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B O
GORLIWYCH PATRYOTOW,

y
MĄDRYCH PRAWODAW

CÓW.

P r z e z  wiele wieków leż^cę tek 
zwan^ w Rzymie Syxtusa pira
midę, znalazł fię nakoniec tak 
dowścipny, i do (konały archi
tekt, że i$ wznieść, i na podnó
żu uftawie podi^ł lię. Już i%
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wzntszał, iuz prawie ftawiał, 
kiedy ogromnym mafly wzdey- 
raui^cey fię ciężarem, wytężono 
powrozy ftabieć, łulkać,>igrożić‘ 
upadem piramidyvpoczęły. Zlę- 
k n iony , ftruchlały architekt, 
niewiedział iak sobie doradzić, 
iakiego fię iąć śrzodka. Ażci 
pomimo wyroku śmierci na każ
dego, ktoby fię z ludu na widok 
ten  fkupionego flowo wymówić 
odważył, profty, nieuczony czło 
wiek zawoła == 3tqua\ Każe 
A rchitekt podać cożywo wody, 

P zleie nią zwątlone pow rozy, i 
szczęśliwie Piramidę gruntuie. 
Gorliwi Patryoci Modrzy P ra 
wodawcy! wyście Oyczyznę u- 
padłą podnieśli, wy chcecie ia 
te raz  na twardey fzczęścia i 
trwałości opoce poftawić, i wfzyft- 
kiego trolklifrie fzlahcetnym gor^
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Ii w ości ogrzani zapałem fzu ka
cie , czego do wsparcia, ugrunto
wania, uftalenia Oyczyzny po- f
trzeba- Dozwólcież zuszano-• •   • • / *waoiem, i czcią wam winną ,
teyże miłości Oyczyzny entu- 
zyazmem tchnącemu zawołać 
W ody i wody nieco potrzeba. 
a±s Jeżeli mćy głos pćydzie do 
serc waszych, ieśli spokoyność 
zgodę w Obywatelftwie przynie- 
fie, a profte uwagi i myśli moie 
z serca, z przekonania, z życzli
wości ku Oyczyznie pochodzące, 
ieśłi fię przyłożą wiakowey czę- o 
ścido ufzczęśliwienia oney, życie 
moie iłodyczą napełnione patrząc 
naiey pomyślne losy przepędzać 
będę, a ftoiąc przed grobem rze
knę =  Y  ia też żyłem na 
¿wiecie.

X 4 X
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O d  początków politycznego 
odrodzenia Hę naszego, od pierw
szych dni wyiścia z długoletniey 

P niewoli, czyli ed rozpoczęcia, ni- 
nieyszego nay cnotliwszego, nay* 
św iatleyszego, wiekopomnego 
Seym u, czytaiąc ia w cieniach 
domowych z radością, czuciem, 
i wdzięcznością zdania, czynno- 
ści, i uftawy onego, nie tak fię 
zadziwiałem nad płynną, głębo
k i i męską wielu Śeymuiących
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wymcwą, nad głębokim rozumo
waniem w polityczpych i cy
wilnych, domowych i obcych * 
wateryach i intereflach, nad ia- 
snym i żywym obięciem, i wy
bawieniem zar/ikłamych fkarbo- 
wości kaikułów; ii k nad dziw
ną, bo od wielu lat obumarłą ku '  
Oyczyznie miłością, która wfzy- 
iftkich, czy prawie wszy ftkich zay- 
muiąc serca i umyiły, one na
wet w różności mniemań, tak, 
iak przez różne drogi do iednego 
Kresu, do dobra teyże proftowa- 
ła  Oyczyzny, a ponaywiękfzych ^ 
sporach i zdań rozdrożach, te 
mu zawsze zwycięftwo i tryum f 
dawała , które w iftocie naylep- 
szym, doKraiu, do okoliczności 
nayftcsownieyszym, do wewnę- 
trzney utrzymania fpokoyności 
i zgody braterikiey ngyprzyda- 
tnieyszym było; tak, iż po do?
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mach poFrowincyach naszych, 
zawsześmy odgadnąć wprzód 

> mogli, iakie* pewnie w toczącey 
fię in a tery i rozumienie, i&ki 
proiekt nad inne przemoże.

Tak przyftałó, tak należało, 
iż by naród był wymównym, ten 
co zoftał wolnym ; iżby był 
światłym, ten , co go Król mą
dry oświeca. A  wiek S5TJL- 

w Polfzcze, iżby 
był wiekiem JLZLSliSZTJL. Ale 
iżby miłość dobra powszechne
go, przemogła nad miłością o- 

r  sobiftego użytku, a przed lep- 
szością zdania cudzego, ugięło 
fię własne ; tego ni rozum, ni 
wymowa na innym, iak tylko na 
bohaterfkim sercu z cnoty i pa- 
tryotyzm u ulanym dokazać nie- 
zdola. Tey cno ty , tego patry- 
otyzmu , zacni Mężowie mądrzy 
Prawodawcy! naszey, i naszychhttp://rcin.org.pl
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w naypóźnieyszych wiekach po- 
tomkow godni wdzięczności, da
waliście cieszącey Gę Oyczyznie, - 
zadziwionemu światu, ciągiem 1 
n i dotąd iasne, widzialne, chwały 
wam, chwałę Narodowi przy
noszącej dowody. Wlkrzefili- 
śc i, wznieśliście, ikalane za- , 
ćmione, martwa w E uropie, i 
prawie nieznane tylko znie- 
fzczęść i hańby imię Polaka, 
{targaliście niewoli pę ta , a fwa- 
wolę, poremoc zuchwałości, wol
ności Imie biorące, wzięliście 
pod iarzmo rozsądnego praw a, \  
i  pocrądku; odwieczne człowie
ka prawa wróciliście iednym , 
drugich dopoznania i przyięcia 
ich zaczęliście gotować; wzmo
cniliście, i upoważniliście Troią 
nadaniem znaczenia i władzy, 
aaka Gę z wolnym a rządnym 
Narodem Repijblikanckim zgo-
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dzic może; Praw układ ftosow- 
ny do Kraiu, do obyczaiow, do na- 
turainey sprawiedliwości przed 
fię wzięliście, ftotyfięczne ku o- 
bronie Kraiu woyfto /uchwalili
ście, dobrowolną wspaniałą, z 
maiątków i dochodów waszych, 
ku potrzebom Oyczyzny uczy
niliście ofiarę. Ale iż wszyftkie 
wyczerpnione in tra t publicznych 
zrzódła, ieszcze fię niedoftate- 
ęznemi do wyrównania koniec 
cznyra (karbu wydatkom okaza
ły , fzukacie dopiero zafiłku dian 
W ftaroftwach.

Tu przyfzliście do iedney z 
haywafnieyfzych materyi, któ
ra albo źle, pory wczo zadecydo
wana, wrzuci ąarodę nieukon- 
tentow&nia, niechęci ku Oyczy-^ 
źnie, niezgody., kłótni, zamie- 
fitków między wfpół braci, zro
dzi nieprzyiacioł Oyczyzny w
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ieyże wnętrznościach, i wftrzefśe 
n o ż e , rychło, czy późno tę  
budowę, któreście wznieśli: :al- 
bo przeciwnie dobrze uwalona, 
roztrząśniona, zgłębiona, z po- 
wfzechnyra interefsem, i ofobi- 
ftym prawem pogodzona, otwo
rzy krufzce nieprzebranych, za- 
wfze odradzai^cych lię bogaćlw, 
umocni, ugruntuie, uftali byt, 
i trwałość Rzeczypofpolitey . 
Myślcież zacni Mężowie, że tu  
Oyczyzna, tu poftronne biifkie, 
i dalekie Mocarftwa pogl^daią. na 
was, iakie wafze w tey mierze kro- o 
ki, układy, iaktrafne kalkułecye 
będ$, i czy nakoniec u was zdrow- 
f z e , rozumnieyfze, zbawienniey- 
fze , iak zawfze, dla Kraju zda
nie przemoże.
• Wfzyftkie fyftematyczne błę

dy , nie poziome dowścipy, nie 
miałkie rozumy, nia ciemne ufno-
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Wały głowy: ale to byli iławni 
w ftaroźytnych wiekach Filozo- 

v fowie, i wpóźnieyfzych czafach u- 
czeni, co owe potwory, owe dzi
kie widziadła, w m oralnych, w 
fizycznych, w politycznych utwo
rzyli naukach. Uczniowie ich pro
ści, i otwarci, ftowu, i wy fokiey na
uce fzanownych miftrzow swoich 
zawierzaj a c , wfzyftko to  za wy
roki brali, co od nich iłyfzeli; a 
potym sami wzn&fzaiąc fię na 
nauczyciele, wyczerpnione od 
pierwfzych błędy, na drugich zle- 
wali. I tak właśnie ciź sami, co z 
iedney ftrony lud oświecali, z dru- 
giey grubę nań cieniów powłokę 
kładli; iedną ręką prowadzili do
prawdy, a drugą w mylne roz
droża fał iż u zawodzili. Szanuy- 
wiy , poważaymy, uwielbiaymy 
światleyfzych od nas, i uczeń- 
feych ludzi, uwięczaymy tydzię*.http://rcin.org.pl



cznoscią i chwafą ich prace i tru 
dy które dla dobra pofpolitego 
łozą. Ale iż ci czeflokroć, albo 
uformowawfzy sobie plan, wizy-, 
ftko w nim widzą podobnym i ła
twym; bo wfzyftkie przefzkody |  
zawady byftrością rozumu swe
go ułatwiaią, iakie fię iednak 
potym w praktyce, niezłomne, 
i nieprzebyte okazuią; albo iż 
obeymuiąc cały ogrom ogułu, 
niedeftrzegaią drobnych fzczegu- 
Iow, i małych kołek, które czę- 
fto bardzo całę projektu zaftana- 
wiaią mąching; dla tego mieć . 
nam swoie uwagę, choćby na nay- 
rozuranieyfze z pierwfzego pozo
ru syftema potrzeba, a zwłafzcza 
w rzeczach tych , w których o- 
mylenie hę, żałosne błędów, i 
fzkod naftępftwa pociągnąć może.

