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PIERWSZA
O  Prawie Ordynackim w powfzechnośd.

yftackie w powfzech— 
nośći,co za natura, fundament iftotny y 
kondycye rego>

Odpomtdż, Natura Ordynackiego pra
wa w powfzechnośći, naydojkonaley po
znana bydi może przy zrzodie fwoim, 

ypfywa, to ieft z powfzechnego naturalne/ 
Sukcefsyi prawa, które powfzechne fukcefsyi prawo, fun- 
duie fię w Sukcefsorach nie tylko na bliikośći, ale y  ro<- 
Wnośei Krwi z Antecefsorow wziętey: ta albowiem równie 
w  iedńego iak drugiego wpfywaiąca Krew Przodkow, ró
wne ż fob$ do fukcefsyi potomkom przyftofi prawo. Pra
wo za i  Ordynacyi nie dopufzcźa źa rowtiośći$ Krwi ro- 
wnosci fukcefsyi, ale przez wzgląd y refpekt ftarfzeń- 
ftwa, c a f u k c e f i y i  zitrźym uie przy ftarfzych, wyzna-* 
czaiąc oraz po zefzfey iedney linij,drugą, po drugiey trze
ci*, y  tak daley, która po ktorey wedfug bliikośći krwi 
ęiftfpow ąć powinna j i  źatym priwo Ordynacyi iak od 

- 7 *“ A  kilku
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Kilku wieków zażywane w Europie: Jeft prawo nStufy 
rozporządzone alko ordynowane w wyznaczonych pokor* 
leniach do fukcefsyi z faworem dla Starfzych Ofob fta- 
nowione*

Z e  Jtaś u nas priw ney o tym decyzyi iliemafz, y  tylko 
na formę; z&granicznych Majoratow formowane ftopnie 
fukcefsyi, dla tego prawo k3źdego Ordynata w Polfzcz* 
funduie fię na opifaniu porządku w familii, kto y iak ma 
pókim naftępowacj które opifanie czyni Ordynatów dzie
dzicami wyznaczoncy 'fortuny. Z  k?d w prawie natury 
Synowie y Córki dziedziczą; w prawic Ordynacyi póki 
tylko w wyznaczonych liniach męfzczyzn fta wać będzie, 
Córki oddalone, Syn zaś ftarfzy tylko dziedziczy, a mfod. 
fi bracia iego ieżeli inftey fortuny oprocz ordynowaney 
fcitzaftan$,od famey ftarfzego dy/krecyi dependować, albo 
tey do proporcyi potrzeb nic znalazfzy, feukać fortuny po 
Swiecie mufz$. Zgofa w krótkich ftowach definiuje Pra
wo Majoratu* względem nrlodizych, ieft ubogacenie opifa^ 
ney linij ftarfzych, z krzyw dy mfodfzycŁ Braci.

Objtkcya Wfzakże w ew fzyftkich Ordynacyach dla 
miodizych zofławione penfye, y dobra,które pod Ordyna- 
cyą nie p o d p a d a j iako to w Ordynacyi Oflrogikiey tak 
znaczne klucze: TarnowUd Opatowiki y inne,

Odpowiedz* T a reflexya nieznośi krzywdy,ktor^ mfod  ̂
izy m  Braci czynię Ordynacje, ale tylko wielkość jey u*  
nm ieyfzye usiłuje,bo w Ordynacyi Zamoyikiey nie więcey 
jak po Tyśięcu Ziotych, w M yfzkowfkiey trzy Tysiące na 
ed u k acji mfodizych zoftawiono, jak zaś lat doro*n$ y nk^http://rcin.org.pl



pomrę, fortuna ini w tych fłowach zoftawiona (a ] §}uibus 
fi  wita fuperjftes futura cfl% aliunde ut pro dignitate 'ywant, 
D 6 U S  prowtdebit* Dobra zaś w tych wfzyftkich Ordyna- 
cyach do działu zoftawione niemogą być ftalym dla wfzy
ftkich zftępui§cych młodfzych Braci fupplementeiu zdwoch 
przyczyn*

tiarwfzey. Ze zaraz naypierwfzy albo drugi Ordynat mo
że ftracić nie ordynowane dobra, y niezoftawić ich Sukces- 
forom fwoim do działu.

Drugiey. Ze w fzyfcy Fundatorowie Ordyftacyi nfeafse-i 
kurowani ża długą trwałość profto idęcey od siebie Mę— 
fzczyzn linij, w przypadku iak icy nieftanie; przybrali bliż- 
fzych y  dalfzych Koligatow fwoich Ofoby za Sukcefsorow 
do Ordyftacyi; iak prędko tedy uftanie profła linia Mę— 
fźczyzn y  lkończy fię na Białogłowie, to ta prawem natu
ry bierze dobra zoftawione przez Fundatora do działu, a 
fama tylko ordynowana fortuna doftaie fię naznaczonemu 
prawem Ordynackim Sukcefsorowi; co fię ju ż fiało w Za-» 
moylkiey y  Myfzkowikiey O rdynacyi. Tego zaś expli— 
łcować nietrzeba* iak ten nierówny los Fortuny częftokroc 
domowę kosćię między rodzeńRwęm bywa, aczafem y pu-« 
blicznę krzywdę, kiedy choćby naywybornieyfze młod— 
fzych Braci przymioty przez iedyne rownośći prawa natu«* 
ry zgwałcenie, przyciśnione potrzeby wydobyć fięadpubli- 
tam utilitatcm nie mogę*

Ob)cKcya, Ta cempnftraeya kon winku/e każdego,że pra-* 
wo Ordynackie równym Rzeczypofpolitey Synom młod^ 
% , K i  fzym
> C4] Folio im§ In punćto primo Ordinatianls S/gisraundi Myfzkowfki*http://rcin.org.pl



fzym Braci oczywift| przynosi krzywdę, ale'ta zdaie fię być 
partykulamieyfza nad publiczny, który przynosi pożytek, 
toieft: T ak piękne Ordynackie Fortece y woiennych ludżi. 
Jako to z Ordynacyi Zamoylkiey 200. ludzi, z Myfzkow-* 
fkiey 150. z Dubinfkiey <5oo. choćby tedy z tey ftrony 
Ordynackie prawo że lamie rownosć prawa natury, było 
naganne? chwalebne iednak y pożyteczne Oyczyznie,zdru- 
giey  flrony że Woy/ko y Fortece daie.

Odpowiedzf. Ta objekeya pociąga . explikacyg dawnośći, 
natury y kondycyi Ordynackiego prawa w powfzechnosci, 
z k$d poznać będzie można, że ći ludzie pochodzę z iedy- 
ney wlasney Fundatorow woli y  praktykowanego pod tam
ten czas zwyczaiu, gdzie Rzecz^pofpolitę. nie mai$c$ ani 
determinowanego komputu Woyfka, ani uregulowaney na 
niegopłacy, % w uftawisznych b ę d ^  Woynach lupiemen- 
towaii Panowie wfasnemi ludźmi, na wiele ktorego fortu
na, y ku Oyczyznic przychylność dyfpcnfować mogła. [b] 

Ze zas powfzechne prawo Ordynacyi nie ieft w Foirzcze 
pofłanowione, aleraczęy w naypierwfzym Ordynacyi Oly- 
ckiey prżykladźie z zagranicy przeniesione do Polfki, dla 
tego o naturze y  kondycyach iego, z praw cudzych infor
mować fię trzeba.

To prawo co fię zowie u nas Ordyn.acya,od wieków wfzę- 
dy fię zwało, y  zowie albo MajoratuSy ftarfzeńiłwo,albo p t-  
mogenitura pierworodzeńftwo. Lubo zaś z okazyi przy
padkowych w Familiach o Sukcefty^ zatarczek między

Ma*
[i] T Hieronim Labomir/Ąi Kawaler Malfańjfy ftamał Ckorągitw Dra. 

gon j na katdę Kampanią {mim kofztem. Świadczy Blefaj* w Pu*
innych wjdrukowan*.
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«®$ «n  [ * ] a a  .
Majoratem y primogenitur^ wynalezienie dyftyn kcye^ ltrt 
tey materyi Majorat, primogenitura, y Ordynacya wfzyftko 
iedno znaczy.

Zk$d ma początek to prgwo? Niektórzy ledwie nierówny 
2 rozrodzonym światem początek mu daią. O  naturze zaś 
iego żadney niemasz kweftyi, iż tylko iak wyżey fię rze*» 
kio z rownośći prawa natury uymuie miodlzym,a przydaie 
dla fłarfzych Braci przez wzgląd ich ftarfzeńftwa*

Przykłady względu na toż ftarfzeńftwo mamy po pier-» 
wfzym prawie natury w drugim prawic Mo^żefzowym, 
gdzie na ten czas Pan BOG odbierane uftałe-$W kgcgrattA 
ofiary pierworodnych Synów,dyftyngwowai pierworodzeń* 
ftwo, nakazawfzy, aby ftęrizemu dwie części fortuny^ 
miodfzemu trzecią oddawano ( * )  Mamy y w dawnych hi- 
ftoryachiż między Wnukiem Eneafza a Stryjem iego była
o fukeefsyą kweftya. (c J Jako zaś cel y  inteneya prawa te
go, iedyny byl refpekt na fłarfze Ofoby, tak iedna tylko ta 
była kondycya: Aby ftarfzy miai lię lepiey od młodfzych, 
nieodbierai^c mu prawa wolney woli dysponowania tym , co 
mu prawem Majoratu przypadło. Kiedy potym to prawo 
zażyte w przód na otrzymanie Sukcefsyi Krolcftw, które w

za-
[*) Deutcron: cap: j i . ver: i?

(c] Alcanius poftquam exceflifset e vita inter Julum Filiutn ejui Sc 
Silylum pofthumum, qui ex Layinia genitus erat: de obtinendo Jmperio 
orta concentio eft cum dtibitaretur: an & ncae Filius, an nepos potior efset? 
Praemifsa difceptatione ejus ab uniyerfis R E X  SJLVIUS deciaratus cli. 
Vićtorinus Aurelius de origine Urbis Romse. Sctpo Affrjkattfti dwotb 
bliźniaków Er aft decyzją Jukwfsyi zdał m^oudpiik i(b między {oi>qt LiYiut

*  ̂ ib;
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aagraftlcznych Pańftwach prawem Majoratu chodzi [ d)  
pptym przyfzfo nietylko do udzielnych Xi|ż|t, leczy  party
kularnych Familij dia utrzymania okazałości imienia,y do-*- 
mu na ftarfzeńftwie zafadzoney, opifafy nacye a naybarźiey 
Bulla Amc& [e]  to prawo w wielorakich Regułach, deter
m in u je  w nich wfzyftkie bliżfze dalfze y naydalfze pokre-i 
wienfłwa ftopnie,y wfzyftkim; które fięjtrafić mogą po zmar
łych Ofóbach przypadki decyży^ prawny zabiegane, żar- 
daey niewkładai^c daniny inpublwmi, [  iaKo taż Bulla 
świadczy ]  oprocz utrzymania Fortuny dla drugiego Suk- 
ęefsóra,ponieważ iakiekolwiek daniny y trybuta nietylkoby 
ftę z ftaficm Krolewikim mieścić nie mogfy,lecz y dla party- 
kularnieyfzych Ofob, którym ju s  primoątmtmA nadane, arr- 
c y  niefprawiedliive by były? bo oprocz powfzechnego wfzy
ftkim.ciężaru ofobliwfza od kogo danina in publicum czy li 
do Ikarbu Itrolewfkiego,powinna być względem ofobliwfze- 
gp pożytku e&publico9 Abo z faiki Króle wikiey; W prawie zaś 
Jbdajorcuhs ^iękfzość fortuny ftarfzegoiedynie ieft z krzy
wdy miodfzychr Braci, miafto których żeby KRO L albo pfi* 
blkrnn fausfakcyi brało fprawiediiwość niekaże. Jakoż w tak

wielu
(d } ;, (V M o fk m e j  ttf^&ęgrzech fuccedufit y fa?melta, tak y unas byłtt 

Krolonśdadw iga jiante iefz.(z.e fucceflione Tronu.
[ > )  Karol Cz.w*jty de terminuj EIcktóńnj iruperij ńi k r  rta 'zawfce i a  Capi

t a l  i ś  Ń o i f e m b f c r g ś e  f a n ć i c i s  13$  < f ,  d i e  p i  J a t i i t e r i }  iebf międtySufcćefsorami 
świeckich Elsktorow niebyłokweftyiogodttość Elekt nazMczji aby ta go*
dnośi ftłii p e r  M a r p r a c u m .  Zehyzai prz.y:godnosći x,<i‘tłzymać j fortunę,  w 
•jMjiie Roku ni C o r t r i r i j s  M e t e h t f t r i r s  C a p i t e  tfmie Elektorom pojltfiowiłpra- 

StAcefsyi ip:Xię(łtoatb,y'to prawo ęaźwauo B a l i a  A a r e a  iakie 
fttjni wietu Familiom ddwmroy dają X ta iednak differencfą' ż? Eliktcftat} niq\ 
śmiertelne a zatymy ich Majoraty jnnę zaś kończę fię zujtajęcą Męfzczyzn linty.http://rcin.org.pl



; { 7] KM tĘ it  .
* i t lu  Europeyfkich Majoratach, o których tak wielu pifato 
[ f ]  aby ch *vi juris primcgtnitUYA iakie dawać trybuta albo 
czynić na murowanie Fortec expenfy, rtikt fię niedoczyta* 

W lzakie taż natura powfzechnego Majoratow prawa cd 
we wfzykich innych Pańflwach,zachowana ie fty  w Krole- 
ftwie Polfkim, świadczy o tym wfzyftkie trzy Rzeczypofpo- 
litcy konfenfa Zamoyfkicmu, Myfzkowfkim y Óftrogikie— 
snu dane, w których oprocz wolności wyznaczenia Sukćeft 
{brow* wyznaczenia dobr dla tychże Sukcefśófo w, y oftizfr 
io n ey  tych  famych dobr caiośći,żadney liiemafz feondycyi 
wiozoney na Fundatorów, żeby aibo fortece fundowali, albo 
ludźldawali; bo tym Ipofotem byłoby prawo Ordynackie 
jotrzebi dU Kroleftwa, ale nic fajką dla Glob, którym to 
prawo pozwelone;, a prżećięź Rzeczpofpolka pifz^ć w konr 
fen fach fwoicn dla zajpug Zamoyjkitgp, dla zaflug demu A lfy  
ftkou>Jkicb7 dla zajlug O(trog/kicgor  iak dobrże znała tali jaśnie 
wyraziła, że żadna Ordy nacya nie ieft żrpotrzeby dlaniey^ 
ale ty lko  z je y laflći dla wyrażonych* OfoB pozwolbna.

Poparciem tego wfzyflkie tez fame w fzcżegulnośćt1 
poftanowionc w Polfzcze Ordynacje.

Y  tak czytać można w Ordyńacyi Zaiiioyikiey na pier-* 
wfzey karfie: Subij cit Oraińati&ni bttic tiona fua Faur na Caflri 
&  cppidi Zarncfck. W  Oftrogikiey na drugiey karcie Gf- 
firum ©  oppidum Dubno co ieft dowodem* ze te Fortece nie 
fą fundowane z obowiązku prawa Majoratu* raz ze wprzo*^

dy
Xfl Melchlona (JoJdafti editio Francofurti i6rf. Nicolai Beftij Traćta« 

inâ de Majoratłi Argentofati edltui i €99- Jbahnfa1 Mehlebaum Gwrgjj 
ę̂lcMioiia Ludol|>hi Tia&atui tic» 170J. 1711. & i f i y  Jonascdnihttp://rcin.org.pl



dy już były #yjfun.dpjfrane; drugi raz źe OrdymcyaÓfy* 
cka y M yftkow fka niemaji fortec, A prząći^fj Ordynaćycj 
Choćby tedy Rzeęzjpofpojitazabronią była pratfa Majoratu 
Źamoyffeie^u y Pijroglkiepu, a pozwoliła tylkp afijżę- 
tom.Ra,4źtwiffom y Myfzko.wlkim, prżccięźby zawjzć też 
fame fortece W p jb rach  Zajnoyifcich y O/trógikich były, 
jak y  terazĄ; a nieby.foby fort£ć w Ordynacyi O łyck ity  
y  ftjyfzkow&iey JąJk y  teraz nięmafz,#

Fpdobnież mowie y o ludziach ofiarowanych Rzćcżyp*-*- 
ip o lkey, ponieważ ani w O fyęld ey ani w £atti6yifci*y 
Ordynacyi żadney w zmianki o ludziach 4 la £żeazypo;fpó- 
litcy  niemafz, a przećięż obydwie ^  Ordynacje. Y  dopie
ro Marcin Zamoyiki na $encz8#Podftpli Lwowski y  Staro*

la t jsjf' pojundówaniu Oiidynacyi Ża -̂ 
jhoyfciey; Bo w Roku 1674. Na konfederacyi GEeneralncy 
jpo śmierci K RÓ LA M ICHAŁA tbfiąrowaf te ^00. ludzi iła- 
n«m Rżeczypofpolitey [g] co famo y  na Elekcyi K R Ó LA  
JANA  potwierdżif; a zatym fortece y ludzie niepochtf— 
clz| ,z natury prawa Mtywatus, a lez  jedyney dobrey woli 
fundatorow , którą y  teraz gd yby kto cfićiai (  iak M y *  
|zkow fki y 0ftrogfki zrobili jf z fwojey fortuny oświad^ 
czy ć  Óyczyznie^nic^pretenduj^c jprawa faaforatus,ęh$miG' 
fiy przyjęta była.

Lubo w  pra wdzie gdyby fię -trzymać originalnego prawi^ 
przejzłctorex5oo, ludźi|3rzęęi^ko famyrh tylkoNieprzyjacio-

- ... lom
, , f g  ] 7 4 .folio  -i i .fitu lo : SftĄwćfitAyntcyi aZnmoyfkiey» A  że § m i F*n 
Marcin Zamoyflfy Podjtoli Łwouffy i:k ktżdą expedjcjrą woicnną Rzplttf 200* lu- 
i z i  w yfiw ić deklarował, Scc: Tedy t t j  de^Uracji in facie^ wfcfjtkjicb 
Jtfjfltejf uczjH im j 4 $fjś czynić będzie ftwinien.
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fom Krzyża Swiętsgó attakujjcym na ten czas PolJkę, z 
wielkiey potrzebyOffrogikiriaznaczyJj.C^jTnkbyfoby fpra- 
wiedfłwcy racyij źeby ich od zawartego z Port? Ottomań- 
ikę wiecznego pak aj a pretendować można, gdyby fobie 
tego oi*yginalf]cgo p faw ^p rzes  mzględ na naturę Dobr 
Szlacheckich, barzo delikatnie niepoprawifa Rzeczpcfpoiita 
przez fConftytucy?. 1635. Folia 5 to o Obronie Ukrainy napi- 
faną, gdzie w pierwfzycbtrgeth Konftytucyach w fpomnio- 

>nych ;pogan opusćiwfzy, z innyrn woyfkiein 'fwoiin O -  
ftrdg/kiego łutdżiom zaganiać U krainę kazafa.

Przydać jefzeze y to można, że to prawo Majoratu nie— 
tylko uymuie rownośćiprawu natury,'ale też czyni jakąś in 

r*qiatlitsttt między Domami dyfłynkcy |,że  wfzyftkie inne 
f f  podlegle upadkowi "fortuny, fami tylko Ordynaci wyię-
• cPod^powfzećhnego przypadków prawa.
''yObjekcy*. Za coż w cudzych krajach ći, którzy maj$ pra
wo ^Majoratus^i przećięż trybuta Monarchom dają ?

Odptjwicdż. BoJ$ pierwey Fetłddtarrj9 a potym óuper jat 
Feudidanz im prawo Adajoraim} y ex jptrt Fćudi daią try— 
buta, a exjure A 4ajoratłit,‘biorą po fobie fuk-cefsye.
1 Objekćya* W lżakżc to wfzyflko iedno.

B  • Od-
[ó] In Ordinatione Oftroglenfi folio 4 -Tcnebuntur infuper iid€ futuri h*- 

ledes &  tucceflarei, pra*{encibusqvobij.gantur pro qaalibeturgenti Reipułicae 
jiecefsitaee ęorrtra TartarosTurcasye &  alicp id gtrtu* Chriftiani nominis ho* 
ftes joo. equke's ophmdarmatosjtotidemt}; pedites idoneosfumpcibus proprijs 
vel ipfemft in perfona fua vel (iium locum cenentem Virum ftren,uum idonc* 
um fic rei miiitaris peritum expedire &  dutrerc, exercictjiq; Reipublics ad- 

k iungere, Exercitaj fYafe&o una cum luis Commiktonibtis parere &  militari 
tłUciplinai fubefse* http://rcin.org.pl



l o j m r n
Odpemcdi. NietylKó nic icdno,,ale tc prawa fear«o od 

kie rożne. Y naprzód rożne z natury; Ponieważ Feudum ' 
w  powfzechnośći; Jeft prawo komu dane pod pimnĄ hondy*, 
ty? y pod obowifizkhm zachowania pY4w4;mtrmśti dla daj we**; 
go [ i)  y obowięzuje A7afallum, do fubje^kcyi temu,.od ko
go ma prawo Fcudi, a zatym dla ftanu Monarchów qua 
Monarchow ieft przeciwne, którzy tylko takie prawa da#- 
ijg* ale nie famiiprzyimui^. T ^ i jus. Alajęratfis. Monarchow^ 
n l  Tronach; fadza.:.

