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MEMORYAŁ 
O 

Kurlandskim Intereflie 
X Francuskiego tlomacxony. 

I J dzielne Prawa KroIa y Rzeciy-
jjncpollfcy Pnlskiey nad Xięft-

wami Kurlandyi y SemigalJii, gdy nie 
i| wfpriecice, i, 

rrj 

O B S E R W A C Y E  

nad tymże 

M E M O R Y A - Ł E M .  

Î-
eźeli prxei udzielne Prawa Author chce 

rozumieć moc dysponowania według ie-
dynego upodobania Szlacht§ Kurlandskę, bei 
względu na ley Interefla, ź§dze > lub iPrawa 
którekolwiek , dosyć ieft dla wyprowadze
nia ^.ł-aknwftgo bfędu Czytelnika przypom
nieć, źe gdy Kurlandya ieszcze była Feudum 
Niemieckiego Pańftwa ^ nigdy Cefarze ani 
Rzesza Niemiecka, niemienili lię bydź w ten 
fpofob Udzielnemi Panami tey Prowincyi, 
która za rowno z drugiemi Stany y Xi§żęty 
Niemieckiemi, uznaię Cefarża za Pana ale 
niefamowładnego. -

Rzeczpospolita Polska nie orężem za-
woiowanego Prawa nabyła nad Kurlandy§, 
lecz dobrowolnym obowiązkiem Kurlandczy-
kowie per Pafta Subjeftionis uznali Rźeczpo-
fpolit§ y Króla Polskiego 7^ zwierzchnego 
Pana swego PRO DOMINO SUPREMO wten 
fam fpofob iak dawniey uznawali Rźeszg y 
Cefarźa Niemieckiego. 

Te Pacta Subjectionis iasno dowodzf, 
ii Kurlandczykowie odrywai^c fię od^^Rżeszy 
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Niemieckiej, nietym koncern do Polski 
przyłgcŁyli fię, aby wgorsxy Stan Swoy, 
gdyż pod t§ wyraźny Kondycy§ poddali fię 
PolsxcLe aby Im Kroi y Rżecipospolita 
Polska xachowali też formę rzędowy też Prxy-
wileia y Prerogatywy których przedtym za
żywali pod Rzeszą Niemiecką; co teraz zła
mać ufiluig niektórzy niesłusznie, tedy Au-

Wszyflkie Interefla fcl§gal§ce fię do thor Kurlandczykow udaie bardziey podda-
tv'ch Xieftw oczywifcie domowe nemi Polszczę, niżeli fg w famey rźeczy. 
Rżeczjpospolitey 2). 2) Fundament Authora będ^c fałszy

wym , konfekwencya niemoźe bydż tylko 
fałszywa. luż iię w pierwszey obferwacyi 
pokazało że poddai§c fię Polszczę Kurland-
czykowie , zawarli z Królem y Rżeczopos-
polit§ Pa£ta , zk§d nieodbicie między Polskf 
a Kurlandczykami wypływai^ obuftronne obo
wiązki y kondycye, które wzaiemnie zacho
wać należy. leżeli Kroi przez fię , lub wrai. 
y X Senatem niedotrzymuie Kiu-laiidc/>ykom 
warunków całey Rżeczypofpolitey pewnie w 
krzywdzie takowey Kurlandczykow Strona 
przeciwna , to ieft właśnie Kroi x Senatem 

' fęjyić , iiiemoże. Wcale to tu nie ieH: ied-
na ztych materyi domowych , które Kroi y 
Senat bez dokładu całey Rżeczypospolitey 
maie decydować , kiedy idzie o ucalenie ca
łey Formy Rżgdow Kraiu takiego , który fię 
całey tylko Rżeczypospolitey y pod wyżwy-
rażonemi Kondycyami poddał. Prawa natury 
y narodow pozwalai§ Narodowi który fię 
widzi uciśnionym od tego , z którym fię dla 
lepszego swego y dla pewnieyszego utrzy
mania Poffeflyi y Przywileiow fwoich yJgczył, 
uciekać fię do wfzelkich fpofobow uniknienia 
pęt, ktoremi Go chcę niewolić, Lecz Bogu 
dzięki ieszcze na to nieprzyf-z^o Kurlandczy-

- - kom. leżeli kto zaczęł szczerbie ich Przy-
wileia y nawet im le chcec wcale wydzierać 
przyznać Kurlandczykowie powinni że Rżecz-
pospolita niemiała czjsci w tych gwałtowno-

fciach. 



fciach. Wyperswadowani Kurlandczykowie 
o wspaniałym Umyśle Stanu Rycerskiego w 
Polszczę , nieobawiaif iię aby tenże iłati 
przeswięłny mógł zezwolić na opprefly§ 
Szlachty Kurlandskiey , która do t)xh czas 
rovvn§ iako Polska cieszyła f ię  wolnofci§,  y 
niewgtpię iź kiedyźkolwiek ten zacny Stan 
weyrźy w ten Intereff, przywróceni będę 
zupełnie do dawnych Praw y poczjtkiowych 
ullaw fwoich. Tego fię Szlachta Kurlands-
ka tym bardziey ma racyę fpodzlcwać, kiedy 
Im^peratorowa Rofryiska y z własnego do 
fprawiedliwosci przywiązania , które tak 
chwalebnie tę Nayiasnieysz^ Pani§ dystyng-
wuie , y przez InterelT S§fiedr.twa (dla któ
rego lię uymuie y za całey Rzeczypospolitey. 

Y zda fię ii: in Cafu wątpliwości y Polskiey Konftytiicyg) raczyła iWlandczy-
fprzeczki Krolowi iedynie by tylko kom użyczyć pomoc swoię y włożenie fig u 
Polski Naród informować o tym na- Króla y Rzeczypospolitey Polskiey. 
leżało 3). 3) Tu lię Author pokazuie niedosć 

uwiadomionym o Feudach Kroleftwa Pol
skiego. Podług konftytucyi 1607. Krolom 
nienależy nic ro7.rz§dzać o Feudach bez, 
dołożenia 'lię całey Rżeczypofpolitey, be^ 
ktorey y Kroi Imc teraz panuigcy, obligo
wał iię per Pafta Conventa , które poprxy-
lięgł nic niedecydować relative do Kurlandyi. 

X Na tym fundamencie lego Królewska 
^ Mość nominował Graffa Birona Xi§7>ęcLem 

Kurlandskim maigc dane fobie od RźeczypO" 
fpolitey prze?. Konftytacy§ Seymu Pacifica-
tionis 1736. pozwolenie y moc inweftyować 
inszego Xi§zęcia po fmierci Ferdinanda. 

Ale to pozwolenie fciggaięce fię szcie-
gulnie ad cafum fpecificum nominowania 
inszego Xi^zecia po zeysciu Familii Ketle-
rowbkiey nieautoryzow ało lego Krolewskf 

' MosC dccydowac w iakiey kol wiek infzey 
okolicznofci Xieftwa Kurlandskiego, w ktorey 

^ gdy by Ki-ol Imc widział potrzebę dania re-
Tolucyi , oależało wprzód ftosui§c fię do 

A 2 Praw 

( 
< .  .  



4 

Ale Potentcya Pograniczna z ktor^ 
Kroi y Rźeczpofpolita 'L)QZ'ą. fobie za
chować dobre S^fiedztwo y pizyłazii 
Traktatami umocniony, b^d^c u-
przedzoną opacznym donielieniem, 
ieft rzecz potrzebna przełożyć iey 
fprawiedliwosć y prawdę. 4) 

A iako Xi§źe którego Prawo do 
Xięllw Kurlandyi y Semigallii teraz 
w wątpliwość pociggnione , fynem 
ieft Królewskim, tak liayiasnieyszy 
Pan chce nayprzod nietylko Narodo
wi Polskiemu, ale wszyftkim całey 
Europy Potencyom dowodnie oka
zać , że w tey tak ważney Materyl 
nie tak ferie lego Miłość oycowska 
ani Interefs Domu własnego dotyka 
iako całość Praw y godność włoźo-
ney na głowę fwoię Korony. 5) 
Ze lego Królewska Mość kocha fpra
wiedliwosć, że ma wspaniałosć Ducha, 
y serce do żadnego nieprzywięzuięce 
fię zysku , fg^ rzeczy całemu wiado
me fwiatu , zoflaie pokazać, że błgd 
nieuwiodł obiasnionego czyftym rozu
mu fwiatłem rozeznania a niskut-
ku dobr}'ch lego odwrocił intencyi. 
Ro^^kazał tedy lego Królewska Mość 
wypełnić to szczerym opifaniem fun-
dui^cym ilę wcale fuper fa£tis 6). 

Praw cytowanych naradTić fTę o tym x 
RźeC7.opofpolit§, y wiAąć od niey nowe pox-
wolenie. Niemiał tedy Kroi Imc mocy rexol-
wować propria authoritate rżecT tak wielkiey 
wagi, y niedosyć ieft informować Rżecipo-
fpolitg o tym co uczynił. Nieszczęfliwi byli 
by Kurlandczykowie y Naród Polski do oftat-
niey wkrótce był by przyprowadzony nik-
cxemnofcigdy byfig tylko chciał kontentować 
uwiadomieniem od fcola o fpofobach zaży
tych przexniego do podbicia wolnego Ludu. 

4) Niedosyć na tym udać rżec?., ale 
trzeba dowodzić, Obaczemy w naftepui§-
cych Obferwacyach y w Dokumentach które 
na poparcie ich przyłączone będg, że nie ta 
Pograniczna Potencya w prewencyi była, 
ale raczey wielkę szczerosć y swi^ tobliwosć 
Króla Imci Polskiego podeysciem zawiedzione» 
Ci ktorży mu rady dai§ powinni by repre
zentować > że honor y interefT Domu liro-
lewskiego w tym ieft, a by uczynił fprawie
dliwosć ź§dai§cemu Iey Xi^zęciem , ktorego 
przeciwna fortuna, dosyć choć niewinnie 
przez tak wiele lat ucisneła. 

5) Niewgtpig bynaymniey Kurlandczy-
kowie że gdy by lego Królewska Mość był' 
doftatecznie informowanym o prawdziwym 
ftanie Inter elfów Kurlandskich miłość oy
cowska uftąpiła by zapewne fprawiedliwofci 
y obowiązkom publicznym , które wftępuigc 
na' Tron pr7.yi§ł na Siebie , iako Pan fpra-
wiedliwy , dla uszczęfliwienia Ludu Rźgdom 
fwoim powierzonego przez zachowanie Praw 
y wolności każdemu część w Rżeczypofpoli-
tey maigcemu. 

6) Niemasz zapewne nikogo kto by 
w naymnicysz^ podawał wątpliwość te wiel 
kie cnoty prawdziwie Królewskie w osobc 
tego Pana iasniei^ce, ieden powszechny 
w catey Europie o tym ieft ogłoś , y Kur-
Undcz^kowie nie byli oftatiii do wysławienia 

tych 
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G(fyna poczgtku wielu teraznieysze-
go z Domu Kettleiovr Xi§żgt Kur-
landsldch ieden iuź tylko zoftav\'ał 
Xi§źe ftary y chorowity , takie by^y 
zdania w Polszcze> a^żeby to Feudum 
przy^^czyć ad Corpus Rźeczypofpo-
litey y KommlfTyia na Seymle Roku 
i7"26. do Interefsow Xięił:wa tego 
naznaczona podała Projekt do inkor-
poracyi na wzor inszych Prowincyi > 
y do podzielenia na Woiewodllwa , 
lecz Stany Kurlandskie z przywiąza
nia do dawney formy rż§dow , fup-
plikowafy aby przy niey zacho^vane 
bydź mogfy 7)» 

SeymPacificatlonlsRoku 1735 maigc 
wzgląd na uiilne proźby Szlachty 
Kurlandskiey , y oraz aby Dobra 
Xi^zgce oswobodzone były in emolu-
mentum Feudi przez Xi^zęcia , któ
ry by byi inweftyowany, dał Krolo-
wi władzę , poft deceffum Xię2ecia 
Ferdynanda et extinftionem Domu 
Kettlerowskiego konferować Xieftwa 
Kurlandyi y Semigalii inszemu pod 
kondycyami , które kommifsya ad 
eiim A£lum prorogouana uftano-
wi 8). 

Xiąie Ferdynand oftatni z Domu 
Kettlerow zakończywszy życie w Ro
ku Fortiina dic^c fobie uczy
nić igrźysko z okazałofci ludzkich , 
dała mu Sukccfsorem Człowieka, 
który niczdał fię bydź zgodnym do 

tych doskonafosci. ATe Monarchowie nie-
mog^ cięfto uchronić fie chytrego podeyscla 
y prjtwda niełatwo pr Łcbiie fie do Tronu ; a 
iezeli kiedy doydxie to w odmienney poftaci 
nierozeznana. Znaydui? fie zawsze Ludzie u 
Dworow, którzy fakryfikui§c interefs pu
bliczny dla swego prywatnego , potrafią 
zasłonić przed okiem Pańskim prawdziwy 
rzeczy obraz, y niepokaźę tylko pozor z fał
szywego Światła. Na takie oszukanie tym 
bardziey wydani f§ dobrzy Monarchowie , 
źe nieznaigc w fercu fwoim tey, która złym 
ieft własna oboietnofći, mniey fię wyfbrzegaij 
podflępu. 

• / 7) Rzeczpospolita obiecawszy Kurland-
czykom , źe ich zoftawi na zawsze przy da
wney formie rź§du, ani uwłaczać żadnym fpo-
sobem będzie Prawom y Prerogatywom Ich> 
przeto proteflowali fig zaraz na przeciw po-
flanowieniu wspomnioney od Autora Kom-
mifsyi, y zawsze iednoftaynie profili bydzr 
•zachowanemi przy dawney formie rź§du to 
ieft: mieć xi§źęcia tej famey Religii ktorey 
był pierwszy, co razem ze Szlacht§ podpi-
fał Pa^ta SubiecHonis  zawarte z  Królem y 
Rźeczpofpolit§. 

Przył§c?;amy pod Literę A. Excerpt 
z fych Paktów dla pokazania iak mocny fun
dament maig Kurlandczykowie, przeftrzegać 
aby to Prawo żadnego nieponiosło uszczerbku. 

8) Mai^ wielkg racyf Kurlandczykowie 
wyflawiać fprawicdliv/osć Rźeczypofpolitey 
w ułożeniach przez konft^tucyę Roku 1736. 
do tego Xieftwa fci^gai^cych fię dla zachowa
nia Prawa Ich, a oraz dla zabieżenia rożnym 
inkonweniencyom ktoreby mogły wyniknie : 
z krzywdę fupremi Dominii lego Króle wskiey 
Mości y Rzeczypofpolitey w takim liraju , 
gdzie Szlachta wielce ieft źailiwa o wolność y" 

.Prawa fwoie fuiidaraentaUie. 
A 3 Je-
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iloienftwa 9). 9) leżeli prawda z czym fię Autor 
chlubi na drugiey Kaixte Pisma tego", źe pi-
faf z roskazu lego Krolewskiey Mości, mufi 
niemieć żadnego w oczach wftydu, gdy 
tak zle wypehiil Roskaz Pański, nie tylko 
kfamftwa oczywifte udai§c , ale nawet gru-
biańskiemi inwektywami fzpec§c honor osoby 
przez zasTugy fwoie godney wszelkiego posza
nowania y uznaney za Xi§zęcia Panucięcego 
odwszyftkich Potencyi w Europie , iako s§ 
tego dowodami lifty od rożnych Monarchow 
do niego pisane, których Kopie znaydui§ fif 
niźey pod Litt. B CDĘFGHI. Nie daie 
żadnego Prawa nieszczęcie 'czyie pisarźom , 
aby zaoftrzone nienawisci§ pior§ napuszczali 
iadem nayszkaradnieyszey potwarźy ani fię 
Autor może fpodziewać, aby tym fposobem 
ziednał fobie wiarę u Narodu Polskiego y u 
wszyftkich w Europie Potencyi, o słusznosci 
fprawy ktor§ utrzymuie. Takie bayki, ia-
kie powymyślał niemog^ tylko zawftydzić go 
y ochydzić przed Światem a u lego Krolew
skiey Mości to fprawić żeby dla sławy fwoiey 
nagani? publicznie fmialosć lego bez refpektu 
należącego Panu niegodziwy. 

Z obraz§ to ieft Maieftatu Królewskiego 
y z uszczerbkiem m§drey we wszyftkich ak-
cyach przezorności tak doskionałego y fprawie-
dliwego Pana, utrzymywać że XiQze Erneft 
łan niezdaJ fię bydź zgodnym do tak wyso
kiego doftoienftwa, uznał pewnie Nayias-
nieyszy Pan że tego był godzien kiedy mu 
Sam naypierwey ofiarował Xi^ftwo Kiuland-
skie przez wdzięczność za oświadczone sobie 
usługi. Co wiżey wyprobuiemy doftatecznie. 

Gdyby Autor przypomniał sobie był 
czas ten kiedy znaydowano w osobie Graffa 
Birona wysoki rozum y wielkie talenta , kie-

Erneft łan BIron , *Ibo raczey Biih- dy Kredytu swego który miał u Dworu Ros-
ren , z pofpolitey w Kurlandyi rod syibkiego zażywał .skutecznie do utrzymania 
swoy mai^c K.ondycyi gdy w Roku ' Elckcyi lego Kiolewskicy Mości teraz-

panui^-



o Indygenat, Sam na 
ten czas wyznał że nieieft Szla
chcicem Kurlandskim. lo) 
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panuięcego , Z większy zapewne tyl bj pisa! 
dyskrecy§ y ollroźnosci§. 

lo) Niemoźna przebaczyć Autorowi, 
który powinien by iedynie uważać aby to co 
pisze ^ z prawd§ fię zgadzafo y tylko po
kazać słusznosć sprawy ktorey broni, że 
przytacza w swoim piśmie rżeczy bynay-
mniey do materyi nienależ§ce. Niech by 
był iakieykolwiek kondycyi Xięże Ernefl: 
łan dosyć że był mianowanym legitime y in-
weftyowanym in omni forma. 

Niezawsze wysokosć urodzenia ieft w 
rzeczach pofpolitych powodem do wybrania 
osob , które rżgdzić mai§. Hiflorya Polska 
daie nam sławny przykład w osobie Piafta. 

Ale y w tym myli fię Autor co pisze , 
ze Xi§że Ernefl: łan urodził fię w pofpolitey 
Kondycyi. 

leszcze w Roku 1631. Stan Szlachty 
Kurlandskiey maięc zgromadzenie swoie 
z n a i o m e  p o d  I m i e n i e m  R I T T E R  -  B A N C K  ,  
Famdia Bironow źędała bydź do niego 
przyięt§ za Dokumentami które macley Bi-
ron miał do produkowania o Szlachectwie 
fwoim, y których decyzya odesłana była do 
przy szłego Ritter - Bancku. 

Aże od tego czasu żadnego iuż po tym 
niebyło podobnego zgromadzenia, przeto 
Biionowie niemogli produkować tych Doku
mentów do wywodzenia Szlache£Łwa, lednak 
Ich Familia zawsze była w Kurlandyi y zkol-
ligowała fię z' Domami zacnemi y zadawnio-
nemi w tym Kraiu. Kronika Hennigera 
wspomina także Pułkownika Biirena w Woy-
sku Rżeczypofpolitey , który odebrał Indy
genat Polski w nadgrodę walecznych swoich 
Zasług. 

Naoftatek niepoymuie iakę zt§d wnosić 
chce Autor Konsekwency^ in favorem swoiey 
Sprawy, ze Graff Biron pijrosił o Indygenat 
w Koku 1730. 

I«żeU 
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Ale wyniefiony nagle przez fawor 
Imperatorowey Anny do Godnofci 
Hrabiego y do Urzfdu Podkomorft-
wa Roflyi ii). 

Ośmielił /lę pofięgn^ć aź do Mitry 
Xigzgcey 12). 

leżeli tym chce próbować pofpoiit^ lego 
urodzenia kondycyę, zaifte nazbyt honoru-
czyni Szlachcie Kurlandskiey z krzywd§ 
Szlachty we vvsxyftkich inszych kraiach, ia-
koby nikt niemog^ bydz dobrym Szlachci
cem^ kto niema Indygenatu Kurlandskiego. 
Dziwna rzecz że Argumenta swoie umocnić 
chce potrzebę takowego Indygenatu ktorego 
y Nayiasnieyszy Krolewic Imc Karol niemiaf 
dla (iebie. 

11) Samźe to tylko ieft Xi§źe Erneft 
łan , ktorego Fortuna upodobała fobie wy
nieść tak wysoko ? Latwoby można pokazać 
inszych , ktorży podobne znalezli szczęscie 
choć bez równych zasług. Miał on Laskę 
Monarchini swoiey , bo fobie na nie zasłużył. 
Drugich wielu w teraznieyszym wieku wy-
wyźs7.yli fię przez upadek Panów swoich, rui
nę Familii y fpuftofzenie Ich Kraiow y po-
źytkui§ z fawom nie przywięza niem szcze
rym , ani rźetelnemi ullugami źiednanego. 
Szczodrobliwofc Imp eratorowey Anny była 
nadgrod§ wiernych usług dla Niey, y żarli
wości o InterefTa Pańftwa RofTyiskiego poka-
zaney które Cnoty fam Kroi Imc Polski uz iał 
w nim y chwalił, iako to niżey Dokumenta
mi pokażemy. 

12) Ze niemiał nigdy tey ambicyi, do
wodzi Pismo przyłączone pod Litery K w 
którym fię pokaźnie że Kroi Imc Auguft III. 
szukał Go fam z obligacy? , aby nie odma
wiał ofiarowanje Mu potym przez GrafFa de 
Lynar Miniftra swego u Dworu Roflyiskiego 
XiglKvo Kurlandskie. 

Roskazawszy lego Królewska Mosc Graf-
fowi de Linar aby fię flarać ile możności de
terminować Graffa Birona doprzyięcia, dokłada 
w tym famym Reskrypcie „ie pamięta dobrże 
„iż Kroi Oycieć lego Iławney Pamięci uczynit 
^mu był tęż propozycy? ktorey że on na-
«»teaczas nit akceptował, rozumie lego Kró

lewska 



„lcwska mość , ze nie z inszey racyi, tylko 
„podobno dla założonych kondycyi, które 
„niepodobna mu było wypełnić fpodziewa-
„ięc fię źe teraz nie odmowi, gdy takowe 
„powtorźone ofiarowanie pochodzi z ofo-
„ bliwey tylko Rekognicyi, y bez żadnych 
„kondycyi do wykonania z lego ftrony,,. 
Ten cały Reskrypt pełen expreffyi upewnia 
ifcych o wdzięczności lego Krolewskiey 

. mofci za usługi GrafFa Birona oświadczone 
nayiasnieyszemu Panu y przed Elekcy? lego 
y potym probuie ieszcze , że nie on odezwał 
iif o iięftwo Kurlandskie, ale Kroi Imc xlecil 
GrafFowi de Lynar wyrozumieć z niego ie-
ieli był dysponowanym przyi§ć Propozycy§. 
To słowo wyrozumieć nie potrzebne było, 
gdyby był GrafF Biron krok iaki wprzód 
uczynił z ktorego Kroi Imc iuź by był wied
ział o dyfpozycyi koriyftania z dobrych in-

Dobro^złeyka dopomogła mu tencyi lego Krolewskiey Mofci dla fiebie. 
<!at§ Swoi§ moc| 13). 13) Pokazawszy tedy dowodnie iak 

IKMć. zgdał zawdzięczyć przysługi GrafFa Bi
rona wyniefieniem Onego na Godność Xi|-
zęcg , moglibysmi iuź niewspominać co Mu 
Autor przypifuie o wsparciu które niby miaf 
od Imperatorowey dla iiebie ; ale dla uwia
domienia publicznego iak nierźetelne s§wszy-
ftkie tego Autora propozycye , przyłą
czam tu pod Literę L Excerpt z Lifhi GrafFa 
Bruhla die 10 Februarii 1736. do Grafła Bi
rona pifanego , z ktorego fię wydaie , źe 
Gi afF Biron iuż fię był skłonił do infynuacyi 
czynionych mu od Króla legomofci, a lego 
Królewska Mość chował ieszcze cały ten In-
terefT utaiony przed Imperatorow§ Annę. 

Pisze GrafFBriihl „źe nic ieszcze nie-
,^wyiawiono GrafFowi Keyferlingowi Posłowi 
^na ten czas RofTyiskiemu u Dwom Polskie-
^ go o dobrych Intencyach IKMci. dlaGraffii 
^Birona , to tylko daięc mu do zrozumienia 
^ie iKMć. niemysli dyfponować Xigftwem 

B Kur-
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,,Kmlandskim ^la żadnego z xiąząt Domu 
„ fwego.,. Obawiano fię pewnie, żeby Mi-
nifter Roiryiski nieiiamienił czego w fwoich 

V do Imperatorowey Relacyach względem Oso
by ktorey Kroi deflynowaJ xięftwo Kurlands-
kie. Oczy wifta ieft rzecz że GrafF Biron 
nietylko niebyi wfpartym od Imperatorowey 

I Anny , ale owszem nie chciano ley dać poz
nać Proiektu ułożonego w tym Intereflie u 
Dworu Polskiego. lak że smie Autor per
swadować Publico? ^,ze wfpomniona Impe-
„ratorowa faworyzowała calg moc§ fwoi§« 
Graffa Birona do otrzymania Xigftwa Kur-
landskiego ? w ten czas kiedy fię taiono 

• ^ ^ * przed Miniftrem RofTyiskim, który miałby 
Y on umiaf tak Iratecznie zażyć roi- \^q2. wątpienia Inftrukcye od fwego Dwo-
nych fpofobow, że Szlachta Kurlands- j-y vvfpaicia GrafFa Birona , ani trzeba by
ka widziafa iie bydź przymuszony JQ ul^^ry^yać przed nim tego co był powinien 
prolić , aby Im był dany za xi^z^- wiedzieć dla przyprowadzenia do skutku, 
c.a 14), lakie s§ te rożne fpofoby powi

nien ie był Autor wyrazić, y co powieda, 
probować rżetelnemi dowodami. Niewidzie 
lismy inbzych zażyt}ch na ten czas w Kur-
landyi tylko wszyfikie fprawiedliwe y zgod
ne a naymocnieyize y nayskutecznieytze 
wypływały z ła'^ki y wdzięcz int ci IKMci. os-
wiadczoney GrafFowi Bironowi, iako Pana 
umiei^cego rczcziać y nagradzać uczynione 
fobie pizysługi, który z tych powodow wy
brał na Xię{lwo Kurlandskie Osobę y fobie 
pizyiemnę y rżeczypofpolitey użyteczn§. 
Co fię dowodzi Sub Litera M. 

Pizeciwnie zas o fpofobach przedfięw-
2iętvch na oddanie Kurlandyi Nayiasnieysze-
mu Krolewicowi Imei Karolowi można sgdzlć 
2 Deklaracyi Szlachty Kurlandskiey de Da
ta 21 Februarii 1763, która iawnie pokazuie, 
że w tey okolicźnofci obfud<j tylko poftra-

Ta 7as* proźba mocno byTa wsparty chem y groźbę nadrabiano. 
prze^: Dwor Roffyibki 15). 15) Dowiodło fię iuż No. 13, źe Pro

jekt wywyź^zCiua Graffa Biioaa na Xięftwo 
Kur-
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' ' Kmlandskie nie od Dworu RofTyiskiego wy-
. szedł , ale Sam Kroi Ime Polski z nim fie 

' oświadczy!'. Niepi zcczemy że Imperatoro-
V • \va Anna uwiadomiona o tey myśli iKMci. 

posMa potym Inllrukcye fwoie zgadzaigce fif 
i, ' ' z wol§ Królewski, Ais Autor niepokaźe 

żadnego fladu , z ktorego by można pcz.^iać 
że ona pierwszy Krok uczyniła do ctizy-

lego Królewska mość ni gdyby za- mama GrafTowi Bironowi Xieftvva Kiulands-
pewne nie był myflał fam z fiebie o kiego. 
takim wybraniu i6). 16) Ktokolwiek przeczy ta z uwagę et fi-

ne partialitate wyźey wfpomnione lullyfica-
cye znaydui^ce lię fub Lit. K et M, pizj zna 
bez wątpienia , ze Autor godz'en ieft oftat-
niey hańby gdy z kizywd^ sławy Pana fwe-
go, smie allegować rzeczy oczywiście pize-
clwne wyraźnym Deklaracyom K.ok takiego, 
ktorego izetelnofć Swiatii z aioma, niemoźe 
nigdy opacz lego dać o nim rozumienia żeby 
fię w czym kolwiek słowa lego z mysli§ y fer 
cem nicz3;adz:\?y. 

jK.V(ć. w Lifcie fwoim fub Lit. M tak 
fię evplikuie pi^z^c do GrafFa Bu*ona : ,,ze 

nie z la nikogo, któryby godniey zym y fpo-
„fobniey zym był do wywyższenia na God-

' • „nosć Xi§żtC3 a oraz przyiemmeyszym Im-
„peratorowey y Samemu iKMci. iako On.„ 
l en Lift razem był pifany z Liftem GrafFa 
Briihla wspomnionym No. 13, a natenczas 
iefzcze tizv mano Sekret przed Posłem Ros-
fyi' kim lizglgdem Kurlandyi. Co potwierd
za wyźey wyrażone dowody , że Kroi Imc 
fam naypicrwey proprio motivo proponawal 
wybranie GrafFa Birona na Xicftwo Kur-
landskie. 

lak że Autor mog fitł odważyć utrzy-
' . ' ^ mować tak oczywisty fałsz że ,,Krol nigdy 

- »,by otym był niemyslił?,, ponieważ ieft 
, rżecz pewna , o ktorey iużesmy wyźey na-
' j mienili, że J K M Ć .  nietylko roskazał na ten 

/ ^ C2as Miniftrowi Swemu u Dworu Roftyiskie-
B 2 go 



Ale trudno by?o odmowie S^ITadce 
mocney, ktorey przyiaźri tak bardzo 
by^a potrzebna Polszczę 17). 