Znayduię ja , przemagaiące w 
ikładąiących Obrady Seyraowe
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zdanie za przedażą Staroftw. 
Projekt ten , ieft tak doikonałego, 

y tak światłego, tak w Narodzie 
znanego , i wflawionego Męża; iż 
dofyć zda Gę imienia jego , iżby 
łatwy przyiem, i pochwałę od 
publiczności zyikał. Jakoż i zda- 
icmi Gę, źe wielu na im ie, na 
Iłowo jego zawierzając w proft* 
i bez rozbioru i iftotę jego pro* 
jek tu , i układ fzczegułow przyi- 
muią. Szanuię i j a , i wielbię 
nieikończenie zdania, i widoki tak 
rzadkiey, i Oyczyźnie użyte* 
czney ofoby. Ale, ieżeli wolno, 
i należy każdemu w wolnym Kra* 
ju Obywatelowi myślic, i obra- 
dzać o dobru Oyczyzny; mnie 
naygorętfzą jey miłością pała
jącemu, niech Gę godzi moie 
względem Projektu, tak Oyczy* 
znę interefsuiącego uwagi prze ' 
łożyć.
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Nie ganię ja, że gorliwość Sey.' 
tnuiącyeh, widząc nie odbite nie 
obędne Rzeczypofpolitey', a ta 
zwłoki niecierpiące potrzeby, 
szuka im zaradzenia w tym ogro
mnym , i bogatym maiątku, któ
rego mafsą oddzielnie od czafo- 
Wnych jey pofsefsorow wzięta, 
nikomu w fzczegule, ale wfzy- 
ftkim, i całey społeczności nale
ży. Sądziłbym owfzem za złego 
Obywatela, za odrodnego syna, 
i nieprzyiaciela Oyczyzny, któ
ryby Staroftwa za nietykalne 
trzymał. Ale weyrzymy nieco, 
czy tak fię bierzemy do rozrzą
dzenia Sfcaroftw, i lofii ich zade
cydowania, iakby potrzeba? czy 
to  przedanie będzie teraz użyte
cznym Rzeczypofpolitey, i ró
wnie w przyfzłości, iak teraz? 
czy nakoniec nie mógłby fig inny
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śrzodek uzytecznieyfzy wyna- 
leść rozrzedzenia Staroftw?

Ścieśnione w głębokich ko
rytach , spadem gwałtownych 
dżdźow, czy łłońca ikwarem ffco* 
pniałych śniegów nabiegiem, na
gle wezbrane rzeki, kiedy fię na 

. płaikie brzegi , i niwy znizone 
wyleiy, wfzyftko co w pędzie 
swoim znachodzy, trzody, żni
w a, drzewa, budowy, nieodpor
ny wałów fiły burzy, krufzy, ścię
ły, unofzy, i  razem dom i mie- 
fzkańca w nurtach swoich grze- 
biy. A  choć potym po ścieku 

’ powodzi, widzi rolnik kęs ziemi 
swoiey oiięktym mułem użyźnio
ny, i sowite z niey plony w przy* 

, fzłości rokuie; iednak tym cza- 
fem zubożały, ftrapiony, fkrapia 
łzy gruzów domku swoiego o- 
izczytki f i boleie nad ftraty mi*
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lego pokrewieńftwa, i lubych są* 
fiad w wodach pogrążonych. ==2 
Nil przeciwnie, wfpaniałym za- > 
wfze tokiem ogromne prowadzą
cy wody, kiedy z zwyczaynych 
brzegów wychodzi, cichym, fpo- 
koynym wypływem, choć całę 
Egiptu przeftrzeń zalewa/ pro- 
żen iednak łroiki obywatel, w 
mi aftach i wiiach z radością na 
ten  wylew pogląda , który rticzy* 
iey nieufzkodziwfzy dziedzinie, 
niczyiego niepochłonąwfzy ma- 
ię tku , nikomu życia, ni zdrowia 
meująwfzy, ftodką, i bliiką obli- ,x 
tych żniw i owoców każdego cie* 
fzy nadzieią. Obrazy to  są , i 
żywe widoki, pierwfzy, przefzło- 
wiecznych, i wfpółczelaych w 
innych K rajach; a drugi nafzey 
bezprzykładney w wiekach Re- 
Wolucyi. Tu zmiana nagła rze

czy,
http://rcin.org.pl



fezy, rządu, uftaw, ni życ ia , ni 
krwie kropli, ni zdrowia nikomu 

s nie kofztuie, każdemu włafność o- 
foby, raaiątku, praw zabeśpiecza, 
i broni przeciwko obcey, i domo- 
wey przem ocy, a obfzerny widok 
nadal szczęśliwości powizechney, 
w naydofkonalfzey z byłych i bę
dących Konftytucyi otwiera. T a- 
kiey rewolucyi, którey nikt na 
ofiarę niepada, takiey Konfty tu- 
ćyi która fię na zafadach nay- 
zdrowfzey polityki, nayczyftfze- 
go rozumu, i ludzkości gruntuie; 

v takiemu Rządowi, który każde
go prawu sprawiedliwość oddaie, 
rokować w późne wieki trwałość, 
niewzrufzoność można. A le iż 
z  iakich iię przyczyn rzeczy ro 
d z ą , z takich i wzroft biorą/ 
chcąc utrwalić, i uwiecznić dzie
ło Rewolucyi, tzeba z tako wąż

B

X  *7 >C
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ludzkościy, ftodyczy, i na prawa 
każdego względnościy poftępo- 
wać, z iaky hę poczęło, trzeba 
ftabę iefzcze Oyczyzny budowę 
wiyzać, łyczyć, wfpierać miło- 
ściy fpólny, i zgody braterlką. 
S to tyiięczne woyfko , tyfiyczne 
działa nie obroniy nas przeciw 
filnieyfzemu ze wfzeeh ftron sy- 
fiadowi, iezeli z soby zgodni nie 
będziemy. Wolę mniey woylka 
tym czafem, a więeey miłości 
brgterikiey: wolę mniey pienię
dzy, iin tra t publicznych, a wię« 
cey życzliwych chęci ku Oyczy- 
źn ie , w którey każdy praw swo
ich ocalenie, wiary publiczney 
niezłomność, włafności pewność, 
j zgoła fzczęśliwość swoię wi
dzieć będzie. Nie zbroynego to  
żołnierza, i ćwiczonego hufce by- 
ły, co dumnych^ okrutnych Au-
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ftryakow z Szwaycaryi i Genui 
wyparowały, co z krwawego pa
nowania Duńczyków, i z morder- 
Ikiego defpotyzmu Kryftierna 
wyzwoliły Szwecyę. Ale to byl 
lud profty, lud woiennegóy rze- 
miefta nieznaiący, lud kochaiący 
Oyczyznę, i w niey swóy interes, 
i swoie dobro znayduiący. Kie
dy więc o Staroftwach i urządzę* 
ni u ich, w jakimkolwiek bądź, 
czy to  wieczyftey przedaży, czy 
infzym spofobie zaradzać przy
chodzi; zda fig iż i ftufzność, . 
zdrowa polityka, i natura Repu-1 
blikanckiego Rządu wymaga , a- 
żeby od tego nayprzód fig zaczę
ło, i to  (ię za grunt pierwfzy za
łożyło, iżby sprawiedliwość iak 
nayściśieyfza, iak naywiękfza 
Staroftom wymierzona była, tak 
co do summ na kupno Staroftw

B a
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Rzeczywiście wydanych, iak co 
expenfow na ich ulepfzenie, a 
zwłafzcza takie, z którego fie do. 
chód- uwiękfzony okaże wynało* 
żonych; iak nakoniec i co do ia- 
tra t  dla nich dożywotnich nie 
tylko zabezpieczenia, ale nawet 
powiękfzenia, tak , iżby niet ani 
pozoru żalenia fię sprawiedliwe
go nie miał, i nieukontentowania 
ku Oyczyźnie, chyba kto w po
dawaniu in tra t i luftrowaniu, 
zdradzał ifcarb, i sumnienie swo- 
ie. Mówię =  ppwiękfzenia= bo 
iakiezkolwiek Staroftowie okazy- y 
wali in tra ty , ż*wfże ie der wię- 
kfzey ilości podniofą c i, co fię w 
iakimkolwiek syftemie urządze
nia Starbftw, o nie ubiegać będą. 
Pewien ieilem , iż wieś, któraby 
fię teraz w w*rtcści ił a tyfięcy 
złotych przedała prawem wie-
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czności, a zaczym według proje
k tu , cztery tyfiyce corocznie 

v przynofiła Rzeczypofpolitey, nie 
wynofi dopiero w luftracyach, iak 
może dwa, albo mało co więcey 
tylięcy dochodu. Drugie zatym 
tyle mieć będzie Rzeczpofpolita 
in tra ty , ile iey miała do tych 
czas, a ztyd mogłaby bez wiel- 