Rożne z fwoich elTencyalnych y przypadkowych po** 
działów,, których 37. Autoiowie rachuią^ ale z  tych dla* 
dyftynkcyi Feudii a majoratu, d o ść trzy . dywizye będ&. 
Pierwlza żtFcadurn  dzieli iię,*’» datum & M u tn w r . to ieft 
kiedy który Monarcha da właine dobra komu ju n  feudfy 
albo też kiedy zawojowany,.lub unikane gwałtu dobro* 
wolnie per, p aft a albo lit er ós fubjz&iotiiss podda fię moeniey- 
fzemu y jus Fen di od bie r ze ,w  y feo n awf z y fiipę r fidehtattm  
przyfięgę; co do majoratu z  żadney firony. nkpodobne. 
Drugi raz dzieli fię Ftudum  na Męlkie y  białoglowfkie,.y/ 
kifcdy Feudurn otrzyma białogłowa* lukceftya. iego regular
nie na, białogłowy fpąda,.co majoratowi przeciwne- Trzeci 
raz dzieli fię Fcudn mproprtu Jj&rtditarw, z których’ dru
giego ieft Feudttm dziedziczne nic ma fukcefsyi y  rwoIna.ie 
przedać,. co ieft. majoratowi przeciwne ;-Jeft iefzcze y  in*- 
nychm noflw o rożnie, bo rożne Feuda podpadaię dżiałóm

(Jalvo*
( 7) Giefhardus TltiKs in Godlce d£ jurę ptlyato ^©mino gttmanico li

tero adocap; 1 me* de na twa &  origine Feijdt § ?do Bfijnsęum  itiH  rtfofa  
(uh lege ftithtAtił frAflĄnit Alij toniefsum. . ; -http://rcin.org.pl



( f  fahd tyłkow a-w fzyftkich iakieićft ferendo t m c )  2on 
fodigoro, fummom iCredytorow y rożi?ynv kondycyom, co 
itelzyltkc* majoratowi ttóncompettt, y czytać to roczna w 

oGierJiardzie Tycyufzu wrXiędze.u. o naturze y początku
i *Feudi od karty ijgt, aż do 1504,

;Q U E S T IA  D R U G A .
4 J  Oftawo JMajoratus ż k«jd(y  ■ iak dawno do • 'Paliki 

# * - przyfzior?
: Odpowiedź. To nie-tayrm że od początku iak flanowionc 

W Narodzie nafzym .czytam y prawa, aż do naypierwfzych 
O ly c k ie y y  Zamoyfkiey Ordynacyj przez lat 1242. w cale o 
prawic Ordynackim niebyło wzmianki,lecz famym powfze- 
ćhnym prawem natury komentowali fię Przodkowie nafi w 
łpadkach fortun fwokh. Dopiero jak dom 'X|ż?t Radzi- 
wilio w wyfo kością krwi y  zaftug otrzyinif Principatuw imr 
^m/, tamecznym zwyczajem otrzymał Prawo Maioratui 
od Stefana Kro<la przez przywiiey utwierdząj^cy fpifaną. 
Xi$ż$t Radiiwitłow tfyfpozycy^ktory fam przywiiey że w 
Polfzeze niew yfłarczal do ważności, tegoż prawa, dopiero 
$a Z Y G M U N T A  Trzeciego na, początku panowania jego  ̂
zniożfzyiię z równym wyfokiey flawie fwcjey człowiekiem 
Janem Zamoyskim uczynili ftaranię, że jednęgoż Seymu 
ąpprobacy a Pr^ywilisju X’ iążętoi^ Radzi willom y pozwoleń 
rije na Fundowanie Majoratu Zamoyskiemu ftanęt<\ Co 
*ę ieft *w rzeczy 1 famey fos natur* coordinatum, da no mu 

*** Bz tytuł;http://rcin.org.pl



tytuł:. Ord^nccya-j ‘jako zaś u nas łaika Rzeczypofpolitis^' 
dla jednego, kft prawem dla drugiego zwfafzcza że tych 
dwóch pierw Izy ch- Ordynacyl Fundatorowi*. ubezpieczając 
nie bez pomocy drugićh otrzymane na Scymie prawa fwo-»' 
ie, pomagali ż, drugim do ppzyikania padobntgoź prawa, , 
aby wielością z powfzeehniala ta;nowosć;so w jąfnyćh do-o' 
wcdach ob&czyć*-można; bo approbacya - Ordynacyi O ły-i ' 
ckiey,.y pozwolenie Zamoyikiey, ftanęiy;razem 1589. Pier- 
wiza* folio 528." Druga fó lio ^ w  Po tych obudwoch za te
goż ZY G M  L1N TA  Trzećrego zaraz, w lati dwanaście, bo w 
Roku 16ox, folio 748.; poz-wolona Ordynacya M yszkowfka, 
po niey w iat osm to ieft 1609,  folio 8951 za tegoż ZY-* 
G M  U NT; A pozwolona Ordynacya Oftrog(ka.. Ze zaś ieft 
każdemu naturalna domu , y Imienia fwoiego miłość, fta- 
ralo fię y więcey mcżnyęh. ludzi o podobneż prawo , ale 
lak fię Starr Szlachecki prze^yrzai"w Ordynackim prawie, że 
Ordynatow i przedawać Dobr ani zaftawiać nie wolno, a 
kupować; wolrto ; k )  tak zmiarkowawfzy/ nie dobjrą na 
fiebie y Sukcefsorow fwoich konfekwency? że przez wy*-' 
kupowanie Dobr y obracanie: w O rdynacy i ftaliby fię Pa

nowie
[k] ‘WOrJynuryi. Zdtt>o'J%ify naprzod folio 5*0. Quod ^mpenfis hHce de- 

tra&is refidunm fuerit & c. in a"cqui.fenda bona a l‘qua & pra:diĆh’s bonis furs 
fion remota iropendi collocari &  converti vu!t & c. Ordynacyi Zygmunta 
Myfz.bttJĄłgo folio jtio . Idem etiaro Succekor bonorura eorundem augen- 
dorum cnram habere debebit &c. prout: exta.t in Ordinatione eadem. W  
Qr&ynniyi Offrofrfcey fol. ^co. Nunqiram licebit omnibus univerfo tc  fingu- 
Jis &«?. crdmati* h^redibus ea bona nec in toro nec in parte ałienate, donare 
&  refignare cppignorare &  ob|i£are & c. five etiam re judicata fttpćr Rrcpi- 
tuiri juris 4 ftjrpe fucafiuri alienare &  diminuere. &

http://rcin.org.pl



nowie U<łziełrtemrXi$żęty a Szlachta'chyba ieh czyhfzowni- 
k a m i, co w % «fie la^dw u^z«ftó  n«łCztery w
zwjyż wyrażone ^pozwolili’ O rd y n a c y e to  potynucd ofta- 
tńrey O lirogtóey aż do ryehczasprzeżlat blifko pultorafta 
y na iednę^Gsdyaacy#^ niebyło z ^ d y /  t ";* ■ ’ *

Lubo zaś do p;owfztchnośći .}rawa: /VIajoMtu należy y  
ta^lCweflya." Jęźełi prśwo" Ma)c?ritu‘ iiioże bydźywiecanĄ 
czyli też pfży^zchbdz§cymj ofkumri Ordynacie kończyć 
lię powinno ? oraz* Dobra ordynowane iak obrocone by di 
p^wihny? alt żc w niżfz§ •.kontrower fyą wcHodzić'te oko- 
hczność^będ^dla^tego' ti^ż^rifjod^iD^iedzi ha tekwefiyfc;

http://rcin.org.pl



(O Prawie Mąiorajaj, £zyli ^Pjdymdjl 
Oftrogfkiey w, j^G^uJnośd.

• - '* * r *' * "■'■
Eby miedzy wjeloscif rę żą y fb  Pbjekęyijdęw^dow, y  
r^cyi/kuiatw ięyC ?ew  p#Sc-łu " uc^yftic, p ą r^ d e k ,

> zdaie . fię >bydz rzeęz przy|w pita*$by w tcy Q jłrog-- 
łklcy O rdynacyi fti*yff tin y  iejf konfy dęra^sć.

». Picrwfży Jeżeli *f  ępfićlpp^^qleqja ^  p<$ąń{*wiep|ą 
4 fw-otcgó względem, prawa była O rd yn acyi

D rug; ieżeli od czafu paftano^ienia iey da śm era,o>? 
ftetniego i wyznac^pńc^o Sukcęfsoęa: iw s g l^ m  prawa y  
fukcefsyi by|a Orcjyn^cyi; " '

Trzeci fraa  iey qd>micrći Ąleatarjdra Z#sfaff&i|;go ą-*
. /la tń ięąó  z W jpnacz^nyęh Sukcęfsorow "$r i^kim zorfawafju

STAN ORDYNACYI -PIERWSZY.
Jeżeli Majoratus czyli Ordynącya Óftrogika byfa przy 

poftańowieniu fwdim; pedynkcy § wzglądem pr§wą jk k  być 
[ by te powinna. ^  >•. “

Ł if
Tor^: efsencyalne kondycye do rachowania poti?z««2 

bne, aby krory wfzczegułncśćiś Fundator mogl ważcie
goftahówic dla fwpiegąprąw o Majoraius.

^  * A  - - -<■ i  • -  - - Qdf$- **
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.  mm f *i Ł
Odpwitdź; wie. Ficrwfza: powinien inieć póżWtf* ; 

fm ic od "Strnów Rzpiteyi , Drugą; powinicri ’ wedłtig> j 
tegoż po^wólchia fłartowić prawo' Majoratii.’: Co da-piei*-' 
wfzey Jctrńdyofyi r«cya"kft':. że lako  wć wfayftkith Pań^ 
ftwąch tak y  w Polfzcze nafze^ rz^dź^cey fję p©wfzechfi6- 
jni prawam\r cokolwiek by kto' mimo decyayę prawa aibó'  
pnzyięty za' ppawo od wfzyftkich zwyczay chciał fhnowić ‘ 
za pra^o ^czynić lego wfefriym ddmyfleih niepoWiriieii 
y n iebożę, 4a źafym-rzecz-prźćs fię iasrra , £& bez pozwd- 
Ichia RzpJtey żaden Majoratus w Pól focze ( jle pr*awu y  
zwycza&ro PolMm przeciwny) fundowany bydź ;
takoż y/niebyl*1

Có zatś dó*' dr^iig&y^kin^yoyi żd 'pómtiietf- toż* pó: 
2\vdlenierzachowa^4 wfoyftkhtiy jprobdwać* tego ni* *’ 
potrzeba b o J ieżtli * pozwolenie i na akcy$ * kdmccznift 
potrzebne d l i"  ważfaośo!' a fe y i^ ■:? toic' akcys 1 nie weH 
dłtig*> pozwolenia .zfobióna j ^nic' ly ftw ]  y ^ a ż r l^ ż a d n *  
ińiar  ̂ bydź me^noże;- Zd zaś to pożwolehie nie mogło by d i 
femo przez fi^naprzykfad iak pozwolenie na ^rzedaż grun- 
tlii Denhóffów*, a& wtynijaahym powolienłi^lrip^iła^bydź ’ 
prżyriaymniey bo do efsincyalhieyfzych, punktów ópifana 
Regtrfa/ wddłujg ktbirey i$ht byjdź teb ftmddWąiły Mi)6ratji 
przyczyna feft ta : żc niekarny prawem bpiftney Majora-v 
tow formy iak mamy fonaę ddnacyi , w endyeyis y  inn^ 
tffczyin Rzplta t:ęri opifaryy fpofob podała za nieod&itę kśfo 
ideinu zFuńdatorow do napifania prawa Majoratu regułę* 

Ojprbcfc tey krotkoopifaney. w pozwoleniach Majora^
toto for<~http://rcin.org.pl



tow formy miał!/ iefecze abfzcrnieyfc^ formę w efseńcyaW 
•nieyfzych rzeczach poznieyfze Majaraty od pierw fzych; 
y tak Majorat naypierwfzy Domu Xi|ż^t Radziwiłłów pi* 
fany na formę Majoratow ęudzaaiemfldch był formą dru
giemu Majoratowi Domu Zam oy& ich, te obadwa były 
for m % trzecie m u Domu Myfzkowikich, ; a wfzyflkie te, trzy 
powinny byiy bydź farm$ czwartemu y  ofłatniemu fDomU 
Xąż$t Oftroglkich , bo gdzie. pravya nie ma, przykłady fą 
prawem. Tak właśnie iak mamy prawne pozwolenie ż 
opifani regułą dyfponować fortuny przez Teftamenta y  
D ziały, a nie mamy formy w prawie Tcftamentow y  dzia
łów tylko w pierwfzych Ttftamentach y Działach, Dla i- 
tego kiedy t kto przeciw ko regute pozwolenia y dobre y /for
mie przez Tęftaraent :dyfp6nuie dziedziftwem, albo dzie
lić młodfzemu,,a .wybierać lłarfzemu każe, ten ,Ttftament 
albo dział jako .nieważny kaidy 8$d przyzwoity zkafsuie„ 

Te tedyrdwie okoHcznosći potrzebę pozwolenia Rzpltey 
na fundowanie Majoratu , y zachowanie tego pozwolenia 
ubefpieczywfzy-za efsencyalne do ważności ftanowienia 
prawa Majoratu: kondyeiye, naftępuie teraz

ą U i:S T I A  D R U G A .
J Sieli O rdynacya Oftrogflca przy poftanowieniu fwoira 

zachowafa te  kondycye, a .zatym itżeli była O rdy n a -  
cy*> - -S r . :■ .... X

Na te kwefty^ łatwa będzie odpowiedź^ wfzedfzy rr
in w e -^http://rcin.org.pl



lhvwft#gAóyą' Jężeli te obydwie zachowafte kondycyef 
^Coido pittwfzeyz nie»a<& o czym mowie, bo miał po- 

^w oienitX i$ię janulz Oftroglki,aby fundował Majorat.
£ o  5m  4o  drugicy Jcondycyi jeżeli to pozwolenie zachód

Y jeśeii wiasnic Adujoratumfundował alSo nie? Wi- 
idtiee to moina; ż« y  poswołęnia niezachował, bo Mafcuhs 
Suctefi&rts cxkludowai, y  nie Majorat fundował, bo Ka
walerów Maltańfkich do krwi fwojęy nienależ^cych iuk* 
cefsorami uczynił. ' "v •
t -ObjtkcyJ' Jak to być możeaieby^Ordynacya Oftrogfka* którą 
wyraźne prawo Konftytucya z6o&9fol: 895. tik Ordynacya 
fvo kgt perpetttanunątłam wpofleram abroganda mieć chciała,
0 ktorey taż Konftytucya napifała, iż wiecznemi egafy ma 
śru?dĆ9Mn vbjłantenila ta Ordynacya,ktorey dô »
bra *$cl m m e welin forte, aby niebyty aiienowane toź famo 
f  rawo ofłrzegłoy Jakże to być może żeby niebyła Ordy-* 
nacyęł Zwłalzcza kiedy jdacze Xi|żę Janufz Oftrogfki 
fcaehowa! że wfzyftkim  pozwolenie, bo naznaczył bliż— 
fzych y dalfzych Sukcefsorow tSMafcułos, to jeftXiąź$t Za- 
fławikich z Córki fwojey Eufrozyny, y Xi$żęt Radziwiłłów 
z  Siofiry fwojey Katarzyny pochodzących. Infzych też 
Ada/culos oiemiał,ponieważ mu Synowie w d ź i e ć i ń f t w i e w y *  

marli,że zaś dalfzych jefzeze y  dalfzych lukcefsorow niepolo- 
żył,albo że poftanowił Sukcefsorow Kawalerów Maltańfkich: 
niezgrzefzyf przeciwko pozwoleniu, bo w tymże pozwole
niu (ą ifowa Konftytacyi prout erdinaw it a zatym mógł 
beśpiecznic kogo chcieć exkludować,kogo chcieć naznaczyć^

C kiedy
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kiedy tak abfolutn^ miai wfadz$ prout irdinatftrlt.
Odpowiedź. Gdyby Rzeezpclpolita tak napifaia byfa po<- 

Zwolenie jak ieft ta objekeya przez wybrane z rożnych 
micylc flowa, przeciwko zdaniu Rzeczypofpolitey apliko
wane ułożona, miałby ten zarzut dofyć ważności w fobie, 
y  już choćby ten Oftrogiki Majorat, był naturze Majoratów1 
y  wfźyftkim przykładom przeciwny, nieby temu X\%zę O -  
ftrogfti niewinien^aj^cy tak ablolutne, iak ieft w tey o b - 
jekcyi pozwolenie. Zęby zaś fatwiey y oczywisciey po
znać że tu nie jeft grzech w pozwoleniu na Majorat ale w 
famym Majoracie,<że y przeciwko pozwoleniu y mimo na*- 
turę Majoratow uczyniony, cżytać trzeba wcięż cale co d§ 
litery pozwolenie, y każdy punkt obferwowaćdo czego 
fluży. Jeft tedy pozwolenie in tenore Konftytucyi takie;

Dla flaroźytnycb y zacnych za/fug f .  &< . fanufza JSjźę-* 
cia Oflrogfkicgo Kafztelana Krakowjkiego za rada Fanów rad j  
pozwoleniem tefiow %iem/kwb tak Koronnych tako y 1% .̂ X; 
L itt iy  Ziem do tego należących pozwalamy Jeymu nimcyfzego 
lege perpetua nunquam in pofterum abroganda, iakoiuzod 
kilku Seywew przez wfzyfłkie (lany pozwolono ie(l. W tym pun
kcie widzieć można że te (Iowa; legeperpetud nunquam in po* 
flerum abroganda Ą  o pozwoleniu Rzltey, że iey pozwolenie 
lex perpetua ale nie Ordynacya, która w lat dziewięć dopiero 
po pozwoleniu uftanowiona. Wfzakże gdyby bylXiążę Ja- 
iiufz Oftrogfki po otrzymanym konfensie przed uftanowie* 
riem Majoratu urcarf, pewnieby te (Iowa lege perpetua ©ci 
niepoftanowiiy prawa Majoratu jako nie o nim napifane*
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, ^  ^  m m m m m m  . , . ,  : . >
>>! D alfzy  tenor Konftytucy i; Iż mu wolno będzie uczynić On- 
dymcy.fi in futurum w dobrach [wokh, które teraz wa y wieć 
może kto y iake miałbj mu fukcedować tak zpotowfiwa iego Ma- 
fculini fcxus tako eo deficiente quocunq; gradu fuccedenti- 
um zdalfzycn O jeb.

Ten punkt poty o naznaczeniu fukeefsorow napifany jeft 
c0encyain$ regułę prawa Majoratu,bo w nim wyraziła Rzplta 
naturę prawa Majoratu że fortuna Oftrogfka od fukcefsorow 
PftrogĆkicgo przez prawo Majoratu odpadać niepowinna,kie
dy ją na famo tylkopotomftwoOftrogfltiego Mafculim fexus, 
a iak tych nieftanie na dalfzez ftępuj$ce Ofoby dyfponpwać 
pozwoliła* Jakoż co do punktu prawa Majoratu, lubo w 
naypierwfzey Ordynacyi fwoiey do Akt Ziemfeich Lubel-i 
flrich podaney pomięfzai był Xi$żę Oftrogfki porządek Ma
joratu,gdyż opuśćiwfey Konftantyna OftrogJkiego Wojewo- 
dzica Wołyńlkiego rodzonego Synowca twego ftarfzego, po
łoży! fukcefsorem miodfzego Brata jego Janufza Oftroglkie- 
go, ale zaraz poprawił tę omyłkę, kiedy przez powtornę dy- 
fpozycy^ w roku 1614. w dzień Oktawy Bożego Ciała w Lu- 
^elfkim Trybanale zeznaną, pierwey Konftantyna a po— 
tym Janufza Synowcow fwoich fukcefsorami naznaczył. 
T e ftmę dla potomftwa fwego ćTMafćuliniJexus regułę za
chował y w drugich dwóch poźnieyfzych Ordynacyach 
[ l]  kiedy tychże Synowcow,nad których niemiał więcey, 
nomen &  4tm* prezentujących fuccefsores Mafculos za luk- 
< ■ C2 cefsorow

£/] T r u ć U  Xiąięćiń Cfirogikiego OrdynncyA 161$. F. 6ta. poft Fefta SolmnU 
Sacri Pentecoften. Czwarta 16/6. F. yca, in Craftino Fefti San&se Mar- 
g treth *  obydwie w Zitmftwit LubelJ\im.http://rcin.org.pl



. ^  f --MdHBBiiJ3K»S®p _  _  
sffsarow aa ©rdynaęyi p ofężyl t e  vTty®kfc
cztery Ordynacye płętf y i>ftatni  ̂w roku 161& fpifanf 
pokaCsowawfey, w niey całe pozwoknie zkafśowatf* bo mi. 
ino miłość domu y  imienia fwoiego,dla; ktorego pozwolenie 
na Majorat wyprosił exkludowai Ofłrogikich ^Maffulosy 4 
tylko Globy w pokrewnosci z OHroglkierai cafita pAwella- 
rum prezentujące, tojeft Xi$ż$t Zaffawfkich z  Gorkimi Xi$" 
i%t Radziwiłłów z Sioftry fwoiey idących fukcefeorami na•* 
znaczył. Miafto zaś dalfzych jefzcze fukce£orow fwoich 
Zakon Kawalerów Maltańfldch fukcefiorem uczynił# 
Który cały w tey dyfpozycyi Xi|żęćia Ofłroglkiego proce-* 
der oezy wiftą ieft profe$, że tego pozwolenia, które pierr* 
wfźym fundamentem ważności Majoratu }ego być mogło, 
nie£uchaJ y niezachował. Ze zaś przez poftanowieni* 
Kawalerów Maltańfltich fundował nowe dwie prawa, kon- 
nexyi z prawem Majoratu czyli Ordynacyi niemaięce, ja
śnie to poznać można z prawa Majoratu w pierwfzey czę#* 
ści wycxplikowanego, które prawo zawize fif We krwi fuk- 
cefsorow mieśći, y  tylko dait preferencyi ftarfzemu 
nad młodfzego, y  dla tego, żę wyznaczoney nieftaje lmij* 
nietxkluduie wlzyftkich od dźiedźiftwa fortuny, iak chce 
jnieć prawo pozwolenia w yżey cytowafie, y  iakie ff przy-* 
kłady w Majoratach Xi?żąt Radziwiłłów, Zamoyłkich, y  
M yfzkowftichi którzy iako w nadgrodę włafnyeh y przod- 
kow fwoićh zafTug odebrali od Rzeczy pófpo]i*ey uprzywi-* 
leiowane na Majoraty prawo, tak fkutki przywileju tego 
od naybliżfeyeh aż naypoznieyfzym fukcefsorom fwoim

zon r r ^! .. * “*http://rcin.org.pl



jrdfffftrffi; M&ttiic&tifc zaś kawalerów Maltarifkicn d& 
fukcefsyi £briuny^eft wydziedziczanie ty&Jrwfzyftkich fuk- 
eefsorow,ktorzy iię po ikończoney Zaffawfkicbiini) pozofła- 
S> y razem̂  ieft śdopcya KaWstferbw MakaiMkich za fukcef- 
sórow, gdyż Polikirrt pra#em kto chcfe niena leżące go dd 
krwi, 6 zatym j  fukcfefsyipo fobie zro&ić fortuny fwóiejf 
dźiedźiccmy uczynić tego inaczey nifeittoże:; tylko przez ze- 
2śnan$ na* Ófobę iego donacyi;: tcy zaś ctfftercdytatyi y  a— 
dopcyi ani- Oftrogflu mogi czynić, ani Rztczpojpolita nie— 
tylko że rnu ńiepozwolifa; ale ani mogłaby przeż wfeelkj 
fprawiedliwość y przezorność ffroif jtózwolSć:

Ze Xi?ź§ Oftrogifi niemogf eróereditafe ftrkcćfsorowr 
Bo w Koronie niemafz prawa arii forrtiy wydziedziczenia, 
tak iak iefl forma dźiedziftwa. Lubo za§ przez konwie 
kcy? y  f?d może być odfędzony tfukcefsor* y  Statut L i
te wlki przypufzcza wydziedziczenie,, ale opifuie za iakie 
excefsa* y iakirir fpofobem^ta zaś Gftrogftiego exheredy • 
tócya am in fotm* ju rn  ani in tanom jujłiti&9 botych wy-* 
wydziedziczaj którzy fię w czafie dopiero narodzić mieli, y  
ća robić na tę exiicfedytacy$ przed fweim narodzeniem nie 
ittogłi. Niemogf adopcyi uczynić Kawalerów lV!aItań- 
jktćh, bo jus adoptionis feft prawo nie Polfkie ale zagrani
czne, które go bezpotomnym pozwalamy które znowu in- 
fzą ma' fwoi$ formę; ani rnogfby go zażyć Oftrogiki bez w y
raźnego pozwolenia Rzecźyp^fpolitey.

Ze zaś Rzeczpospolita przez wfzelkę fprawiedliwość fwo* 
i f  rriemog&by pozwolić' Oftroglkiemu na cxheredytacy§
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p ifi w ifiaych m*tcefsorow iego,* indzie za ty *n $s£ nieffiegfaby 
pozwolić na adopcy$ Kawalerom Małtańftich na roicyfcc 
fukcefsorpw. *
• Z tego tedy pryncypalnego o wy^nacźcniu fu|cce&orovę 

ęunktu Konftytucyi Koronney, widocznie o.haczywfzy, 
ze prawo Majoratu pr^ez Oftrogikiego formowane niemo- 
gto być p ra w ej, ijżnietylko przeciwko prawu Koronne
mu poftąnowionę, ale nad to dwa nowe w fobie ,epchm di- 

tationis y  adopjonis ząmyka prawa, łat w 3. wnielć mo.źna 
^onfekwencyi, ieżeji Jtea&gż prawu Oftrogflęiemu o.trw** 
Jośći iego, a dobroci O/łrogJkim o nierozdźielnosci ich Ruź% 
<JaIf?e naftępuj^ce punkta Koronnego Prawał Oraz jno^na 
ojbaczyć ieżcJi te ^owa prout ęrdinaverit mogą być pociągane 
pod pierwl&y pijnkt o ppfłanowieęiu Cukccfsor,ow napift- 
i>y? Bo Konftytucyą wci^ż pifze daley tgk: Kjard to Or~* 
dynacya wieczne mi czasy ma trwać noą obfłante ul,la pr&lcrfa 
piiom Ę$fatdibus &  ft admfjio pofjeffiwis non fubfeque~ 
tury ty w jpofoberą, aby wedle tey Oydjmcyi te dobra v tl in 
to vel in p#rte prout wdinauerit nie mogły być per bćrcdcf, 
ettąm de lumbis ęjus ©  fucceftores ejtfs ałienowane, ita tamtn. 
up ii} atijs pwnibus condltionibus Ordynacya ta juribus 
omribus tcrrefłribus Jubjaceat. A  ta Ordynacya aby do w[zcch: 
wiadomości przy fzfay męt d-o A kt T  Yjbunal/kuh w Lublinie *v§l 
ad alia qu&vis r&im perpetujtatis habentta podana być cum 
facultate immutandi, emendandi, ipfi dmtaxat durantfi witĄ 
ififius refewata. Naprzód co do abfoiutnosci pozwolenia 
Uczg fa me ftowa cży ta i|ę  ich aby wedlp tcy Ordyrtacyifedfh

bra ę
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$ra wtt in tóte *vefin parte prout ordinańjent ntemógły być alt* 
inowanę, Ze to K iiży nie do Wyznać żenią fukcelsorow, afi 
prefse do wyznaczenia dobr pod prawo Majoratu, iakoi 
tak zrobił GftrogM; że nie in /e/pale in parte dyfpono-* 
now si dobra dla Ordyfcatow, to ieft Oftrog D u b n o y 
inne, y  te oftrzegf, żeby niebyły aliencrwane,’ drugie *aśzo- 
ftawił do wolney fukcefsorom dyfpózycyi,' iako fo TarnoW 
Opatów Chmielów y inne. Tak właśnie iak te ftowa na 
końcu cum facultate mmutandi7 tmcndandi ipji dun* 
ifdxat dutante wita ip(tu$ referwata• Sćięgaią fię do dobr 
y  do akcyderttalnych okoliczności ale nie do effencyalney 
ko-ndycyij alias niemiałaby potrzeby Rzeczpospolita \v pice- 
wfzym punkcie determinować, którzy maię być fukćefscr* 
rami, gdyby tc fwoię determinacyę zmazać niżfzym'pun** 
kteifl miała przes dśnie abfolutney wolności. Takąż fa
mę wolność miał y  Jan Zamoyfki y w pięćiu ąddytamen* 
tach Twoich zażył iey na ułatwieńie rożnych po napifa- 
nym pierwfzym prawie przypadków, ale nie ńa zkalso* 
wanie Majoratu fwego przez przećiwftą pozwoleniu fwoic- 
śnu y  naturze Majoratu o fukcefsorach dyfpozycy*.