Oprócz tegoimperatorowa iako wdo
wa pozoftaJa po xi§źęciu Kurlands-
kim trzymała Czgsć Dobr xi§żfcych, 
y znaczne czyniia pretensye, a uftę-
puigć wsyftkich Praw swoich GrafFo-
wi Bironowi , ieźeli będzie xi§zęciem 
dafa mu Spofobnosć do wypfa cenią 
wszyflkich d/ugow j g). 

go Graffjwi de Lynar wyrozumieć z GraflTa 
Birona iak był dyfponowanym względem 
Kurlandyi, ale y Sam pisz§c do Niego w 
Terminach bardzo łaskawych, temi słowy 
Lift zakończył : Spodziewam fię że znaio-
„ma mi modeftya Waszmofci niezabroni mU 
„ skłonić fię przynaymniey tacite do przyię-

cia mego ofiarowania. „ 
Nienależy nigdy przypifować podłość 

Głowom Ukoronowanym , Autor zaś zapo
mniał poszanowania, które winien Monarsze 
fwemu podai§c Go w fufpicyg oboiętnofci. 
nieznaiomey temu Panu , ktorego rzetelność 
wszyftkim ieft dobrze wiadoma, a w tey ok-
kazyi podobna podłość ani była wcale po
trzebna , ani wiedzieć , co by do niey Króla 
przywieść mogło. 

17) luź przeszłe odpowiedzi powinny 
zkonwinkować każdego , źe Rrol Imc niebył 
iii cafu odmowienia , ponieważ Intereff Kur-
landski niebył proponowany naypierwey» 
ani od Dworu RofTyiskiego ani od famego 
GraiFa Birona , owszem przeciwnie on mógł 
odiTiowić uczynioney od Króla Imci teraz 
panui^cego Propozycyi , iako iuż był odmo-
wił Zmarłemu flawney Pamięci Krolowi. 

Ig) Uft§piła w prawdzie Imporatorowa 
Praw fwoich GrafFowi Bironowi , ale Autor 
niepokaże żeby ta Kondycya weszfa w ne-
gocyacy§ między Roffy^ y Rzeczpospolitą 
Może bydź że pożytki fpodżiewane dla Kur-
landyi od GrafFa Birona zaszczyconego ofobli-
wą Łask? y szczodrobliwofciy Impcratoro-
wey , były iakimkolwiek powodem Krolowi 
y Rżeczypospolitey do faworyzowania one-
goż , ale wżadnym Reskrypcie ani Lifcie fło-
wa iednego niemasz, z ktoregoby można 
wnofić że te racye ziednały Mu Xięitwo Kur-
landskie. 

Kroi Imc tak pifał do Graffa dc Lynar: 
-Widząc zawsze chwalebny żarliwość Graffa 

„Bi^ 



lego Królewska mość znaięc moc 
tych racyi, a niechc§c nic C7ynić w 
tak ważney materyi bez należytey 
uwagi, złożył Radę Senatu w Wfcho-
wie tegoż Roku 1737- 19). 

Zdanie Senatu by/o, ażeby lego 
Królewska Mosc akkomotkil^c fię o-
kolicznoJfclom inwcftyowa^ GrafFaBi-
roiia ua Xi^ltwo Kurlaiidbkic pud 

,^Birona ,dla naszych Intereflbw tak przed 
,,obramein naszym na Tron Polski , iako y 
„potvm , raysUUsmy dawno o fpofobach do 
„ zawdzięczenia , które by mu hyly , przy; 
„iemae y proporcyonalne Zaflugom lego, 
„ nam dobrże znaiomym. 

W tymże Reskrypcie Imci wfpo-
mniawszy , ze GrafF Biron odmo wił był nie
boszczykowi Krolowi dale)^ wyraża: 

„Zeby tylko trzeba wiedzieć, ieźeli to 
„będzie ż ukontentowaniem GrafFa Birona.,, 

Otoź to nie Dwor Roffyiski ani GrafF 
Biron pierwsze czynili Kroki do otrzymania 
Xięftwa Kurlandskiego , ale fam Kroi Imc 
przez wdzięczność , ktor§ mu oświadczyć 
pragnijL 

19) Dowodiło fię iuż dofyć wyżey, „żo 
niemoc tych racyi,, prokurowal o Kurlandyj 
GrafFowi Bironowi , ponieważ Kroi Imc 
wprzód mu Inweftyture ofiarował z upe
wnieniem o Protekcyi fwoiey, niżeli Imperato-
rowa wiedziała o tym wszyftkim , et percon-
fequens niżeli mogła wdać fię za nim przez-
wfpomnione deklaracye dla RżeczypospoU-
tey. Naoftatek Autor niedobrze ieft infor
mowanym , pisząc : że Kroi zwołał Radę Se
natu do Wfchowy dla naradzenia fię w tey 
materyi. Niech każdy czyta Propoźycye 
podane na ten czas od iKMci. ad d&liberan-
dum , w których y iednego flowa niemasz o 
Kurlandyi, to tylko znaydzie fię in Refultato 
ogolnie , bez żadney ofobliwey wzmianki o 
Graffie Bironie , że iKMć. Xieftwn Kurlands-
kie po Śmierci Xi^żecia Ferdynanda wakui^-
ce konferuigc vi gore konftytucyi 1736. in
szemu, raczy przyłożyć ftarania przez Kofn-
mifFyę Konftytucy.^ Roku 1726. naznaczony, 
y Roku 173Ó. prorogowang , ażeby nie ftał 
fię żaden uszczerbek Prawom iKMci. y Rźe-

^ 3 czypos-
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Kondycyi, aieby ten nowy Vafal-
lus , oswobodzi! oneź z d^igow 
y \v<zelkich preteiisyi Cudzoziem
skich. 20) • 

Da? tedy lego KrólewskaMosc Graf-
fowi Bironowi Diploma Provifiona-
le 2 1), 
Kommifsya Kurlandbka ułożyła Kon-

czypospolitey , tudzież poiytkom Feudi. Y 
ta KrommllTya skutek fwoy wzi^a w Gdań 
sku in favorein Graffa Birona. 

20) Taka tu ieft przeiiikai^ca ciekau-osć 
Autora ! który zlaie fie, że czyta w myślach 
Senatorow przytomnych na Radzie 1737. nie 

f tylko nas informui§c o tym, co fif na niey 
publicznie działo, ale nawet odkrywai§c nay-
skrytsze do tego powody, gdy mowi źe Se
nat radził, aby fig Kroi akkomodował oko
licznościom. 

•- ledno wrzyflkich zdanie wydało fię 
w tym zgromadzeniu o lntere(??e Kurland-
skim , a nikt nieflyfzaf, aby dawano Radj 
iKMci. w tym co czynił, y co iebzczemiał 
czynić. Przeciwnie zas in Senatus Conhliis 
1758- et 17Ó3. Sentymenta o Kuilandyi 
były rozdwoione. 

Co Autor pj zytacza, źe niechciano aby 
GrafF Biron był inweltyowanym na Xifftwa 
Kurlandskie , tylko pod kondycyę oswobod
zenia Feudi z długów y wzelkich pretensyi 
cudzoziemskich, o tym fam nie ieft dobrze 
informowanym. Albowiem w Relacyi przy-
łgczoney niźey pod Literg N. ktorg kom-
mifsarźe naziaczeni do t aktowania y zakoń
czenia z nowym Feudataryu zem uczyni
li Krolowi y Rzeczypofpolitey , niema'2 
ani wzmianki o tych pretensyach cudz .z em-
skich tylko źe (ianeła umowa: i. iżma za
płacić długi Feudi, „ne praelłatio Vafallagii 
„nouo Principi impoflibilis foret. „ 2. Ze nie 
ma bydź obligowanym wypłacać one , tylko 
in fupplementiun, et 3. źe powinna po-
pizodzić przedaź Bonorum Allodialium Xig-
zęcia Ferdynanda. Co pokaźnie omyłkę 
Autora w tym , źe „ nouus Feudatarius po-

winien był oswobodzić Feudum od wszelkich 
pretensyi cudz -ziem'k'ch, 

21) Nalrzy podziękowanie Autorowi, 
za to» źc pizynaymniey nicpizcczy dane 

Diplo 



^ycye Inweftytury conformiter do Diploma Provifionale , przeciwnie c2yni§c 
Konftytiicyi 1736. miedzy ktoremi wsględem in z/ch okolicziosci potwieidzo-
podata za elTercyonala^, et line qua nych Skryptami R^k^ Ki-olewsk^ podpisa-
non, obligac, § wypfaceiiia Diugow neini. 
Feudi, y odzyskania Dobr Xięże- 22) Odsyła fie czytelnika do obserwacyi 
cych z  R§k cudzuziemókich. 22) No, 20. gdz.e wyrażono ieft , co kommiffya 

poftanowiła ziiowym Xi§żęclem wzglądem 
płacenia dfugow, y źe Xąie Erneft łan nie 
obligowa? fię płacić tylko te które należały ad 
Feudum , a ieszcze pod kondycyę , że 
miafa poprzedzić przedaź Bonon.im allodia-
liuin X\ą2.cla. Ferdynanda y gdyby te dobra 
niewyftarczyły do * zaptacenia takowych dłu-
gow, 

Obaczemy daley ieźeli takowa przedaz 
popizet^z.fa, albo wzięła kiedy skutek, iak 
rzecz była umowiona ; Obaczemy przez 
iaki Czas X\ąze Erneft lan był w Poffeiryi 
rżcteli^.ey Xicftw swoich, y iak wiele wyku
pił Dobr pizez Xi^z^t poprzsdnikow lego 
zaftawonych. 

A to wzyflko zmnieysza uwagę tych 
trzech flow łacińskich , line cjua non, które 

Pot}'m Kroi Imc wydał Diploma In- Autor do Propozycyi swoiey cum emphafi 
velHturae dla GrafFa JJirona die 4. . ftofuie. 
Aprilis 1739. 23) 23) Przyimuiemy vfcillter wyznanie 
Ale 011 niepuscił fię Dwom Rofsy- Autora zgl^dem takowego Diploma. 
ibkiego. 24) 24) Niewidziemy, na iakim fundamencie 

Antor obwinia Xi(jzęciaErnefta Iana> iakoby po-
pełniłwyftcpek, źe lię nieoddalił odDwoi-uRof-
syiskiego, y co chce z tgd wno(ić dla oftabienia 
Praw lego do Kurhindyi. Niewierny żeby 
było takie lus Feudale , ktoreby zabraniało 
Hołdowmkowi pizyi^c flu/bę u inszey Fo-
tencyi, byle tylko niepizeciwko własnemu 
Panu Zwicichnemu. 

Mamv wiele przykładów temu podob
nych w Pa.iftwie Niemieckim. Xięze Kur-
landyi w tym famym powinien bydź dofło-
ieiftwie, yt\ch Praw zażywać, które mai^ 
Xi^Zj^ta Niemieccy, bo sobie to y Xigże y 

Stany 



Sta;iy Kurlandskic xoflawil'/ y warowaty in 
Pa£Hs Subietlioms. 

Kommlfsya z nim traktui§ca niewycl§-
ga?a tego, aby opufcłłDwor Rofsyiski, ani 
od Króla y Rżeczypofpolitey był obligowa
nym do rezygnowania urżgdow, które mial 
u tam tego Dworu, owszem y Kroi y Rźecz-
pofpolita sędzili za rzecz pożyteczny dla Sie
bie, ażeby Xi§źeErneH: łan obecnością tamże 
swoią umacniał przyiaźń, y utrzymywał Re-
lacye dobrego fgfiedztwa między obiema Dwo
rami. 

Niemasz przykładu, aby kiedy liczono 
inter Crimina Feloniae nieprzytomność 
Xi§Z5t panuigcych w Ich Pańftwie. Ale 
Xi§źe Erneft łan miał ieszcze oftroinosć 
proiTć Króla o pozwolenie, aby itę mogi 
bawić 7a granicę , co uczynił iedynie dla 
iifpokoienia Szlachty Kurlandskiey , która 
ź§dała, aby mieszkał y expenfował dochody 
w kraiu fwoim. 

lego Królewska Mość dał chętnie ta
kowe pozwolenie iako probuie przyłączenie 
fub Litt. O w którym Nayiasnieyszy Pan 
oznaymuie Xi^zcciu, że poflał Rescriptum 
pro obedientia do Regencyi, do inszych 
Urzędników, y do Szlachty Kurlandskiey. 

Gdyby ta nieprytomnosć miała imputari 
Xigz^ciu pro Crimine Feloniae, czy mógł by 
lego Królewska Mość approbować onę, y 
potwierdzić Skryptami autentycznemi podpisa-
remi Ręk§ swoię własny ? left że do poięcia 
ażeby Ichmc Panowie Kanclerze Koronny y 
Litewski przycisnęli Pieczęci na takie expe-
dycye, nieprote/luiyc fię? Trzeba właśnie 
bydź bez wszelkiego wftydu , piszgc takie 
rieczy które podaiy zwierzchnego Pana w 
fuspicyę, iakoby był capax wprowadzić Va-
fallum fuum dopopełnienia wyftępku Feloniae 
et mala fide z nim poftępował. Wszyscy 
ktorży mai) szczęfcie znaćj świątobliwe y 

fpr». 



17 

Homagium iii Perfona nieoddał 25). 

Y w 2anr.Iaft znleflenia dliig^ow od-

fprawiedliwe Sentymenta Krola Imci Pol
skiego, wiedząc dobrze , że takowy p<'>ftępek 
daleki ieft od niego , powftać powinni prze
ciwko nierozeznanemu Autorowi, który w 
2achwyceniu swoim nicwidzi, źe chcąc po
pierać flkhemi racyami fprawę , ktorey fię 
podiąl bronić 'puszcza fmiaJo in facrificium 
flawf iednego z naywięk&zych Monarchow. 

25) To prawda źe Xigzc Erneft łan od
dal Homagimn. przez Plenipotenta , ale po-_ 
dobno Autor nie wie, ic Kroi dyfpensowai 
Xiązęcla per folenne Diploma, które obadwa 
Kanclerze wielcy zapieczętowali, od wzięcia 
osobiscie Inwertytury. A ieźeli Autor chce 
jmieć tę dyspensę za nieważną, źe nie t}'lko 
od Krola famego dana była, mufi po flaremu 
przyznać, że Vafallus niemoże privari fpra-
wiedliwie Feudo za taki gi zech, ktorego po-
pefnicnie naywiększc} częścią na samego Pana 
Zwierzchnego fpada. 

Można ieszcze mówić in hoc cafu fpeci-
fco, że dispensatio była legalis, ponieważ 
Konftytiicla 1736. daigc Krolowi władzę mia
nowania Xiaz^cia Kurlandskiego po Śmierci 
Xiązącia Ferdynanda, nieprzepisafa inszey 
Kondycyi, tylko źe lego Królewska Mosc 
poftąpi „ według praktykowanego in fimili 
fposobu„. Wiemy źe niewiele było Xi§żąt 
Kurlandskich, który brali Inweftyturę in Per
fona. Prawda źe w Roku 1683. 
Fryderyk Kazimierz odtieiaf onę przez Ple
nipotenta , napisano , źe to niema trahi in fc-
quelam, ale oraz wiadomo ieft, źe Sens tego 
prawa był, iż Xiązęta Kurlandscy niemog§ 
pretendować bydż difpensowanemi lure ipfo 
od Igrania Inweftytiiry in Perfona, lecz będc? 
obowiązani brać ią tyni fposobem , ile razy 
Kroi y Rzeczpofpolita wyciągać to po Nich 
b:d§. Dyfpenfuiąc tedy Xiążęcia Ernefla 
lana od brania Inweftytury osobiscie, lego 
Królewska Mość zdał fię upewniać Nouum 
C Vafal-
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mienif tylko iako fi? iiizey powie 
naturę ich , y owszem cigź^zeaii 
uczyni!  26).  
Nieudaf fię do wzięcia Xieftw fwę-
ich w Poflefly^ , y nigdy od uicli 
nie odebraJHomagium, ani Pr^ycięgi 
wierności. 27) 

Rozporządzenie tedy lego w Xig-
ftwie Kuiiandskim nie było dopeł
nione .  28)  

Vafalliim, że nic wi^ce y od Niego mewy-
maga. 

26) Ponieważ Autor obieciiie niźey to 
probować, wi^c y My odpowiemy na to 
w swoim inieyscu. 

27) Wybaczemy Autcrrowi niewiadome
mu Praw y Zwyczaiow Kurlandskićh że chce 
znalesć defekt w tym^ rk Xi§źe nieodebrał 
Homagium od Szlachty. Nie nowa rźecz 
w Kurlandyi, że Szlachta zbrania fię oddać 
Homagium Xi§żfciu , poki fię z nim nie-
zgodzi w skargach o krzywdy których z nie-
ficnia ź§da. Oprócz tego, ieft ieszcze insza 
racya efsencyalna, że Kurlandczykowie, nie 

obligowani oddać Homagium Plenipoten-
cyaryuszowi Xi§żecia, ale trzeba żeby Xi^że 
był osobcj swoig przytomny. 

lego Królewska Mość dyspensował 
Xi§źęcia Ernefla lana od przytomności po-
2walai§c mu mieszkać za Granicy; wiec ta 

.racya przeciwko niemu położona nie olłabia 
Prawa lego. Nieffyszelismy zas' nigdy o tym, 
żeby legalitas Xi§zfcla Panui^cego , ( caete-
ris paribus, zawiŚa ab Homagio et luramento 
Poddanych. 

28) Odebrał Xi§że Erneft łan inwefly-
turę od Króla w przytomności wielu Senato-
row , ktorży w iedynascie Lat po tym per 
Refultatum Senatus Confilii 1750. mianowali 
Go Ducem legitime inueftitum. lego Kró
lewska Mość roskazał iuź był Regencyi, in
szym wszyftkim na urzędach będącym. 
Szlachcie Kurlandskiey bydź poflusznemi 
GrafFowi Bironowi# iako Ich legitimo Duci, 
Regencya Staroftowie Sgdowi, y wszyscy ur-
źędnicy wykonali Przyfięgę Xi§żęciu, który 
fprawował plures A£IUS pofTeffionis publikui^c 
Edykta fwoie, y rozdaigc urżędy wakuięce. 
Niech tedy każdy im parcyalny sędzi, ieźeli 
Kż^dy lego tym fposoycm niebyły dopełnio

na? 
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Y kondycyi Inweftitiiry nIewype?niJ, 
gdy taź fama ambicya , która Go aż 
nazbyt wyniofta , znowu pognę^-
tA 29). 

Zaflcpiony pomyślnym powodzeniem, 
y nickontentui^c fie tak znakomitym 
szczęfciem , w zamiaft miec na pa
mięci powinność xig^encia y Holdow-
fiika , w zamiafl przybydź do kraju, 
Y mieć ftaranic Ludu , nad którym 
chciał panować , zachciafo mu fie 
leszcze po Śmierci dobroczynnev 
Pani (woiey całg r/ędzić Roflyę pod 
Imieniem Regenta 30). 

ne ? a ieieli powinien był mie<izkać w kraju, 
aby był miany pro vero et legitimo pofleffo-
re, równie LandgrafF Heflen - Kaffelski nie-
mogł by bydź znany, tanquam verus et legi-
timus Poffeffor Pańilw swoich, ponieważ nie-
bral Pofleffyi inPerfona pro fmierci oyca swe
go, y niemieszkał w nich przez cały czas 
poki woyna trwała. Abfurditas takiey pro-
pozycyi, która podobne cięgnie za sob§ kon-
sekwencye, niewarta tego aby fię iiadni^ zj^ 
fł^nowić. 

29) Pomowiemy niźey o Kondycyach 
liiweftytury , które niebyły wypełnione. Co 
do nieszczęścia , które ieszcze Autor wyma
wia nieprzyftoynie , y bez refpektu Xi§ź|ciu 
Erneftowi łanowi, nic łatwieyszego było by, 
iako opifawszy prawdziwie wszyftkie okolicz-
nofci , pokazać niewinność lego ; ale że nie-
można by inaczey dowodzić , tylko wyia-
wiaigc rożne rzeczy , które by mogły ui*azić 
żywych y umarłych, od czego dalecy iefte^-
my , wolemy głębokie o tym zachować mil
czenie. Dosyć powiedzieć, iż ieżeli Xijzo 
Iłał flf ofiar§ przez naygwałtownieyrze prze-
fladowanie , odebrał w Rok potym Satysfak-
cyą , że Tmperatorowa Sławney Pamięci Elż
bieta niewinność lego uznała , y Światu całe
mu oświadczyła, co y teraz Panuięca nay-
i a s n i e y s z a  I m p e r a t o r o w a  l e y m o s ć  K A T A R -
ŻYNA II. łaskawie potwieidzifa, iako fie po
każe obszerniey w fwolm czafie y mieyfcu. 

30) Wypróbowawszy w obferwacyi 24. 
ze Hołdownik niemoże bydż obwinionym de 
Crimine Feloniae fluź§c cudzey Potencyi, 
przydaiemy że Kroi Imc Polski niemiał by-
naymniey za złe Xi§źęciu Erneftowi łanowi, 
iź podług dyfpozycyi In^eratorowey Anny 
f)bi§ł Rż§dy Pańltwa Roflyiskiego pod Imie
niem Regenta. Owszem lego Królewska 
Mość winszował mu tey nowey Godnofci, a 
Imepan GrafF Briihlz roskazu Królewskiego 
C 2 eiku-
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V7l:rotce potym w Areszt wzięty, ze 
vvszylrkicgo obnażony , y 2 cal§ 
swoig Familią" na Syberyę pofiany 
softai. 31) 

Xieftvvo Kurlandskie by?o pr7ez nie
który czas pod Imieniem lego priiez 
Regencyą rządzone. 32) 
Ale Dwor Rofsyiski opanowa? y za
brał to wszyflko co lemu należało , 
zgdaięc nawet, aby Dobra ftofowe 
Xigźęce były Sekweftrowane , dla 
obebrania z leli Intrat, fumm znacz
nych Pieniężnych, o które oskarżo
no GrafFa Birona że pozabierał ze 
Skarbu Imperatorskiego. Na ten 
Sekweftr dał Kroi Imc zezwolenie 
prżez Reskrypt de data 2. lanuarii 
1741- 33) 

Wkrótce potym, to ieft: w miefięcu 
kwietniu tego famego Roku Dwor 
Rofsyiski publikował Edykt Impera-
torski, iako Erneft łan Blron prze
konany o wyfl-ępek obrażonego Ma-
ieflatu , zaf?uź)ł na Śmierć, lecz 
ta Kara będgc z ofobliwey łaskawo-
fci relaxowaiia, zoftał kondemnowa-
nym z fynami sweini na wieczne 
widzie iiie 34). 

exkuzował, źe Nayiasnieyszy Pan leszcze 
byl nieposM Dyflyngwowaney Ofoby z po
winszowaniem do niego , ale że GrafF de Ly-
łiar , który byl na wyiezdnym miał to zlece
nie. Obacz Skrypt fub F. 

31) Ta rżecz ieft wiadoma , y my nie-
przeczemy, ale takowe nieszczcfcie nieczy-
niło winnym Xigz^cia, ani Prawa lego da 
Kurlandyi niszcyć niemogło , ani mógł byda 
_^nich wyzuty , chyba in cafu Feloniae prze»-
ciwko Krolowi y Rzeczypospolitey. 

32) To fię flało według Praw Xieftwa 
Kurlandskiego , w których znayduie fię wy
raźnie , że w nieprzytomnofci Xi§zgcla rżgdy 
Kraiu powinny bydź w Ręku Regencyi. 
Obacz Littera Q. 

33) Y to ieft prawda, y pochodzi z  nie-
szczefcia które fpotkało Xi§żęcia od Nieprzy-
iacioł lego , ale nieprobuie flutznofci Iprawy 
cnemu przeciwney. 

Co flę tycze Sekwcftru pozwolonego 
Reskryptem Królewskim , zawieszamy naszę 
o tym poftcpku rezolucy§ , niechcyc exami-
nować , iezeli lego Królewska mość mogi 
wydać podobny Reskrypt in favorem Cudxo-
ziemskiey Potencyi. 

Co inszego ieft znofić iakg rżecz nie-
approbui^c oney, co inszego w chodzić w toż 
famo fub titulo fpecifico approbacyi. 

34) Dziwić (ię trzeba że Autor , który 
powieda że pisze fwoy Memoryał z Roska-
zu Królewskiego, smie allegować co fię dzia-
io pod takim Panowaniem , które Imperato-
rowa Elżbieta Sławney Pamięci deklarowała 
pio illegitimo et nullo , tak wzglcdem fiebie 
Samey , iako y całey Swoiey Linii, roska-

zuiac 



zui|C aby wszyflko cokolwiek fię fta?o pod 
tym Panowaniem, było zmazane y ziiiszczo-
ne tak' dalece żeby o tym nigdy źadney 
wzmianki niebyło. 

Nieieft do wiary podobna , żeby lego 
Królewska Mość , który miał zawsze na pie-
czy zachowanie przyiaźm y dobrey Harmo
nii z Dworem Roflyiskim mogi pozwolić 

" wfpomnienia rzeczy zaszłe pod takim Pano
waniem , y żeby z lego wiadomofcl^, Autor 
odważył fię mianować Edykt, o którym mó
wi , Imperatorskim ^ lubo nieuznaie RofTya 
Imperatora pod tym Imieniem , pod którym 
ten Edykt był publikowany. 

Powinien by prawdziwie Autor karanyni 
bydź za tak§ śmiałość, tak dla Satysfakcyi 
Panuięcey w Roflyi Linii, iako y Samego 
Króla Imci Polskiego. 

lakozkolwiek ieft, niepomaga to nic 
fprawie, ktorey Autor broni. Niech by Xiaże 
Erneft łan popełnił był iakikolwiek wyftepek 
przeciwko Rofsyi niemogł by przez to y nie-
powinien ti-acić Praw nabytych do Xięftwa 
Kurlandskiego , ktorego Inweftyturę odebrał 
od lego Krolewkiey Mości. 

left Kegufa in lure Feudali, źe gdy 
Hołdownik w czym wykroczy, co nie iert: 
crimen Feloniae , chocby obwiniony był o 
Oycobeyflwo, Pan lego Zwierzchny może 
skarać obwinionego naywięcey privatione 
Feudi, ale ta kara niemoźe fię fci^gać na le
go Potomftwo. Lubo tedy Xi§źe Ernefl: łan 

lak prędko ten Reskrypt by? publi- był by popełnił w Rofsyi taki wyftępek, przez 
kowany w Mitawie, tak zaraz Re- który fecundum lus Feudale , ftracił by 
gencya przeżftała izgdzić Xig(lwem Paiiflwo, co do osoby fwoiey, fukcefforowie 
pod Imieniem Birona , y to Imię z lego mgskiey Płci niemogliby tey karze pod-. 
Supplikacyi ko^cicln}'ch wypuscic ro- padać. 
skazała. 35) 35) Przyznaiemy ie fie tak flało, ale y 

to nic więcey na flronę Autora niedowodzi, 
iako insze wszyilkie allegacyć na któreśmy 
odpowiedzieli. 
C 3 lednak 
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Ifigo Królewska Miosc niechc§c nie 
praecipitare^ a z^dni^c przecie Succur-
rere przyzwoitym fpofobem Xieftwu 
Kurlandskiemu, nakazał Regencyi, 
iakoSupremusDomliuis, ahy rżądzih 
wXigiime pod IiTueiiiem lego. 36) 

To pewna» ^e według Prawa Lennego, 
Prawa Publicznego y ?rav/a Narodow, 
Hrabia Biron będ^c okazanym z Sy
nami swoiemi na Śmierć Cyv/iln§ od 
Potencyi ktorey fię dobrowolnie ftaf 
Poddanym, przyi^wszy u niey fłiiźbę 
y Pizyfięgg wierności wykonawszy, 
trzeba by^o y lego samego y Synów, 
mieć iako za Zmarłych , et Feudam 
iako już wakuigce. 37) 
Sam Dwór Rolfyiski tego byl zdania, 
kiedy dnia 2 2lunii 1741. Roku uczy
nił pev/ne kroki piz^z Miniflra fwe-
go Chambelana Buttlera, zalecai^c 
Szlachcie Kurlandskiey X}QŹ cia Lud
wika i3runsvvickiego y proponuigc 
Stanom Supplikoy/ać do lego Kro
ić wskiey Mobci, aby Im był dany za 
Xi§^ęcia. Był on w Mltawie pjzy-
tomny , y ofiarował lie uwolnić Xieft-
wo od wszelkich pretcnsyi Cudzo
ziemskich. Zdawało fię , źc był in 
Statu wypełnić obietnice fwoie, a 
Kurlandczykowic tak mocno życzyli 
fobie zbyć (lę wszelkich pretcnsyi od 
Strony Rofryiskiry/źeSzlachta chwy-

lednak ieft do uwagi źe Szlachta niebyła 
kontenta, z tego poftępku, y źe Regencya 
czyniła przeciwko Prawom Xięftwa, y prze
ciwko Twoim własnym; co probuie Excerpt 
ex Formuła Regiminis wyźey cytowany. 