* kiey ftraty swoiey, a z zyfluem, 
ukontentowania powfzechnego, 
zawarować dla Staroftow część 
iakę z tego podwyzfzenia, do ia- 
liegoby fię Staroftwa1 licytowane 

r wynieść nad ilość intrat Staroftw 
w luftracyach okazanych mogły. 
W  takim kfztałcie wielu fię mo
że znaydzie, zwłafzcza ty c h , co 
przez Kommiisarzow i Podftaro- 
ścich swoich gofpodarzyli w Sta- 
roftwach, iż los swey iefzcze u* 
lepfzonym sądzić będą.
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Założywfzy za grunt sprawie
dliwość względem Steroftow, i 
praw ich na wierze publiczne/ 
wfpartych, ile bydź może ocale
n ie , albo wfpaniałe i braterlkie 
umiarkowanie fig w celu ważniey- 
fzym nad wfzyftkie widoki, u -  
trzymania fpokoyności, zgody, 
iedności i przywiązania do Oy- 
czyzny, zwrócić oko przed dal- 
fzym poftgpowaniem w materyi 
potrzeba i na Tego, od którego 
mianowanie swe ogulne te dobra 
biorą, o których fig lofie teraz 
obradza.

Słyfzg uftawnie, że Królew- 
fzczyzny są dziedzictwem Rze- 
czypofpolitey. Zawaruy mig Bo
że , iżbym prawo takowego dzie- 
dzićtwa miał pod wątpliwość pod
ciągać. Ale iednak nie mogąc 
odgadnąć w myśli moiey, dla czo*
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go dziedzi&wo to, tak odmienne 
od.dziedzica nazwiiko nofi, i za- 

> wfze nofiło? nie wiedząc dla cze
go Królowie naft tym dziedzi- 
ćtwem samowolnie szafowali ? 
wiedząc oraz że to  dziedzićtwo 
przed ową K onftytucyą, która 
raz na zawfze dobra Stołowe od
dzieliła od Staroftw, żadnych gra
nic, żadnego pewnego oddziału 
od Stołowych dóbr nie miało, 
ta k , iź gdyby ta  Konftytucyą 
jtnniey, lub więcey dóbr w Kro- 
iewfkim, albo Oby watęlfkira dzier- 

r  zeniu znalazła, mnieyfze, lub 
więkfze to dziedzićtwo byłoby, i 
zamiaft Staroftw dzifiey fzych, by
łyby to Ekonomie, a Ekonomie, 
Staroft wami, gdyby w cza fi e zapa- 
dłey rozdzielouey Staroftw od E* 
kenomii Konftytucyi-, Staroftw a 
rzeczywiście znalazły fię w pofia-
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daniu Królewfldm, a ekonomie w 
Obywatetlkim. Tego wizyftkie- 
go nie wiedzyc, czy rozwiązać , 
nie umieiąc, rozumiałbym że 
K ró l, czy iak kiedyś pierwia- 
ftkowy dziedzic, albo wfpół dzie
dzic tych dóbr; czy iak maiący 
przez Konftytucye i Pakta Kon- 
wenta moc rozdawni&wa tych 
dóbr, tak, iak ma Pan zwierzchni 
do imdeftyowauia lenników, ma 
prawo do wchodzenia, i fpóinego 
z Stanami o Staroftwach ftano- 
wienia, a wola Jego i zezwolenie 

* w yraźne, podobno ieft iftotnie , 
do trwałości i umocnienia całego 
dzieła potrzebne. Poddaię w tym  
naoie rozumienie, pod wyibkie i 
światłe godnych Prawodawców 
zdanie. Z  raoiey iednak ftronyą 
ą przynamniey wewnątrz dufzy
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moiey, iak kochaiący Oyczyzng 
syn, radbym dla dobra iey, izby 
Fig tak rzeczy układały zgodnie 
i gruntownie, izby żaden z na- 
ftgpaych Królów odwoływać fig 
do praw swoich poprzedników, i 
W upatrzonym czaiie burzyć ca
łego dzieła tak chwalebnego, 
tak Oyczyźnie użytecznego nie 
mógł. Zrzekł fig Król wpraw
dzie rozdawni&wa Staroftw : ale 
iednak zrzekł fie pod warunkiem 
utrzymania tych, których on u- 
przywilejował. ta k ; iż bez do
zwolenia Jego żaden z przy wile- 
iowanycb wyzutym być z S ta
roftw nie może, chiba przemocą, 
gwałtem , z złamaniem Paktów 
Konwentów. A  do tego ieżeli 
wfzyftko to , co ze złem nafzyra 
na owych i773* i i775go Roku 
geymach p o f ta n o ^ S ^ u c h y U '
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my; ieżełi dla nas odiofa rcftrin* 
g im u s , za cóż ie tylko dla Króla 
ćim pliam us? Mamy Króla,iakie- i  
go nam naypóźnieyfze pokolenia 
nafze zazdrościć będą , takiemu 
podobnego długie pewnie wieki 
czekać będą, prawdziwego Oyca. ' 
Oyczyzny, od którego niczego 
fię lękać me możemy, awfzyftko 
to  na seręu Jego przemodz zdo- 
i&my, czy raczey sam to chętnie, 
i z włafney ku nam dobroci powo
du uczyni, cokolwiek z dobrem 
być nafzym powfzechnyra oba- 
czy. Jak zaczyni z przyczyn 
ty c h , nie ma iię czego obawiać 
Deputacyi od Króla, ku zniefie- 
niu fię Jego z Deputacyą Konfty- 
tucyiną , w celu ułożenia proje
ktu o Staroftwach ; tak zda fię 
przynamniey, niewiem czy myl
nie, czy trafnie, że Król ją może*
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iako ftrona, urzędownie wyzna
czyć; i ze od tego poczynać po- 

> trzeba, ażeby Krókiproiić, ta k o  
dozwolenie urządzenia Staroftw 
w spofobie, iaki fię Stanom nay- 
uźytecznieyfzy dla Rzeczypo- 
fpolitey zdawać będzie, iak oraz 
o zrzeczenie fię wieczne i nieod
zowne wfzei kiego, iakiego kol wiek 
bądź prawa do Staroftw.
/ Natych zasadach fprawie- 

dliwości, i z&tchowaenia praw 
tak  Oaywatelikicb, iak Krolew* 
flach, iakieżkolwiek urządzenie 

, ftaroftw przedfięwezmą S tany , 
to  pewnie bydź nie może iak 
tylko zgodnym z ich wielkim 
światłem, przeniknieniem, do
świadczeniem , i gorliwością ku 
Oyczyzniey a zatyra znaywięk
szym dla Kraiu użytkiem. Tak 
będę sądził; równie o innym
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każdym proiekcie, choćby prze* 
ciwnym był przekonaniu, i obig- 
ciu memu; iak i o proiekcie prze-' ,( 
dąży Króle wszczyn, choć w 
nim, dofkonalfzym według więk
szości mniemania od innych, 
jakie lig dotąd ftyśzeć dały* nie* 
które mi fig trudności, i ni «przy
zwoitości widzieć , a użytek 
czasowy nieodpowiadaiący po- 
wziętemu rozumieniu , i pewny 
w przyfzłeści dobra publiczne
go uszczerbek wyobrażać zdą* 
ie.

Z  kalkulacyi niektórych, czy 
raczey z domniemania wielu, 
wartość Staroftw dóyść może 
w .przedaży, do wartości trzech* 
set milionów, Kiedyby Kray 
nasz był tak w gotowe pienią
dze bogaty, iżby wraz cenę tych , 
dóbr mógł przelać do Skarbu, a
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iednak handel, rzemiofła, rolni
ctwo równie ożywiać; wyftawiał- 