Co zas do trwałości tego Ofłrog/kiego prawa; że nić mo
że mu fłużyć prawo Koronne, bo to w pierwfzym punkcie 
©pifało iaka być powinna Ordynacya; i  dopiero w dru
gim wyraża, Która u  Ordynacya tokezriemi czaty ma trwać; 
ieaeli tedy Ordynacya Oftrogflca nie ieft fpifiria według 
pierwlżego punktu* toć rmmoże być trwała według drugie* 
go; ani' pr&wo Koronnego nierozdźUłnośęi dobr flużyć do-
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|^om>Ordyn>$yi Qftrpgikiey może, bo R w ttyęlp olU ł ffifr  
iąmych bliżfzyęh y d ą liiy ch  fukęefsorow Oftrog/kiego Q &  
dynatanji mięć chćiaia, t$k nUręzdżielnpsć tych dóbr dia 
tych tylko ąfsdcijrowątą, ktoryęhby Oftrogiki zFam ili) 
fwoiey fukcefsojrarai wy^yiąc^yi, ale nic dla Religi) 
M alty do krw i y domy Oftrogfltiego ni€m lę^ęeyf z  kt& 
fego gd yby który z wezyyanyct* do Grdynacyi fukeefsor, 
hyf Kawalerem Maltan/k;im, byłby zapewne Dóbr Pofsefso- 
Fęm, ale 2& prądem W wr flaż^cymfnię -
‘ I w fey ifed * w .te.y pięęąrfzey Jcwtftyi narzutów y
odpowiedni wynikaj! te cztery oęzewifte prawdy♦

:fierwfka. £e powfi&ecfinę pier worodzenft wa czyli flac-r 
fzeńftwa,apo nąfzejnu ęiowi^c; Ordynacyi prawo nie cxklu* 
duje w żadnym przepadku generalnie wfzyftkicii fuk-* 
GeFsorow,ale tylko dy/l yng wilie y  iifeczęiliwifi ftarfzeńftwd 
w-domach. Którą prawd* /undijie fięna prawie Bcfkira, 
y ^ % ftld c h  (fand^ie fię  na prawie Pol&im w
pozwoler^iach Wyrażonym, fuąduie fię naprzy&fadach 
tak pafironnych, jajco 4 on*owycji dobrze opifaflycii Major 
rataw, funduie; fi§ na rącyi natprainey.’ żc Majorat nie ieft 

odbierając?. krwi y Domów/ fortunę, a lt b f t |  affeleu^ 
caloić^tęy fortuny d{a krwi y .Bomu.

„, ‘p ru g a  Prawda, iż  żaden Majorat bez pozwolenia Rze*» 
czypodpalitey ftąnowiony być niemoże* K tera prawda fun* 
duie fię na racyi; \i żąder* człowiek pod prawem pofpoli* 
tym siedzący nie mai mocy w ego y  polpolitym przeciw* 
pego fyndować prawą.

Tm* m* -* v- . *.■* - »»» -•  ̂ W
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Trz$łta„ "rawda: że pozwolenie na Majorat aa liter am 
.zachowane być powin no,z wiafecza w tym Pańfłwie^gdźie a- 
ni uniwerfalr^egoo Majoratach prawa,ani formy Majoratow 
nicmaiz, y ta prawda funduje fię na oczewiftey racyi,że 
gdzie do ważności rzeczy pozwolenie wyraźne koniecznie 
ipotrzebne^am,rzecz przeciwko wyraźnemu pozwolenia zrą- 
ibiona ważnf być niemoic. !

Czwarta Prawda fama przez fię z fwoiego epifania jasna^ 
że Ordynacya Oitrogfka przeciwko naturze prawa Majora
tu* włafnemupozwoleniu, przykładam innych Majora
tow, po ikończoney M ęfzczyzn linij wydziedziczyła luk-; 
cęfsorowod fortuny, a  prawem adoptienis [  pozwolenia na 
to n iem ajic) przybrała Kawalerów Maitańikich.

Z  których jawnych prawd czterech prawdziwa w ynika- 
konkluzya,źe Ordynacya Oftrogika w poftanowieniu fwo- 
im niebyła O rd yn acya  y żadnego z  prawa y  fprawiedli-* 
wośći nie miała waloru.

Lubo zaś rzeczy z fundamentów niedobrey wfzelkie 
wfparćia niepomagaią, że iednak w yfzIt in fublicnm fcript<t 
razem wydrukowane pod tytułem A kta publiczne, raz u -  
trzymułą: ze approbacya Ordynacyi Gftrogfkiey iako by
łaby fupemacanea y próżna, tak iłufznie że nie ieftappro- 
bowana, drugi raz przywodzą Konflytucye y Dekreta Sey- 
mowe na dowod, że ta Ordynacya iefl; approbowana. C zy: 
li tedy to wfzyftko wfpiera fundamentu niemai^cą Oftrog- 
ffor^fdynacyą albo nie? Odkryie to naftępuiący.

Ł » 3  D - STAN' ■
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S T A N  D R U G I  
ORDYNACYI.

JEieli Ordynacya Ofłrogika od czafu poftanowienia Twe
go do śmierci oftatniego wyznaczonego fukccfsora wzglę

dem prawa y fukcefsyi była Ordynacyą?
Ten ftan w wymierzonym czasie fwoim dwapryncypal- 

ne w fobie zamyka Rozdziały. Pktwfzy^ Approbatę Or~ 
dynacyi Oflroglkiey. ~

"Drugi. Exekucy$ prawa teyże Ordynacyi w Pofsefso^ 
rach iey.

Rozdział pierwfzy o approbaćie, zamyka dwie Icweftye, 
Picrwfzć. Jeżeli na każdy Majorat czyli Ordynacyi po~ 

trzebna iefł approbata albo nie?
Druga. Jeżeli Ordynacya Oftrog/ka ieft approbowana 

albo nie ?

ROZDZIAŁ PIERWSZY.
OJJESTIA PIERWSZA.

JEżeli każda Ordynacya a zatym y Oftrogika powinna 
być approbowana czyli nie?

Rzecz każda od pozwolenia y opifu iegodepcndui^ca że
by byia ważna;potrzebuie koniecznie approbaty> racya te^
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g« ieft, że kto ma moc dać pozwolenie t  opifem, teńźe (ani
tylko ma moc uznać ieżeli to pozwolenie y opis albo kon— 
dycye iego Ą  zachowane; co tym jawniey fię wydaie o Or- 
dynacyach, które prawem dlaFam ilij, bo żefama tylko 
we trzech lianach zgromadzona Rzeczpospolita prawa fta- 
nowić może, dla iey przezorności rzecz przyzwoita, aby to 
jCo fłanowić pozwoliła, poftanowione widziała. A zaś dla 
ważności poftanowionego prawa rzecz koniecznie potrze
bna, aby uznała być to tak ważnym prawem, co kto za jey 
pozwoleniem ftanowił, iak gdyby fama ftanowifa. Y tak 
©prócz w fzyftkich Ordynacyi y wielu innych w rożnych 
roateryach przykładów, jawne tego dowody. W fz y -  
rftkie albowiem Potencye y nafza Rzeczpofpolita pełno-1 
mocnym Kommifsarzom dai$ prawem wfzelkie pozwolenie,’ 
moc, y  pełnowfadną plenipotency$ do decydowania jako-» 
wey kontrowerfyi, albo zawarcia doczefnego lub wieczy-i 
ftego z poftronnemi pokoju; przećięż 2a tak ważnym po-i 
Zwoleniem ftanowionych traktatów naftępuie ratyfikacya 
przez wfzyftkie flany, Racya tego ieft: bo każda zwierz
chność daiąca moc y  pozwolenie, nieoddaie wfzyftkiey 
fwoiey władzy, ale iey tylko udziela tak włafnie iak Słońce 
promieni, które choć od Słońca wychodzą, przećięż więcey 
w nim Ą  niż w yfzły.

Objtkeya. To tylko według prawa iefl potrzebne co pra
wo mieć chce,ale że niemafz nigdzie o tym prawa,aby Or- 
dynacye były approbowane;więc approbaty na Ordynacyc 
według prawa nie potrzebne. *
, L •* ' V z  ~ ' ' O d ihttp://rcin.org.pl



Odpowiedź* Tcrt. argument nie tylko approbaty, ale y po
zwolenia na Ordynacyc znosi; bo niemafz nigdzie praw® 
zeby były dawane pozwolenia na O rdynacya a zatym po
zwolenie na Ordynacya według prawa niepotrzebne. Nie- 
jnafz prawa na approbatę Ordynacyi, ale fą approbaty Or« 
dynacyi,iako tedy pozwolenia na Ordynacya M yfzkow - 
Ikiemu y Zamoyfkiemu, b y ły  prawem dla Oflroglkrego że  
potrzebne i&ft pozwolenie,y ftarai fię o nie, takteż approba
ty Ordynacyi O łyckicy, Zamoyfjdey y M yfzkowfkiey por- 
w inny były być prawem dla Oftrogfkiego?iż potrzebna ap- 
probata, o którą ftarać fię był powinien, bo gdźie prawa 
niemafz tam dobre przykłady f| prawem*

Objzkcya. Każde pozwolenię prawne flanowienia dyfpo-n 
cy cy i zamyka razem w fobie y  approbatę, ponieważ czc-% 
goby prawo approbować nieehćiało, na to by niepozwolilo, 
a zatym co ieft zapozwoleniem prawa uczynione, to niepo* 
trzebuie approbaty; tak właśnie iak że donacye fą pozwom 
lone prawem dla tego,gdyby kto zeznawfzy komu donacyą, 
tęż famę approbował, zafzkodźiłby iey ważności a niepo- 
mogł, ponieważ prawnie zrobioney rzeczy approbacya, po* 
daie w wątpliwość robotę. '
"i A nad to że na Ordynacye niepotrzebna iefł approbata, 
próbą tego itfl Myfzkowfka Ordynacya, która zaraz przy 
pozwoleniu otrzymała approbatę; z kąd poznać: że po por- 
ż  woleniu poftanowiona Ordynacya, niemafz potrzeby, aby 
ty ła  approbowana.

Odpowiedź. Niewfpominaiąc przy tey cbjekcyi Majoratu
O *  §
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Ofi:rógfkiego mc tak iak pozwolono poftanowionego, to' 
przećięż każde zapozwoleniem ftanowione prawo powinno 
n ieć  wyraźną approbai£, bo iako to rzecz prawdziwa: iż 
każda approbata* ile od pozwolenia poznieyfza zamyka w 
fobie pozwolenie,: tak co< oczywiście niepewna; iż każde 
pozwolenie zawfzfc od approbaty pierwfźe,* zamyka w lobie 
appiobatę;itak- wfaśnie iak dzień dź&ieyfzy iutrzeyfzego w 
fobie niezamyka3a k  iakojtutrzeyfźy idzie za dźfekJ?(żyjn,tak 
za pozwoleniem ftanowienia prawa,-iść koniecznie powinna 
poftanowionego a pprobat'a,ktor$ pozwolenie con(equenM po- 
ći^ga. Y ż s  każde prźez partykularny ofbbę za pozwoleniem 
poftanowione prawo być agprobowane- powirtno,. wielkim 
ieft tega dowodem za przykład w objekcyi cytowane dona^ 
cy i prawo* iako y  wfzyftkie inne prawem pozwolone Tran- 
zakeye,, które nietylko pozwolenie ale y approbatę mai$. 
W fzak to rzecz nieomylna że nim poftanowione formy 
donacyi, obligacyi^ celsyr y  innych Tranzakcyi, mieli: 
przodkowie naśizupetn? moc y pozwolenie w nadanych, 
fobie prawach dyfponowapiS pragnie fortuną fwoią, y ko-* 
mu chcieć daćdt? nicyptawor jakoż czynili donacye, y  ro- 
&ne Tranzakcye,, o czym czytać w Statucie można [ w )  
że zas' rożne takowych praw zeznawania rożne przynosiły

tłu-i ..
' (w ] Statut pierwfzy' VTslicias Kazimierz W a lk i  T itu lo  JudeX &  
fubjude* KROL fprawy cognicionis ha?reditatis dla fiebic do fędzenia łxey- 
fuie. Statut drugi w Krakowie z *  Z& ŁA D Y SŁA ZO ) 4  J A G I E Ł Ł Ą  
fofianoiviony% którym fub titulo libri Aćfcorum fub tribus clayibus ferven« 
ńii* Coram quHws ctiam Refignationes bonomm MagnOnam peragufó 
tuf. http://rcin.org.pl
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tłumaczenia y  kłótnie, ZYCrM IIN T A ® S S S T  w Roku 
*52j. poftanowil formy W endycyi, donacyś, Cefsyi y  wszel
kich zapifow, [n]  które aby dobrze w Księgi zapifywanc 
byty, d ozór Sędziom y Podlędkom zalecii. (o]  Już tedy ta
kowe prawa miajy pozwoleńie, nviafy y  formę a icfzczę o 
ważność praw zeznawanych kłótnia w Ądach nie uiłala. 
Zeby tedy takowe prawa zupełnie były ważne, w Jaj 
dwadzieścia potym tenże Z Y G M U N T  approbował wieczy
ście Statutem powfzechnym te wfzyftkie partyfculara* 
prawa, które tylko według formy y opifu Statutu zeznam 
he będf, y  przeciwko niio, ftronoro, y  ich Prokuratorom 
mówić zakazał. Z lq d  jawnie poznać że ieżeli wfzy- 
ftkie około włafnych fortun pofpoiitym zwycżaiem c zy 
nione partykularne prawa, nietylko xnąi$ pozwolenie y  
formę ftanowienia fwoiego, ale jefzeze za pozwoleniem y  
według formy pod dozorem Zicmftwa fianowipne m.ai| 
approbaię; iakże prawa Majoratow w Polfzcze niepowfze- 
chne, zupełney formy prawem cpifaney niemaięce, pry-* 
watnie wr domu bez oka Zwierzchności choć nieprzećiw’- 
ko  pozwoleniu pilane, obeyść fię bez appmbaty y mop 
(prawa mieć mogę? Coż dopiero mówię o Majoraćip 
pilrogfkiiji przeciwko prawu pozwolenia napifanym?

Niechodźi zaś tu o approbatę od kogożkolwiek (  iak 
cytowano w objekcyi na donacy? )  ale o approbatę Rze<- 
ęzypofpolitey: bo ^onaęya według prawa zeznana, ieft 

.  rt , prą-,
In Scatuto jlegni foli® 19%. [0) i ? ; f .  Folio 2 J« Scacmaw SC- 

GISMUNDI PetticoYi*.
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prawem aprobowana; y ktoby i| znowu approbowai pro* 
źnoby to robii,- gdyż partykularny człowiek niemoże 
przydać wagi tey Tranzakcyi, ktor$ prawo Koronne uw 
twierdziło; iako przeciwnym fpofobem? gdyby donacy$ 
ńicwediug formy Statutu uczyniony a zatym pod appro- 
t>atę prawa Koronnego nkpodpadaięc?, fto razy approbą- 
wal, będzie nfc warta y zkafsowaniu podległa. Co fa* 
jno applikoWać do Oftrogfkiey Ordynacyi można.

Ze zaś na dalfzy dowod niepp<rz€bńośći arpprobaty przy- 
powadzona icfł w objekcyi approbata Ordynacyi Myfzkow^ 
Ikiey; Z  przykładów approbat na Oiyck$ Zamoyfk^ y My> 
fzkowfk$ Ordynacyi to tylko wnosić można,żc ki«dy niewię-1 
cey iakcztery w Polfzcze Ordynacyi,a trzy roaią approbaty* 
ioć powinna mieć y czwartaków lżeni znać to z tych famych> 
przykładów iak Ą do ważności Ordynacyi potrzebne ap- 
probaty, bo Ordynacya Oiycka nic miała Sclcmitaum po* 
zwoknia od wfzyftkich trzech ftanow lecz tylko od jedne* 
go, ale że ma od wfzyfłkrch flfanow approbatę, ma wfzy- 
ftkie Seknnitatcsi gdyż approbata od wfzyftkich, bez ża-* 
dney kweffyi prAftippenit pozwolenie od wfzyftkięh. Łubo 
2&ś to fzcźegulne prawo approbaty Majoratu Mylzkowftie*- 
goieft przed poftanowieniem tegoż Majoratu, jednakże by# 
fo koniecznie potrzebne temuż Majoratowi* y zaraz od na- 
pifanie?y do A kt podania iego ftużyć mu wfzczcgulnośćr 
zaczęta, y  ffuży, z racyi, że w efśencyalnycfi punktach nie 
ieft €ontr4 natrtiram ©  formaffi jfierwlzych przed lob§ Ma^ 
joratow zrobióńyy tak właśnie iak cytowany wyżey dla
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wfzyftkieh ftanowiony Z Y G M U N T O W SK I Statut, 
wfzyitkiepoznieylze po fobie approbuie .fortun dyfpozycye, 
które według fwoiey natury y  formy poflawafy y 
wać będą. Nad to ta approbata nietylko do utwierdzę* 
nia Myftkow/kich Majoratu ale y do ufpokoienia tera-* 
znieyfzey kwcftyi barz® potrzebna, która codo jfcwa iefl 
taka .(> )  ' .

A  my )u ż  cx nunc pro tx tm c  tę OrdytiJcył tak Jakoby był* 
Wpifana y do A k t  podana bez dalfiey approbacji Aiitbpritatę 
Q onvmtus pYtfentis ćpprpbukwy y ratyfikuicmy. % k$d 
widzieć można iak iefl: wyraźne Rzeczypofpolitey zdanie^ 
że na Ordynacyc wpifane y do Akt podane powinny t y ć  
approbaty, kiedy MyTzkowflca ex nunc przypo.zwoleniu, pro 
extunc po wpifaniia y do Akt podaniu, approbo Mana. y  te
mu zdaniu w Iłowach y ucżynkacji p m ż  Rzeczpofpolit§ 
wyrażonemu przed lnhemi zdaniami pierwlźe dać micy-* 

.fce przyftoi. W&ak y  .prawo Ziem Pr u /kich nie z t$d 
ma* wagę że.pozwolone lecz że ieft y  approbowane, bo Sta
tut Wofyńfki kijka razy pozwolony a że riieapprobowany* 

- wagi prawa niema.
Przyczyna za§ tego że Ordynacya M yfzkow&a nietalc 

iak inne ale zaraz pó napifanym poźwolaniu.approbowana, 
niżey potr?cbnieyfza będzie.

(jf] t<Toi. Folio 7 4 8 . Titulo Ordjrttacya 3 * ^  MyjtMmjKic*.
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QUESTIA DRUGA.
Jeżeli Ordynacya Oftrogfka ieft prawem' 

. : approbowana alba nie?
Odpowiedź. T~jr E Ordynacye Ofycka, Zamoyfka y  My- 

^ f y szkowfta fą approbowane, wfzyfc.y tema 
wierzą na tym iedynie fundamencie: iż 

widzą y  czyoaią wyraźne w prawic approbaty. Ze zaS 
approbaty na Ordynacyą Ofłrogik* nikt w prawie widzieć 
jf czytać niemoże, równy ma fundament d® wierzenia, 
nie jfcu approbowana,

Objękcy*. Ordynacya Óftrog&a niemogfa być po** 
trzel>na approbaty iak inne, bo inne Ordynacye na ic-i 
dnyra tylko Seymie pozwolone, ta zaś ma w prawie świay* 
de&wo, że na kilku Seymach pozwoiona, Przy takim 
tedy więkfzym nad inne przywileiti dofyć ieft ważna.

:K)dpwiedź- Lubo rzecz do docieczenia trudna,że Xią* 
fę  Oftrogfki ftaraiąc fię na kilku Seymach o O rd yn acyi 
y  m^iąc ńa każdym Seymie od wfzyftkich trzech flań 
jiow ticmm contraduente.pozwolenie, za co zaraz na picr- 
wfzym nieotrgymaf Konftytucyi, y zadawał fobie pracę 
ftarania fię na drugich Seymach, kiedy mu nikt nie-** 
przeczy! na pierwfzym? Jednakże tę ciekawość powa
dze pod tamten czas pifz ĈCgo prawa indulgtre trzeba:.

E  Z kąd -
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Zk$d by łcdi^ak te kilkorakie pozwolenia miały przyda-^ 
wać więcey wagi pretendowanemu Majoratowi Oftrog^ 
Ikiem u riu masz fundamentu, bo wiadza y powaga Rzeczy- 
pofp-ohtcy iak ieft raz nay więklza y  naywyżfza, tak za 
dwoma czyli trzema razami wyżfza y  więkfza być hier- 
»oże. Jeden zakaż prawa niemniey neguie niż dziesięć 
na iednę rzecz zakazów, tak tez dziesięć pozwolenia na 
.Ordynacyi Oftroglk$ nie więcey pozw alaj iak iedfto.

Obiekcja. Jeżeli koniecznie o approbatę chodzi? a 
nie dość że ieft approbaty przez trzy Konftytucye Ko
ronne sfnnorutn 1624. Folio ido cf  itulo Suplement ffr'oy/ka 
Jiwarcianego. 1627. Folio Ąto. Titulo Ochrona Ukrainy" ęd 
Pogan. 3628. Folio 529, Titulo Obrona Ukrainy od Pogan, K to  
rc wfzyftkie trzy Konftytucye iako oftrzegai^ wyprawę lu 
dzi z Ordynacyi Xiążęcia Oftrogikiego, tak przez to famo 
approbują Ordynacyą iego.
i Odpowiedź. Do tych trzech Konftytucyi należy je* 
fzcze y czwarta 16p. Folio 6to ‘Titulo Obrona ybeiptuzeń^ 
ftwo Ukrainy tychże ludzi cytui^ca; bo im więcey praw 
takich będzie, tym barźiey nie będ$ approbaty: gdyż na 
approbatę iedney tylko potrzeba Konftytucyi; tych zai 
dla tego ieft kilka, iż nie approbatę Ordynacyi ale obro
nę przeciwko infultcm Porty OttomariJkiey [  które w 
tamtych latach powtarźała )  pro.objedo mieli, co jawnie 
p o kazu j y ty t u iy y  tenor tych famych Konftytucyi któ
re każdy czyli in wluwine, czyli w ikryprach pod ty-» 
iulcm Akta publieźne czytać drukowane może. Jakoż
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gdyby Rzecfpo{polita chciała tę approbować Ordyflacy^: 
uzy mogłżeiby iey kto bronić? Albo czyliżby nieumiał* 
tak wyraźnie napjfać iak napifała dla O łyckiey, Zamoy; 
fkiey, y My&kow/kiey Ordynacyi approbatył Kiedy tę 
Ordynacye approbowac chćiafa.

Objikcya. Choć niemafz wyraźnie w prawie: że On* 
dyftacyi Oftroglką approbuiemy tak iak w innych ieft 
approbatach, aleć przecie z tych Konftytucyi w nosić 
Każdy może: że kiedy tych ludzi których Ofłrogfki w 
fwoiey Ordynacyi^ naznaczy ł  przyięla Rzcczpofpolita,to6 
iuż przez to przyięła cał$ Ordynacyi a zatym iąapproba- 
wała.