36) Niemoźe Autor fprawedliwie utrzy
mywać , źe Kroi Imc był autoryzowany, iako 
Supremus Dominus, roskazac, aby pod Imie
niem lego rzędzono w Kurlandyi. Mamy 
Prawo fundamentalne dopiero cytowane, które 
decyduie, iakim fpofobem powinno fig Xię-
(two rżędzlć w nie bytności Xi§żęcia , y nie-
ziayduiemy przykładu, oprocz teraznieysze-
go, z pizefłgpieniem tego Prawa. 

Za Xi.^zecia Jakuba Regencya rz§dzifa 
pod Imieniem lego przez cały czas pold byi 
w niewoli u S2we>dow. Toż samo y za Xi§-
źęcia Ferdynanda , który więcey iak przez 

^Dwadzieścia lat niepoflał w swoim Pańftwie, 
Niewiedz§ do t^ch czas Kurlandczykowie 
iakg władzg lego Królewska Mość mógł abro-
gare to Ich Prawo fundamentalne, y znieść 
źwyczay dawny od czasu przyięcia zobopol-
nych z Rzeczpofpolitg obowi§zkow. 

37) Powmien by był Autor cytować te 
wszydkie Prawa, podług których Xi§ze Er-
neft łan y Synowie Jego, mieli bydź uznani# 
iako za zrniułych, et Feudum wakuięce dla 
dwóch racy i i) źe y ociec y Synowie osgdzc 
ni byli na Śmierć cywilny od Gudzoziemskiey 
Pcte.icyi. 2) Ze fię przywiązał dobrowolnie 
do fiuźby u teyźe Potencyi. 

Co do pierwszey , ta ieft wcale flaba, 
ponie^va  Imperatorowa Elżbieta zkafiowała 
Sentencyę potępiai§cą Ich, iako ferowany 
fub Regiminc iUegitimo , a Sama nieobwinia-
ła Xiazecla o żaden wyftępck , iako to niżcy 
pokażemy. Icił też znowu przeciwnie prin-
cipium luris Fcudalis maigce moc Prawa. 
Ze Hołdownik który ma dwcch Panów 
Zwicizchnych , gdy przeciwko icdnemu po-

pcliu 



ciła fię zaraz tey okkazyi, y fuppli-
kowali do lego Krnlewskiey Mofci 
pizez Delegowanego od fiebie , aże 
by ieźeli to będzie z lego upodoba
niem , iako fupremus Domlnus , da! 
temuż Xi^sliu Brunswickiemii Inwe-
ftyturę Xięftw • Kiirlandyi y Semigal-
lii 38)-

lego Królewska Mość chc^c mieć 
czas do rodrzęsuienia doskonałego 
w£zyftklch rżcczy , roskazal' fub 17 
Ottobris Naywyż'zvm Konsyliarżom 
Xięftn a Kurlandskiego , aby wszyft-
kic A'ftas Regiminis od prawowafy 
fię pod Imieniem lego , poffawizy 
Tm do tego nowg Piecz ;ć. 
W tym Reskrypcie lego Królewska 
Mość wyraia fe trzeba fupprimere 
w Aktach publicz iych Imię y Powa
gę Xi^ęcia, dok^d fprawa lego do-
ftatccziiie uznang nie będzie , y do-
k^d rczolucya niczaydzie o tę plamg 

23 
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pe^Lii Crimeii Feloniae , niemoźe bydź priva-
tiis tylko Solo Feudo pod Panem, ktorego 
obraził, ale niemoźna mu odebrać Leanofci 
trzymaney od drugiego przeciwko któremu 
niezgrźeizyl. 

Na drugę racy§ odsyta fię Czytelnika 
do Obferwacyi 24. y do Skryptu fub O. ^ 

38) Niewierny gdzie Autor znalazł, co 
pisze , o Inftrukcyach danych od Dworu 
RofTyiskiego Chambelanowi Buttlerowi wzglę
dem Xigzccla Brunswickiego , y na iakim 
fundamencie może upewniać , że Szlachta 
Kurlandska Supplikowała do lego Krolews-
kiey Mofci pizez Delegowanego od fiebie o 
tegoż Xi§źęcia. 

Skoro {Tę mowi Colle£live Szlachta, ro
zumie % większosć liczby ofob Szlacheckich; 
ale trudnoby Autorowi wyprobować pluralita-
tem Onych na Stronę Xi^zecia Brunswickie
go ; my pizynaymniey możemy pokazać 
przez Inftrukcye od tey częfci Szlachty, któ
ra ten krok uczyniła, że prożby do lego 
Krolewskiey mofci za tymże Xi§zęciem niei-
nak^zc były , tylko in cafu gdy by Feudura 
deklarowane by^o pro vacanti pizez Króla y 
Kzeczpospolit?. Co ieft dowodem ze Szlach
ta niechclafa wchodzić w to ułożenie tylko z 
oftrz^^.żeniem Praw fwoich , będęc oraz wy-
perswadowanemi , że Wakancya Feudi, nie-
mogła bydż deklarowana , tylko in Cafu Fe
loniae vel mortis ale żył Xigźe Kurlandski le-
gitime inweltyowany , y niebył obwiniony od 
Króla y F^zeczypospolitey de Crimine Felo
niae. 

Co zas' Autor przypifuie intereflb waniu 
fię Dworu RofTyiskiego , w tey okkazyi ieft 
rowney natury cum laftis, na które odpo-
wieda Obferwacya Nasza 34. per confequens 
niemożc bydz allegowanc za izccz wydany 
od Dworu Roffyiikiego, 

39) 
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Infamii, którą nt niego w?oźono 39). 

Tymczafem Szlachta Kurlandska y 
Dwór Roflyiski kontynuowali Inftan-
cye fwoie za Xi^zgciem Ludwikiem 
Brunswickim 40 

Lecz niżeli Kroi Imc przybył do 
Warszawy , y niżeli mogf wzi§ć 
rezolucyi w tey mierze, Imperato-
rowa Elżbieta ofiad/a Tron Rofryiski, 
a przezto uci chfy Inftancye zaXi§źę-
ciem Brunswickim , który fię też 
nieżdkł dla Kiu-landyi , dalekim bę-
d^c od fpofobow uwolnienia Xięftwa 
od wszelkich pretenfyi Roflyiskich. 
Ta rexolucya zdafa lię bydź favora-
bilis Bironom, iakoż rewokowani by
li z Syberyi y pizeniefieni do Jaros
ławia 41). 

39) Niechcemy hi iezeli Kroi 
Imc mogr zaczynać Procefs od Exekucyi. 
Pokazuie fię z cytowanego Reskryptu, że 
lego Królewska Mość niewiedziałie-zcze, czy 
Xi§źe by{ winnym albo niebyl, ponieważ chce 
wprzód rozeznać Sprawę, ażeby mogl SgJzic 
de Infamia ; ztymwszyflkim iuź go razerrt 
wyzuwaię z władzy Xigzfcey , fupprimendo 
Imię y Powagę lego pod ktoremi Regencya 
powinna była kontynuować rżgdy fecundum 
Formulam Regiminis ażeby xigze y Familia 
lego byli of§dzeni podług Praw fundamental
nych Rźeczypospolitey Polskiey y Xieftwa 
Kurlandskiego. 

40) luż fię pokazało w Obferwacyach 
34. et 38^ co trzeba rozumieć o tym interes-
fowaniu fię, które Autor tak fmiało głofi,y fał
szywie przypifuie Dworowi Roiryiikiemu. 

41) Prawda ic r^ofucya która prsxy-
wrociła na Tron Roflyiski prawdziwy Dzie
dziczkę tego Fańftwa Imperatorowi Elżbietę 
Sławney Pamięci, była favorabiiis dlaXi5Żęcia 
Ernefta lana. Zaraa albowiem publikowany 
był Manifeft w którym imputabatur pewnym 
ofobom z Łatki wypadłym pro Crimine pize-
fladowanie y fpofob Ziiźyty na zgubę lego. 
Pokazała nawcł Imperatorowi skutkiem uzna 
niekizyu dy ktor;^ mu wyjz^dzono, podaw
szy nieodwłócznie ukiizu, ażeby Xi^zc wys
zedł z Syberyi, y przytym ofobe^ pewn§ 
dyilyngv.owan.2 , ktorg byśmy mogli wymie-
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Tego Krolewsl<a Mość ,Pan pełen do
broci y Jabkawofci, iądząc bydź ok-
kazyę fpofobnę do zakończenia pod
ług intencyi fwoich fprawy^Kurlands-
kiey , iako już przedtym intereffo-
wał fię byi u Dworu Roflyiskiego za 
Bironem, tak umysW wnieść za nim 
ln(tancy§ leżeliby by^ niewinnym , a 
przynaymniey aby wiedział, czego 

tizymać względem Kiirlandyi, y 
aby był dofłatecznie informowanym, 
ieieli iaka zofława/a dla więźnia pow-
j:otu nadzicia 42). 

nić y która iefzcze zyie z upewnieniem Xi|-
ięcia y Familię lego o łaskowofci fwoieyPańs-
kiey , y zoswiadczeniem, że była skłonna 
do pozwolenia ażeby fię wrócił do Xieftvva 
fwego. 

Ale reprezentacye uczynione Tmpera-
torowey , żeby niebesfpieczro było wypufcić 
2 kraju ofobę , która tak wielk§ miała zr.aio-
mość rżfdow wewn^ti znych Paiifiwa Koflyis-
kiego fprawily , że roskazała przeprowadzić 
Go yz 'Famili? do larofiawia , gdzie miał^e-
Ikwać do dalszey dyfpozycyi. 

42) Wiemy doskonale ie lego Kró
lewska Mość dał w fprawie Xiazecia Einefta 
lana prźez lat 18 to ieft : od Roku 1740. aż 
do Roku 1758* wiele doxvodow fwoiey dobro
ci łaskawofci y fprawiedliwofci, nieoputzcza-
iąc żadney prżt^z ten caty czas fpofobney dla 
niego okkazyi. Ale y nie fam Kroi Tmc wda
wał fwoie za nim Inftancye. Skrypt pod 
Lit. R. iako pokazuie ie Senat PoUki ina-
czey wcale na ten cza«? eądził o Sytuacyi Xi^-
zęcia Ernefla lana y o fprawach -Kurlandyi 
iak potym w Roku 1758, reprczeiitui^c lego 
Królewskiey Mosći, że cokolwiek czyniono 
przeciwko niemu , wszyftko fcięgało fię do 
ofoby obwinionego , y nienależało wcale 
Rżeczypospolitey , która Go zawsze uzna
wała y nieprżeftała uznawać prawdziwym 
Xi§2:ęciem y Hołdownikiem fwoim y że po
winna mu dać Protekcyę z Prawa y obo 
wi^zkow zobopolnych inter fupremum Do-
minum et Vafalliim. Ztych prżyczyn upra
szali Senatorowie Króla Imci że iako obligo
wani fę {łarać fię o uwolnienie lego , tak aby 
ż?dania Ich skutcczng interpczycyę fwoif 
fekundować raczył. Jego Królewska Mość 
odpowiedział rowno łaskawie y fprawiedliwie 
ra proźby Senatu y pifał Lift prżyłgczony 
pod Litt. S do Imperatorowey Elżbiety , vr 
którym te Cą miedzy inszemi flowa : 



Powtorźone były te Inftancye do no-
wey Imperatorpwey , \V tvm będęc 
Król Imc rozumieniu żfe tak dóbró 
CEy nnti Fani nieodmowi wolnym U 
czynić Birdna', ieżeli ieszcze by/ god^ 

.ziGln iakieykolwiek/aski j y fpodzie-
w«i^c /]ę «awet ie uftępuięc, hui pte-
tenfyi Avoich da Kurlandyi uczyni 
Go zdolnyrft do wypehiienia 'effen-
cyalnjch Xnweftytiu-y Koiidycyi 43)» 

LCC/Ł Impr.fAfofowa zkonwinkowana 
,bcz w^tpiienia o Kryminafach Birona, 
wymówiła fię od wszelkich za nim fol* 
iięytacyi (larai^c \h owszem wyrobić 
dla Xigzicia Heffeii'-Homburskiego 
Xięihvo Kurlandskie , które miała 
iakby za w^ulgce 44). 

• „Difz mi WaStza iM^ferafcorska" Mość 
„pźrez to ofobliwie novvV dowod prżiaźni 
>,fvvoieył uczynisz zadófyc wfpaniafofci prży-
^,rodzoney, oddaigo temuż Xi^z^'Ciu fprawied-

liv<^osć , y koacZi^G I^go dolegUwofci, na 
które iiiezasłuźyZ. PrźynayUiniey niepo-

»kaŁuie fię , aby kiedy miaf óbrazić Wa^zf 
Iraperatorskg Mość ; a prieto «daie fię źe 
niema^z nic takowego , Có by mogfo prźe-

,»yzkadzać uwolnieniu legd.^s Żoftfcwuiemy 
każdemu do źadney Strony tiieprżywiązane
mu do osadzenia ieżeli z tych wrzyflkich 
Krokow które Kroi y SenaH c2^^ftili na funda
mencie Konftytucyi Roku 1736. dai^cey 
Xi§ź^ciu Ernellowi łanowi Prawo domagaćj lię 
protekcyi od Korony Polskiey , można wno-
fić konfekwencyę , tak podłych Sentymen
tów iakie prźypiiuie nie godziwie Autor Kro-
lowi Panu Swemu y Rżeczypospolitey, 

43) Nie inszy zapewne był cel takmoc-
negó interefibwania lię lego Kiolewskiey 
Mofci tylko otrzymać uwolnienie Xi3Żęcla. 

44) Opifalismy w Obferwacyi 41. co 
czyniła Imperatorowa Elżbieta po wft^pieniu 
fwoim na Tron dla Xigzecia Ernefla lana nie-
fędzgc Go bydź winnym wyftepkow, o któ
re był oskarżonym, zachowuiemy ieszczo 
mówić obszerniey o tym w dalszych odpo
wiedziach. 

Co za^ Autor prźydaie o Xig^eciu Hef-
fcn-Homburskim, to wcale nienależy do ma-
teryi , y ieft do podziwienia , że człowiek 
tak uczony, iak on, prży wodzi iak za rżeczy 
bardto potrzebne, pretendowane Staranie, 
ktcxrt fupponuie ie Imperatorowa czyniła dla 

wfpo-



wfpomnionego Xi^z^cia , y ktore choćby 
Obywatele Kurlandscy w nieprży- i^lotne było, nicby in hoc cafu niedowioalo 
iemnym znaydowali (ie flanię , wi- ponieważ Imperatorowa niemiala żadnego Pra-
dźąc wszvltkie Dobra Stołowe Xic2Źęce wa deklarować pro vacanti Feudum do fiebie 
w R^ku RofTyiskich ; y Kray w nienąleźgce. 
mieszaniu 45). '45) Zgadzamy fie z Autorem że Kur-

landya niebyła szczęsliwa , ale nie przez to, 
" * ze Dobra Xi§źęce były w Reku Roffyiskich, 

bardziey z przyczyny nieprżytomnofci Xi§-
źecla, Musz§ Kurlandczykowie przyznać , 
ze iak długo Dw<)r R'€>flyiski trzymał Dobra 

^ Xążęce , Prźywileie Ich względem Dzierża
wy tych Dóbr (ile Ezęzegulnie ta rzecz de-
pendowafa od Roflyi ^ która do niczego wie-v 
ęey flę niemięszala) żadnego nieprźyniosły 
uszczerbku , y taka Imperatorowa Elżbieta 
miała na utrzymanie Ich baczność, że rżadko 
kiedy co fię llato przeciwko temu Prawu ; 
ktore zabrania aby Cudzoziemiec , lub ktoź 
kolwiek nie Kurlandcźyk urodzęnytr;tyma| 
Dzierżawy Dobra Xicjzcce, 

Z tym w^zyftkim y My approbować 
niemożemy , że Dobra X\q'ące były w ręku 
Cudzoziemekich. Chcemy tylko pokazać 
iz ieżeli SvJachta Kurlandska w nieprźyiem-^ 
ney iak Autor mowi żnaydowafa fię fytuacyi^ 

« pochod7.iło to zt§d' że niecierpliwie znoiili 
poniewolne oddalenie Xi5Żęcia że widzieli x 
umartwieniem co Rok więcej iak 40000 
Czerwonych Złotych wychodzcjce z Kraju 
dofyć iuż oprocz tego zabo całego. Yże Re^ 

•' gencya prżez nierofłropne czifto fprawowa-
lue fwoie przyczyniała zamięszania, do kto-
lego icizcze przykładali fie niektorżv Mini-^ 
flrowie Dworu Pokkiego / daićjc szkodliwe 
Rady lego Krolewskiey Mości na zniszczenio 
praw naszyf^h prże?; rożne Ijjofobv przeciwne' 

' ' «'bowi^zkom ex Paais wypływaigcerąi,. 
• f . . * 
• : . Taki ieft Reskrypt wlpomniony od Au 

. , , . ^ lanuarii 1741 prżez który 
c. ^ ^ lego 
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Dla wydzwłgnienia fię z te y niedoli, 
trźeba było , albo otrzymać uwolnie
nie Birona , albo inszego mieć Xig-
z^cia 46). 

Zdania w tey mierze były rozdwo-
ione. Wielu rozumieli, żeby fię 
ilieopierać fortunie, która fama pierw-
szey chimery swoiey fantaltyczne 
rozwaźaigc dzieło uwolniła ich od 
Xiaz.cla nie urodzonego do iz^dże-
nia niemi, y który poddai§c fie za-
graniczney Potencyi , fciggn^ł na 
fiebie. prźcz wyf^pek swoy plamę 
niczgadzai^cę fię z Godnoscitj Xi§źe-
c^. Na oflatku przemogło polito
wanie, albo raczey^ Stan Rycerski 
Knvlandczykow chciał pokazać, zia-
k^ delikatnością zachowuieteż famę 
fprawicdliwosć, która Króla Imci 
przywodziła do wszelkich oftroż-
nosci, aby niezofławic naymniey^^ze-
go powętpiwania że Feudiim wa-
iuic. 47) 

lego Królewska Mość pozwolił Dworowi Ros-
fyiskiemu fekweftrować Dobra Xi^zece. 

Ktokolwiek ma wiadomość Praw y zwy-
czaiow Kmlandskich , przyzi-sa że dla autory
zowania takowego Sekweftru, cxegos więcey 
trźeba było, niż iednego Reskryptu Królews
kiego , ktorego illegalitas że wszech miar 
iell oczywifta. 

Ale nie fam ieszcze ten Reskrypt smu-
tn§ Kuilandczykom podał do uwagi matery§, 
więcey inszich potym naft|pionych tym 
bardziev zamięszały, y gorszy co raz wszy-
ftkich rzeczy fprawiły Sytuacy§. 

46) Bylibyśmy ciekawi wiedzieć na-
czym Autor chce zakładać potrźebe tey Atler-
naty , My Kurlandczykowie utrżymuiemy 
że dla wyprowadzenia nas z tego zamiesza? 
nia , nietrźeba było tylko nam wrócić nasze
go Xi§żęcia , albo ieźeli by nie można otrzy
mać uwolnienia lego , tak rządzić w Kurlan-
dyi iak powinna bydź rźgdzona w niebytrwfci 
Xi§zęcey podług Praw y Łwyczaiow. naszych. 
Niemielismy źadney potrzeby nowego Xi§źę-
cia , a ieszcze takiego który fię wdarł do nas 
z krzywdg Praw naszych, któryby dai^c fię 
uwodzić zle myfl§cym koncyliarźom , albo w 
niewol§ kray wprawiał, do iakiey Rycerflwo-
Kurlandskie nieprzywykło , y znofić niemo-
że , albo poddymaigc niezgodę między Oby
watelami do zguby onych przyprowadził.. 

Ale opatrzność Boska mai§c o nas pie
czy , wyznaczyła na zakoiiczenie tych nie-
rźgdow , szcz^sliwy moment, który dopełnij 
skutkiem, czegośmy tak dawno pragnęU, 
pozwalai^c nam cieszyć fię powrotem praw
dziwego na' zego Xigzqcia. 

47) Niewierny o którym to czafie mó
wi Autor , ale y niechcemy iię więcey zafta-
nawiać, de refutowania nieprźyftoynych in
wektyw, które tak wiele razy powtaria, nie-

mog^c-
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Bo przyczynienia (lę Króla Iincl za* 
Hrabię Bironein prżył^czyli Kurlaiid-
cxykowie fwole proźby ale te skutku 
iadnego nie wziely, owszem gdy ie 
cłiiceli powtorżyć prźez delegowane
go od fiebie w Roku 17,55. do Pe
tersburga pofta , musiat teiiźe, nie-
doicchawszy na tamto mieysce , po-
wi'oclć niemog^c otrzymać potrżeb-
nych od Dworu Rofsyiskiego pasz
portów 48)'. 

lego Królewska Mość niechc§c nicze
go zaniedbać , albo do oswobodzenia 
Birona , ieżeli rźecz fluszna y można, 
albo do oftatniey Decyzyi, ieżeli 
Feudum wukuie, które niemogfo tak 
zawsze zollawać w niepewności 

na oftatek wiedzieć od Dworu 
Rofsyiskego , ieżeli , ociec bed^c 
kondemnowanym bez regrefsu, Sy
nowie prźynaymniey mogli bydź-
awolnieni. 49} 

mog§c fię zdobyć na lepsze racye. Odsysa
my czytelnika do obserwacyi ló. ig. 24. 30. 

Co do wyniefienia Xi|źęcia Ernefta 
lana, te flowa których na opifanie zażywa, 
mogłyby" prźyzwoiciey flużyć fposobom , 
które prżedlięwzieto dla nayiasnieyszego Kro-
lewica Imci Karola, niemog^c Go inaczey 
wprowadzić do Kurlandyi, tylko contra prin
cipia luris Feudalis, tylko prźez- zdeptanie 
Praw Kurlandskich y bez żadnego wzglądu 
na uftawy Rżeczypofpolitey Polskiey. 

Niema z^ifle nayiasnieyszy Dom Saski 
wiellćiey obligacyi tym, ktorźy wymyślili 
Proiekt fantaftyczny wyrobić dla Krolewica 
Imci Xieftwo Kurlandskie. Albowiem tym 
fpofobem iakim tę machinę, nieuważnie bu
dowali , niemoina było inszego fpodziewać 
fię skutku, tylko umartwienie tego Pana, 
ktorego wielkie przymioty zgodne były lep
szego'szczefcia ^ widzieć onę tym prędzey o-
balon§, im nalłabszych założona była funda^-
mentach. 

48) To odmowienie Paszportu nic nie-
probuie przeciwko Xi§źęciu Ernellowi łano
wi, tylko że Dwor Rofsyiski miał swoie racye 
wyrażone w obserwacyi 41. dla których nie-
chciano ieszcze zezwolić aby wyszedł z 
goź Paiiftwa. 

49) Niew§tpiemy bynayminiey ze leg» 
Królewska Mość szczerże wszyftko, czynił/ 
co było moina, dla uwolnienia nieszczgsli' 
wego Xi§żęcia, oraz. ieltesmy zupełnie wy
perswadowani , ie gdyby niektóre osoby 
nieodwroclły były Łzkodliwemi radami swemi' 
skutku tey dobroci* y fprawiedliwoscir nigdy 

^ by 
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ImperatcTOwa od powiędafa iednofłąy-
nie > ze Biron popęfnił Crimen laef^ę 
MaieHatis, ie ukrzjwdzlł Slcarb Jm-
peratorski; y źe nąymoei^ieysze. 
lacye Status zabninjałj uwolnieni^ 7 
lego.S^ynow 50), 

Tak dalece że trzeba było Jtijeć cdą-. 
tg Familią za zmarłij civiliter y bez 
powrotii. 51) 

Od tego zjiraz czasu mog? lego Kró
lewska Mo5Ć bez żadnego Skrupułu 
deklargw ać > ie Fcudum wakuie , y 
nowego inweftypwać Feudataryusza 
m fundjimcncic konftytiicyi Roku 
1736. Ita prawda żadney |iie-

s<jęftk c* ^ © 
by ri^yiasnieyszy Pan nierezelwowal fię byl 
fam z ilebie dyfponować de Feudo Rźeczypo-
fpolitey tak bez prawnym fposobem, y przy
czyniać w Kurlandyi zamieszania, wprowad-
zai§ę tam Krolewica Iraci Syna swego z 
krzywdę FIołdownika prześladowanie nieiła-
teczney fortimy ponoszącego , lecz nie obwi
nionego o żaden taki wyflępek, dla ktorego 
mógł by bydź flusznie wyzuty ex Feudo. 

50) luźteż niewflydu y niegodziwosci 
większey bydź niemoźe, iako ta, z ktor^ tu 
Autor tak śmiało a fałszywie udaie odpowiedź 
Imperatorowey, - • • 

Nigdy albowiefm dowioęć niepotrafi nię 
tylko źe Imperatorowa deklarowała Xi|Z;Cla 
obwinionym o Kryminały, ktoro on gmie: 
wkładać na niego» ale nawet źęby miała Q 
tym iakękolwiek fuspicyę. Owszem ci, za^ 
oskarżeniem , których w areszt był M zięty 
odnieśli karę, iako fię wyźey namięniło. Co 
niewiunosę lego doflacznie pokaźnie, ktor§ 
deklaracya podana pęźęz Jmepana Grofsa. 
Minifłra Rofsyiskiego u Dworu Polpkiego pot
wierdza, gdzie, pro motivo zatrzymania al-
legantur tylko rationęs fłatus , a wzmianki; 
niernasz de crirnine Laeąaę Maiertatis, ani o 
prźeniewierźeoiu fię w adminifłracyi Proweii^ 
tow piiblicznyjbh Panftwa Rqfsyiskiego. 

51) Niewied?;ieUsmy iczcze , że by to 
było crimen Feloniae, kiedy FIołdownik 
trzymany v/ niewoli prźcz więk^zg moc nie-
mic^zka w swoiey Lennosci. Pierwszy Autor 
naucza nas hoc nouum principivimr 

Wiemy w prawdzię źe u Rzymian nje-
•wola y deportacya fprawiafy fir^ierć ęywilnę. 
Ale ria coź fię zdadzjj przykłady dawnych 
wieków Pańflwa Rżymskiego, które iuź non 
CAilłit. Zdanie powszechne luris Confulto-
rum iefl:, że Capitis dmhmtio mańma et me
dia zginęła z Rzymianami, y niezgadza % 
z rżgdem dzificyszych Rżcczpofpolitych. 

Wiado-



podpłidai Wątpliwości^ :i\vaiai^c ^Viaclcmo nam dobrze , ze Cafus Principum 
wszyl^kie któreśmy "opisali okolicz- Feudatariomm iiiepowinny bydź sadzone we-
nofcci, y których Dokumenta s^-pu- dług'Prawa Rzymskiego. 
blicsiiie wiadome 52). I 5 2 )  Mamy nouum paradoxum niem-

nieyśzey iak dopiero prze-złe osobliwosci. 
^Ktoż kiedy pomislif utrzymywać, żeby 

Feudum mogło bydź deklarowane vacans , 
kiedy Vafalkis więzieniu trzymany przez 
więk^zg moc , niemoże nim rzgdzx przez 
fiebie (amego , y żeby Pan lego zwieizchny 
Z tey iedney racyi mogi mu ie odebrać, bez 
poprzedzonego pozwu S§du y Dekretu fe-

^ ' cundum regulas et formalitates Legimi, fe-
( cundum lus Feudale et ConfHtutiones Feudi? 

a le chocby nawet wakui§ce było Feudum 
niemiał. Prawa K.rol Imc {hiho to Autor z 
włelkę ułnosci§ utrźymuie ) deklarować vigo-

' re Konftitucyi 173Ó. ten wakans, y nowego 
inweftiować Xiijzecia. 

- Wczym naftępm^ce obserwacye każdego 
zkonwinkować powinny. 

