes de jolies gravures trad.
de Fangl. psr J. B Bertin sur

la dixieme ćdition 2 vol. iń 18.
Paris 1815 1 R. z0 C.

Contes merveilleux  dedićs aux

meres et aux filles par Mme

dAulnoy, Villeneuve, PHeritier
Miles de la Force, de Lubert,

Mesdames Leveque ,  Lintot,

Fagnan, Le Marchand, etc.

4 wol. in 12. ornćs de fig.
Paris 1814 . « . 4R.20C.

Conteur (le) des petits enfans, 0u
choix de contes et historieltes
morales et amusantes, tirćes de
Berquin, Florian, Campe etc.
2 vol. in 18. orn. de jolies
gravures Paris 1817 . . go C+

Conversations d'une petite fille
avec sa poupće, suivies de
rhistoire de la poupće, par
Mme de Renneville, ouvrage
ornć de onze gravures. Un vol.
in 18. P. 1817 5o C.

Conversations sur la chimie, dans
lesquelles les ćlćmens de cette
Sciences sont exposćs d'une
maniere simple et eclaircis par
fexperience, trad. de l'anglais,
ornćs de gravures 5 vol. in 12.
Genżve : « 1 SR T0G.

Conversations morales, entre une
móre et son fils a. fig. 12.
Gentve 1821 60.6 1 R; 5 [7

Conversations (les) maternelles;
par Mme Dafrenoy avec fig.
2 vol. in 18. P. 1818 1 R.40Ć.

Corbeille, (la) de fleurs, ou
complimens ponr les  fótes,
anniversaires, jour de lan etc.
a Dusage de Ienfance et de la
jeuuesse Że ćdit. revue et
corrigće fig. un vol. in 18. P-
RECT EEG

Costumes et vues de la Chine,
gravćs en  taille-douce par
Simon,  d'aprts les  dessins
de W. Alexandre; et colorićes
2 vol. in 18. P. 1815 5 R.85C.

Cours de la langue anglaise, 4
łaide dua  quel on  pent
apprendre cetie langue chez
soi, sans maitre en denx 0u



trois mois d'ćtude par la le-
cture, par P. J. F. Luneau de
Boisjermain 2 vol. in 8. et 5
vol. in 4to Paris . . 12 R.

Cours de langue italienne, 4
Paide duquel on peut. apprendre
cette langne chez soi, sans
maitre en deux outrois 'mois
dćtude par la lecture; par
J. F. Luneau de Boisjermain

11

zde ćd. 5. vol. in 8. et un vol.,
in 4to Paris 6 6 10R. 40 G

Ceurs de latinitć ćlementaire
par Chemin-Dupontćs 2 vol.
in 12. Paris 1818 2 R. 65 CG.

Cours de litterature, ancienne et
moderne 4 lusage des jeunes
demoiselles par Mme la Csse
de Beaufort dHautpoul. 2 vol.
in 12 Paris 1822 . 2 R. 10QC.

Cours de Litterature Uhistoire et
de phiłosophie, extraits de nos
ineilleurs 0ouvrages par Mr.
Pabbć de Levizac et par M.
Moyssant et rćdigóćs sur un
planu entićrement neuf, plus
simple et plus mcthodique,
prócćdć d'un discours sur la
literature, a I'usage des jennes
gens. Nouv. ćdit. 2 vol. in 8.
Paris "2816 ©. 4606 1:4 R,

Cours ćlćmentaire de litterature,
composć des articles repandus
dans les divers ouvrages de
Voltaire, mis en ordre par
J. Savy-Laroque 8. P. 1817

1 R. 80 C.

Cours de Morale religieuse, par
M. Necker 3 vol. in 8. Gentve

a1- 25 u bO: 0.

Cours des temps, ou le tableau
de Vhistoire de toutes les
nations, depuis I'antiquitć la
plus reculće jusqu'a nos jours,
5 fenilles colombiers, gravćes
et colorićes, avec un texte
explicatif nouv. ćdit. conforme

h la division  actuelle de
PEurope Ró . ĄR. 29 c.

Curiositćs naturelles, historiques
et morales de lempire de ła
Chine a l usage de la jeunesse
ornćes de 12 fig. par A. Caillot >
2 vol. in 12 Paris 1818 2 R.

Description abrćegće de Rome
ancienne d'aprts Ligorius, Da=
nati; Nardini, Adler et des
Vvoyageurs rnodernes; avec um
plan de Rome ancienne, et
une gravure cvloriće, par F.
Schóell 18. P. 1811 1 R. 10 C.

Dialogues (uoayesuz)ruszes, fran=
cais et allemands un vol. in 8.
Mittan 1812.5-6.53%50,70 CG.

Dictionnaire (nouveau) de poche,
francais-anglais et  anglais=
francais par Thomas Nugent,
17e ćdit. revue et corrigće par
L. F. Fain 2 vol. in 32.P. a

* R:

Dictionnaire de la fable, par
Fr. Nóel 2 gros vol. in 8. fig.
Paris 1810 . . . 8 R. 10 GC.

 Dictionnaire abregć de la fable
par Chompre revue et corrigć
par Miłlin 18 P. 1811 80 C.

Dictionnaire (nouveau) de poche
de la langue francaise pat
Catinau, avec la prouonciation
composć sur le systeme ortho=
graphique de Foltaire 12. Paris

2 R. 1o C,

Dictionnaire (petit) de la langue
franęaise , suivant l'orthographe
de lAcademie, cont. tous les
mots qui se trouvent dans le
dictionnaire de IAcademie et
un nombre considerable de
mots, quon ny trouve pas,
avec la prononciation lorsqu'elle
est irreguliżre par Hocquarf
1 vol. iu 52 jolie ćdition ornće
des portraits de plus cćlebres

ćcrivains francais. Paris 1819
> f 1 "R. 25 <”

Dictionńaire nouweań__portatif
francais allem.et ma franq.

par F. A. Weber ćd. ster. iu 12.

Lek sic 1822 . - 1 R. 65 C.
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== Le móme par M. 4. Thiebaut
Se ćdit. un gros Yol. in 8.
„grande justification Leipsic 1821

M ZBUżo C.

Dictionnaire (nouveau) portatif
francais-italien et italien-fran-
cais, ródigć sur le' diction.
de Bottarelli, dAlberti, de
Baretti etc. par le prof. Lauri
2 vol. in 18. Lyon 1819

2 R. 50 G.

Dictionnairę portatif des rimes,
prócćdć d'un nouveau
de la versification francaise et
suivi d'un essai sur la langue
oetiqne par Philippon de la
adełaine 2e ćdit.; considerabl.

augmentć, revu ayec le plus
grand soin avec de portr. un
vol. 18. Paris 1815 . '; a R,

Dictionnaire (nouveau) universel
des synonymes de la langue

. francaise,a les syno-
nymes de*'Gzrard, Beauzee,
Roubaud, d'Alembert etc. et
gćnćralement I'ancien diction=
naire, mis en meilleur ordre,
corrigć, augmentć d'un grand
nombre de nouyaux synonymes
et prócćdć d'une introduction
p- M. F. Guizot 2 vol. en un
in 8. Paris . . . e" ę 4R.

Dictionnaire universel portatif de
la langue francaise, par Gattel;
extrait du grand dictionnaire
de Richelet, par M. de 7Failly
nouv. ćdit. 2 gros vol. in 8,
Paris 1819 . + . 6 R. 75 C.

Dictionnaire portatif de la langue
| francaise extrait du grand di-

ctionnaire de Pierre Richelet
„. zgorrigć et augmentć par de
 JFailly 2 vol. in 8. Lyon ©

Dictionnaire (nonvean) portatif
| francais-allemand et allemand-

francais, redigć d'aprós les
meilleurs dictiounaires de deux
langues par Ch. B. Schade
2 vol. in i2mo Leipsic 1822
: ; 2 R. 20 C.

traitć -

1

„Discours sur Vhistoire universelle
par Bossueć 4 vol. et la cón-
tinuation en 2 vol. avec une
table gćnćral, en tout 6 wol.
in 18 Paris 1817 „, 3 R. 20 G.

Doctrine chrćtienne en forme de
lecture par Ł'Homond un vol,
in 12 Paris 1817 . . . go C,

Domino (le) des enfans, et les
petits contes, redigós par
phrases de dix, syllabes, pour

"faciliter les see de lectures
' courantes, par Frćyille ornć
de 4 jolies gravures un vol.
in 12. Paris 1814 , KĘ,

Ecole (petite), des arts etmetiers,
contenant des notions siinpleś
et familitres, sur tout ce que
les arts et mótiers offrent
d'utile et de remarquable, par
M. Jauffret. Quvrage de 125
grav. colorićes 4 vol in 18.
+IBIB |; 5344 R. 90

Ecole (I) de FEnfance, on contes
moraux instructifs et amusans
trad. de l'anglais pał 7. IE
Bertin 2 vol. m 18. Paris 1818

1 RB.

Ecole des moeurs, ou reflexions
morales et historiques syr les
maximes de la sagesse par
Blauchard 6 vol. in 12 6 R.

— le móme en 5 vol. ib 12 3 R.

Ecolier (le parfait) ou vies de
plusieurs jeunes etudians. Un
Yol. in 18 P. 1813 . . 50 G

_Ecolier (le nouvel) vertueux, ou
vie d'un jenne ćcolier proposć

, pour modżle 4 tous les jeunes
gens de son age par M. H.
Lemaire un vol. in 18, P. 1817

5o C.
Education complette ou abrege
de I'histoire uuiverselle mólće
Ge Gćograpbie et de chrono-
logie par Madame le Prince
de Beaumont 4 vol. in 12 Parig
1818 -LSY + AR. 256,



Fducntion (de V) des filles par.
Fenelon uu vol. in 18. NZ

Educations (les deux), ou le
pouvoir de Uexemple par Mme
de Renneville a. fig. P. 1815

1 R.

Education pratique, par Mis
Edgeworth trad. de lavgl. par
Charles Pictet 2 *ol. in 8.
Genżyre . . . « 2 R. 10 c.

Egypte (IV) et la Syrie ou moegrs,
usages, costumes et Inonumens

des Egyptiens, des Arabes et
de $yriens. Precedć d'un pre-
cis historique par M. Breton.
Ouvrage ornć de 84 planches
color. dont nne partie a ćtć
exćcutće d'aprts des  dessinś
originaux et inćdits et |auteur
d'aprts Iouvrage de Louis
Mayer. Accompagnć de notes
et cclaircissemens fournis par
M. Marcel 6 vol. in 18. P. 1814

12 R.

Elemens de litterature, extrait
du cours de belles lettres de
Vabbć Batteux nouv. ćdit. 2 -
vol. in 13. P. 1811 1R. 20 w

Elemeus de morale par Ą. Ch.
Renonard un Yol. in 12. Paris
SA nąTak BAG;

Elemens de mythologie a I'usage
des ćcoles du 2de age par
Wandelaincourt ornćs de 28
grav. 2 wol. 18. Paris 1815 relić

1 R. 50 C.

Encouragemens (les) de la jennesse
( par J. N. Bonilly un vol in 12.

aris 1817 ornćs de gravures
1 R. 40.0. .

Eucyclopedie des enfans, ©0u
 monvel abrógć de toutes les
sciences avec figures On y a
joint la traduction russe 4 cotć,

(- am Yol. in 8. Moscon rel. 2 R.

Encyclopedie des enfans ou abregć
de tontes les sciences, a usage
„des ćcoles des deux sexes par
J. R. Masson 5e ćdition ornć

15

d'ane mappe-mondc, et de onze
planches representant 114 fig.
gravdes par Tardieu in 8. Paris
Ws. e 2 R. 70 G

Encyclopedie  (petite) poćtique,
'0u choix de poesies dans tous
les genres, par une societć de
e: de lettres 17 vol. in 18,

. 15. ...4 „ 14 R. 40'C.

Enfance (V') ćclairće, eu les vertus
et les vices par Mme Dufrenoy
ade ćdit. avec 10, jolies grav.
ua vol. in 12. P. 1816 go C.

Enfans (les) voyagenrs, ou" lcs
petits botanistes par Mme Guć-
nard. Ornć denviron 200 vi-
gnettes, gravćes avec le plus
grand soin 4 vol. in 18. P. 1818

" 2 R. 80 c

Evseignóment (1) mutuel, ou
histoire de l'introduction et de
la propagation de cette mćthode

„por Jes soins du Docteur Bell,
de J. Lancaster et dautres;,.
description  detaillde par J.
Hamel avec douze planches,

"8. Paris iBrG 0 6,454 40 CG.

Entretiens de Ciceron, sur la
nature des dienx, trad, par
M. labbe dOlivet nouy. ćdit.

"2. vol. in 12. Nismes 1810
R.

Entretiens syr la pluralitć des
mondes, augmentćs des dia-
logues des morts; par M. de
Fontenelle nouy. ćdit. a. fig,
=. IO SR:LE . - . .

Epitome de I'histoire ancienne,
contenant mn precis de ses
principales ćpoqfies; suivi de
Pepitome de I'histoire romaine
de Sextus Rufus. Ouvrage ćlć-
meutaire par A. Serieys ornć
de fig. P. . . . 1 R.

Epoques et faits mćmorables de
Phistoire d'Angleterre depnis
Alfred-le- Grand jusqu'a ce jour.
Onvrage composć pour donner
aux jeunes gens une idće de ce
„que les annales de ce pays
contieunent de plus interessant;
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avec 8 gravures en taille-douce
par R. J. Durdent un vol. in 12
Paris 1815 e: WAS 1 R. 5 G.

Epoques et faits mćmorables de
Vhistoire de France, depnis
Porigine de la monarchie jusqn'a
ce jour; par R. J. Durdent.
Un vol. in 12 orać de 8 belles

_gravures P. 1815 . 1 R.5 CG.

Eraste, ou lami de la jeunesse
par Uabbć Fillasier jolie ćdit.
avec fig. 2 vol. in 8. Dijon 1811

Espagne (U) et le Portugal, ou
imoeurs, usages *t costumes
des babitans de ces royaumes,
prócćdćs d'un prócis historique
par M. Breton. OQuvragć ornć
de 60 fig. color., repres. donze
vues et plus de soixante costumes
differens, la plus part d'aprćs
des dessins executćs en 1809 et
1810 6 vol. in 18. Paris 1815.

13 R.

Esprit (I') des enfans, ou naiyetćs,
saillies piquautes, reparties in-
gónieuses, cspiegleries, traits
de bontć, de courage, etc. des
enfavs qui la plupart sont
devenus des kommes cćlebres,
recueillis par _4. „Antoine a. fig.
Un vol. in 18. cerne des fig.
P. 1815 .

Essai d'ćducation physique, mo-
rale, et intellectuelie; suivi
d'un plan d'ćducatiou pratique
pour Tenfance, Padołescence
et la jeunesse par M. A. Julien
ua vol. in 4to P. 1808 3 R. 50 GC.

Essai sur Vemploi du tems; ou
mćthode qui a pour objet de
bien rćgler I'emploi du tems,
premier moyen d'etre heurenx,
destiuć specialement a lusage
des jeunes gens par M. A. Julien

. . . . . + .

2de ćdit. 8. Paris 1810 1 R. 80 G. '

Essai sur le paysage, dans
lequel on traite des diverses.
methodes pour se couduire dans
PFeiude dn paysage, suivi de
/eourtes notices sur les plus

habiles peintres en ce genre.
Ouvrage utile aux amateurs,
par Zecarpentier un vol. in 8.
ornć des fig, P. 1817 1R.60G.

Etrennes A ma fille, ou soirćes
amusantes de la jeunesse par
Me Dufrenoy 2 vol. in 12.
ornćes de gravures Paris 1815

2 R. 40 GC.

Etrenhes a mon fils, ou simples
contes a lusage de la jeunesse

" de Mistress Opie, trad. de
Vangl. par Me Elis de Bon,
2 vol. in 12. ornćs de fig. Paris
5 0: 20 , SĘ, $0C.

Etrennes góographiques, ou co-
stumes, des principaux peuples
de VEurope, accompagućs d'un

( prócis bistorique sur chaque
pays, sa description, et celle
des moeurs et coutumes de ses
habitans avec 52 pl. col. soign.

"in 18 Paris . . « 2R.1oQC.

Etrennes aux jeunes gens, ou
nouveaux contes moreaux de M.
Opie trad. par Me E. de Bon
2 vol. in 12. or. de fig. P. 1818

2 R. 10 C.

Etudes convenables aux demoi-
selles, A Iusage des ćcoles
et des pensions. Nouvelle ćdit.
reyvue, corrigće et augmentće
d'un abrćgć de gćographie 2 vol.
in 12. P. 1809 . 2R. 25C.

Etndes convenabłes, aux demoi-
" selles, a Uusage des ćcoles et
des pensions par Me la Comtesse
d'Hautpoul 2 vol. in 12. P. 1822

2 R. 65 C.

Etudes d'Ombres, a Vusage des
ćcoles d'architecture par C. S£.
PElville. Uu vol. 4. P. 1817

2 R. 20 C.

Eugenie et ses ćleves, ou leltres
et dialogues a I”usage des jeunes
personnes par Me De la Fite
2 vol. in 18. Amst. 1 R.10G,

Exemples (les) cćlćbres, ou nou-
veau chojx de faits historiques
propres 4 oruer la memoirede

 



la jennesse, et 4 lui inspirer
Iamour de tonutes les vertus
qui penvent faire le bonheur
et la gloire de lhomme en
societć. Redigćs par M. H.
Lemaire. Un vol. in 12 ornć
de fig. P. 1817. + + „. 1 R.

Fables choisies d'Esope, prece-
dćes d'une notice sur sa vie,
par Jumeł, deuxitme ćdition,
revue et corrigće 1 Vol. in 18,
ornć d'un joli titre gravć et
de 6 planches en taille-douce.
Paris 1819. „ . « . 55 C.

Fables de Fenelon prócćdćes d'une
notice sur la vie de I'auteur
par J. C. Jumel et ornćes de
dix gravures en taille-douce,
2 vol. in 18 P. 1815 . 55 CG.

Fables de Florian 1 vol. in 18
belle ćdition ornće de six grav.
PIE©Tow wo» 00.0,

Fables (nouvelles) de  Jauffret
2 vol. in 12. jolie ćdition
imprimće sur velin par Didot
et ornće de 6 belles gravures
dessinćes par Dessenne P. 1815

2 R. 1o C.

Fables de DLafontaine avec un
nonveau commentaire litteraire
et graimmatica] par Ch. Nodier
belle ćdition imprimće tres
soignensement par Didot sur
papier fin et ornće de i2 grav.
2 vol. in 8.P. 1818 4R.goC.

— les mómes 2 vol. in 18. ornćes
de beaucoup de fig. 1 R. 20 C.

— les mómes 2 vol. in 18. ćdit.
stereotype de Didot 2 vol. 18.

| 70 C.

Fabłles choisies de Lafontaine;
jolie ćdition, ornće de 54
gravures en taille-douce 1 vol.
in 8. eblong cartonuć P. 1818

2.R.

— Choix de fables de Lafontaine,
_ prócćdć d'une notice sur sa vie,
par Jumeł; deuxićme ćdition,
revue et corrigće, 1 Vol. in 18.
ornć d'un joli titre gravć, et
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,

6 planches en taille-douce P,
1819 a,50 e -% RTR . 55 G

Fagot (le) de Monsienr Croqne-
Mitaine, contes pour les petits
enfans, 1 vol. in 18 ornć de
fg. P. 1814 „ . « « 50C.

Fće (la) bienfaisante, ou la mere
se: par Mad. de Renne-

wille. Um vol. in 18 ornć de
6 jolies gravures, deuxitrne
ćdition p > 1818 9.0 55 ©

Fee (la) gracieuse, ou la bonne
amie des enfans par Mad. de
Renneville; 1 . in 18 ornć
de fig. P. 1818 + „ . 55.C.

Ferme (la petite), ou la Bonne
Mćnagere; petit cours pratiqnue
dagriculture, de jardinage et
d'ćconomie domestique in 12.
Paris 1821

Flore des jeunes personnes, on
lettres ćlćmentaires sur la bo-
tanique par Octave Segur, un
vol. in 12 ornć de fig. color.
P. 1815 5 uk wok SG 3b.G.

Galerie des enfans, on les motifs
dune noble ćmulation, tirćs
des progres dans les sciences,
des actions de courage, et de
traits de bienfaisence, qui ont
illustrć Venfance; pour servir

„a Tedueation de ła jeunesse,
par J. C. Jumel, 2de ćdit.
revue, <corrigće et ornće de
6 belles gravures, 1 vol. in 12.
Paris 1814. « « « + go C.

Galerie industrielle avec 150
tableaux des arts et metiżres,
soigneusement colorićs in 4to
Paris 1822  . 10 R. 50 C.

Galerie religieuse, on vies abre-
góes des saints Martyrs 1 vol.
in 8. obl. ornć de 42 gravures
color. Paris 1819 _5 R. 50 C.

— la móme avec des figures
NOWWESU LR 2R. 10 C.

Genlis, Mme, Oenvres completes'
66 vol. in 12mo relić en
basane filets Paris 1805-1806

89 R. go C.
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(Les differens onvrages de Me
de Genlis se yendent aussi
separćment comme il suit.)

Adele etTheodore Rvol. in 12:
5.R. 60:G,

Alplionse le fils naturel 1 vol.
in 0889: «61 «62006

— le móme 2 vol. in 12 2 R.

Alphonsine ou la tendresse
maternelle 5 vol. in 12mo

5 R: 15 G.

Annales de la vertu 5 vol. in 12.
4 R.50 C.

les Batuecas 2 vol. in i2mo.
LR 6662.

Belisaire 2 vol.in12 1 R. 40C.

Les  Bergóres de  Madian,
ou la jennesse de Moise,
poćme en prose en 6 chanta
vol. in 18 ornć de fig. Paris
-- KOWPMOPCEWNOPE 407

La Botanique historique 2 vol.
TIE «

Les chevaliers de Cygne 5 vol.
2 R. go C.

Le Comte de Corke 2 vol.
60 C.i R.

Les Caractóres, de la Bruycre
8040,94 .FROGU

"=" les móme 1810 . .« ga c.

Nouveaux Contes moraux 6
vol. M aózc as R. 75 "-

Discours moraux 1 vol. 1: R.

La Dachesse de la Vallićre
GGŚ 633% 6 71 23R40.0.

Emile ou de Ićducation, par
J.J. Rousseau, nouvelle ćdit.
a Dusage de la jeunesse, avec
„des retrachemens, des notes
et une próface par Mnie la
Comtesse de Genlis_ 5 vol.
in 12 Paris 1820 5 R. 50 C.

Herbier moral . . 80 C.

Histoire de Henri le grand 2
vol. in 8. . . . . 4 R.

— la móme 2 vol. in 12mo0
a R. 40 G,

*

p

Jeanne de France 2 *ol. in iż
1 R.60 c

Les Jeux champótres des enfans
suivis de Disle des monstres,
ornćs de buit bellesgravures
in 12 P. 1822 1 R. 40 GC:

De IInfhience des femimes sur
la litt« 2 Vol. 1 R. Bo C

Madame de Maintenon 2 vol.
1 R. 60 C.

Mademoiselle de Lafayete 2 vol.
1 R. 50 C.

Mademoiselle de Clerinont iu
. 18 . . . . . 4 . 45 c

Maison: coasyae 5 vol. in dra
R. 40 C,

Le Móres rivales ŻY. 2 R. go C.

Les"ZE religieux in Sva,
1 R. 50 C.

Nouvelle <a d'enseigne-
MOM wzw o 0 goG.

Nouvelles nouvelles „ go C.

Les petits emigrćes 2 vol. in 8.
3 R. 20 C.

— les mómes 2 Yol. in 12me
1 R. 80 GC.

La Religion considerće comme
basse du bonheur 1 vol.

1 IK.6:X0;

Sainclair ou la victime des
sciences et des arts in i8

; R. z6C.

Le Siege de la Rochelle 2 vol.
ć 1 R.80 G.

Les Sduvenirs de Felicie 2 vol.
22 006 «1d. 8o.ł0

Tableanx de Me Le Comte de
Forbukv wow. „748

"fheatre d'ćducation 5 vol.
, 4 R. 5o G.

Theatre de Societć 5 vol. in 12.
1 R. 80 C«.

Les Veilldes dn Chateau 5. Z
jara ów 6 + G ĘĄ
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de PTĄsie, de PAfrigne; de
PAmerique en tout 5cartes
grand in fołio Paris 1822,

$ R. 6o CG,

— chaque carte separćment 75 C.

— Atlas (nonvel), de la Bible
un vol. in fol. Boop de

Ła Vie penitente de Mme de la
Vallitre owoc R 75 c.