> bym fobie do bimiliona bliiko 
wynofzący Kapitał * i ztąd nie
zmiernych fpływ bogactw przez 
bankowy tok i obrót z tych wfc- 
fzłych w fkarb milionow. Gdyż 
kredyt publiczny, i zaufanie w 
takowym banku, który w każ
dym razie czasowym, części na
rodu pofcrzebuiącey gotowych 
pieniędzy, odpowiada interes- , 
som, w troynasob umnażaó ilość 
bankowę może. Też same dó 

i tego dobra rozprzedane, ieSzcze 
Zietmańikim podatkiem zafila- 
iąc ikatb , corazby go ubogaca
ł y , umnażały, i zdolnym do 
wszelkich Oyczyzny potrzeb 
czyniły. Ale , i tubym , był 
troikiiwy o tak wielki zbiór W 
Kraiu zewsząd otaw tyra, rów- j
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nym , ni górami zamknionym, 
ni twierdzami zafłrzeżonym, a 
ze wfzyftkich ftron granic nie- y 
zmierne ściany maiącym, ni z 
kaźdey równie warownym być * 
niemogącyra. Lękałbym fię też 
o wierność, i pilność Ad mini- 
ftracyi ikarbu tego. Gdybym 
też pewien b y ł, że na odgłos 
przedaży Staroftw naszych zbie
gną fię z cudnych Kraiow Ka
pitaliści/ wpływ kilkudziefiąt 
milionów obcych, brałbym za 
rzeczywifty nabytek Kraiu. Ale 
nie mniemaymy, i czas to pew- , 
nie w ikutku pokaże, iżby prócz 
małey może liczby z sąfiedz- 
kich miaft, dla ambitu tylko 
chcących fię przez nabycie ziem- 
ikiey u nas własności, fzczycić 
fzlacheclwem naszym: nie mnie- 
maymy mówię', iżby ta miliony
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z innych kiefzeni, iak z wła
snych naszych wyszły, czy ra- 
czt?y z powizechney cyrkulacyi 
ufunęły fię. Niepokwapi iię do 
nas Anglik przywiązany do fwe- 
go K ralu, lubiący rz^d i Oyczy- 
znę fw oię, ani iię za próżnym 

N białkiem Szlachectwa uganiai^- 
c y , a tyii^c śrzodkow więeey 
niż u nas korzydania z Kapita
łu w Kraiu, i wosadach, w ban
ku, i w różnych kompaniach 
maiący. Nieści^giem powabem 
roli Holendra, który niezna 
innego źnifwa, tylko iakie z 
morza zbiera, który fetnie więk
sze użytki z-* kalkulacyi Han- 
dlownych, i z przemyślnego prze
kupił wa, a całey Europy czy 
raczey świata faktorftwa odbie
r a ,  niżby mógł zpracowitego 
obracania złami» na którey fię
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niezna, i na ktorey nigdy nié 
fiał ni sadził, tylko kwiaty, i 
drzewa. Francuz wyniszczony < 
w dômu, z Kraiu nie mogą
cy , chiba kryiomie przewiezść 
pieniędzy,* Francuz zenaftą tchną- 
cy, woienną wyprawą głowę za- 
palonę maiący, nie przy|dzie 
pewnie fadowić fię u nas , ani 
Włoch winnice, oliwy, morwy, 
pomarańcze u nas zasadzać. Z wa- 
zmyz dopiero, iaka ieft u nas 
oguina maila cyrkuluiących, a 
zwłaszcza w niektórych prowin- 
cyach pieniędzy. S ą  niektóre , 
w Litwie powiaty, co produkta 
Swoie sprzedawszy, ledwie nie 
wszyftke wartość onych wnoszą 
w podatkach do Skarbu. Jeśliż 
i te  resztuiące oszcządki wpły
ną nagle do ikarbu nadto od 
granic odleglejszych dalekiego *
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iżby znowu spiesznym nawró-* 
, tem odpływać tam miały : ieśli 

kupla ta  Kraiowemi fie opłaci 
pieniędzmi, iak fie wraz wlzyftek 
tokintereflbwzafta*«wiiak fiębez 
tcy  ożywney fpręźyny ruch ca
ły polityczny machiny zatrzyma/ 
Trzydzieści milionów czy wię- 
cey , które d z ie liła  część war- 
tości Staroftw , z cyrkulacyi 
powszechney do Skarbu zwróci, 
w innym bogatszym Kraiu ima
łoby doftrzezony ubytek goto
wych pieniędzy sprawiły; ale u 
nas widzialny, i czuły niedofta- 
tek sprawią. Cóż kiedy za te -  
mi trzydzieftą milionami, wraz 
póydzie prawie drugie tyle w 
zwyczaynych rocznych podat
kach, i dochodach Skarbowych, 
i dwanaście ie-szeze ,ćzy więcty 
procentowych, od fum na Sta- 

C
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iroftwach zofłałycb; cały Kray 
w ten czas wyczerpniony z go
towego grzosza 'oftanie Za. uby* 
tem  monety póydzie trudność 
zpieniężen a, '/»trudnością zpie. 
niężenia trudność wopłaceniu 
Skarbowych podatkow, za t$ 
delaty, exekucye, prześladowania 
fiskalne,i tyfiąęzne inne nieprzy- 
zwoitości. Owoż i ta  ekonomia 
publiczna na iednym z pierw
szych celu miana, nie tyiko że 
wzroftu, i wydoikonalenia ry
chłego nieweźmie; ale owszem 
przez uięcie zatamowanie, i 
przecięcie śrzodkow, i sposobow 
ulepszenia w martwym, może 
długi czas, zwątlonym, i zniżo
nym ikanie zoftawać będzie.

Te s$ wypadki, te pewne na- 
ftępiłwH, które albo w całey 
obszerności Kraiu, albo przy-
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haymniey w znaczney części 
onego, koniecznie za sobą pro- 

r iekt przedaży Królewfzczyzn 
pociągnąć muli.

Zaftanowmyż fię ieszcze u- 
tragą nad tym, czy Skarb nawet 
Znaydzie zaraz te  spodziewane 
w przedaży Staroftw zrzódła, 
iakieby bez zaciągu obcego wy
pełnić dejicit i wszy ft kim Rze- 
czypofpolitey potrzebom wy- 
ilarczyć mogłyP

Już tó rzecz ieft dokazana, i 
iaśnie przez światłych Poiłdw
dowiedziona, a nawet sama z r .pierwszego wyrzenia, w rozsą
dne oko praktycz ną wiadomo
ścią, w podobnych okoliczno
ściach wyuczone, wpada/ że 
spatrzenie, poznanie, rozracho- 
wanie dochodow»rozgatunkowa- 
nie ziem, rozdzielenie, rozgrani- 

C i
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czenie. sporządzenie inwenta- 
rzow , licytowanie, podanie tak  
obszerney, tak ogromney iraffy / 
Królewśzczyn, a zwłaszcza przy 
wrodzoney ludziom opieszało
ści , ile w dziełach tych, w któ
rych osobiftego intereilu pofpie- 
szenia nie wifdzą, i przy zwy^ 
czaynych chroroby, niemocy 
Kommiffarzow, lub innych przy
padkach , iakozkolwiek krótkiby 
czas prawo do spełnienia tey 
czynności przeznaczyło, zawsze 
fię ta iednak , do kilku, może do 
pięciu, fześciu, i więcey lat 
przeciągnąć muli. Tu pytam: 
czy w pierwszym roku, wey- 
dzie co z przedaźy Staroftw do 
Skarbu? pewnie nie: czy w dru
gim? bardzo wątpię. A  tym cza
sem, tak w iednym,iak w dragim ro 
ki/dalszy ch, trzebaKommiffarzow
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ziemiomiercow opłacać, trzeba 
wszyiikie iakie fię koniecznie 

. okażą kofzta podeymować: zkąd 
Ikarb publiczny, iefzcze fię w 
większym deficit znaydować, i 
nowe, większe długi zaiągać, a 
potym  wchodzące powoli z prze
ciąży Królewszczyzn sum m y, 
na opłacenie procentów, na mo
rzenie długów łoiyć będzie mq- * 
fiał, tak, iż po zniefieniu ty c h , i 
po wydatkach na Kommifiyę, 
znaydzie fię, iż z tych trzydzie- 
f tu , czy więcey milionow roko- 

) wanych z dziefiątey części war
tości Staroftw, nic fię w Ikarbie 
refztuiących pieniędzy nie zn a j
dzie , i wszyftkie nasze piękne 
banku nadzieje wioną. Położmy 
że w fkarbie Obyoga Naród o w 
rzeczy wiftego 'deficit na wfzy- 
ftki# potrzeby nie masz, iak

X 37 X
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dziefięć milionów.* położmy ifc 
za rok z Koekwacyi, i innych 
zrzódeł przybędzie do Skarbu f 
dwa miliony; położmy ie  ża
dnych Rzeczpofpoiita, z żadnych 
okoliczności politycznych, nie bę
dzie miała extraordynaryinnych 
potrzeb i wydatków; położmy 
źe kiedy iedne in tra t ftrumienie 
wpłyną, drogie iię nie zamkną,

> nie oschną: tedy i tak fkarb przez 
dwa lata więcey niż do dwudzie- 
ftu milionów- licząc z porcenta- 
mi zadłużyć iić mufi. W trze
cim roku licytacyi,sądząc pozdol- < 
ności Kraiu naszego, wiele bę
dzie, ieżeli dziefięć milionow 
wnidzie do flcarbu. Te iuż de- 

j ic i t  zaftąpią, ale iednak Ikarb 
dłużnym ieszcze będzie. Niech 
że iuż potym dwadzieścia, czy 
więcey milionow wpłynie; ta
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wfzyftkie, czy prawie wfzyftkie 
puyść na opłatę długów będ^ 
wufiały. Nie mówię nic o dal
szych latach, \v który ch z fumna 
na wartości Staroftw leżących, 
do kilkunaftu milionów wcho
dzić do ikarbu będzie; choć i od 
tych te in traty  odciągnąć po
trzeba , które dopiero rzeczywi
ście z Królewszczyzn Rzeczpo
spolita odbiera :**AIe to widzieć 
każdy może, iż w pierwszych 
przynaymniey latach, albo ża
den wpływ fpodziewanych do - 
ikarbu pieniędzy bydź nie może, 
albo barzo mały, i nieznaczny : 
Ą  z t^d, iż projektowana prze- 
daż Królewfzczyzn tych z;mia- 
now czasowey, i nagłey potrze
by zgoła nie dofięga , i tych 
zamyślonych korzyści, iakie u- 
pragnijna nadzieia fobie wyft&- 
wia t wcale me przynoii.
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Cóż iuż dopiero mówić o przy
szłoś i/ leżeli przed»ż Staróftw 
W teraźniejszym czafie, ni Ikar- i  
bu zaiilić, ni iftotney, prawdzi
w ej przynieść Ojczyźnie korzy
ści me może; tedy pewnie, i nie
wątpliwie nadal, na przyfzłość, 
nayrAeczvwitszę fzkodę i u- 
fzczerbek tym boleśnieyfzy, że 
nieodzowny prztfhieiie.