Wiadomo będzie tym którzy mai§ iak§-
kolwiek zaaiomosć Praw Rżeczypofpolitey 
Polskiey, ie diltinguuntur w^ niey troiakie 
AQUS lurisdiftionis > fiue lura Publica. ledne 
sam Kroi czynić może, drugie^razem 2 Se^ 
natem, trzecie z dokładem Startu Rycer-

^ skiego, to ieft : że oftatnie naleź| do całey 
Rżeczypofpolitey y taka ieft Kurlandska Ipra-
wa o ktor^ kweftya zachodzi. 

Nayprźod według Konfłytucyi Roku 
1607. ktor§ tu prżyłgczamy pod Litt. T. 
Kroi niemoże nic czynić relatiue ad Feuda 
Rżeczypofpolitey bez dokładu wtzyftkicli 
Stanów. Powtore co do Kurlandyi fpecifice, 
lego Królewska Mość obowięzał % per Paila 
Comlenta pod prżyfięg§ fłaranie swoie około 
tego Xięftwa coniun^łim cum Republica łożyć. 

. Vide'pod Lit U. zkgd wypływa konsekwen-
* ' cykp że gdyby Xi2Że Kurlandski miał priuari 

Ł . Feudo fuo, rtie do famego Króla ale do całey 
Rzeczy-



Inweftytura Ernefta lana Birona 
zniczczonę zoflafa przez niewypcl-
nie nie kondycyi efsencyalney dla 
ktorey famey dane mu było Feu-
dum, y ktora rozni lię od in.^zych 
zwyczaynych in A£lis Infeudationis 
ilue Inireftihirae ktore wyplywaif^ z 
Stanu Hołdownika. Tu idzie o 
kondycyg efsencyalnę Kontraktu 
obowitzul^ccgo , o umowie , iak 
nazywamy , /io vt des ktora podpada 
nuUitati y obligować prźefłaie, kiedy 
iedna ftrona nieczyni zadosyć temu 
czego druga od nicy pr^cz v. zaieni-
nosć pretendowała. Wykroczenie 
prżrciwko kondycyom nalcźgrym do 
Śtanu i lołdownika iiicrprawuic utra-

llźect}'^ofpolltey naleiafa była 
Lziai to doikonale lego Królewska Mość 
kiedy przez Konftytucyę 1736. otrźyiTiał 
pczvvoleaie y mcc od wszyftkih Stanów Rżeczy-
pofpolitey po zeysciu Xi§źęcia Ferdynanda 
oftatniego z Domu Kettlerow inweftyować 
nowego Xi§źęcia cum fucceflbribus eius ma-
fculis. Gdyby z as konferowanie Feudi huius 

• dependowafo tylko od Króla y Senatu, y 
przywożenie (ię Stanu Rycerskiego niebyło 
potrzebne, zapewne dwa pierwsze Stany nie-

fbyłyby fłarały fię cum derogatione Praw 
fwoich, o zezwolenie trzeciego. 

Prawda ieft źe potym w Roku 175S. 
Senat bez wiadomości Stanu Rycerskiego de
klarował Feudum Curlandiae vacans, y z tey 

'deklaracyi nayiasnieyezy Krolewic Imc Karol 
odebrał w Roku 1759. lnweft:ytiu*ę. Ale tez 
ztego niemoźna inaczey konkludować, tylko 
źe wrzyftko , co fię ftafo takim fposobem bez 

(pozwolenia całey Rźeczypofpolitey, ieft nuł-
lum et nullius valoris. Na zbicie tey Kon-
fekwencyi fprawie lego niesprźyiaigcey , 
uhciałby Autor wyperswadować źe Kon/lytu-
cya 1736. oddała Krolowi raz na zawize 
władzę dyfponować de Feudo Curlandiae po
dług fwego upodobania, niepotrźebui^c no
wego pozwolenia od Rźeczypofpolitey, ile 
razy by wakans iego naftgpił. Ale fpytamy 
fie Autora. Kto ma moc doterminować Sens 
Prawa? Bez wątpienia ten , kto Prawo po-
flanowił. Konftytucya i73<^- napisana left 
od wfzyftkich trzech Stanów Rźeczypofpolir 
tey per confequens explikacya, determino
wanie Sensu, y iak daleko ma fie rozciągać, 
należy do wszyflkich ti żech Stanów , nie do 
Króla tylko y Senatii famcgo. Kurlandczy-
kowie udaliby fię raczey do oftatnich fposo-
bow, niźeliby mieli zezwolić na takie wzno
wienie , ktoreby na wzgardę Traktatów 
nayuroczyftszych targai^c zobopolnc z R/ccz-

pospo» 
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eenia Feiicll bez formowanego Pro-
cefsu , bo trzeba na to dowodow, bo 
w wypełnieniu podobnych kondycyi 
może bydź mniey albo więcey fpo-
fobnosci lub przeszkody, y nieza
chowanie onych może bydź wyex-
kuzowane- fprawiedliwemi racyami; 
kondycye za^ o ktorey fię mowi, ieft 
klauzul? absolutny ktorey niewypeł
nienie z iakieykolwiek pochodziło by 
przyczyny, choćby od większey mo
cy, albo od inszey iakiey zawady, do 
ktorey nawet kontrahent naymniey-
«zey niedałby okkazyi,znosi, kontrakt 
y dowodzi (ie zaraz ipfo fa£lo 53). 

pofpolitę obowiązki wprawiło Ich w dependen-
cyę tylko Króla y Senatu. Y nikt by im te
go ^anić niemogł, ponieważ Xi|ftwo Kur-
lanskie oddane ieft dobrowolnie in Feudum 
Krolowi y Rźeczypofpolitey pod Kondycyami 
wyźey wspomnionemi które niemogą bydź 
zniszczone ani odmienione tylko z wiadomo-
fci§ y, zezwoleniem Rycerftwa Kuilandskiego. 

Azatym choćby Xi§że Erneft łan byl 
winnym, y mógł bydź fprawiedliwie wyzu-
t}-m z Xieftw fwoich trzeba było dec; zyi 
wszyftkich tizech Stanów Rźeczypolpolitey 
de vacanti Feudo y nowego Krolowi pozwo
lenia, poftanowić inszego Xi§źecia. 

53) To upewnienie de nullltate Inwefly-
tury z racyi niewypełnioney kondycyi eflen-
cyalney , wyci(7gato, ażeby 1) Autor pro
dukował Konwencyę zawartę między Xi§źę-
ciem y Kommifsarźami , Rźeczypofpolitey 
naznaczonemi do ułożenia z nim Kondycyi 
InweftytLiry. 2) Należało examinowac 
c^iowi^zki, które nouus Princeps Feudata-
rius pizyi^ł na (iebie względem Rźeczypo
fpolitey 3) Pokszać fine partialitate, w czym 
niouczynił zadosyc tymże obowiązkom. 

Pizył^czenie fub Lit. N. pokazuie nam, 
że Kommiffarże umówili z Xi§żęciem Punkta 
naftępui^ce. 

W pierwszym Artykule Xi§źe obowię-
zuie fię do flateczney Submifsyi y wierności 
ku Panu fwemu Zwieizchnemu , obiecuie 
p]Z\"tym nieodrywać od Rźeczypolpolitey 
Feudum fwoie nec in parte nec in toto, v na 
to daie Skrypt rekij własny podpifany, y 
Pieczęclg flwierdzony , który kommifsya 
pisze w fwoiey Relacyi , źe' ma u fiebie. 
D!a tym większey pewności obliguie fie u-
tw ierdzic, to per Homag-um folenne cum 
ojiMiibus formalitatibus recjuifitis ex vfu. 

E W dru-



w drugim y ti'zeclm Kommlfsya tgodl-
ii?a fię z Xi§żęciem o pewne prerogatywy dlii 
Religii Katolickiey. 

W czwartym Xi§źe dektaruie ii flosiiigfe-
fie do Konflytucyi 1736. bierze na fiebife 
dla pożytku Feudi uspokoienie dhigow nH 
Dobra ftoJowe Xi§źęce zaci§gnionych. 

Kommifsarźe przydai§ w Relacyi fwo 
iey , ze iako fprawiedliwa ieft rżecz, ii 
Xi§że niemoźe obi§zać fię temi dfuganń 
bez rc zeznania Prawnego , ktorego Seiiatus 
Coiłlilium 1737. unikai^c, odeslafo tę fprft-
wę ad ludicia Relationum Regis propriarum, 
tak pofłanowili z Nim, ne praejfatio afallit-
gń nouo Principi mpojjibilis foret, że niema 
bydź obligowanym , tylko do uspokoienia 
djugow Feudi folius, y że ta obligacya ieft 
tylko in fubfidium, po uczynioney przedaźy 
Bononim Allodialium Xi^zgcla Ferdynanda. 
Ale że też Xi§że Erneft łan obowi^zaf fig da
wać Rieczpospolitey 200. lazdy albo 500. 
Piechoty, vzamialt co przeszli Xi§źęta nie-
dawali tylko po 100. Ludzi konnych. 

W pi§tym Kommifsya y Xigże obiecui§ 
wzaiemnie, nic nieczynić contra Pafta Sub-
ieftionis ^ formulam Regiminis et lura Du-
catuum. 

W szoftym , Posagi Xiczniczek Kur-
landskich y pensye wdow Xi^iecych są o-
kryslone, które były okkazyg do zaci^gnie-
nia tak zaaczaych dJugow. 

W iiodmym Xigze obiecuie zachować 
Prawa Nacyonalne, gdyby który Cudzozie
miec chciał Pofsefsyi. Dobr albo Zaltawy 
w Kurlandyi. 

W ósmym przyrżeka utizymać y do 
lepszego Stanu przyprowadzić Feudum. 

Roftrzgsniemy w Obserwacyach naftę-
pui§c\ ch, ieżcli można obwinić Xi5Żęcia o 
Kont3awency§ aby iediiemu z tych Artyku
łów. 

Nie 
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Nie wiemy co Autor rozumie pi^re^ 
^ Klauzulę effencyaln§ ContraQus onerosć 
^ it des. 

Prawo Lenne niezabrania konferowania 
Feudi pod osobliw§ kondycyę na Hołdow-
nika wJoźonę (, y znayduie fię właśnie in hoc 
cafu Xi§że Erneft łan , ktorego obowiązki 
względem Rżeczypofpolitey przyzwoitsz§ 
iednak mogły by mieć denominacyę, iako 
t o  C o n t r a ó ł u s  i m w m i n a ł u s  d o  z t  f a c i a s ,  m e ,  
do vt des. Ale to famo Prawo decydowało 
pizez regułę pizyięt§ powszechnie, źe in 
cafu niewypełnienia tey kondycyi osobliwey, 
Hołdownik niemoźe bydź karanym ftratę 
Feudi, tyłko w ten czas kiedy będzie con-
viBus, że temu ieit sam winien: Nulla 
Teuda fine culpa coniiiUa admuntur. 

Bez żadnego tedy fiuidamentu Autor 
cbce probować, źe Xi§że utracił Prawo fwoie 
do Kurlandyi ex hoc folfo principio , źe kon-
dycya „o ktorey mowi ieft klauzulę abfo-
,^lutn§, ktorey niewypełnienie ziakieykol-
„wiek pochodziło by przyczyny , choćby 
„ od większey mocy , albo od inszey iakiey 
„zawady , do ktorey nawet kontrahent 
„naymnieyszey niedał by okkazyi, z nośi 
„ Kontrakt. „ 

Niemoźe bydź magis abfurdum princi-
plum > y dla konwikcvi nietrzeba tyłko 
uczynić applikacyg do iakiego pizykładu. 

Niech będzie Hołdownik , któremu 
Pan •Zwieizchny konfeniigc Feudum , obo-
więźnie aby wzi^ł Inwc^yturę in Perfona z 
naznaoźenlem pewnego dnia, niech tenże 
nieszczęśliwym przypadkiem nogę złafnie 
dniem przed tj'm , y niemoźe wypełnić 
Kondycyi włoioney : Ten przypadek który 
(ię flał bez lego winy, czy wyzuie gp ef 
Feudo? ktoby to śmiał utrzymywać mu-, 
iiaihy ftracI4 rozum , y wyizeć (ię wszclkiejr 
fprawiedliwosci. Ą taka wyni^ą konse-

E a kwen-



w zamiart znlefienJa d/ugow Feudi 
Hrabia Biron ie^zcze ich ciężaru 
prz\'czyni/, transformuięc ie w dhigi 
niiblicz ie od iediiego do dnigieffo 
Paiiilwa ^4) 

A tak był przyczynę ie Rofsya 
wi^zylikie dobra Itołowe Xi^zcce od 
Itilkunaflu Lat w Sekweftrze trzy-
mafa za Summy niespecyfikowane, 
które miały bydź z Skarbu Impcra-
"torskiego zabrane, y do Kurlandyi 
przeniefione, ftaięc iię pi zez to nie-
ipos-obnym oswobodzić Feudum 7 
* ./olmć od inwolucyi, w które był 

kwencya ex princlplo Autora, gdyb/ przy-
ięte było. Oprócz tego iuźesmy wyże/ 
pokazali co Kroi Sam uczynił w tey oko
liczności z czego Xi§że Erneft łan mógł 
wierzyć że niebył obligowanym brać Inwe-
ftytury in Perfona. 

54) Wczwartym Artykule konwencyi 
wyfey wspomnioney między Rźeczpofpolit^ 
y Xi§żęciem Erneftem la lem ieft opisano ̂  
pod iakiemi kondycyami wzi^ł na fiebie 
uspokoienie długów Feudi, że wprzodmiano 
obrocie na to dobra dziedz'cz'ie Xi§żecia Fer-
d)'nanda, y gdyby też Dobra na wypłacenie 
onych niewyfta? cz)'ły. 

Ale że pizedaż tychże Dobr nigdy do 
skutku nieprzyfzfa wi^c XiQŹe Erneft łan 
mógł by fie był dyspensować od płacenia 
długów. 

Ztym wfzyftkim wiadomo ieft źc we-
dwóch leciech więcey iak 500000. Tale-
row Albertus, ktorc wynoiz^ na 250000. 
Czerwonych Złotych obrocił na odkupienie 
Dobr Xi§żęcych które byli pi zeszli Xi§żęt» 
z Familii Kettlerowskiey pozamawiali czego 
żaden z nich nigdy nieuczynil. Choć by zni 
prawda była że Xigże Erneft łan miał tc 
Pieniądze z Rofsyi pożyczanym fpofobem» 
niemogłby y niepowinien pizcz to tracić 
Feudum. Decyduie albowiem Prawo Len
ne: Feudum per alietiationem non commiłti ^ 
tij/i tradiłio fucrit fuhfecuta Lecz on niczafta-
wiał Dobr w tych Summach Paiiftwu Rofsyi-
skiemu, szczegulnie osobliwa Imperatoro-
wey Anny szczodrobliwość dała mu fpo* 
fobnosć , to dla Kurlandyi uczynić, czegoby 
żaden inszy Xi§że choć naywyższego Urod
zenia nierringł był wypełnić. Sprawiedliwie 
tedy konkludować możemy że wypełnił do-
ftatecznie kondycyę, o ktorey niewypełnienie 
obwinia Go Autor, y że więcey nawet uczy
nił niżeli był obligowany. 

55) 



wprowadzU 2 Sąsiadem poljinym 55). 

Ntcodda/ Homagium Królowi in 
Persona iak Go Prawo obowiezywa-
ło 56). 

/ 

55) Nies?usznawcale rzecz poczytać pro 
cnmine Xi§źęciu, że Rofsya tizymak w Se-
kwcftrze Dobra Xi§źęce, ponieważ Kroi fam 
na to zezwollŁ Te zaś pretensye zktoremi 
Rofsya odezwafa fię do Kurlandyi pochodziły 
z Posagu Imperatorowey Anny przynie-
fionego Xi§żęciu Fryderykowi Wilhelmowi 
Mężowi fwemu, nie z Summ zabra^iych z 
Skarbu Imperatorskiego y przeniefionych do 
Kurlandyi. Imperatorowa Elżbieta jufty-
fikuięc kontynuacy§ Sekweftru, nigdy nie-
wspominana tych racyi, które Autor pizy-
tacza na obelgę Xi§Ż£cia z takiey deklaracyi^ 
iaka niemoźe bydź tylko fuspicyi podległa, 
ponieważ wyŁzfa od nieprzyiacioł lego, uzna
nych potym za niesprawiedliwych niewin
ności przesladownikow > y o ktorey niena-
leźalo mu wzmianki czynić, pisz§c^ iak po-
wieda, z roskazu lego Kroleskiey Mości, 
bez uwagi że ta deklaracya dana hyh pod 
takim Panowaniem» ktorego wspomnienie 
uwłacza Prawom Linii Panui§cey teraz w 
Rofsyi. 

Te Cą prawdziwe przyczyny Sekweftru, 
na który lego Królewska Mość zexwalai§c 
roskazem fwoim do Regencyi o którym Au
tor wfpomniał wyżey , coż x tgd można wno-
fić na obwinienie Xi§żęcia? 

Mamy in lure Feudali, że Pan Zwier-
xchny powinien affyftować y bronić Hołdow-
nika fwego , ale nigdiie nieznayduiemy, że
by był autoryzowanym privare Go Feudo , 
z tey tylko przyczyny , że fię ftał nieszczf 
fliwie ofiarę więk zey mocy. 

56) Prawda że Xi§że nieoddał Homa-
gium in Perfona y że znayduie fie Prawo 
wfpomnione od Autora. Ale niema^z Pra
wa zabra niaięcego Królem Polskim difjjen-
fować w pewnych okkazyach Klążął Kur-
landskich od tey obligacyi. Prawo cytowa
ne nic więcey niedowodzi, tylko ie Xi^z^ta 
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f§ obowięzani brać Tnweflyturę lit Perfona, ift* 
żeli ich K-ołowie od tego nie chc§ abfolute 
dyfpeiifować , a ieieli Xi§źe niedba o wzięcie 
ińweftytiiry , Kurlandczykowie nie f§ obli
gowani bydź mu poffusznemi. Ale Xi§źe Er-
neft łan wziąl Inweftytiirę per mandatariuin 
in virtute dyfpenfy Krolewskiey , ktor^ 
wkrótce zaraz Jego Królewska Mość kon^ir-
mował tanquam legitimam et validam przez 
roskaz wyraźny dany do Regencyi, do Ur
zędników wszyftkich y do Szlachty o poslu-
szeńswo nowo inweftyowanemu tanquam le-
gitlmo Duci. Gdyby inszych na to niebyło 
dowodow , tylko Akt fam Inweftytury, dofyć 
by dla pokazania , źe Dominus Supremus da-
i§c onę Vafallo per Plenipotentiarium, dekla-
ruie iuź tym famym (tacite) źe Go dyfpen-
fuie od ftawienia fię w ofobie. Lecz mamy 
leszcze cos więcey , niż iefl: ten Confenfus 
tacitus. 

lego Królewska Mość da/ Xi§źęciu dy-
fpenfę formaln§ przez Diploma folenne , za
pieczętowane przez obudwoch Kanclerźow 
wielkich, iako to probuie Mowa Xigźęcia Czar
toryskiego Kanclerza wielkiego litewskiego-
'miana w Senacie , ktorg tu przyłączamy pod 
Lit. X nieobawiamy fię żeby Autor zarżucal 
przeciwko tey Dyfpenfie , że Kroi niemogi 
iey dać fam tylko , y że trzeba było , dla 
ważnofci, dokładu Rźeczypospolitey. Nie-
moglby tego śmiało powiedzieć, gdy wprzód 
utrzymywał, źe Konftytucya 1736 da!aKro-
lowi Prawo aby decydował fam y bez Rżec/-y-
pospolitey wszyftko cokolwiek mogło by na
leżeć do Kurlandyi. 

Naoflatek Kurlandya powinna mieć ia
ko fic towyżcy wywiodło pod Protekcy§ Pols
ki też fame prerogatywy , ktoiych zażywaię 
Xię(lwa składające Pańflwo Rżynibkie , gdzie 
Xi§żęta , ktorży niebior§ Inweftytury in Per-
fona, niff§ dyfpeiifowani tylko od fam ego 

Cefaiza, 
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Cefarza, fine concurfu Seymu Rzeszy Nie-
mieckey. Zatyin przykładem Xi^zsta Kur-
laadscy rownie mogę bydź dyfpenfowani od 
Samego Króla Polskiego. 

Można iednak ieszcze priydać dla Zu-
peTmeyszey konwikcyi, iż ieźeli ieft defekt 
"W inweftyowaniu Xi§źęcia Ernefta lana , nie-
tak na niego iako bardziey na Króla składać 
trzeba. Wydaie fig to z Liftu lego Krolews-
kiey Mość pifanego do Xi§źgcia 20 Decem-
bris 1738- przyłączonego fiib Lttfc. Y, w któ
rym te f§ i?owa : „ Baron Keyferling Konfy-
„liarz taiemny y Minifter Pełnomocny Im--
„ peratorowey leymci Roflyiskiey akkredy-
„to^'any do naszego Dworu oznaymił bez 
„ wątpienia WaszeyXi^zeciey Mofci o Refpon-
„{ie naszym na Memoryał, który nam podał 
„względem Inweftytury Waszey Xi§z, Mosći 
„gdzie widziałeś na'zg skwapliwosć do za-

kończenia szczęsliwie intereflowlego. Wfpo-
„mniony Minifter ze7>wala na naszę perswa-

iechać na iaki czas do Dworu Pani 
„Civoiey Prżytey okkazyi r mozesz Wasza 
,,Xi§źa Mość wiedzieć z niego , źe nieu-
»wazai§c na xłe intencye y oppo2ycye Sena-

torów y Miniftiow naszych , trwamy w re-
,,zolucyi wzigtey do zakończenia iako nay-
^prędzey InterefTu Inweftytury , y źe przyi-
„ mierny na fiebie nieprzyiemnofci, które 
,,7.t5dbez wgtpienia wynikng , źaflani§i§c go 
vod wszelkich konfekwencyi a przez to 
„pragnąc pokazać prawdziwy chęĆ naszę dla 

lego ukontentowania, y dla utwierdzenia 
„ w poftefTyi tey nagrody , ktor§ tak dobrze, 
„zaflużyłes fobie,,. 

Mógł źe Xi§źe Kurlandski mieć nay-
mnieyszg wątpliwość o tak mocnym upewnie
niu /Crola zawsze flowa rwi2ti)bliwie dotrzy-. 
muięcego ? Niepodobna ' żeb*y' Vafallus 
chciałjako czynić trudność w daniu Wiary 
Domino Supremo , który mu przyrźeka tak. 

folennie 
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Ani przyfięgi wierności od Kurland-
czj kow nieodebra? 57). 
lednym flowem ieszcze fię był nie 
rozrź§dzii zupełnie in Feudo , gdy 
wpadł y z Synami Swemi w Stan 
Śmierci Cywilney źadney Kontra-
dykcyi niepodpadaigcey , y o ktorey 
tak wiele deklaiacyi Solennych Dwo
ili tego, któremu fie był poddał, żad
nych niedozwalaię wątpliwości 58). 
Niemoźna było tego fię fpodziewać 
a^.eby kiedy KO! wiek , czyli on, czy
li Potomkowie lego wrócili fię do 

folennie prz)'i|ć na fieVie wszyfFkie Inkon-
weniencye wyniknęć mogące , iako Kroi 
czyni w tymie Lifice. Daie potym lego 
Królewska Mość Inweflytm^ę Plenipotencya-
ryuszowi Xi§źecia y oznaymuie mu w dnigim 
Lificie fub Lit. Z źe to uczynił nieuwazaiąc 
na Konfekwencye winszuięc mu na koniec y 
zycząc długiego Panowania. Po odebraney 
tym fpofobem Inwefłiturźe był Xi§źe w Pos-
feflyi Xi§llw fwoich dłuźey iak pultora Roku, 
a nikt a ni przez ten czas ani potym w nie-
szczęfciu lego, niepomyflił o niewaźnofci tey 
Inwefłytury , że niebyła wzięta in Perfona 
lubo w tak długim czafie DwudziefKi Lał by
wały y Rady Senatu y Seymy. Dopiero tę 
kweflyę wzniecona skoro nicktorży Minifłro-
wie z powodow prywatnych y podłych szu
kali przymilić fię Panu fwemu z okkazyi cud
nego nieszczęfcia. Ale muszg lię prędzey czy 
pozniey wftydzić nieprzezornego ułożenia 
fwego , y wymawiać fobie wiecznie , że tak 
lekko exponui§ Honor y Króla y Syna lego. 
My za^ konkludować możemy , iż ieżęli by 
Rzeczpospolita nieapprobowała Inweftytury 
Xi§żęcia Ernefta lana , że nie była brana in 
Perfona, naywięcey mogła by pretendować, 
aby ig brał powtornie fpofobem przyzwoitym 
według Praw y Zwyczaiow , ale niewyzuwać 
Go ex Feudo dla tey szczegulney przyczyny. 

57) Odsyłamy Czytelnika do obferwa-
cyi 27 w ktorey znaydzie że częflo Stan Ry-
cerftwa Kurlandskiego zbrania fię wykonać 
tę przyfięgę , poki Xi^^e nieda rezolucyi w 
zaniefionych skargach. 

58) Odfyłamy także do obferwacyi 27. 
28. 31- 34- 37' 4'- 42. 52. gdzieśmy doda-
tecznie odpowiedzieli na wszy fi ko , co Autor 
vtrzymuie iak za nieodbitQ prawdę. 

59) 



KurUndyi, y mleli fpofob-
nosć wypełnienia powinności Hoł-
downikow ku Krolowi y Rżec/ypos-
politey. Potomftwo lego mogło by 
przez csłe wieki tizymane bydz w 
niewoli w ktor§ ich wprawił Oycows-
ki wyftępek 59). 59) Gdzie idzie o uczynienie fprawied-

liwofci nietjzeba fi^dzić ex Simplici tylko prae-
fumptione. luźesmy wiele razy rzekli, źa 
Hołdownik niemoźe privari Feudo, chyba 
convi£Kis decrimine Feloniae. Trzeba tedy 
było przekonać Xi^zgcia Ernefla lana o ten 
wyftępek ; praefumptio fimplex niemogfa mu 
tracić Prawa nabytego do Kurlandyi. Uwol
nienie za^ lego niebyło niepodobne iako fię w 
famey rzeczy pokazało. Naoftatek mamy 
w naszey formie rzędu dyfpozycy§ która de-
terminuie fpofob , iakim nasze Xięftwa mai^ 
bydź rządzone , w podobnym przypadku nic-

Y mielli Kurlandczykowie zoftawać bytnofci Xi§źęcia w Kra'u. Racy a źe Fami-
bfi Kiędcy w Stanie niepewnym , lia Xi§ż^ca mogła bydź w nicwOli przez całe 
wzamię.''zaniu, w niebespicczcńllwie wieki, niebyła nigdy uznana in lure Feudali 
y bydż wifcz lic podlmienieni Sckwe- za przyczynę legitimae privationis. 
ftru w mocy Cudzoziemskiey ? 60}. 60) Dofyć było rźgdzić Kuilandyg według 

Prawy zw) czaiow w niey zachowanych, niewię-
cey Obywatele źgdać by niemogli, tylko powro
tu Xi§źecia fwego. le/eli zas powftała nie-
fpokoynosć w Kraju , nieinsza była iev przy
czyna , tylko , zła Rada Ktorę dano K'-olowi 
roskazać aby rż^dy w Kurlandyi prowadzone 
były pod lego ImiCiiiem, co ieft incompati-
bile cum formuła Nolira Regiminis. 

Co fię tycze Sekweflm, który mieni§ 
bydź tak szkodliwym dla Kurlandczykow, 
niepokazuie lię żeby z niego wielkćj ponieśli 
krzywdę. Imperatorowa Elżbieta rźadko kie
dy Cudzoziemcom puszczała Dobra pod Se-
kweftrem będące w Dzierżawę , zachowui^c 
Szlachtę Kurlandsk^ w Pofleflyi onych. Na 
iedno w) chodziło pod iakim kolwiek Imie
niem tizymała ie Szlachta, gdy by niebyli 

^ patiźyli 



Co za racv5 mogl mleć Kroi y Rzecz
pospolita Polska? zofławić tak zna
czne Feudum w takowey szkodliwe)r 
oyczyznie yniebiezpieczney Sytua
cji y zaniedbać uflugiHoMownika, a 
ieszcze dla Człowieka, który niewpadi 

•w nieszczęście Rużąc Im* ale id§c za 
powodem niezamierźoney wynioflofci 
fvvoiey,y pogardzai^c tym co byi po
winien NarQd.owi Rź§dom fwoim po
wierzonemu y Koronie od ktorey de-
pendowat 6i}. 

patrzyli z umartwieniem na wyćhodizfce^ co 
Rok 40000 Czerwonych Złotych z Kraju. 
Nieczynił tedy Sekweftr żadnego ufZCŁerbkii 
wolnófci y Prawom Szlachty Kurlandskiey, 
gdyby go na zle niezaźywano , iako Impera-
torowa Elżbieta miafa w tym przezorny dys-
krecy§. 

Względem zamifszania ktorego dosyć 
w tych okolicziiofciach doznała Kurlandya, 
Czytelnik obaczy w przyłączeniu fub A A. 
^§d fie wszczęto yrozszerźyło ? 