Les Voeux tćmóraires 5 vol.
1 R. 95 CG.

Les Voyages poćtiques . 1 R.

Zuma on la decouverte du
Quinquina . « 1R. Io GC,

 

: cartż P. . . R. 15 C.

— Atlas complet du prćcis de
, la geographie universelle de

GEOGRAPAIE, M. Malfe-Brun, dressć par M.
Lapie — imgenieur - geographe,
contenant 75 cartes color folioAtlas (nouvel) de la jeunesse
Paris ś. e. 0. 6 6.0000 25R.s Pusage des commencans,

ou abregć de Iatlas portatif de
M. Herisson Że ćdit. in 4to
Paris 1817 04-070 5R. 50 c.

— Atlas (nouvel) portatif, com-
prenant la gćographie univer-
selle ancienne et inoderne,
compose de 51 cartes dessinćes

— Atlas de gćographie ancienne
gravć d'aprćs les cartes origi-
nales de d'Anville in 4to Paris

6 R. 75 C.1818 colorić . .
FA noir . . . .

— Atlas nniversel de gćographie,

par M. Herisson corrigć et
augmentć par Brue śe ćdit.
Un vol. in 4to. Paris 6 R. 75 C.

— Atlas (petit)de toutes les parties
du monde x I'usage de la jeu-
nesse; cet atlas gravć au burin
par Tardieu sur les dessins
de MM. „Poirson et Herisson,
est prócćdć d'un prócis de la
gćdographie moderne des cinq
parties du monde, et des
mnotions sur la sphżre, par Me
FTardieu-Denesle. Un vol. in 4.
Paris 1817 + + + 5 R. Bo C.

— GrandAtlas encyprotype com-
posć de la carte du globe sur
ła projection de Mercator, de
PEurope, de IAsie, de PAfrique,
de FAmerique septentrionale,
sde PAmerique mćridionale, de
FOceanie, Australie et de Po-
linesie grave par Bruć Ivgenieur-
Geographe Paris 1818 relić

13 R. 60 C.

— Chaque carte de cet atlas se

*end sćparement 4 raison d'an
1 R. 80 C.

= Mtlas des ćcoles par Dela-
he, com du globe

terrestre, de la carte de IEurope,

 

physique, politiqne et histo-
rique ancienne et moderne pour
servir a la lecture des meilleurs
ouvrages de gćographie et d'hi-
stole Z:A.H. Brue geo-
graphe. vrage appronyć et
recommandć A Je couseił
royal de Pinstruction publique
contenant 56 <cartes colorićes
soigneusement fol. Paris 1820-
929 240. 4, SWR NMla

— Atlas (nonvel) de la jeunesse
a Fusage des commencans, ou
abrćge de Fatlas portauf de Mr
Herisson cont. 15 jolies cartes,
4e ćdit. corrigóće et augmentee
par H. Bruć in 8. Paris 1820

2 R. 25 G;

— Aulas (nouvel) des enfans, ornć
de cartes, de figures demon-
stratiyes et de 48 fig. repres.
les habitans et les costumes
des peuples des cinq parties
du monde par C. Sainfim
1 vol. in 8. cartonnć Paris

1.R. 65 Ć.

— Auas de poche compose de
32 cartes colorićes d'aprżs les -
derniers traitćs de paix par M,
N. Maire geogr. un vol. in 18,
Paris-1822*. ". a Ra ro Q,

”
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*— Abrege(nonvel) des geographies
de Nicole De La Croix, Crozżat,
et Lenglet Dufresnoy par
demandes et par reponses, nonv.
ćdit. ornće de g cartes in 12.
Prrisi8a2 6%. . . 00.G.

5 Lecons de Góćographie par
Gaultkier in 18 Bruzelle „822

: G;

Góographie €lćmentaire a Pusage
des collćges, par Robert 12
ćdit. 1 vol, in 12. avEC 7 Cartes
Patis 1817 2 + + + + 700

<— Astronomique, ou €xposition
raisonnće des principałes notions
d'astronomie, pour servir d'in-
troduction A Tetude de la góo-

aphie par N. Deloche in 8.
Śr. Petersbourg 1815 . go C.

>— (petite) ćlćmentaire, tiróe du
<nouyeau manuel de geographie
a € ge des commencans par
par G. B. Depping, avec plu-
sienrs cartes. Un vol. in 12.
Paris relić en parchemin 65 C.

Manuel (nouv.) de (rćographie
ślómentaire 4 usage des maitres
et des ćlćves par G. B.Depping,
avec une mappemonde et une
<arte de la France, drćssće
d'aprts les dernitres <ircon-
scriptions de la France et
ke avec soin 2 vol. im 12.
-a811 - » + „, AR. 10C.

Gibbon fe) de la jeunesse, ou
abrege de l'histoire de la deca—
dence et de la chute de !Empire
romain; trad. de langl. par
nt. Cailłot 2 vol. in 12 ornćs
de figures P. 1872 2 R. 65 C.

GRAMMAIRES.

Grammaire (petite), des jermes
demoiselles par Person de Be-
rainville im 12, Paris 1810

A 30 G.

Klemens de ła grammaire fran-
gaise par ?Homond 12. Paris
1819 . « 206 GC.8 - Re . . .

Elemens de la grammaire latine
par FPHomond in 12. Paris 1819

45 C.
Grammaire. L'Art de parler et

decrire correctement la langue
francaise; ou grammaire phi-
losophique et littćraire de cette
langue par Mr I'Abbe de Levizac
6- €dit. reyne par A. Drevet
2 vol. in 8. P. 1818 2R.70C.

— Principes de grammaire gćnć-
rale, mis 4 la portće des enfans,
et propres 4 servir d'intro-
duction a Petude de toutes les
langues par H. Ś, Silvestre de
Sacy 4e ćdit. revue et corrigće
12Paris 1822 . - . . go C.

ś

Guide (le) ow nócessaire des
jeunes dessinatenrs, peintres,
sculpteurs, <ciselenrs, artistes
dramatiques et gćnćralement de
tons ceux qui se livrent aux
arts d'imitation, ou caracitres
des passions representćs par 60
fig. grav. sur les dessins du
celtbre Le Brun 1 %ol. in $.
obl. PniS iOBE SĘ: —sżlw ©.

Histoire sainte a Iusage de la
jeunesse, depnis le commence-
ment du monde jusqua la
destruction de Jerusalem par
Tite, contenant Vhistoire de
lancien et du nouveau testa-
ment, avec des lecons explica—
Lives des faits les plus interessans
qui sy tronvent contenns; on-
wvrage ćlementaire, destinć h
łusagedes jennes personnes de
Pun et de Fautre sexe, par M.
de Propiac 2 vol. in 12 ornć

"de figures Paris 1810 . 2 R.

Histoire des Nanfrages ou re-
cneil des relations les plus
interessantes des nanfrages, hi-
vernermens, dćlaissemens, in-
cendies, et autres eyvżnemens
funestes arrivćs sur mer; par
Deperthes, nonvelle ćdition,
refondnue corrigće et augmentće
par J. B. Eyrits. Ornće de
figures5 vol. in 12 Paris PA

 



HBonneur(i) et Vopprobre, ou les
bienfaiteurs et les flćaux de
Vhumanitć, choix de portraits
de quelques personnages ce-
lćbres, anciens et modernes,
pour servir d'exemple a la
jeunesse avee figures un vol. in
12 Paris 1818 . + + 9o.C.

Instruction (de 1'). Ouvrage destinć
A completer les connaissances
acquises dans les lycćes, les

„eolleges et les maisons d'ćdu-
cation; par F. C. Turlot. Un.
vol. iu 12 Paris 1816. 1 R. 5 ©.

Instruction de la jeunesse en la
pietć chrćtienne, tirće de I'ć-
criture sainte et des 5.5. Peres
par M. Ch. Grobinet ćdit.
retouchće un vol. in 12. Lille
19302638 175,CG.

lustruction de la jeunesse, ou
notions  ćlćmentaires sur lą
langue fraucaise, la gćographie,
la mythologie, Ilustoire grecque
et romaine par Goeurjoly 2 vol.
in r2. Paris 1805 „ 1 R.80C.

Jardin (le) des enfans, ou bou-

. . . .

quets de famille e4 complimens.
propres a exprimer l'ampnut, et
le respect des enfans envers
leurs parens en differentes cir-.
constances 10 ćdit. un vol, in
18 Paris . . . . . 35 G,

Jeune (le) Age des Bonrbons depuis
Henri Mackensie, tr. de langl.
par F. M. G. Dnaalt un vol.
in 18.Paris 1817 . 1 R. 25C,

Jeunes (les) Personnes, nouvelies
par Me de Renneville 2 vol.
in 12. ornćs de 12 joliesię:
Paris 1821 +. 2. -,4%7G

Jeux (les) de Ienfance ou I'heure
de rćcrćation du premier et du
second age, ouvrage contenant
ła gymnastique des deux sexes,
trad, de Vangl. par T.. B. Bertin
2 vol. in 18. ornćs de 24 fig.
en taille- douce Paris 1817

1 R. 20 C.
Jeux (les) innocents de Societć,
un vol. in 52 ornć de6 jolies
$g. P. 1818 eine IB 5 € 73 G

.

E9

Jeux (les) des quatre saisońs ów
les armusements du jeune age.
Un vol. in 18 ornć de 16sujets
de grav. = 1818 UNER

ouvrage cont. les premitrs ćtć-
mens des connaissences utiles
aux enfans qui cominencent %
lire par Jau/fret un vol. in 18.
P; 1817 . . . 6-6 . 55 G;

Journće (la) au village, ou tableau.
d'une bonne famille, ouvrage
ou Plon tronvera des contes
des historiettes, des apologues
etc. pour amuiser utilementla
jeunesse par Ducray- Dumenił
8 volsin 18. ornćs de 72 fig.
P. 1804 relić en veau dorć sur
tranche draż e 8R. 10 o

Eecons francqaises de litterature
et de morale par |Voel et De
La Place 5 vol. in 8. Bruxeltes
1003-1035 , ... 6%. 60G

Lecture par images, ou mćthode.
amusante propre 4 piquer la
curiositć des enfans, et A leur
apprendre 4 lire, par le simple
attrait de 59 fig. parlantes, qui
peignent les sons ćlćmentaires
de la langue francaise; par M.
Frćville un vol. in 24 ornć de
fig. enlum. collćes sur carton
dans un etui. P, 180g 2 R. 10 C.

Lectures elćmentaires poux les
ęnfans in 12 Genżve 18

30 C.

Lettres du comte de KI
a son fils Philippe Stanhope
envoyć extraordinaire 4 la cour
de Dresde avec piżces diverses

(4 vol. in 12mo Bęris 1812
" 5 R. 5o C.

65 G.

Journće (1a) ou Femploi du temsz

s

Lettres 4Emilie sur la mythologie
par A. Demoustier bęlle
ćdilion ornće de soixante deux
gravures en taille douce impr,
sur pap. fia d'Ąngulćme 6 vol.
in 18. P. 1820 . 5R. 40 C.

— lesmómes2vol. in8. 2R.80C.

6 R. 75 C,
pa

x les mórae pap.Yel.
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— les mćmes 5 vol. in 32 jolie
ćdit. de poche ornće de Ę
P. 1819 0 w siecż:6-WA MooGO

Lettres 4 une móre chretienne,
€ontenant des instructions pro-
pres a affermir ses enfans dans
ła foi et des meditations pour
le culte domestique, par Ć. E.
F. Moalinie 2de ćd. 8. Genóve
1823 + « +: » . IR. 60C.

Lettres de Madame de Sevigne
Asa fille et A sesamis, nonvelle
ćdit. mise dans un meilleur
ordre par Ph. G. Grouvelle
1% „vol. in 18, Paris 1818

8 R. 5o C.

Lettres a Sophie sur ła Physique,
ła Chimie, et d'histoire natu-
reile par [aimć Martin avec
des notes, par MM. Patrin 7e
ćdit. corrigóe et augmentće 2
vol, in SBvo. Bruxelles 1821

a R. 80 C.

Lettres choisies de Madame de
Sevignć 5 vol. in 18. P. =;

2 .

Livre (le) des enfans laborieux,
ou petits tableaux des princi-
pałes connaissances mises 4 la
portóe des enfans; snivi de
fables de petits contes amnusans
et instrnctifs. Un vol. in 18
a. fig. R 1815 UA 5.©.

Livre (le) du premier ige con-
tenant les pieces de lecture
raisonnće, par Legrand. Un vol.
iu 12, P. 1806: „--. . 30 GC,

Locke J. de Póducation des enfans,
trad. de PVanglais par Coste,
2 vol. in 12 P. 1821 2R. 10C.

Lycće (le) des arts utiles et
agreables, on cours comple-
mentaire de Ieducation pu-
blique et particulitre 8. P. 5R.

Magasin des enfaus on dialogues
d'une sage gouvernante avec
ses ćleves de la premiżre di-
sunction par Me Leprince de
Beaumont 4 vol. in 18 orn€
dę fig: P. -, .-.. i s 50€.

Me
s

Magasin des adołescentes par 1a
mćme 4 vol. in 18 1 R.60 ©.

(

Magasin des jennes dames par la
meme 4vol, in 18 . . 2R.

Magasin (le) des jeunes dames,
ou iustruction pour les per-
sonnes qui entrent dans le
monde et se marient; leurs
devoirs dans cet €tat et envers
łeurs enfans, par la móme 6
vol. in 12. P. 1811 5 R. 60 C.

Magasin (le) des pauvres, artisans,
domestiques et gens de la cam-
pagne; par la mćme 2 vol.
in 12. p. 1806 . . 1 R. 20 G.

Majson_(le) rustique, pour servir
a Feducation de la jeunesse
pe Me de Genlis 3 vol. in 8,

s Aldo: uówoóg-4> zyk:

Manuel ćpistolaire A Pusage de
"la jennesse, ou instruction
gćnćrale et particuliżre sur les
divers genres de córrespondance
suivi d'exemples puisćs dans
nos meilleurs ćcrivains par
Philippon La Madelaine 5e ćdit.
śn 22; P> 1816 - 0 +7 pig,

Manuel (le) de IFhomme de bien,
Recucił de belles pensćes sur
les sujets les plus propres X
ćclairer les hommes, et a les
rendre henureux et bienfaisans.
Extrait de Fenelon, Rollin,

 Bossuet, Massillon, Vauve-
nargues, Bernardin de Sainf—
Pierre etc.; un vol. in 18.
ornć dune jołie gravure Paris

55 G.
Manuel du voyageur; conten.
une collection de  dialogues
utiles pour ła conversation,
par Me de Genlis en 6 laugues:
allem.; franę., italienne, an-
glaise, espagnole et portugaise
in 8. Dresde 1822 SE. 65 C.

  



2Y

MoDELES D'ECcRITUVRE.

Les Ecritures francaises et an-
glaises dans leur perfection,
d'aprżs les exemples des grands
maitres des deux nations re-
cueillies et gravćes par Pierre
Picquet. Ce recueil est prócćdć
d'un texte extremement utile,
traitant: 1? dua choix et de la
taille des plumes; 2? des diffć-
rentes positions du corps; 5?
des principes A suivre pour
atteindre la perfection ; 39 enfin,
le choix des ćcritures selon les
diffćrens genres de travail 4to.
Paris1820 „ + . 1 R. 25 Q.

Les Ecritures francaises et an-
glaises en Vvingt-qnatre planches,
avec um texte explicatif par
Alexandre
par Lale folio Paris 1820

> 1 R.40 ©

Modeles d'ecriture  allemande
d'apres Joseph Spengler et
J.W. Wessel ecrits par Ale-
xandre Bourgoin gravćs par
d'Avignon, sniyi d'une intro-
duction ou principes gćnćraux
sur la taille et la tenue de la
plume, la position du corps
et la formation des caracteres
etc. folio Paris 1819 . 50 GC.

Principes des ecritures anglaisesś
et francaises divisćes en 15
legons par „Alex. Bourgoing
gravćs par Lale 8. . . 45 Ć.

Recueil (nouveau) de pieces d'ć-
criture francaise et anglaise
par Bourgoing composć de 20
fenilles grand in folio Paris

1 R %0 G.

Regulatenr (le) des ćcritures
francaise et anglaise. Demontrćes
avec la plus grande cłartć
d'aprts les exemples des plus
cćlćbres maitres, gravćs et pu-
blićes par Beaublć. Ouvrage
prócćdć d'une demonstration
raisonnće sur les principes qni
€onduissent 2 Ta perfection de
€es caractżres, sur la taille
et latenue de la plume; la

 

Bourgoin  gravćes

position du corps; avec Tes
Bora et distances des
ettres 4to Paris „ 1 R. go G

English Original Copies of the
best selected specimens of
Writing for forming the Hand
for Business folio. (Principes
d'ecriture  anglaise)  Leipsic

1 R. 80 C.

Nev Large Sext Diitch Striking
alphabets With a variety of
Exemples in the Hands most
approved for Business by Tho-
mas Tomkin London 4to 1819
Ń 2 R. 25 G.

(Principes d'ecriture anglaise
par Thomas Tomkin).

Deutsche Vorschriften nach en-
glischer Arts e d'ćcii-
ture allemarde dans le style
anglais) fol. ob. Paris „ 40 Ci

— Dieselben von F. X. Hatter
folio Augsbourg . . „ 80 G.

Menagóre (la z») ou l'educa=
tion materne
noy. Quvrage ornć de vingt
quatre jolies grav. 4 vol. in 1
P.18:6 , - « +2 R. 606,

Menagerie (la) royale, ouvrage,
oli se trouvent les figures,
representant tous les quadru=
pźdes, ou les animaux les plus
curieux des quatre parties du
monde, classćs par genres;
accompanće d'un texte indiqnant
les pays, qu'ils habitent, leurs
€aracteres leurs moeurs, leur
industrie etc. 4 vol. in 16 ornć
de300 fig. P. 1820 5 R. 15 C.

Mentor Chretien, on catechisme
de Fenelon avec un joli fron-
tispice repres, le tombeau de
Fenelon un vol. in 18. P. 1815

60 C.
Merveilles et beantćs de la nature
en France, ou description de
tout ce que la France offre de
curieux et dinteressant, avec
sept gravures €t une carte par

le par Me Dufre- -
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G. B. Depping Że ćdit. a vol.
in 12. p.18,6 « „AB 10'G,

Merveilles (les) du monde ou les
plus beaux ouvrages de la nature

(et des hommes, rćpandus sur
toute la surface de la terre,
ouvrage destinć 4 Iinstruetion
et a lamusement des jeunes
personnes de [un et lautre
sexe ornć de 16 jolies gravures
colorićes; par M. Le Chevalier
de Propiae 2 vol..in 12 Paris
1820 w 0047 a od a 80 G

— les mómes figures  noires
t 2 R. 10 G.

Morale (la) en action, ou ćlite
de faits mćmorables et d'anec-
dotes instructives, propres 4
faire aimer lasagesse, Aa former
le coeur des jeunes gens
par Texemple de toutes łes
vertus, et a orner leur esprit
des sonyenirs de I'histoire.
Quvrage utile anx ćcoles se-
condaires, des lycćes, maisons
d'ćducation de Fun et de I'autre

" sexe monv. ćdit. ornće de fig.
en taille- douce un vol. in 12.
POW AMG 0 GA Kd

Morale (la) de Fenfance ou qua-
trains moraux 4X la portće des
enfans par Morel- Vindće 7e ćd.
in 18.fig. Paris 1815 . 40 C.

Morale (la) de Jesus-Christ et des
Apótres, ou la vie et les in-

- structions de Jesus-Christ tirćes
du mouveanu testament, 2 vol.
in 18 belle ćdit. reliće Paris

„GRABG

Morale (la) des Patriarches et des
Prophttes, tirće des livres de
Pancien testament 2 Vol. in 18.
PA onej 6 6-65 Mol 40-00

Morale (la) du premier age, ou
historiettes instructives €t amn-
santes a l'usage des enfans qui
commencent A lire par Loehr
avec 50 pl. enlum Ś8. Leipsic

'*1809 686Ł - - . 5R.50 G.

Moralistes (les petits) ou histoire
d'Edouard ętde Floręella bergers

de la valće d'Eversham trad
libre de langl. par Bertin.
Un vol. in 18. ornć des grav.
Pais 18135, + >. 4 00./Q,

Morceaux choisis des caracttres
de la Bruyere. Quvrage destinć
a Pćducation de la jeunesse
prócedć d'une notice sur cet
auteur et accompagnć de notes
par L. Ph. De Lamadelaine
12% Paris WSK o' e go G.

Miiller (Jean de) Histoire uni-
verselle divisće en vingt-quatre

*livres, trad. de Vallem. par
J. G. Hess 4 vol. in 8. Gentve
38019. «ia ią 8 R. 40 G.

Musće de TIenfance, ou galerie
d'animaux sauvages et dome
stiques de tous les pays, avec
une notice historique sur leurs
mzoeurs, leur industrie, leurs
habitudes etc. Qurrage destinć
A Famusement et Pinstruction
de Ienfance avec figures color.
Un %ol. in 8. obl. Paris 1817

2 R. 10 G.

Nouvelles (łes six), de PEnfance
par Mad. Delafaye 2de ćdit.
vol. ip 18. ornć de 6 jolies
grav. Paris . . . 45 c.

Nouvelles (les) nouvelles de I'en-
fance par Me Delafaye 2 vot.
in 18. ornćs de jolies grav.
Puk ek Sai + „mik lm

Nouvelles historiettes, et con-
versations 4 l'usage de Ienfance
4 vol. in 18. avec 8 fig. Paris

: 1R 75C.

Oraisons choisies, les Catilinaires,
et les livręs de la vieillesse et
de VFamitić, de M. T. Ciceron,
traduits en francais, łe texie
łatin en regard. Nouvelle ćdit.
revue et corrigće avec soin 5 vol.
in 12. Lyon . . 2 R. 25C.

Petits (les), Bearnais ou lecons
de morale convenables a la
jeunesse; par Me Delafaye 4
vol. in 18. avec seixe jolies

„gravures: « « « « 2R.10.G



Paul et Virginie par Bernardin
de Saint-Pierre vol. in 18. Paris

60C.

Petite Ecole des arts et mćtiers,
contenant des notions simaples
et familitres sur tout ce que
les arts et mótiers offrent d'utile
et de remarquable; ouvrage
destinć a Pinsiruction de la
jeunesse par Jaufiret 4 vol. in
18. ornes de plus de 120 vi-
gneites ou gravures colorićes
DAB. śe R. 20 C.

Petite Menagćre (la) ou Ićduca-
tion  maternelle, par Mme
Dufrenoy 4 voł. m 18 avec
24 jolies gravures P. 2 R, 60 C.

Petite Mythologie a Dusage de
la jennesse, divisće par entre-
tiens et suiyi d'un dictionnaire
abregć de la fable 1 vol. in 18
avec des gravures « . 65 C.

— la mćme fig. soign. color. go CG.

Petit (le) Robinson, ou les aven-
tures de Robinson Crusoć, ar-.
rangóes pour lamnusement de
la jennesse, par M. Henri Le-
maire 4e ćdit. ornće des fig.
Paris WYS W<Z dk 0 dp Gu 6 45c.

Petit Secretaire francais, contenant
les rtgles gónćrales 4 observer
en ćcrivant 1 Yoł. in 18, Paris

35 CG.

Prócepteur (le) des enfans, ou
le livre du second age, 7e ćdit.
entierement refondue par Me
de Renneville 1 vol. in 12. ornć
de 4 jolies gravures nouvelłes
Paris 1838, «+. 4.5 > 75

Promenades an marchć aux fleurs,
ou le botaniste du second age.
Ornć de figures gravćes en taille—
donuce par J. B. Pujoulx in 12.
Paris Gw FBR. 40 G

Recrćations morales etamusantes,
a Dusage des jeanes demoiselles
z: entrent dans le monde; par

e la comtesse de Choiseul
1 vol. in 12 avec six jolies
MY.PÓW ,. . 18R.5G

 

1, Ą h KA 8%8>
MECZ f WZA r

Recrćatidns de pałtagić x jo
recueil   
  aux pet

12. obl.

— idem pour its garct
fig. col. 8. 3 ak

Six Jours (les) de la creation,
ou lecons d'uu pźre 4 son fils
sur origine du monde, d'aprżs
la bible; par Jauffret 2 vol.
in 18. avec 8 jolies gray. Paris
1831 <7. de JAGEJ.B.C.

Soirćes (les) du printemps, pour
servir a lamusemćut de l'en-
fance, 4 vol. in 18 avec
8 grav, Paris . . 1 R. 75 C.