Odpowiedź. .Niechby tak było że*p rzyięćia  ludzi 
wnośię approbatę Ordynacyi można,to ta wniesiona appro* 
bata będzie w reprezentacyi zdania u tego, kto tak wnośij 
ale iey w praw ie ńapifaney nie będzie. Zeby zaś co 
by to prawem, nietylko ieft mało partykularne zdanić 
lecz gdyby y  wfzyftkic trzy ftany tak wnosiły, y tak fię 
im zdało, a nienapifały tego zdania, iefzcze prawem nic* 
feędźie;gdyż potrzeba aby każde zdanie które byćma prawem 
napifane, podpifane y  publikowane było. Lecz że z tycŁ 

, wfzyftkich Konftytucyi y  przez takową fuppozycyą for<- 
inowana być nie może approbata Majoratu Cftrog/kiego; 
broni tego natura prawa iMajoratu w yexpiikowana w pier- 
wfzey części, która iako ieft fzczegulnyrn dla pierworo-* 
dxeńftwa refpektem, tak żadnych danin, hiraczow y  try^ 
buitow więcey nad pofpolitc wfzyftkim nieprzyimuie;
. • ‘ . Ez Jakohttp://rcin.org.pl



Jako tedy z natury prawa Majoratu nie idzie konfekw^ft* 
ty a ' dawania tfoo. ludzi, tak z przyięćia 600. ludzi niei* 
tlźie konfekwencya przyięćia prawa Majoratu, gdyż te 
dwie uzeczy rożne fą od fiebic natury y form$. Bo de 
uczynienia przyfługi Oyczyznie według każdego mo
żności w fzyfćy jey Synowie mamy równe konnaturalne 
prawo wcśle rożne od n itury prawa M śjoritu, ani na to 
(  tak iak na Majorat )  pozwolenia y approbaty od $ Rze
czy pofpolitey trzeba, Y tak nicpotrzebował Marcin 
ZimoyJki kiedy 200. jazdy mfacie .zgromadzonych na E* 
lekcyą KRÓLA JANA Stanów ofi&Tował Oyczyznie,kto* 
fa. wdzięczność mu tylko za to wyraźiwfzy obligowała aby 
tfotrzyiftał co z prawa riaturalney miłości, ale nie zprawa 
Majoratu obiecai. Jako tedy mógł Oftrogifcj fundować 
600. lud^i niefunduięc prawa Majoratu tak mogła Rzeczy 
polpolha prżyimui^ććoo. iudźi^ niepraytyc, a zatym nic^ 
approbowaó Majoratu.

Objtkcya. A też Konfty tucye 1&57, Folk %i/Titulo Po* 
żwolenie rezygnacyi,y 167J. Foliowi. Titulo approbacya Re- 
fcygnaeyi, które dowodzę ważność Ordynacyi Oftregfldey; 
kiedy części gruntu pod W arfziwą będącego bez ko n fen fu 
Rzeczypcfpolitey kupić D trh c ff niemogł, że do Ordyna-n 
cyi Oflrogfkiey należał, aż pierwfza Konftytucya na 
przedaż pozwoliła, a druga te przedaż approbowała. Po
tym dwa Dekreta Seymoweieden ?a W ŁA D Y SŁA W A  
czwartego a drugi za JANA KAZIM IERZA naft?pi©ne, 
które już też nie przez illacya iak Konftytucye o ochr©-
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fcie Ukrainy, ale wy raźne mi flowy apprqbacy§,teyżt Q&- 
llynacyi w fobie, zam ykaj. , - :• , t  . p ... ,j..: 

Odpowiedź. Tc dwie KonftytucyeDcnhcIFowi 
gdyby fię śćiągąły dó dóbr W ‘dyfpozyćyji Oftrogikiego z$ 
Prdynaokk napifanycb, przećiężby iefzcźe niebyfy zwy-> 
fcsayną afprobśt*, chyba tylko wnofzona z  nich znogia- 
fcy by4 approbata, lecz nłe w prawie napilana. Ale że 
W c4ie otye&ftto tych Konftytućyi o grunt dla Denhofta nU 
fię do mnie-m&ney niesći^ga Ordynacyi, dowodem tego 
i«sft taż famA Xięćia Oftrogfkiego dyśpozycya; bo G linki 
których DenhoJf niabyl, Xi$ie Oftrogiki wyraźnie pofo- 
ż y t  między dobrami zoftiwiottemi dq;.dżiafu> y  wolne y  
prze$ fukoefsoft>w prżcdaży niepotrzebui|cey ani pozwo* 
lenią, atii approbaty Seymowey [q ]  Y  tez fame G lin k i 

ktprych Denhoff cżęść na Pafac nabył, )  ter&z fię zowi$ 
j61jexandry^ czego iefl dowodem Tranzakeya przez Kom— 
laifśaraow wyznaczonych od JfiNA TrśeeĆiego między Ka
tarzyny Rądźiwittow^. Matkę, a Teofilą iey Cork* pofta^ 
nowiona^ w Aktach M etryki Korohney oblatowśna. [ t )

. Jle ząś cło Seymowych Dekretowi* Jako iedne tylk® 
wiary* nafgey decyzye potrzebuj ślepego^ poHufzeńftwa

ro*
. [j) Reliqita ver& bona videlicet CaftrUm & Civitas Tarnów Juxta 
4uoifrbi diyifione cefsit cum praedijs & villis,adJd pertinentibus, Caftra & 
ctyphd& <ffli?wtorka Opatoiv Chmielów Pfocholńe Chramów GHńk'Kubieizyn 

Ntin Ordinatioai F.*d diyjfioni fubijcienda. PunĆłum Ordmaticjii* 
ęjftpogiaoaJ*

[r) Glinki alias AlezanbyA przy łParfzAme bęĄta prAwu dożywotniemu 
'<P. f̂ dk<W(lerz.yney ępJUgat będ&it* . . .  . ,

V
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foźumu, itk  wfzelkicń fublclliow pekreta z  ^wfafzcza #

f ubliężnj y 4° lyfzyftkicji ńąleżącf wchodzące kweftyą 
lubo ich lama .tylko przyzwoita juris^ykcya 4kafsować 

może J  wa^ę ichućdnałc ile lię do kweftyi ściąga, poznAA 
Wjać y  fwpic wyrazie zdanie rzeejz każdemu przyzwoita; 
zwłafzcza iź B ekreta5ęyęiowć ni« w ię k s i mąi$ od Pe*- 
Icretow Trybunalskich powagę, bo iąko Trybunał ieft u *  
ftanowiony na ipieyfcii generalnych f^doW1 Seymowych* 
fctore wfzy/tkie fpraw rodzaie fędźfty, tak Dekrefa iego (% 
porownane % Seymowenri ,przez Konftyśucy^ 1578/ /'## 
?J271 A juź# y  folio 320. *liiulQ u twi e rdzeńie Dekretow; y  
przez ni£fze potym K onftytucyi. to też rzecz ni*- 
£ayna j|ż w kSzdynj f^dźie zmowne Dekreta niezbronne* 

Że zaś w f$dach Seymowych zagęściły ffij były kon*> 
dyktowe Bekreta w fpr^waęh zaboyftwa [  w k t ó r y ś  
iVfzelkiey zgody pr&wb zakazało )  oraz K rolew łzczyzny 
przez' tśki&  feoncfyfcta^e .Dekr^m obracano wdobra dźie* 
Hziczne y  od publiczny cH uwalniano fię poda* ko w, dla 
tego Rzecźpolpolita w tych tylko trzech okolicznościach 
Wyraźnie zakazała przyjmować kondyktowycłi Dekrc— 
fow przez punki Konffytucyi i€ąi. Folio Vvo w tefłow a* 
£<ferendar$c tę& zgodnych ‘Dekretów dc eon fen fu partium iu 
edujis bęmicidtipQcipt[bwaćy do Kamellaryi odfyłać niemait$ 
także też zgodnych Dekretom ki caufis rafiom bonoram Reipur* 
plicA y w jprawack ktwtbyfyodatki RzcGzypofpolitey zachodziły 
)fodpife wały dp KapceJUrji odfyłae niewaify W  innych 
‘j A f  materyach iak pfzedtyęi było tak y  teraz zgodzie' fię
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n i  Dekret tto lm v Rzecz tedy c « a  ń&ym;aftó te f a ł  
iDckreta powinny mieć móc cfecyztyi Seymowey, udeoinne 
t)ekr*ta przez decyzy% ftattówfoiic? AlSo teź iako pratfż 
$artyfcularn$ ofobę w domu napifarie f  Referendarzowi 
•ddane, uzurpować fobie tey wagi niepowinny* $  n&y* 
frz o d c o d o  prerw&ego pod im ieniem  WŁADYSŁAWA 
tV . wydanego Dekretu trzy  zachódzą tfudnośći^ktore nid- 
foz  wala i§ wierzyć aby fen Dekret rnogl być cxjertjs eon- 
irfrwyfijs ferowany.

PicYwfza. Trudność iak pogódzić Órdyńaćy^ ż tym 
Dekretem? Bo Ordynacya zakażała o6ći$żać dofir Oftrog- 

t̂icfe ctiam rc judicata Jupet flrepitnm juiis [ub nuilitate eA 
mniufn aftenfałcruw, y tylko niżfzym punktem oArzegfa 
ib y  k&cś (rońofum cxlek ftbi ńcn ‘tilacatur thtuitu hujns 
tandithnif de non ahtnandis Jcu inonerandis honis trzy  Wdy 
feśiado m nieczynif/ kazała aby fi quam ińjuriafn nonjam 
0ut ddmmm fccerit w fen ćzasju ri public o pareat pref $• 
rnfiibm fatisfaciat: Jak fą ffowa tey Crdynacyf. 1*4 
łprawa z ^ & i f y k f  Łuckim Syfa barzo dawna nie ifjjuria 
pova ktofaby zaiednyni tfizem ufpokojong. być mogła, 
łi  zniey [  nieodfyfaięc ad atia bona non órdinata ]  włożono 
Wieczyftego ciężaru aby bm s dóbr Ordymcyt tnodernUs &  
fto  temperę e%i(łens (  w iba Decreti ]  pfaćil ćo R oi po Zfc 
500. Órdynacya od Dekret# ftarfea afsertiut być prawem 
Raźnym y wiecznym, a zatym piankta wfiyftkie rowUey 
Wigt miięcywf która ta kich ciężarów fub nuilitate t)icYeto* 
Kum zabroniła*'. £>ekret £eymoWy takie afs er i fur być wa- 
źnj;m;iak fię to dwoić pogoda? JDrtf- 1
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. Druga Triidność, że plfze ren Dekret iż Ordynaeyf 
Olhógłka.pozwoiona yappirobowana. Jakim fpofobem 
tę approbatę obaczyć ktorey w prawie niemafz?

Trztfia, Tafcże niemafa trudność. Jat ten Dekret 
ża W Ł A D Y S Ł A W A k R O L A  naftąpiońy pogodzie z dru^ 
gim Dekretem ża KRÓLA JANA KAZIM IERZA haft^pi^ 
riym, żeby równy obydwa mogły mieć kredyt, bo ten zt  
W Ł A D Y S Ł A W Ą  pifany w Roku |645v wyraża że.OFdy- 
nacya Ojflrogika już.approbowana, a drugi za JANA K A 
ZIM IERZA ‘w Roku j.667. w lat 22. po pierwfaym Dekre
cie nalepiony dopiero tęz Ordynacys approbuie, Co 
wfzyftko żadn$ mi£r$ niedowodźi aby powaga y  poprzyj 
śięśona f§dow .Seymowysh wiara takie mogła formowa! 
|teeyzyfcV  ̂ '

‘ J łeby zis  y  ten driigi za JA N A  KAZIM IERZA pifan^ 
approbuiący wyraźnie Ordynacyą miał mieć moc y wax 
gę fwóij: Broni mu tego nat-ura ^du, broni natura Sey-* 
mow, .bfonią wfzyftkie o indach Seymowych Konftytu** 
cyc, broni y fama niezachowania. w nira juris terminali-  
^ 1, .która w Ądacfi Seymowych dla dobrego przykładu 
niżfżym .fubfeńtom ż&wfze o b fe r. wo wb n a ■ by w a.

Ą naprżodbrofii mu tegouśtura Ądow,y Seym o^boW  
kona* u raJSe y m o w, ie f ł m yw yżlza  władza fłanowi^ca prawa, 
tik  hśmr^Jfądów ieft jum dykcya, piinuiąca tego prawa y  
karoca-za przeftepftwo iego. inaczey gdyby Ą dSey^  
;mowy cniał moc ftanowienia prawa, nietyiko by fię ni-* 
ęzym nierozntt od famych Seymow, ale iefzcze byłby
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-więtcfzcy dilelrtosći w flanowieniu prawa niż Seymy, kfo^
£e iednego głofu wolnego oppozycya zatamować y zepfuc 
może: S?dy zaś Seymows i l epluralitate wotorum konkludu
jące zawizeby poftanowily co chciały, a .przećięż nie tylko 
w yzfzęy alG -yrowncy z Seymami Sądy Seymowe mieć nie- 
<Hiog$. władzy, ponieważ Seym miał moc y ma zawfze opi
jać  władzy fijdow Seymowyćh, iakoź y opifał, a fądy Sey* 
nvowe mniema*! władzy 'Opifywajć Seym uy mieć iey żadnf
m m - m c m o g ? .  f f y J a f h '

Bronią wfzylłkie 'o poftanowionyćh Ąda«a*e3y  Stymow  
m ada IConftytucye opifui^cc tychże f$dow formę, fpofob (|- 
<dzenia,y matery$, o ktorey fądźić tylko, a nie więcey mo-j 
'g%, iako świadczy Kronflytucye słmcrum 1578. Folio • j2lJ 
■Titulo C o  Ądźic mai§. ^607. Folio 8$6. ‘Tituloo Ądach^y znoą 
wu Fulio S40 o iRemlfsach Trybunalflsich na Seym, 1641* 
JF0//0 7W0 il ttulo *o porządku fadzenia (praw deymowych, Któ
ra to oftatnia Koriftytucya w punktach fwoich dc tenort 
tak pifzc; ^by [prawie dliwość •Swifta wfzyfcy zarowno w [4* 
dach naszych •Scymowych odnosili; ten porządek około odpra-  
wcwania fi* do w za zgoda wszech firnów poHanawiamj. Nfr 
przód (prawy wfzyflkk Jadom Sejmowemu nalćkaćt to ic/l kxy~* 
windy , Rcmifsy od fadow iv[zelakich} tHsarzZiem/ki w pifywac 
ma &G' Potym pifze Infze zaś (prawy Seytnowi należące 
i.ako Kwarctane, fis ci, de bonis nullojure receptisy Remi(sy od 
[adu naszego zadworntgo, takimze porządkiem wpifowane & c .  
Zkąd poznać że y natura Ądow y prawo o tychże f^dack 
ijanowić approbaty Ordynacyi albo decydować o niey z a j 
btóuaia . F  Bro-http://rcin.org.pl
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Broni nakoniec ważności Dekretowi temu y fama 

iniezachowana w nim co do decyzyi approbaty forwaiitas, 
•ponieważ termina, kontrowerfye, y  cała fprawa była od 
Inftygatora Koronnego przeciwko Alexandrowi Zaftawikie- 
mu o karę, źe nie dał 600. ludzi. Miafto ktorey kary n a- 
3>ifana fenteneya approbacyi Ordynacyi, o co ani In fty- 
gator, ani Zaiławiki pożywali, ani m ogli kogo pozywać, 
.ponieważ spprobować Ordynacyi fama powinna była 
Rzeczpospolita,która iako fama fobie Sędźię9tak do żadnych 

vf$dow "nie należy*
Uymuie ważności temu Dskretowi y  oczewiście (--fkb 

wui?c Ądow Seyraowych powagę ]  kondyktowym go byś 
jrobuie łConftytucya na kupienie gruntu Denhoffowi, na- 
tyraże famym Seymie, podczas ktorego ten Dekret koo- 
dyktowy do Akt w pifany^ nafłępiona, z  dwóch okoliczno- 
śćifr raz że z początku zaraz wyraża ; iż JAN SOBIE
SKI na ten czas Marfzałek W ielki y Hetman Wielki K\>- 
fonny byt pierwfzym Opiekunem iakoW u y Rodzony A- 
łexandra Zaftawfkicgojon tedy fam iako Opiekun prezento
wał OfobęZaEawikiego y nim rządzii,con[equenter fam powi
nien był ftawić te 600. ludzi,y ieżeli ftawieni niebyli, fam 
powinien był być pozwanym oto, a przećięż iako Hetman 
W ielki Koronny, był Delatorem przeciwko Zaftawikiemu, 
ponieważ ten Dekret ad delationem Hetmanów ftawał: 
Czego by f^d żaden przypuścić niemogł, depieroż Seymo* 
Aryr aby w k d n ey  Ofobie był y Aktor y winny. Drugi 
faz; co by to było- za imanusnkris^ aby o ważność kawałka
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placu na Fafac Denhoffbwi Seym decydowaf, a o ważftośc- 
caiey Ordynacyi f$dy Seymowc? )

To tedy wftyftko około tych Dekretów obferwui$ę 
wnośić można: iż nietylko nieapprobui$ Ordynacyi, ale 
raczey teg© p ró b u j  że Rzeczpospolita nigdy iey approbo- 
wać niechćiala, kiedy fię o utwierdzenie dla nicy, aż takic- 
mi ftarano fp#fobami.

P ró b u j iefzcze y tego te obydwa Dekreta, iak f$ fzko^ 
dliwe powadze Dekretów Seymowych, a co naywiękfzaj 
wolności gfofu fzfeodz^ce, Dekretów powadze > 3o wpro- 
w adzai| opinif , iakoby takie implikaneye y imaginowa- 
He dowody za prawdziwe uznawać m iały Seymowe decy- 
$ye €Xcontrowerftjs ferowane,o czy*m y  przykładu niemasź* 
Uwłocz$ wolności głofu? Bo zoftawuię ślady; że te ma- 
terye, które cites tibertatem wttandi na Seyrnie traktow a?- 

być pow inny, mog$ być ftanowione na ladach Sey- 
mowych plmslitate wtorum* Co iak ieft rzecz niebe* 
ipieczna i expiikowae nietrzeba ; azatym potrzebne do-t 
fyć (taranie, aby iako zabroniła Rzeczpofpolita w fprawach 
o k ry m in a ły , o Kroiewfzczyzny , y podatki publiczne 
jprzyimować kondyktowych Dekretów; tak żeby y w ta-^ 
kiey wlękfzey nierownje (  niżeli te wfzyftkie trzy ]  m a- 

-teryi, bo wfzyflkim prawom dc Ubirtatt wttańcii ubiiżaią- 
cey; przyjmować kondyktow zakaaata.

O b j c k c y Ktoż widział w lat fto y więcey zadawać 
kondykta D ekretom , które przez tyle lat niepodlegaty 
kwelłyi* :
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^ W T ; 44l 8» l *
'Odpowieflź. Po śmierci Oilatniego ZaiTawikiego kle*2

dy była kweftya między Malt$ y  fukcefsorkami naturaI-,1
neltii Xiężn^ Wisniowiecką y Xiężn$iRadźiwiłłi>W$,> albo-)
wiedziano na ten czas, że f§ te  Dekreta albo-nie wie dziano >>
jeżeli wiedziano y zafzczycaia. fię, Malta; niemi?: Toć ty tir.
Dekretom żadney nieprzyznano wagi^ gdy,z dobra przyznać
naturalney;fukcelsorce KRO L z: Senatora mii y Urzędnikami,,
a nie Maicie.. Jeżeli o n iohi nie wied źi a Ho £ jakże mógł kto>
kweftyonowac o nich niewiedzy czy f$ na. święcie £ Jakoż;
teraz nowo kwerendowane^ y drukowa net*

Czas zas' y na.ydłużfzy takowym defektom nic: więHr
cey nieświadczy iak że zafłarzaierni defektami czyni.,

Na koniec tc wfzyftkie Konjłytucye y Dekreta Sey**
mowę oflrzegai^ce 6ooi ludzi dla Rzeczypofpolitey, tełii
tylko mógłby utr2ymywać,że fą approbatę y ważnością Of-

“dynacyi, ktoby chciał pfuć; prawo Rzeczypofpolitey do
tych ludzi. €oż ałbowiem ieft RecefS Sey mowy po tych
w fzyftkich Konftytucyach y Dekretach naftąpiony^jeże'*-
li nie poddanie w wątpliwość ważności Ordynacyi* Y  za*
wiefzenie rezolucyi dobra albo zła taż fama O rdynat
cya ? Jeżeli tedy te Konftytucye y Dekreta f£ approba(|
Ordynacyi ? toć ich famych waga* razem z O rd yn a-
cyą wątpliwości podpada^ a zatym niema pewnego praWa
Rzeczpofpolita do 600. ludzi ,- con(iqpentm niema: coby
ważnie obligowało dziedziców do dawania tych ludzi.
Albo tedy wyznać y wychwalić miłość ich ku O yczy—
znie należy, że prżed rezolucyą Recefsu y decyzy^: dobrej

v- /  albo
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tr s ^ , 
alBo 2& prawa r o tych; ludziach napifane? Dai$ tfoćfr 
l:udźir aJbO' (co favorabilius dla O yczyznyJ przyznać, żfe* 
dawanie ludźi z prawem' Majoratu' konnexyi niema,' £t 
zatym: Konftytucye y  Dc kreta tych 6oo> ludzi* ubeśpie- 
czai^ce dla tego* niepodpadai^ podi wątpliwość Seymowc*- 
go Recefsu, że nic do ważności Ordynacyii nienależni 
Te tedy; co do dxugiegp ftanus Ordynacyi Oftrog&iey/tran 
ktowane dwie kweft.ye,. dow edz^to icH- pierwfeaprobuw 
ie iż każda* Ordynacya dla- ważnośćii fw oiey potrzćbuir 
koniecznie apgrobaty.. Probuie Druga:: iż: Ordynacya: 
©ftrogfka* niema approbaty,. a zatym  wynikam KonKluzya^ 
że Ordynacya* Oftrog&a. w drugim fta-nie* fwoinr ódczagm 
goftanDwicnia,, względem^ prawa  ̂ niekyfai Ordynacya,.

ROZDZIAŁ- DRUGL
CLUESTIA PIERWSZA.

jeżeli? Ordynowani! Sułcelsorowie utrzy
mywali' całość: prawa' ©rdynacyii Ofirog- 
fkiey; a zatynr jeżeli pirzynaymnieyr wzglę
dem: Sukcefsorow wydawała śi§ być w dru

gim ffanie £w oim: ©rdynacy ą?
f / twe y widoczne fą tego dowody że ta X i^ ć ia  'Ofłrog- 

ikiego dyspozycya- w ftkraniach^ śię, o iey approbatę. 
,  ‘ s d a w a * ^
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fcdawaia fię byc przyjęta, w Rutkach zaś co do fxckucy* 
iey zaraz od śmierci fundatora zachowany y akceptowana 
jnicbyia* Picrwfzy albowiem dobt tych  Pofsefsor iak 
barzo widoczne czynić okofo iey zepfućia dyspozycye y  
lak  i |  ąnnifailowac pretendował, świadczy Krayfztofa 
£ęćia Radzi wiita taki w Grodzie RraAflkim przcci wko A le- 
Kandrowi Zaffawflciemu Zięciowi Janufza pftrogfeiego 
ęzynioi*y M anifeft ( / )  Qj*ia ipśe ( to  ieft ^afląwiki )  

.JMulta in contr ar mm cjusdem Ordinatm^is ad ipsam tn dft-  
bium uocandam, cowelUndćw, €ver;endam  ̂ &  anmbtlan-* 
dam attentat &  ag't ($c, pręgrcjsibusty (m$ ad bom alt- 
fw  quaw m ns uoluntas Ordjmtms prat dupomnd# ac 
pedet/ntim 6 (lirpc fuccefsorum Ordinatcrum alienand4 
ynitititńda coli im at & c . Zkq.d dofyć ieft świadt£\wa iak 
fę O rdynacyi pierwfzy zarąz Zafaw & i z fundamentów 
^ruinowac pretendował.

Niezachp\yywali iey y dal,ś’i fukctfsorowie w .tym 
jkilkokrotme oftrzeżonyro punkcie :~żc do tych dóbr wie
lu Pofsefsoro w przypufzczali. Jak zaś to mocno obwa:* 
rował Fundator, aby leden by i tylko tychże dobr Pofscfsoj; 
widzieć z icgo dyspozycyi można. Y tgk naypierw fży 
p u n k t Prawa pr^ed wfzyftkiemi inneini i<eft taki.

iwo. Porro Ordinathtys bujus poB prAwiffa pńmam lc-* 
gem {łcttuit 9 fcmp&r umcum tantum h we dcm, bomr&m in- 
frafiriptoruw ordinatĄ difpofttiow fubjc&aruty Pcfle (jorem, ttm* 
pWibus perpttms. fCo famo „ubelpieęza w naftępui^cych 
punktach. , '

(j)i<520. F. %. ipło Fefto SS. Innocentium oblata tego Manifefiu tuGrodi/t 
/bufom i ć i t ,  (iie 22. Februarij. c
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s ^ . ,  , t 
ide. §}uod ft unie u s fucrit [fiWus] whniuyrt gcneralittr bfr 

norum fiłorum mebilium © immobiltum mdlis exeepńs obtineat 
fmcefsionem &  pojjtjsianem pGYpetuaw<

yio- In iis iy tu r  omnibus jupra/criptis bonis unicum folum 
majorem natu filium  h&redem dominum ujufruiłuarium eon* 
fiiłuiK * * ; : /

Ątd. Et fratns defunttorum ek utroćfc latere germani m us 
po/ł alterum 'uicifśim tn bareditatem dominium ©  pojjefsionem 
bonomm ordinatorum fuccedent.