61) Ci ktorży dawali Krolowi rady w 
rzeczach Kurlandskich , powinni byli więki 
szy miec wzgląd na Prawa tego Xięfł\va 
bard2Liey uważać fprawiedliwosć Króla wszyft-
kim znaiom|. 

Nieflusznie y bez fimdamentu mieszan 
Autor Rzeczpospolitą w to wsz.y(lko , co fif 
w Kurlandyi ftało. Nieprźykfadała fię ona) 
w cale do tych czas do gwa/townofci, które: 
nam czyniono , y my w ley fprawicdliwofci 
ofobliwie pokładamy nadziei^ że nakoniec 
uilanf. 

Darmo Autor sforfuie fię wmówić w 
Kurlandczykow że to było z politowania nad 
nieszczęsHwym Stanem Ichoyczyzny, y że:-
by Rżeczpospolita niezóllawała dłużey ber 
uflugi należytey od Hołdownika > co radzono 
Krolowi ^ aby inszego Xigźęcia inwertyowaf. 
Nicwyperswaduie tego nikomu ani w Kurlan
dyi ani w Polszczę, gdzie Każdy wie dobrże^że 
Ci Konsyliarże nieinszy mieli Cel tylko prży-
podobać lię lego Krolewskiey mofci ^ obniy-
(\d\qc Pajiilwo dla Kiolcwica Karola. Doga
dzano t}'m fpofobcm miłofci oycowskiey ku 
Synowi , a dla ficbie fpodziewano (ię nowych 
Lask Pajiskich , y coraz trwalszego faworu, 
Pi2:) rłięcano razem y Krolewica , otwierai^c 
Mu Zrżodło z ktorego by mógł nłieć Summy 
potriebne na rożne fwoie wydatki. Naorta-
tck oddalano od ofoby Krolewskiey Syna ulu

bionego 
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Więc Erncfl Tan Blron będ§c dekla
rowany pr2ex fwego prawdi-iwego 
Sędziego winnym obrazy Maje(łatii, 
notowany zollaJ infamią y przez to 
n i e f p o s o b n y m  d o  r z ^ d i c i i i a  6 2 ) .  

bionego , który" rożumem y wielkiemi priy-
iTUotami Swemi, tudzież gorliwofcię o Inte-
rcfTa oycowskie mógł by był pomieszać dum
ne ułożenia tych , ktorźy. prżyzwyczaieni fa-
kryfikować flawę y Honor Monarchy dk 
fwoich prywatnych zpkow , chcieli dłużey 
na złe zażywać dobroci y poufałości Pańskiey. 
Te f§ prawdziwe powody tych,którzy odrżu-
ciwszy na ftronę , co powinni Monarsze fwe-
mu , nicmieli skrupułu podać Go na ochydę 
%v ofobie Syna , dla ktorego wyftawili Fabry
kę na fundamencie lodowym. 

Zeby za^ trafili do zamierzonego celu, 
2nalezlono zaraz tak w ofobie , iako y w In-
weftyturże Xiężęcia Ernefta lana rożne de-
fekta , których przedtym nikł niepoftrzegł 
przez lat ig; owszem gdy fię wdawano o 
uwolnienie lego uznany był na ten czas nie-
winnpn , y nieflusznie takie ponoszącym do
legliwości. Czego fub Lit. R. S. {5 dowody. 
Na inwektywy ktoremi tu Autor okłada Xi^-
iecia iużesmy \vyiey pokazali, ie niemaię 
dobrego fundamenta , y zofl:awui§c każdemu 
nieprzy\^•igzanemu do żadney fhony , aby 
fędził według własnego rozeznania , niewi-
dziemy poti-żeby więcey na nie odpowiedać. 

62) Wracaigc iię tak częfto Autor do te
go punktu, powinien by dołożyć że Impera-
torowa Elżbieta wolnym Xigzgcia Erneda la
na od tego oskarżenia uczyniła, iakosmy 
-widzieli w obferwacyi 41. Tzeba uwa/ać 
C7as kiedy deklaracya na niego wypadła któ
ra nicmoże mieć żadnego waloru , z pod ta
kiego Panow ania , ktorego wszyftkie Aclus 
przez lmpcratora\v«2 Elżbietę zkaflowane y 
7ni?zc2one były , tak dalece , że ci , ktorży 
odebrali byli na ten czas iaki kolwick urżęd, 
ieżcU taż Imperatorowa chciała ich przy nim 
2i)(tawić , muficli tcMiżc rezygnować , y na
zajutrz z r^k Icy znowu pijzyigć. Wyięta 
tedy z Hornuisza Cytacya nicfluży ad cafum. 

ł* 2 oproci 
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Co fie zas h'cie Synow lego. ci żad
nego nabytego Prawa do Kuilandyi 
niemieli » t\ Iko nad7-ieie 7>nis7-C7-on5 
7.ara7, prźex wyflepek oycow^ki. Pod
ług Maxym Prawa lennego , nowa 
Leonosć baci fif dla całey Familii 
piże-i winę pierwszego inweftyowa-
nego , y nawet może fię przez niego 
alienować za pozwoleniem fupremi 
Domini, boaź do oflatniego momen
tu śmierci tego który pierwszy na 
hyl Lennofci żadne Prawo do niey 
niemogfo bydź fpuszCLone Siikceflb-
rom lego 63). 

Więc Inweftytura dana Hrabi Biro-
nowi bed^c xniszcxong y iakoby ni
gdy niebyła w skutku tak przez nie
zachowanie 2. lego Itrony Kondycyi 
elTencyalney, „fine qua non^, , iako 
y przez śmierć Cywilny oyca y Sy
nów która nawet wprzód naftgpiła 
niż Athis infeudationis , y uftanowie-
nie lego w Xieftwach było wcale do
pełnione Konftytucya 1736. zofła-
wała w zupehiey fwoiey mocy y le
go Królewska Mość był autoryzowa
ny a bardziey w obligacyi opatrzyć 
Kuilandy^ nowym Xi^źęciem 64)^ 

oprocz źe ten luris Confultus , takie ma fle-
pe przywiązanie do Prawa Rzymskiego, 
że chce według niego decydować Sprawy 
lenne zacnych ofob. Tey Cytacyi prawdzi
wy Sens iejflt według zdania Doktorow Prawa 
lennego , źe wyftępek obrazy Ma-.ellatu w 
ten czas tylko privat Vafallum Feado fuo, 
kiedy zgrzeszy przeciwko własnemu Panu 
zwierzchnemu. 

Xi§źe Erneft łan ffuźył RofTyi , ale iako 
Xi§źe Kurlandski , niebył Hołdownikiem# 
tylko Króla y Rźeczypospolitey Pohkiey. 

63) Niema -z potrzeby rolirzgfać tu iak 
daleko rozcl§ga lię Prawo dzieci do Lennofci 
nowo przez Oyca Ich nabytey , dofyć-poka-
zać, źe Xiijze Ernell lan niemoźe tracić Xięfl:w 
fwoich , chyba chcgc wcale znieść wbzclk§ 
fprawiedliwosć. 

64)" Niech fię Czytelnik wróci do prze
czytania Obferwaćyi.41. /53. 54. 56. gdzieś
my dowiedli źe Xi§źe Erneft łan odebrał In-
weftyturę in forma , y wiecey uczynił nad to 
do czego lie obowi«p.ał prźcz Konwency^ 
iiczynionę z Kommiffarzami Rźcezypospoli-
tey. Pokazaliśmy także iż zdanie Autora o 
pretendowaney Śmierci Cywilney Oyca y 
Synów , ieft własn§ chimcrg. Ale chocby 
mu y pozwolić nato , co daremnie udaie, 
radzi byśmy widzieli , iak potrart wypróbo
wać zoilawui^c rźec/>y w tey Sytuacyi w kto-
rey fupponuie źe Konftytucya 173<^. trwała 

w 
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Cel tedy Konfłytucyi znayduie fię 
ia nie wyrażony , y iert troiaki fci^-
gal^cy (ię do naflenuiących Punktów : 
I) Zachować KM/uidyę przy daw-
ney formie Rź^dow. 2"^ Upewnić 
Subfidia Militaria, które Xi.^ze Feu-
datarius dawać powinien Krolowi y 
Rieczypospolitey poditug obligacyi 
fwoicy. 3 Osw()bodz'ć Feudum 
z długów prłez Xi^zccia który ma 
bydź inwe{iyowany. 

Zadcii 2t>'ch Punktów niemog^c 
bydź iiiź wypełnionym przez Biro-
now , lego Królewska Mość dobko-
nalc y prżezornie uczynił (iako fię 
pokaże) daięc Inwedyture Nayias-
iiicyszcmu Krolcwicowi Imci. Kaio-
łowi 65). 

w fwotey mocy y autoryzowała Króla opatrzyć 
znowu Kurlandyg nowym Xi§źeciem. Uwa-
żylismy wyżey , źe w PoUzcie pewne 
AŁKIS lurisditiionis , które Kroi niemoże Aim 
exercere , bo wyciąj^ai^ dołożenia fię całey 
Rzeczypospolitey. W tey liczbie iefl: coUa-
tio Feudi. Choćbyśmy tedy zgodzili fie, źe 
cafus exiftebat do opatrzenia Kurlandyi no
wym Xi§źęciem, mógł źe Kroi fam to uczy
nić? Mówię wprawdzie że mógł maigc do te
go Prawo Konilytucyi 1736. Ale ta Kon-
ftytucya fcięgai^c fię tylko ad cafum fpecifi-
cum zeyfcia Familii Kettlerow , y do miano
wania iednego nowego Xi§żęcia, niema mocy 
ad ullum alium cafum , ani mogła autoryzo
wać Króla do inweftyowania inszego Xi§źę-
cia , po inweftyowanym Xi§źeciu Ernefcie 
laiiic. 

65) Wiemy wszyscy KurlandcT.ykowie 
contenta teyźe Konftytucyi: że gdy Familia 
Xiężęcia Kettlerow 7-eydzie , per confequens 
Feudum wakować będzie , Rzeczpospolita 
dała Krolowi mrc dyfponować Kurlandyę in-
weftyowaniem nowego Xi^ż^cia pod pewne-
mi Kondycyami , które Autor wyraża. 

StałcrMię Roku 1737. że umarf Xigźe 
Ferdynand olłatni x Domu Kettlerow, y Kroi 
na tenc/.as mógł 7,upełnie 7.a żyć mocy da-
ney fobie do tego od Rżcczypospolitey , la-
koż na fundamencie v\fpomiiioney Koiiflytu-
cyi dyfponował Feudo vacante na ofcbę Xij-
ięcia Krnelła lana , 7.nalazs/,y w nim w zyft-
kie prżymioty potrzebne do tey godnofci ia
ko fwiadczj Lilby lego Krolewbkiey Mofci do 
niego pifane , o ktorycli namienilismy wy-
źey, dai.;|c Mu Diploma Provifipnale a Kom-
milfya naznaczołia od Rżeczypoirpolitey w 
Roku 1726. y prorogowaiia prżcz Konlfytu-
cyą 1736. do konkludf)waina'7 nowym Xię-
żęcłcm FrucHem lancm Kondycye od Auto
ra y od nas w Obfcruacyi 53. wfpomiuoi;c. 

y 3 iui-



Nikt niewętpiJ, źe lego KrolewsK^ 
Mość mial moc dyfponować Kurlan-
dy§ 66). 

luz tedy lego Królewska Mość uwolnił fię od 
wioźoney na fiebie przez Rzeczpospolitą 
obligacyi. Supponuigc zas' nawet żeby Xi§źe 
Ernell łan niewypełnił był obowi§zkow 
fwoich względem Rźeczypospolitey, to Kroi 
y Senat niemieli mocy S^dY^ić Go fami y 
Karftć bez dokła du całey Rźecz^-pospolitey. 
Co większa skoro Xi§źe zoftał ra?. inwelłyo-
wanym iuź ani Rzeczpospolita famaniemogła 
mu odebrać Prawa nabytego in virtiite teyźe 
Inwellytury bez poprzedzonego Pozwa beZ 
pozwolenia mu cxafu do obrony fwoiey, nie 
ofgdziwszy pierwey folennie fpofobem przy
zwoitym podług Prawa Lennego y preroga
tyw ktoremi fię zaszczycaię Xigz^ta Hołdow-
nicy Rźeczypospolitey. Liez niebyło po
trzeby ani S^du ani kary , ponieważ Xi^ie 
nietylko wypełnił wszyftkie obowigzki Infeu-
dationis , ale więcey ieszcze uczynił nad to 
do czego fię był obligował, iako fię to wyźey 
doltatecznie dowiodło. Co zas' Autor prży-
daie źe lego Królewska Mość nieuchybił ce
lu Konftytiicyi , owszem uczynił zadosyć da-
i§c Inwefłyture Xię(łw Kurlandskicgo y Se-
migąlskiego Nayiasnieyszemu Krolewicoui 
lego Mofci Karolowi, to ieźeli tak ieft, niźey 
obaczemy. 

66) Nienależycie Autor mówi, że nikt 
niewętpił. la wątpię żeby znalazł wielu ex 
luris Confultis iednc^o x fobg zdania, le
żeli ci ktorźy niemieli znaiomofci dofła-
teczney o Prawach Polskich y Kurlandskich,y 
niewiedzieli okolicznofci przyifcia Xię^źecla 
Erncfła lana do tey Godnofci, mogli mieć 
o tym wątpliwość , albo y wierżyć, że lego 
Królewska Mość miał rżetelnie takie Prawo. 
Drud7,y wiadomsć rżeczylriaczcy rozumieli y 
niemogli tylko przyznać , źe fię wielka Xi§-
żcciu /lała niefprawiedliwosć. Dla pokazania 
iak dalecy byli Kurlandczykowie od wierże-
nia ze Kroi miał Prawo dyfponować tq Len-

nofci) 
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nofci? przyfgczamy fub Lit. B. B. Extrakt z 
Inftnikcyi daney Delegatom od Szlachty po-
fianym do Wju'szawy w Roku 1756. 

Według drugiego Artykułu teyźe In-
ftrukc) i powinni byli proHc Króla y Rźeczy-
pospolitey owdanie fię wzgłędem uwoUiienia 
Xi^iccia Ernefta Jana. W trzecim Artykule 
mieli roskaz reprezentować lego mości pana 
Kanclerzowi Koronnemu, źe ex tenore formu-
lae Regimlnis, niemogli nic czynić przeciwka 
Inweityturźe prawdziwego Ki^źęcla, y że obli
gowani byli tak dfugo foUicytować o uwolnie
nie lego, pokiby Kroi y Rzeczpospolita nie-
deklarowali otwarcie Feudi. 

Y oi dawncg^o czafii wielu MJniftrow 
y Scnatorow Polskich follicytowali 
Nayiasnieyszego Pana aby to Xieft-
wo konferował , któremu z Krolewi-
cow Synów Twoich 67). 

Icjęo Kiolewska Mość prźez zbytnią 
delikatjiosć fwoię długo fic zbraniał 
tvm propozycyom ; Lf.c/. naoftatek, 
nalciAało wypełnić powinność ktor^ 
był obowiązany Koronie fwoicy, R/c-
cicypospolitey PoUkiey r y ofobliwic 
Kurlajidyi. Trzeba było wydzwi-

to z kryt^czney Sytu«-

. Co tedy Autor tak bespiecznie utrźy-
imiie» źe nikt nie wątpił o wakui.2cey Lenno-
fci, nic^adza fię z prawdg, ponieważ cały 
Stan Ryccrftwa Kurlandskiego domagał fię 
publicznie prźez Delegatów swoich aby Im-
przywrocono prawdziwego Ich Ki^źęcia pro-
teiluigc źe nie prźyznai? wakansu poki nie 
zaydzie deklaracya lego Krolcwskiey Mości y 
Rżeczypospolitey. 

67) leżeli to prawda mufi bydź nie od 
dawnego czasu. 

Odsyłamy Czytelnika do obserwacyi 
42. y d(> przyłączenia fub Litt. K. które do
wodzi , że cały Senat conformiter do Praw 
Lennych do Konflytiicyi Polskich y do Prźy-
wilc|ow Kurlandskich profił lego Ivrolewskiey 
Mości , aby iię interefsowaf o uwolnienia 
Xificda Ernefła lana, ale Autor niepokaże 
żadnego Refultatum Senatus Confilii, które 
by miało w ^obic to, co Senatorom przypifuie. 

Excypuie decyzy^ Roku 1758- ktorf 
memoixia mieć tylko zn poft^pek bezprawny, 

gwal-
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cyi t opatri)'ć uspokoienie' y befpie- gwałtowny, niszczgcy nasze Prawa y Pr^-
czenftwo Rź^dow , iako Stany Kur- wile^e y wcale niesprawiedliwy wzglgdem Xi|-
laadskie nieprzeftawafy fupplikować ięcia Ernella lana. 
o to Nayiasnieyszemu Fanu 68). 68) Prżyznaiemy źe Kroi ieft fprawie-

dliwy^ ale prźyzni§c wspaniałosć Sentymen
tów lego niemoźna, tylko nienawidzić t) ch 
ktorźy opacznemi insynuacyami y szkodliwe-
mi radami swemi odwracaię zbawienne tey 
cnoty Skutki. Niewinuię bynaymniey Kur-
landczykowie Nuyiasnieyszego Pana o nie-
szczęsliwosci, które ponosz§ y które z insze
go zrźodfa wiadomego im wypływai?, tego 
tylko żądmą aby lego Królewska Mość byt 
informowanym o prawdziwey iftocie rieczy \ 
bo sę pewni, źe gdyby Nayiasnieys7.y Pan 
wiedział, iak z niemi poftępowano, iakich 
intryg zażywano na zniszczenie Praw Ich y 
na zgubę Xigżęcia, naganif by beż wątpie
nia z indygnacy§ takowe poftępki przeciwne 
Sentymentom y sławie lego, prźeciwne in-
tencyom Rźeczypospolitey y Dobru pow-
sxechnemu kraju, któremu winien ieft dać 
protekcyę. Niewiedz§ Kurlandcxykowie o 
tych proźbach nieuilaic2cych z Ich ftrony, 
o których wspomina Autor. Niepamiętai^ 
tylko te, które czynili o uwolnienie prawdzi
wego Xi§żę ci a, y o utrżymanie dawney formy 
Rż§dow, iako probuie allegowana inftnikcya 

. fub Lit. B B. Ńawet w Roku 1758« kiedy 
iuż Miniftrowie lego Krolewskiey Mości uło-
iyli byli, y prawie do skutku przyprowadzili 
całę plantę oddania Xięfhva Kurlandskiego 
nayiasnieyszemu Króle wicowi Imci Kaiolowii 
Kurlandczykowie dali iczc e Plenipotency-
triuszowi swemu Imcipaim Schócppingowi 
Inftrukcyę, ktorey drugi Artykuł zawierał 
nowe Inflancye za nie zez,'sliwymXigAeciem, 
czego ieft dowod w Piśmie fub Lit. CC. A 
iako niebyło tayno w Kurlandyi ie nam od 
Kiola y Se.iatu chciano dać za Xi^zgcia nay-
Usnieyszego Kiolewica Imci Karola y 

wĄ>om-
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wspomnieni Miniftrowle dokazali wsielkie-
ml sposobami, źe Dvvor Rofsyiski wszedł w 
Ich ułożenie > tak mytez w pisali w pomle-
moną Inftmkcyę punkt, przez który fpo-
dzlewalismy fie unikn§ć grożącego nam nie-
szcz^fcia, to ieft: ieźeli by u Dworu Polskiego 
chciano upornie deklarować Feuduin vacans, 
y daley koniecznie proponowano Krolewica 
Imci Karola, za którym Imcpan Kanclerz w 
Koronny Małachowsky, y Minifter Rofsyiski 
w Kurlandyi iuż fię byłi deklarowali, aby 
nasz Delegat oświadczył Imieniem Stanu Ry
cerskiego , żebyśmy fię S7X7.ęsliwemi widzie
li , mieć Xi§żęclem naszym nayiasnieyszego 
Krolewica Imci Karola , pod kondycyę ieżeli 
priyimie confeffionem Auguftanam, a tak 
Stan Rycerski mógł by bez narus7.enia Pra
wa prosić o niego. Tym fposobem Regen-
cya y Szlachta fpodziewali (ię odwrocie za
mieciony pocisk, będgc wyperswadowani, 
ie Krolewic nigdy fię rczelwować niebędzie, 
do odmiany Religii, ktorey po nim wyciąga
no, iako kondycyiy/«« <]ua non. 

Niezgadia lię więc z prawdy że Kurland-
czykowie fupplikowali o inszego Xi§żęcia; 
Delegatus Ich według Inftrukcyi fwoiey po
winien był I. Sollicytować o uwolnienie Fa
milii Xiazia Birona. 2. Deklarować źe Stany 
Kurlandskie niemog§ do niczego prźyftępić, 
aby fię fprżeciwiało ich obligacyi ku prawdzi
wemu Xi^ieciu, y z^daig bydź zachowanemi 
przydawney formie R/.<|du. 3. Supponuięć 
źe nafłgpi dcklaracya otwarcia Feudi , byle, 
ł)yła zgad/acćjca (ię cum lure Feudali; tudzież z 
na-iZemi zwyczaiami, Prawami y Przywilejami, 
y upierano przy wziętey rezolucyi 
dyfponowania tqi Lęnnosci^ na osobę nayias-
nieybzego Krolewica Imci Karola, na ten 
C7.as dopiero Delegatus miał proponować 
wyżey wspomnion,^ kondycyg prże?; ktor§ 
Stan Rycerbki był by in Itatuwiuesćinltancyg, 

G aby 
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Osmnascle lat \r iednoftayney prze
pędzonych Sytuacy, y tak wiele 
Solennych deklaracyi Dworu Rofsy-
skiego źadney o wolności Bironow 
nieioftawiafy nadziei 69). 

aby ten Pan hył im dany za Xi§źęcla. Ale 
Delegat nasz wykroczył przeciwko Inltrukcyi 
gdy sam z (ieble y beZ dołożenia fię Stanów, 
profił o Krolewica Karola na Audyencyi 
mlaiiey u lego Krolewskiey Mości. Oczym 
iak prędko dowiedziała fig Regencya z wiel
kim Twoim zadziwieniem tak zaraz wysłali 
Sztafetę x Liftami do Xi§źęcia Prymasa y do 
Imcipana Kanclerza koronnego w ktor}'ch ża
lili (ie Imieniem całego Rycerftwa na Delega
ta ganięc zuchwały iego pollępek, y oswiad-
czai§c, że fię to zgodzić z Prawami ich 
niemoże aby prźyiełi Xigzecia Katolickiego 
,, Supplikuiemy Waszey Krolewskiey Mości 
„(flowa s§ Regencyi) y zaklinami Miniftrow 
„ftatiis Imeniem Boga nieśmiertelnego, aże-
„by nas nieprzymusxano do prżyięcia Xi§źę-
„ cia Religii Katolickiey Rźymskiey mimo 
„W0I5 naczę, et contra Pa£la Subie£lionis,„ 

Niechże tu, kto chce, sgdzi, ieżcli ta
kie prożby od fłanow Kurlandskich zanielione 
ten miały ceł, który Autor w nich wmawia, 
et publico do wierżenia podaie. 

69) Prżez Oiimnascie lat nieprżerwanie-
tak vrcale rozumiano, że niczofławaro Kur-
landczykom nic więcey, tylko ż^dać powro 
tu niesczczęsliwego ich Xi^żęcia. Prżez 
osmnascie Lat Senat Polski zupełnie był 
zkonwinkowany o niewinności Hołdownika, 
y pbligacyi Króla y Rżeczypofpolitey, tan-
quam fuprcmi Domini zaszczycać go pro-
tekc)'? swoię y wnofić za nim prż)-7.woitc in-
ftancye. Prżez osmnascie Lat nikt lię nic-
domyslił opatiżyć nięszczęsliwy Stan Kur-
landyi lekarftwem gorszym nad chorobę. 
Prżez osmnascie Lat tych t)'lko miano 2a 
prawdziwych Patryotow, ktorży byli prży-
wifzani do Xi.7Żęcia Ernefla Jana, tych i.ai 
Huntownikami deklarowano ktorży prżeciw-
ko niemu machinacye czynili. Co probui§ 
du a Pis>ma usprawiedliwiai^ce fub Lit. D D et 

E K .  
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Dobroć y fprawledliwosć delikatna 
lego Krolewskiey Mości niemogły 
dfuz zcy wyciągać odwłoki, y nic ni 
tzcgo niczoftawało tylko mianować 
nowego Xijiecia 70). 

Lecz iedna riccz jeszcze wflrłymywa-
h legoKrolewskę \fosć, że chciał mieć 
pewnobć, aby wed/ugiiitcncyiRźeczy-

E E. Gdy w iednym ra7Ae Minilłrowie nie-
ktoriy Tdięci mjJoscię iakęś nadzwyczaynę, 
y niby politowaniem nad Kurlandy§, wydali 
na Świat y wykonali Projekt, znalesc dla 
niey z uszczerbkiem Praw, y Przywilejów 
kraju, wybawiciela, ktorego niepotriebowa-
Ja. Wzięto za pretext Deklaracye folenne 
Dworu Rofsyiskiego , których w samey 
•^.eczy niebyło, oprocz oftatniey ktor§ po
trafiono tamże wyrobić, dan^ przez Miniftra 
Rofsyis?negolmcipana de Grolf, nłezoftawui|C| 
źadney w5lJliv^.osci fuper forte Familii Xi?że-
cia Birona NB. qa czas źycia Imperatorowey 
E l ż b i e t y .  

Będziemy mieli «l-kazyę mówić o niey 
pot)'m, y o skutku iaki może mio^^ in lure 
Feudali. 

yo) Niewierny w którym Prawie zna
lazł Autor żeby wolno było Panu zwierź-
chnemu poftanowić nowego Hołdownika, na 
mieysce tego, który podpadł nieszczęściu, y 
trźymany iert w niewoli prże7> więk>z7 moc. 
Mieli insz^ drogę ci ktorży radżili Kro łowi 
Imci w tey okkazyi, to iell • rachować fpra-
wiedliwosć, opisanie Prawa Lennego^ kon-
ftytucye R/eczypospolitey, formę r7.ędu , y 
Prżywileje Kuilandczykow. Sprawiedliwość 
niepozwala potępiać kogo bez uznania fpra-
wy. Według Prawa Lennego Hołdownik 
niemoże bydź wyzuty ex Feudo niebędęc 
conuićliis de crimene Feloniae. Konflytucye 
Rżrczypospolitey Polskiey wyci.^gaig, żeby 
Kroi nic nieczynił w fprawach Kurlandbkich 
bez dokładu wzyftkich Stanów. Azatym 
lego Królewska Mość y Senat niemog^ fami 
y niepowinni odbierać łiołdownikowi Feudum, 
które ma od całey Rżeczypospolitey. Forma 
Ry.gdu y Prawa fundamentalne Kurland kie 
niedopuszczai^, ażeby Kiirlandc/ ykow przy
m u s z a n o  d o  p r ż y i ę c i a  X i g ż ę c i a  n a d  w o l ^  i c h ,  
y pr/eciwko opisanym Lllawom. Mógł te-
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pofpolitey , Feudum oswobodzone 
byio, prźez mai^cego bydz 
inweftyowanyiTi, od wszelkich dłu
gów y pretencyi Cudzoziemskich 
71). 
W tym nayiasnieyszy Króle wic Imc 
Karol znayduląc fię Roku 1758- w 
Petersbiu"gu> umiaJ zasłużyć fobie na 
afFekt y eftymacy§ Imperatorowey 
ley Mofci Elżbiety. Ta wspaniała y 
dobroczynna Pani, poftanowiła dobro
wolnie u fiebie dołożyć {tarai"^'^» 
ażeby temuż nayiasnieyszemu 
wicowi doilały fię Xieftwa iShUilandyi 
y Seinigaliii 72}. 

dy lego Królewska Mość inszg obrać drogę , 
niepoftanawiać nowego Xi§żęcia bex naleźy-
tey informacyi o prawdziwym Stanie inter-
relTow Kurlandskich 

71) Niebyło lui nic więcey do czynie
nia t}'^lko isć powodem fprawiedliwosci, 
wypełniai^r co powinność Monarchow wyci§-
ga. lu/ albowiem lego Królewska Mosc, 
nom'''"i§c Xi§źęcia Ernefta lana y dai§c mu 
jcweftyturę Xigftw Kurlandskiego y Semigal-

skiego uczynił był źadosyć obligacyi włoźo-
ney na liebie. 