Tablean de T'histoire de France, ;
depuis les Gaulois jusqu'a nos
jours, par Hocquart, une
feuille colomb. coloriće, avec
un texte explicatif. P. 1821

1 R. 20 G.

Tour (le) du monde, ou tableau
- gćographique et historique de
tons les peuples de la terre,

' €ontenant nne description suc—
cinte des pays quils habitent;
un apercu des mmoeurs, contumes,
religions et lois qui les regissent,
ainsi que les revolutions poli-
tiques qu'ils ont ćpronvćes, un
exposć de leurs principaux mo—
numens et antiqnitćs des notices
biographiques sur les hommes
les plus illustres; I'ćtat de leurs
productions, industrie, com
merce etc. par Me Dufrenoy
6 gros voł. in 18 ornćs de 48
grav. et de 5 cartes avec une
couverture en pap. de couleur
Paris BOG Wwy 6 BR. 30 a

Traits detzchćs de Phistoire uni
verselle pour Finstruction de
la jennesse, par Me Le Prince
de Beaumont 2 vol. in 18,
Bruxelles 1818 . . "ERc25.G,

Trćsors (les) de I'histoire et de
la morale , extraits des meillenrs
auteurs grecs, latins et francais

|”



Ą s 24

pour Ićducation de la jennesse
avec des reflexions; sixitme
€dition, ornć de 60 planches
par A. L. Delaroche, un vol.
dn 12. Paris 1811 „. 1R. 10 C.

Voyage de Polyclete, ou lettres

pEEN

GU PETE

Abrćgć de I'histoire du bas empire.
de Lebeau, depuis Constantin--
le-grand, jusqu'a la mort de
Mahomet II. 2 vol. in 12 ornćs
de figures Paris 1819 2 R.25C.

Abregć de I'histoire des empereurs,
de Crevier suivant le plan de
cet auteur 1 vol. in 12. ornć de
fig. Paris 1819 . . aR.15C.

Fillasier Dictionnaire historique
dćducation, ou sans donner
de preceptes, on se propose
d'exercer et d'enrichir toutes
les facultóćs de Iame et de
Pesprit, en substituant les e-
xemples aux maximmes, les faits
aux raisonnemens, la pratique
a la theorie 5 vol. in 8. Paris
1818 w "00a wew 5R. 40 c.

Genlis (la comtesse de) six nou-
velles
un vol. in 12. orne de belles
gravures Paris 1825 1 R. 75 C.

Jussieu Simon de Nantua ou le
marchand forain. Quvrage qui
a obtenu le prix. a2de ćdition
revne et corrigće approuvć par

- ła commission d'instruction pu=
blique in 12. Paris 1820 80

 

mmorales et religieuses

c.

romaines par le Baron A. de
Theis 2 vol. in 8. Paris 1822

R. go C.

(Ce voyage est composć sur le
modele du voyage du jeune
Anacharsis,)

AnWAZA

EMENT.
Livre (le premier) des petits enfanś;
"u pełites legons de lectures
trós faciles suivies de petites
histoires interessantes pour le
ier age ornć de 10 jolies grav.

. «m 20: Parie 18220. + 45 C.

Moziu Petite Bibliotheque fran-
gaise et allemande A l'usage des

"© instituts des deux sexes, ou
lectures choisies, tirćes des
auteurs des deux nations qni se
sont occupćs de la jeunesse,
ponr servir de snite aux onyrages
de Iauteur sur les denx langues
1er a VII vol. (ił y aura 12 vol.)

"im 12. ŚStuttgard 1820—1822
5 R. 15 G,

Raynał (le) de la jennesse, oa
precis de Vhistoire intćressante
des ćtablissemens des Europćens
dan les deux Iades. Quvrage
consacrć 4 linstruction et 1'a-

, musement de la jeunesse, €t
ornć de six gravures en taille-
douce; abrćge etredigć d'aprżs

' Fabbć Raynalpar P. J. B. Nou-
gareźin12 Paris 1821 1R. 5C,

Renneville (Me de)les denx ćduca+_
-tions ou le ponvoir de l'exembple
un vol, in 12 ornć de jolies
gravures Paris 1815 , , 1 R.
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N. 36. 7F'iegenlied : « « 1 * 1 * + * 1 -

N. 37. An Dich PW SALI, GR pd

N. 38. Sonnet . . . . . . . . . . . . .

N. 59. Die Geliebte . . PSD 0

N.40. Liebe UC" ee "BITRADSIKYC Pe w. .

N. 41. Das Lied von der Ruhe . : « :« * *

N. 42. „Adelaiden . . . i . Gw” © . , . . .

Aurora (V) dlzalia. Choix des Pieces favor. pour le Chant
avec accomp. de Pforte. (Conłinuation) contenant.

, Ni 14, delQp. Connapiso.Duetto. Quest'ć la dea

N. 15. de I'Op. Conkaprxo. Duetto. .4h! capisco

N. 16. Duetto del. M. GENERALI. Se źi guardo

N. 17. de'Op. luBAnniEnE Dr SEv. Cavatina. Ecco
Fidanł0 so:.- . ©©WRMOWOWONNG="2o

N. 18. de IFOp. Ir Banziznr. Cavatina. Una Voce

N. 19. de Op. Ir BanzizneE, Aria. Ah se © ver .

N. 20. Duetto del M. CanarrAa Sempre piu £'amo

Blangini. Duettino per Soprano e Duetto „Per valli per

boschi* coll" aceomp.,di Pforte (Duos favor. N. 21)

Benelli A. Aria in Polacca coll'accomp.diPforte ., Da że lon-

tanoa:.O»COTAŻ +2... s: Bip000-0600018

— - Quatre Ariette facili coli Pforte. „Equando jammo

a Messa . . - . . = „+. . . . . . . . .

Carafa M. Air de Op. LE SoLirATRE, avec Pforte. Qui tra-
verse a la NON wb WORD EC NY 0 0... e

— Tl dit que ma presence . . -« « +: «+ » *

— Bolero „, Alta ragion di stało avec Pforte . .

—  CQaLirso, Cantata avoce sola coll' accomp. diPforte

Recit. E crederlo deggio . + + + «+ + + «+ »

—_ Duetto per Soprano e Tenore ,,Sempre piu £'amo

(Duos favor. N.16.) Roba WOOGRINEE WN NOTE”

Danzi F. Drey Soldatenlieder fir4 Mannerstimmen Partitur

und ausgesetzte Stimmen. Oe. 58.

" N. 1. Mit Hórnersckall
N. 2. Madchen mit d. griinen Kranze

N. 3. Husaren sind gar wakre Krieger.

—_ / Sechs Gesinge mit Pforte Begleitung. Oe. 0. '+

—_ _ Tre Canzonette con Variazioni coll' Pforte.

N. 1. Deh ascolta amata.

N. 2. Sol puó dir come.
N. 3. Mi sento struggere.

Diabelli A. PnaLoweue. Recueil des plus favoris Airs, Chan-

sons, Romances, Rondeanx, Cavatines etc. pour

łe Chant avec accomp. de Pforte (Confinuation)

cotenant.
N. 61. Cavatina. La Racchelina de FOp. La Mo—

KIWARA: 10 saa elo ai wę

N. 62. Variat. sur un thóme de CARAFFA. O cara

memoria .« + « «+ + ł

N. 65. Variat. sur Pair de LA
cor piu . Koce . . . . . s. . . .

"N. 64. Bolero de CARAFFA , Alta raggion di

* Stato . . a) . . . "FR PE s .

N. 66. Cavatina ,,.4lmagrande de 'Op. ToRVALDA
zr DOKLIGKA + + a FGSSOF 0 > 6»

. . .

MoLINARA „, Neł
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Diabelli A. N.

N.

N.

N.

N.

67. Cavat. Aurora ah soga rai delOp. LA
Donna DEL Laco .

68. Cavat. O fiamma soavsł dellOp. LA DoxsA
DEL LAGO - . .

69. Air et Choeur. Ebcomi a goi de POp. LA
DoNNa DEL Laco .

70. Cavat. O Mattutinialbori de Lop. LA
DosNNA DEL LAGO . .

71. Cavat. Ah si Z de Pop. LADONNA DEL
Laco. ..

72. Finale. Rondoavec Variations, Tantiaffetti
de FOp. LA Dossa DEL LAGo , . .

. 75. Romance. O Sexe org, de e Czn-
DRILLON . »

78. Romance „4.„poine au "Sortir, da PÓp.
JoseEpn . .

„. 82, Cavat. Piange"śl miociglio dePÓp. Con-
RADINO . .

83. Scena e Rondo. ph Ami al fin de POp. Ma-
TILDE Ou CORRADINO , . y

. 84, Finale avec Variat. D'emoróaldołca kas
pero de FOp. ARmibA . ..

85. Cavat. Deh żroncate de I'Op. ELISABETTA
86. Ariette.. Ilvecchietto de FOp. In BARBIERE

DI SBVIGLIA „ .
87. 'Terzettino. Quanto.a quest'alma„de Pop.

La DosNA DEL LAGO . . .
89. Carat. Non temer de FOp. EE Sz-

CORDO . . .
gi. Air. Che smania „oimd deFOp. OrziLo h

„ Canzone di Gondoliere ,. Nessun tor
zdolore de FOp. OrretiLo . . Z
95. Canon Terzetto „Zż parli Pamore" de POp.
ORO i" s e

94. Quintetto „Tncerta Panima*de Pop. OrELio
95. Rospo „Deh per questo instante' de POp.

La GLEMENZA DI Trro |.
. 96. Recit. Aria „, Non piu difiori« de POp.

LA GLEMENZA DI Tiro , .
102. Cavat. Cara adorata immagine de POp.

IL BARBIERE DI SEVIGLIA+ .
103. Terzetto. 4h! sra PiE de POp. lu Ban-

DOBE 0rż
10%, Finale. Difelice in nestó det'Op. luBAR-

BIERE .

105. Aria. Si retrovarla io.giaro.de POp. Cz-
+ WNEBRENTOLA , .

106. Aria. Svenżuraża! mi credea. de?"Op. Ce-
NERENTOLA —, .

169. Recit. Canzonette et Cavstinńa de POp.
OreLLo ,, Assisa a pie dan salice . .

120. Cavat. Languir per una bella. de POp.
CENERERTOLA . . .

111. Arietta. Da me che mać cho braća
CARAEFA . . . . . . . . . t . .

R.



Diabelli A. N. 112. Aria, „Ah Se e ver de VOp. In BARBIERE DI
OMYSOA SW Pa . o o ód R dele

(Tous ces Chants se trouvent aussi avec accomp.
de Guitare).

Diabelli A. PuiromELE. Recueil des plus favoris Airs, Chan-
sons, Romances, Rondeaux, Boleros, Polonaises,
Cavatines etc. pour le Chant avec accomp. de
Guitare.
N. 115. a 152. Le prix de chaque est different.

Gothe, Gedicht an den Mond mit Guitare-begleituvg von
Tomaschek «4 daw. OW WMWNA .

Iliński (Le Comte Janus). Six Romances francaises avec
accomp. de Pforte. Oe. 7.
N. 1. Je t'aime helas.
N. 2. Esperance avec toi j'oublie.
.N. 5. Quand tu m'aimois.
N. 4. Quand je te vis.
N. 5. Salut o divine Esperence.
N. 6. Saule que j'aime ton ombre.

Journal du Theatre. pour le Chant av. acc. de Pforte. Texte '
italien et allemand, contenant.
Cah. 45. de VOp. IL BARBIERE. Canon „,,Freddo

ed zmmobile 0446548 4 WRWZYWI OWAK © 8

Cah. 44. de IPOp. IL BARBIERE. Aria „4 un Dottor*
Cah. 45. de I'Op. RicciaRDo e ZORAIDE. Canone

sCaei Gha "+. is Goi JK
Cah. 47. de IV'Op. Ricciarbo e ZonAtvr. Duetto

' „„Donato a questo Core . . - . « .
Cah. 51. de1'Op. L'IraLrANAJN ALG.Cavatina „Per

ł qu che etc. . . . . . . . . . . -

Cah. 52. de lOp. TaxcRED. Qnartetto ,./4h segiusto
Cah. 54. de IFOp. TANCRED, Cavatina con Coro

Cole:;dolce «7 6 hare "00 wiriw 6
Cah. 57. de I”Op. Cino. Terzetto „Piero nelł anima
Cah. 58. del'Op. Crno. Duetto,, Nelło stringerti*

Luber A. Einzelne Lieder und Gesinge mit Begleituug der
Guitare.
N. g5. Der Gott der Liebe og PIWO ow ya O

N. 96. IVunsche an Sie 67 gy JE WERE RD: SQ „0

N. 97: Ich liebe dich ZO ESSĘ KREJEDZWZO S2..00 6

Massarellos (P. G. de) Sei GCanzonette tedesche coll' accomp.
di Pforte con una Imitazione Italiana del testo
originale KP ary PO 00m 000072

Mozart et Haydn. Zwei Canons. musicalische Scherze in ge-
. selligen Cirkełn von Sangeru aufzufukbren . . .
Nani (4. Comte de) Trois airs italiens avec accomp.de Pforte.

Oe. 4, ,.

N. 1. Pamne o Sospiro tenero.
N. 2. O dolce Fiłomeła.
N. 5. Immagini dolenti.

Nicola ©. Den Scuuid. Gedicht von UsLANp mit Gnitare be-
leitung. N. 42, G%e a sok Goróó Se .

— chs Gesange von L. Umaras» mit Pforte-be
Sosbuap 6944 V"=-„'„Pyły ne sid«

R. c.
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Rossini G. Dnaetto per Soprano e Tenore nell*” Op, AmurnA
coll' acqomp. de Pforte. „Amor! possente nome!
GGfaroni; N. 20) 6-4 3004 % - ać wi
Duetio per Soprano e Tenore nell' Op. AnmibA
coll' accomp. de Pforte ,,Soavi catene! (Duos
favors. N.25)  woidweć daj ee, WEG yiaG b

Duettino per Soprano e FAlto del'Op. AvRELiaNo
coll” accomp. de Pforte „Mille Sospiri. (Duos favor.
N . . . . . .. 7 . a, . . . . . . . .

Aria de FOp. IL BARBIERE pr SEVIGLIA ,, La Ca-
lumnia per il Basso coli' accomp. di Pforte (Au-
neg aoi. M, Mea 4 1 a-dóyikio Ct
Duetto per Tenore e Basso ,,All Idea di quel
metallo (Duos favor. N. 4) . «+ » « « « :
Duetto per Tenore e Basso ,, Pace e gioja (D
faxdr, Nads '-

. .

uos

-Choix d'Airs de FOp. GCENERENTOLA avec accomp.
de Pforte.

N. 2. Air.Sż ritrovarla io giuro « « . »« » .
N. %Air. Srenturata . «. ma WIEK WY

N.4. Air. Nacqui alłaffano «+ +. . + »« -'» .
( Cavatina „, Miei rampolli (Auserl. Saml. N. 11) per
Basso . . . . . . . . . . . . . . . .

Aria ,,Si quałunque delle figlie (Auserl. Saml.
N. 12) per SONP WO a WOLE GO JAZ ROBO = W

Duetto per Tenore e Basso ,, Zitto, Zitto! Piano,
poz” (Dno farorc N. 27) + . . . . .

r

uetto per due Bassi „//z Segretto d'inportanza
(Duos favor. N. 26) W 4. WOJEW "CA SAO sę

Paer F. Duetto de FOp. SaRciNO ,, Dolce delPanima avec

Pucitta.

accomp. de Pforte (Duos favor. N. 13) . . .„ .
Duettino per due Soprani o Soprano e Tenore coil"
accomp. di Pforte. Um pałpito, mi sento (Duos
favor. N. 17) . a . . . .

Rossini G. Pieces detachćes "JĄ: FOp, CORRADIX0+ avec ac=
_ comp. de Pforte.
N. 2. Introduzione. Zitći nessun qui v'ć, Cavatina

d uż pasesgia Wyka Wy SK” ry KoC 1h |

N. 5. Sceną e Cavatina. Piange il mio ciglio + .
N.* Dutte: Brlawiekc=<- SLvó e JK "6
N. 7. Scena e Aria. 4h! perche la morte . . .
N. g. Cavatina. 7'arrendzal mesto pianto . . .
Avia. Taci ło voglio e basti de IOp. La Dossa
DEL Laco per Basso coll. accomp. di Pforte (Au-
serl.Saml. N. 13) RZS "UE SKg OZN IK! dy w dk IB

Duettiuo per Soprano e Alto nell'Op, LA Dosxa
aip „Fivere io non potro** (Duos favor.

. 4 . . . . - a '« = . ł . . . . - . . . .

Duetto per Soprano e Tenore nell'Op. Ła Dossa
DEL LAGO ,,Sei gia sposa? (Duos favor. N. 15)

„Duetto per dne Tenori uell” Op. EnrsasErra „De

R.

Scusa i trasporfi * (Duos favor. N, NEJ -—=d40%
Dutino per Soprano e AJto. nell'Op. EisaperrA
*+Non bastan quelle lagrimę * (Duos favor. N. 8) —

G.
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Rossini G. Recit. ed Cavat. ,, Celeste ma PR de TOp.

. 8.0 M .

N. 2. Terzetto. ,, La dal Gange . . . . « .
N. 5. Quartetto con Coro ,, Dz tanti Regi. + «
N. 4. Cavatina ,, 4h quel giorno - » ZW.
N. s. Duetto „ Bello immago WORWO KÓW

N. 6. Aria „Ah dove ił cimento . + „ » » *
N. 7. Coro e Cavatina „Bel raggio . + « » .
NN. 8. Duettino „Serbami ognor . « + + « «a »
N. g. Goro di Śacerdoti : Ergi omai « « * '» »
N. 19. Terzettino,, Z”usato ardir . « «+ »« . +
N.20, Coro „Fieni Arsace W IB 6 BK". uk gh

MoisE per Basso (Auserl. Saml. N. 1
Aria ,„,„4h rispetarmi de IOp. Moise per Basso
(dowo Sami M td jd ia w 0 « © . BIaia
Aria „, Tu di Nap: de I"Op. Moisz. per Basso (Au-
SoGŁ SaDŁ NIONA. |. . 0 bye
Duetto per due Tenore nell' Op. Orerio „ Non
minganno'* coll'accomp. di Pforte (Duos favor.
N. 18) . . . . . . . . . . . . . . .

Duetto per due Tenore nell” Op. OTELLo „No non
temer serena* (Duos favor. N. 20) . . » « '

- Dnetto nell' Opera Tascneb. L'Aura che intorno.

Cavatina nel Opera TANCRED. Ab ! scordarno so.
. 1 u. > . . . . . . . . . . . . . . .

Scena e Cavatina nell” Opera TANCRED ;,, No che
il morir * . . . . . . . . o © . . « . .

Recit. e Cavatina nell” Opera TANCRED. „.4h que
non serwe . 0: wstei hok Sjowik sw TSG o ojifp "e

Duos , Airs „ Cavatines etc. detachćs de I"Op. SEm1-
RAMIDE. avec accoinp. de Pforte.

N. 1. [ntrodnzione ,, Belosi celedri

Duos, Airs, Cavatines etc. detachćs de I!Op. ZEL-
MIRA avec accomp. de Pforte.
N. 8. Duetto ,, Perchć mi guardi « «+ . . «+ -
N. 10. Aria con Coro ,, Ciel pietoso «. + «+ +
Pezzi Scelti delPOpera ZELMiRA per il Canto e
Chitarra ridotte da Spina.

Aria. Sortesecondami.
„Cavatina. 4h! gia trascorse.

ditto Terra amica.
Allegretto. Cara deh attendimi.
Aria. Ciel pietoso.
Duetto. In estasi.

Schneider F. et M/endt. Liedertafel, enthaltend 4 Gesiinge
fir 4 Mannerstimmen. ś4tcs Heft. . . «-, » «»

Stahlin J. Drey Gesange mit Begleitung des Pforte . . -»

Weixelbaum G. ERrNsERUNG. Lied mit Guitare Begleitung.
N. :RENOWIE FB OSW gg gt PGA O

Winter P. Kwartetto z Opery PRZERWANA OFIARA „, Chcesz
mieć umysł spokoyny* z przygrywaniem Fortepianu

  

R.
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55

40

75

5a

K
Z

30%.

45



R.
OPERAS ARRANGEES POUR LE PIANO.

amdE,

Rossini 4. L'Opera ZELmiRA arr. pour le Pforte avec le texte
italien et allemand . . . , , Si. SE

  

PoOATRALITS.

w aaa

b RAW." - GARODZERACE"-

 

VYKATCZ NZ

 

Chasons choisies avec les Airs notćs. 4 Vol. in 18. . . +3Ł'Echo des Bardes ou le Menestrel. Choix des Romances et
Airs, ornćes de jolies Vignettes rel. superbement 6Jouy. Jeu de Cartes instructives sur la Musique, Onyrage
destinć A Vinstruction de la Jeunesse des deux sexes —Musicalische alligemeine Zeitung herausgegeben von einer
Gesellschaft von Gelehrten, 20 Jabrginge (1798—
1818) nebst einen Alfabetischen Register iiber diese
Jahrginge . Ręce SA PACAC 5a 6; 6, 6, Z%A

(ditto Jahrgang 1819—24) „ . , . . . 36
(Zu jedem Jahrgang kommen 3 Musicał. Bey-

lagen und + Kupfertafel).

Souvenir (le) des Menestrels ornć des jolies Gravures, „ ; 2

G:

55

5
8

25



N5.

 

NOWOŚCI MUZYCZNE
w XIĘGARNI UNIWERSYTECKIEY.

 

OUVRAGES THEORIQUES.

 

Almenróder Ch. Traitć sur le perfectionnement du
Basson avec 2 tableaux

—  Abhandlungen itber die (arbesserung deo
Fagotts, nebst 2 Tabellen

„Andre. d. Methode de Violon avec des pidwes in-
struclives gradućes. Texte francais et al-

lemand
Clementi Mużio.Masique Zaractasiaticwik ou Callec-

tion des Preludes et Cadances pour le
- Pforte, composćes dans le Styłe de77aydn,
Notari „ Kozeluch, Sterkel et Vanhał

Drechsler J. Clavierschule von Pleyeł, neu heraus-
gegeben und bearbeitet nach den Metho-
den des C/ementi, Cramer, Dussek, Stei-
belt, Adam etc. Theoretischer Theil  .

—  Praktische Uebungen als zweyter Theil,
dieser Clavierschule |.

Elsner J. Początki muzyki aszczególniey Spiewa-
DIA No KSK WE nice

—  idem N. 2. zawieraiący czytanie nót 1
Głosu ćwiczenie ś

„|, —  idem LraA. N.3. zawieraiący śriekacić ze
-__ $łowami 5

—. idem Lra B. N.3. zawierający śpiewanie

ze słowami
Fórster E. A. KurzgefassteAuleitang den General

; bass zu erlernen j
—  Practische Beyspiele EP fortsetzung zu

seiner Anleitung des Generalbasses ; in 3

belong SA
ż 1

65.

65

40.

85



Firsienau A. B. Exercices pour la Flite Oe 15
Gamme de (or Anglais a 13 Clefs .
— de Hautbois a 13 Clefs >
+*  de,S6RMQE 4.6 Clefs . '1%;,.
=—- „AKJPPOmpette a Cles CZEGO. .

Gammy z wszystkich maior i minor Tonów wyię-
te ze szkoły Pleyeła tudziesz Cadencye

- ze wszystkich maior i minor tonów wy-
ięte ze szkoły K. Kurpinskiego ułożone
na Fortepiano dla poczynaiących . .

* Koch. Tabella na Klarynet nowego Wynalazku .
Lilzius C. J. Anleitung den Generalbass praktisch

spieltn xQ. JETOaN=" b 2100060604
Musicalischer Hłaus Freund, Neuer Kalender fiir

028, Jahn ZB; swoi EKO BÓG
Pleyel etDussek Methode pour le Piano Forte. Cette

Methode contient essentiellement les prin-
cipes du doigtć du Fortepiano, avec une
nouvelle Maniere d'accorder le Piano-Forte
inventće par M. Kirnberger . : . .

Szmon K. .4. Nauka grania na organach ze wzglę-
dem na dokładną znaiomość i użycie te-
go Instrumentu z Przykładami w nayzna-
iomszych Dur i moll tonach. . . . .

Steibelt D. Douze Łecons 4 PFusage des commen-
: cana. pónr le PIÓR «w 30 0-3 Gw

z

OvvERTURES A GRAND ORCHESTRE.