Sto, Unwerforum bonorum Juprafcriptorum h&reditatem d&* 
minium © pojjefsiomm devolvi deberti*

6iO. Nećfc phtresĄmm ums preximi PoJJefsmś na fu nta~ 
joris filius u d  proximu$ nepos commetf) oratorum bonorum Jtt 
tlomnus P&fsęjscr &  b&res ac ufufruBuarius•

7'XQ, cianquam legi ti mus dominus bona cadfm omnta Qr- 
dinationi pYAfenti fubjeŁła oceupaYC teneYt <© pofsidere,

Po tych wfzyftkich o nicfozdzielnośći poflTefsyi napi-* 
fenych punktach , napifawlzy prawa dla fukcefsorow* 
aby om dopiero iak który Ordynatem zoftanie 600. ludzi 
fropriis fumptibus Rzpltey dawali , y nazwawfry k h  iak<s 
Żołnierzy C emmiłitones w mżfzym punkcie famych tylko 
familiares ©  famuios przy tyGh ;  które na ten czasiuż mie
li ; zachował pcfitfiyach. j

Te tedy fied m punkfow ńiedai$ źadn$ miar$ wclno-i 
ść\, aby tnogi któryżkolw kk Ordynat rozdawać pcfTefsye , 
bo rakowe kontrakty iako prawu Ordynackiemu przeciwne 
wagiby iadney niem kty, Ze przecież czynili to Xi$źfta
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3Ła»awfcy , y  chc|c njieć dia fiebie y  fukcefsorpw Iwóidli 
la flck u rw a n i dobrych przyiaćiol wdzięczność, udzielali 
fw oiey {fortuny więcey hoyności n iż ciężaru p rzy d a je ., 
|iiem^gii(.tegp;inao^ey ^csyniętylko -d*ko n atu raln i ,po O *

. ftrogfkitn fukcefsorowie wolność dyfpozycyi fortuny fw oiey 
rnaifcy , ,ale nie iako Ordynaci tak .ściśle w tey mierzę 
ppifani0 * ;
4 * ifińezachow yw aliyiW tym  punkcie Ordytradciego$>ra«i 

wa: kiedy na tych dobrach ordynowanych zapifyw ali !Ło} 
nom dożywocia,,przez ktore^gdyby Ordynat prędką śm ier- 

,c i|  fwoi^ mlodl^żonę^oflawit J ,nietylkoby naftępcy fwe-r 
mu  um nicyizyi^c® Isyi, -aieby go;z niey fcale-cxfcludpwa^ 
przez p ofl^ y^  jdc^ywotni^, i o n y , y ta k  ^naypierwfzy O r
dynat W iad y sław Dom inik Xi£Żę/Zatfawfki zapifaf Kata? 
rzynic Spbieftiey Zonieffwoiey d ożyw ocie, za ktoDC ;przez 
medyacyęjKomtnifśar^ow K r ó le w ^ ic h f a u m  Gorki, tyl-t 
k o . k i i i ę z ' z  przylegiośćiami^z 
do£r ortfynowanyćh wzięią. ;G d y by zaś W iady^aw  Dow 
iiłinik O fkogfki rzfcjzif/fię ;w tych dabrach Jako Ordynat*

ł na O rdynacyi doży wocia. Ze zaś drugi y ofiarni Syn ie? 
go Alexąnder podobney nicuczynił tra n za k cy i, bo mioT 

'dzianem un>arL
L ^akoź ta ^ięciaoftrogfliiego/dyfpozycya dość miafa cza- 
fu, żeby niezaehowan$- byfa,ale żeby Gę wydafa bydż Majo? 
m etn  > czafu y  mieyśca na to w Sukcefsorach niemiała. 
^Ifeowiem poJ^Ł^ći Fundiitcra w z ą t dobra A latander Z»*
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flWfki Zięć Fundatora apr^yfzłego Ordynata Opiekun,po 
Alexandrze ( petoicważ Synowie iego Franćifzek y Karol 
Vf dźiećińftwie pomarli ) wźi,|! te dobra Wfadyftaw Do
minik,. który niebyl Major ale m icus, po Władyflawietak* 
że ieden fię tylko Syn zoffaf ,Alexander, który młodo u -  
ssarf. Y  tak ten w tych dwóch wyznaczonych Ofobaefi 
Majorat różnić fię od naturalney fukcefsyi czafu y fpofo- 
fcu niemiaf. A z a t y m z t e y  y wyżfzych przyczyn nie- 
wydal fię być Majoratem albo Ordynacyą w drugim ftanie 
fwoim względem fukcelsorow#

QUESTIA. DRUGA.
Jeżeli OrdynacyaOftrogfka mogła albo mo* 

że być approbowana albo nie?

W ielbi toraezey, a nie ubliża abfolutney Wfzechma^ 
cnośći Boikiey, że wlźyftkim wfadn%cy Pan przećięż 
niefprawiedliwosći ani chcieć ani uczynić może. 

Podobnież namiesnicze isgo na ziemi Pańftw y Monarchij 
władze, tym barźiey do wyżfzego ufzanowania przycho
d z i,  im pilniey y uwaźniey władzy fwoiey kroki prawem 
Bofkim y włafnym mierzi; bo tym fię iedynie od Tyrań-? 
(kiego rożni| panowania, żc tamte żadnym prawem nie-* 
miarkowani woI| za prawo kładzie. Zk|d uydźie po-i 
dziwienia na tę kw eftyi odpowiedź; że Rzeczpofpoiita 
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•wfzyflkic decyzye fwoic na fzali praw Boikich, Koron^ 
nych, y fprawicdliwośći ważąca, niemogfa tey apprebo-* 
wać Ordynacyi, która fprzeciwia fię naprzód prawu Bo
lkiem a y naturalnemu, prawu natury Majoratow, potym 
prawu Koronnemu y fprawiedliwośći.

i. Ze naprzód fprzeciwia lię ta Ordynacya prawu Bo- 
Ikieinu y prawu natury, bo iako prawo natury zftępuie z  
krwią Anteceisorow do ich bliżfeych y  naypoźnieyfzych 
potomkow, tak poki ta krew znayduie fię w fukcefsorach, 
znayduie fię w nich razem y prawo natury do tych wfzy-* 
ftkich dobr, które ich AnteGefsorowie zoftawili y  przez 
prawną nie alienowali dyspoźycyą. Tego prawa natury po
piera Autora natury prawo, który [  to ieft Bqg ]  ubeśpie— 
czyi go wyrokiem fwoim Numercrum cćpite 27. 8. . *$ 

Homo cum wertuus fm rit ab sq$ filio,ad filiam ej us tran fi* 
bit hmditaSy f i  filiam non habuerit, hctbtbit fuctefsom Fratres 
faosrfttodfi Q  Fratns non fuerintydabitis bmditatetnFratribus 
Patns ejuSy [in autem nee Patrms babuerit, dabiiur h&rtdi- 
tas his, q»i eiproxm i funt, Który to wyrok Bofki afse- 
‘kurui.e fortunę zswfze dla krwi y  Domu. Zatyitł prat 
;Wcm natury mlitant wfzyftkie pocafym świećie tak wicl- 
kiemi woynami windykowane fukcefsye, mlitant wfzy<~ 
ftkich Narodow prawa, militant 'uicin& kges y nafze d 
działach, o wypofażeniu Sioftr, o Tcftamentach napilane? 
które o Teftamentach^prawo cdięfo wiadz.ę dźiedźicom,aby 
hoynie przy śmierci dobrami dysponować niemogli, dla u- 
caknia prawa natury w fukcefsorach. Zatym praweni 
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M tu fy  mlitant wfzyOkie fubfeUia y ich fprawiedllwe wy-* 
roki, m ilm t nakoniec fama naturalna w każdym czfo<~ 
w icku racya.‘ Gdyby zaś approbować Ordynacya Oftrog- 

Muśiafoby fię uchylić to prawo Bofl<ie y prawo natu-i 
ry, boby tymfamym Ordynacya wyfzfa z krwi y Doimi 
Oftrogfkiego, a pofzlaby do Kawalerów Maltańfkich.

; II. jeft przeciwko prawu Majoratowi Bo prawo Ma- 
joratow ewentualnie wfzyftkich przypufzcza Męfzczyzn, 
nieexkfuduiąc żadnego tak z żyiących, iako którzy fię na
rodzić mai$, y w przypadku zaraz na pierwfzym fukcefsor- 
Jfzc fkońcżenia iego linij, ewentualnie fukcefsoramł być 
mogą. Oraz ( iako w pierwfzey części obfzcrnie wyra
żono )  niewykorzenia prawa natury z domu, ale go tylko 
rozporządza ńa ftarfze Ofoby dla znakomitości tegoż do
mu; y z tey okoliczności że prawo Oftrogfkie ieft przeciwne 
prawu Majoratow, ieft zaraz przeciwne y prawu Rzeczy- 
pofpolitey: Ktora prefse Majorat tylko na bliżfzych y dal— 
fzych fukcefsorow formować pozwolifa.

. Ili.; Jeft zdrugiey miary prawo Oftrogfkie przeciwne 
prawu Koronnemu, bonietylko że przez exkluzy$ Synow
ców nie zachowaio prawa Majoratu, ale nad to (  iak wy-» 
żey probowano J dwie nowe wprowadziło prawa to ieft ju s  
eKhmditatięms fu kcefsorow, y jus adoptioms Kawalerów 
Maltańfkich. Które jus whanditationis tam tylko ma miey- 
fce, g^zie fię dzieci wyzui$ z prawa naturainey ku Rodźi-i 
com miłości.

Jeft z trzećiey miary to prawo Oflroglkie przeciwne
G z  prawu . - vhttp://rcin.org.pl



prawu Koronnemu: że tak znaczny fortunę ad(latunt n!e~ 
tylko Apirituakm , ale rcligicfijsmutn na Zakon Kawalerów 
Maltańskich obraca; y w tym punkćie Ieft famemu fobie 
przeciwne: bo raz y iednego Duchownego pofsefsora mieć 
niechce,kiedy exkluduie aktualnego Ordynata,gdyby miał 
Xiędzem zoftać; * Drugi raz przypufzcza Religią Mal
ty; co-więcey ieft niż iedno: bo Ordynat Świeckim Xi$dzem 
zoftawfzy,ile nie obligowany do ofobiftey na woynie przyr 
tomnośći, podałby tę część Woy/ka pod Komendę Hetma
nów, tak iak pofyłaią Elektorowie Duchowni f c o y P o l -  
ikim Duchownym Senatorom w potrzebie RzeczypofpoliS 
tey dać fwoich ludźi rzecz żawfźe wolna J ale ten Xi§dz 
Ordynat nieodmieniłby dobr tych natury, podpadałyby 
rozporządzonemu natury prawu, y po iego śmierci w^iąta 
by ie brat albo Synowiec iego. W ręku zaś Kawalerów 
Maltańlkich iuż te dobra odmieniają naturę, bo niebyłyby 

Juccefiiwa iak wfzyftkie Szlacheckie, ale (itccedanea iak 
wfzyftkie Duchowne, gdyż Kawaler po Kawalerze nie per 
fuccefsionem by wfłępewaf, ale ^er ln(liwtiomm  tak iak w 
dobra duchowne Xi§dz wftępuie po Xiędzu.

Jeft prawu Koronnemu a ieizcze Kardynalnemu O - 
ftrogfkie prawo prztćiwne z czwartey miary: źe do trzech 
flanow interefsa O yczyzny traktuiących przydało ftan 
czwarty to ieft J tatum Sptritualem kiedy na wfzyftkich 
po całey Polfzcze y Litwie Seymikach wfzyftkir,

chownym
f  J  ,n Ordinatioae Oflrogiensi fub § nullui EcdcfiaSjcas n* oftś- 
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cfcownynr ąyc, y na Elekcy^ Kawalera IWaltan/kiego w«><» 
towsć kazało. Ze zasftan Ducjbowny dp pyblicąnych 
obrad w Aręy*Biftupach, Bifkupach* y Miniftraęh, tudzież 

r Sekretarzami, y  Referendarzem nie qu4 Duchownych ale* 
qua Senatorach y Miniftrach wchodźi świadczy Konfty^ 
tucya i6ąB* Pelto tf. % ?onkwak fam  J C H J d C  
yinyBtfkupi z J C B M C  X X . Bi/kupam Sekretarzem li? k l-  
kim y J Q H M C  PP* Rcfeundamimi tjifa , ad tonfiliĄ 
pub lica nakka ex ordine Spirituali. V i t  ftąn Duchpwny 
4 (latu tqHtfłfi w cale ieił infcy , świadczy to koropoay^ 
cye in m  S u tu m  Spiritualew «Ś S^cularem zafzie. Exp]L 
kować zaś tego nietrzeba że ieden ftan fam z fob  ̂ godźićfey 
fię niemogt , „

Jeft z piatey miary przeciwne także Kardynalniem# 
Koronnemu Prawu: bo w tym Oftrogfkitn prawie czfowiek 
prywatny, wfzyftkim Prowincyom, Wojewodztwo*p,Zie^ 
to i om y  Powiatom napifaf impofitwe prawo uymui$cc 
AquaUtari a&witatis głofu [  naczym naypryncypalnicyfzy 
Szlacheckiey prerogatywy fundament, że ieden - tyle waży, 
śo wfzyfcy)kiedy poftanowtf aby tego Kawalera naprzód 
na wfzyftkich Sey mikach, a potym na Seymie ptoralitate 
*voterum obierano. Jak zaś Rzeczpofpoiita równość in 
ćBw itato  głosu kążdego Szlachcica zachowuie? Poznać 
to można: kiedy w nagłey potrzebie fwoiey żeby diugo 
fub Intemgm  niebyia, potrzebnieyfzego dlafiebie K R Ó LA  
niżeli Ordynata Oftroglkiego pluralitatt yotoruw nieobie^ 
ra. Gdakkołwiek zas Pofiow; Deputatów, lub Zieirftwa
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. m m i  m m y * '
plurahtate *óttOYUm ftawaią Eiekcye, nietyłko fię tó nier- 
dźieie za impozycy$ prywatnego człowieka, ale nawet ani 
za impozycyg. Seymu, ieżeli o to inftrukcyą od Wojewódz
twa lub Ziemi mai^cy Polfo wie nieprofzą, y imieniem ca
łego Wojewodztwą &q#alitaUrn A&iiĄtatjs yocis w iedney 
•lub drugiey tylko okoliczności fam i dobrowolnie niecdftąr- 
pi§; to dopiero w ten czas takowy pluralitatm prawo Kob
ronne ubefpieGzy. Y tak na Seymie Roku 1667. [ i ]  or 
trzymali byli PofTowie Rawfcy aby pluralitate wotor- 
rum wfzyftkie Ziemie PoUow y Deputatów obierali; cze
go że Ziemia Goftyńika niechciana , y ofobno feymikuiąca 
Poflow fwoich na ten Sey.m nieobrata; dla tego tę Konfty<- 
tucya zkąfspwano y  circa aB iuitatm  uoeis cale Woje-*- 
wodztwo zoilawiono. [ u ]

Ztych tedy wfzyftkich przyczyn konkludujących: iż 
{Ordynacya Oftrogfka w exkluzyi fukcefsorow ą adopcyi 
M alty , prawu Boikiemu y  naturalnemu , naturze Majo-» 
rat u , prawu Koronnemu po ty.lekroć , y fprawiedliwośći 
.przeciwna: zkonkludowaekażdy może : żc Rzplra-iakow 
fwoich decyzyacji fprawLediiwość y pra w a  fw o ie  z a c h o wUr- 

i§ca przy rezolucyi recefsu approbować .tey Ordynacyi nie* 
zechcey • nie będzie. Niezechce iey iefzcze approbować iak 
dotychczas niechćiała y z tey miary,żeby prawo do 600. lu
dzi pewnieyfze, niżeli na obalinach wielu praw innyck 
im m m iia i i  dobr Ziemikich j^użicych, ufundow ane miafa* 
v • 1 Zna 1

[f] Folio 1 -Titulo Sejwiki' («) ł& 7 h  FoIi° 3°» Titulo Deki*. 
/Acya o Sennikach,
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:* Zna' to’ albo wiem dobrze : źc tak Iey [daniny'prze z wy*- 
mus prawa Koronnego pretendować niemoże, lecz tylko % 
wiasney daiącego woli akceptować m oże, dlatego.widząc 
Z iedney ftrony tak wielkie y liczne wolncśći debr Szla
checkich £u żące, y przez wfzyftkich Monarchów popisy- 
ftężone od wfzelkich niezwyczaynych trybutów, prezerwu* 
iące prawa, Z  drugiey zas ftrony widząc tych famycti 
600. ludzi do Majoratu Oftrogfkiego przyłączony tryb-ut; 
mocy prawa Koronnego Majoratowi Ofirogfkiego przez 
approbatę niedała,nie chcąc utwierdźićfprzez wielką wfzel- 
kich in futurum kofekwencyi przezorność ]  żadnego tar, 
kiego prawa za Pol/kie prawo; które by iakim ofobli w fzym 

/trybutem powfzechney dobr Szlacheckich wolności pYA  ̂
judkar$ miało* Znać to z fam ego ftylu pierwfzey.Konfty-^ 
tucyi 1624. *o tych 600. ludziach napifaney, gdzie Rzecz* 
.pofpolita nie iako o powinność z prawa iey należącą , ale 
iako o dar na woli y przychylności ku fobie zafadzony 
dofyć dyskretni® w tych fię do mawia ffowach: fiP  czym 
pewni ufleśmy żt potomek J  opiekunowie którym iego dozor nam 
leży przefirzegać tego będą iakoly ci ludżk porządnie wyprattk- 
m Jłużbę odprawowali. Y  dla tey zachowania praw y. wol**- 
nośći dobr Szlacheckich przyczyny Rzeczpofpolita sppro- 
buiąc Xi§źąt Radziwiłłów y Zamoyikiego Majoraty, ine- 
wprzodie approbowafa, aż wpifane y do Akt podane oba- 
cayła. Approbatę zaś Mylzkowikiemu raztem ptzy po* 
zwoleniu na Majorat dala. Zapewne nie dla tego: że 
albo niepotrzebna, była ta approbata* albo : niedbałą
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Wiedzieć Riefczpofpolita co* JMyfzkowfki napifzei alb# 
że nie pozwolenie mu dała, ale wyzuła fię że wfzy- 
ftkiey władzy fwoiey na Ofobę Myfzkow&iego, aby 
pifaf 99 zechce, i  ona iuż to przymuie za prawo* Nie dla 
tego zapewjic bo ta cenfura padać na Rzplt$ żadn* mia* 
t y niemoże. Ale że Majorat Radziwiłłów y  Zamoy* 
fl^ieęo i*ko fzczerie przez fię Majoraty żadnego nieinklu- 
dui^ce trybutu widząc napifane , y  do akt podane appro-* 
bować befpiecziiie, uznać za prawo,, y  dać im jniey* 
śce między Polikłemi prawami mogła. Ze zaś Myfzkowiki 
z  przychylności ku Oyczyznie przy ftaraniu fię o Majorat 
jbroC lyfrĄ  yczynił pfFe/ency§ ; nie przyi^ć iey ile w ufta-* 
mcpnfyt&fia.terregas z  pjeprzyiaćiołrm utarczkach Rzplta 
$iem ogła, gdyby za5 widziała iuź aktualnie napifan? w 
prawie Majoratu te t$o, ludzi daniny prawo, dla tak wie-* 
|u praw Szlacheckich dobr wolności, uznaćby go prawettl 
jiremogta' y dlatego przy pozwoleniu Majoratu [  żadney 
I f c z  fiebie niepobiągai§eego daniny ]  y  approbatę-napifa- 
' f i i j  po ktorey w iat bliłko trźech dopiero ten Majorat d« 
jAkt publicznych podany ; żeby nie zoftewić śladu ; i ż t i  
R ijita f  wyraźnie /łatiowi foritialny.m u fiebie prawem, co 
k a ^ o i r  granice tak wiel§ pierwsze hi i prawami wyruge*- 
l ś̂Ae* widzi*" ' .', .

Obfekcjd. Coż za befpieęz*ńftwo będzie miała Rzplta 
fy*ćh ludzi ieźeli ich fobie własnym nieubefpieczy 
prawem , ktoreby na zawfze tych dobr PófTeftofow obó^

9 y  przytttufzać do dawania ich mogło.
Od-

r
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Odpowiedź. Naprzód nietylko z natury dobr Szlache

ckich b-ydź takie prawo łijerftoże , ale ani z zwyczaiu ilał- 
nawśenia praw , bo inlibertate vetandi ćifarni, ktorychby 
t§ impozyeyę di/lyngwować od innych prawo Koronne 
#hći$ło , mogliby na to, iVie pozwolić , gdyby żaś jakimkol
wiek fpofcWmf ten dia nich gwałt by 1 uczyniony, niebyt 
ioby beśpieczne takie prawo ; bo zawfzeby upatrywano 
fpofobow iak tę ftrukturę ile na ruinie wolności dobr y ro- 
wnośći wyftawiońą obalić, y tak kiedy Marcin Za rnoy- 
fki ofiarował Rzpitey 200. ludzi na kazd§ iey potrzebę: rao* 
gła napifać Rzplta : Tedy tey deklaracji in fa d e wfźyfłkich 
Stanów Rzpitey uczynioney dofyć czynić będzie powinien [w ]  
ale nie mogła tego napifać y nie napiiała: źe y fukcefsoro- 
wie Zamoyfkiego czynić będ? powinni; bo Zamoyfid przez 
fwoię deklaracyą rcmntiavit proprU hbertati nic dawani* 
ludzi j dlatego to prawo, dawać będzie powinien non pY&judi<~ 
cat wfzyftkićh wolności niedawania ludzi.

Lubo zaś Zamoyflći tę offercncy^ nietylko za fiebie ale 
y  za fukceflorow [  którzy iey zawfze dotrzym uj )  ręczył,że 
przećięż ći iako na ten czas nieżyiący niemogli Nużącemu 
każdego Szlachcica Ofobie renuntiare prawu wolności nieda
wania ludzi,dlatego Rzplta prawom ich wolności przez pra
wo przynmlzai$ce wyraźnie pr*jtłdicare niechćiała,a prze- 
oięż od fukcefsorow Zamoyikiego miała 200 ludzi w po
trzebie, y  mieć zawfzfc będzie bez narufzenia prawem ror- 
ikaztf, powfzechney wolnościpraWa, H Więk-

C f ]  k ? 74. F o lio  1 t .  nb Konfederacji Gtmcdmj Warfzmf^/ey T i tu l o  SfTA- 
mtd Ordynacji ZnmójJ%iq% ,http://rcin.org.pl



Więkfeym tu nierównie fpofobem f§ te fuĄzi a2 
ubeśpiecźeni dla Rzeczypofpolitey; bo nietylko źe czterema 
Konftytucyami y uftawicznym pofłufzeńfłwcm f§ wći^#- 
gnieni w £użbę Rzeczy pofpolitey, ale nad to y  Xi§że M are 
feafek przedai^cy fam chciai ten ciężar mieć uftawiczny na 
dobrach fwoich:Kiedy go przy prźedaży tych dobr kontra
ktami Refignatioms oflrzegf, y  Warfzawikim Manifeftem 
autentycznie przyznaj y Donataryufzowie iegofami na fie
bie y te dobra wzięli, y  dyspartymentem rozebraney 
dzy siebie tych ludzi kwoty z twierdzili, naznaczonym 
Radomfkim forum ubezpieczyli, y  Manifcftem Łuckim  
przez Xięćia Podflołego Koronnego imieniem wfzyftkich 
uczynionym [  w przyżwoitych Synom O yczyzny w tey 
anierze fentymemach )  za pewność tego (ubfidium ręczyli/ 
y  Kutkiem pełnię: Kiedy fię Naywyżfzey Woyfk Koron-, 
nych Władzy okofo tych ludzi dyfpozycyom, naymniey-' 
fzym  niefprzećiwiali krokiem. Jakoż kto y  z iakich do*1 
wodow albo przynaymniey pozorow pofędzać może? Aby 
w wierności y  przychylności ku O yczyznie nienotowani, 
Imion, krwi, y  Urzędów znakomitością dyftyngwowani,od 
fortuny oftatnI$lpotrzeb$nieprzyćiśnieni Synowie,y iefzcze 
w tey liczbie zebrani, iednomyslność wźi$ć przed fię mogli,' 
ukrzywdzenia w tych ludziach Matkę? Ktopofgdzać może? 
A by nieznali fię natym:żeśify y  beśpieczeńftwo Oyczyzny* 
iefł beśpiecznym iey Synów życiem;y żeby pretendować 
rnieli przez ubliżenie 600. ludzi oftabienia okrętu te go, 
w którym y fami zfwoiemi fortunami pływai| y  pływać 
ze wfzyftkiemi r£zem ich fukcefsorowię b{d$. je-http://rcin.org.pl
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Jeżeli zaś w przypadku drobnieylźych potym tey for

tuny dźiafow trudność punktualnego dawania ludzi prze
widziana być może? Do ułatwienia iey nietrudne Ipo-* 
foby będę, ieźeli albo Kapitał 800. porcyi w fobie zamyka^ 
jęcy, albo (  co więcey być może )  dziesiątą część całey 
wfzyilkich tych dobr intcztyjnon pYAjudicando juribus Pop- 
fifiorum] wy tęczą; albo żeby zkażdey Wsi taż intrata na 
kWoyfko proportionate pł&cona była,fpifaną olłrzegą Tran-i 
zakcyą; y tę, ex pcrfbnali roborowawfzy fami dobrowolnie 
nitro Rzeczypofpolitey prosie będę. aby citraprAjudicium po
wfzechney dobrom Szlacheckim wolności utwierdzić tę 
Tranzakcyą chciała, y  że to m [cąudam na żadne oprocz 
dobr Oftroglkich iść niema, prawem oftrzegła.