72) Życzylibyśmy, aby Autor pokazał 
choć ieden krok Imperatorowey Elżbiety, 
dla usprawiedliwienia co mowi, że ona ex 
proprio motiuo poftanowiła wyrobić Xięftwo 
Kurlandskie dla Krolewica Imci Karoła. My 
przeciwnie zkonwinkowani ieftesmy, y dla 
informacyi publiczney przyłączamy fub 
Lit. F F. co Kanclerź wielki Rofsyiski Imcpaa 
Hrabia Woronzow pisał in lunio Roku 1758» 
w Refponfie (iako to łatwo rozumieć ex eon-
tentis ) n§ Lift Królewski do fiebie adreftb-
wany względem Projektu ułożonego u Dwo
ru Saskiego wprowadżenia Krolewica Karola 
do Kurlandyi. Ten Minifter, z roskazu 
wMonarchini swoiey , podaie do prżezor-
,,iK)sci y uwagi lego Krolewskiey Mości > ie-
„żeli proponui§c inweftyturę Xieftwa Kur-
„landskiego na osobę Krolewica lego Mocsi, 
„niebyłoby to okkafyg, tym większego zamię-

szania, y ieżeliby niedało matcryi do rożnych 
„w Pol zcze fuspicyi, rozmow y roxruchow. 
„Ze Imperatorowa rozumie iż podobny Pro,ekt 
„niemogł by bydż wykonany bez dokładu 
„zkołligowanych potencyi, y że pacyfikacya 
„przyszła mogła by pokazać iaki fposob, do 
„opatrzenia Krolewica Imci folide et conuo-
„ nieiitcr„. 

Pytamy 
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2 tego tedy poftanowienia dafa de 
kłaracy§ Stanowi Rycerskiemu w 
Kurlaadyi, ie na Birona y Familią 
lego tak fię zapatrywać trzeba, iak 
gdyby ich aćiu niebyło, oraz insy-
nui^c Stanom,.źe y fobie y całemu 
krajowi lepiey dogodzić niemogg^ iak 
gdy zaniosę proźby aby Krolewic 
Imc Karol dany Im był za Xi^źęcia 
73)-

Tegoi famcgo czasu follicytowała 

Pitamy fię teraz ieżeli takowy Lift pierw
szego Miniftra Rofsyiskego pisany z roskazu 
Pani fwoiey, niezbiia wcale udanie Autora o 
dobrowolnym poftanowieniu Imperatorawey 
Elżbiety dla Króle wica Imci Karola? 

Znai§ dobrze Knrłandczykowie wyna
lazców tego Projektu , y nikt im niewyper-
fwaduie, żeby fig miał urodzić u Dwom Pe
tersburskiego, wiemy komu tę sławę zofta-
wić , wiemy kto fię ftarał ufilnie o takich w 
Polszczę przyiacioł, przez których zadano 
fmiertelnę ranę wolności Obywatelow Xięftwa 
Kurlandskiego. 

^3) Pokafawszy doftatecznie , ie nie 
w Roffyi wymyślono Projekt opatrzenia Kro-
lewica Karola z krzywdy nieszczęśliwych 
Bironow przyznaiemy, że Dwor Roflyiski 
wdawał fie pot)*m u Kurlandc7.ykow za tym'-
ie Krolewicem. Ale iakiekolwiek kroki 
ztamtęd czyniono, te nieprobui§ co Autor 
chce utrzymywać w swoim Memoryale. 
Odebrane Panftwo Xię:?.ęciu Erneftowi lano* 
wi, dano w Pofleflyg Krolewicowi Karolowi. 
Byłaż to rzecz fprawiedliwa ? Autor mowi affir-
mative. Więc tizeba aby pokazał, źe Xiąźe 
Emeft łan był in cafu utracić Feudum. Po-
tvm trzeba aby go zkonwinkował de crimine 
Feloniae pi zeciwko Panu Zwierzchnemu Kró
lowi y Rżeczypofpolitey Polskiey, Lecz o to 
ani był Obkarżony. Obwinia go w prawdzie 
Autor ,.alc chocby y mógł dowieść tego, iak 
riepotiafi, cożby ztgd wyniknęło dlft poparcia 
fprawy ? w którym że to kra^u taki ieft zwy-
czay ? Dekret wprzód pisać y exekwowac niź 
fkargę zanieść na tego, pizeciwko komu 
Procels chcg formować , zoftawuigc czasowi 
ie iię znaydzie w potrzebie, kto inftygować 
będiie. 

Pokazałismy wyźey, ie uczynki trze
ciego nicmogę dcrogare luri legitimo VafalH, 
y nicufprawiedliwiai^ gwałtowności przeciwko 
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Imoeratorowa u lego Krolewskiey 
Mo^ci aby mu inwert-ytiirę Xicftw 
wakui§c\ ch konferować raczyf 74;. 
Było by przeciwko zdrowemu rozu
mowi odi-iucić tak§ propozycy^ 
vic2ynion§ przez mocn§ S^iiadke, 
która wxglcdem pretencyi fwoich y 
Sekwellru z nich naftępionego, trzy
mana iakoby w ręku fwoich fpokoy-
nosć y szczęśliwość Kurlandyi. le
go Królewska Mosc odpowiedział na 
Propozycy§ , 2 należytą wdzlęcztio-
sci§, ale prżyzwyczaiony zażywać 
iako naywięksxych oftrożnosci w tak 
ważney fprawie , zlecił reprezento
wać Imperatorowey, źe niebywszy 
skwapliwym otrzymać do tych czas 
to XięfVv\'o dla ktorego z Krolewi-
cow Synów fwoich , niemoźe tylko 
mieć pro objecŁo elfentlali dla fiebie, 
gdyby dai§ć inweflyturę Krolewico-
wi Kralowi, wdał iuż Powagę Honor 
fwoy y Prawa powierźoney fobie Ko
rony, 

Przeto iądzi ies-zcze przedfiew-
aietę w tym Punkcie reżolucyę no^-
wych Aflekuracyi dc Sorte 
decifa bez powrotu 75). 

niemu czynionych bez zachowania n^leiytey 
formy y uflawicznych zwyczaiow. 

74) Wiele rżeczy Autor pisze w fwoim 
Memoryale, których nieprobuie. Deklarował 
w prawdzie Imcpan de Grofs żeby Imperato-
rowa widziana z ukontentowaniem gdyby 
JKiurlandya opatrzona była nowym Xi§żcciem 
w osobie Krolewica Imci Karola , ale nigdy 
niesollicytowała inweilytury lego. Na ofta-
flatek ta fama Deklaracya nieinaczey dana 
była ( iako iię wyźey dowiodło:) tylko na 
lililne foliicytacye Dworu Saskiego. 

75) Odoworuiemy fię tu ie^zc^e do 
Prawa Lennego , do fprawiedliwor ci, y do 
konftvtucyi Rżeczypofpolitey Poslkicy, które 
powinny decydować, ieżcli lego Królewska 
Mosc powinien był odtzuc.ć albo przyigć 
niesłuszie Propozycye , icźeliby mu były 
czynione od Dworu Rofiyskicgo. Mowig 
^Jeżeliby były czynionc^„bo wfamey rzeczy 
nie od Roffyi ale Imieniem Królewskim iiło-
iono wiadomy Projekt. Chcielibyśmy także 
wiedzieć, na iaki koniec Autor deklaruic, 
„ ic lego Królewska Mosc pized v^zict^ rezo-
„Uicy^j i^dał nowych Aflekiuacyi wzglądem 
„Xi^z^cia y Fs^miUi lego.,. Tym wyznaniem 

czyni 



Pragną? oraz navbar^zlcy wiedzieć $ 
ieieli Imperatorowaodfłępuigć fekwe-
ftru Dobr (tołowych , in favorem 
Krolewica Imci, uczyni Go przez to 
fpofobnym do wypefiiicnia kondycyi 
efTcncyalney, pod ktorg mógł by 
mu lego Królewska Mość wedhig 
kunftytuc\i 17^6, konferować inwe-
ftyturę 76). 

C2'ni krzywdę nayiasnieyszemu Panu, bo 
lego Królewska Mość domagai^c iię tych 
Allekuracyi, niemogl czynić tylko z dwóch 
racyi. 

Albo dla deklarowania że Feudum ot
warte , ieżeliby Sors Xigi^cia y Sukcefforow 
lego była decydowana line regreffu, albo dla 
wrócenia im pofleiryi Xięftw, ieżeliby otrzy
mali wobiosć. Ale ieźeli Xi^ze tak iawnie 
winien byJ Criminis Feloniae iak mu Autor 
smie zadawać, coź za potizebę miał Kroi Imc 
podobnych Aflekuracyi ? ponieważ in hoc 
cafu, czyby Xi§źe był uwolniony, albo zo-
ftał w niewoli, iednakowo powinien by tra
cić Feudum, a lego Królewska Mość miałby 
Prawo dyfponować na kogo inszego , fuppo-
nui^c tylko , żeby winowayca był wprzód 
osędzony, y dekretowany podług Prawa, y 
Kroi Imc otrzymał by od Rźeczypofpolitey 
Plenipotency§ mianowania y inweftyowania 
now ego Hołdownika. Co dowodzi, że wy
żebrano takowe AfTekuracye dla zażycia 
onvch na ilronę Krolewica Imci Karola , pod 
pretextcm, źe Feudum będ^c wakuigce po-
tizeba było opatizyć one nowym Xi§źęciem. 
Słaba racy a w fobie famey, nieważna w Pra
wie Lennym, y niemai^ca fundamentu w 
Uftawach Xi^lKva Kurlandskiego, 

j 6 )  Ta renoncyacya od fekweftru nie-
probuie słusz losci fprawy ktorg Autor utrxy-
muie. Nieznamy żadnego principium in lure 
Feudali, przez które można by dowodzić, źe 
proprietarius legitimus Feudi, traci toż fpra-
wiedliwie, gdy moc większa one opanuie, 
y wypuszcza potym in favorem trzeciego. 

leżeli 7.as' podobna renoncyacya może 
dać iako Prawo rżetelne temu, dla kogo ieft 
uczyniona , słusznieyby fię fciggała do Kiężę-
cia Erneflalana, niż do Krolewica Imci Ka
rola. Ieft bowiem y dawniey^za , gdy Im
peratorów a Anna odft^piła była dla Xi§źecia 

Er-
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Imperatorowa przyobieca?a Solennie 
podniefienie Sekweftru 77). 
Co fię zas tycze Bironow , oprocz 
inszych deklaracyi Inileniem teyze 
Imperatorowey, Krolowi Imci Sta
nom Xieftwa Kurlandskiego, et Pu-
blico uczynionych, wiadoma ieft 
oftatnia przez Imc Pana de Grofs Po-
sfa Extraordynaryinego y Miniftra 
Pełnomocnego uczyniona lego Kro-
lewskiey Mosci y Rzeczypofpolitey, 
ktorę podał na Piśmie nieboszczyko
wi Imci Panu Kanclerźowi Koronnemu 
y która znayduie fię złożona w Xię-
gach Metryki Koronney 78). 

Emefta lana , 'iako fam Autor przyznaie ̂  
wszyftkich fwoich pretensyi do Kurlandyi j 
y facriflcium które nayiasnieysza Imperatoro-
wsL Katarź)'na II. czyni in favorem lego, ieft 
znacznieysze, y daleko dla kraju pożytecz-
nieysze ; ponieważ wypuszcza nawet Dobra r 
które Dwor przeszły Roflyiski zatrzymał by! 
pod Tytułem Bonorum Allodialium Xi^zecia 
Ernefta lana, co wychodzi na Sto Pigćdzie-
fąl Tyfięcy Czerwonych złotych. 

77) Tego nieprzeczemy, ale to nic nia* 
probuie na ftrong Autora. 

78) Wiemy o tey Deklaracyi ImcI Pana 
de Grofs y przyłączamy I3 fub Lit. G G. ale. 
w niey Xigże Ernert lan nie ieft obwiniony 
ani de crimine laefae Majeftatis, ani o za
branie Skarbu ; wyrażono tylko fimpliciter, 
ie Kationes Status przeszkodę sę uwolnienia 
lego. Dla takowych racyi można odebrać 
wolność y nayniewinnieyszemu. Lecz Va-
fallus niemcże tracić Feudum iako^my to iuź 
nieraz pokazali, poki niebcdźie pozwany, f§d-
zony y pizckonany de crimine Feloniae; y lu
bo był by w zatrzymaniu przez moc większ>;^» 
jiieftaie fię pi-zcz to winnym. Na dowod tego 
moglibyśmy dać żywe pizykłady, gdyby była 
potizcba. 

Osobliwa rzecz że Autor odwołui^c flę u-
ftawicznie na deklaracyc Imperatorowy 
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Mógł ie tu ieszcce zoftawac lego 
Królewskie/ Mosci skrupu/ iaki albo 
wątpliwość? potrzebne^ ieszcze były 
iakie insxe oftrożnosci ? y do czegóż 
nayiasnieyszy Pan był obligowany 
w ukowey nect.y fytuacyi ? 79). 

W Tamiafł riędzenia Krajem powie-
rfonym fobie , iidaie fię HoMownik 
w flu^bę Potencyi Cudzozicmskiey, 
tam 7.nayduic swoy upadek, y prxez 
zuchwałe przedflewzięcia swoie fci§-
ga na Gebie y na całą Familią swoię 
Dekret wieczney niewoli. Z tey 
przyczyny ci.y ma fię Pan Zwierzch
ny obeysć bez ul?ug lego ? Czy 
Paiiftwo Lenne ma xoftawać całcmi 
wiekami bez Rżądcy w niebefpiecz-
ney niepewnofci, niewicdząc do ko
go naleiy ? A ponieważ Smierc Cy
wilna podług w-zyllkichPraw niszczy 
wszelkie pretenfye, rowno iak śmierć 
prżyrodzona •, niczoftaie tylko upew
nić fię o Śmierci Cywilney tegoż 
Hołdownika y lego Potomftwa. • la-
kim że zai fpofobem doftąpić praw
dziwego y niezawodnego upewnienia? 
ieżeli nic pr/.< z deklai acvą trgoMo
narchy któremu fię poddał przyię-
ciem Iłużby u niego , y w ktorego 
r^ku iefł szc/.egiilnie fors Oyca y Sy
nów ? Zachodzi rekwizycya o tako
wą deklaracyą Monarcha poftronny 
daie ią folennie. Ta zawiera w fobie 
ic niewola łłołdownika y Synów Je
go iefł irrcvocabiliter nieufłanna , 

dalece , że ich trieba mieć la 

Elżbiety, inszych nieprodukuie, tylko de 
4. Septembris et 13. OQ:obris 1758, a w 
przeciągu czasu od Roku 1741. aż do Septem-
bra 1758, nic niepokaziiie. My zaś wyżey 
pokazali, że Minifterium Saskie wpizjfl iuż 
y dawno Taczeło ułożenie fwoie względem 
Kurlandyi do exekucyi prowadzić. 

79) Rzez lefl: iasna y flateczaie praw
dziwa , że im cięższe fą oskarżenia prżeciwko 
komu , tym więcey mieć trzeba prżezornofci 
y oftrożnofci formuiąc Procelf, a żeby przez 
fałszywe udania niewinność niecierpiała. Czy-
mozesz bydź cięższe obwinienie , iako to , 
które pociąga za fobą utratę Dobr wsz^Il-
kich ? Tu niech Autor wyzna pod fumnie-
niem , ieżeli w fprawie Xiąz^ciaEmefta Tana, 
zachowano choć iednę ex legalitatibus reqiii-
fltis w podobnym prżypadku. Uchoway Bo
że , ze byśmy fię mieli skarżyć na Króla, ia-
koby prżeftąpił opifane fprawiedliwofci gra
nice. Znaią dobrże Kurlandczykowie razem 
z całym Światem tego Pana rowno fprawied-
liwego iak łaskawego. Ale iako Bogu Sa
memu ieft zoftawiono widzie v wskroś prże-
nikać mysłi tych , ktorży Go podeszli złemi 
swoiemi radami z których tak niepomyślne 
dla niego wyniknęły Konfekwencye , iefle^-
my zupehiie wyperswadowani, ze ta Sprawa 
prżeciwko intencyom lego Krolewskiey Mo-
fci tak fię niev/.czesliwie dla Xiąźęcia obrociła, 
y że tylko niedolłatek rżetelnych informacyi 
był próyczyną tych krokow , które Nayias-
niey«-zy Pan uczynił w lego Interesfie , bo 
niemożemy inaraey rozumieć , tylko żeby 
był fam bez ".Wątpienia utrzymywał Sprawę 
Xiążęcia , gdyby nieiitaiono przednim iflot-
ney prawdy. Zdziwić nam lię tedy przy
chodzi że lię Autor z taką ufnofcią pvta , „ie-
„żeli mógł ieszcze zofławać lego Krolews-
„kiey Mofci skrupuł iaki albo wątpliwość? 
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umarłych ,9o\ 
Takoiva dekla-acya uczyniona w ta
kich okol.c Miofciach równa fig Trak
tatowi publ czneinu. left to obowią
zek ic.^gac3c/ iic nawet y do Pańft-
wn» nie tylko do Panuięcego , Pre
tendować źe nafkpca -może zniszczyć 
skutek onego, ieft wzruszyć helpie-
cze iftwo publicz le y pokoy Naro-
dow. Mo/e Naftfpca , ieżeli chce, 
odpufcić Witiowavcy y lego Familii, 
może im w Dobrach y Honorach 
Zaske swoię świadczyć ; ale niema 
Fruwa revocare względem Pan^^w 
Cudzoziemskich , nawet in prejudi-
cium partykularnych ofob , skutek 
Solennych deklaracyi Poprzednika 
swego. W podobney Materyi wola 
y uczynki Monarchy wąią Naflępce 
lego , y gdyby inaczey było , żad
nym Traktatom wierżyć by niemoż-
na. W tym ofobliwym przypadku, 
o którym fię tu mowi, gdyby po tak 
wielu zeftrony lego Krolewskiey 
Mofci UW agach y oftrożnofciach , po 
tak folennych od Dworu Roflyiskie-
go deklaracyach , SukcefFor Impera-
torowey Elżbiety mógł odwołać y 
zniszczyć to wbzyftko , co tak Mo-
narchini uczyniła wAglgdem Bironow, 
y niekontentui^c lię uwolnieniem Ich, 
popierał le^zcze llłami swemi nicfpra-
wiedliwe do Kviilandyi prctcnfyc,tym 
fpofobem pokazało by lię , że Dwór 
Roiryiskł zodawił zdiadliwe fidła na 
K.rola Imci , na Syna lego, na vStany 
KurlandNkie y na całę Rzeczpospo
litą PoKką > wdaijjC w trudnofci y za
mierzanie przez waryacye swoic et 
per Aclus contJ adidorios Panui;jc)ch 
^ccelHve , w nayważnieyszcy mate-

go) Tu Autor powtarza co iui nieraz 
wypowiedział. Niechcic go w tvm naftado-
wać, odsyłamy Czytelnika do Obferwęcyi 
Przydamy tylko ie'^zcze kilka ftow o preten
dowane y Śmierci Cywilney Familii Xi§żecia. 
Niewiemy e.v quo principio Autor upewnia 
że ludzie miani za umarłych , ftracg Prawa 
fwoie. Czy podobna żeby nieziiał tego 
Punktu flawnego w lurisprudcicyi , co lie 
zowie „ lus poftliminii „ które decyduie , że 
ofoby miane za umarłe civiliter, gdyta Śmierć 
Cywilna uilaie , wracaię lie do Praw , któ
rych prżedtym zażywały. 

Choćbyśmy tedy fupponowali , że mo
żna było mieć Familią Xięcla Ernefta lana 
iak za umarły Civiliter (co nie ielt, bo trżeba 
do tego okolicz;nofci, które flę in hoc Cafu 
tey Familii nieznayduig) mogła by y takfe-
cundum hoc Priiicipium , dopominać fif Pra
wa swego. 

80 
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rvi. Konwinkować ta uwaga powin
na każdego do źadney ftrony nie-
przywigzanego , ale dla tym zupet-
ricv^zey demonftracyi przydamy ie-
S7.CZ2 że Imperatorowa Elżbieta per 
Athim folennem et cum omnibus for-
maliratibus uznała swoim y naftep-
cow swoich Imieniem nayiasnicyszego 
Krolewica Imci Karola za prawdziwe
go XiJi'/.cc.a Kurlandskiego y Semi-
gaUkiego, co zaraz dowodzić będ« 
riemy 80-

%W"- 59 

lego Królewska MoSć upewniony od-
, ie Fcudum aktualnie wakuie , 

niemyslił iu^. wi^cey , tylko protitii-
ięc z dobrvch dyfpozycyi Imperato-
rowey Kofiyi* kiey . dać Kurlandyi 
Gininego K^§dce , iako Stany ułilnie 
o to fupplikov. aly- Rozumiał nay-
ia>nieys2y Fan, żeby jnu ftusznic 

. wymawiano , ii niev.achowiiie co po
winien y fobie famemu, y Koronie 

8 I) Niezafłanawiąi;§c FIĘ nad zelżywo-
fciami, y powtarżaniem które Autor w tym 
mieyfcu rozciąga , rozważać tylko będziemy 
I) że ieft rożnosć mifdzy deklaracyami Y 
Trsktatami : i) ie owszem Miniftrowie 
Króla Imcl Polskiego zaftawili fidła na Mi-
niftrt)w Roffyiskich. Co przewidziano do-
brze , świadczy Lift Kanclerża Wielkiego 
Roiryiskiego Hrabi WoronzofFą wyźey wfpo-
mniony; Ale Imperatorowa Elżbieta flawney 
pamięci > wolała dać lię' wci^gnęć y skłonić 
na iaki 'czas do ufilnych Inftańcyi tak wiele 
razy od'Dwoni Saskiego powtorźonych. Do 
czego tym większym powodem była y przy
prowadziła Tę konsyderacya smutnych oko-
licznofci w których fię Familia Królewska y 
Pau{l:wa lego w Niemczez znaydowały. 

Ze 2as Autor tak§ moc przypifuie De-
klaracyom prże/. fiebie allegowanym, pozwo
li , że my także przeciwnie przytoc/.emy 
dawmieysze in favorem Xi^z^cia Ernefta la
ra. l"e uc/.ynione od Imperatorowey Anny 
c/.y mai^ bydź mnieyszey wagi, iak tamte 
Jmpei atorowey Elżbiety ? Czy nierowneż 
racye appellować do iednych iak do drugich. 
Niewymawiano nigdy Imperatorowey Elzbie-
ce, że wprowadza niebefpiczne principia, 
tizymaięc w Sckweftrze Dobra Xi^z^ce , od 
ktoiych Imperatorowa Anna ii^/.yniła była 
renoncyacy§ , y oswiadczai^c w oftatniey 

Ha De-
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swoier , V ie tak Rźeczpospolita 
iako ofobliwle y Kurlandya miary by 
fprawiciliw^ i'acy§ zalic (lę , gdyby 
by^ opufci 'tak dobrg okkatyę poda-
igc? lie do wydzwignie.iia tey Pro-
\vincvi'7' krytyCŁney wielce Sytua-
cyi. Każdy Mia niebefpiecze.'iftw'o 
pizcc gglego Sekweftru w rękach po
tężnych. Od Lat osmnalhi Kuilan-
d\ a byfa w mocy Dworu RofTyiskie 
go , ktor)»- pizyzwyc7,aiaf fig zapatiy-
wać na to Xięftwo , iak na Prowincy§ 
Panflwa swego. Wielu od tegoż 
Dworu pootrzymywali Dożywocia na 
Dobrach Kigżęcych, pretenfye wzglę
dem których chciano Sekweftru nie-
b^d^c determinowane do pewney 
Summy , ten Sekweft mogf fię ci^-
gngć w nieskończone czasy, poki by 
rtawaJo Familii Bironow , y był pre-
text do xoftawienia rźeczy in ftatu 
quo , tym czafem Kray bez Rź§dcy 
cierpiał zwykłe w Anarchii nies7.c/,e' 
sliwofci, obawiaięc fie iesv.cze więk
szego coraz z nieporządku zamiesza
nia 82). 

Deklaracyi swoiey , że rationes Stafctts nie-
pozwalaig uwolnienia Xi^czcia y Familii lego 
który według immaginacyi Autora, nieina-
czey doftąpył Xieihva , tylko przez ofobliwy 
względ dla Monarchini RofTyiskiey. 

Naoftatek nienasza i-xecz ieft odpowic-
dać na to, co Autor wymawia Dworowi Ros-
fyiskiemu. Imperatorowa Katarżyna II. 
ktor§ ws7.yscy U7.nai§ za Pani§ równie fpra;-
wiedliw§ y rozumny , dofyć iuż pokazała 
Światu tak przez Pisma Minifirow swoich in 
publicum wydane, iako y przez własne Lifty 
do Króla Imci Polskiego , że co czyni w tey 
okkazyi wszyftko fię na nieodbitey zafadza 
flusznofci. Pofeł wielki Roflyiski w Warsza
wie będcjcy wywiódł doskonale w Piśmie 
przyłączonym fub Lit. H. H Racye ktorc 
determinowały tęż Nayiasnieyszg Monarchi
ni^ do deklarowania fie za Xi§ż^ciem Erne-
ftem Janem podług żgdania Stanów Kui lands-
kich dziękui^cych Bogu , że znalezli w niey 
tak§ Protektorkę, która przez skłonnosć 
swoię ku fprawiedliwofci , intereflliie fię do 
zachowania Praw y utrzymania dawncy for
my Ich rż§dow. 

g2) Należy tu uważać i) że Kroi Imc 
niebył wcale pewien de vacanti legaliter Fcii-
do 2) że bez fundamentu Autor pretcnduie 
iż w takowey rżeczy Sytuacyi niezollawało 
lego Krolewskiey Nlofci do myślenia, tylko 
dać Godnego Rź^dce Kurlandczykom. Trze
ba było według fprawiedliwofci przed daniem 
Deklaracyi o otwarciu Feudi, y niż myślano 
o dvfpozycyi onego, pozwać y Sadzić Va-
falluni, ktorego chciano wyzuć e.v 1'eudo, 
ieżeli by był prżekonany o wyfł^pck ciągngcy 
za fobą utratę Paa(Kva. Aie to wrzyiiko Hę 
nieiłało iak/.e można .było deklarować Fem-
dum apcrnim ? Ic/eli Ki(»l Imć deklanmaf 
:Jain t\lko z Senatem » to uczynił pizcciwk(^ 
KoalKtucyoin Rżec^ypospolitey, y Prawom 

Kur-



Kurlandskim według których poftfpek tako
wy niemoże bydź ważny ani miany pro legali 
gdy nieieft z pozwolemem y dokładem caJey 
RżcezypospoUtey. 

Oczywifta tedy rzecz ieft , że Feudum 
niebyło apertum , per confequens ani dyfpo-
2vcya onego naftępić mogła. Ani ie ftrony 
kurlandczykow była kiedy myft żeby mieli 
potrzebę nowego Xi§źęcia , o ktorego nie-
t>'lko nieprofili ale owszem źędali zawsze 
uwolnienia tego z caf§ Familię , który iuż im 
był dany y prawnie inwefłyowany, 

Wfpaniałosć Sentymentów lego Kró
lewski ey Mosći konwinkuie nas , żeby byf 
przeciwnie rozumiał o powinnofci swoiey, 
ani by był \\zićjł przed fię te wzglądem Kur-
landyi rezolucy^ , gdyby nieuwiedzlony 
opacz.iemi reprexentacyami zle radzących 
miał był do&konał§ wiadomość o prawdziwym 
rzeczy ftanie , y gdy by mu niebyły utaione 
szpetne Miniftrow lego intrygi. 

Co lie tycze fekweftru , iuźesmy poka
zali , że Kurlandczykowie niemaię' racyi 
skarżyć fię, ale ows«,em ftawić dobroc/^ynnosć 
Imperatorowey Elżbiety. Y prżez cały ten 
CŁEs nic im niedoftawało do zupełnego ukon
tentowania, tylko powrotu dawnego y prawd
ziwego Xiężęcia. Ten był prżyzwoity iedy-
iiy fpofob do ufpokoienia Kraju , y do xabie-
źenia grożącym podług Autora , w daLzy 
czas nie zcz^fliwofciom. Widzieliśmy y do
świadczyli iiuze wcale skutki przeciwney re-

•/.olucyi. Mielibyśmy tu obfitg materyę do 
uwagi , gdybyśmy chcieli opisywać w izyft-
kie rorruchy , które po wdały u nas pizez 
szkodliwe Rady dane Nayiasnieyszemu Kro-
lew.cowi Imci Karolowi, inai^cemu wprawd
zie w zyitkie z ptzyrodzenia cioty do u-
izczęlłiwienia Ludu, nad którym by legitime 
pa.iował. Byłoby w inowlć iak wiele Kur
landczykowie wycierpieli, przez winę t)eh, 
H 3 którzy 
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A iako znaiomosć y konwikcya imę-
trzna o whsney wfpaniałofci powin
ny u befpieczyć^Iego Królewską Mość 
od b oiaźni, ie by kiedy miał co czy
nić dla ^xzgledu poźytkow prywat
nych , tak Nayiasnieyszy Pan będgc 
determinowany przez obligacye Do-
ftoienfKvu swemu yRźeczypospolitey 
należ ̂ 3ce S3)-

KakJoniony fprawiedllwemi Kurland-
czykow proźbami 84). 

Y przvchylaiac He do wniefionych 
Inflancyi od Alliantki swoicy §5% 
Zwołał Senat tak iako był uczynił w 
Roku 1737. chcQC ażeby ta Sprawa 
tak walna roltrz^sniona ieszcze była 

•w obecnofci lego gó). 