 

Cherubini I. Ouverture de FOp. Zodoiska 4grand
Orchestre . Są A KANA 3

Nicoło J. Quv. du Medecin ture a grand Orch.,
Rossini G. Quv. de POp. Ote/ło A grand Orch.
Schmitt Al. Overtura per 2 Vlini, Alto, Vcklo, e

Basso, 2 Flanti, 2Clarin. 2 Oboi. 2 Fa-
gotti, 2 Corni, 2 Tromhbe, Trombone
Basso e Timpani. Oe. 36. . . . .

y

L
L
F
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3
m

10

15

15

15

30

30

50

30

60

50

60

25
25
85
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r

PiĘcESsS DD HARMONIE.

 

Beethoven (Louis van) FIipELio grande Opera arr.
pońr VPHarmonie a g Parties par 77. Se-
dłak  .

Berton H. Airs PAlint, Reine"dh: Boroń? |arr.

en Harmonie 4 g ou 6 Parties poc Cour-

fin « . .

— Ouverture de POp. dłeńdć ALE. en Hrmo-
nie a g Parties par 7. Courtin .

Gluck C. de. Ouverture dJphigenie en AulidaXxarr.

en Harmonie a 12 Parties RF.R. Ge-
bauer .

Kreutzer R. Airs de Paul etFiirgónie arr. en Har-
monie 4 6 Parties .

Mehulł F. L'Opera Łes AóńiąĘ 3 Tolede.arr. '

en Harmonie a 7 Parties par /. Blasius

en 2. Suites .
—_. L'Opera Joseph arr. en arkiońie i18 Par-

ties par 7. Hi. Gebauer ż

—  Quverture de Op. Joseph arr. en Harzno-

nie 4 8 Parties par F. HR. Gebauer. . .

Nicolo J. L'Opera Joconde ou les Coureurs ©A-

|. pentures arr. en Harmonie 4 8 Parties par

i F. Blasius en 3 Suites . .

Reicha 4. Six Quintuors pour Flute, Hantb., Cla-

rin., Cor et Basson Oe. 99. Liv. 13 et

Ró" 2-0 CMMMie

Weber (Ch M de) L'Opera Der PY,arr.
en Harmonie 4 g Parties

— La móme Opera arr. en źarowię a 8

|. Parties, par J. Kż/fner'
TVinter. Ouverture de Marie Młońzadbi arr. en

Harmonie a g Parties

   

DANSES A GRAND ORCHESTRE

 

Meio G.XI Valses, 2 Cotillons 1 Qnadrille, 6 Sau-

teuses et 4 Ecossóises, pour 2 Vlons,

Fbite, 2 Clarin., 2 Cors „_ Tronibonne et

aRusze; en2 Cahierś : , £ .. 2

3 75

270

1 35

2.35

1 80

5 4o

270

1 50

1 40

2 60

1 55

1 80



R. G

Rothe F. PP. 24. Danses favorites a gr. Orchestre.
SL . OE. .IWRRO.

Steiner Six Valses favorites pour 2 Vlons, Fhite,
- Clarin., 2: Cars et Basse . . . . . . 1 —

RT
,

1 65

CONCERTOS POVR LE V10LOK.
; nanaEA

Mayseder J. Troisićeme Concerto. pour le Violon
: avec accomp. de FOrch. Oe. 38 * . . 4 5

OP Ź

QUINTUORS POUR LE ViIOLON.

 

Bohm J. Troisićme Polonaise brillante pour le Vlon
avec acomp. de 2 Vlons A et B Oe5 . 1 50Mozart FP. 4. Quimtetto pour 2 Vlons, 2 Altos
et Vcelle arrangć d'un Trio de Pforte par
7: Tomich Oa-Bbolix "6.00.25

ODA

>

QUATUORS ET TRIO0S POUR LE VIOŁOK.

 

Capuzzi -4 Sei Quartetti per 2 Vlini, Vla e Basso
- AJAUCĘ BO. SPÓR 70, chaque 2 75€Contin (Fr. de) Quartetto per2 Vlini, Vla e Vcello
OBU 3 . 2 60Fesca F. E. Potpourri in C pour 2 Vlons , -Alto
YBde zac 0 SP:

Hłórger G. Trois Quatuors pour 2 Vlons Alto et
Vcelle. Oe. g. N. 1.2..5. . . chaque 1 10MaysederJ. Variations sur unair russe Belle Minka
pour le Violon avec accomp. d'un Second _ -
Vlon, Alto et Vcelle Oe.1. 5-7 <a SAMozart TV. 4. Cost FAN TUTTE O sia: LaScuola
degli amanti. Opera in due atte riddotta
per 2 VWlini, Alto e Vcello. (Nouvelle
Edition) iP WK SPEAK WDN LASMiller ZY. Nalses WAline ou Danses de Vienne
dans une autre partie du Mond , arr. pour
2 Vipis:'et Bmżae 1 OO . — 40

4

6 60



PechatschekF. Grand Quatuor r" 190 Alto
et B. QOa4. 3,

Praeger H. 4. Trois nonveaux Quatnora pour 2
Vlons, Vla et Vloncelle Oe. 43 :

Spokr L. Trois Quatuors pour 2 Violons, Vla et
„ (Wcelle. Oe. 58. N.1.2.3%.  . . chaque

JVassermann J. H. Potpourri de POpera 7ancred
arr. pour Violon, Flite et Guitare et Vio-
ła ad Dbit" «©.

Hery N. Air varić pour le Vlon avec accomp. de
Second WVlon, Alto et B, Oe. 1. A

— Romance. Je ne /aime plus de BavLE
variće pour le Vlon avec accomp. de Śec.
Vlon, A et B. Qe. 3 Deuxićme Air varić

—  Troisićtme air varić pour le Vlon avec
accomp. de Sec. Vlon A et B. Oe. 4

— _ Chanson vćnitienne, O Pescator del? Onda,
variće pour le Vlon avec accomp. de Sec.
WIR KSLBD. 065% 30 «a

Duvos:POUR LE NARDR

 

Cremont P. Trois kratki» Dnos concertants pour
Vlon et Viole ou 2 Vlons. ©e. 12 Liv. 2

Guenin M. A. Trois Sonates pour le Violon avec
Second Vlon ad libit. dans lesquelles on
trouvera des morceaux faits expres pour
exercer les Eleves selon qu'ils seront plus
ou moins avancćs Oe. g - « « « « ,

— Trois Duos pour 2 Violons Oe. 13 .
Kaczkowski J. Polonaise pour le Violon avec ac-

comp. de Pforte . .
ELośtin D. Six Duos pour 2Vlons pocz PEtude des

cinq premićres Positions. Oe. 17 . .

Mayseder J. Variations sur 1 Air. Belle Minka
_ pour 2 Violons. Oe. 1” .

Miller M. Polonaise PODE le Vlon avec accGmp,
de Pina: : j

' Pettoletti J. Variations concertantspous* Vlonet
Guitare . .

Spohr L. Jntroduetion eRondo „pour je %iolon

et Pforte Qe. 46 Rz W a ir a iza

R. e,

3 70

1 85

1 15

—-. 5

153

— be

— 15

= fo

1 15



Spohr L. Potpourri pour Vlon et Pforte concertans
sur des [hómes de /a Fłńte enchantee. Oe.

50 +:4-3 Ś 4 to
Grand Bondean pour Vlonet Pforte con-
certaris. Oe. 51 . . . . 1 30
Potpourri pour Vlon et Pforte ookiteitans
sur des themes du Pa wee
Da 66:60 ZZ 4 30

JV assermann J. l. Deux Did: faciles pour 2 Vie-
lIpnk zi ź sć.4'-*5 NAD

JTFery N. Romance, i neę Pożłie pł wwrido pour
le Vlon avec accomp. de Piano Oe. 5 . 1 15

Troisieóme air varić pour le Vlon avec

accomp. de Piano. 0e. 4 . «. . . « . 1 15

SOLOS POUR LE VIOLON.

Bach «Seb. Studio o siatreSonate per il Vlino solo

ONZE DAMA 2 W A 1 65
Danses champetres pour un Violon  FAMEGRRĘ
Dogodzinski J. Sześć nowych Mazurków ułożone

na skrzypce . . se... + + — 25
Nisłe G. Sei Soli per TOGO Ssi6 EZR. Pa. SB

Tartini Sonate ou le Trille du Diable pour le :
Wiolon . . . . . . . . . . - RWE 40

ł v

PovR LE VIOLONCELLE.

 

FVeber (Ch. Marie de) Grand Pot-Fourri pour le
Violoncelle avec accomp. de POrchestre 2 25

 

DotzauerJ. J. F. Vingt-quatre Caprices dans tous
les tons, pour le Violoncelle, avec une
Basse chiffróe par B/londeau Qe. 35 . . 5 60
12 Essercizii per il Vloncello solo Oe. 54.
Pałte 208.5 5 54 « OR |. ——_28
Deux thćmes varićs pour łe Vloncelle et
Piano. Qe. 55 9. 00 REWAAEJE 9. KM z 75



”

Dotzauer J.J, F. 12Differentes pieces pour 2 Vloncel--

les a Pusage de commencans. Oe. 65 Liv. 3

Kraft 4. Divertissements d'une difficultć progres-
sive pour le Violoncelle avec Basse

Theuss Th. Sonatine pour le Vloncelle ou Basson

avec accomp. da Piano
 

CONCERTOS POUR LA FLATE
"e

/

Berbiguier T. 6e Thtme varić pour la Fliite avec
accomp. de IOrch. Oe. 60 . . og

— Mon coeur Soupire. Romance dep

mare variće pour la Flite avec accomp.

de 2 Vlons, A et B. (Cors et Ro ad
libit. (e. 56 . . . ŻY

Boom(J. Fan) Fantaisie et Variations sur Pair fa
vorit Ze Boristhene pour la Flute avec

accomp. de FOrchestre. Oe. 33

Cramer F. Grand Concert pour la Flite avec ac-

"comp. de POrch. . . ;

Keller Ch. Concerto pour la Flite avecc accomp.
„«qwdółirem OID 0:050040600

Tulou. e Concerto pour la Fliite avec accomp. de
FOreluo"ss" OSY PRACE CE sów

RC

— 95

2 95

QvisTUORS QUATVORS ET 'TRIOs POUR LA FLórE

 

Crusell B. Quatnor pour; la Flite, Vlon, Vla et
Vcelle. Oe. 8 . „SAS

Firstenau C. Qnatuor deF. mit. Oe. 1. arr.

pour. Flńte, Vlon, Alto et Vcelle

Kreutzer J. Trio pour Flute, Von etGuitare N. 1.

2. 3. 4, - .  chaque
Kuhlau F. Tre Quintetti per Flaato; Vlino,2

Viole e Vcello. Oe. 51. Ń. 1.2.3. chaque

Miihling 4. Quintuor pour Flute, Z: 2 Vlas

: Gr'Vcelle.OG-W7N2 „1

Sponiini G. L'Opera La Pestale arr. en Quatuor
pour la Elite, Vlon, Vla et B. -

1 30

1-8

Sz

1 80.

1 50

2 20



Dvos rPovR ta Fidńre.

———....

Boom (J. van) Air varić Z 2 Flites concertan-

      

tes Oe. 34 „ — 50
Kbers ©. F. Frois Duos pónt 22 Flńtes Oe. 51 — 95
Keller Ch. Grande Polonaise pour la Flite arr.

avec accomp. de Piano. Oe. 13 =" 35
Kummer G. Trois Duos concertants Leś 2Flites

OS ER 1 75
Tulou Air varić pourla Flate :avec aćcómp. dela

Marge € >. 1 35
JV'eber G. Thóme favorit de POp. Der Projschii

varić pour la Fhite avec kęaój d'une
Guitare ad libit. Oe. 37 : ż . 45

— _ Barcarolie /enitienne varite podr: laFlite
traversićre avec "— de la Guitare Oe.

38 3 .— 45
—  Etude de Fkite en 10 Yaristione avec ac-

comp. d'une Guitare ad libit: cęmposćes
sur un theme Norwćgien Oe.39 . „. . — 45

JVeigl J. Quverture de POp. ZeFillage dans les ę
Montagnes pour 2 Flites . . . « — 30

SoLos ET VARIETIONS POUR LA FLUTE.

Choix PAirs (Deuxieme) des Operas Richard et
Zoraide et Zelmira pour une Fhite . . — 45

Danses favorites de Leipsic arr. pour la flitte Liv. 3 — 55
Dogodziński J. Sześć nowych Mazurków ułożone

na Flautrowers --. . — 15

Ernst P. Themes varićs de POp. De:Freyachiita
arr. pour une Flite. N. 1 4 8. chaque — 25

PovR LA CLARINETTE.

Backofen H. Concerto pour la Clarinette princi-
z avec accomp. de gr. Orch. Oe. 24 2 20

CrusellBB. Quatuor pour la Clarinette Von, Vla $
et Veelie. Qe. POARĘRMĆ ( >E a 30



Ilaensel P. Wdatioć pour la Clarinette, Aion, Alto
et 'Vcelle. Oe. 19. ;

Możart JV. A.Quintetlo pour la Clarinelte, 2Mons,
- Alto et Vcelle'. 0% 14

PovR LE Con Er rHavrnors.

] Cruseli B. Divertimento per POboe. con1 aceomp.
de 2 Vlini, Vla et Vcello. Oe. g. ge>

Duvernoy F. Douze Duos pour 2 Cors sur ów!airs
connus . «+

Turrschmidt C. et Palsa. 50 Duoś pońr 22 Cors.
O Ścoc: uż 0591. TĘMNĘ

ZDEZZA

PovR LE FLAGEOLEN.

Billing T. g Waryacyi z Duetu Janka i Helenki
w Operze JANEK i STEFANEK ułożone na
2fleciki ólskiaee =. 4 44

a rańców (sześć)|przerobionezzWanych iin-
strumentów na Flecik polski . .

Niedzielski J. Zbiór dwanaście naynowszych tań-
ców ułożonych na flecik polski . .

Povn LA FLUTE DOVCE (CzakA4N).

 

Klingenbrunner W. Variat. pour le Czakan sur un
Duo favorit de POp. „Aline. Oe. 52

 

CONCERTOS POUR LE PIANO.

Klengel 4. A. Second Concerto pour le Piano

avec accomp. de Grand Orchestre. Oe. 15.
Liste A. Grand Concerto en forme de Fantaisie

pour le Piano avec acc. de Sep Or-
 chestre. G6.30 ZG :

+ 2

—15

. —40

„ — 20

EZE

3 30



Payer J., Concertino pour le Piano avec accomp.
de 2 Vlons, Vla et Vcelle et avec quelques
instruments a Vent ad libit. Oe.(79:

NB. Le móme Concertino est arrangć aussi
pour IOrgue avec accomp. de 2 Vlons,
Vla, Basse 2 Clarinettes, 2 Tromp. et
Timbales, 032002 ea taa

Quisruons' ET QUATUORS POUR LE PIANO.

 

GE; 1 i '

Haeser A. P. WE obiaacz pour ie:Pódko: avec

/,  . accomp. de2 Vlons, Alto et Vcelle ouFldte,
Clarinette, Htbois et Basson« . .

Kuhłau F. Grand Oastiór pour le Piano, Vlon,
Alto et Vcelle. Oe. 50.5

Zulehner Ch. Quatuor pour le Piano Vlon, Alto

et Vcelle. Oe. 13.

[Rios Er Duos ProvnR LE PIANO.
4

Backofen HL. Sonate facile pour lePiano .ouofritpe
avec Vlon ou Flute .

Beczwarżowski "A. Grande Sonate Śódźle Bo
avec Flute ou Vlon obligć. Oe. 47.. .

— _ Rondoletto pour idem avec Vcelle ou Vion
obligć. Oe. 48.. . .

Dotzauer J. J. F. Deuxthómes varićs pour sdem
et Vcelle. Oe. 55. . .

Freystaedtler J. J. Le Siege de Belgrad pouride
avec Vlon +

Klein (Baron de) Sonate _ pour idem_ avec; Vlon.
O8UP ś. gh

Klengel 4. Air suisse avec "Faiiatious pour idem
avec Vion.ou Clarinette. Oe. 30... . .

Koehler H. Wariat. sur PAir de POp. Der Wsch
pour idem avec Fhite .

Kiffner J. Sonate pouridem avec Flite ou Ylon
arr. d'apres un Duo pour 2 Flites, Oe. 84.

— _ Premier 'Potpourri tirć de IOpera Der
Freyschiitz arr. POBĘ idem avec Flute ou
NUDE OĘ IW" ">

» sk A
<

R.

50

60

50



Ki

Kiiffher J. Deuxitme Potpourri tirć delaimóme Qpeez
- rr. pour idem. Qe. 120. .

— _ TroisićmePotpowrri tirć dela mómieOpera
'arr. pour idem. Oe. 122. . .

Miklefatie . "Grande Sónate' Cotieeitante pouz
+ + ide avec' Vłon*«.'s +*

Smitt „Aloys. Potpourri wiłłsut=pour "m avec
Vlon ou Clarinette compośće sur des motits
de POp. Der Freyschilz. Oe. 37.

Schwenke C. Sonate pour idem avec Vion .
Steibelt D. Deux Sonates pour idem avec Vlon

obligć. Oe. 25. . .
Sórgel F. FV. Nocturne pode jdem avec Yeele, oou

Vlon ou Flite. Oe. cw"

ITeber (Ch. M. de) L'Opera U: Wajschidz, |arr.
pouridem avec Vlon par 4. Brandi.

Weigeli /. Andante avec Varialions pour jdem avec
VB ESPEC 0 nara O ra

 

PovR LE PIiaNo A 4 MAINS.

 

«

Beethosen (Louis van) Sixióme Sinfónie Wadtosjić”

R.

Oe. 68 arr. pour le Piano a 4 ms. e"
P. Mockwitz .

— Trois Trios arr. półńć śdówi gó Stegman.

' > Qe. 19. N. 3..
Boyneburgk (Fr. de) 6 Maróhea pożi dem: Oe. 13,

Czerny Ch. Duo arr. d'aprós le Trio. Oe. 54 de

J. Mayśeder pour le Piano a 4m. O0e. 34.

Hummel J: N. Duo = idem d'aprćs unAG
Qe. 87.-

Kloss C. 6. Pieces en ornit te Valse pónr zdob

Onslow G. Quimtettos arr. pour idem d'apres les

Oeuvres 17. 18. 19. N. 1. 2. 5.  chaque

Pixis J. P. Valse dAline ou danses de Vienne dans

une autre partie du mond arr. pour idem

„Ries F. Variations sur un Air de Moore a 4 ms.

Oe. 108. N. 2. ;

Rummel Ch. Theme verić sur la Cavatine ż rŚzte

POculiste de Gyrowetz composć pour idem

06.465..0..0000 dogzma COŚ *

:C.

, 80

80

80

85
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25
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25
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| Schmitt A. Marchę inEs d. arr. pour idem4 ....
S$pokr Ł. Quintetto. Oe. 33. N. 1. arr. pour sk

par 4. Agthe ...
HY'eber (Ch. M.de) "Trois piacee topie de POp.

Mer Freyschitz ary.„ROWY idem par J. P.
Hlewiekie © woE O Pik

TĘRLLLZ

i .

S0ŁOS POUR LE PIANO.
>

 

Anacłer 4. Amusement pour le Pforte seul .
Bach C. Ph. E. Six Fugues pour idem . . . .
Cramer J. B. Introduction et Air angloispour idem
— _ lntroduction et Rondo pour idem . .

Czerny Ch. Fantaisie pour le Piano seul. Oe. 27.
Dembinski (Comte R.) Sonatine in G pour idem .
— La melancołie et jolie Andante et Presto

pour idem . . . skoksasżdiem
— Allegretto pour idem 58 ;

Dussek J. Ł. Sonate in G dur pour idem: Oe. '3g.
Field J. Rondeau du Ge Concert pour idem .
Śolinei (L'4dbbe) Sonatine facile et "Sg in ©

pour idem N. 2. .
Hummel J. N..- Piócea. favorites de POpera Bequ

dane ou 7Isle bleue pour idem. Oe. 60.
— _ Sonate in Es pour idem. Oe. 13. N. 1.
—  _ Rondeau ou Fantaisie pour idem Oe. 29.
—  Sonate in F min pour idem Oe. 30. . .

Klengeł 4. Sanate pour le Pforte seul Qe.8.. .
— Le Depart et le Retour Romance et Rondo

pour idem. 06. 80. +: +» ©_«-
Kloss C. 2e grande Sonate pour idem . .
Kiiffner J. Potpourri tirć des Operas de Rossini arr.

pour idem. Oe. 121. . . .
Liste A. Trois pieces caracieristiques.pow śle.

Qe. 10 Liv. 1. . « art»
„— Trois ditto pour idem. Oe. 10. Liv. 2.

Gt:dx s -- a . .  chaque
Marschner H.- boli Rońdkańi agreńbles et pro-

gressifs pour idem. Oe. 19. N. 1. 2. 3. chaque
—- Impromptus pour idem. Oe. 22. Liv. 1.
—  Troisieme grande Sonate pour idem.
OGWEZ3JTAROWER
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Moscheles J. Allegri di Bravura caratterizando Za
: Forza, La Leggerezza ed il Capriecio

calcolati per lo Studio delle piu Po
difficolta di Pforte . . .

„Mozart W. 4. XII. pieces faciles iaridem doigtóes
par 4. Eo. Miller N. 1. et 2. . chaque

— . Grande Sonate pour idem arr. "GA un
Quintetto inE par Gelinek . .

Miihling „4. Sonate in As d. pour idem Oe. 28.
Ostrowski PH. Rondeau e idem a Muz.

— mói dlaValse ponr„jdem dedić A Made
|. | Szymanowska (Journ. Muzyczny N. 11)

| Pixis J. P. Rondeau sur un motif Popuistną dAline
pour idem. QOe. 41.

— Les Charmes de /ienne. Rońdedwbrillant
pour idem. Oe. 48., . '. « + »

Potocka (Comtesse mem Romance in Des maj.
pour idem . .

lieissiger (. G. La Garzrć. Rondeau brillant pow
idem. Oe. 20.

Ries F. Introduction et grande Marche nom dem.
Oe. 53.NB uro3 $0b)

Schmitt „4. Rondeau pour idem composć sur. des
motifs de IOpera. Freyschiitz de Ch. M.
de Weber. Oę. 38.. -. ».

Spontini G. L'Opera Cortez ou ła oonuóte dą
Mexique arr. pour idem . .

Woelfl J. Le DraBtrz a QuATRE. Gr. Sonatepowa
idem. Qe. 50. . ;

— VENUS EN VOYAGE. Diwertinacniest pour.
idem.  Qe. 58--=>:

W'irfell W. Fantaisie militaire intutilóć Lldie3
Bataille pour IOMA ON DKOROŚ 004 0

WARIATIONS POUR LE PIANO SEUL.

Czerny Ch. La RicoRpaNzAa Variazioni sopra un
|. dema favorite di Rode per idem. Oe. 35.

Damse J. Thóćma z Waryacyami z komedyio Opery

Żarłok bez pieniędzy ze śpiewu Uroczy-

m
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sty dzień wesela ułożone na Fortepiano — 30



,

Fanna 4. Divertissement ou Thóme varić' pour
idem . a>akBJ.„KiS,

—  Variazioni per idem Sopra la Contradanza
 favorita nel Ballo: Alessandro in Babi-
łonia: . dsyzt wiajMĘA1.

Gelinek (17.4bbe) Variations sur une Valse favorite
"de Mr. JVilde pour idem. Oe. 107... .

Haydn J. Variations pour idem sur le thóme. Gożt
erhalte' den Kaiser: . 3. 5:0... .

HeuschkelJ. P. Variations sur la Marche de POp.
DU „Aline par Berton pour idem . . . .
Kessler PF. 'Trois thómes favorits de POp. Der

Freyschiitz varićs pour idem N.1.2.3. chaque
Mayer Ch. Gor save rue Kixe varić pour ideur
Pixis J. P. Variat. pour idem sur le Duo de POp.

<dline, ou Vienne dans une autre partie
du monde. Qe. 3q. SPORA BOSE ;

Hebs C. G. Variations sur le Choeur des filles de
POp. Der Freyschiitz pour idem. Oe. 11.

Mies PF. Aiv militaire avecVariations pour idem.Qe. 96. N. 3 PNE
— Variations sur nn celebre Air Ecossais pour

idem. Qe. 101. N. 1. . .  POEMĄBA
Rummel C. Introduction et Variat. sur la Cavatine

favorite de FOp. Zrnmina Sorte! Secon-
dami podr „idam  OE46 055,

Schmitt „4. Introduction et Variat. sur un thóme
de FOp. Der Freyschiitz pour idem. Oe.

Schmitt ra Theme varić pour idem tirć de FOp.
Der Freyschiitz. Qe. 12. WE

— . Ditto pour idem tirć de la meme Opera.
„mowie Te" 2 doRe ine Big SanA 0
Siegel D. S. Variations faciles sur un air de BonN-

NHARDT /ch denk an euch ihr himlisch scehó—
nen Tage pour idem. Oe. 24. . . . .