Wieków pizefzłych dzieie 
czytaiąc, częftokroć fię nie ie- 
den zadziwia, i śrnieśe, iak fzczu- 
p łe , udzielni Xiążęta i Mo
narchowie, po Córkach posagi < 
pieniężne dawali, że teraz le
dwie nie Szlachcic lub Kupiec 
m aiętay, ty le , lub więcey po 
swoiey daie. / Xięftwa, i pro
wincje całe przed kilką wiekami, 
przede weno za tyle, ile dopiero 
3* pomicrnę majętność zapłacić
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trzeba. Same nawet nasze pa
piery* dokumenta nabytków,

\ p rze jaży , i działów, uczą nas, 
w iak małey wartości nie iuz od 
kilku wieków, ale od ftu la t wfia 
nasze chodziły. Czymże fig to  
dzieie, źe w czasach naszych, 
take ceny rzeczy wszyftkich wi- 
dziemy odmianę, oto tą. na tu 
ralną. progręfiy^ iaka była, i 
sawsze, póki świat trwać będzie.
Im fię więcey z . wnętrzności . 
ziemi kruszczow dobywa, tym  
fif ich więcey roztacza na *ie, 

v mi; a ira ich więcey, tym tań 
sze , tym żywność, fp rzę ty , i 
wszelki rzeczywifty maiątek 
droższe. Póki więc Peru, Me- 
xyk, Brezylia złitych żył złota 
i srebra, z łona ziemi nieprZe- 
czerpnie, póki góry Amery
kaninie fta6 nie rozkopane, b|d$;

http://rcin.org.pl



X 4. X
pófcy do Europy pławić ocean 
pieniądze będzie, póty cena pier
wotnych, i właściwych potrzeb , ( 
iakie rola , i kurszta pracowite
go rzemieślnika doftarcza wzno- 
fić iię będzie. Myślmyż dopie
ro , czego lig nam i po Repu- 
blikanckiego rz^du formie, i na
turze , i doikonałcści Konftytu- 
cyi naszey , i po wzraftai^cych 
naukach i światłe spodziewać 
należy; że pyczyzna nasza cią
giem wierfj^ cały w żadne fig 
woyny nie wdai^c, a fwoiey 
tylko swobody i granic ftrze- t 
g^c, ulepsza rolnictwo, wprowa
dza, i udolkonala kunszta, uła
tw ia, i uwigksza hanil. Do 
iakiey rozumiemy na ten czas 
przyidą wartości wfie, i rnaiątki 
nasze? pewien ieftem, iż ieden 
korzec na ten czas, zaważy cę-
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pę dwuch albo trzech korcy 
dyifieyszych; a zatym co dzis 

 ̂ ieft złotym , ledwie piętnaście 
lub dziefięć groszy wartować na v 
ten  czas w porównaniu nioiey- 
fzey ceny rzeczy będzie. Poło
wą na ten czas płatnieyszym- 
bydż muli żołnierz i ftuga, poło, 
wą spaść mufzą czy więcey 
dzifieysze procenta, ftaroftwa 
które ieszcze dziś imię Staróftw 
naszą, od fta tyfięey pierwotney 
ceny przyidą do dwuch, czy 
trzechkroć ftu tyfięey wartości: 

v  cztyry tyfiąee płatnego teraz 
do ikarbu grosza, ledwo fię we 
dwu tyfiącow pofiaci oka^ą, a 
proiektowany dopiero w M eta
fizycznej kalkulacyi z banku u. 
tworzyć fię z milionów za prze- 
daz ftaroftw weszłych maiacego 
procent, i użytek, zmnieyszo-
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łiym , uszczuplonym , z iedney 
, ftrony co do wielości, z drugiey 

co do szacunku pokaże. Tak /
ie ft,tak  pewnie będzie za la t 
fto: cóż za dwa? cói za trzy  
wieki? cóż będ^ w owych wie
kach czynić wnukowie nali, 
czym woyfko opłacać? z kfjd 
publiczny tu potrzebom doradzać? 
niezdeymować z Królewszczyzn 
fnm m y:bote i prędko fię prze
biorą, i przebrawszy ie, w pil
nych i nagłych potrzebach 
śrzodka ratowaniaby lię nie mie
li:  czy nowe procenta, nowe ,
podatki na królewszczyzny na
łoży? ni©: bo te iuż przeyd^ w 
naturze dóbr Zienofkich: bo wia
ry publiczney, wiary przez o , ,  
cow fwych, choć z krzywdy i fzko- 
da ich daney nabywcom, święto
bliwi ey , niż wiek nasz cjocbp-

X  44 X
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Wywać zachcą, y Cóż więc Uczy
nią? o to na własne dziedziny, 
na oyczyfty, zapracowany po
tem [kropiony zagon, taxy , po
datk i, ciężary, niemnieysze, iak 
na była Królewszczyzny nałożą- 
Weitcbnie/ weftchnie może nie 
ieden w tey Izbie, w którey do
piero wyrok na przedaż Sta- 
roftw wypada* i powie: == O 
wy których Opatrzność z tyfią- 
ćów wybrała, donaywyższego, 

f nayzacnieyszego, w wiekach nay- 
chwaiabaieyszego działa* oży
wienia, wzmocnienia, uszczęśli
wiania obumarłego, wzapomnie- 
n iu ,w  wzgardzie; i pośmiewi- 
iku zagrzebanego Narodu/ Wy 
których duchem zduraiewaiącey 
świat mądrości, cno ty , meftwa, 
iedności, i życzliwości ku Oy- 
czyżnie natchnęła/ wy mili Oy.
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cowie» wy powygsftym PolflcitiS 
imieniu pierwii Polacy, i Boba* 
tyrowie, od których mamy za- ( 
szczyt rod nasz prowadzić: za- 
ćożeście zoftawui^c nam w dzie
dzictwie wolność* rzs»d, prawo* 
i cnot waszych przykład, ode
brali nam dziedzictwo Ziemi* 
któraby ham teraz gotowy przy* 
noiiła ratunek, w któreybyśmy 
ulżenie ciężarów naszych zna- 
chodzili, i zamsze uwiekszai$- 
ce iię bogactwa czerpali! Wy
ście chcieli, wyście zamierzali* 
przez prZedai, i podziały Kró* 
lewszczyzn, zapobiedz zbytnie
mu wzbogaceniu iię i przemocy 
Obywatelów iednych nad drugie- 
mi: a o to teraz ci właśnie sa 
naybpgatfi, ci nayprzemocnieyfi, 
którycheście na oiłabienie mo
żnowładztwa użyli* którymeście
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Krółewszczyzny za błahą cenę* 
za drobny procent oddali. O  to  
gdzieście dwadzieścia tyfiecy 
liczyli in tra ty , iuż oni teraz w 
troynasob tyle zbieraią. Te bę
dą podobno głosy, takie kiedyś 
zażalenia ii^, bydź późnego na- 
tzego potomftwa mogą. Jeżeliż 
mądrego Prawodawcy ieft rze 
nie tylko na czas przytonem 
ale i na przyszły mieć pamięć, 
zazierać w naydalsze lata, i 
wszyftkie bydź, i zdarzyć fię 
choćby naypóznioy okoliczności 
mogące, przeglądać; tedy ieśli 
mrtie moie w toczącey fie mate* 
ryi rozumienie, czy raczey mi
łość Oyjczyzny, wn ź wieków 
naydalszych z|fftępuiąca nie my- 
li; zda fię cnotliwi i światli Pra
wodawcy , iz na waszę mądrpść 
przyftoi, abyście krzywdy po
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tomkom waszym, krzywdy fta- 
wie waszey nie czynili, przez 
taki wyrok o Ssreftwach, któ* 
ryby na zawsze nadzieie więk
szych, zylkow proporcyonal- 
nych czasom, i okolicznościom 
przecinał.
+ . Słyszę ia iednak wielu, któ

rzy tey ftrafey w przyszłości co 
do ceny dóbr, i uwiękfzenia in« 
t r a t ,  znayduią zwrot i nadgredę 
w ulepszonym w Staroft wach rol
nictwie, w umnoionych produ
ktach, a przez nie wprowadzo- 
ney większey maffy pieniędzy, i 
tym podobnych widokach. Mo
im zdaniem, to rozumowanie 
byłoby w ten czes dobre, i grun
towne , kiedy by tfc prawda było, 
ze wszyscy u nas dziedzice sa
mi przez %  gospodarzą, i ocho
tę  maią, i gospodarzyć umięią :