S T A N  T R Z E C I  
ORDYNACYI OSTROGSKIEY.

O.UESTIA PIERWSZA.

Jeżeli od śmierći oftatniego Ordynowa
nego taż Ordynacya Oftrogfka była 

Ordynacyą.

ZE niebyła Ordynacyą: iawne fame przez fię fą dowody 
tego; ponieważ trzymała i? naprzód Katarzyna Z a -  
2awfką Alexandra Zafławlkiego Matka iako Pani dô -

♦ t k  zjf-zhttp://rcin.org.pl



m m i t o
żywotni^, a jLptyniuftśpUa Teofili Wjsz&iowkęlueyCórce 
Iwoiey .nąturalney po Alexaindęze Zaflawftiip Bracie fuk-* 
;ccfsorce y  dźiedźiczce; iako świadczy konwepcys przez 
JCommifsya Krolęwfk$ dnia 12. Miesiąca Czerwca Roku 
Pańfkiego 1674. Spifan a u k a m i Xięćia Radziwiłła Podkąn 
clerzcgo y Hetmana Polnego Wielkiego XięftwaLitewfkier 
go, y żony iego, tudzież Xi$żęćia Wiszniowieckiego Het-** 
mana Polnego Koronnego y żony iego iako ftron,' oraz 
kami czterech Senatorow y trzech ex equcflri ordine Urzę
dników iako Kommifsarzow Krolewfkich, fub Ziut om an  

Reg ia podpifana, y tyle razy iużcytowans, *
Ta Teofila Xiężna Wiszniowiecka pofzedłfzy potym 

Xi|żęcia Lubomii (kiego [ nje Hieronima Auguftyna Kawą? 
lera Maltań(kiego Opata TynieckiegoJ ale za Jozefa Karola 
Koniufzego a potym Marfzatki Koronnego podała te «!źie* 
dźi&wo prawem powfzechnym fnieordynowanymjnatural- 
ney fjkcefsyi SynowiAlexandrowi Lubomirfkiemu y Cors0 
Maryi Annie Pawła Karola Xi^żęćia Sangufzka /Warfzaika 
W . W X  Lit, żonie,a ta po bezpotomnym Aiexapdra Lubo
mir/kiego Brata fwoiego zeyśćiu, iako iedyna dziedziczka, 
podafa iedynenm t y Iko - fu kc efsomw i Xń$żięćiu Janufz<ywi 
Alexandrowi terażnieyfzemu JWarfealkowi Nadwornemu 
Litewlkiemu* co wfzyAko dowodzi żeiak %  fkomyy łona- 
Alexandrze Zaftawlkim prawo natury ordynowane przez 
Xi$żęcia Oftrogfkiego, które trwało wpozorze M^oraiu od 
cza fu iak obi^f Wfady£aw Za£awftj pierwfzy Ordynat cfo 
icsasu K R Ó L A  JANA konwencyi przez łat 50- tak %  za**

częło t
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flfcęło powfzechne praw© natury od Boga ordynowane y  w 
Krolaftwie nafzym od wieków zachowane, ,y to trwa w iku- 
tku lat 80.

Objekcya' Za coż Xi$że Marfżałek kiedy niebył Or
dynatem, zwal fię y pifał Ordynatem? Za co tego pełno 
po Grodach Trybunatach y rożnych Tranzakcyach? Po
tym za co fię do donacyi Sandomirfkich nierz$dźii iako 
4źiedźic? ale zawfze iako Ordynat?

■ Odpowitdź' Naprzód ile należy do tego że .fię zwal y  
pifał Ordynatem Oftrogftim: G dyby o £owa y nazwifkJo 
chodziło, byłby mocny argument; ale tu chodzi o rzecz li* 
a&ę czy byl Ordynatem? G dyż iako każda denominacyą 
pochodzi 2 iftoty rzeczy, tak żadna rzec* zdenominacyi 
niepochodźi, Do tegoż fię śei$gai$ wfzy ftkie Tr&nżakcye 
y  Dckreta które między Xięćiem Sanguszkiem a konkuren
tami o Ordynacyi Oftrogfl<$ żadney nieĄdiili fprawy, ani 
fądźić mogii;bo to Rzeczpofpoiita Recefśem dla fiebie zofta— 
wiła. Jakoż źe Xi$że Sanguszko nie by f y nie mógł być 
Ordynatem, dowodzi tego fama Xi$żęćia Oflr< gikiego d y -  
Ipozycyajktora w ordynowaniu czyli rożporzędzeniu pr«i- 
wą natury nicpołożyła w porządku fukcefsorow płći bia-> 
iychglow, ale ie dla tych Męfzczyzn, którzy naftępować 
fnicli oddaliła. Jakim zaś prawem trzyma! te Oftroglkę for
tunę tak fam Xif żę Marszałek iako y Rodzice lego informu
ją Intraroifsye; ponieważ każdy biorący fiędodobr, z w y -  
czaynie wvpifuie prawo fwoie iakie do nich ma. Y  tak 
po dmierći Xiiżęcia Łubdmirftiego bfcafa Xięźna Sangu-i

# : fzko-
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sakowa Marszałkowa Wielkiego Xięftwa Iitew|kiegó de 
Dubna, OftrogŚa, y innych dobr Introraifsy^ w te flowa 
(h J  Ikon ideft ti^ozny Xiężnę Sanguszków a niegdy Teofili 
%aftaw!kiey z Xięćkm LubomirĄim [płodzona Cerkę a nie-* 
gdy Dominika ydażęćia T^aw/kiegę tł^nukę, niegdy zaś 
Sufrezyny Janusza Óflrogtkiego Kasztelana Krabw/kiegp 
Córki prawnukę & c . 1$ ?  pomienione dobra wyżey wyrażone, 
pitgdy fajnie Oświeconego Xiażęćia Jmci Janusz# Ofłrogfkiegs 
Kasztelana Kraków/kiego dziedziczne, a w pofsefsyi wypity 
wyrażonych Xiażat Antecefsdrow fwoich ad fata Xia^  
żęcia Lubotnirjkiego Stayofly Sandomirjkiego zofłaiaęe, na Xia- 
ż t t  Sanguszków A la tk ę , j  Syna prawem maturalnym po 
p y z wyrażonych Antecefsorach fpadłe, nemine impugnante 
(Jalvis tamen juribus modernorum Pofsefsorum ]  intromit* 
fował. Po śmierci zaś tey iamey Xiężny Sanguszkom 
^vey M^ż jako Pan dożywotni ą Syn tęraźnieyfzy Xią- 
£e Marszalek iako dziedzic intromutowali fi? tak [ y  ]  
}z  on [  ideft W oźny ]  do ‘DubnaOflroga y innych} Xi#żćt 
Sanguszków£  Oycajfiyna w też dobra mianowane (  które fpe- 
cifićantur )  niegdy Xia żęcia Janufza Ofłrogfkiego dźiedzi*  
pzne a w pofsefsyi uigore juris fuccejswi u fukkcćfsorow te
goż Xiażęcia de lumbis direBe pochodzących aż ad fata nie- 
idawno zmtkłey Xiężny Adaryi /inny Sanguszkowey niegdy 
JCifiżęćia Lubomirhiego z  T  eofila M ałżonka jego fpłodzmy 
Córki} y dobr wfiyflksch po śmierci M a tk i pozofłałjch tedy-*

* * ney
M  T a fntyotnifsjA w Gtodtie Łuckim A ano x7ZO» dls  £2. NOYembri*.
\ Ijjil 17*9* die ii, Febmarij w gmkn puckim* ?
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Hej Jukcefsorkt y dziedziczki) continuo zcfłaiace y tvmcy żdwfzł 
dziedziczmy dyspozycji dotąd podlegaiaee & c , A  naprzód 
Xifizęćia Janusza óanguszka iako dobr ogulnie wfiyflkich rucho
mych y nieruchomych po X ifznit M atce (woiey pozo/łałycb iedy • 
nego dziedzica, y niegdy przerzeczcnego Xćia Janusza Ofirog* 
(kiego Kasztelana Hrakew/kiego per dmBam procedentiam 
prawdziwego fukcefsora9 uigorc juris naturalis (uccefsionis; a  

Zaś Xiażęćta M arszałka O jca wigore dtzywcćia (  nic nie* 
naruszaiac praw Pcfsefsorow ]  intromittcwał & c .

Te obydwie intromifsye dofyć iaśnie explikui§: że 
Juążęta Sanguszkowie prawem powfzećhney naturaJney 
fukcefsyite dobra trzy mali; w tychże famych intronriŁyach 
iaśnie to wytknęli, że %  nic niereferowali do ordynowane* 
go prawa natury,ponieważ wfzyftkimPofsefsorom wyraźnie 
beśpieczeńftwo Pofsefsyi ofhzegli, co czynić po winien tyl
ko naturalny fukcefsor iako naturalnie cwiktorTranzakcyf 
Antecefsora fwego, fukcefsor zaś na Ordynacyą iako wftę- 
puiący z ordy nowanego prawa natury ni« ieft obowiązany to 
Cierpieć,co będący przed mm po(tanowiiOrdynat;zwiafzcza 
kiedy fame Ordynackie prawo w siedmiu w yźey cytować 
nych punktach rozdawać Pofsefsyi zakazać, ponieważ »- 
num tantum bonorum pofstfsmtn mieć chciało, ( z ]

Wyrazili to Xiążęta Jchmć Sanguszkowie źe fię rz$* 
dźili w tych dobrach iako dźiedźice, nietylko: że dawne 
Pofsefsorow utwierdzali prawa , ale przea miłość rownor- 
śći Szlacheckiego ftaautak wielu godnym Braci dopoma-

gali
,0 ] w O dfom dii n ia ę r t  druga ir * (ty  fa tfy i*
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gali fortunę fwo!^ do łatwieyizego fię prezentowania inpu- 
biko, do doikonalfzey dzieci ich edukacyi przez rozdawane 
tak liczne y  niefkąpo w tych dobrach poftefsye. Przykfadnf 
wdzięcznością przychylność (erc Rodziców zawdzięczali vr 
ich fukcecfsorach,fciedy na Synów, Wnuków y Prawnuków 
dożywocia dawąlr/ieby wzaiemnie w tychże fukcefsorach 
wlaną każdemu z natury ludzką tym moeniey ufolidować 
^dźięcznosćjczegoby iakoOrdynaći czynić nie mogli. Jakoż 
y  teraz Xi$że Marszałek wfzyftkie tycSże Pofsefsorow przy 
przedaży dobr kontraktami Refignationis ubeśpieczył pra> 
wa. Tych naturalney fukcefsyi rządów dość mocnym f$ 
dowodem fami dobr Oftrogfeich za prawami fwoiemi Pofscs- 
forowie, którzy prawa, naprzód od Xi$ż§t Lubomir/kich, 
apetym  Sanguszków brali, ći albowiem znaięc fię defko-* 
pale na tym że Xi^żęta Lubomirfcy y  Sanguszkowie z mo- 
cy  opifu .Xi$ż£Ćia jąnufza Oftrogjkiego być żadną miar* 
Ordynatami, y dobr tych iako Ordynaci trzymać niemogli; 
hieftaialiby ftę mieć od nich na pqfsefsye fobie, Synom y  
Wnukom prawa; śni by [  iakfię drudzy w Manifeftach, 
ż a lą )  płacili komużkolwiek za to, gdyby fwoich jurisda- 
tórów przyznać niempgąc Ordynatami być, dziedzicami 
nie uznali.* G dyż prosić albo płacić zą prawo takiemu, 
jktpry fam prawa żadnegp. niema, byłaby rzecz arcypror- 
żna y prawo nic warte , i  przećięż tak wielu y  tak g o -  
jdnyin Pofsefscrom, Jctorym o ich własny chodziło interes 
tey nie ćiekawosói nieniożna zadać,4 a zatym wnosićnale* 
ż y :ź e te  dobra Oftrogfkiey w trzecim ftanie fwoim od 
śmierci Zafławlfelego dot^ch tżas 'prawem powfeecłn;yin 
$aturalney fukcefsyi brane y rządzone były. C Z Ę 5C
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J3© fkończoney wyznaczonych fukcefso- 
row liiiij, jak &ię według prawa y fprą wie
dli w ości obracać powinny Ordynacye?

ąUESTIA PIERWSZA.

C^Zy powinien kto inny fubftitui na Ordynata iak nie-
* ftanie wyznaczonych linij* Ponieważ y prawa po- 

zwałai^ce na Ordynaćye, y fame Ordynacyc pifzą; 
źc powinny być wieczne* P /

Odpowiedź. Jako wieczność od śmiertelney doczesno 
sći barzo odlegfa, tak dyspozycye ludzkie względem do- 
czefnośći [  to ieft fortun )  czynione, od wieczności dale
kie. Owfzejn żeby po ludzku coż kolwiek wieczne być 
mogfo, y choć ieden vdek trwało, pofłanowienie femym po* 
zwolone ludźioiii, ale .utrzymanie tego nie do nich lamych 
należy.

Na fześćiu S^ymach cafa Rzecżpofpolita ( nie ieden 
Xi#że Janusz Ofłrogfki )  formowała prawa wieczne o Uh 
rzędach, f^d^ch, Polach, y innych, dla Obywatelovy Wo*- 
jowodztwa Smołeń&iego prerogatywach, wyżfza dyfpoz.y-* 
cya in-aoźey rozrz|(Jźiia, y nietylko nie wiecanerru, ale kro
tko barzo^waiącemi w e&ekucyi prawami pokazała, 
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Bliźey do matcryi mówiąc: Rzećzpsfpoirta kónformtf- 
i£c fię do Bo/kiego prawa poftaJiowitejfa^re Synów prawo, 
aby Synowie fami po Oycach dziedziczyli a ttieCorki,kiedy 
y  część ich w Oyczyftey fortunie na Źkupie mieć chćiaU; 
ale że utrzymanie y wypełnienie we wfzyftkich domach 
tego prawa wyżfzemu niż Rzeczypofpolitey należy pra-*- 
wUj dla tego gdzie Synów niema, Córki caf$ fubftancy^ 
Oyczyftą bior$. Podobnież Xiąże Oftrogfki mogina wfa- 
snyeh fukcefsorow domu fwoiego napifać prawo; aby forr- 
tunę Oftrogik$ ż wyznaczonych łinij wiecznie fam i Sy
nowie brali. Ale nie od.niego dependowaio aby z  tych
że li ni) wiecznie Synowie byli; Y dla tego Ordynacya 
iego [  względem niego J mogła być w Eowach nspifana 
wiecznie, w ikutkach być wieczni niemogła, ,

Jako zaś dysponować fortun? ten tylko iaoże, komu 
prawo dźiedźiflwa y nieomylney włafnosci fTuży* takgdy- 
by dziedzice mieć chcieli te dobra ordynowane, upro- 
śiwfzy pozwolenie na to u Rzeczypofpolitey; mogliby zno
wu fundować Ordynacya ;

QUESTIA DRUGA.
Jeżeli te dobra dla wymarłeyMęfzczyzn linij 
fą albo mogą być dobrami Rzpltey ad im- 

■mediafum dominium jey nal eżącemi, a za ty ni 
jeżeli mogą należeć ad jus Majefiaticum l
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m m i t r Ą m y n
Odpowiedz: T A k o  gdyby ad ociaw m  gradnni fukcelso-

1  row po Alexandrze Zafta w/kim niebyfo, 
pswnieby należeli, choćby nigdy ordyno-* 

wane niebyfy; tak kiedy Zaflawiki miał rodzoną Sioftrę, 
niemogi należeć do Rzeczypofpolitey choćby byiy do-' 
brze ordynowane.

Ob}ekcya. Wfzyftkie Ordynacye f$ dobra Rźeczypo- 
fpolitey, a zatym y  Ordynacya Oftrogfka po wymarłych 
naznaczonych przez fundatora fukcefsorach wracać fię ad 
dominium Rzeczypofpolitey & 'ju s  A^aje/łmcum powinna, 
gdyż icił Rzeczypofpolitey.

Odpomedź. Ta objekeya że w wiele flron ra2em ude? 
rzyia, dla tego wfzyftkie fię iey odzyw aj, broniąc tego iż 
dla fkończoney Za€aw/kich linij dobra Oftrogfkie iako 
Ziembie, odpadać od fukeefserow naturalnych, być do-i 
brami Rzeczypofpolitey niepowinny y nie mogą. Y na-* 
przód.*

I. Odzywa fię rożność natury dobr Rzeczypofpolitey 
od natury dobr Ziemfkich dziedzicznych: Albowiem 
które fą dobra RzeczypofpoHtey y zk$d ich ma? Wfzyftkiia 
wiadomo; iż abfolutni w Xifftwach fwbich [  które potym 
a^cejscYnm do Korony ]  y w famyra Kroleftwie Polfkim 
Panowie rozdawali dobra fwoie dziedziczne rożnym O -  
lobom, względem krwi y zafług, wiecznym prawem. Jak 
‘zaś potym przez zupełnie wolną Monarchow E lekcyj.. 
zniesiona fukcefsya Tronu, a zatym y dobr naturalne 
dźicdźi£iwoj dla tego te wfzyftie, które od rozdanych zo- 
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ftaiy Krblewfkic dobra^ftaly fię dobrami RzeezypofpoliteyS 
Ze iednak dyftrybuta ich zoftawiona przy Na,yjaśnieyfzych 
Monarchach, dla tego zoftawioąy y tytuf: że <3 dobra 
•Krolcwlłie. Y tych dóbr dla Rzeczypofpcłitey prawo 
dźicdźi£twa ufoiidowaf: dopiero AIexander Kroi Poliki, 
który Statutem fwoim 1504* deklarował fnkomG m i wię** 
cey prawem wieczyftym tych dobr niedawać chyba aż na 
Seymie de confensu ordinum. Ztych zaś dobr: kto ê dó 
ftofu Króle w/kiego ? a które ad panem bene menntium nale*-* 
SĆ5? Determinuie 'Konftytucya 1590. która na dobra Rze* 
czypofpolitey z potrzeby W oyny Tureckiey Summy puf. 
tora Miliona zaći$gn$ć Pfwizerom kazała. Ca] Y te tyl-i 
ko Ą  dobra Rzecźypofpolitey a razem y Królewfkie, do tych 
iię iriterefsui$ Podfkafbiowe Rzeczypofpolitey, Pedlkarr 
'biowie Krolewfcy to ieft 'Nadworni Koronni y  Litewfcy, y 
te podpadaiąjtiri ifo£/a,Admifriftracyom, Luftracyom , As- 
fefsorfkim y Referendarfkim Sędom, y te dobra Rzecfcypo-* 
fpolitey jOó/? dttejsurn poftefśdmmprzćzUrzjttł fkdrbowy z inwn- 
tentów ant nim inne-rhu ddne bęti# intrdtę do kwarty importować 
iriaifi, iako świsdcży Konftytucya 2641. Folio 12 Titufo 
o podawaniu dobr R^CSypofpolit^y. Y tak wiele innyrh. 
Św iadczy  y druga Konfty tucya is 9%-folio 6Z9. Witało o Po* 
zwiecb Nadwornych: Która opifała naturę dobr Kroltwfkich, 
iż te tylko f$- Któreby były tiyuidi ju th  mflri Regij to je fi  
ktonby były uznam in rewfitfoe literarttw by i  debry mJSem  
Kr ck w/kie mi weintmi, y  na me rewizje y  luflracye zóflły.

J*- J
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r Jaśnie dofyć opifuje różnice y nazwiifco dobr Rzeczy- 
pofpolitey od dobr Ziemikich Konftytucya 16$i* Folio %tio.
\Ttinlo o dobr a oh %ywktkicby które Królowa Kanftancya na* 
była za fzesć kroć fto Tysięcy; uznano U pro extmptibilibns 
y  napifano: Skoro Reipubltc& pzcnnid te dobra elibcrowane hę- 
k#,aby in bona Regalia pkm © integro jm e obracały [tę, a tak 
priuatuś nobilis te dobra wykupi /wemi pitniędzm in bona 
błreditaria 'lernflria iego y fukcejsorow tego obrocić fię mai#, 
jakoż przez Wiclopolfkicgo wykupione teraz btna terre 

jiriu* Z  ęzego iasny dowodtże Rzeczpofpolita innych dobr 
niema tylko te* które lię zowi§ hond Regalia Ze zaś dobra 
Cftcogfkie nie 4  dobrami Krołewfkiermi* a tatym ani do
brami Rzeczypofpalitey, probuie to fama Konftytucya raz 
pozwalai^ca fundować Ordynacya z dobr Oftrogftiego 
vvłasnych,ale nic z dobr Rzeczypofpolitey. Probuie dru
gi raz,kiedy każe^aby te dobra nie Afsefsoryi ale jm ibus &  
omńbus tcrreftribfiS jubjactant. Probuit to cała Ordynacya, 
wyraiaiąc ze to dobra dziedziczne działem Xiążifciu Janu
szowi Oftrogfkicmu p rzy p a d łe j Ordynata hmdem &  D o • 
minum nazywane dobr tych przedawać zabrania. Probuif. 
tego wieeżne tych dobr danmy, działy, donacye, Dekreta y 
wfzyftkie dobrom Ziettifldm £uź§ce dowody.

Objtkcya. Za coz interefśował fię do tych dobr JmćPan 
Tańfki lnftygator Koronny nomine Reipublicfi iako śwadczy 
iego Manifsft 1673* uczyniony, co famo potwierdza 5$am-* 
feft Ziemie Dobrzyńfkiey 1674* Popiera tego Adminiftracya 
Roku 1720. na te dobra wypadła, oktor§iam Paweł Xi^że 
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Sangusżko ńa ten czas Nadworny a potym W. W. X. Lit: 
Marszałek ftarał fię, bo w niey ieft Adminiftratorem polo-  ̂
żony. Popiera nakoniec stfcłsts bcncuolus tegoż Pawła 
Xi|żęćia Sanguszka, że fię z drugiemi Kolegami fwemi zgo
dził za tę Adminilłracy?, y na fiebie otrzymał, iakoświadA 
czy komplanacya w Wąberkowie 7md. Junij. 1711. Anno 
fpifana; co wfzyflko w Aktach publicznych Wydrukowa^ 
ne yyidźieć.

Odpowiedź. Te wfzyfłkie wyrażone w objekcyi ABus  
j>robui$ usilne ftaranie y dowodz^(iż były dawniey takie 
€)foby, które fortunę Oftrogfk^ obrócić w Krolewfzczyznę 
chćiały; aże nieobroćili, toć to famo-dowodzi iż być obro— 
eona niemoże, ktorey te wfzyfłkie A ftu s non prajudicant y 
natury iey Ziemikiey prawami ubespieczoney, zruynować 
niewyftarcz^.

Y tak naprzód ABus perfomlis lnftygatora Koronne
go finifłre informowanego, zniesiony A B u  pcrfónali KRÓ
L A  JAMA natury dobr Ziemikidf wiadomego * za ra— 
d$ Senatorow y Miniftrow dai^cego Diploma Commifsionis 
do pogodzenia Xiężny Radźimi-łowey Matki z Xiężn$ Wi- 
jsniowiecką Cork*. Zniesiony A B u  perfonali Xiążęćia 
Radziwiłła y Xigzęćia Wiszniowieckiego Hetmanów tudzież 
Senatorow y Urzędników którzy fię na tey konwencyi pod- 
pifali.