—  Variat. faciles sur un air de Righini pour
idem. er Agr OE EL ĘC gj

FV'eber (Ch. M. de) Variat. sur le thóme Fir winden
dir de POp. Der Fryschiitz pour idem.

— 14. Variat. sur un thćme ,, 7/as glich-
wohł% de la meme Opera arr. pour idem.
Noś | popagÓRARE 0. a,
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PkIM. de) 8. Variat. sur un theme „ Durch
die FValder' de la meme DES arr. pour

idem. N. 8. . aż 35 e,
Jol N. 15 Variat. sur unróde favorit pówr idenq: KAREN

Ue, :3. — 75
" Zimmerman J. 9. Wariatidia sur Pair da mi

un poco ou ma Zctułbe pour idem. Oe. 6.
— Le BovQvEr br RowaniN ouj'ać vu Lise

hier au Soir varić pour idem. Oe. 3.
Zóllner C. J. Variat. sur 2 themes pour idem A
— Wariat. in © pour idem . . .

—50

4
: — 55

.—40 SAR
.

 

OvvERTURES POUR LE PIANOFORTE AVEC ET SANS. |
ACCOMPAGNEMENT.

 

Damse J. Uwertura z Opery: Nocłeg w Zamky
przełożona na Pianoforte (dodrn. R:
czny N. 8).

Lindpaintner P. Ouverture de POperette Ig nm:
pilles pour le Piano seul. Oe. 34. „ ,__ SA

Mirecki F. Ouverture de "Opera. Zes Bohemien; »
(Cyganie)arr. pour le Piano seul.

Nieoło 1 Ouverture de Jeannoż et Colin pour — 55
le Piano seul.

Stefani J. Uwertura do Ditertiamiónti szpak w.%Q
o ułożona na Fortepiano (Lut. N.

TVeber (Ch. N. de) Ouverture de POp. RZ) 30

arr. pour le Piano avec accomp. de Flite
GR;VIE. era sę 3% 55

 

OvvERTURES POUR LE PIANO 4 4 MĄrNS

 

Feica F. E. Quv. de POp. Omar et Leila Oc. 28.
Mozart JF. 4. Ouv. de LOp. PW arr. 44 m96

par 7. Mockwiitz . .. ms,
Nieolo J. OQuv. de FOp. deawnić et Colin.R «55

ReissigerC.G. Quv. de POp. Das Rocker ee — 6 1
nRossini G. Ouv. de VOp. Corradino ou — 95

o Coeur de fer « s-46 « Bequte 9
.

.
.

"— 55 Ah



Schneider Fr La Marche de Frederic le Grand dite
de Dessau arr. en Ouverture . . . .

 

DaxsEs POUR LE PIANO.

 

Becht. J. A. Trois Polonaises pour le Piano. Oe. 2.
Bielawski J. Polonaise pour idem .
Buchbinder. Trois Polonaises de POp. DerFreyschiitz

pour ideaE TD. 607Bi rad >
Choix des Danses champetres dAutriche pour

idem N. 1 4 12. g 4 chaque
Czerny Ch. Les ErRzNNEs. 24 Valses pour idem.

Ge"32;2 pora = bsę MAoc$
Damse J. Polonez i Mazur grany na Bału danym

dnia 18 stycznia 1823. r. u JO. XIĄŻĘ-
CIA NAMIESTNIKA ułożone na Fortepiano

— Polski taniec ułożony na Fortepiano .
—_ Mazur z Baletu 7//esele krakowskie w Oy-

cowie ułożony na Fortep. . . . . .
Dobrzyński J. Polonaise pour le Piano dediće 2 Mad.

M, Seymanowska ..... . 7% .
Dogodziński J. Sześć nowych Mazurków ułożone

ma kortepn".„ 027% PSIA e
Falińska F. Polonez i Walec na Fortep. . :
Hilipowicz (Mad.) Polonaise composće pour le Violon

et arrengće pour le Piano par Bielawski
Gelinek (19 dbbej. Danses nouvelles deł'Op. Cortez .

PoREAWĄ |.04 mx ami ZY 0
— 10 Valses avec Coda pour idem . . .
— 6 Ecossaises pour idem . . ...
-— 12 Allemandes pour idem. QOe.'20
—_ Wielki Walec na Fortepiano skomponowa-

ny na ulubione Tema z Opery Freyschiitz
Grabowski St. Grande Polonaise inG min pour le

Piano gd 0 dwoiężaRPA
Gurski J. Deux Polonaises et2 Mazures arr. pour idem
Held B. VWalses favorites de Munich pour idem

M. 19.530 17485 007 000086, chaque
— Ditto N. 195. 196. 197... . chaqne

Hlerget 4 Valses pour idem N.1. 2. 3.. chaque
lleuschkeł J. P. Grande Polonaise pour le Piano et

. +
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m a

Humnicka (Comtesse) Valse pour idem . «+» « — 1o
JouRNaL MuzyczNy na rok 1823 czyli zbiór nay-

nowszych 'Tańców i Śpiewów z różnych
Oper i Komedio Oper ułożonych na For-
tepiano przez różnych kompozytorów N. 1
do 12. każdy...» «7a m 89

KiszwalterJ. Deux Polonaises, 2 Nice, 2 *ałaea
et 2 Ecossaises pour idem. Oe. 2. . . . — 40

Kohler l. "trois Polonaises POW le Piano avec
Flńte. Oe. 140 : . IU

Krahł C. T. Polonaise alitainik, Valeń 3Angloise
pour idem . 2  — 25

Kiffner J. Polonaise pońr Sia.N. 6. CY «a _j0

Kurpiński K. Polonez z Opery Zelmira ałożówy
na Fortepiano przytym Mazurek . . . — 25.

—  Poloiriez pod nazwiskiem Pustota ułożo-
ny na Fortepiano . .  — 15

Lutnia Tygodnik muzyczny na FortepianoN. 11ia,
każdy . . — 30

MorawskiJ. Trzy Mazurki i dwa Walce na Fortep. — 15
Neubert „4. 6 Polonaises pour lePiano. O0e. 4 . . — 60
Oertzen (Ch. £Ł d) Grande Polonaise pour ilem . — 50
Pammer M. La Musique de Danse comme elle etoit

ci-devant ou Recueil de Danses.pour
NON ORFTY 1003 kina:WE 05

Pixis J. P. Les ETOvRDERIES pu CaRNavaL Valses
et Ecossaises pour idem. Oe. 47. . . . — 40

—  VWalses dAline pour idem . . . . — 40
—  Valses sur les motifs du Jeu magique Ma-

gicienne de France pour idem Qe. 50. . — 40
—  Yalse tirće de la farce magique /ienne

Paris, Londres et CO pour
idem. Oe. 52. .- . - — 40

Polonaise et False pour idem dudiów a dka, la
Comż., Jezieraka par A, l. «+ + . moz WB

Roser F. Valse intitulee Cuivre, Argent etOr
POW IdOM. +. e <aoek 04 + w 4 OPOWACÓRA

RossiniG. Contredanses ponr idem . . '. „ — 25
Rothe F. IV. 24 Danses favorites pour idem Li 1. — 75
ŚScigalski F. Trois polonaises pour idefn arr. par”

Dreacha  wóa WKS Wi, „ge4da 0
Serwaczyński S$. Polonaise lugubre podr idem . — 25

Siekierski T. Polonaise nouvelle pour idem dediće
80.4 Ustrzycka . Arc



Siekierski F. Polonaise pour idem dediće 4 Melle
AMoninaf u- ś. WEBGLNaBSierżyński A. Polonaise, Valse et Maznre pour
idem BO 20 5.09 PSNRA PO wa, (6 « dak OSBSpaeth PH. Polonaise pour idem N. 5. , , + +.— 10Stefani J. 'Faniec polski ułożony na Fortepiano„ ofiarowany J, W, Glińskiemu . . . . —» 15— Polonez przełożony na Fortepiano ofiaro-
wany 4,37. Hożnieckiemu . >... . -. ak zBSteiner. Valses favorites de VOp. Freyschiitz pouridem N. 204, 208, 209, 210. . chaque — 10Sło/pe „4. Polonaise militaire powridem ś-« 5 „(= 55— 12 bDifferentes Danses, pour idem . . „ — 30Fałses tirćes de Za Fete du Fillage bohemien pourIdea WO EA YE 2 chaque — 10Falses favorites aż Rhin pour idem N. 200
et 203. 94 (w. e -+ Chaqne — 10Falses (dzferentes) pour idem N. 194, 198 etJRC 4 + +. + . chaque — 10False D'Ypsylanti pour idem : Robrocezej + sim 10Fanin (Josephine) 'Trois Valses , Deux Mazures,
et une Anglaise pour idem . . . . „_. 25Hilde J, Valses composćes sur des motifs de POp.
Zelmira et Corradino pour idem, 24MY rę ©" © """SRNMOk< . «DBZbiór naynowszych Tańców granych na Balach,
Redntach i Maskaradach warszawskichułożone na Pforte N. 1. 2. 3. 4, 5. każ-
TBOR ER KOZĘ DESO ZR 6

  

MARCNES POUR LE PIANO SEUL,
—

Gelinek (Ł'dbbe) Marsz ulubiony z Baletu 4//redwielki ułożony na Fortepiano . . . , — 15Kaehler C. L. Marche d'apres le Chant. Za Chassede Liitzow de Cn. WrszR_arr. pour le
Piano Boten 205 Re i8 5 Wow ZR a GWADOJNĘDMarche de FOp. Elisabeth pour idem N. $« „acięMarche de POp. La gazza ladra pour idem.
N. KA . . . . . . . . . 5 . .— 10Neithardt 4, Marches favorites pour idem. zed: , —— 8%



"

NowakowskiJ. Dwa Marsze na Fortepiano ofiarowa-
ne Półkowi Gwardyi Strzelców konnych

NOBO +28
Ries F. Grande Marche precódće done introdnotion

pour idem .
Spontini 'C. Marche triompłale dę FOp. za p„sialó

arr. pour idem par /Moschełes . . .
— _ Marche funebre de POp. Za Festale arr.

pour idem par Moschelles . . .
W/idder J, Marche militaire arr. pour idem N. 8,

$; 10:  » 2-000 0 EUREG chague

so

PovR LA GviTaRE.

 

Arnold J. Choix d'airs d'une execution facile arr.
pour 2 Guitares . .

Carpentras L. 4. Oaverture du Mariagi 2 rigaro
arr. pour la Guitare seule

Carulli PF. Fantaisie avec Variations sur des Kira
de la Gazza ladra de RossiNi pour Guitare
et Vlon ou Flite. Oe. 157. . . . -

— _ Repertoire tres facile et soigneusement
doigtć pour les Commencans. N. 4 con-
tenant 2 Duos pos Guitare et Violon.
Oe. 176. . GG 2

— Ouverture de POp. szo Barbiet de Serille
par RossrNi arr. pour la Fhite, Vlon et
Pułe +. © 44 .

— Ouverture de !'Op. Za Gazza jadlra +arr.
pour la Fhiite, Vlon et Guitare .

Graeffer A. 7 Wariat: Sur un air national pourla
Guitare Senle Oe. 15. PTH

— Grande Fantaisie pour idem Oe. 15 .
Hardtmuth Ł. Trois Polonaises et Trios SĘ

neaux pour idem Oe. 2 .
Jezierski (Comte St.) Donze Valses avec PIntrodne-

tion et Code pour idem ż
Kreutzer J. 8 Variat: sur un air favorit śiroliea

pour idem  .

Kif/nerJ. 6e Potpourri tirćde rOb: De rRreysohiiez

arr. pour Guitare Flite ou Vlon et Alto.
m fa7 00% 009008
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ad

; ę ” R. o aKiffnerJ, 7e ditto tirć de la meme Opera arr. pour.
kó+ ©.- SAKLIONONOSOPOG 077g ra

—  8e ditto tirć de la meme Opera arr. pour

 

1d. |. omgoy sól: ; «odjię
— _ Sćrćnade pour Guitare et Flite ou Vlon
NP...zOOOCAD NAGAL„cgy

L'Hoyer (A de) Air varić pour la Guitare seule . — 40_— Six exercices pour idem Oe. 321 WO0E DA
Miller W. Valse ©line arr. pour la Gaitare seule

avec accomp. d'une Seconde Guitare ad
ibie;"' 5 BENAaŻYWEć$G

Naiemski J. Zbiór różnych Tanców na Gitarę hisz-
WOP.2.XOR NK Jock

Falses tiróes de VOp. Freyschitz arr. pour Guitare
et Flute N. 19 et 20 .-. .. chaque — 10

FV'eber. (Ch. M. de) Choix d'Airs de POp. erFrey-
schiitz avr. pour la Guitare, Fhite oa Vlon
pw Zdeł.:+1 .(Y:.00 63 wada

PovR LA HaRPE

2a

Backofen H. Sonate facile pour la Harpe ou Piano
avec Vlon ou Fhite ż  — 40Bochsa (N. ©. Jłs) Trois Nocturnes en Duo pour
Harpe et Flite sur les thćmes des Operas
We, PGGON. 102.907 00, chaque — 85—  Fantaisie et Variations en Duo concertant
pour Harpe et Flite sur FAir tirolien.
PFenn i in der frih aufstehe etc. . . — 85—  Airs favoris de FOp. Zancrede arr. pour

_ idem avec accomp.de Fhite ad libit: Liv.
RA ra OSP rac OGik 2-05— _ Marche favorite francaise arr. pour idem
avec accomp. de Vlon et Basse ad libit. 1 35— Grand Trio concertant pour Harpe et
Piauo ou 2 Pianos et Corou Vcelle. Oe. 88 2 25— _Nocturne en Trio pour Harpe (ou Piano)
Clarinette et Cor (ou Vlon ou Vceliej „3 25

-

  



ś s R. C.

AIRS ET CHANSONS ITAL. FRaNc. POoLON. ET ALLEM: AVEC

ACCOMP. DE PIANO OU GvITARE.

 

Beck C. T. Zwóli leichte drżystimmige Gesaenge zum
Gebrauch des methodischen eoćrr=m
besonders in den Śchulen —. — 50

Boieldieu. Aria z Op. Calif z Bagdadu OdPOWI
w którey z przygrywaniemFortep. + « — 20

Carafa. Duettino Sempre piu Vamor mio ete per
_ due Soprani o Soprano e Tenore "=. ac-
comp: de Pforte . . = 20

Damse Spiew z komedyo Opery Zarłok bez pienię
dzy. Uroczysty dzień zes z przygryw.
Fortep. (Journ. Muz. N.4) . .  —45

Elsner G. Ire Arie ed un Duettino per il G6-
prano con accomp. di Cembalo

Aria. Parlo ma ognor parlando di te
— Quel rusceletto
— Non so dir ti

Duettino Dal ląbbro che Paccende
Haydn J. Vier Terzetten mit Begleitung des Piano

Forte.
Ń. 1. An den Petter fixSopran, Alt u. Bass — 45
N. 2. Daphnis einziger Fehler fur 2 Tenor
DA > „45

N. 3. An die Frauenfir :2 Taak tu. Rasa <w ŚŚ
N. 4, Betrachtung des Todesfiu tom, Te-

nor u. Bass .'. —45
— Neun Quartetten fir Sopratt, Alt, nośnad

Bass mit Begleitung des Piano Forte
N. r Die Beredsamkeit . : -+ -« . . — 45
N. 2. „Alles hat seine Zeit .: - . -. . — 45
N.'8;, 7 Zde ZEG W 000 yć 0: UMIĄD

N.4, Der dugonblich +. --+ *; + <w 45
33-066 PParkinp 1 22 415% 004. me Bit.
NG DanXunEEKUGW "0" Yi wk

N. 7. dbendlied zu Gott. . . « . « — 45
N. 8.. Der Greis . . a ut owa AG

Ń. g. 7Fider den Uebermuth +... . —%5



I

zd)
R. C.Ferrari J. G. Sei Ariette con Vaccomp. di Piano

o Chitarra, dedicate alla. Szg Catalani |
Ombra adorata e mesta
JV'as Wandelst du in Tyauer
In quell occhio lusinghiero
Die werfihrerischen -„lugen
Con uno Strało doro 2. 15
Fon einem goldnen Pfeile |
Un fanciullin tiranno
Mit heimlich falschen Ticken
Foła di fiore in fior
Fon Blumen fort zum Strauch
Contento il cor nel seno |
FVFer theilet mein Entziicken?

Kiefer. Jaegerlied alla Pollacca mit Guitare beglei-
tung No. 43. Heił dem Manne . . „ — 10

Krakowiak ze Spiewem „,,4/boś my to iacy tacy*
z przygrywaniem Fortepianu . . . . — m0, Kurpiński J. P. Spiew z Komedio Opery TRzy
Urionr z przygrywaniem Fortepianu
Od tak pięknych ocząt przecie .. . . — 15Leopold A. Duma o Generale Grabowskim z przy-
grywaniem Fortepianu
Przez litość na mecierpienia . . . .

Morlacchi Fr. Sei Ariette per una Voce di Sopra-
no coll accomp. di Pforte. N. 3
dddio leggiadra Nice ;
Odi Pun uom che more — 75
Chio mai vi posso lasciar
Ho Sparso tante lagrime
Udite, Selve, mie dolci parole

Miiller FV. Duett aus dem Singspiel Aline oder
JVien in einem anderen IVelttheile mit
Pooczebojitnng 50 0 ROLE a EE

Paer F. Spiew z Opery Uczeń MiŁości przełożo-
ny ma Fortepiano przez W. Knarzena,
Me serce przestraszone -« . © « . «=—- 25

Rywacki J. Dwie Arie z Opery Czanowysz z przy-
grywaniem Gitary
Tysiąc czeką mnie korzyści -. . . .

Schmidt J. Auswahl von Arien und Duetten mit
Pforte oder Guitare-begleitung

— N. 230. Pir.GER TRosr. Duetto „Eine ernste
Deutung hat das Leben . . . — 45

 

>" M

+=30



SchmidtJ. N. ad. LiED DER TRExNvNG Duetto „Fin
freundlich milder , AP
Schimmer

— [N. 232. SEHNSUCHT ZUR MacikĆ Lied,
JY'ollte wohł zur Heimath

Sor. F. Tre Duetti coll accomp. di Pforte
Con vantomenzognero

Oh! che felicć pianti

„Alla stagion novella
Spiew Geniusza Małżeństw x Melodramy Urrion

i Romans z towarzyszeniem Foktopiai
przez F. W.

Młoda Dziewico tey włości
Czym ia ciebie obraziłam

Schiller Fr. Hekrons ABscniEp Ein Gedicht mit

Guitare oder i NEAE von G. C.
Grosheim . .

Stefani Romans z przygrywawiem Fortepianu, sło-
wa Godebskiego. (Journ. Muz. N. 2)
Jam me serce oddał Zosi .

JVeber (Ch. M. de) Auswahl von Arien and Duet-
ten ans der Oper Der Freyschiitz mit
Guitare Begleitung von Arnold
N. 225. Arie 4IPmeine Pulse schlagen —
N. 226. Duett. Grzl/en sind mir bóse Gaste —

N. 227. Aria Tribe Augen Liebchen
N. 228. Aria Komćt ein Schlanker Bursch

g'Engen

N. 229. Aria Jetzt ist woki: źle. Fanster
offen  .

— Caratine aus Pnzciosa mitClavier-beglei-
tung

Einsam bin ich nicht allłeine . . ;
J/'eixelbaum G. Sechs Lieder mit Pfortebeglei-

tun

N. ż Romanze. Mich ruft der Kampf
N. 2. Cavatina, Es wandełt im duftenden

Hayne
N. 3. Erinnerung. Lieblich wie der Bliiten-

. _ schłeier ;
_N. 4. Lied aus Faust. Meine Ruh' ist hin
N. 5. GretheninderMauerhohle Ach neżge,

du Schmerzensreiche,
N. 6. Le Veglie di Tasso. Oh! Stella
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Onarornzs, MessEs ET CANT p'Forisr

 

Łlsner J. Hymn do Boga na 10 Głosów we dwóch
„.  .„ARSRRPODEEGG CP
Missa. Musicam quatuor Vocibus humanis
Gmitute (rchestra 57 2.» + 4

- Offertorium. Kxpectans expectavi Domi-

num na cztćry głosy oraz solo na Wald-

c.

hornią i Fagot *z towarzyszeniem Orkiestry —
Hymnus. /eni Sancte Spiritus a quatuor
Vocibus cum totidem Offertoriis. Formula
concentus (Partition) . - . . « . .
Hymnus Ambrosianus cum totidem Offer-
toriis. Formula concentus (Partition) .

; Mozart TV. 4. Miszniconpias Dowrsi a quatuor
Vocibus, comitanteClavicimbalo . . .

JVernerJ. G. Hundert der vorziiglichsten, bei Pro-
testanten gebrauchlichen Chorałmelodien

, fir den vierstimmigenPopazkosctat und
: . im einzelnen Slimmen untergelegtem

Text nebst Partitar oder Klawier und

Orgelbegleitung fir Singchóre und Schu-
len, wie auch Privatgebrauch . . . .

  

OrERAsS ARRANGEES POUR LE PIANO

 

Lindpaintner P. Die. PrtEGEKISDER. Operette in 1

Dressłer

Giuliani

Gyrowetz A. . .

MaysederJ. .. .
Rolla 4.

Kelluti G. B. .

Akt von K. 7Ttenemann. Vollstandiger Kla-
WIEUNKDE. OBO 6,40 2 a 802

oz:

Ponrxarith

R. . GW . . . . . .
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NOWOŚCI MUZYCZNE.
w XIĘGARNI UNIWERSYTECKIEY.

s

 

* b

OUVRAGES THEÓORIQUES. ;.

 

. R. C.

Diabelli A. Les premitres douze łecons pour le Pforte, Pas-
| || sages doigtćes, adapićs a la petitesse des mains — 40

Elsner J. Rozprawa o metryczności i rytmiczności ięzyka pol-
skiego, szczęgólniey o wierszach polskich we wzglę-
dzie mazycznym, z przykładami rzecz obiaśniaią=
cemi przez Kazimierza Brodzińskiego Część 1. m
4te: Wastezawą 8IB s aw GOO we Ua 4 "2 Ba

Henkel M. Methode pratique pour IOrgue (PractischeOrgel-
schule oder 66Dręalstźcke fir Anfanger und Schal

+. amts-Kandidaten). Oe. 68. Liv. 1 et 2 chaque . . — 65

Koch. Tonleiter fir die Klarinette . . » « « + 6 + + — 25

Latour T. Próludes d'une difficultć progressiyć dans les Tons i
les plus usitós pour le. PMGO 2 G0600000 000060095 48

Moralt J. B. Liecons mćthodiques pour le Viołon avec accomp.
dua second Vloa, Partie Je - + . . . . +. . 1 50

pe ditto Partie MEW ŚW 0 Te "e e "4 s ed dg 1 95 a

Rieger G. Uebungs-Sticke fiir das Pforte bestehend in Ca-
denzen und Aufgaben durch alle Tonarten nebst
beygefiigten Fingersatze zunaichst fir diejenigen
die sich auf die Studien von Clementi, Cramer etc.
gehórig vorbereiten wolien. Oe. 22. . . . . . 1 50

Scholl C. Neueste Tabellen fiir den ganzen Umfang der Flóte
mit G. Fuss von der Erfindung des H. S: Koch — 40

Stiastny B. Móthode de Vioncelle. Deuxitme partie . . . 2 50: -
W/oldemar. Exercices potr un Vielon seul -« +» . . « „ . — 50

OK Z

4

OvYERTVRES ET SINFONIES A Ga. ORCnESTRE,

 

Beethoven (Louis van) Quatriżme grande Siufonie a gr.Or-

, chestre. De. 60. Partition a: -Kova T6 „KOTKA. © 4 40 ?

| 1
.



h)

Kifner J. Potpourri ponr 2Vlons, Alto Vcelłe et Contre-
w kat, 2Fidtes 5Btbols, 2 Ćlarinetteb, 2 Bas=

sons, 2 Cors, 2 Troimpettes et Timbales (Trom=
bone ad libit). Qe. SAI. „aka ADW. WGDPA .