Wszyftkie zdania wyigwszy dwa czy
li tizy zgdoziły fiy fupplikować do 
lego Krolcwskicy Mofci , aby Fcu-
dum pro Vacanti deklarował, y nay-

ktorźy odwracali po ź§dane skutki wrodzoney 
dobroci y przywiązania do fprawiedliwofci, 
tego wizelkiey pochwały Godnego Pana. 
SwiadczQ Akta Seymow naszych przez czas, 
kiedy był w Poffcfryi Xieftw Króle wic Imc. 
iakie zamachy czyniono na wolność Kurland-
czykow , iakich Ipofobow zażywano na pizy-
zwyczaienie do defpotycznych Rżgdow , bez 
żadnego na Prawa vzglcdu. 

S3) Znamy tak dobrże y wfpaniałosć y 
fprawiedliwosć lego Krolewskiey Mofci, że 
niemożemy naymiiicyszey mieć fufpicyi, że
by kiedy przekładać chciaf prywatny Intereff 
nad publiczne dobro , y gdyby niezłe rady 
pizynieszczerych informacyach Miniftrow 
niektórych , bardzicy własnego upatmigcych 
zysku, niż dbaigcych o Iławę Monarchy, 
nig4yby Nayiasnie}'szy Pan niewfpierał był 
Powagę swoi§ poflępkow tak szkodliwych 
Kurlandczykom, tak przeciwnych Prawom 
Ich y dobru oyczyzny. Użalenia fpra-
wiedliwe wflrzymały by zapewne były ten 
zamach , od ktorcgo smierteln.^ poniosłi ranę, 
gdyby przepuszczone b} iy aż do fcrca nay-
lepszego z Krolow. 

84) Odsyłamy Czytelnika do Obfer-
wacyi 68- y do Skryptów fiib Lit. H. B. 
y C. C. które pokazuł;^, że Autor fał żywic o 
tych proźbazh fupponuic. 

85) Obferwacya 72. y pr"zyłęczcnie 
fub F. F. dowodzg , że niebyło nigdy In
flancyi wnielionych od Impesiatorowcy El
żbiety. 

S6) leżeli prawda że Kroi Imc. zwołał 
Senat, iak w Roku 1737. nietrzcba było nie 
wfpominać in Dcliberatorys o Kuriandyi , 
ponieważ na ten czas wzmianki o nicy lego 
Królewska Mość nieuczynił. Ale ta Raiła 
Senatu Roku 1758^ " ktorcy mowi Autor 
b)ła tylko złożona dla otrzymania Dekre
tu ca niewinnego , który ani był os»karżony, 

ani 



ia«;niey'^zemu Krolewicowi Karolowi 
daf Inweftyturę, b^d^c do tego au-
toryzawaaym pi^zez Konltytucyę 
I73Ó- 87)-

ani pozwany , ani sądzony per ludicem com-
petentem ^ iakosmy to iuź dofyć wypróbo
wali. 

87) Ta zgoda w zdaniach zdaie fię za- ̂  
raz mieć dofyć okazatofci, ale famą rzeczy 
nic niepomaga do fprawy. Bo 

1) chodziło o takowy Intereff, który nie-
należał do Samego Senatu ale cala Rzeczpos
polita powinna była decydować. 

2) Niezawsze większa liczba zdań powin
na decydować według Praw Kroleftwa Pols
kiego. Co probuiemy Konftytucyą 1717. 
wyraźnie opifuiącą , źe in Senatus Confiliis 
Tiiękśzosć zdaii w ten czas tylko decydować 
ma , kiedy fie zgodzi z fprawiedliwofcię y 
Prawami Rżeczypospolitey *, hatiło refpedu flu-
ralitatii votorum aeqmtati et legihus non repu-
gnAtitium^ per confequens zdanie tych, ktorźy 
według Prawa wotować, lubo w mnieyszey 
liczbie prżewaźyć powinno. 

W tym zgromadzeniu Senatu, ci ktoriy 
radzili deklarować Feudum wakuiące , y dać 
Inwefłyturę Nayiasnieyszemu Krolewicowi 
Imci Karolowi , czynili prźeciwko Prawom 
Rżeczypospolitey, y obowiązkom między 
nią y Kurlandyą zaszłym *, ponieważ według 
Konftytucyi 1607. wszyftkie Materye które 
concernunt Feuda powinny bydż decydowane 
(nie prżez KroIa y Senat tylko) ale przez ca
łą Rżeczpospolitą , tudzież vigore Pa£lorum 
Conventorum , które Jego Królewska Mość 
poprżyhągł, Nayiasnieyszy Pan nie z famym 
tylko Senatem , lecz coniunO:im cum' Repu-
blica ftaranie swoie , co do fpraw Xięll!wa 
Koilandskiego łożyć obligował ilę. 

Nic tedy Autor wnofić niemoże na swoę 
Stronę z tey większey liczby głofow, któ
re były pizeciwko Kondytucyom Rżeczy
pospolitey y decydować niemogły Sprawy do 
Samego Senatu nienależącey. Azatym op-

po-
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Konferowa? tedy lego Królewska 
Mość Krolowicowi ImciXięfł\va Kur-
landskie y Semigalskie , pod tą zaw
sze konJycyę , ażeby z długów y 
wszelkich pretensyi Cudzoziemskich 
oswobodzone były. Krolewic Imc 
odebrał Solennie Inwellyturę Dnia 8 
lanuarii 1759. y oddał Homagium in 
Perfona według Prawa gg). 
W krotce potym poiechał do Peters
burga , tak dla podziękowania Jmpe-
ratorowey, iako dla wypełnienia kon-
dycyi potrzebney Inweflytury swo-
iey , prźez otrzymanie od tey do-
broczynney Pani znielienia Sekwe-
flru , y vvyrźec2enia fię wszelkich do 
Kurlandyi pretensyi , Imperatorowa 
uczyniła zadofyć obietnicom , y do
pełniła dzieło swoie , prźez Akt au
tentyczny , podpifany Rękę własii.7, 
y l'iecz^ci§ Imperii ftwierdzony. W 
tym Skrypcie de Die j- lulii 1759. 
Imperatorowa wyrźcka fię Imieniem 
swoim y Sukceflbrow swoich , in fa-
vorcm Króla Imci, Rźeczypospolltey 
Polskiey, y Krolewica Króla wszylf-
kich pretensyi fwoich do Dobr ftoło-
w) ch XicHwa mianych, ktorycli zu-
pcłney Poirefryi ufłępuie pomienio-
nemu Króle wicowi Imci Xig/.^ciii 
Kurlandskicmu y Jego Sukccllorom 
h9V 

pozycya tych, którzy przy Prawie wotowali 
przeważyć powinna. 

Ze za^ taDecyzya Senatu niemoźe bvdż 
w2ięła za Decyzyę całey Rźeczypospolltey, 
ieft rzecz iawna , ponieważ wiemy dobrźe, 
źe tizeci Stan , to ieft Stan Rycerski niew-
chodził w tę iprawę , ani fię go pytano ani ra
dzono , iako należało według Prawa zażyć le
go r;idy , y mieć zezwolenie. Obawiano fię 
bez wątpienia , y nie bez fundamentu, żeby 
tenpizezacny Stan nieopponował fię exeku-
cyi proiektu , ktorego Ikutku intereflbwani, 
tak bard7.o pragnęli a fpodziewać (ię niemogU 
approbacyi od takich Sędiiow ktorźy nie-
7,wikli odftępować od przepifania Swiętey 
Sprawiedliwofci. 

88) Pizez kogoż kondycye Inweftytiuy 
ułożone były?Niefty szelismy oKonimiffaizach 
ktorźy by od Rźeczypospolltey naznaczeni 
byli do umówienia lię o nie z nowym Xigźę-
ciem in rem Feudi. Co zachowane było 
względem Xiecia Ernefta lana pr/czKonwen-
cyg między Rżeczpospolitg y nim poflano-
wionę. 

^C^omonia Inweilytiiry daney Krolcwi-
cowł Imci , źe była, przeczyć niemożna, ale 
ani utwierdza Prawo lego pretendowane, ani 
offabia to , które Xiijie Erneil lan ma praw
dziwe. 

89) Podroi Krolewica Imci do Peters
burga non fupplevit dcfc^Uis illegalitatis ct in-

ju-
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juftitiae ktore fie znajdowały w lnwefl:yturźe 
vfiec Kro^e^lćTmc. daPof- Xkf^w Kiirlandyi y SemigaUu. Aiezeli wy-

fclTvi XiefKv swoich, odć^raJ w Mi- rźeczenie fię Imperatorowey Elżbiety mogło 
tawie Die^S Nbvemhris 1759. Ho- dać iakie Prawo Krolewicowi Imci, renon-
magium y Pr^zyfięgę Wiernord od" c}'acya Imperatorowey Anny rown^ moc 
Stann Rycerskiego *, a'tak cfadzony mieć powinna. ledna od drugiey niczym % 
w nich na proźby Startów , powagę nieroźni. Obiedwie były potwierdzone Ak-
lego Krolewskiey Mofci y Rżecfey- tern autentycznym Ręk^ własnę Imperatoro-
pospoVitcy Polskiey, uznany od Pod- wey podpifanym y Pieczgci^ Imperii zmo-
danvch swoich , y od w^-zyftkich cnionym. Przez swoy Akt Imperatorowa 
Potcncyi, ktorc niemicFZafy fię na Anna wyrźekia fię także Imieniem swoim y 
ten czas do Wo^Tiy przeciw Domo- SukcefTorow swoich wsxelkich pretenfyi mia-
wi Ics^o*, niepowinien li^ był fpodvie- nych do Kurlandyi in favorem Króla Rźeczy-
wać żeby ktokolwiek kłócił Go w tak pospolitey y Xigzecia Ernefta lana. 
fprawiedliwey PofTeffyi 90). 90) Cokolwiek Autor alleguie na ufta-

nowienie immaginowanych Praw Krolewica 
Imci Karola, to wsŁyltko może bydź cyto
wane na utwierdzenie rzetelnych Praw Xi|-
zęcia Ernefla lana. Nieodebrał w prawdzie 
Inwe(łyti-iry in Perfona , ale to Praw lego 
nieoflabia , ponieważ Kroi Imc. dyfpenfował 

Ale Sukccflor TmperatóroweyKlźbie- Go w tym , iakosmy wy/ey pokazaG. 
ty od dawnego c2afu z ucił był oko ' leżeli Krolewic Imc. Karol był prrez 
na KurLiiidy.? , myflijc w niey ofad- iaki czas w Po/lefiyi Xię(K\a y władzy Xi§żę-
zić Stryia swego Xigzecia lerzcgo cey. Toż famo można mówić o Xi§ź(ciu Er-
Holsztynskicgo. Ri zgnicwany że nefcie lanie , który także exercebat diverfos 
fię doftafaNayiasnieyjzemu Krolewi- AGUS uOanawiai§ce władzę prż) znang y Pos-
cowi Inici Karolowi , pouzi^l wielkg feffyg rżetelnę. 
nienawiść pizcciwko Nowemu XiQŹe- Prawda że Stan Rycerski w Kuilandyi 
C U , y iak tylko ofiadł Tron RolTyis- wykonał Prżyfięgę wiernofci Krolewikowi 
ki , zaia/. j;otouał fię za/yć wszyft- Imci Karolowi. Ale iakichźe niezażywano 
kicłi lił na dopt/nienie skutkiem uło- do przymuszenia fpofobow ? Sęózlć można z 
żcnia swegc. lakoż nicodwłocz^c Deklaracyi fub Lit. A. A. Grożono, że lię z 
pcflał Woysko do Kurlandyi w nie- nami obchodzić będ§ iak z Buntownikarńi, 
b)tnofci Krolcuica Imci, y roskazuł odięto nam wfzyftkie do ratowania (ię srzod-
popifcz'j.tować y odebrać Intrały z ki, zagrodrono wizyfłkie drogi, niebyło ko-
Dobr Stołowich Xi^/ cych. W t)m go wezwać na pomoc Wolnofci na-zey kona-
£amym cza( c uwolnił Hironow , y ię|cey , Rżeczpospohta niewiedziała iakie nam 
pizywiodł oyca do uczynienia Cciryi gwałty czyniono. MuCclismy ufigpić w po-
X.^flw Kurland^icgo y S<-migalskie- trżebie , y fchyllć iię pod larżmo na kaki 
go, ni osobę wfpommohego Xjgżę- nasze od niektórych Senatorow pizygoto-

^ >yan€. 
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cła ler^ego Holsztyńskiego. Co do-
^vodzi Li/ł Piotra Birona pilany do 
Barona Knugge Agenta swego , w 
kton M wyraia że A£IUS Renuntiatio-
nis iuź non exiftit, ponieważ Impe-
ratorowa ten Skrypt odda/a pi). 

wane. Tak tedy Krolewic Imc. odebrafHo-
magium. Tak zofłaf ofadzony w Xieftwach 
naszych. Ale y Xi§źe Erneft łan niemniey 
byl pi Z) znany dawniey przed Króle wicem 
Iinci§ za Xi§źęcia Panui§cego. 

91) Na co fię ma przydać , źe Autor 
pisz§c w naezym teraz czasce wraca fię na« 
zad do przesxiych lat ? Gdyby by^ miał zle
cenie pifać na obronę Praw Krolewica Imd 
Karola za. Panowania Imperatora Piotra III, 
można by mu było wybaczyć przytoczone 
okolicznofci dla poruszenia przeciwko temuż 
Imperatorowi Rźecxypospolitey Polskiey y 
Kurlandczykow, lako zas Imperatorowa 
Katarzyna II. dofyć iawnie pokazuieźe utizy-
muięc Kurlandczykow, nieczyni dla żadnych 
szczegulnych względów , lecz tylko prżez 
przywi§żanie swoie do fprawiedliwofci y ^rżez 
afFekt dla tey Prowincyi, do ktorey Panftwo 
RofTyiskie interefliiie fię z przyczyny Sęfied-
ztwa y na fundamencie rożnych Traktatów, 
tak niewidziemy potrzeby odpowiedzieć na 
to, co Autor pisze o zamyflacli Sukceflfora 
Imperatorowey Elżbiety. 

Co do renoncyacyi ktor§ Xi§że Ernert: 
łan miał podpifać ieft rżccz fałszywa. To 
prawda żc za Panowania Piotra III. Impera
tora , chciano tego po nim > ale niemniey 
ieft prawda , że fię zawsze mocno temu zbra-
niał, pamiętai^c na Obligacye ktorc powi
nien y Rżeczypospolitey y Xię(twom swoim j 
odpowiedź lego w naftępuięcych flowach za
dziwiła Imperatora. 

„Proszę Waszey Imperatorskiey Mofci 
„ odeflać mię raczey do laroftawia. Wieiił 
„ że ieftem w mocy Waszey Imperatorskiey 
„ Mofci, y mozesz przymufić mię , a bym 
„to wfzyftko uczynił, co mu fię podoba. 
„Ale pozwol mi nayiasnieyszy Panie wyie-
„chać z Pańftwa Twego, a potym roskaż 
^fpytać mię icżcli zechcę wyrzec fię Praw 

„ ktoro 
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„ktore mam do Xięftw moich. Supplikuie 
„przytym Waszey Imperatorsldey Mofci» 
„ abyś raczył uwaźyć , że chocbyś mial ode-
,,mnie nayfolennieysz§ Renoncyacyą z pod-
„ pifem moim y Synów moich , ta iednak 
^ niemogla by dać żadnego Prawt inszemu, 
,,to zaś Prawo ktore by dane było od Wa-
,, szey Imperatorskiey Mofci niemiałoby insze-
„go fundamentu, tylko Potęgę lego w utrZy-
„maniu przewaźai§c§,,. 

Piotr III. urażony t§ odpowiedzią źalil 
{ię na Xi^i^cia przed pewna ofob§ , która nie-
l)ęd5c bardxo źyczlivv§ Xi§Ź£ciu , radziła Im
peratorowi , wyflać Synów lego pod pretex-
tem lakieykolwiek Kommeady na Granice 
Lapońskie y Chmskie , czynięc nadzieifcj że 
Xi^ie prżez Miłość oycowskg ku Synom, re-
zehvować fię na ten czas bidzie do uczynienia 

A iako uczyniony był bez Konfenfu zadofyć żądaniu Imperatora. 
fupremi Domini, tak niema żadney Niciefl nam wiadomo co Piotr III. za-
uagi, y na to fię t) lkozdał, że Hra- myślał uczynić , ale to wiemy że kazał był 
bia Biron ftracił Prawo swoie ad Feu- napifać Renoncyacyg , y afe był naznaczył do 
dum, ieżeli by mu ie'zcze iakiekol- podpilania oney ten Cam dżiea, ktorego byl 
wiek zj{}stwah. left prawdziwy detronizo;^ any, lubo Xigze nieodebrał byl 
A£KIS Feloniae, kiedy Vafallus nie- ieszcze rockazu ftawlć fię prźed nim dla pod-
radz^c fię Pana Zwie zchnego czyni pifu. Takowy tedy A&us RenuntiTitionis 
CefTy^ Feudi , którym dyfponować nicpodpifany , oddany, był Xiężęciu , y ten 
iadnę miar j niemoie a ieizcze Xi^ię- to fam ieft , o którym Syn lego Xi|że Dzied-
ciu Podronnemu Stryjowi S^liada po- zlcz'iy FLurlandski wfpomina w Lifcie swoim 
tęincgo , który ufa w liły swoie , y do Birona de Knugge , y któremu ta nasza 
chęć wielkę do zażycia onych poka- obferwacya wszyftkę moc odeymuie. 
zuic 92). 92) Ze Vafallus popełnia Crimen Felo-
Konfekwencye takowego nagannego niae per Renuntiationem Feudi in favorem 
pricdfi^uzi^c a mogły by były by dż diugiego bez pozwolenia Domini fupremi, 
wolnofrj Ku landczykow fatalne y iefl Principium in hue Feudali niefprzeczne. 
Fol zczc łzkodliwe. Ale wkrótce y my fig na to z Autorem zgadzamy. Ale 
opat z losć lio ka w^bawi/a Fulnocne ztgd wnofić żadng miarę niemożna , ie Xiqie 
X a c od takiego Monaichy , który- Frnefl łan vinien był tego wyllępku , ponie-
by b)ł w nich Ogicn woienny zapa- waż. fal z ieft , iako.^my dopiero widzieli, że-
W. Wrzy^cy S^^^ifdzi cieszyli fię by podpilał takoM§ Rezygnacyg, ach cc by i§ 
widz§c na Mieywru Jego , tak God- y podpifał, (^co nie ielt) to będ^c niedobro-

' 2 woln^ 
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n? Panij Rtorej' mądrość y Hfpania-
łosć umyflu wizrflkim byfa wiado
ma. lego Krolewskg Mość y Rzecz
pospolita Polska ofobliwie winszowa
li fobie tey szczęsliuey odmiany. 
Jakoż Imperatorowa Katarżyna II. 
niezawiod^a powziętey o fobie na
dziei, rewokui^c zaraz wydane prżez 
Piotra III. robkazy do pieczętowania 
y odebrania Intrat z Dobr Iłofowych 
Xiążęcych w Kurlandyi z przywfa 
szczeniem nienaleźytey władzy w 
KrajU od Panftwa Roffyiskiego by-
naymniey niedependui<2cym 93). 

Na nie?zczęfcic Hrabia Biron znalazł 
fpofob uprzedzić Dwor Roflyiski re^ 
monfhacyami fwemi y pociggnjjć na 
fwoę Stronę. Imperatorowa pisała do 
Króla fub Data 3. Augulti Roku 
przeszłego, yfimduigcfię na dawnych 
zaszłych o uwolnienie Birona inftan-
cyach (a niezwa/.aigc co iuż po nidi 
naftępiło) wyra/iła w Liście fwoim, 
źe Biron uwolniony terjiz będ§c fpo-
dziewalię że Go Kroi przywróci do 
Xieftwa Kiulandskiego. lego Kró
lewska Mość w Refponlle fwoim de 
3. Septembris oświadczył zadumienie 
fwoie, że Imperatorowa dopominała 
fię przywrócenia takiego człowieka, 
ktorcgo fam Dwor Rodyibki dekła-
rował winnym frogiego wifl^pku, per 
confcquens ciuiliter mortuum bez 
nadziei powrotu, y źe niemiała ża
dnego względu na Prawo żadney nie-
podlegaięce kweftyi Króle wica Imci 
Karola Poffefrora XidKva Kurland-
skiego, folcnnie prżez Króla Imci 
inweflyowanego , na fundamencie 
konfl/tucyi lUcczypofpolitey za zda-

woln§ lecz wymuszony priez gwałt, niemo-
gła by mieć żadney wagi. Mamy w swoiey 
Hiftoryi dofyć przykładów podobnych renun-
cyac) i, na które żadnego niebyło \^ zględu. 
Widzieliśmy Krolow nawet przymuszonych 
okolicz lofciami do wyrżeczenia lię wszyft-
kich Praw do Kroleftwa swego, ale to nieza-
broniio , żeby znowu (iak prędko rżeczy in-
sz§ poftać wzięły) niedochodzili tych Praw 
ktor) ch Ile byli ziżekti uftępuigc większey 
mocy. 

93) Bez wątpienia Sytuacya na«za byfa* 
by srodze smutna, gdyby dłużey trzymano 
prawdziwego naszego Xigżecia , chc.;^c nam 
inszego wtrgcić mimo wolę naszę , przeciw
ko Prawom y Przywilejom na&zym. Dzię
kować należy opatrznofci Boskiey , że roz
pędziwszy wiszgcg nad nami Chmurę, z kto-
rey obawiać fię co moment trzeba było zgo
towanego na zniszczenie na^ze Piorunu, ra
chowała w ofobie Monarchini, która teraz 
tak chwalebnie ieden z pierwszych w Euro
pie Tronow pofiada, tak.j dla na» Protektorko, 
ktorey dobroczynna ręka wszyllkie nafzc za
goi rany. Przeznaczona do wydzwignienia 
pogr§źoney niewinnofci, y do utizymania 
iprawiedliwofci, Imperatorowa Kataiżyna Tl 
bierże w Protekc)'g swoię fpiawę nieszczęśli
wego Xi5Żęcia naszego , zł^czonę z Intercs-
fem Przczacnego Stanu Rycerskiego Rżeczy-
pospolitey Polskicy,y prżez ten dowod wfpa-
niałofci y fprawiedliwofci swoicy przywraca 
Kurlandcz) kom pożijdane uszczęśliwienie rc-
wokui^c roskazy Piotra 111. względem Dobr 
Stołowych Xi.2Żęcych » y annihiluięc to 
wf^zyrtko, co był uczynił z uszczerbkif^ni 
Praw Rżeczypospolitey y Xieflwa aby poka
zała że niechce tylko tych zazyć do zakon-
czeiiia lutcrciru Sizodkow które fig zgadzai§ 

z Pra



niem Senatu , na proźhf Stanów 
Kurlandskich y na Rekommendaćy§ 
Samcvic R)!!)'!. Uchozgc tedy 
Wbzelkiev fprzeczVi, a \1t1zym1\i5c 
Trawa Korony fwoiey , uprabzal 
Kroi Imc Imperatorowey, al>y pre-
tensyc liirona odesłana do niego y do 
"RiettypofpoUtey iako do iedynych 
Sfdźiow y Panów Feudi, y aby za-
\>roniła wszelkiego inszego przed-
fiewziccla , oprocz negccyacyi zwy-
crayney między Pizyiacielskiemi y 
S^-cedzkieini Potencyami, obiecui§c 
lego Królewska Mość z fwoiey ftro-
ny sk/onlć lię do tego wszyftkiego 
cnkolwirk z godnofd? y Prawem 
Korony fwoiey , tudzież Syna fwego 
łegitimc na Xieftwa Kurlandskie in-
we/łyowanego zgadzać fię bedźie mo-
jC^o, ftoszuijc fic oraz ile możności do 
uspaniaf) ch y litościwych myśli Im
peratorowey leymci dla Familii Bi-
rona 94}. 

z Prawem y fprawiedliwofclą. Dla tego 
przyznaigc Króla za zwierzchnego Pana Kur-
landyi, udała fię zaraz do lego Królewskie/ 
Mofci, w nadziei że Miniftrowie lego radzić 
mu będg , aby uczynił fprawiedliwosć Hol-
downikowi swemu, który lulio wcale nie
winny , dekretowany był, bez poprzedzone
go oskarżenia pozwu y S§du. 

94) Wspaniałosć umysłu y politowanie 
Imperatorowey nad Famili§ pźrez tak długi 
czas nieszczesliw^, y nad kraiem tak okrutnie 
uciemiężonym były powodem że pisała do 
Króla Imci wspomniony od Autora Lift > fpo-
dziewai^c fię, że iako RżeczpofpoUta niewcho-
dziła w żadne nowe uftanowienia poczynione 
w Kurlandyi, tak przywrócenie Xi§żęcia Er-
nerta lana do Pańftwa fwego tym mnieyznay-
dzie trudności. 

Lecz Miniftrowie lego Krolewskiey 
Mości niechc^c aby fię przychylił do fprawie-
dliwych intencyi Imperatorowey , radlili tak 
odpifać iak Autor wyraża Ipofobem politycz
nym odmowienia. Bo niewiedzieć na co 
miała wynisć uczynionapropozycya odesłania 
pretensyi Xi§żęcia Ernefta lana do Króla y 
Rieczypofpolitey ? 1. Urodził by fię byf Pro-
cefs nigdy nieskończony, a, Roftrz§snienie 

I 3 fprawy 
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"Niemo? Tego Królewska Mość odpi-
fać z wifk Z3 moderacy§ , y z więk-
sz/m dowodem rozs§dku swego y 
jfprawiedliwofci. Dwor iednak Ros-
fyiski niemaięc na to żadnego wzglę
du , w zamiaft odeflania Birona ad fu-
piemum Dominum Feudi, iako wed
ług Traktatów , y wszelkich Praw 
należało , uda? fię zaraz ad faO:a y do 
gwałtownych poftepkow w Kurlan-
dyi 95). 

Pierwszy fpofob , którym Partyzanci 
Birona pode zli y uwiedli Imperato-
rowę , ten był, upewnić źe Sta
ny Kurlandskie ź^daly powrotu Xi^-
ięcia dawnego, y dla tego zaczęto 
tentować Wierność Stanu Rycerskie
go, a Imć Pan de Simolin Konsyliarz 
Status Roflyiski niczego niczanied-
bał, co by mogło fprawić zami^sza-
nie w Kraju Q6). 

fprawy niebyło wcale potrżebne, ponieważ 
Prawa tegoż Xi§źecia s§ tak iasne y oczywi-
fte, źe żadnego nigdy fprzeciwienia im nie
było ani od Rźeczypofpolitey, ani od Krok 
nawet famego prźez lat osmnascie. Niemog/ 
tedy y niepowinien był wdawać fię Xi§źe w 
niebespieczeńftwo ProcefTu ani podpadać 
dowi. Stało fię bez wątpienia praeiudicium 
w Intereflie do niego fci^gaięcym fię, ale to 
pochodzi tylko od Króla y Senatu pizywła-
szczai^cych fobie władzę nienaleźytę z kizyw-
d§ Stanu Rycerskiego w Polszczę, Xi§żęcia 
Ernefta lana y Stanów Kuriadskich. 

95) Ten Refpons bardzo dobi*ie był u-
łoźony, żeby przeciągnąć fprawę iak naydłu-
źey , y ftan^ć na pizeszkoczie nieszczęsliwey 
choć niewinney Familii ktorey łupów ktoin-
szy by tym czasen fpokoynie zaźyv\ał czeka
jąc decy7.yi nigdy niepizychodz.3cey. 

Co Autor mowi żc prctensye Xi§/gcia 
należało było odesłać ad luprenium Dominum 
Feudi, to niepjzyzwoicie, bo Xi§źe niemia/ 
racyi skaiżyć lię na Rźec^pofpolitę tylko 
szczegulnie na Króla, który, lubo pizeciuko 
własnym Sentymentom, ale uwiedziony zfe-
mi radami, krzywdę mu uczynił, azatym od 
lego Krolewskiey Mości famego nie od 
Rźeczypofpolitey należała Xiiiz^ciu fatysfakcya. 

96) 'ru Autor wystav\ia Portret Impe-
ratorowey niemai^cy żadnego do niey podo-
bieńflwa. Nieiefl: to Pani, która fię tak łatwo 
daie podeys>ć. Wiadomo ie(l żc fama wszyft-
ko widzi y e.\aminuie. Ic zcze pizjdtym 
niż do K/^dow przy .szła, pokazywała polito
wanie nad niesiczesliwym Xi^Zvciem, i.zia-
i^c, rc nui imperator czynił kizywdę, gdy 
zamyślał w prowadzić (tryia fwego do Kur
ia-idy i. 