im
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ke wszyitkie u nas dziedzictwa 
są dolkonale u rządz ne ;  źe boga- 
i&wa osob partykularnych,czynią 
publiczny ikarb bogatym, źe cła 
z umnożonego wywozu zboża 
za granice mogą w równości 
zaftąpić to , co naintracie dóbr z 
czasem uwiększoney ikarb fzko- 
dowaćmoze; źe nakoniec niemasz 
inszego tposobu, ni dogodnego 
proiektu wymyślić niemożna, 
ulepszenia ekonomiki w S ta ro -  
{lwach, bez ich przedania, Ale, 
iż i gospodsrftwo u nas w c a 
łym Krain nie nad to ieft chlu
bne , iżby fię porownać z obcych 
Kraiow gospodarflwem m ogło; i 
wie każdy co widział i zna cu
dze Kraie, iż znayduią fię ta 
kie, gdzie partykularni są bar
dzo bogaci, a (karb ubogi/do tego 
fce lekka uwaga, i łatwa kalku-
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f laćya pokazuie, iż celna opłata 
nie wynoG wartości pr duktów, 
które Gę w ocenianiu iritrat ( 
ZiemianOcich taxuią, na oftatek 
ze nienaytrudniey mógłby Gę 
inny śrzodek wynaleść, przez 
któryby Królewszczyzny, nie- 

V zamieniane Gę w dziedzictwa 
takie, iakićhby iuż Rzeezpoipo- 
łita nigdy wyżey tax^ować nie 
mogła , równie dobrze iak dzie
dzictwa urządzane były ; dla te 
go między szkody rzeczywiftą, 
iakę Rzeczpospolita w czaGe u- 
czuie, a ty mniemany Kkono- -Y 
imy polityczny równo—wagi nie 
widzę.

Wszakże, iż niemasz pod Nie
bem nic, coby ha fzali kłaść Gę 
z wolnościy mogło,* albo iść w 
cfiarze temu w ś wiecie iedynemu 
dobru człowieka nie miało; tedy
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w takim widoku, wfzyftkie pe
wnie użytków, i fzkod Rzeczy- 

> pofpolitey w przedaniu Króle- 
wiżczyzn względy »uftąpić powinny 
wolności, kiedy tafię ocalić, a 
przewadze, i przemocy uboga- 

.conycb Staroftwami csob. ina- 
c z y , iak przedaniem lirólew- 

- fzczyztt zaradzić nie może. Nic 
^praw dziw fzego, iak że Sftaroftwa 

były owym fatalnym głazem, 
oktoryfię obiiały in try g i, rcs- 

} - trącały fzlachetneśóumyftu,chara 
kter, cnota, pocziwość, wierność, 

y- i miłość ku Oyczyznie. Nic otey 
podnieće do wfzyftkiego zła i 
niefzcęścia Oyczyzny, niewy« 
rzekły godnych mężów , cnotli
wych Obywatelow Seymuiących 
ufta, coby iftotnie prawdziwym 
niebyło, albo być zaprzeczonym 
mogło; Lecz iak tu  nie oto idzie* 
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iiby fie Sfearoftwa, tak iak dot^J 
partykularnym w plon doftawały;

- tak na ten zinąd fprawiedliwy < 
.zarzut* zdanie JAy. Trębickieg;^ 
PoiłaJnflanftkiego, pełne wymo
wy, jęozi^dku, i gruntownpści, 
tak iasny, mocny, i niezbity od- 
wod dało, iz przydać nic nad tp  
niemożna =r„ Przyfzłość, ćmowi 
„ ten Pofeł fzanowny) równie 
„ iak i terazniey fzość, zawilła od 
„ cnoty i charakteru Narodu.

Zechce być wolnym, rz^d- 
„  nym, i nie podległym, będzie 
„ wybierał nie/kazit Inych, os- Y 
„ wieconych, i ftosowpie dp- 

praw Reprezentantów Twoich;
,, nie mafię niczego ani od 09- 
„ cych, ani od fwoieji obawiać 
„ Krolow. Zechce być pp- 
„ dlym , przenieść prywatę, i 
1, przekupśiwo nad dobro Kraip,
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„ póydzie ża inftynktem zwo- 
„ dników, i przewrotnych , któ*

> i, iym  R ^ d  dobry, a riadewfzy- 
,V ftlo  tęgi wexekucyi nie miły»

bo widoki ich nifzcz^cy; chcć- 
,V by przy Konfitucyi od nieba 
„ danćy, choćby przy prawach 

• ,, od faihych Likurgow i Solo- 
f9 now ndpifanych, będzie ni®- 
f, fzc^eśliwym,nikczemnym, i nie 
„  wolńfczym.r^,, Ten więc (mo- 
i, wi daley godny P o fe ł)  Ar- 
„ gument upada: ile źe łatwiey- 
„ będzie podnieść Królowi

> ,, iumrnę ziakiego dziedzićfcwa: 
„ bo o to fam dziedzic nie r a i  
,, poftara fię, aby uwolnił fwe 
„ dobra od ciężaru, niżeli wy- 
„ drzeć komu gwałtem wieczne 
„ czynfzowe pofefsye, przez co 
„ fwym iękiem ikrzywdzony Po&

fefsor, ocuęi, w letargu ofwć

X  i i  X  '
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f> praWa, i fwoie dochody, zofta 
,, iące kiedyś dulze Polikie.

Z ło te , i godne uwagi iło
wa i myśli, nad któremi podob
no Publiczność uprzedzona pow
ziętym mniemaniem, ipopularne- 
go zdania potokiem może iuź 
bezwrotnie uniefiona , nie dofyć 
fię zaftanawia; iłowa, mówię, 
i myśli, które w krótkich wyra
zach, razem i dowodzą faczokó 
rozumienia tych, co fądzą, że 
przedaz iedynie Staroftw rzucić 
tam ę intrygom, wznieść chara
kter narodu, uftalic wolność Rze- 
czypofpolitey może; i pokazuią 
że w tey  właśnie, iak ieft pro
jektowana przedaży, gnieź
dzi fię zaród prywatnego intere- 
fu, który łatwo w Ikazonych 
fercach wzrośnie, łatwo fię da 
uiąć zręcznemu, ęhytręmu, n u
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wolność galącemu defpocie ; i od
krywał^ oraz, wzepfuciu oby- 

N czaiow, w podłości umyflow, 
wzaniedbaniu republikanckęy 
edukacyi, prawdziwe upadku na
rodów , i wolności zrzodła;inao 
ftatek rzucaią rys innego urzą
dzenia Starofiw Proiektu.

Nikfc nie widzieć nie m#2 e, 
iz czynizowność Króle wtzczyzn 
odmienna z odmiennością cza- 
fow, i okoliczności, zawfze tąz 
gradacyą poftepuąca, iaką po- 
ftępuie cena produktów, a zni- 
zaiię fzacunek względny pie- N 
piedzy, nieikończenie na przy- 
fzłość ięft dla Rzeczypofpolir 
tey zyfkownieyfzą, nad tę prze- 
daź, która kiedy fig raz doko
na,- iuz ani kapitały utkwiono 
na Starcftwach, ani procenta 
«¡onych nigdy nie uro&ą * alft
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pwfzem coraz a coraz niezna
cznie iibywać, fięknąć zniżać 
fig, choć zawfze wlednym nume > 
ralnym rachunku, ale w unaniey- 
fzai^cym fig walorze będ$.

Prawda, iż tak rozdane na 
czynfz ftaroftwa, położy w f/y  
wartość ich, iak mniemanie nie 
He do trzechfet milionow, nie 
wlałyby dopiero do Skarbu fpo- 
dziewanych trzydzieftu milionow. 
Ale na przód, pominąwfzy, iako 
lię iuż rzekło, zaftanowienie na 
głe zts|d wynikai^ce cyrkulacyi 
monety w K raiu, która niezmier , 
he fzkody pewnie w prywatnych 
Obywatelfkich interefsacb przy- 
niefie, i nie iednego podobno p 
ftratę mai^tku, przez trudno^* i 
nipodobieńitwo doftania na cza* 
potrzebny pieniędzy przyprawi: 
dowiodłem zdanaifig źe nim U
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miliony do Skarbu przypłyną 
tym czafem ¡Skarb tyleż czy 

> prawie tyle zadłużyć fig mufi: 
azatyra albo zgoła z nich nie %  
nie żoftanie wreście, albo mało 
co. Tu przeciwnie w Proiekcie 
czynfzowni&wa, choć nie ty ło  
tyłoby wfperandzie blifkiey dla 
Skarbu; iednak aniby tyle Skarb 
mufiał zaciągać długów. Bodo 
fchod z czynfzu nie równie prę
dzej, i in&dnięyby fig zbierał. 
Gdyż za iednego, któryby wfta 
nie byI kupić wieś, znalazłoby 

, fig dwudzieftu i wigcey, coby by 
li w możności czynfz, czy war
tość roczng produktów , i in tra t 
teyże wfi z góry roku opłacić, 
nadto takowe urządzenie w fpo 
fobie czynfzowni&wa Satoftw, 
zamiaft tey czaiowney, blaskiem 
kilkudziefi^t milionów nas rażą-