Kifner J. Qaver a grand Orchestre. Oe. 1350 . . . .Lindpaihtner P. onie concertante pour Flite, Hautbois,
Clarinette, Cor et Basson avec accomp. de grand

7 EDO 36 „SYG O WW yNeukommS. Sinfonie a gr. Orchestre, Oe. 37. . . . .
RiesP. Qinquitme Sinfonie A gr. Orchestre. Oe. 112. . .— La móme arrangće en Septetto pour 2 Vlons, 2

". VWlas, Flitę et 2 Vcelles on double Basse. OQe. 112.
Schmitt A. Ouverture « gr. Urolemze. ©. 46. . . . .
Trautvetter 1. JY/. Quverture pour 2 Vlons, Alto, Vcelle
s et Gontrebasse, Flńte, 2 Hautbois, 2 Ciarin., 2

Cors, Trompettes et Timpanes . . . . , . .
JPeber (Ch. M. de) Ouverture def p: Freyschiitz arv. pour

idem par Kiiffner . . . . . . . 2.0 . .

  

PrikcEs B'HARMONIE.

 

Beethoven (Louis van) Ouverture de LEgmont arr. pour I'Har-z" yi . Rapti owaaję van rzy 0 O 9 4
BATE. armonie pour 2 Hantbois, 2 Clarinettes, 2 Cors,

2 Bassons et gr. Basson arr. d'aprts la Sonate pa-
theti Nasrznó wa SEANA dać 0.28 e  naówky dg

— Gr. Sadów arr. en Harmonie, 2 Hautbois, 2 Cla-
rinettes, 2 Cors, 2 Bassons et gr. Basson par
NRDEOEKE eye NT "R RA R 06Cherubini L. Six Pitces de VOp. Les deuxjournees arr. ponr
2 Clarinettes, Flite, 2 Cors, Basson, Serpent et
Trompeste.: par Gospfaef sów 2-5 + 6 2 4Cimarosa D. Morceaux choisies del Mażrimonio Segreto arr.
pour 2 Clarinettes, 2 Fldtes 2 Cors et 2 Bassons
par Fuchs OR. ZERPPU EN ZE a Ol A R JECĆ IBDalayrac N. Ouverture et Airs de POp. La Maison ć ven-
dre arr. pour I'Harmonie par Błasius . . . .Herold J. Ouverture de ła Cłochette arr. en Harmoniepar

. G TO. q NEGO o DARE) RE
” Kuffner "8 Musique turque 12e Recueil W -IRSTBASGRE „ab ad ze K—- 7e Potpourri arr. pour FHarmonie. Oe. 126. . .

R.

G
b

b
—

-
b

O
m

b

B
G

— editto tirć de POp. Freyschitz arr. pour idem.
Oe. 132. . . . . . . . . . - - . . . .Rossini G. Ouverture de POp. La Gazza ladra arr. en Har-
monie par Gambaro . . . -

— _ Harmonie delaPie woleuse (laGazzaladra) aty,
pour 2 Clarin., 2 Fldtes, 2 Cors et 2 Bassons obli-8, par Gambaro en 5 Suites - . . . . » .

verture de I"Op. Ożello arr. en Harmonie pour
2 Clarin., 2 Cors, 2 Bassons et Flites obli-
SPE KGNÓAE ed dwu icdi  -0

10

c.

5

3

2 28



Rossini G. Harmonie d'Otello arr. póur2 Ćlarin., Fldtż,2

R.

ca
C..
wę «

Cors et 2 Bassons obligćs p. Gambaro,'eu5Śmites 10 80
— . Ouverture de FOp. Ł'Ieganno felice arr enHar -

monie N. ero Ta sSęąwę bo erę +4 *9 96 5 11% +

— Ouverture de FOp. Torwaldo e Dorliska arr. en
Slarmonie N. IG © 287, - - |

—  _ Zelmire. Opera seria arwangóe en Harmonie par
„Gregoire, en a'Suttór9 F Ę%.OJ LZ: i 0

Vanderhagen A. Airs de I'Op. Cantatrice Pillane arx. pour
2 Clarin., 2 Fldtes, 2 Corset 2 Bassons . « .

Volcke F. Musique Militaire Cakier 2 -. « . . . . . .
Walch J. Pidces d'HarmoniePiaMAAGO0ANEL. 5e

, . ; s "ę A ł va ;

GSO Z

DaNsEs A Gnaxb ORCcCHESTRE.

 

Boyneburck (F. de) Deux Polonaises, un Cotillon, $ix Valses
et cinq Ecossoises pour 2 Violons, Fldte, Clari-
nette 2 Corset Basse. Qe. 15. + - +: » + «+ +

Gerke A. Deux Polonaises 4. grand Orchestre, Oe. 11.
SUEGM: ReW 1 Wodzą

Koóhłer F. Polovaise h grand Orchestre . . + - + » « -
Kuffner J. Danses pour 2 Vlons; Alto, Basse, Fldte 2 Cla-

rin.. 2 Cors, Basson, Trompettes et Timpanes
Nagel A. 10 Valses et 6 Ecossaises pour 2 Vlons, Flńte,

Clarinette, 2 Gors et Basse. Liv: 2. . + +»
Schneider F. Trois Połonaises Agrand Orchestre. Oe. 48.

Zimmermann G. Six Valses pour 2 Vlons, Clarinette, Fldte
2Cors, '"Trompette et Basse 6.0 TRO MRE Was SĄ

nn

. .

 

4

CosCERTOS POUR LE VIOLON.

 

Ba:llot P. Menuet favori de Pugnani, varić pour le Violon .
avec aćcomp. de I'Orchestre Oe. 56. - - - -

Bóhm Fr. Premier Concert pour le Violon av. Orch . ó
Danzi Fr. Potpourri pour le Violon av. accomp. de 2 Vlons,

Alto et Basse (2 Flńtes, 2 .Claria., 2 Cors et 2 Bas
sonsad lib.) Oe. 61. . 5%0 . . . : - . - . .

LindpaintnerP,Concertino pour lę Vloń avec l'Orch. Oe 35.
Mayscderg. Rondo pour le Vlon avec POrch. Oe.35. (Odeon.

V. . e. . „ . dw » .

Spohr żyj Nonetto pour le Violoa, Alto *Vloucelle, -
+«ora-  Cąntrebasse, Flite, Hautbois, Ciarin, Basson et
ż Cor. QOe. 51. sę si 7-2" 9 09 .rih Fe

— Nenvi*me Concertopour le Viola avec POrch.
e. 55... 8-5 tlg os Tp dk W ah GW acKLADEK 0

— Potpourri sur des Themes irlandais pour łe Vio-
lon avec „Forch. Qe.59. . . . . . . . . .

:
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Fiotti J. B. Concerto in Amin, pour le Viołon avec Orch,
Letuwe BH va ONNNRONEG 00 a 808272). .6 lo 6

— ditto in E min, pour le Violon avec Orch. Let-
OP NCIJ  -«LRONOWOIODOCYODOGC

DZE

QVINTUORS POUR LE VIOLŁOM
tdk 78

 

Haenseł P. Quintetto in Es. p" a Violons, 2 Altos et

   

R.

Vcelle. Qe. 15. N. KM COKYKOA A 8

QuaTUORS ETTRI0S POWR ŁE VIOŁOK.

Call (Ł. w.)Quatuors in € pour 2 Vlons, VlaetVcelle. Oe.
159. N. 1. Nouvy. Edit. 4.6 MRS zje MF Re ro 1

* Cherubina. Ouverture de 'Op. Demophon arr. pour 2 Vlons,
i Alto et Basse . . . . . . . . |R, . . a"

Cremont P. Trois Trios concertans et faciles pour 2 Vlons
c et Alto ou Vcelle. Qe. 13. Liv: 1e., . . . 2
Fesca PF.E. Trois Quatuors pour 2 Vłons,AltaetVcelle.

*©Qe. Tuebź. 0 "SAR | g ERY a = lh e chaque 5

kżiisń, 85 idem pour idem. Oe. 3 . . . . . . . .

— Gr. Quatuor in C. m. pour idem. Oe. Ya
— Potpourri in B. arr. pour 2 Vlons, Altoet Vcelle. -

Qu znciE OWI ZERA 20. MA
Hoydn J. La Cnrarios Orstoire arr. ea Quatuor pour 2

Vlons, Vla et Vcelle piłr Z. MABECĘ WY
Jansa Ł. Variations pour le Violon avec accomp. de second

. Vłlon, Alto et Vcelle. Oe. 5. . . -. —
Kiffner J. Notturno pour Vłon ou Flite, Alto et Gnitare.

O0e 110.- . . . . . . . . . . . . . . .

Maucourt Ch. Troisitme Quatuor brillant pour 2 Vlons, Alto
c Vędlle w « «

et Vcelle par J. Kiif/ner . . .
Pamer M. Cotillons faciles et agrćables pourlesVlon avec

accomp. d'un second Vlon et Basse ou Pforte

. . . . . . . . . . . „Ą

Mozart FV. 4. Dos Jvas. Gr. Opera arr. pour2Vłons, „Alto

N. WSL ...0-5 + . . chaque—
PóssingerA. Trois Trioś concertanspourVlon , Vła et Vcelle,

RP Qe. . . . - . PSĄC 6.. BZ WE WOK

Rossini G. Quverture de FOp. Edouard et Cristine Hr.
pour 2 Vlons, Vla et Vcelle par 4. Póssingev. . —

— Ouv. de I'Op. Italiana in Algieri arr. pour
WEZ m CIEN: + 8
e— Quv.

—  Quv. de VOp. 7orwałdo et Dorliska avr. pour
idem par le meme odiei.ie" 6. aysirw 0 9 ADAK 6

— . ZeLuina. Gr Opera arr. pour 2 Vlons, A et Vcelle

POp. Moses arr. pour idem par le mtrae —

par 44. Póssiygeren2 Parties + . ""WRYEG + 9
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Weigl J. Ouverture et Piżces favorites de FOp. La famille

Suisse arr. pour 2 Vłons (ou 2 Fldtes) Alto et

Gnitare parJ. Kufner, . «. « « « + » «+ +

Weiss F. 5e Quatuor pour2 Vlons, Alto et Vcelle. Oe. 12.

IPorzischek J. H. Rondeau pour le Violon avec accomp.

d'un second Vlon, A et Vcelle, Qe. 11. «+ » +

DZ

Duvuos PoOVvR LE VIOLON.
=”

 

Alday F. (Pere) Douze Duos pour 2 Vlons, d'une difficultć
rogressive. Liv. 1. et 2. « . » » + + chaque

Baillot P. Menuet favorri de Pugnani varić pour le Vlon

avec Pforte. Qe. 56. . . e..a PG

Bokrer (Les fróres) Deux Duos pour Vlon et Vcelle Liv. 2.

Boieldieu A. Morceaux excellentes de IOpera comique La

Fete du Village voisin arr. en Duo pour 2 Vlons

ou Fldte et Vla s we iaC OW BÓG. MGS.v0

Carpentras L. A. LE DEraRT DU GRENADIER. Romance va-

riće pour le Vlon avec Basse ad libit. Oe 15. „ .

Eberwein Ch. Trois Duos pour 2 Vlons. Oe. 15. « . - .

Gallenberg (W. R. de) Cotillon favorit du Ballet Arsena

pour 2 Vlons . . « «- Gg

Gerke A. Trois Polonaises pour Vlon et Pforte + « + »

Isouard N. L'Opera Cendrillon arr. pour 2 Vlons . . + .

Krommer F. 8. Variations sur Vair „.4 Schiisseri'* pour le

Vlonet Basse. OROSGC « ooo s 6 >

Lafont P. Audante et Boleros pour le Violon avec accomp.

de Pforte . . . . . . . . . . . . . . .

Lemire Desirć. LE SONGE DE RovssEAv. Air varić pour le

Vlon avec Pforte. Oe. 3. -. « (e 6 9593 >

Locatelli P. Douze Sonates a Vlon senl et Basse. Oe. 6. Liv.

. ' k et 1L Ww + BOOK MW 9 chaque

— SixSonatesaVlonetBasse, Oe. 8. . - . . .

Mayseder J. Premitre Polonaise pour le Vlon avec accomp.
de Guitare arr. par Giuliani . .« .« + + » + »

— Seconde Polonaise pour le Vlon ou Flńte et Gui-
tare parGiuliani a004.6 767: wia OWE

— _ Seconde Polonaise arr. pour Vlon el Guitare con-

certans par -4. Oberłeitner . - «+ - - + + -

— _ Troisitmie Polonaise arr. pour le Vlon et Guitare

j par zk Graeffer 6 KE A. WAW 0. 6 0 ©

— _ Quatritme Gr. Polonaise arr. pour le Vlon et Guitare
par A.Diabelli. Oe. 17. KIBR BSE ACB Wu. BO ©

—_ Divertimento per il Vlino e Pforte. Oe. 55. . -

Mehul M. ją pcz des Deux Aveugles de Tolede arr. pour
2 lons 000 GD Krajki 6 PGF W BOJE AO

Mestrino O. Sonata per Vlino con accomp. di Basso „ . «

Neumann H. Sćrónade pour le Vlon et Guitare. Qe. 15. .

— Sćrćnade pour Viola et Guitare. Qe. 27. + - -

PleyelJ. Trois Dńos pour 2 Vlons. Oe. 65. . . . + + «

Praeger H. Trois Duos pour 2 Vlons. Qe. 0 ów 4
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Rossini G.

——

R.
L'Opera. Da Gazza ladra art. pour 2 Vlons par
A. Diabelli OASRESROCY 0 6 ów zi Wj

Ouverture de I'Op. Edouard et Cristine arr. pour
u VIGGO NOEOSEINgOT + 5 6-464-5.0%8
Quv. de I'Op. JWMoses arr. pour 2 Vłots par 4.
Pós 7 er . . . . . . . . . . . . . .

Quv. de POp. Otello arr. pour 2 Vlons par 4.
Pósstn, er . . . ,—

Quv. de I'Op. Richard et Zoraide art. pour 2
pios par 4. Posanzee +90 u : . 38
Ouv. de UVOp. Torwałdo et Doriiska arr. pour 2
Wlons par 4. Póssinger . . . . Bida
Choix des pitces favorites de POp. Zelmira art.
pour 2 Vlons. (ou2 e F. Spina . . . —
Choix des Piżces favorites de Op. Zelmira arr.
our Vlon (ou2 Fldtes) avec Guitare par F. Spina —

Schoenebeck. Trois Duos concertans pour Vlon et Vcelle.
Qe. 8 ” . . . . .

Sórgel F. MF. Trois Duos pour2 Vos. 0e.15. Piły. Kii;
Tartini I. LArt de VArc et contenant 58 Variations sur

la plus belle Gavotte de Corelły avec la Basse ad
libit . . . wpro 4 WE

JFeber, (Ch. M. de) L'Opera Der Freyschiiiz padną pour 2

Weigl J.

Vlonspar A. Diabelli A IWO OG „6 Wutgy JE iG
Trois Marches de I'Op. Freyschiitz avec Trios
our 2 Vlons 0 WR RÓ ORA OWE KOKO
'Operette. Le Rossignol et le Corbeau art. pour

2 /lons mę WE FECAW ORC WPRZECRPO APE

 

VARIATIONS ET SOLOS POUR LE VIOLON.

,

Pichl W.

Kraft JE:

«7a TNA

Mehal. Romfance de UOp. Joseph xariće pour le Veelle

" Meinhard

 

Clement Fr. Variations pour le Vlon sur le thóme de CanarA i
aQ Qeru mókada „-»fa cwi kia MÓC

100 Veriazioni sulla scała del Basso per FEsercizio
nel Violino, Qe. DB -F4”” o TES PPG cy KB pody Wrz RZ

  

PoUR LE VIOLONCELLE.

4

 

J. J.F. Concerto pour le Veelle avec accomp. de
VOrchestre. QOe. 66: «- .

( Concertino pour leYeelle areć:Orch. Oc. 67. . 4
Potpourri pour le Vcelle avec Orck. tirć de PFO:
Der Freytchutz. Qe. Wd 4 6 „i6 6 i

avec accomp. de 1'Orch..par G. z.WY. . .. .
-4. Troisitme Concerto pour leVcelle avec Orch.
Oe.5. « e t'. 32 wg R. ha. . nk, aaa 4 £.
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: : R. ; G.

JVeber, (Ch. M. de) Grand Pot-Pourri avec accomp. de

  

 

PM . v rch. . . W e a.60'óp . . . . . . > e . „= 25

Schindlócker JW. Grand Duo pour 2 Vcelles. Oe. 5. . . . — 80

o Ż ('CoNCERTOS POUR LA FLAiTeE,

Brandl J. Potpourri pour Flute et Clarinette concertantes
avec accomp. de FOrch. Oe. 55. . 1 65

Keller Ch. Grandes Variations pour la Flńte "ave 'Orch.
Oe. 14. © wow tede (V08,,9 SARTNNINIANENOĆ , 2

Krommer F. Concerto pour la Flńte avec Orch. Oe. 44, 1

NB. Ce Concerto est arrange d'apres celui pour
* Fioalon.

Scholl Ch. IntroductionetVariations brillantes pour la Fldte
avec 2 Vlons, Alto et Vcelle oblig.; 2 Hautb,, et
2 Cors ad libit. Oe. DOe ać 00 alga dow l 9

Tulou. Quatritme Concertc pour la Flite avec Orch. . .
Fern .4. Theme varić pour la Fliite princip. avec accomp.
"ZUNE Płockie. 00.235, 05 8-005 8 2

+
8

*
b
=

8
8

QursTvoRs, QuATUVORS ET TRIOS POUR LA FLÓTE,

Bókm Th. Divertissement pour la Flite princip. avec ac-
comp. de 2 Vlons, Alto et B ou Pforte 2 Hautb.,
2 Cors et 2 Bassons ad libit., sur nn Air de
Caraffa. Qe. 6. aw W ao . RUA Wu „A 1

Berbiguier T. Irois grands Trios concertans pour trois Flń-
tes. QOe. 62. Liv. 5. de Trios pour3 Flites „, . 1

Bornkardt J. H. C. Potpourri d'apres des motifs de FOp.
Freyschiitz arr. pour la Flite, Vlon et Gnitare , —

Drouet L. Variations sur lair favori: Nel.cor piu pour la
Z Flite avec accomp. de 2 Vlons et B. ou de Pforte —
— Wariatiops sur lair: Caro son fua cosi pour la

Flite avec accomp. de Vlon, Alto et B. ou de
Pforte . s . . . . . - . . . > s

— _ Potpourri pour la Flóte avec accomp. de 2 Vlons,
A.o5. PRAG KIUEA aaa Kr ZA 02)

Jansa L. Variations pour la Flite avec accomp. de 2 Vlons,
"Sak © YEell OŚPRE 6E6% „4ŻAR pocą
— Variat. sur Ja Cavatine favorite de Caraffa ponr la

Flite avec accomp. de Vłon, Vla et Vcelle. Oe.
. AO ac6-MOOOEZE EOROANA wapna JZK.ud ER

Keller Ch. Grandes Variationspour la Flite avec Gnuitare, *k
s » Vlons et Alto. Oe. 14. . . . . wota" o . 1 —

Łindner P. Quiatetto pour la Flńte, Hautb., Clarinette, Cor
x et Basson. Qe. RETE ra Ti t6 dB CG e 1 30

B
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Mozart JP. A. L'Opera Dos Jvas ar. en Quatnor pour la
Fldte, Vlon, et Vcelle par J. Kż//ner . . . . 5 35
NB. On 4 ajonte aussi les trois airs que Mozart a

composćs comme Supplement).

Ries F. Quintuor pour la Fltte, Vlon, 2 Vlas et Vcelle. Oe.
DR © o + 2 ie AYOO WANA „ , 2 80

Tulou, Grank "Trio pour trois Flttes. QOe. 24, . : . ś.4%. I

  

Dvos rovR LA Frńssm.

w
.

Boehm T. Potpourri sur des airs suisses pour la Flite et
Pforte. Oe. 5 bodały . EROW SJ ONEDNAKE dg Ló

Busch J. G. Douze Valses pour 2 Flites , . , . . . .
— Variations pour la Fldte avec accomp. de Guitare

Lit. = et W 001087 OK ADO © bę NOBO R? a que

Danzi F. [rois petites Duos pour la Fltte et Vcelle. Oe. 64. —
Diabelli 4. Variations ponr la Flite seule avec accomp. de

Pforte ou Guitare ad libit. sur la Cavatine favor.

|

8
5

6
8

Sorte secondami de VOp. Zermma . . . . . — 55Drouet Ł. Deux airs varićs pour 2 Fldtes concertantes „ , — 50> —_ God save the King varić pour la Fldte avecac-.comp. de Pforte on Guitarre „4; 4 0-6 m 75
Jansa Ł. Vaviazioni per il Flauto con accomp. di Chitarra

sopra un tema favorito dell' Oper Zelmira da Ros-
stkło x Roe bóyRack 0.0... e 0 6.ZWODNANA 55 ;

Krommer F. Trois Duos pour 2 Fldtes (arr. d'aprts les Duos
ZYWO NUK S"LELOKIAP Es -+-- a.BÓ— rois idem pour idem (arr. d'apris lcs Duos pour

4 z Vlons. *Qe. 33) . SKW o 9.840. ,B00E ACB 50Neumann H. Gr. Sćrćnade pour la Fldte et Guitare: Oe. 17. - 30
Payer J. Difierentes piżces pour ła Flite (ou Phys Harmo=

niqne) avecaccomp. de Pforte Cah. 1. . . . . — 45
= ditto Cah. mo 26 7 % 0. RY EJB A 6 GO M 55Scholl Ch. Introductiou et Variations brillantes pour la

Fldte avec Pforte ou Guitare. Oe. 20. „ , . . 1 15
T'ułou. Trois Duospour2 Fłites. Qe. 33. ON EKO KE: JO"= PMEAKG pok Mem Da: SE 5.90 wio . 3 Bo

"Ferm. A. Thtme varie pour la Fliite avec accomp. de Basse x: oade Pforte. Qe. 13, . . . - ..« » 2., „% 45 -
FFeber G. Tbtme favorite de FOp. Der Preyschiitz varićpour .

R Flite avec accomp. d'une Guitare ad libit. QOe.
* 7. a... . . MW . Po Uk Ó0K % w=Óe . e=".9, saa s45.

— _ Barcarolle Venitienne variće pour la Fliite traver- :
sitre avec Gnuitarey Qe. 9.0. ©... ONE z 45—_ Etude de Flite en 10 Variations avec Gnuit. ad [i-
bit. sur un thłtme Norwćgićn. Qe. 39. . . . « — 45| JVeber (Ch. M. de) L'Opera „DerFreyschiitz arr. pour 2.
Flńtespar Diabelli WWO WINK * żę © z 35

    



VARIAT. ET SOLOS POUR LA FLÓTE,

 

Berbiguier T. Air varić pour la Flńte seule sur Dair „Je Ń
SULS TindorN. 10» ' » . . . . . . . . . iR,

Choix d'airs (Troisieme) des Operas Preciosa et Otello ar-
raugć pour une Flóię. - e.*.,... . « « « «

Diabelli A. LE CompAGNON MUSICALE DANS LĄ SOLITUDE, arr.
pour la Flńte seule, contenant N. 24. L'Opera. La
Donna del Lago . . . « . <tpdl ;

Droućt L. Etudes pour la Fldte, composćes pour assurer les
progrćs de ceux qui dćsirent se perfectionner sur
cet Instrument; avec les endroits marqućs pour
la respiration. Oe. 31. Liv: So50 Gw" TB ak. Jia Z

Recueil dairs et Romances faciles pour la Flite, ou Me-
thode pratique. Div: 6 -«1+ + + + 4 +, -':—

Vanderkagen. Suite dairs connńs varićs pour une Flóte:  -
N.1. Airtirolien = *« - mk ekw „anie. su WT

N.2. Partantpourla Syrie« « « « « » « +: —

 

PoOtvR LA CLARINETTE,

Brandl J.Fańtisieet Vzriations sur unthtmedeTOp. Der
©. 3.Freyschiitz pour la Clarinette (ou: Hautbois) avec

   

accomp. de POrch. Oe. 54, Bo GOO NEK a 6 |

— _ Potpourri pour la Clarinette (ou I'Hautbois) avec
actomp. de POrch 5. « +6 o ja. s «/00%:> 2

Koch C. Potpourri pour la Clarinette avec accomp. de I"Orch.
Oe. WE WB WZ WYWAR KE ORD W NA R RA RP 1

Kummer G. Potpourri pour la Clarinette avec accomp. de
POrch. Oe. ało.0-0 8 c a łe owe; AW o Wr,

Lindpaintner P. Concertino pour la Clariaette princip. av
accomp. de ł'Orch. Qe. 41. -« . .- «- > . > 2

Miller Iwan. Deuxiżme Quatuor pour la Clarinette avec
Vlon. Vla et Vcelle ACO GE SBE IB EaO 0 W 1

Spaeth A. Variations pour la Clarinette accompagnće de 2
Vlons, Alto, Vcelle et Contrebasse ad lib. Oe.