Manifeft Ziemi Dobrzyńikiey przeciwko Kommifsyi 
?na konwokacyi po śmierćiKROLA MICHAŁA do dobr Zar* 
anoyikich flaznacęoney fa w m  Koniecpolikiego uczynio^
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ny, zme£ony Seymem €U8 toms KRÓLA JANA, gdzie tęź 
Kommifsyi y robotę iey approbowano. [b ]

O  Adminiftracyątgdyby (ię przeciwko prawom o natu
rze dobr Ziemlkich ftarał Xi§że Marszalek, Byłoby uiti*  
urn w {łataniu, ale m nin jme n m flti tych dobr; lecz że fię 
nieftarał, bo znalfwoie y Syna-fwego prawo, które wyra*- 
ź \ i  w cytowanych wyżey Intromifsyach , dla tego iak ty l
ko fię o tey Adminiftracyi y o Kommifsyi dowiedział dc in- 
•ydiditatt ich iako ^  walam infoYmationm cx ABts JHetri'• 
ces wydanych zanio# folenny Manifeft; ( c )

Ze zaś ta Adminiftracya wydana; nie ieft rzecz nowa 
bo finillra dclatio częfłokroć takie dobrom dziedzicznym, a 
częśćiey }efzcze pofsefsorom dobr Królewlkich [  fupponur- 
i$c że iuż n ie ż y t  )  przeciwne wynośr inftrumenta ; co 
że fię y dawniey trafiało, świadczy Konftytucya 1647- Folio 
19, która wyprafzai^cych przywileie na dobra dziedzi
czne za Króle wikie, karać 1000. grzywien kazała. Swiad?- 
kiem tego Trybunały, takie fprawy, tudzież Afsefsorye 
eognitioriem Przywilejów f|dz|ce. . '

Ze zas Xi|że Marfzałek wchodził w konweficyi, fpra- 
wifa to caufa fa & i , bo przeciwko tey Kommifeyi zbroynę 
ręk$ bronił dziedźi£twa fw ego, y dlatego ta konwencya 
obliguie go ad dcpYCcationem Aiajeflatis y toć podobno nie 
zato że fię [  ut afieritur J o adminiftracyą. fłaral.

Takowe zaś przykłady otrzymywania Przywilejów
albo

(&] i<5'74. Folio i j .  Titolo 'Ordynacja gfimoyfka- 
(£J 1721, die ao, Januarij w Grotóie
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u *  i m  &  \  .
*£lbo Admiftiflracyina dziedziczne dobra,iałco prawu prze* 
ciwne, tak iść in fcąmiam niepowinny, y prawa kafso-* 
•wać niemogi •> alias iużby niebyło dotych czas żadnego 
Bofkiego y ludzkiego prawa ,'ktorego by niezniosly tyra 
prawom przeciwne,defektów ludzkich przykłady. Ze to 
-zaś iefł przeciwko wyraźnym prawom, które nam wfesni 
Panowie nasi in padis conventis dotrzymać po-prz.yiięgai§ 
dla tego też famie.

II Prawa Koronne bronią dobr Oftrogfkich Ziem-* 
ikiego prawa y  ̂ jnre Regio zaljamaif. Naprzód Statut 
Kazimirzowiki 1454. folio 92• tak co do ftpwa pifzący. 
Imprimś igituY pollięermr •yerbo noflro Regi o omnes Rcgni no- 
Jłri incolas in juyibus ^Hibusuis, ipjis a Pr&dccefscribus noHris 
cidtis , wtegraliter conferuare , nullifó bom redpi manda-* 
bimus , aut captium fackmus.nift prius fuerit jurę uidus.

Broni potym pierwfzy iefzcze Przywiley Władyfła- 
wa Jagielfy w ftatućie tak de tenore będący. Pyomttimus, 
qm d ex nunc &  de cztero nunquam alicujus fubditi Rcgni 
hóffri cu)useunfy dignitatts, emntntić, ftatuś aut gradus fut* 
ńtybona kmditaria accipiemus, confifcabimus, recipi © eon— 

fifcari Jacitmus , nec fe de eis pcy nos , ruel Offięiales w *  
Bros , altos qmscmó^ homims intromittmus , uel in- 
tromitti faciewus pro quibuscmqf exętfsibu$ aut culpis, nift 
prius fupeY boc prćcedat judicium noftrum,, quos ad boc de- 
putaucriwus cum noHris PrMatis, Barmihus matura cogni  ̂
tio ©  fententia fequatur * Jeżeli tedy w tenczas gdzie

ofoby
[* )  In Satuto R egni Folio * 7 f*  -  .0
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j , « - h „  ... . « S l W C r n » l 4l i  . . „ m.
oioby w Polfzcze cuiuscmćfo dignitatis9 emwentiA, itaws aut 
gradus forinty  zwali fię wf^yfcy w kupie [Ubditi Ręgni 
noflri przećięż, w ich dobra nec Je per nos ruel Ofjiciales 
noHros wd alios ąuoscuncfc ho mim s intrbmittemuSy <vel in 
tromitti faciemas. Jakże tym bardziey teraz bydź by to 
mogło ? gdzie Senatorowie y  Miniftrowie iuż nie Jub- 
diti ale wierne rady. Ten y  takich wiele innych Przy- 
wileiow utwierdził Alexander Kroi Polfki na Seymie Ra- 
domfkim w roku 1505. y p o  utwierdzeniu to przydał be« 
fpieczeńftwo* G^uod fia liquid contra Ifbertates, Privilcgia> 
immunitates, jura pr&fata Regni fecerimus; irfud totnm 
cafsnm , irritum , imtne 9 nullumcfc ejfe ^nolumus ac decer- 
mmus ipfo f a t ło : atćfó mitamtts £5 cafsamus tenor e pr&^ 
[entiam mediante. ( d]  co fluży Adminiftracyi 1720. anni.

Tamuie iefzcze Jus JMajeflaticum od dobr Ziemfkich 
Konftytucya anni 1576. folio 2$6 . w paktach konwentach 
przez Stefana Batorego poprzyfięzofta. Także obiecuiemy: 
iz wykładów riteprzypMśćiemy, ani wywodow żadnych z prawd . 
obcego y ani daniny z Przodków na/zych dobr prawem dzie
dzicznym nadanych, aby miały bydż za lenne poczytane , 
tylko na którychby [lało mianowicie : że fa nadane jurę feu- 
da/i. Przez którą Konfłytucyą wizeikie wykłady to ieft 
interpretationes Feudorum a zatymi lnterpretacyami pretext 
pociągnienia dobr Ziemfkich ad dijpofitionem Rcgiam za
bronionymi. Lubo iefzcze nad to dobra Wojewodztwa 
WołyńJkiego y  Bracławfkiego gdzie Oflcogika Fortuna *,

K  t cxe-a■ % «• ^
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*•8 HM [ 74] ab! M i 
exekucyi ftatutu o pokazaniu praw niepodległa y  choć
by tameczni Obywatele jure Feudi, dobra fobie nadan* 
mieli, za wieczne dziedziflwo im przyznano przez Przy- 
■wiley przywrócenia Ziemie W ołyń&iey do Kroleftwa 
Polfkiego ( e)

Opponuic lię dałey przy bcfpiecźeńftwie dobr Ziem* 
Jkich Konftytucya 1631, folio o dobrach Ziemikich dzie
dzicznych oftrzegaiąc aby debra dziedziczne iedno przez tc 
O[oby doftawane były9 ktoye żadnej w Per fonach fwoich pree* 
mnencyi niezaćiaguiac ju rt terre/lń m re pcdlegaia, j  per 0- 
wnia gaudent &qualitate &  paritate ju ris  © foenA. A zaś 
Rzplta naywyżfzf mapreeminency^, juri terrellri niepodle- 
ga, ale go ftanowi, y prawami broni, sąualitate non gaudet 
tylko z  innemi Potencyami, tym barźiey non fubtft paritań 
© póLntL. A zatym fama fobie do dobr dziedzicznych O -  
ftrogfkich niczeftawifa dregi.

Lubo zaś taż farra Konftytucya oftrzegfa dla Rzpltey 
prawo do dobrZicmfkich per jut eaducum^U to jus caducum, 
determinowała wyźfż$ Konftytucyi 1588* fol: 458. iż; 
Kaduk być niemoze dok# d fię iedno może wywieść ju s fuccis- 
jtenis legitimAy usćfy ad cftamm gradum indu fw e. T u  zaś 
Sioftra rodzona Teofila wzięła fukcefsyę po rodzonym 
Bracie Aiexandrze Zafiawfkim.

Daie iefźcze y  druga Konftytucya prawo do dobr Ziem
ikich Rzpltey, ale tylko ex trimine perduelliomsr ktorego W 
tey ©kolicznośći nikt nie popełnił.

III.
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III. Przy tych zaś y tak wyraźnych prawUch we 
wfzyftkich paktach konwentach ponowionych, opponuie
fię Autboritas R?p'ltey , ktorcy żeby praw Twoich y  co 
do niey ztych praw należy, niemiata wiedgieć, zadać nie
podobna. Owfzem nietylko fwoiey ale każdego fwoich 
Synów przeftrzega krzywdy. Y  tak co do tey okoliczności 
wiffdzieć to iawnie można.

W iednym albowiem czafie te dwie Ordynacye Za- 
moyfka y Olfcrogfka po zefziych proftą linią od Fundato
rów idących Męfzczyznach w zamiefzaniu były, Zamoy- 
ijką Stanisław Koniecpollki Sioflrę rodziną oftatnicgo O r
dynata maiący prawem naturalney fukcefsyi zaiachaL 
Oitrogik^ Jiężna Katarzyna Radziwiłłowa prawem doży
wocia ogarnęła. Rzplta wiedząc z prawa Ordynacyi Za- 
moy/kiey, iż by} wyżnaczonym przez fwoię linią fukcef- - 
sorem Marcin Zamoyfki, krzywdy ordynowanemu prawu,' 
natury iego y famey Ordynacyi przez fiebie approbowa- 
ney czynić niedopuśćiła; y na konwokacyi 1674. Kom- 
mifsarzow do odebrania dobr dla Zamoyfkiego w yzn a
czyła , którą Kommifsyą tegoż roku na Elekcyi Kroi 
JAN z fianami potwierdzi! , y  niedopuśćił tych dobr do* 
naturalney Koniecpolfkiemu fukccfsyi, ale w nich Za^ 
moyikiego iako ordynowanego fukcefsora* utwierdził, (g )  
Podczas tegoż famego Seyinu, który fię Ikończył 14. Czer
wca tenże fam Nayiasnieyfzy JAN Trzeci: widząc że 
dobra Oftrogfkie iuż żadnego wyznaczonego Sukcefsora

K 2 nie^
(g] 1^ 74. Folio 13 , T itulo  Ordjntcy* Zmoyffyt.
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menmi|, wyznaczył Kommifsarzow ex Senatu ©  e^ueHń 
Ordinę, którzy podczas agituiącego fię Seymu Katarzynę 
Xiężnę Radziwiłłowy M atkę, z Teofilę Xiężną Wiśnio-* 
wieck| Córką kombinowali, część dobr Oftrogfkich pod 
dożywocie Matce , refztę wdziedzi£two naturałney fuk- 
ęcfsorce Córce oddali, y tę za Kommifsyi Krolewik| u* 
łożoną kombinacyi na dwa dni przed {kończeniem Sey- 
xnu , bo dnia 12. Czerwca podpifali, ftrony w Grodzie ro* 
borowały, y  do Metryki per oblatam podały. Czy mo*- 
gieżby to być, gdyby Rźplta prawo iakkkolwiek do tych 
dobr , więcey niż do wfzyftkich dziedzicznych miała , 
aby in tribus Ordinibus zebrana, in plena a&łiwitate bę
dąca, prawo naturałney fukcefsyidla Teofili przyznawać, 
a fobie tak znaczne dobra odbierać przez Senatorow, II-*- 
rzędnikow Koronnych , y  Litt: > y exequeftń Ordine de
putowanych pozwoliła? albo żeby: tak ftrony , to itft 
Xi§żęta Wiśniowiecki y  Radziwiłł Zon fwoich opiekunom

* wie dyftyngwowani y nienotowani w Oyczyznie ludzie, 
iako y podpifani z nimi Medyatorowie czynić tak wielką 
krzywTdę Rzpltcy Chcieli, y  dobra iey obracać w dzie
dziczne Szlacheckie ważyli fię?

W  tych że famych czafach taż Rzeczpofpoiita tak 
dla niezupełnie iefzcze /kończonego z Mołkwą pokoiu, iako 
dla zaczętey wielkiey y  w długi czas zaći$gnioney z T u r
czynem W oyny w nagłey potrzebie na zapłatę Woyiku 
[  ktorego 70000. żyw iła ]  na każdym Seymie. znaczne 
aukcyonuifc podatki, y*na każd§. ofobę dwoifte wkłada-
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.  ,  ^ S S W r^ J K B S * *  
i$c pogfowne, nietylko fię do dobr Oftrogfkich y  prowent
tow ich iako fwoich niebrała, ale nawet z racy i ikońćzone- 
go iuż, y  upadłego Ordynackiego prawa o 600. ludziach 
niewfpomniała; beśpieczeńftwo ich dla fiebie fundui$c, na 
niezawodney fukcefsorow a fwoich Synów miłości*

IV. Opponuie fię temu dobr od lukcefsorow oddale-> 
niu fama prawa Majoratow natura, dowodząc że żaden 
Majorat (  prawnie uczyniony y  żadnym defektom nie
podległy J kiedy z oftatnim lukceftorem umiera, dobr od 
naturalnych fukcefsorow oddalać niemoże* Bo natura 
Majoratu albo Ordynacyi [  dofyć wyexplikowana ]  ieft 
tylko przez wyznaczony fukcefsorow porządek zatamo-i 
wanie rownośći fukcefsyi, aby z równości? krwi wpły-* 
wać niemogła w młodfzych Braci taż równość fukcefsyi; 
aktualne zaś do tego tamy, f$ wfzyfcy wyznaczeni w tey 
dispozycyi naftępcy, których iak nieftanie, niema coby taA 
mowaio dawny kurs fukcefsyi za krwi?, yd ia  tego idzie , 
garaż naturalnym trybem, iakim ztwlze chodziła, nim iey 
te tamy przy famym wybiegu zrżodła, [  to ieft fundator 
jze Ordynacyi )  poftawione byiy. Na objaśnienie te<- 
go, toż prawo Majoratu przy wodzi podobieńfłwo cx ftu-* 
do AHafculino (  iakie y u nas dawali Monarchowie na fa
milie poki Miecza lianie ] ;  te tedy feuduw  wyfzedłfzy CK 
fonte juris uSMajc/łatici &  difłributwA gra tis  fTużylo rnę- 
feczyznom familij; jeżeli jefzcze feudum indiryiduumi Słu
żyło famym flarfzym Ofobom. Jeżeli zaś dwiduum? 
Dzielili fię nim Bracia y ich potomkowie; y poty niemogf

' ,  ' go
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go Kral dać dfugiemu, póki przefzkadzali temu ro d a cy  
fię Męfzczyzni; iak prędko zaś nieftało Męfzczyźn, jm  

fpudi upadało, dojbra jak wyfzły Regalia, tak £ię wracafy* 
y  jako  e$jure Ręgto © dijlriburiwa graiia wypływały,tak 
do tegoż prawa y  iafki n^zad przychodziły. Jako tedy 
naydłujżfza jm ę  fcydi dobr Króle wfkich przez fian Szla
checki pgfseftya, aai natury do&r Krplewfkich w dziedzi
czne odmienić, ani prawa Krolowi zepfuć mogła; tak tym 
bąrżiey dofera dźiedźiczne.Szlachęckić ex Opraw a AdĄora- 
tm  przez Szlachtę Męfzczyzn iako dziedziców trzymane, 
odmienić natury niemogły dla4:ego,żc nieftało Męfzczyzn;y 
igko wzięte z prawa naturalney fukcefsyi, temuż prawu 
przywrócone być powinny.

Taż,fama iefzcze natura Majoratu w zagranicznych 
EJańfłjyaeh w opifapych fobie Regułach kilka wieków trwa- 
i|ca, y do nas z zagranicy przeniesiony przywodzi za fo«- 
b| wfzyftkicb j^arodow iwiadsŚwai iż w żadnym kraia 
r^ecz do t^d niepraktykowana, aby dobra exjwe Afa)orar- 
tus śmiercią ordynowanyh Sukcefsorow odbierane być mia
ły. A że o rzeczach powszechnie fię dziei§cych nikt nie 
pifze Hiftoryi,4Ia tego ie.den przykład w tey mterze [  dla 
wjelkich okoliczności fwoięb ]  w hiftaryę wpifany Jlawia
o Ordynacyi Jana Wilhelma Xi^ęcia CUvi&, S?
śMontiurn qd Ferdynanda pierwfzego, Maxjtmiliana dru
giego, y  Rudolfa drugiego ąpprobowaney; gdzie po śmierci 
tego Xi§żęcia y bezpotomnym dwóch Synów iego zeyściu 
jroiędzy Wnuk§ Elektorowi Brandcburfią od nayihrfzey 
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Siofłry i3|ćf , y  jure śM sjoratus tych Dobr pfetetiduięc^ 
y  drugiemi Wilhelma Córkami, a Elektorowey Ciotkaiai 
jus natuYA prctenduiącemi, wfzczęta o fukccfsyi kweftya 
■ zwabiła mocnego Konkurenta z Xi$ż§t Irtiperi), k tó re m u ś  
Lń&phkł Cefarz, to Xięftwo po zmarłych Synach tanquam 
jure Caduco ad jus śM.a)e(laticum fpadłe, konferować obie
cał, y  dodecyzyi fprawy, Woylkiem te dobra fekwefłro^ 
wać kazał. Jak fię tey fekweftracyi opponowano.? y iak 
wielka zt$d lat kilkadziefi^t trwaiąca urof?a woyna ? iak 
fię do niey poftfonne miefzały Potenoye ? iak te zawfze 
przez fwoich KommifTarzow fdwore prawa natury decydo
wały fprawę * czytać o tym można ; przecięż iako przez 
cały trakt, taky do końca praw© natury triumphawit', y te 
Xięftwa ; jure naturalis dwijionis podzielone dotąd w ręku 
dziedziców zoftaif. [  f ]

Przywodzi iefzcze powfźechne y naypierwfze u Rzy
mian 12. tabularum prawo,ponim partykularnieyfze wzglę~ 
dem fukcefsyi uflawy; y  Juftyniana decyzyę: i i  nm ojuus  
b&Yts> *vd eorum quos im er fuos hmdes pr&tor wel Cw flitu- 
tiones wocant ewfiat, qui fuccefsicnm qucquo modo ampkBa- 
tury tum  ex lege 12. tabularum ad agnatum pertimt h&re— 
ditas. [  g ]  II nas leges tabularum powfzechna naturalna 
fukcefsya, według ktorey Córki dziedziczę gdzie Synów 
nie ma ; Y  te fukcefsya naypierwfi nasi wprowadzili Mo î 
narchowie: dzieląc Ziemie ( teraz Woiewodztwami zwa*

■ •' ^  t : % . ' * ne j  ^
( / )  Samuel P u ffe n d o r fd e  wbtisgeftis Fritferici V ilh e lm i  M agni li^ 
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mm
n sj między Synów fwgich co dopiero pjrzeż Ludwika Króla 
prawem zabroniono.]  [b ]  A  zatym,kiedy rtmo c/ł fhus h m s  
quos interfiios Confłitiitie Xcia Oftrogikiego 'UQC4ruit, więc ex 
Ugc tabulamm ( iakie fą u nas )  ad agnatam> to iefh do 
Sioftry Alexandra Za$awikiego pertmt h&rcdttas. h:

V. Za prawem natury Majoratu broniącym dobr Zieta- 
ikich,ft:ai$ trzy trwai^ce w Sukcefsorach wyznaczonych Or* 
dynacye, Zaftawui$ fię wielkismi Fundatorow fwoich y  
pętoi^koyp zaffugami. ExpUkuię Konftytucye pozwom 
lenią y appróbaęyi<*fwoich; że nie za excefs y na karę,ale w 
nadgrodę zaffug f$ pozwolone ; a zatym bronią przykła
du dla fiebie, aby jn cafom kiedyżkolwiek zelzłey wyzna
czonych Sukcefsorow |iqij* od krwi ich, która w Sukeefso* 
rach naturalnych zoftanieaĄfiscum obrocone nie były.

Ofobiiwie zaś pozwolenie na Majorat Oftrogfkiego 
broniąc naturałney Sukcefsyi prawa, daie świadeftwo: źc 

-ten Majorat nie według pozwolenia ftanowiony, prawem 
^nieapprobowany, owfzem tak wiele razy prawu y  naturze 
Majoratów przeciwny,w żadnym czafie wagi Majoratu nie - 
miał, a zatym nic miał mocy y  przez- naykrotfzy czas 
tamować rownośc naturałney fukcefsyi. ,

VI. Odzywa fię nakoniec Synów preferuiące wyżey 
cytowane-praw,o Bofkie : Homoeum mortuus fuerit absćfc 
filio, ad filiam tjus tranfibit btreditas. Xi§że Władyka w 
Z?#ąwiki, iakby absfa filio; bo y Syn iego w  młodym wie.- 
kuj^marł, a zatym fprawiedliwie ad filiam ijus do Teo^ 
fili Lubomirfkiey tranfiuit haredius.

‘ ,  Q I I E -  *  !
[ h ] IJ75'« fol; 13. titulo: Eex nonalienet rteim  Regrn Polonia:.
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w n u t o m w  

O U ESTIA TRZECIA'.
J Eźeli forteca Dubieńfka należy ad i/nmediatunt jut Rże***

czypofpolitcy l

Odpowiedź: Z tey tylko miary iak wfzyftkie dziedzi
czne dobra że Ą  w granicach Rzpltey, y  forteca Dubień/ka 
jttoże fię zwać fortecę Rzpltey, ale do niey jus immdiatttm, 
tak, iak do Kamienieckiey, Biafaeerkiewfkiey, y  innych 
w Krolewfzczyznach fortec, Rzplta nie ma.

ObyAcya: Jeżeli z tych wfzyftkich broniących natury 
dobr Ziem/kich dowodj^ dobra Oftrogfkie ad immedtatum 
dominium Rzpltey nic należy toć przynayraniey forteca, ia
ko po tyle razy od Rzpltey zażywana, Jey włafna bydź 
powinna .

Odpowiedź. Ztych wfzyfłkich dowodow, z których nie 
ma Rzeczpofpolita jus immediati dominij do dobr Oftrog— 
flrich że ziemikie, dziedziczne, Szlacheckie, z tych fa
jnych nie ma jus immediati dominii do fortecy , bo ieft 
dziedziczna, Szlachecka, y na dziedzicznym gruncie za 
yriąfnc pieniądze, a nie z Skarbu Rzpltey murowana. Te* 
go zaś [co  każdy wiej remonftrować nie trzeba, i i  w oyny 
Kozackie, Tatar/kie y  Tureckie a naywięcey niefpodzia- 
ne Tatarów inkurfye, przymufzaiy Szlachtę w expono-* 
waftych tym naiazdom Woiewodztwach do fortyfiko*- 
Wania domow fwoich, według możności każdego, aby w 
nich befpieczniey zafypiać mogli ; dla tego Fortece Szla
checkie f$ domy Szlacheckie; tak wiele zas na dom y 
»ie|żkatjie (iak kofztuią Fortece)  ktoby chciał dlatego

L  i
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łożyć ? aby#c4a|j %  snic^%ie€2^óftw*ie pf żeby wfey, 
w pokoi u : <!o.n u wiafhcgo nie inial , ale w dtpcjjidui§* 
cym odeudzey dyfpozy cyi y fząaów miefzkał,y nie tych 
rniaf w domu ludzi, ktprzyby w poftufżeńftwie iego był?, 
ale raczey tych : ktorzyby pofłufzeńftwa od Gofpcda-* 
rza pretendować mogli. Y dla tego Rzpha na gruncie 
Szlacheckim nic fobić nigdy nie uzurpowaia za fwoie, ma- 
i$c wiafne pograniczne y inne fortece, które nic raz wy* 
raziwlzy, wyraża y w Konftytucyi 1669. folio ij. titulo: 
Upatrzenie (orne UĄraiń/ktch y wylicza: Kamieniec Podol/ki9 
bar, Białocerkiew, Lwów, potym Kraków y Lubowni#. Lu** 
bo zas na Koronacyi Króla Jana Roku 1676. fol: 42. zalecaiąc 
ęuram Hetmanom pogranicznych fortec nie fpecyfikowafa 
ich, ile że Kamieniec z Podolem byi w ręku Tureckich; 
ale;&traz w oświadczeniu ofobliwfzey pamięci na fortece 
StaniJftawowa y  Brzeżan, które w ten czas naywięcey po
graniczne od Podola byfy iako dziedziczne, feparowafa ic 
a cura7 bo maiących ftaranie okofo tych fortec, doiożyfa: 
U  te proprijs impcnfts oiewody Kiiow/kiego y Uro
dzonego Choyfiżcgo Koronnego u>y/lawione9 y pró/idto z  jzka-i 
tuływłajney konjtrwowane detad od zguby c(latniey kr aie tamto

* fokrnkie zatrzymały- Ktorey prekaucyi doyrzeli pod tara- 
tenczas tych fortec y dziedzice, ile że Mikofay Sieniawiki 
Chorąży Koronny dziedzic fortecy Brzeżańfkiey by! na 
*ym Seymie Marfzaikiem Koia Pofełfkiego.