X  57 DC
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cey korzyści, a mało prawdzi- 
wey, i iftotney realności w fobie 
maii|cey, ikarb każdoroczne, pe
wne, rzeczywifte, nieporówna
nie więklze miałby intraty, niż 
jakie z procenta proiektowsnego 
inieć może. Byłem niedawno 
fsm tu w Warfzawie przytom 
ny iedney tranzakcyi o wioskę, 
Za którą, płacąc fto tyfięcy ku- 
puiący, liczył z niey dofześciu 
procentów, a pewnie sobie ro
kował, mieć wprędce z ulepfise 
nia gofpcdarfłwa do ośmiu, a 
przecie ta wieś była dziedziczna 
i Szlachecka- Bierzmyż dopie
ro miarę o Staroftwach, z któ
rych ledwie nie wfzyftkie w za
niedbanym ftanie zoftaia. JJe 
to tam przezorne dobrego [go
spodarza oko przeziera w wo
dach, w polach, błotach, lufach,
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ukrytych, atych małym kofz- 
tem, i lekką rąk pracą dok|^ 

> pnych bogaćtw? Jlefiędać rQ- 
czney opłaty, azwłafzcza przy 
pewney ęzznfzownego dziedzy- 
ćtwa wieczyftości nieośmieli?mo- 
żnaż wątpieć, źe albo każde Sta- 
roftwo, albo przynamniey ogól
na ich mafsa, do ośmiu procen
tów wartości w każdorocznym 
czynfzu niewynieiie? Połozmy 
wfzakże, źe tylko iiedm. * Więc 
ieśli naprzykład, wyniofą nafze 
Rrólewfzczyzny w fzacunku 300. 

-milionów; zamiaft dwunaftu mi
lionów czwartego procentu, iść 
będzie do Skarbu corocznie, ra 
chuiąc po iiedm, dwadzieścia i 

: ieden milionow. Dopuśćmyżiuź
teraz, źe pierwotna tylko licy- 
tacya uczyni 300. milionow, że 
z naddatku od ubiegaiących fię
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nabywców« prócz trzydźieftu mi- 
łionow dziefiątey licytowaney 
ceny wnidzie iefzcze do Sarbu ( 
dziefięc milion w. Dozwólmy nad 
to« że te  niebawnie, i zaraz 
przyid^, źe Skarb żadnego tym  
czafem długu nie zaciągnie, ze 
dwanaście, czy więcey procen
towych milionów z Staroftw dó 
chodu, i z dziefi^fc go grofzi , ną  ̂
wfzyftkie RzecZypofpolitey po
trzeby , ńa utrzymanie powię- 
kfzonego woyłka doftarcźy; a z i  
czym źe 40, milionów poydzie 
na uformowanie fzczegulnie i t 
całkiem Narodowego banku; day 
m y  naoftatek, ze każdy milion 
w banku, przyniefie czyftych, po 
odtrąceniu wfzy fik ich expeniow 
dziefięc procentów. Całego ż i  
tym  mieć będzie Rzecz pofpoli- 
fca dochodu z iundufzu Staroiłw

X 6° X
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Naprzód ia- milionow z proren 
tu ; powtóreniihon, dwakroćfto 

v £yfięcy z dziefiątego grofza; nil 
koniec cztyry 1 miliony z banku: 
ti  tego wfzyftkięgo (iedmnaście 
milionow dwakroć ftotyfięcy. 
Profzęż tu każdego bacznego 
czytelnika, profzę was modrzy 
Prawodawcy zaftanowić fig ¿fcr  
wagą, ieźeli pomimo tak daro
wych fuppozycyi, i tak natężo
nego kałkułu, wproiekcie przeda 
iv  S tarojw , nie będzie miała 
Rzeczpowpolita roczney i nieza- 
wodney^Tzkody i ufzczerbku do 
czterech milionow js dochodow 
iakieby miała w proiekcie pu- 
fzczenia Staroftw na czynfze. 
Nie powinnyż tu  pierzchnąć 
wfzyftkie widziała ogromnego 
kapitału na Staroftwach, wiel
kiego wraz wpływu milionow do

X | 6* X
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Skarbu, ¿tylkow rofzczonych z  
banku, kredytu, uważania upo- 
ftrounych Narodow? Boże day / 
iżbyśmy tego zgubnego nie po
trzebowali kredytu! Obeydzie 
my fię pewnie bez kredytu, gdy 
takie intraty poiiadać będziemy, 
żj^zczemy poważenie, gdy n?.s 
Widzieć bezdłużnycb, filnych 
włafnemi fiłami Europa będzie, 
zoftanie namfię iefzcze z czego i 
bank uformować, a bank, i za- 
fzczędzone zintrat % refzfcuią- % 
cych fummy, doitarcz^pam  pe*̂  
wniey, fnadniey iblizćy, i prę < 
dzey na t^w o ienne, nagłe pil
ne potrzeby, dó których kapi
ta ły  na Królewfzczyzoach umie 
fzczone przeznaczamy. Jakie 
ewikcye ma Skarb na wfiach Sta r 
rościeńikich, takie ma i nieprzy 
iaciel, który pierwey obywate-

)C i *T X
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ta dom złupi, fpuftofzy, fpali, ' 
fprzęty i pieniądze zabierze, nim 

•/ on ie wniefie do Skarbu. Dzie« 
cześcii| z kapitałów umiey- 

fzonych na Staroftwach, nie 
obeydziefię Rzeczpofpoiita, wdłu 
giey zwłafzcza, i Boie broń! nie 
fzczęśliwey woynie: trzeba bę
dzie więćey, i więcey, według 
potrzeby kapitałów- zdeymo- 
wać, aż narefztę po dwech, czy 
trzech woynach ik ńczyfif i ka
pitał, i procent; a Rzeczpofpoli 
ta  powróci znowu do tego defi- 
c i t y  którego nay wypełnienia 
fzukamy, ale tym  okropnieyfze- 
go, ze wproporcyi wydatków 
w poznieyfzych wiekach wtroy- 
nafob może więkfzego niż dzi-* 
fiay; i że iuź środkow żadnych 
zaradzenia niebędzie, iak daley 
brn^c wdługi, czy bardziey a bar

X  6 * X
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ziey podatkmi Obywatelow cig* 
łuięzyć. j

Z tak iafnych więc, i widział- | 
<iych uwag, i dowodow, kto pro- / 
fzę nie tfniefie, nie uzna, źe 
proiekt czy niżowy przewyżfza nie 
równie we wfzyftkich wzgiędacp, 
nad proiekt przedążny£ ile 
niemniey przez tamten,iak prze? 
t e n , wfzyftkim fie widokom po
litycznym , tak zabielenia in try 
gom obcym i domowym, iak 
ulepfzenia Kraiowey Ekonomi
ki dogadza. Bo każdy czynfzo- 
wnik będąc wieczyftym wfi pos- 
fefsorem, z równą pieczą, z ró 
wną ftarannością, ba owfzem z 
więkfą, niż albo oyczyftych dobr, 
albo Królewfzczyzny Dziedzic 
gofpodarzyc dędzie. Gdyż o,w 
nikomu nie płaci, tamten nie
wiele Rrzeczypofpolitey płacić

i
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& ten myślić mufi iakby i z fo- 
witey uiścić fię płaty Skarbowi 
i fobie iefzcze coś zyikać. Nie
ładzie fię też lękał czynfzownik 
łożyć co na ulepfzenie gofpo- 
darftwft: zwłafzcza kiedyby ter
min periodyczny nowey taxy, i 
dochodów rozrachunku do pie- 
tnaftu, czy dwudziefłu lat był 
pofuaiony; bo będzie widział 
iż przez lat tyle i kapitał fwóy 
od trierze, i może corocznie w 
użytku połowę ty le  zbierać bę
dzie» ile łożył: nadto bodzie-
znał że choćby dwadzieścia ziarn 
przez pracę, przemyli, i kofzt 
fwóy zbierał więcey niż ląfiad 
lego, inaczey mu iednak krefcen- 
cya taxować iię nie będzie mo
g ła , iak w proporcyę ufiewu w 
proporcyę ceny i liczby ziarn 
w iakiey iię w powiecie pufzczaó 
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Zwyczaynie dobra ziemfkie w 
dzierżawy naten czas będ^*