«2, ROR "zAŃE ŁABY 400 8 . . —

— Variations pour idem accompagnćes de 2 Vlons,
« Alto et Vcelle sur VAir: Hebe sich im sanfter

Feyer etc. De. 75. + + + + + » + +. e_3 >

— _ Deuxiżme Potpourri pour idem avec grand Orch.

'

1

y Oc. 24. . . . . Z. © . . . . . . . .

Zinłeisen L. Premitr Potpourri pour idem avec accomp.
pisun Vica, „AS w Fłalłe (50.0089 0%

 

ź

A
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Gebauer E. Sonate d'airs connus Yarićs ponr nne Clarinette:
N.5. God save the Kin
N.4. False favorite de ba Roke de Prusse  .—
N.5. Ah! vous dirai-je Maman . . . . . —

Lindpaintner P. Concertino pour la Clarinette avec aceomp.
de Pforte. Qe. 41. . . .

Neumann H. Serenade pour la Clariuettę t Gitara, Oe: 5 —— . Trois Duos pour 2 Clarinettes. Oe. 20. . . . .
Rossini G. Ouverture de Opera I] Turco in Italia srr. pour.

arinettes. M 2a3 0 K0EC 1, oe 47 0 =
Fanderhagen Air trolien varić pour la Clarinette N. 2, . —

zzz

 PovR LE BAssoN, Con, HAvTBOIs ET COR DE SIGNAL.

 

Brandl J. Deux Quintetti pour le Basson, Vlon, 2 Altos
et Vcelle. Qe. 52. „W. ec WS 0-716 Uręikiaj 4 .

Koch Ch. Rondean sur des airs rnsses origineaux pour 2 Cors
principaux avec accomp. de HOrch. Oe. 8* . ,

Kuffner J. Polonaise pour le Gor de Signal a Clefs obligees
avec accomp. de l'Orch. Oe. 128. . . . . . .

Miiller Iwan. Deuxitme Quatuor arr. pour PHautbois par 4.
. Fereit avec accomp. de Vlon, Vła et Vcelle . .
Neumann H. Serenade pourE Cor de Basset et Guitare. Oe,

. . . - , . . .

ir varić pour 2 Cors en mi avec ac
comp. de POrch. | ME OO odka w «i. 0” 6

= Adagio et Polonaise pour Hautbois, accompagnćs

1 . . . .

Zinkeisen L. Premier a

de aVlons, Alto et celle |dkokKóŃPOWA IS".Ta dj Ga.

  

PevRn LE FLAGEOLET,

————— nn

Pitces (Douze) poar a Flegeolets arr. par G. B. Liv. 1.

1

1

1

+ . . chaque —4 > A Grono td oC E PY W
Roy E. Douze petits Duos faciles composćs par F. Devienne

arr. pour 2 Flageolets. Oe. 71. Liv. 1. et 2. chaque 1
—  lbum Lirique. Choix de g6 des plus jolis Airs

connus francais et italiens arr. pour un Flageolet.
Qe. 80. Liv. 1.et 2. . . . . . . .

Le Gout du jeur. Nonveaux Choix de 24 Valses
tyroliennes des plus jolies, tirćes des mieilleurs"
utenrs arr. pour un on denx Flageolets, Suite

1

e e —

3:02 Bow sea YTY A 2 w. "HANA 2

Lic

35
35
55

8
5
1

G
A

8
8
6
5
8
6
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Pouą LA FLóąrE novce (Cs4xuN).

 

Diabelli A. Thtmes favoris de l'Opera Ze/mira de Rossrxi
» varićs pour le Csakan seul avec Guitarre ad libit.

—  L'Opera. Der Freyschiitze arr. pour le Csakan et
li PW WWIĘBAGECIPEWE "" WOANENADINA

— . la móćmeOpera arr. pour 2Czakanes , . . «. «
— la meme Opera arr. pour le Csakan seul . . .

Gallenberg (W. R. de) Cotillon favorit tirć du Ballet Arsena
pour un Csakan avec accomp. d'un second Csakan

wąOK GMIBADO: >> or 0. »..5. WODO Ć

Krahmer E. Polonaise concertaute pour le Csakan avec accomp.,
de 2 Vlons, Vla et Vcelle. Oe.5. WIA. SOWY

— La móme Polonaise concert. arr. pour le Csakan
avęc Pforte, OBOBEA D m taniaz dy 0lin

— _ Iutroduction, Variations et Polonaise pour le Csa-
kan avec accomp. de Pforte. Oe. 6. . . . . .

— Variations concertantes (brayoure) pour le Csakan
sur Mair de HiyxEL „.4 Alexis je /envoye" avec

$ accomp. de 2 Vlons, Vla et Vcelle. Oe. 7. . .
Stadler A. 7 Variations sur DAir favorit O! du lieber Au-

Zusrw pour le Ceaksa SGBl . « + - + «s | -
— 7 Variations sur un thóme favorit tirolien pour le

GakKk dakkś la 5 2 Gb OOWIN A rtalg

pA BEA

CoxcERTOS POVR LE PIANOFORTE,

 

Czerny Ch. Grand Concert in F dur pour le Pforte avec ac-
0: de IOrchestre arr. d'aprżs le Że Concert de
Gładani 106. 00..Da AG = cie iza 0

Pixis J. P. Grandes Variations sur unthóme favorit de 1"Opera.
LeBarbier de Seville de G. Rossisi pourle Pfortć
avec accomp. de I'Orch. Oe. 36. . . + + . .

Schmitt A. OR pour le Pforte avec accomp. de ł'Orch.
z e. 1. 0 WORD O zsby l „gi yk OGC 0, „0

PYeber (Ch. M.de) Piżces concertantes. Larghetto affetuoso,
„Allegro passionatą, Marcia e Rondo giojoso pour
łe Piano avec accomp. de I'Orch. Oe. 79 . » .

00

SExT. QUINT. ET QUATUOR$ POUR LE PIAX0,

 

Contin (El. de) Variazioni per il Pforte con accomp. di 2Vlini,
Vla e Vcello sopra un tema Russo . » » «» »

"(Cab,,1. €t.22 o «o- . „ chaque —

—

1

8
.
4
8
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R. G.
Kalkbrenner P.  Sextetto póut le Pforte avec accomp: de 2

Vlons, Alto, Vcelle et Contrebasse Oe.58. . . a 25Lannoy (E. Baron de) Grand Qaintetto poar le Pforte, Vlon,
Alto et Vcelle (ou Hautb., Ciariu., Cor et Basson)

u Qe.2. NAPA Ś. , 3. ADWKA dy POWY ROT 60Leidesdorf M. T. Grand Roudeau brillant pour le Pforte avec
accomp. de 2 Vlons, Alto -et Veelle. Qe. 141, . 1 20, (NB. Ce Rondeau peut aussi s'czecuter sans ac- —: compaSgnement.) 28 * +

Łobe J. €:Quatuor pour Pforte, Vłon, Vla et Vcelle . , r 85Payer J. Variations brilłantes avec Introduction et Coda sur
mne Valse favorite pourlePforte avec 'accomp..de
a Vlons, Alto, Vcelle et B.Oe. GO: WAR ,Pixis J.P. Grandes Variations sur un tużme favorit de POpera.
LeBarbierdeSeville de Rosstst pour le Pforte avec© accomp. de 2 Vlous, Alto, Vcelle et B. 0e.36. 1Reisszger, G. Quintetto pour le Pforte, aVlons, Altoet

=, Voelle Qe. 20. «jg Wię "w RE" R , 2 66

<
,

śm atów€ tas .

  

© + , P+ ć ' fe

/Taios ET Duos POUR LEProRTE,

BlachetkaLe. et Leonde St. Tubin, I ions eoncerta; sur un thóme du Ballet Oberon pourPforteet Vłon — 75Boehm. T. Potpourri sur des Melodies Śnisses pour le Pforte

4 iu

wBAAkgać

et Fldte. Oe. 5. . NOGA Gai a s" "ET a R85Czapeł L..E, BoLLEROS. Rondeau brillant pour le Pforte et E
. .

. 1

p” on . . . . . . 0.4 . . . . . .

Danzi. F. Grande Sonate pour le Pforte et Cor de Bassette
; (ou Veelle) Oe.62 . 6”. (oSA ZNTK ADO R 65Diabelli 4. L'lssocesza. Rondo facile per Pforte eVlino — 6a

Giuliani M. Potpeurri composć pour 2 Guitarres Oe. 67. arr.za 8 pour ła Guitare et Pforte>asd "EK" dz95GóbelJ. A. Trois Sonatines pour lePforteavecVłonadlibit. Ł
Os% 5 w "JA ROWE PRETEC GG . . —80

Hasslingen T. Sovvzsin. Grande Sonates brillante pour le
Pforte etVcelle.; Qe. Jka Sz WOW 9 e 1305—._  Sonate brillante pour le Pforte et Flńte Oe. 206: —+1%. 18Herz. J. lutroduction et Variations sur un air Allemand fa-
Yori pour le Pforte et Vlon Oe.12. - : + „7: .. 1 8a

Łatour. T. Air varić pour le Pforte avecFldte ad libit. Ok!
NannyLit. G. . W W W DOK 40 .-—4a

— Les Imitations. Vingt six Variations sur Pair Be-
arnais pour le Pforte avec Fidte ad libit. daus le
Style de plusieurs Compositeurs Celćbres . . » 2 =„ Leidesdorf. Variations pour le Pforte et Vlon (arrangćes
d'aprds les Variations pour le Violon et Guitare, composćes par Giułani. Oe 63) . . . « . . — 75Lubin. (Łeon de Sr.) Variations eoncertantes sur la Cavatine
de Cara/fa pour le Pforte et Vlon. Oe. 11. . . — 75



«

Mayseder = Rój Trio pour le Pforte, Vlon et Vcelle.-
Oe. +4 . . "w . - .

— R pour le Pforte et Vlon. "0e.56. e; .b
Onslow G, Trio pour le Pforte, Vlon et Vcelle. Oe.26. *

(NB. Les Parties de Vlon et Vcelle peuvent, au
besoin €tre remplacćes par une partie de Violon
seul, ajoutće separement.)

Petersen A. Sonate pour le Pforte avecVlon .
Pixis J. P. Grande Sonate R le Pforte «et Fldte (ou Haute

bois). Oe. 35. . PRZ EF
Pixis et Bohm. Grandes tacióno concertańtekpow 6Pforte

et Vlon sur un thóćme Originał . . .. . . .
Pixis et Leon de St. Lubin. lardaiaiow et Varfstiono con-

certantes sur le thćme favorit „Caradehatfendimi
"de POop. Zerxtrne de Rossisr pour lePforte et Vlon

RiegerG. Sonzte brillante pour le > et Fldte. Oe. 18.
Nro3. . . . . s.”

Ries F. Divertissement pour lePforte ;Śwec Flńte Oe.68% . -
— "Mazurka. Danse Polonaise nationałe arr. enRondo

pour le Pforte et Harpe ou 2 Pfortćs. Oe.75
— . 46e Sonate pour le Pforte et Flite obligće, Oe.87

"(En jouant les petites notes, cette Sonatepeut *
,,€tre exćcutee sans accompagnement)

— > Dno arr. en Duo pour le Pforte et p”
h e 9 . . . . . .

(Ce Duo est aussi arrangć en Trio pour la Harpe
et Deux Pfortes)

u Grandes Variations sur uneDanse«pożal pour 600%
Pforte et VlonOe.111. N:3G> 47 os $.€

— _ IntroductionetRondeauwuruseDónse 'Russe, ponr
z le Pforte et Vcelle obligć. Oe.113. N.1. . . . -

StósselRpour le Pforte, Flite et Gnitare.
e p.ETWIMPT 670-06-68 MEW Wy

"

  

Povn Dzvx PFORTEsS.

 

Boieldieu. Potpourri Wairs des Mystereś dlIsis, Don Juan
et du Marioge de Figaro = 2 Pfortćs oużer
et Piano avec Vcelle . . .

Czerny Ch. Grande Polonaise brillante pour łe Pforte”aveć ke-
comp. d'un Second Pforte. Oe. 18. . . , . .

o. Grand Concert pour le Pforte aveczs d'u
second Pforte. Oe.28. . . .. Sy

— Premier Grand Potpourri el zag ponż 2 Pfortćs i
6 mains. Oe.58.

Hummel. G. ze Rondo krillaate pedueClavicembali.
. Oe. WE w. . Pok 48

—_ Grand Quintetto ponr. le Pforte avec accomp. d'un
secondPforte. Oe. 87; WOBTE JEDZEDE OSK 6""4

R.' G.

go
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Ries F. Mazynka PDanse Polonaise nationałe axr. en Ronda
poyr$Pori ONE « o 44 0. Wła

— Grand Duo arr. en Trio powr 4 Pfortćs et Harpe.
Ge 6 GANO « «a ib aga 6 47a!

PovR LE ProRTE 44 MAINS,

—————

Amon Je Deux Sonates x 4ras.Qe. 99; mima SCR KK. RR o

Czerny Ch. Variations 4 4ms sur la Marche favorite de. Op.
: La Donna del Lago. Qe.20. . + + « + » :
— _ Presto caratteristico per ił Pforte a4 mani. Oe. 24.
—- Second Divertissement brillant A 4ms sur le motif

favori de la Cavatine Aure felice de Canarra. Qe. 43,
— Romance favorite de Łouis van Bethoren. Qe. 50.

26 en Rondeau brillant pouz le Pforte 4 4ms.
e, . . . . . . . . - . . . 4 . .

€zerny m Polonaise a 4ms Oe. 24, woo"we"ma>ca uzup ike ©

Diabelli 4. Valses a la Trompette avec Trios et Coda 4 4ms, sur
des motifs de "Op. La Donna del Lago. Liv. 21.

— VWalsęs avec Trios et Coda tirćes sur les motifs de
DŁ Zna pour le Pforte a4ms Liv. 22 . ..

DuesekJ.NANAyw,pcerto arr. h4ms parF.
(141 . - SPY WETO WOW

Gailenberg (W. R. Comte de) Mazche du Couronnemenż du
grand Ballet. Jeanne d Arc arr x 4ms . « « .

— . Seconde Marche triomphale du grand Ballet. Jeanne
Gre MKÓRA. iovo WW idee .

Golimick Ch. Rondeau pour le Piano 4 4ms. Oe. 14. . .
Hłalm J. Rondeau pour le Pforte a 4ms, Qe. 44. + + «+ 1
— . Variations brillantes sur un thóme original pour 1

Pforte a %4ms Qe.48. . OE OWCE NCW

Hampeln (C. de) Six Valses pour łe Pforte A 4ms . .
Kóhler E. Trois Rondeaux pour le Piano a śms . .
Kulenkamp G. G: Sonate A4ms Qe. 3x . . LJ 5 . .

Leidesdorf M. J. Romance favorite Partant pour la Syrie
varsóe A luna OGG... »-4 ©

— _ Roudo en Fantaisie arr. x4ms, sur un Dno favorit
de FOp. Semiramis de Rossist . . « « « « .

-Lipawsky J. Waviations sur ła Romance Eine Rose żołd und
rein arr. A 4ms par J.J/.Trnka . . « «+ »

Kouis Ferdinand Pr. de Prusse Rondeau tirć de IOenvre, 5
arr. Ą żms par F. Mockwitz N.2. +: + «+ - « »

Payer H. Recueil des Marches favoris arr. a 4ms Qe. 95. |.
— Variatious brillantes sur unthtme Original pour łe

Pforte a śms. Qe.94. - . . . . . . . . .

Rieger G. Sonatine 44ms Qe. 19. Nro1.2. . . . chaque
kg ditto. Oe. 19. Nro = . . . . . . . Bwzk

Ries P. "Trois Sonatines arr. d'aprżs 1'Oe. 50. N.1.2.5. pour
le Piane A 4mspar C. Spahn . . . . chaque

—  $e Grande Sinfonie arr. a 4ms par F. Mockwitz .
— Wariations sur un air nationał de Moore arr. A4rns

.

R. c.
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,

Rossini G. Overtura e pezzi favoriti dell'Opera. Zelmirada Ros-
SINI ridotti per il Cembalo 44 mani dam J. Lei-
desdorf w" Se” Ty

Rummel Ch. Amusement re Socidte. Walse ia 4ms
Schmitt A. BRoudoletto a 4ms QOe.4o . . .
— Scherzo A 4ms Oe. 42 *, . :: .

Schmitt J. Marche a 4ms Oe. 17 . . .
— _ Rondo arr, a 4ms par (. Spańn .

Sórgeł F. W. Trois Marches a 4ms Oe. 16
Spaeth 4.-.1a Vólses -kh4ms 0E;75. 1,5 609 ;
Spontini G. Marche deLalla Rakh arr. a 4mspar Ch. Rum-

meł. Nro 13  .
H/eber (Ch. M. de) krMarches de POp. Der Freyschiitz

arr. a 4m5 . e Gw WWE.
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$0LOS POUR LE PFORTE,

cd

Amon J. Sonate periodique Oe. 85 . « « « s 4 »
sAssmayer J. Fantaisie melancoligne Oe. a6 . . , . .

— La Narcisse. Rondeau. 0e.32 |. Ć sigę
Beethoven (Louis van) Trois Sonates ded. a].Buyda. Oe. 2.

— Trois Sonates. Oe.51 . . .
— Sonate in As.d. „ Qe. 110» ,

t Z Sonatein E. SG „ADór ibis .

Benedict. J.IBEES or w WE m. w
Boieldieu 41.| L'Opera Jean de Paris arr.poni le Pforte

seu - o Gda | 19706

— . L'Opera. Lepetiź Chaperon Pmgs arr. pour le
Pforte stał +. .--» Sini0 CG

Caraffa M. Marcia, Caccia ć Polooia Kavosita nej Ballo
Arsena R: * 0.9 BE" "6

(
A
=

Cramer J. B. futrodnetdów et air SERA GA. : ż
pak Introduction et Rondo R 6 ©. UB NIKO ZE 9

— _Lepetit rien. Morceau favori Nro 21 . ., ,,
— Carillon mis en Rondo. Nro 22 . . . „, , ,
— czt charmant. Air PRZ o. arr. em

ondo /, opo
— Chaconne cdlabre 6 Jumelk avec pe Intro-

dnuction '. .
— Air favorit „Chefaro senza Buridice de Opera

de GLvcx arr. en Rondeau . .
Czapek L, E. Premitr Roudoletto dans le Style = Oe.3.
i Second Rondoletto pastoral —.

Czerny Ch. Rondino sur la Cavatine Cara dekattendimi de
VOpera ZELMIRA de Rossixr. OQe. 22 , , Rab

—_ Rondo quasi Capriccio. Qe. 26 ,
— _ Second Rondino sur le thćme favori du Gointtot

, de I'Opera. ConRabiso de Rossisi, Oe. YE 6 0
— Troisitme Rondino sur un thćme favori de IOpera.

AleS00N > DE; SO aPAOT GT.” o
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R. C.
OzernyChu,o Fugue "QB" „40006 GBW CĘ took 35

Valses di Bravura ou weżcie Oe..Sbhzbii+; s 15
—  Quatriżtme Rondino sur un motif favori de Fesca.

Oe. 39 KE « sf, | m— 75

—.  _Cmquisme Rondino sur unLa motifdeL. VAN BEETH0- A
VEN,.Oe.41. „e „M . Ma SST 05

—.,  Siziżnme Rondino sur un motiforiginal. . Doba «© 76—  Gmnd Exearcice di Bravura en R" de Rondeau
brillant. Oe. 47 . . . a 70

«CzernyCh. Art dudoigtć, on Choix desDęoadko każ
 siques. Une Suite necessaire a chaque Methode.
contenant.

9 1. Clementi M. Toccata . . — 50
4% N* 2: Duasek J.Bu. La Consolation: Andantó.-

Oe;08.. «4% "WEGO l a. 6 om AO
N*3. Bach J. 5. Fugue R — 70
N* 4. Czerny Ch. Rondo quasiCapriecio, Gyab, | a>95
N* 5, Beethoven, I. v. Gr. Sonate FORA z

6. RÓW «* 4 Bow. ww 1
No 6. Cramer G. B. Toccata. DEE o de 75
N* 7. Clementi M. Deux Róndeaux«et un Exer-

"cice w. 8”'8 WWE WG 8 1 15

N* 8. Scarlatti D. et. A. Trois Fagnes DAPIAECZ wa |
N* g. Steibelt DD. Deux Rondeaux pastorales . 1 15
dnSC BoPoraDa 37 : ać a.
pe ariations illantestirćesGAR KZ

POe. 47. de lu. +». Beethoven hig: „OWE rj — 95

N* 12. Premitr Recueil doigtć des plus DriNane
Passages tirćs desQeuvres deBeethoven,Ries,

, Hummel, Moscheles, Dussek etc. . +. . 225
e 15. Clementi M. Grand Exercice dans tous

les tonsmaj. etmin. . . . -. « + « „, —95

Diabelli 4. PAPA des Operas de Tośsraih Pusage de la
Jeunesse adaptćs A la petitesse des mains,  conte-

nant des Melodies favorites tirćes,
N?1. de POp. Ła Gazzaladra . . . .« « —60
N* 2. de PFOp. Cenerenżola —. R węS dE |
N* 5 deFOp. Le BarbierdeSeville RA odwoti ja Z 00"

Ber C.P. 12 petites piżcespour łes commencans.Qe.61. — 50
Klsner J. Wybor pięknych dzieł pa i aa Pel-

skich Nro 1 do 12, każdy 5 zł, „<= Go
| (wszystkie 12 Namerarabli 6.) RAL wę

* Field J. Rondeau favori N* 2 tirć du 2eDivertissement +. —55
Gollmick Ch. 4 Rondeaux. De. pr R IR "7... — 40
HaendelG. P. Fuga . . .. e 10 ko kilki 30

Halevy F. Rondo ou Czprice prózedć Pauę Inirodactioa +=-$
Hlalm A. Rondeau. Oe. 49. ; 952 DŁ, „me
wo M. Choix de Rondeauxet Polonaise pour le Pforte

No 8. Rondeau in . zę: w Sok 4 p a> p wi znikł |*|

Lą 1. G 9. Rondean iIB R raca AWA 'ycr6 WJ si. Ba

"No 10. Allegrino .”. . 2%... POM « — 10
©3531 N9 11. AHegro ; y RNagie." A. . — 10

NŚ 12. Rondeauia .1 © 04.RR. „7:0
h N> 15.LaChasse za WAY wł ce 6 WoW we AW
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m

HummalJ.N. Sonate in Es. QOe. 23. s 6 BORY ag

Rondeau ou Fantaisiein E. 0e. 19 Wieże. s 8

— _ Sonate in Fm. Oe. 20
— e Sonate in C dedióe ala Comt. Łonczynska.

” e . . . .
. .

— Grande Sonate arr. our.le Piano seal(daprós ia
Sonate 4h4ms Oe. 58

HiittenbrennerA. Tableaux musiales | ówr le "Pisba żeul.

La Meditative, La Melancolique, Le Guerrier;

ZEsezLa NOA LaFolaitre, La Danseuse.
e u  AZIZEB

Kalkbrenner F. Pastorale. Rondo. Oe.5 . = e. .
— _ Rondo villageois. Oe.

KiiffnerJ. 12pitces faciles A "usage des Coimihengane. Ów.131
Łatour T. 12 Rosdeaax. 2e Edit. - + « + + * 2.».4
Leidesdorf M. J. Sonate en Fantaisie . . .
Louis Ferdinand Pr. de Prusse. Grand Quintettoarr. pour le

Pforte seul waldłkyz 28 śKOWYC WARE 0
Mayseder J. Divertimento . .
Moscheles J. Les CnARMES DE PARis. Rondobrillant prócódć

d'une Introduction. Oe. 54 . * « » » « » «
- BoSBONNIERE MUSICALE. Suite des Morceaux faciles,

agróables et doigtćs. Qe.55. Liv. 1 + + - . .
'—  Fantaisie sur des airs favoris ecossais. 0e.57 . .
— _ Rouadoletto sur un Nocturne favori de Paer  . .

Pensel J. Rondo sur un theme * Rada ConRaDiNO de
Rossini Qe. 16 . . . sca wd

Fżoe: (24) a Fusage des ścdwintkówii: Óe.1. ży, „ PPP
J.P. Suite des compositions modernes arr. pour le

N* 4 et45 W: ae do (W. 000% chaque

NA; 0 „ia o .€ 0. NMONA

N* 46. 47 et 46 . . - . . « chaque
— Rondeau Połonais sur uneNarchę fovocith, Oe. 55
— Second Rondeau Polonais sur un air favori del0-

pera LE BARLiER de SEviLLE de Resstsi Oe.54 |.
PotpourriSur 2Themes de Mozart, L.v. Beethoven, Rode

etc. > . . . . . . . . . . . .