Lubo zas pod czas woyny 2ażywafa Rzplta Szlache'- 
ckich foriec * ale z wielkim zawfze na Ziernfkie prawa 
yrzgl^deui. Y  tak kiedy trzeba byfo zazyć fortecy Tyko^
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cmfkićy w Dobrach dziedzicznych będącey, zaraź w Kon- 
ftytucyi 170$. folio 17, titulo: U^armck immumtms Dobr 
7yicm/ktcb fortecy Tykocina, tak napifała; V ,

Pr&ft&ium Rzpltey f .  lp r> Kafztelanowi Krakówikiemu 
Hetmanowi tp*. K, pro bac fola wice ex ratione bellido tey 
foYtecy wprowadzić nie deroguifc in pofterum immunitati ter- 
reftri tychże dobr pozwalamy. Kiedy znowu trzeba było 
zkonfederowaney Rzpltey tey famey fortecy Dubieńikiey* 
nie wprzód iey użyto, aż pozwolif pod tamten czas Dzie
dzic Dubna, które ni u przez Diploma Marfzałka fwoiego 
Konfederackiego ( nie mog$c na ten <?zas pifać Konftytu- 
cyi )  takie ubefpieszenie dafa :

Staniiław na Leduchowie Leduchowiki Podkomorzy 
Krzemieniecki Marfzafek Generalny zkonfederowaney 
Rzpltey; Ponieważ JMć Pan Akxander Dominik L u t  
bomiriki Starofta Sandomirlki, na potrzebę walną zkon^ 
federowaney Rzpltey pozwolił fbrtece fwoiey Dubna na
zwa ney dla lokacyi nafzego Garnizonu, przez co nie tylko 
nam wielk$ przyffugę wyświadczy!, ale y  do należy tey 
wdzięczności nas p ociągn ą dla tego chc$c mu i§ iako 
naylepiey wyrazić, przyrzekamy. Naprzód: że zdraz po 

Jkomzoney woienney potrzebie ,też fortece ewakuować y Garnizon 
nafz z  niey wyprowadzić powinniśmy y iemu Jamemu według 
tego inwentarza iako teraz iefl oddać zupełnie y w cfobliwfzym 
nfyekcie nafzym mieć Dobra fego> które przez tę lokacya mogły 
ponofić iak# fzkodę. Na co dla lep fz ty wiary przy Pieczęci 
(Wielkiey ten/krypt iako Diploma podpifuię* D an w Lubo- 
wlu Die sta Bebruarij 1716-
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Jefzcze ża tę uczynność Lubomirlkicwu przyłfczoht) 
libertafcyą na dobra, iako świadczy lift (ab d. 6. Pebruarij 
I716. an: z  Lubomia od tegofz Marfeaika Generalnego 
do tegoż Lubomir&iego Starofty Sandomirikiego pifany 
w te tfowa. . * .

Na affektacy# łfr ' mc Pana pofyłam ajjekuracya na fortecę 
Dubno, której pewnie dotrzymamy y oddamy z  podziękowaniem$ 
y należyta za ten ckbry affektlP' mc Panu wdzięcznością .Nad- 
grody pro tunc nie możemy do/konalfzey obmyśltć nad libtrta** 
lcyay która także pofyłam (t^ac Panu, bo dura neceffitas belli 
frangit legem, y tamuit ochotę, która u* kazdey okazyi 
świadczyć nie prźetlanę, iako . A d. Pa.

Ze fię zaś trafiło pod czas inkurfyi Szwcdżkiey* i i  u* 
jpfzedzaigc nieprzyjaciela, eoc conjilio Sefsyi Rożańfkiey 
fiifarmowano forteca Lacho wieck$ Jmći Fana Jerzego Sa
piehy {  na ten czas małoletniego) dziedziczny ,y  nie* 
■wzięwfży ha to od Opiekunów pozwolenia, dyfponowali o 
Iłiey nomine pub lic o, zaraz ten przykład umorzyła Rzplta 
przez Konftytucyę 1703. folio 32. titulo: Afsekuracya fortecy 
Łachowieckiey w te fłowa :
1 Które • te dobra Lach orneckie abhinc immunitate dobr 
^iemMchj iako antea zoflawałyfępu&txz mai4 in perpetuum; 
&  ab onere miłitari mata bydź wolne.

Wfzakże gdyby fortece Szlacheckie b y ły  Rzpitey ?  
toeby mufkła b y d źy  forteca Zamoyfka, a zatym niebyfa-* 
by potrzebfta Raplta, aby Marcin Zamoyfki ofiarował iey 
konferwacy? tey fottecy na każdy expedycyy woienn*, i
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.pTTscięz przyięia tę deklajapy#. £ i  ]  Ani by w tymże roi 
k u  pifafa taż Rzplta, że ta forteca: f§ dobra O rdynackie 
<Łzredziczne' Zam oyfkicgó, iako napifafa w tych  iłowach- 

O /# * Digort. (  Com m iffionis) miktore dobra donny 
{  Ordynacyi )  nalcźacć przez KommJJarzcw z  Konmkacyi 
naznaczonych tuz odebrane <$c Haeredi Ordinato odrocz fortecy 
'Lamoylkiey ad dane fa* Deklarujemy, iż y forteca pomieniona 
rafa bona Ordinationis principalia ze nfzyfłka armat4  & c .  
oddana bydd ma. [  k ]

Z  tych wfzyftkich wfafnyeh Rzpltey wyrażenia rzccas 
widoczna: że Rzeczpofpolita w wielkity maiąc pilności 
prawa fwoie, które mi immunitatem dobr Szlacheckich 
oftrzegła, nic fobie uzurpować na gruncie Szlacheckim nia 
chce, ani fortec przywiafzczaj. pewna będfc 2 dawnego 
doświadczenia, (  że broń Boże .potrzeby )  każdyby, nic 
tylko fwoię fortece, ale y  fiebie famego na ratunek Oy-* 
czyzn y, (  a przez to y  nafwoy włafny ratunek }  ofią** 
*owai

K W E S T Y A  C Z W A R T A .

JEżeli Xi§że Sangufzko Marfzałek Nadworny Lit; mogl 
ważnie czynić donacye na dobra Oftrogfkie nie czeka*- 
i$c rezolucyi recefsu Seymowego? Oraz ieżeli, y  iak 

wielki grźech, y  przeciwko któremu prawu popełnił > 
i)dpowiedjt; Jako keżdy fwoi$ włafnosci^ ma moc 

dyfponować, tak kiedy prawem pozwolone czyni dyfpozy-
cye,

f i ]  1674. foj: 11. In Confederatione Geneuli. [ k ] 167+ fok© I3»*l 
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cye, irie g r z e fz y a z a t y m  ani Xi$że Saligufzko zgrżc fzyf^ 
ile że wedfug formy Statutu poaeznawal donacye,

Objekcya. Jakże nie zgrzefzyl Xiąże Marfzałek ?  kie
dy prawb wyraźne pifze: Aby wedle tey Ordynacyi te dor 
bra vel in toto, vel in parte proyt ordinayefk nie mogły 
bydź per Hasredes etiam de lumbis ejus <fe Succcefsores ejus 
dlienówane9 A  on przeciwko temu prawu poczyni! dô - 
nacye, toć to grzech iawny y ab&Jus prawa pociągający 
abjudicationem od dobr, iak chce mieć Oędynacya.

Odpowiedź-. Dla lego fajnego, że y prawo, y Ordyna-i 
eya, wyraźnie p ifzą ; Xi$żc Marfzaiek nie zgrzefzyl. Ba 
gdyby w tym mieyjcu pozwolić na to , iż ta Ordynacya 
Oftrógfka, y  wedtug pozwalenia ftanowiona, y  approbo- 
wana, a zatym pozwolić : że ffuży prawo dobrom iey, iż 
alienowane bydź nie mogę, to to prawo wcale Xćia Mar- 
fzałlęa non ligat, ani fię ściągać do niego może; co świadczą 
wyraźne Ordynacyi ftowg : Ut autem h&c Ordin^tio & c; 
jpwpetuum robur ebtineat hoc onus J. ©  J\4 . Reccgnofctns in 
perfenam ^  pofł in reliquvs o p n ą  oydim fpprćfęripto wodo 
ac gradu in Bena, mortc derelinquend* jmcedmns tempmbus 
perpetuis imponit quod nmqnam licebit omnibus m iw ifts  &  
Jingulis e% bac ‘uelilla Familia ©  fii?pe Succefjoribus, ac bo— 
tiorum Ordinationi pr ajent i jubjtElcrum Confłitutis ©  Ordind* 
tis barędibus Dominis ©  PoJJeffońbus ca bona, nec in toto, neo 
in parte & c:  alienarc donare &  refegnare & c . ,

Z tego tedy Ordynacyi punktu każdy iąwnie widzieć 
#!QŻe: że JHąże Oftrogiki ordy nowa wizy dwie, Xi?ż§t Za- 
tfawlkich y X]|ż|t ^gd^iwiflow dp fufcceifyi ,tiiue-j>iial
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m m i t i i m w  *
prawo ha tychże ordynowanych Dziedziców, ale nic na 
naturalnych •Sukcefl[orow>y w niżfzympunkcie na tychże 
ordynowanych dziedziców, taki awijsionis hćreditatis nap i- 
fał rygor: , ,

Aliccjuin fecus facerc pufumem ab omni beneficio fi? prA- 
rega tw a ac krteficio adoptatknis fubftitutioms hm dis Ordi~ 
nattonis prAfentis wigor s jure cadet.

Xi|że Marfzałek cx Famtla id$cy, ani mógł bydź 
tych dobr ordynowanym Dziedzicem, ani był, ale po upa
dłym od śmierci Alexandra Zaflawifciego Ordynackim pra
wie wziął te dobra; nie bentficio adoptatioms (ubflitutionis 
htfedis ale bentficio juris natur a Syn po Matce; a zatym 
non ligabat go Ordynackie prawo* ale fawtbat m u ju s na-x 
tur a , które wolney fwoi$ włafnoscię nie broni dyfpozy- 
cyi. A zatym: że Xi§że Marfzałek poczynił n i  te dobra 
donaćye obftante lege ordinationis, które dobr przedawac 
nie kazaio, tak wielki grzech popełnił, iak popełnia 
Szlachcic wyieżdżai^cy za granicę objlante legę Senator i a9 
łctore Senatorom wyieżdżać za granicę zabrania, 
r Objekcja: D aym y to: że iako nie Ordynat, a zatym 
nie obligowany do poffufzeńfłwaOrdynackiemu prawu nie 
zgrzefzyi przeciwko Konftytucyi y Ordynacyi wyżey cy
towanym, zgrzefzył jednak przeciwko ptawu, to ieft; prze' 
ciwko Recefsowi Seyraowemu anni 1677* że poczynił te d o  
nacye.

Odpowiedz. Zeby mogf kto niezawodnie powiedzieć 
o czyiej akcyi* że formalnym y prawdziwym przeciw
ko pęawu grzechem* trzeba pierwey pokazać decyzyę pra^
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wa: ż* to lub nine prawo decydowało aby tey akcyi niew-* 
bić; albowiem gdzie zakazu prawa nic masz, tam przeftęf* 
ftwa zakazu być niemoże. To zaś rzecz widoczna że 
Recefs Seymowy dla tego famego i t  ieft Recefs y odłożenie 
decyzyi, nie ieft decyzyi, y  żadnym zakazem niezagradza 
drogi do czynienia donacyi, A jzatyra tego przeffypić nie 
podobna,co drogi nie zalega. Ani też ten Rtęefsfayore 
Rzpltey naft|pU, która gdyby m iała ' db tych dobr prawo, 
nieczyniłaby fama fobie dobrowolnie fzkody,y tak jsnaczne 
dobra mogąc mień pod tamten czas zaraz, w Recefs by dla 
tego niepufzczafa, żeby ich aż dopiero za lat kilka odbierać 
mogła. * Jakoż nie fayerc  Rzpltey ten Recefe znać to 
po naftępufocych od sza su Reęcftu dofzłych dźiewiętnaftu 
Seymach, gdzie maięc, wyraźne prawo aby Seym od Re-* 
cefsu zaczynać, przećięż o żadney fwoiey do tych dobr 
hiewfponmiała pretenfyi* nawet Konftytucya Annl 1717. 
która naypeyniey wfzyflkim Rzeczypofpolitey potrzebom y 
prawom iey prowidowgć mogła, nietylko o dobrach Oftrog- 
fkich, ale nawet y  600. ludziach wzmianki nieczyni. choć 
cał$ Rzeczypofp: wykalkulowafa obronę y aukeyonowania 
iey  prywatnego zabroniła^ owfzem zkonfederowana Rzecze 

. pófpolitą niżeli przyft^piła do tey Konftytucyi, brała po
zwolenie od dziedzica dobr Ofłroglkichjżeby fwoy Garnie 
żon w Dubnie lokować mogła; żeby zaś w Kamieńcu,Bia- 
łey Cerkwi, Lwowie y innych fwoich dobrach lokowała, 
nikogo fię o to niepytąi^c czyniła. Toć znac że z tego 
Recefsu żadney fobie nieformowała pretenfyi do dobr O -  
ftrogfkich, iako y praw fwoicb, y  praw które dobrom Ziem- 
/kim nadała zawfze pamiętna. A  nad
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A  m d  to gdyby ( choe bez fundamentu ) fuppoflo- 
waćjźe Ri€c«pofpoIka mUfa iak$ do dobr Oftrogikich pre* 
temyą, eoż te donacye przefekadzają do rewolucji Recefsu? 
który t| wfadz§ y tą powaga y takąż-łatwością rc?olwo^* 
wać może Rzeczpofpołita padonaeyach, iakby go przed do- 
nacyamiJam iey, y ważniey rezolwować niemogfa; bo 
nie wi^cey ieft obligowany ieden Xiąże Marfzałek do po^ 
ftufzeńftwa Rzeczypofpoiitey, iakći wfzyfcy, którym do- 
nacye poczynił. Ani ttż ći wfzyfey więcey maią mocy 
circa likrtatew wtandt iak ieden Xiąże Marfzafek y każdy 
Szlachcic; zwfa/zcza £e y przed nabyciem donacyi ćiż fâ - 
mi opponowailby fię konfislkacyi tych dobr, broniąc prawa 
natury iako fukcefsorowie do tey fubftancyi.

To zaś nietylko jus natur*, y prawo dobr Zieinikich 
tak wiel§ prawami y fpra wiedli w ością wfparte* ale y fama 
fv.adet więcey niż paliwa ram , iż iako cale Rzeczy pofpoli- 
tey corpas, złożone z iiczby Ofob Synów Koronnych, tak 
więkfza liczba Synów, więkfzą część tetius ikfodaiąca bli— 
żey ieft ad tctttm, niżeli Syn ieden; a zatym aonvcme^titts 
ieft Rzeczypofpolitey: że więkfza liczba iey Synów ukon
tentowana dźiedźi&wem tych dobirb^dźie, niż gdyby ie*- 
den dziedzic byt kontent,

Objekcya. Kiedy Rzeczpofpolita zoftawiła fobie do 
decyzyi, toć tym famym zabroniła Xiążęćiu Markałkowi 
dyfponować ą  fortuną, iak dźiedźicznenu dobrami,poki- 
b y  na to niedafa rezolucyi. .

Odpowiedź. Na ten Argument iuż fą dwie wyżey od*- 
powi^dźi, fkrwfia, pod kweftyą o approbaćie Ordyna~
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cyi, gdzie tam ieft: że w rtprezentacyi żdania ladzkiege 
formowana illacya, prawem być nie może. Druga odpo
wiedź ieft immedtate w tcy famey kweftyi: że donacye do 
rezolucyi Reccfsu nie fą przefzkodę. Jeżeli zaś w tey 
okoliczności grzech teki upatrzyć trzeba /  to go wyżey 
fzukać niż w Xięćiu Marfzałku należy, ale zaraz w Teofili 
na ten czas Xiężnie Wisniowieckiey a potym Lubomir** 
Ikiey; bo ta była wfzyftkiemu winna, że naypierwfza po-? 
wfzechnym naturalney fukcefsyi prawem iako Sioflra po 
rodzonym Bracie te dobra wzięła, y podała tymże prawem 
Synowi, Syn Sioftrze, a Sioftra znowu Synowi Xiążęćiu 
Marszałkowi. Ale iężeli llę Teofila złoży ,decyzyą Króla, 
decyzyi Ofob Senatu y 6queflris Ordinis w oczach całey 
Rzecasypofpolitey podczas Seymu zawartą , że ći nie-» 
czyniąc krzywdy naturalnemu prawu oddali iey te dobra, 
Rzeczpofpolita nigdy ich meodbierała. ani chciała kiedyżkol- 
wiek odbierać, a zatym ieżeli Teofila niewinny fię być 
pokaże, iż pierwfza wźi^wfzy te dobra podała fukcefsorom 
prawem natury ,* coż będzie winien Xiąże Marszałtk za 
poczynione donaeye? ponieważ nie inaczey tylko z pra
wem natury razem, przyfzło mu prawo wolney temi do
brami dyspozycyi.

Objtkcya, Czemuż ciż fami Antecefsorowie Xięćia 
Marszałka choć mieli naturalne prawo,a przećięż y iedney 
W śi nieałienowali?

Odpowiedź. Bo mieli fukcefsorow a ten niema y  mieć 
fię niełpodźiewa. A do tego: iako nikt podobno niewi- 
nuie Xięćia Marszalka ieżeli on więcey dobr Pofsefeorom
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jlor&zaaWa! niż każdy z Antecefsorow iego cnoć równie iak 
on rozdawać mogli, tak iż on mog$c czynić poczynił do«̂  
nacye, nikt go winować nicpowinien dla tego, że iego An* 
ćefsorowie nieczynili ich ch>ć mogli; ponieważ to wfzyftko 
od dobrey woli zawito.

Objtkcya. Cożkolwiek bądź, przećięż inconfultd totd 
Rzpubikd nitpotrzeba było tego czynić, ale fię iey pierwey 
poradzić.

Odpowiedź, Naprzód: zdania Rzeczypofpolitey, która 
na Seymach nie pluralitatt wtorum aU in plena każdego 
a£łivitate decyduie, nie można feparować od zdania Xięćia 
Marszalka y od zdania wfzyftkich Donataryufzow iego, 
nawet y od Przyiacioł Jch wfzyftkich, ponieważ ći wfzy- 
fcy iako części jktadai^ce z drugiemi cai§ Rzeczpofpolitg in• 

flm w t y przez siebie, y przez fwoich Przyiacioł w decyzye 
y zdania Rzeczypofpolitey; y choćby lię co ńa Seymie in-* 
nym wfzyftkim zdało, a Xięćiu Marszalkowi y Donataryu- 
fzom iego,którzy y  pars Atnattiy y pars ATini/hrij y pars 
6'que/tris ordinis, tudzież gdyby iię iefzcze toż famo y wfzy- 
fticim ich Przyiaciołotn niezdało, niemożnaby mówić, że 
pierwfze innych wfzyftkich zdanie ieft zdanie całcy Rze-* 
czypofpolitey, ale by tylko można powiedź eć; iż iednym 
fię tak zdawało, a drugim inaczey. A zatym, niemożna 
mówić, że czynienie przez Xi?ż^ćia Marszalka, y  przyięćie 
donacyi przez Donataryufzow iego, ieft inconfultd totd 
KcpM icd > ale chyba tylko tnconfultis Qivibas aliter fen— 
tienńbus, gdyż Stan naywyżfzy wcale temu nieprzcczy
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fdowfzyftkó lubo nie na Seyniie; ależ; Mieyfct Scyaicw 
wania nieodmienia zdania ]  nigdzie zaś prawo niepilze, 
aby ieden niemogł dyfponować , albo nabywać fortuny, 
poki fię drugiego nieporadzi. Ale dat$ non conccjso, że 
Xi^żs Sangufzko z cał$ idem femkntium partym to ieft z t§ 
ćał? częścią Rzpltey mógłby gdzie zaftać caią Rzplt§ y  
fzukać iey rady - to tcy rady y rezolucyi na nią fzukaćby 
na Seymie trzeba , lccz kiedy iuż lat fiedmnaśćie minęło 
iak Rzplta rad y  rezolucyi niedaie , toć wzi$ć tey rady nie
podobna. Uwoc£z$c‘fię zas nadziei^ rady zoftawić bez
potomnym zeyśćiem niedyfponowaną fortunę, byłaby po« 
dobno godzą rada,niżeli ta a/seritur/tż nieezekai$ć rady po
czyniono donacye } bo Użeli teraz gdzie wolna dyfpozy- 
cya determinowała j w  każdego y wyznaczyła,co ieft czyie, 
a niemafz ufpokoienia? cożby fię w ten czas działo, gdzie 
każdyby z  ofobna pretendował; iż albo więcey albo wfzy- 
ftko iego. -

Refztę w tey kweftyi (leżeliby iefzcze iakie bydź mo* 
g ły )  fzkrupułow , doikonale rezolwować będ§ czternaście 
KJafztorow pod recefsami Seymowemi amerwm 1726U ćk 
1736* [ g ] oczekuiącyćh dc lege potrzebney na fwoie fundufze 
approbaty, które (ile dobra mai^ce} tak pitne jure ich zaży
w a j ,  iak inaczey po naftąpionych approbarach zażywać 
niebęd^ mogli?choć te dobra tylko jure pietatił>mvjme natu» 
r& nadane m&ią, kjedy zaś.im kto kweftyonuie w radach, 
za d a je  że Recc[sa iefzcze nie rezolw ow anem oże bydt

appro- *
(g,> Folie 70. &  Folio i i | .  ( *
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approbata alba disapprobata fundufeu tego ?  tak odpowia
d a j :  że P a n B o G  iako J upremus w fzyftkich ttiam okoio 
fortuny; akcyi ludzkich arbiter 9 ma w recefsie nie do -̂ 
śćigiych Sądów fwoich zawiefzoną decyzyąo każdego akcyi. 
Ale to Bofkiemu recefsowi y przyfzłey iego decyzyi by -̂ 
naymniey non prĄudicat, że kto w edług Nużącego fobie 
poftępuie prawa* Poprą teyrezolucyi y ci wfzyfcy,kto* 
rzy albo dobra dźiedźiczne za Krolewlkie , albo Kro!e-> 
•wikie za dźiedźiczne tr«<:ymaią y  niem i dyfponuią, nie-* 
maiąc ielzcze o naturze tych dobr in fufptnfo b^dącey wy- 
iaw ioney d ecyzyi.

Objekcya. T aką rzeczą kiedy fą dobra -ZiemUcie, po 
flccńczonym prawic Majoratu do prawa natury powfze- 
chnego w edług tych w fzyftkich  dowodow przywrocone, 
a zatym Xięćia Sangufzka dźiedźicźne, przez niego iako 
dziedzica tranzakcyami prawnemi dyfpono*wane,toć Rzplta 
niebędzie miała mocy przy rezolucyi recefsu o tych do
brach  decydować ? a przecież lobie zupełną moc decy-* 
z y i przez recefs zoftawiła.

Odpowiedź. M a moc zupełną do decyzyi o tych do- 
ferach R zp lta, tak właśnie > iak kiedy kogo o naylepfzą 
według prawa zrobioną zapozwą tranzakcyą; Sąd każdy 
fpraw iediiw y , ile S ąd ; ma moc decydowania albo to zła 

- alb© dobra tranzakeya ; lecz ile fprawiediiwy , dobrey 
y  w edług prawa zeznaney tranzakcyi kafsować niemo-* 
że owfzem ią uzna za ważną y  dobrą.' Ze zaś Rzplta 
ieft Sę.dfcU.' - równię nayw yżfzym  iak fprawiedliwym , o—
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tym nikt wątpić niebędzit, ani fupponować może aby 
rozf|dzai|c jfprawę m^dzy Sukcefsorami y  Maltę, fo
bie te dobra przyf^dzać miała. Mai*c z doświadcze
nia : że taż R2pita z do^r fwoich dziedzicznych per di- 
jpyibutivam Monarchów gratiam Synom fwoim , czego 

prawo natury dać im niemoźę, daie; ale nie co 
zprawa natury mai^odbierą.

. •• * r i
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