Dodaymyż iefzcze że wta- 
kim proiekcie, wfzyftkę drobnę 5 
ubogę Szlachtę pcdźwigniemy. 
Iednym przez nadanie gruntów  
czynfzowych, zalługi ich przo
dków odwdzięczym; drugich do 
wdzięczności i przywiązania ku 
fzczodrey, i oich dobro pieczo- 
łowitey Oyczyźnie pobudzim; a 
wfzyftkim damy fpofob do^przy- 
ftoynego wyżycia* i dalfzy za
robku fortuny . Ten co nic nie
m a, znaydzie kęs ziemi, która u« 
prawiać użytecznie będzie. Ten 
co ma zagon, przeda go chętne
mu f^fiadowi, a zebrany fzczu- 
pły fwóy kapitalik, łożyć na pro. 
porcyonalne wiof^czki dzierże
nie będzie. Ten co kilkanaście, czy 
więcey tyfięcy, wgoto wym zbio-
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rie pofiada, weźmie wieś» krom 
w rocznym dochodzie, wartości 
iummy iego odpowiada. Każdy - 
przy pracy, przemyśle, ftarunku» 
chleba i maiątku" dorabiać fię, 
dziatki iwa edukować, i ku ufttu 
dze Oyczyny ufpafabiać będzie.
Nie Pan to będzie, nie »ale ubo
g i, albo mało maiętny Szlachcic, 
i dobry gofpodarz, eona czynfz 
dobra ftarościńśkie brać zechce. 
Gdyż'tamtego albo my śl od te-/?*« 
go odwiedzie, albo pewna fzkoda» 
iako który przez fię fatnego go- 
fpodarzyć, i fam doyrzyć wizy* 
ftkego nie może. Nie trzeba 
będzie w takowym proiekcie wy
zuwać rażącym , i jątrzącym fpo- 
fobem z pofleflyi Staroftów. Bo- 
gatfi fami fię fpokoynie ufuną, 
a ubozfi kiedy fię zoftaną, to  
właśnie ftanie fię t o , czego zą-  

E ahttp://rcin.org.pl



damy * i co zaieden z naypier- 
wfzych widoków w urządzeniu 
Sfcaroftw mamy •

Niewierni iui ieżelibym z tym 
wieczyftego czynfzowania zda
niem , obok nie mógł kłaść zda«’ 
tlie \ dwudziefto-pięcio-letniey 
dzierżawy, cyli na epoki Sey- 
mów Konftytucynnych, od ie- 
dnego do drugiego, z za warowa
niem przez prawo, iż wfzeiki 
Dzierżawca dobr Rzeczypofpo- 
litey  (  iak iuz odfc^d Sfcaroftwa 
zwaćby należało, znofząę na 
wieczne czafy nażwiiko Króle« 

\i wfzczyzn i Sfcaroftw )  któryby 
okazał, i dowiódł że dobra fce 
dołepfzego ftana przywiódł, bę
dzie miał nayprzód po dwu- 
dzieftu pięciu la tach , za wiza 
pierwfze prawo do trzym ania na 
drugią as l a t , /  ieleli ty le  roca*
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tiey arędy podeymie iię opła
cać, zawfze zgóry roku doSkar- 

) t u ,  ile kto po ctaxow anu przez 
nrz^d uay wyzl^y naddawać bę
dzie : pow tóre, ze mu Skarb 
publiczny w nadgrcdę dobrego 
gofpodarzenia i kofzfców, przez* 
la t pięć znaftępuiąeycji dwudzie 
fhi pięciu, połowę ż te g o ,c o ( ię  
nad pierwfzych lat cenę pcdnie- 
lie , albo uftępować, albo kiedy- 
by  dóbr R zp ltey  nie trzym ał d t- 
le y , opłacać będzie. To wiem 
sprzynaym niey tak przekonany 
ieilem , iż nateraznieyfzość i na 
przyfzłośc, równie dzierżawy w, 
takow ym ,iak opifałem fpofobi®, 
lak czynfzowności zdania»* nie ró 
wnie fą Rzeczypofpolitey uży- 
tecznieafze, prcftfze, łatwieyfzę, 
w wykonaniu p rę tfze . Powiem, 
m ^ e t  śm iało; bo iefzcze framt*
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nie zawiera uft, 1 nie wiąże 
mniemania, które pod wyrok ie- 
go każdy dobry obywatel pod- 
dawać z uległością p wanien 
powiem mowie; że gdybym nie 
wiedział, od iak cnotliwego, li
czonego męża ten  pro ekt wie- 
czyftey* przedaży Królewfzczyzn 
wyfzędł, od ¿ak gorliwych Pa- 
tryo tow , iak mądrych i głębo
kich popierany ofob; rozumiałbym 
że ten niedobrze Oycyźni© fwo- 
iey ż y czy ł, cogo ukuł i ułożył* 
Proiekfc albowim ten. ukazuie no
we dla możnych i bogatych drogi 
do powiękfzenia raaiątku ich i 
złamaney fzczęśłiwie natem Sey- 
mie przemocy odzylkania, przez 
nabytki łatwe dla nich, i bezcen
n e , a dla kilko tyfiączńego 
Szlachcica nie m ożne: ruguie 
fetnych obywatelow z-fiedlH?
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fwoich wywodząc z domów, w 

, których fię drudzy niemaiąo w- 
łafnych, dokonać luz fehilonega 
wieku fwego, pod ffodkim rzą
dem , łagodnym prawem fpo- 
dziewali; wyzuwa z raa ią tk ó w , 
i dośmiertnych przynaymnley 
włafności wiarą publiczną zarę
czonych, iakieiię nigdy proiekto- 
waną częścią in tra t nadgrodzić 
nie m ogą, bo ani pofady, ani 
przem ytu , ani nadziei, ani na- 
koniec konta i przytułka fwo- 

> bodnego nie cenią, węzły nako- 
niec iedności aifektu, i miłości 
fpoiney, w każdym Kraiu potrze
bne a dopiero i] w nafzym, i w 
nafzych okolicznościach iedynie 
mogące utrzymać fzczęśliwę re- 
wolucyę, Konftytucyę, niepod
ległość, fwobody* wolność, gra
nice nafze,zryw a, ta rga , roz*http://rcin.org.pl



dziera, a ukontentowane rzpo3 
wfzechnego ufzczęśliwienia ferca, 
ofobiftym upadkiem i ftratą za- < 
fmuca, rozrzewnia, ran i, za
krwawia. N ie, nie, nie trzy
mam ia ta k . ba raczey wiem o 
dobrych, czyftych, gorliwych, 
ku dobru fzczegulnie Oyczyzny 
zmierzających urny iłach ty c h , 
co albo proiekt przedaży, pe
łen z lnąd wyfokiego rozumu, 
doyrzałey rozw agi, witlkich;po« 
litycznych, i ekonomicznych 
widokónf, mądrze, tylko że nie 
do teraźnieyfzych czafow ufno- f 
wali; albo tych co rychłego u- 
fkutecznienia onego, nawet przed 
dożywociem pofefiorów Królew- 
fzczyzn, gorliwie, zbuduiącą, 
rzadką, bohatyriką, włafnych fta- 
roftw o f  arą żądaią. Ale o wy 
wielcy Mężowie I wy których itt

X  73 X
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cnocie hołd oddaie, których mą# 
drość wielbię I daruycie i¿ fíe tu  

N wam rzec ośm iele. źe Skarb
którego fzukacie, wfercach oby- 
wateiow fzukae go macie, N i gdy 
wzbyt drogo te  kofztować nie 
m ogą. Ićdno tylko ftracone 
Rodryka, całę zgubiło Hifzpa# 
nię, i poddało pod iarzmo Mau
rów: iedno rozdraźnoine unas» 
nieraz niefzczęść i ruiny Kraiu 
przyczyną by ło . Niechże iuż 
nad wfzyftkie inne p ro iek ta , 
podobno dogodnieyfze ftaroftw 

y pofe florom, rówrie iak dobru
publicznemu użyteczne, ten  
przedaży Królewfzczyzn będzie 
paylepfzym, naydogodniéfzym w 
pewnych widokach Oyczyznie, 
ale nieprzyfzedł iefzcze czas u- 
fkutecznienia iego, nie czas próc 
oftrym pługiem iefzcze wzbyt
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zamięklę ziemią Niech tych 
imiona, co dobrowolnie Staro« 
ftwaOyczyznie na ofiarę poniofą 
zapifane w kfięgach, czy w tey 
obrad świątyni wyryte na mar
murze będą, tąk cnotę i gorli
wość, nadgrodą iławy ku wfpar- 
ciu Oyczyzny wzbudzicie. Niech 
fię wyrokiem wafzym, ieśli tak  
z rzeczy w ftym Rzeczypofpóli- 
tey, i obfitfzym nad inne śrzod- 
ki urządzenia Sfcaroftw dobrem 
ofądzicie, rozmierzaią, l i c y t u j  
przedaią^ te, które pozeyściu ich 
pofssfsorow zawakuią/ tak co
raz zafilać lkarb, uwiękfzać woy* 
iko w proporcyę wpływaiących 
do Skarbu pieniędzy będziecie.* 
a to , co Komifsarze ofobni z 
znacznym czyniliby kofztem, z* 
wolna i bez wydatku czynić bę
dą KomiiTye Skarbowe. Niech

X  T4 X '
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narefztę ci co ftaroftwa utrzy
mać zechcą, one do życia w- 

N fpokoyney trzy mai a pefefsyi, 
choćby czy nowa luftracya, czy 
Komifsya Jicekwacynna miała 
iefkcze wzierać w ieh dochody s 
tak  zachowamy fpokoyność w 
Kraiu, fpoieray ferca, ugruntu* 
iemy iedność, i zgodę.,, Ieśliż 
,, będziemy zgodni, i nieroz- 
>, dzielni ( z e  tu flów Oyca Oy- 
czyzny nafkey z czuciem uprzey- 
mym niedawno ftyfzanycb. uży- 
i e ż a d n a  burza, żaden po* 

v „  ciik chociażby w nayfilniey- 
f, fzey poilaci fig okazywał za* 
„ fzkodzić nam niepotrafi.

nrń T.r-r-r vi»g=ssssaiTss?arTi
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