Ries EF. Douze endi Oe.58 o ać i,
Rondeau compość sur la Romance favorite de Bisnor
„Quandleventsouffle De.84. N*1 . . -

— _ [otrodaction et Rondo "me sur laChanson de
5 VHiverQe. 84. N 3. . . .

— Introduction et Rondo sur Pe Fisle Femeraude.

QOe. 84. N?*4 : >

— Fantaisie sur d6airs Wide fveniti."Oe.'85.
OWA Ż

—_ RondeanLrlandois avecdesthemes matiozaui; 06.85.
OW Aoadak s

— śe Fantaisie sur unair favoritdeBishop.Oe. 9a.

Ne 253
— Cavatine favorite Di *piacer de "PÓp. LA GazsA

LaDRA Qe.RZE Ych v-2 |-

— _ Rondo arr. d'une BalladeEcossaisę ŁyoriteOe. 102
« N* 1 . €.- 27 . . . . . . . . . . . . .

3

R. C.

* 30

1-10:
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Riotte =
— +

"R.
Ries P. ge Fantaisie sur le Poćm de ScnrtiiR ZaResigna-

tion Ue. 109 . . . . . . . . .» . . . .

DY SOBNSONEN r" 000g TA
Se Fantaisie sur des thómes favoris de IOpera.
Zelmira da ROSsiki. Oe. 131 . + +, . , ..
Rondeau in Es e 0 WYS KOBA ORZONA 6 WW" e

Rondeau sur la Ronde du Petit Chaperon rouge
de BorELDiEv . . . . . . , . . .

J. Rondeau in B. 041 SKARG WDC ro
Trois Sonatines. Oe. 2 .

Rossini G. L*Opera. Le BarbierdeSeville ktr.pół le Pforte
Scal por X: DONA ECO 5 ia,

—  L'Opera. Ła Cenerentola arr. pour idem par A.
DrasttzE SF PROT PECO YE TZ FI

—  _ L'Opera. Ła Donna del Lago arr. pour idem
+mAY "GEL LwoEECZ POZ

— Ł meme Opera arr. pour idem par A. DiaBELLI .
— _ L'Opera Elisabetta Reginad'Inghiltera arr. pour

idem par M. J. Leidesdo Mowa OWĄ
— _L'Opera Maometto Secondo arr. pour idempar F.

Schoberlechner o. sze. we Wodę Wy „|_|.

— L'Opera. Matiłde de Chabran ossia II Corradino
arr. pour idem par P. J. Riorra . . , . . .

— L'Opera. Semiramide arr. pour idem . . . . .
-— _ L'Opera. T'ancred. arr. pour idemrza. DrABELLI

Rutlinger J. 0. Deux Sonatesfaciles. Oe.6.. . . ..
Samann (. H. L'HonLoGE 4 CARILLON arr. pour la Piano.

Oe. 3 Eiv. lee” o a WER EE EDEN A 4%
Sechter 8. Tron Fłguwa. 08.46 . : -... OOSEGWKG:

e Quatre idem. QOe. 5 .90.8.0w. asdkó e. e 0 "GTE

Scmitż. J. Notturno. Oe. 6. PMA GEE 4.
g— Rondo. Oe q. wiry kwi pó A 4 8. .9.19.26% 4

Schoberlechner F. Rondoletto Pastorale. Qe. 37. . . . .
Shubert z Fantaisie. QOe. 15. RSA SODA. pg OM 4...

Sórgel F. W. Trente-unepstite Pitces irdes d'airś onnnus
our seryir d'Exercices aux Commencans. Liv. 3.

Słein Ch. Polonaise en Rondeau surunthere favori de IOpe-
„

ra „ Der Freyschiitz. Oe. 43. . PSC «
„Weber (Ch. M. de), L'Opera Preciosa arr. pour lePiano

Z

„Finkhlar (e
WWorzischekJ. W, Fantaisie. Oe. 12, 2 © 2 «+ . |

ia LNEDRAGAC?
© Pidces favorites tirees des rop. Freyschiitże. ada-

ptees a la petitesse des mains par 4. Diabelli .
(C. 4.de) Deux Romances dans leStyle hongrois.
e Pr ów 8 mod, NACE” AKOTODAE Wa"

  

(ARTATIONS POUR LE PFORTE SEVŁ.
%

 

Auberlen s. 0. Variations sur Fair; Blumen bliikń und

- Beethoven
kPÓz

. . e. 160 na . WWO ODCENOW. u TW * »

(L. ».). 53 Nuances sur une Vałse. Oe. 120. . .
Bocklet (Ch. M.de) Variations'sur un thtme originale. Oe. 1.
Cramer J.

f

B. Deux airs avec Variations Ko WODE 0 WG
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Czerny Ch. Variat.
Oe. 19:

Introduction et Yariat. sur p Czrsiga Foorita

Sorte! secondami* de Op.
Terri ou Variations brillantes sur le Co-

vori du Ballet Anszna de GALLENBERG.

Gaa G.
Gelinek (ablech

—

—

Heilmann J.

Impro
5

Oe.

sur wałarocrole Nopoktnine favorite.
. .

ZELMIRA. QE. 21.

Yaraion sur un chame: original "a a Boise.
Oe. 46.
Variations britlantce tróes dęWÓp. 47. de Łosie
van Beethoven .

p Joseph. Variations sur la Cayatine GN, de POp.
LA DosNA DEL Laco. O
Wariat. brillantes sur la
ZeLMIRA „Ach! se ć ver. Oe. 18.
Variat. sur le Terzetto favorit > Op. Zemina

1
Gale de Op. Zeiaina
20, .

Variat. sur le Sextuor favor. de Op. "ConRApINO
„Passagier che si confonde. Oe. 21. . .

ur le Quatnor favor. de I'Op. Comiapiso
„Di te no nomifide. Qe. 2a. .

„Soave conforto:
Wariat. sur la Cavatine
„ Deh circondatemi.

Variat.

Variat. Sur la Cavatine favorite de PÓp.ComuaĆ

Oe.

Oe.

R

.

rime. Qe, 17. «
avoritedePOp. i

DiNo „„„.Ah come nascondere. Oe. 23. .
Variat. Sur une Ecossaise favor. de 77. Schubert.
2% 25. ź

Wariat. sur nn theme. Ori każ
Variat. surun thćme
102. .

Variat. sur VEcadaaice wie.N. R
Gollmick Ch. Wariat. sur un thóme favori de Op. Da

Freyschiitz. Oe. 135.2 + +2 +»
Oe. 15. s

Halm A. Iotroduzione e Variazioni sopra un tema favorita
nell' Opera „łn Me

Wariat. sur un thćme connu.

Hummel J. N. Trois airs varićs, Oe. 5 .
Variat. sur la Chanson ;, God save theKing. e.
10. . . .

<A. »

. .

.

O

UTOp.Jai de Bać

.

-

A.

.

.

.

jb .

Ru ię
Variat. sur un thóme de POp.Preyschitz + ©

Klengel A. Variat. sur un air russe swiejeś dupe łocęśje |sur
le meme motif-

Latour T. Nonvelles lmitations dw odwsteace Compositeurs o
Cćićbres sur un thóme de Rossrni*-. ś
Variat. sur Kair „, God save the kmn N. Ż4-ARE
Wariat. sur Lair „,Rulłe Britania N. 35. .
Variat. sur Uair „ O du lieber Augustin N. SRA

Łeidesdorf. M.J. Variat. sur la Cavatine favor. de "Op. ZEL-
MIRA ,, Sorżesecondami de Rossixt.

' Moschelles J. Variat. sur un thóme favor. tirć du PRAs».
POp. L'Oculiste. Qe. 15 .

Neukaeufler F. 14. Wane sur un thćme de FOp. łodk. R

m

—

Pizie J. P. Variat. Sar. un zhóme. isvor. de Op. * Oberon.
Paris

0e. 57.

.

„

je

.

.

. .

Oe. 140.

.
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Raiger P. Variat. sur un thśme Original. Oe. 15. : i . .Rieger G. Vaviat. faciłes sur un thóme favori de PFOp. Frey--
schutze. Qe. DE 0-0 0. 6 90066 5 ADE M

Ries F. Variat. brillantes sur air „ Non piu andrai de Op.
Ls Nozze ni FiGAaRO de Mozanr. Qe. 51... . .

— _ Grindoff et Claudine. Air favorit de POp. Le
MBuNIER ET SES CENs avec Variat. Oe. 96. N. a.

— Air Allemand avec Variat. Oe. 105. N. 5. . ., .— _ Air Moldavien varić, Oe. 105. N. 4. .
Riotte F. J. 8. Variat. sur un thćme de L'Op. 1Oculiste. m.

Oe. 15. . . . . . . . . . . . . . .—  Variat. sur la Romance Łe Troubadour tirć de
- POp. Jsaw*DE PaRis. Oe. 17. , . . . : . .

— VWariazioni sopra un temadell" Opera Frederica e
Adolfo . . . . . . - . . . . . . . . .Rode F. 7 Variat, pour le Violon. Qe. 19. arr. pour le Piano
seul par F. Mochwitz o że a. jeSchmitt A. Variations ded. aux jeunes Elćves, Lra A. .Schmitt J, zcz sur un theme de "Op. Dos Juaw deMozanr

e. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .

Schoberlechner T. Variat. sur la Cavatine de POp. Zermina
„dh se ć ver" aga 9 naooyty WY BL- -

—  Variat. sur le thóme favor. de Op. ZEŁmiRA,, Sorte
Secondami.'* QOe. 40. . . .

R.

= Gram Variazioni brillant: sopra iltama fuvorito
= SzEmrRAaMinŻ,, Serc i swaghi rai.* -

e. wę 3 00 00EOETZOW POZIE
Siegel D. S. Variat. sur Iair de HARDER sur la Rose. Oe. 28.
Yeber PF. Wariat, brillantea. Qe. 6. „ . , GOW ada
IFolffN. 15 Variat. sur un thóme favor. Oe. 3. . . . .

  

QOuvvERTURES POUR LE PFORTE AVEC ET SANS ACCOMP.

 

Beethoven (L. van) Ouverture de la Tragedie Coriolan pour
ię Plorte aka: Mozy Bao GDY W

Carafa OQuv. de FOp. Łe Solitaire pour łe Piano senl . .
—_ Qnv. de I'Op. Łe Solitaire avec Vlon ad lib. .

 Mehul F, Quv. du jeune Henry Chasse pour le Piano seul .
Rossini G. Quv. de Op. CExERENTOLA adaptće 4 la petitesse
! des mains arr. pour le Piano seul par A. Diabelli

„_— Uuv. de "Op. CoRRaDrxo ou BELEZZA E CvoR pr
, | FrnRoO arr. pour le Piano seul par M. J. Łei-

desdor >
— . lzy GE PFOp. LA Gazza ŁADRAadaptće a la pe-

I
I
I

I

titesse des mmains arr. pour le Piano seul par 4.
Diabelli . . . w. . . . . . . . . . .

—=- Quv. de I'Op. SzmrRaviDE arr. pour le Piano seul
F. Ic. łechner w "6 . a w . w * 9'* we

2528 uv. de VOp. ZELMIRA arr. pour idem par 4.
Diabelli ema . o

Weber (Ch. M. de) Ouv.de 1Op.Pażęrosk arr. pontidem
= . Quv. de 'Op. Preyschiitz adaptće a la petitesse des

mains arr.. pour idem par .4. Diadelli + . . .

a

z 55
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Weber (Ch. M. de) Quv. de 10p. Treyschiitz arr. pow le

PianoetVlonpar.4. Diubelli «. « « * + » *— 15

DSI

OuvERTURES POUR LE PIANO A 4 MS.

 

Hummel J. N. Ouv. du Drame Jean de Finlande arr. a 4ms,

e. w" esyGyFY "A —

Kiiffner J. Quv. a LEsrAGSOLE arr. 4 4ms. par Fr. de Boy-
NOS DR | 4.0 —OORORG, -|- « —fo

Mayr S. Onv. de FOp. HzRcvtx arr. a 4ms. par (. Fr. Ebers — 55

Mozart W. A. Quv. de IOp. LA CLemesza Di Trro arr. a
4'ms.par F. Mocwitz e... NORIS e "T"* 50

Paer F. Ouv. de "Op. LEosonz arr. h 4ms. par F. Mockwitz — 55

Righini P. Ouv. de FOp. ARmiDE arr. A 4ms. par F. Mock-- 5

MÓE w e o 00 EE Wcie by Wo od Bawi O WO

Rossini G. Overtura nell' Opera IL Connabrso. ridotta 4 4 1

mani da H. Payer oba a a ed e aj ECA 95

—  QOvertura ed Introduzione nell' Opera MaomErro

'Szcospo ridotta h 4 mani da M. Ł. Leidesdorf . — 65

—  QOuv. de FOp. ZziminA arr. A ms par 4. Diabelli —

Schmitt A. Ouverture de I'Oe. 46. arr. a4rmns par H/oerner  — 65

Trautvetter F. JF. Ouverture arr. a «ms par C. Arnold . « — 80

Heber (Ch. M. de) Ouv. de VOp. Dzn Fnzyscniirz arr. 44ms
er M, J. Ladomiorf «2.2.0 2a» Iłós

rż u. de FOp. FRevscniuTz arr, a 4ms par 4. Dia- 95
e . 4 wów wrań Gai HW PY AE 0 a. owzaj. ak oO

— QOuv. de 9 rp aTTr. a4ms bi Ba :: wę „e 15

Winter P. Quv. de FOp. Manie de MosTaLBAN arr. 4 4mspar
WESZINNN: mo blenda 2.6.0. SOGI 0-4 0 | ec

'—  QOuv. de FOp. Trmorzo arr. a 4ms par F. Mokwitz —25

. —75

  

DASNSES POUR LE PFORTE SEVL,

 

Czerny. Ch. Grande Polonaise brillante. Qe.18 . . . . . 1 15

Dansesfavorites de Leipzig N* 15 + + « + + - + « +, — 15

Dansesfavorites du Cassino d'Offenbach. 5e Recueil . . « — 50

Diabelli „A. Valses a la Trompette avec Trios et Coda sur
des motifs favor. de "Op. Ła Donna del Lago.

Liv UK 5 GAR OK Geinie JG odd 2:6 6 aoME

—_ Zelmira Valses avec Trios et Coda, Liv. 22. . ., — 75
— Yalses facilesin G dur composćes pour la Jeunesse.

Liv. 25 . a . © . . . . . . . . . . Z:40

Egeling F. 12Danses «pew Wo IW. Grow PE GiksW 66765

Faistenberger J. Valses au Printemps - . . « » + « —55
Frege E. R. ia Non AKC 6 4 006090 ofi (WO 5a

Hittenbrenner J. Danses nationales de la Styrie . « + -« — 55
Kalkbrenaer EF, Polonaise; Qa 56. - + -:+5,16 4,79, + — 50

Kolowrat (Le Comte L. de) Trois Polonaises + + + + + — 40

Kiiffner J. Spaguiola Nro7 + + « « « «+ 4 + + + — 10
m, yć Cinq Polonaises NA BT SietoG: a AST AIR. 6 65.

bs _ Six Valses 4,74 «6. ośw s6iłR, oiu KIW ZRIEWE e — 40a



.

1

Nagel 4.
R. ©.

10 Valses et 6 Ecossaises Liv.4 + : 3:3 ;-. —49
Prohaska J. 6 Valses facileset agróables . . . . „ . , —50
Schubert F. Valses,.Ecossaises etc, Oe. 18 Liv. 1 et 2 chaque — 55
Seyler d de *Trois Połonaises . . . . . . . . .

Trnka HF. J. Danses nationales de la Bohtme avec Tvios .
Valses (favorites) pour idem Nro 21 . . , . . . . .
Fanhal, 6 Danses avec Introduction et Coda . . . , . .
Fałses sur le Choeur favorit de VOp. Freyschiitz o. , . „ — 20
Valses (di/ferentes) arx. par Herget. Nro 205. 206. 207. chaque

Gallenberg. (Comte JP. R. de) Marche du Ballet. Alfred

. . — 40

—40
m.

=. kb

  

MARCHES POUR LE PIANO SEUL."

 

le grand (Thalia N. 10 . 6: „ŻA. „O do ctW d47 KP25 i
— _ Seconde Marche tiomphale du grand Ballet. Je-

anne dAdrc art. par LE(DKSDORP + « + . . . — 39
Marches (Tros) favorites Espagnoles . « - « « « ., . . —20
Payer J. Choix des Marches favorites. Oe. g3. Liv. 5 .„ — 55
RiesP. Marche avec Trio . wu. ..h s...» RWE YRAOE "e Żo
Spontini G. Marche du ie Acte de FOp. CoRrez . . . . — 30
Tveche G. Marche twiomphale . . ..— 20

Haendel G. F. Fuga. . ROCA CENE oai 4 a
Scarlatti D. et A. Trois Fugues (L'Art du doigtć N. 8.) .

H'eber Ch. M. de. Trois Marches de POp. DerFreyschiita
OP rain id aa ŻE Hę set 9ac g, ś ł :

PovR LL ORGUVUE

 

I G
i

SechterS. 24 Versettes. Liv. dó 8.009 ow E ...6 ę 40

Berat P.

Carpentras L. 4. Ouverture du jeuneHenrideMzuut are.
*
—

  

PovR LA GviTraReE

 

Lu nox Ror Daconsnr. 6e Air varić suivi d'une
Valse et d'ua Divertisseiment pour Guitare seule.
Qe. 11. $$ ;:% : WE 75

jou busate ała + 00 1a MAKA”.
Quv. dII Matrimonio Segretto de CimAROSA arr. -.-
m-Gailtm Sagla, Mala 20 SE KD 0 ga

Quvy. de Ła Gazza lładrą de Rossisi arr. pour
GPRSMIG[Spo WORA A a SZA
Quv. de Montano et Stephanie de BERTox arr.
ox dłozaże Gala. M. Bole Pom | za 75
uv. de Tancred de Rossisi arr. pour Guitare

suie NOM. . "Pod c+ K.K" 28
Quv. du Barbier de Seville de Rosstst arr. pour
Guitare seule. N. 13 dk . . . i RLOSOEM » e +75
Le Depart du Grenadier. Romance sentimentale
variće pour Guitare seule, Qe. 12, . + + « „ — go



i

Caruli F. 24 Pidces ponr Guitare seule. Oe. 121.; +: . ,

—

24 Valses pour Gnitare seule. Oe. 122. . . . .
Petit Concerto de Socićtć pour Guitare avec ac-
comp. de2 Vlons, Alto et Basse obligćs (2 Hautb.,

"a Cors et Contrebasse ad libit.). Oe. 140. . ,
Trois petits Duos pour 2 zr,soignensement
doigtćs, Oe. 146 . . Ba: 4
Trois airs varićs pour 2 "Gait. Oe. 166. a" "7
Six petits Duos pour lapó et Piano. Oe. 196,'

R.
—

8
8
0

"2 70

Fahrbach J. 12 Danses ehampótres podr:Guit. senle, Oe. 1. —
Gallenberg W. R. de. Couillon favorit du Ballet. Arsena.

80

Liv. ir et 2. + » .. chaqaera '8b

40

30arr. pour 2 Quitares « 4 wiru UG.,

Giuliani M. 16 Danses nationaux RRC (on Valea)

=

Ode. 42 »
Rondeau alla Póliacca Gobe 3 Cubietirćs! du :
1e. Concert. Oe. 30. aka
Troisitme Concert in D dur pour h Gnitare avec "
accomp. de I'Orch. Oe. 70. . . .
Polonaise pour 2 Guitares tirće du 3e Ćongori
Qe. 70» . .

Variat. pour la Guitare seule tiróes du Że, Coqcert.
O68;.70 + 4: 8
Potpourri pour la Flite, ch Vlon et Gnitare, tirć
de FOp. 7ancred. Qe. 76.
12. Nouv, Valses (Laendler) P> 2 * Gnitaróe, Oe.
2. . . . . . . .

Grand Potponrri our Gnitare e Pforte. Qe. |92.
Etudes les pour la

. Guitare contenant nazazdą dences, Capri-

Gollmick Ch. Variat. pour Gnitare sur un air tzynek,N.2.

Horetzky

ces, Rondeaux, et Preludes, Oe. 100. ..
Le Rossiniane per la Chitarra. Oe. 120. ParieIL.
Duo arr. pour Gnitare et Fldte d'aprts 3 premier
Quatnor de Mayseder . . . . 8%
Recneil des plus favoritesAllemandes, arr. =
X RZAIRSTRA 2 00 9 wom-0

Six Variat. sur le thćme Sicilien ,„, Sanctissimąa,
iissima* pour la Guitare seule N. 5. „, . ,
. Polonaise nationale pour 2 Guitares . . h

N
a

Kiiffner J. ge Potpourri tirć de Op. Pnzciosa de C.M. de
JM/eber arr. pour Guitare, Flńte ou Vlon. Oe. 125,

Legnani L. Variazioni per Chitarra ae sopra la Cavatina fa—
vorita (Oh quante opo ze LADoza
psi Laco. Qe. 18. .
Fantasia brilłante e facileper Chitarra solą,Oe. 19.
36 Capricci per tutti i tuoni maggiori eminori per
la Chitarra soła. QOe. ME.42.1W7% RM

Introdnzione e Variazioni perChitórra s sopra
la Cavatina favorita (Sorfe oczka ee
%ZtLuiRA. Or 2350-50; Że „
Variaziomi per la Chitarra sola sa radacia fa-
vorita nell' Opera ,, Freyschiitz. Oe. 22. .

Duetto concertante per Chitarrae Flauto, Oes 23 ;

5-3

m "s

 



Tiegnani L. Vaviazioni = la Chitarra sola sopra la Marcia
favorita nell” Opera La DoNsAa DEL LAGo. Oe, 24.

— _ WVsriazioni per Chitarra sola e un Tema ori-
p Oe. 25 . . a

otivi piu favoriti delle Opete. (Zamina © Con-
'RADINO da Rossini. Ed altri motivisw com-
posite variati. Oe. 26 . . . Kodiócia ©

Nemetz 4. 12 Valses pour Guitare seule. Gw:Boszdóe w «
— 6 Valses avec Coda pour Gnitare seule. Oe. 2 .

OberleitnerA. 12 Valses pour la Guitare „ + - fold
PadovetzJ. Variat. pour la Guitare sur ua theme favorit. .
Spina. FP. Pitces favorites de "Op. ZEnmina de RosstNi arr.

PZ ia Guitare . . .
ariat. sur Pair favorit (Sorte„Secondami)de POp.

ZELMIRA se . . Pw. . . 4.0 R$

Schulz 4. Sci Variazioni con Fińale d'un tema originale per
hitarra sola . . sj * 5.

— 12 Ecossaises ponr la Guitare. 0e. ROW. 0X
— 12 Valses (Laendler) pour la Guit. Oe. 7: K ©

Schuster PF. Danses hongrois pour la Guit. Oe. 6. m...
—  _ Fantaisie pour la Guit. Oe. 7 . . . .

Palses tirćes sur differentes thómes de Op. FRBvSCNiTZ
arr. pour Guitare et Flite on Vlon. N. 21. 22. et
25 Kaa 5. GMNGGG

MW eber BZM.de) L'Op. DzR Fazyscniirz ar: pos 2 Gui-
tarespar „4. Diabelli. Liv.1et2. „.- chaque

—

  

POLN£ LE HaRPE.

 

Bochsa N. Ch. (fiłs) Premitr Concerto pour la Harpe avec
accomp. de I"Orch. ad libit. Qe. 15. . . .« +: «-

Dussek L. Trois airs italiens varićś pour la Harpe avec ac-
comp. de Flóte 8.0 dw INR MWK 6 a ©

— Nocturne russe pour la Harpe . .
Ries F. Mazunka. Danse Polonaise nationale arr. en Rondo

pour Pforte et Harpe. Oe. 79. + .
— _ Grand Trio pour Harpe et deux Pianos ćgalement

arrangć en Duo pour Harpe et Piano. Qe. gó .
— Fantaisie pour la Harpe sur deux airs Irlaadois

favorits. e. 95. MR. s Gioę NE. 6 WOk +0
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ArRs ET CEANSONS ITAL. PoLoN, FRANC. ETduzn. AVEC ACCOMP,
DE PIANO OU GviTARE.

 

Andre A. Lieder und Gesinge mit| oE des Pforte;
N.6.Liebe in allem. . . . . . .

M. 11. Eimsamkeit t.
N. 12. Zum Abschied sę.
N. 18. Liebe . . . a. .

'N. 24. Lied amersten Geburtstage
N. 30. Heut zu Tage . + + » » WG 0 6
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