Z drugicy firony nictizcba było tento
wać wierności Szlachty Kurlandskiey ku nie
mu, W} dało iię dubyć pndywi^zaiiie na'ze 

do 



do niego w ItiftnikcyacK danych Delegatom 
naszym roinemi czasyosobliwie w Latach 
1754. 1756. 1758- y l^to ,byJ przytomnym 
w te.\ czas kiedy Xiąźe ftaaąl w Rydze, może 
dać fwiadectwo, iak wiele Szlachty Kurland-

A dla prłyciynienialiczby tych,ktor- skley znaydowało iią w tymże Mieście,z nie-
iy zbraniali Tię bydź posłiuz;iemi cierpliwością obaszyć y powitać dawnego 
Nayiasniey^zemu Rrolewicowi Imci prawdziwego Pana ; co niemoźna przypisać 
Karolowi/follicytowaf otwarcie Szlach- cyrkularnym Liftom Miniftra Roflyiskiego, 
te aby fię deklarowali dla Birona, os- priez które Autor powieda, źe follicytowano 
rńielaigc Hę upewniać tych o Protek- Szlachtęponieważ dopiero we dwa Mieiięce 
CVI Owoni swego ktorży by fię na- po przybyciu Xi§żęcia do Rygi pisane, nie-
kłonili do jego rcmonftracyi, a gro- mogły przed cżafem tego skutku fprawić. 
zić mocno na pollrach dnigim 97). 97) Niemiaf potrzeby Kiąie Erneft łan 

pizyciyniać liczby tyCh ktorźy niebyli po-
sluŁZ iemi Krolewicowi Imcji Karolowi. Nie-
zapomniano ieszcze fpofobow zażytych na 
wprowadzenie Krolewica Imci do Kurlandyi, 
były w swiezey pamięci te, ktoremi ftarano 
fię łagodzić dla odciggnienia od Xi§żęcia Er-
nefta lana wiernych onemu y życzliwych. 
Tym fatwiey żaś było Krolewicowi Imci ro
bić fobie Partyzantów, że Tytuły Chambel-
ianow , Pułkownikow Oberfteleutenantow y 
wiele innych które mogły bydź dane od Króla 
Imci były w lego dyfpozycyi. Nieopuszcza-
no uymować obietnicami y Tytułami tych, 
których niemożna było kontentować Do-

AW wędząc że daleko większa y zdro- brami. 
wiza Część Kurlandczykow ńatecz- lak prędko Xię/.e Erneft łan był w dro« 
nych w swoiey powinnofci zoftawali dze powracai.^c do Xieftw fwoich tak zaraz ' 
pizywi^zaiłi do Xi^iecla danego fobie większa część Szlachty Kurlandskiey deklaro-
od Króla y Rźeczypospolitey na wła- wali lię przy nim, y szczęsliwe konferencyi 
sne Jch proiby , rozumiano z pi ze- naszey Braterskiey zakończenie dowodem ieft 
ciwney Strony że obeciwsć Krolewi- niewątpliwego ich pi zywiązania , iako prze-
ca Imci w Kurlandyi ferca Im doda- ciwnie niezgoda uftawicznie trwai§ca na Sey-
wała, y w wiernofci utizymywała, mach na zvch prżez czas Pofleflyi Krolewica 
y 2 tcy priyczyny ułożono projekt Imci pokaźnie iawne Stanu Rycerskiego nie-
przymulić Oo do uft^pienia z Kraju ukontentowanie. 

98) Na wiele lię Autor odważył wzglę
dem Szlachty Kurlandskiey delikatney dosyć, 

w tym 



Dnia 24. Dercmbra Roku prze-zfe-
go Imćpan de Simolin posłał Oberlł^c-
Icutę la ^ta tchródera zapieczvtow ac 
Pitcz c..j Imperatorsk§ Rofryisk^ 
komjrć celn^ u ptiztiwoZLi na Rzece j 
wkrótce potvm tenże Offic) er poszedł 
na Pocztę ro-^kaźai^c Pocztmiftrźowi, 
aby Pieniędzy które mieć może w 
KaiTie, niewydawaf. Poczftmilłrz 
odpowiedziawszy, że od nikogo in
szego roskazow odbierać niemoźe, 
tyiko od Xi§ź^cia ;Fana swego, Offi-
cyer Rc (Ti^iski oświadczył, iż ieżeli 
nie b^dzie posłusznym, to Go z Do
mu wyrzucić każe y inszego Poczt-
miitrza osadzi y zaraz Warte pizy 
Dornie poftawif. Krolewic Imc po
słał ImcPanow LandhofFmeyftra de 
Ho we y Kanclerza Kejzerlinga 
do Imcpana Simolina , pyt.ai<2c fię ng 
iakim fundamencie, y iak§ wład;z§ 
tak poftępuie przeciw Prawom lego 
Krolewskiey Mości, Rźeczypofpoli-
tey y lego famego iako Xigżęcia Kur-
land kiego? ImćPan Konsylia-z Ros-
syiski odpowiedział z popędliwoscif, 
ie s/ucha woli Imperatorowey, która 
mu roskazała fekweflrować wszystkie 
Intrały Xięftwa, przydai^c, że nie
było by do tego pizyszło, gdyby nie-
odmowiono Konsyrtencyi ;Łimowey 
dla Woyska Roflyiskiego. Tegoż 
dnia pisał do wszy ftkich ti zymai^cy ch 
Dzierzawg Dobra Xigżęce Liii: Cyr
kularny , donosząc o Sekweftrże 
Imieniem Pani fwoiey, y roskaziii^c 
aby od tego czasu Summy z Dzier
żaw należące wypłacali do KafTy Jm-
peratorskiey , wzięwfzy także za 
prctcit odmówienie Zimowego ftano-
włska dla Woyska y hląc fię na Kio-

w t} m, co może rozumieć, że lefl z ich ofoti 
krzywdg , mianui^c zdrów z^ częścią tych, 
ktorży Ile deklarowali za olewicem Imcią, 
co ieft: z t} m żywszy uraz§ wszyfl kich do tey 
Strony niepi zywiązanych ; że przed upro-
wadieniem Krolewica Imci do Kurlaiidyi, 
lego Królewska Mość miał nieodmiennie 
prżez osmnascie Lat tych za rozeznanych, 
wiernych y prawdziwych Patryotow, ktorży 
byli przywiązani do Xi§źęc"a Ernefla lana (ia
ko pokazuie Lift Imci Pana Kanclerza Mała
chowskiego wyźey cytowany) grożąc pizcci-
wnym, że oftrefpofoby zażyte bed^ na ęizy-
mu^^zenie Ich do czynienia zadosyć powmno-
sci fwoiey. Co można widzie w Reskrypcie 
Królewskim fub Lit. E E. 

Nikt nie wie w Kurlandyi żeby Krole
wic Imc Karol poHanowiony był Xi§źęciem 
od całey Rżeczypofpolitey , y Autor tego 
wyprobować niepotiafi. 

lewica 



lewica Tmci Xl§ięcia Kurlaiidskicgo, 
ie priez to pokażaJ publicinie zJe 
fwoic dla Imperatorowey intencye. 

Daley poftępiii^c w ułożeniu 
fwoim przymusić Krelewica Inici do 
wyiechania z Kurlandyi , roskazal 
poftawić waitę u Magazynu Drew na 
potrzebę Krolewica Imci fprowadzo-
nvch. Wnocy między 24. y 25. dana 
Warta przy Domoftwie gdzie s§ Ar-
chiva. Zrana odebrano wiadomość, 
łe toz famo ftało lię u Młyna z kto-
rego m^ke brano na Dwor Xi^żęcy. 
Doiorca Stawów, który powinien 
dawać ryby na ftoł Xigiccy , donios! 
łe ma roskaz wiccey niedawać, y 
Adminaftratorowi dwocli Ekonomii 
zoftawionych dla prowidowama tegoż 
Stołu zakazano takie nic z tamt<{d 
nie wydawać do kuchni Xi§źtccy, po-
»ław zv do nich Ofłiczyera z kilkę 
Zołnieiźami. Nao(łatek Imcpan 
Konsyliat-z Koflyibki odebrał Magazyn 
Siana y Owsa, Mennicę BrcAvar, y 
nawet kurniki, w których karmiono 
drob na Stoł Xięźęcy , słowem: 
wczyftko opanował dla odi^cia Kró
le wicowi Imci fubsyftencyi. Prctext 
którym zasłania fwoie wiolencye, 
icft y bez fundamentu y złośliwie 
wymyślony. Krolewic Imc nigdy 
x^^enegowaf Stanowisk Zimowych 
dla Woyska Roflyiskiego , t)'lko fię 
ŻMlił na tOy ie Imć Pan Simoiin nie* 
uczyniwszy źadney do niego rekwi-
/ycyi, fam fwoi) woij u/oiył dyspar-
tymcnt tych Stanowisk, przydając, 
it lako znapowtnnosć fwoię Hołdow-
nika, t«k weźmie na to roskaz lego 
K.rolcwski«y Mości. Ale źadtiey 
Krolewic Imc nieczynił. oppozycyi 
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Woysku Roflyisketiiu > do czego y 
niemia? fpofobu owszem ftarania 
przyk/ada/ aby toż Woisko miało 
wszędzie należytą fubsyftency§ y 
wygodę. 

Lecz daymy to żeby Krolewic 
Inić odmówił był tey Konsyftencyi, 
iakim Prawem ImćPan Simoliii odważa 
fię dochodzić tego y karać Krolewica 
Imci, y tak fobie poftfpować wielo-
władnie w cudzym Pańftwie ? Dwor 
Rofryiski powiniem był w tym przy
padku adreflbwać fię do Króla y 
Rźeczypofpolitey, którym Samym 
Xi§że Kurlandski obligowany ieft 
fprawić fię z poftępkow fwoich. 

Ale fię domyślić można , że ta
kowe zadawania szczegulnie były uło
żone na zai§tizenie Serca Imperato-
rowey. lakoż dalsze gwałtowne po-
ftępki" Konsyliarza Roflyiskego w 
Kurlandyi były bez naymnieyszego 
w zgledu na urodzenie y Doftoieńrtwo 
nayiasnieyszego Krolewica Imci y 
na wzgardę Praw Jego Krolewskiey 
Mości y Rżeczpofpolitey fprowadżono 
więcey Woyska z Rygi, y napełnio
no żołnieritwem Miafto Mitawę, ofa-
dzono wszy{tkie drogi y przechody, 
poftawiono kordegardy pod famemt 
oknami Krolewica Imci y Pafac lego/ 
otoczono 99). 

<«• 

Hrabia Biron wiedząc dobrżc źe Krof 
Imc za zdaniem Senatu dał Jnwefty-
ture Xięftw Kurlaudi.kiego y Semt-
galskicgo Kiolcwicowi Imci Karolo-

99) Nieinfzym celem obferwAcye nasze* 
piszgc, tylko na obronę Praw prawdziwego 
naszego Xi§źęcia Erncfła lana funduigcyclv 
fie na Konftytucyach Rżeczyposlitey Polskiey 
y Xieftua Kuilandskiego, e.\amiiłowaliśmy 
wsżydkie propozycye w Memoryale wyrażo
ne, które Autor pizeciwko tymże l^rawom y 
Konftytiicyom allcguie. Ale co do skargi na 
Dwor Rofeyiski y lego Miniltra w Kurlandyi,. 
na to nicodpowiemy. Bo pie iojt rżecz nasza 

iudifi»" 



wl, Mcl|ga przeciwko temui Xi§źę-
ciu posiłki poftronne *, y w zamiaft 
ieby (ię był powinien j udać do lego 
Krolewskiey Mości y Rźeczpofpoli-
tey , dla przełożenia im racyi fwoich 
y upraszania o przy wrócenie mu Len-
nosci , odwala fię przywłaszczać fo
bie propria Au£loritate y z pomoc§ 
Sęfiedzkiey Potencyi ftracone Paii-
ftwo , przyiezdza do Mitawy w Mie-
ii^cu Styczniu, oznaymuie lianowi 
Szlacheskiemu o fwoim przybyciu , 
y konwokuie Stany pro die lo. Fe-
bruarii loo). 

Pi*cz takowe zuchwft/e przedfie w 
zięcia Oracił by wszelakie Prawo do 
Xię(twa I gd)'by muicszcze iakiekol-

juftyfikować poftępki tegoż Dłv<yru które Au
tor tak mocno y dosyć złośliwie krytykuie, 
ile że fię znayduie iuź Refpons w deklafacyi 
publiczney daney Rźeczypofpolitey przez Po-
s^a wielkiego Roflyiskiego o przyczynach , 
które były powodem, że Imperatorowa wdaie 
fię za słuszn§ fpraw§ Xi§źecia Ernefta lana; 
która deklaracya przyłączona fub Lit HH. 
oczywiście pokaźnie, że Autor krzywdę czyni 
Impcratorowey opacznie udai^c prawdziwe y 
fprawiedliwe ley niysli y uczynki, 

Alejpodzmy daley za .Autorem obwinia-
i^cym XiQzecia famego, 

loo) Wiedział prawda Xi§źe Ernefl; łan, 
he Kroi Imc za zdaniem części Senatu dał In-
weftyturę Krolewicowi Imci Karolowi. Ale 
o tym niesłyszał, żeby y On y Synowie le
go , byli kiedy pozwani y Sadzeni od Rżeczy-
pofpplitey, y żeby deklarowaszy Ich winne-
mi utraty Praw które mieli do Kurlandyi, dała 
Rżeczpofpolita lego Krolewskiey Mości zu
pełny moc inweftyować Krolewica Imci Karo-
ki, y niemogł słyszeć, ponieważ Rżeczpofpo
lita Sama nie wchodziła w żadne rzeczy , któ
re fię działy względem Kurlandyi ; dyfpono-
wawszy lego Królewska Mość z cżęsci§ , Se
natu hoc Feudo, bez wiadomości Stanu Ry
cerskiego. 

lak prędko tedy Xigze Ernefl: łan wy
szedł na wolność , tak zaraz proteftował fię 
przeciwko Seymowi od Krolewica Imci Karo
la złożonemu y piewsze lego flaranie było 
oznaymui§c lego Krolewskiey Mości o uwol
nieniu fwoim , fupplikować o przywrócenie 
doZięftwa, iako można widzieć fub Lit. II. 
KK. Ale kiedy nietylko lego Królewska 
Mość nieraczył mu odpisać, lecz ani Imc 
Xi^dz Podkanclerży Koronny Wodzicki ; ani 
nawet Imcpan Hrabia Briihl ; niczoftawało 
temuż Xi5Żęciu w tak wielkiey krzywdzie 
fwoiey, ktorey dopełniono, niechc^c y słu-

K s chać 



wiek 2ofttwa?o. Czynić fię albowiem 
Xi§ieciem po tym wszyftkim co (ię 
ftab', y chcieć e.vercere władze, 
ktorey mu nieprzywrocono, o co 
jiawet y nie profii lego Krolewskiey 
Mości Pana fwego Zwierzchnego, ieft 
to bez naymnieyszey w§tpliwosci po
pełnić Crimen Feloniae loi)» 

Tym bardziey ieszcze szukaięc y ak-
cieptiiigc pomoc Woyska Cudcoźiem-
skiego, nietentui|C przynaymnie y 
drogi, ktor§ by mógł dochodzić fpra-
wiedliwosci, prowadząc toi Woisko 
ad Actus violentos , oneż approbuięc, 
niemi fię utrzymuięc , y wdai§c wk-
snego Pana Zwierzchnego w poróż
nienia y niechęci z Poteucy§ S§(ie-
^k§ 102). 

chać użalenia lego y proiby, tylko przylę^ 
z iak nayźywsz§ wdzięcz iiosci§ ofiaidwang fo
bie pomoc Impęratorowey Roflfyiskiey, tak 
dla utrzymania fprawiedlivyosci co' do ofoby 
lego , iako dla zachowania Prowincyi Sęfie* 
dzkiey y całey Rźeczypofpolitey Polskiey 
przy Icb Prawach y Przywileiach. 

101)Pokazalismy w przeszłych obferwa-
cyach y przyłączonych Skryptach , źe Xi§źe 
Erneft łan prosił o przywrócenie mu Xieftwa 
ale źe mu" nawet y nieodpisano. Niemiał tedy 
inszego fpofobu , tylko'odzyskać lure pfłli-
mmi dobra" według Prawa należące fobie f 
których mu oddać niechicano , et exercere w 
nich też fame Actus lurisdictionis ktor© 
przedtym' exercebat in virtute auctoritatis le-
gitimae, ktorey ftracić niemogł prżez fwoie 
nieszczęście. Y moinasz to nazwać Crimen 
Feloniae?' 

102) leżeli Autor niema co wifcey za
dawać Xi§żęciu Erneftowi łanowi pro Crimine 
Feloniae, tylko źe przyi§ł fpradwiedliw^ Pro-
tekcyg y wfpaniał§ pomoc Imperatorowey 
Roflyiskiey, zortanie zawsze Xi§źe ufprawied-
liwiony przed wszvftkiemi, ktorźy bez przy
wiązania uważać zechcą Sytuaci§ w ktorey fig 
inaydował;. 

Dofyć (lę iuż dowiodło , iak gwałtownie 
y niefprawiedliwie poftępowało prieciwko 
Xi^zeciu Erneftowi łanowi.. Te za^ wsiyft-
kie racye , które tu Autor przydaie; db'wy
próbowania , źe wypadł z Prawa swego, non 
exiftebant ieszcze na ten czas, kiedy odebra
ne mu Feudum dano komu inszemu. Nic-
mowiono na ten czas tylko o declaracyi uczy^ 
nioney prźez Imć Pana de Groff Imieniem 
Imperatorowey, a takowa deklaracya nicczy-
niła Go , według Prawa Lennego , winnym 
utraty Xię{hv prawnie nabytych. Nikt mu 
nicMdwt^ Crimen Feloniae 

Terut 
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Teraz chcąc iuftyfikować co przeciwko 
Kięźeciu bez prawnie czyniono , a niemogęc 
Inaczey probować , źe fprawiedliwie byl wy-

*'zuty^ex Feudo , tylko przez konwikcy§ de 
Crimine Feloniae , oskarżai^ Go o to , źe 
pizyiqt pomoc RofTyiskę. Ale to oskarżenie 
choćby y byio fundamentalne, iak nie ieft, 
nienwglo by nic probować, iuź będęc po 
cza!ie ; fecundum principium luris Feudalis 
w tych flowach : Domtms ad prhationem cau-
Js exprejjd agens pojl Ittem conteftatam aliam 
fr'm exortam accumulare et ex ea vmcere ne-
ąuit* 

laka kol wiek tedy insza racya ktor§ by 
teraz można znalesć po Sentencyi wyrażone/ 
in Refultato Senatus Confilii Roku 1758- po
trzebowała by nowego oskarżenia y nowego 
Proceflu. lego Królewska Mość proponui§ę 
na ten czas tę fprawe w Senacie (który zawsze 
byf incompetens ludex bez Stanu Rycers
kiego ) nic więcey niewfpomina tylko tę De-
klaraćyę Miniftra Roflyiskiego Imieniem Im-
peratorowey Elżbiety, iako probuie Reful-
tatum temi Iłowy: 

Vt licet fi pro eliberatione eius ma cum nta-
fiula prole Sereitiffimus Rex, Domhius Hojler 
CUmentilfimus , ex re/ultato Senatus Con/ilti an" 
Mt 17 JO officia fua apud amkam ftbi Petro-^ 
burgetfem aulam interpofuerit, obflantetamen Sta
tus ratione eliberationem perfonae Ducis ex fequB" 
Jlro vn& cum mnfcula prole efficere non ufaJuit 
. - . , inque ipfo temport aula Petroburgen/is 
per mmtjlrum fuum bic Varfauiae commorantem 
ift fcripto declaraait, fe nunquam eliberationem 
Ducii Ernefti vna cum mąfcula prole ob ratio-
nes fiatus incmtefla^iles concedere pojje j idcirco 
S. K. Maje/las^ Domms Hofler ClementiJJimus, 
po/ł datam deliherationi Senatus propojittonem, 
provifa omni fecuritate quoad impofftbilitałem redi--

Jut Ducis Ernefli ad re^imen Ducatum Curlandiat 
K a 



tt Semigalliae ma cum niafcula prok vacantrnm 
Feudi declarabit. 

a Diploma Declarationis Vacantiae po
wtarza. 

Et licet fi Cafus ilUus ex vi folm Mi-
fłiftern et Regentme fuae m alienis ditionibus fub-

Jecutus, non adeo nos obligauerat, vt fubleuare 
Uhm ex boc infortunio debwjjemus, nihilominus 
accedeijte etiam Senatus Confilii KefuUato Ami 
1750. quaefiumus fer officia nojlra m amkano-
h'is Vetrohurgenji aula pro parte eius fdvorabilio^ 
res decifiones, Sed quoniam objiante Status ra-
łione nullum injlantiarum effe6lum pollweri nohis 
'valuimus .... cumque lam iwpoffibilttas re-
ditus ad Kegimen horum Ducatuum Ermfti lo-
amtis de Biron emsque mafculae prolis clare no-
bis patefafla fit, decernmus Ernejium loannem 
de  Bi ron  a  Praeroga t iu i s  e t  d i gn i ta te  Duc i s  C i ( f^  
landiae et Semigalliae vna cum mafcula eius 
pro U nljceff^e. 

Niemoźna tedy inaczey probować źe 
Xi§źe Erneft łan Iłiisznie był \v)'2uty ex Feur' 
do , tylko dowodząc , że Kroi z Senatem byf 
autoryzowany czynić to in fundamento tey 
Samey Deklaracyi ; insza wszelka racya by
ła by Caufa pofl fenteutiam accumulata , nie
mowlę , pcfl litem conteftatam bo niemoźna 
mówić fuijje litem conteftatam w tey fprawie 
Kiirlandskiey. 

Byli Sędziami lego Królewska Mość 
y Senat w fprawie , ktorcy Sgdzić niemogli, 
tak według Prawa Lennego, iako y według 
KonOytucyi Polskich , ani Xięże mógł bydź 
przymuszony przyznawać za Sędziów któ
rych by mianowali w własney Ich fprawie. 

Wiemy źe Feudum deftynowane było 
prźez Pana Zwierchnego Synowi własnemu. 
Wiemy także principium generale in Iiire : 
quod Dominui ludex ejfe nequit in Jua cauja, 
lel aliquo modo concerneute j imo et fimilcm 
caufdm bohem fufpeflus ejl. 

To 



Z waimył tedy wiefekroc razy tón" 
mniemany Wąie Kurlandski utiaclł 
wszyllkie Prawa, które mógł miec? 
Utrsicrł ie raraz nieczynigc zadosyć 
kondycyi potrzebney , et fine qua 

Inwefłytury swoiey , nieod-non 
dawszy Homagium in Perfona Kro-
!owi Imci, ani odebrawszy takież od 
fłanow Feudi potym ub acif prżcz 
krymina/ infamui^cy , prżez śmierć 
swoię cywilnę, prźcz Ceflyg bez pra
wny Kuriandyl in favorem Xi§ź^cia 
Jerzego Iłol ztyńskiego ; naoftatek 
pr/.ez naykryminalnicysze przcdlif-
uzi^clc okadzić llę znowu iii Feudo, 

To ieft tak pewne, ze luris Canfulti 
mówię : Dommus in prma injtanłia Vafallum 
non pteft adigere, coti/ilium alicwus a fe -
ęrdimiti in adminijlranda luftitia fequatur, 

lakimźe Prawem Miniftrowie lego Kro-
lewskiey Mości mogli radzić nayiasnieyszemii 
Panu> aby mianował Senat do Sadzenia Spra
wy Kurlandskiey przeciw Konftytucyom 
Rźeczypospolitey , Przywilejom Xięftwa Kur-
landskiego y Prawu Lennemu ? 

Co wszyftko doftatecznie probuie źe 
Xi§ie wyzuty był ex Feudo bez rozeznania 
Sprawy per ludicem competentem. 

W takim zas' przypadku wolno Holdo-
wnikowi, według Prawa Lennego , szukać 
pomocy, gdziekolwiek i§ znalesć może. lu-
ris Confultorum zdanie ieft; Vafallus , a Do
mino ftne caufae cogniticne deie^łus , non minus 
atque quilibet alius , incontinenti , et vbi amicos 
et auxilia bnhere poteft, impur.e Feudim mw-
perarc potejf, 

Eefpiecziie tedy mógł' Xąie zaźyÓ 
szczescia. swego , znalaźszy w ofobie Impe-
ratorowey Roftyiskiey tak wfpanialg Protek
torkę , która y Sprawę lego Iłusznę skute
cznie utizymuie , y przez wielkość Serca in-
terefrde fię do zachowania Praw Rźeczypos
politey y Xięftwa Kurlandskiego. Azatym 
niemasz racyi oskarżać Xi§żęcia Ernefta lana 
ie poroznił Pana swego zwierzchnego z Po^ 
tency^ S^lledzk^. 

Owszem fprawiedliwiey można by obró
cić te Skargę na tych Miniftrow, ktorźy ra
dami swemi lekkomyslnemii y poftępkami 
niedyskretnemi, y Krolowi nieprzyiaźii fpra-
wuię y catq Rzeczpospolitą chc§ pokłocić z 
t}/. Potencyg. Czego iednak y dotych czas 
nicdokazali, y nigdy niedokażg. Większa 
bowiem cz^sć ieft znait2cych dobrże praw
dziwe Interefta Rźeczypospolitey , ktorźy tak 
sq wyperswadowani o fprawicdliwofci y wfpa-

ma-



nieudattszy «{ ad fupremum Domi-
num , ale zacijgnęwtz)- pomocy, 
Woysk Cudz'!z:emskich y chcjc ru
gować Syna Królewskiego folennie 
pizez lego Królewską Mość inwe-
ftyowanego 103). 

nialych Sentymentach Imperatorowey ley^ 
mofci Roffyiskiey , źe temu nigdy wiary 
niedadzf , cokolwiek by chciano udawać na 
przeciw dobrym intencyom, z ktoremi fię 
taź Monarchini oświadcza dla Rźeczypofpo-
iitey. 

103) Odsysamy Czytelnika do obfer-
wacyi 20. 22. 25. 27. 28. 29. 30. 34. 37. 
41. 42. 44. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 65. 59. 
61. 62. 64. 65. 67. óg. 69. 70. 73. 75. 78. 
79. 80. 82. ̂ 6. 87. 91. 92. 94. 99. 100. 
101. niechc^c nic więcey odpowiedzieć na 
obelgi y fałsze , ktoremi Autor kończy de-
klamacyę swoię pizcciwko Xi§źeciu Erne-
ftowi łanowi. 

Pizyzna niewgtpiemy , ktokol«'iek nie
ma do źadney ftrony pi zy wiązania , źe^my 
pokazali dowody jia wszyftko z czymesmy 
fię oswiadc7yli. Ci zas ktorźy znai^ dosko
nale ifłotę rzeczy fupplcbunt iami 2 i ebie 
pewne particularitates , których nam okoli-
cxnofci niepczwalaię wypisywać, lubo i?u-
iylyhy do Na'zey Sprawy. 

Ale y tak dofyć mamy dla 5^atysfaf<cyi 
naszey , ieśmy pokazali cczywifc.e fłusznosć 
tey Sprawy , ktor^ Autor Memoryafu zaćmić 
ufilowaJ nicrżetcliicmi bez wftydu allc^a-
ryami. 

Daley od tego mieysca aź do koiłca Autor Memoryafu nicprzoftaic skarfyć 
(ię na Dwor PofTyiski y na Minifh a lego w Kurlandyi ; my obiasniwszy Hiuznosć 
fprawy Xi^iccia Ernefła lana informuigc Publicum o KonAytucyach Rieczypospolitey 
Pol kiey , o Prawach Kurlandyi ^ y o nicktor)ch ofobliwych okolic7,nofc"ach nie
wiadomy ćh do t}ch C7.as , zdaie nam f\ę ^esmy raxem dofyć tym fam}m juft}fil<o-
\rali iiciynki fprawiedliwey Imperatorowey Katarźyny II. y Miniflra ley pofłępki. 
Te t) lko iesTcze prź}'damy uwagę , ie Senatorowie , o ktoiych Autor pisv.e , ic 
hyłi poflani do Kurlandyi powagę lego Krolewskicy Mofci , niemogli tam bydż 
pr7yicci łako Autoi-y2owani na Kommiffy.;? ktorg fobie mieli dany ; ponieważ nigdy 
w tym Xięftwic niebyivai.7 przyznawani Kommiffuriami infi , tylko ci których na-
xnac/a y pos^?a RZcc7<pf»!t.polita , y Kommifforium Ich powinno było byd^. picc7,ęto-
wane duicma Piecięciami Koronny y Litewską , czego niczachowano. Mamy wi^c 
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y tu óbligacyę Tmperatofowey*teymci Roffyiskiey , ie y w tey okkaiyi utrzymiiie 
Prawa nasze nadwątlone njeraz Reskryptami, które lubo pod iednę tylko Pieczeci§ 
cxpedyowane bywaJy przymuszano naś do prżyięcia onych przeciwko Prawom 
Nasxym. 

Kończy tandem Autor-.Pismo swoie cxpreflyami srodze zelźyw^i^i, które 
mnieyfi prz).x»voite od człowieka roTumnego y uczonego. łCzytai§c oftatnię Kartę 
Memory^łu 7.daie (ię źe nie dowierźa fprawie swoiey , po xnać po nim iakoby wąt
pił czy znayd zle in publico dobre dU fiebie dyfpoxycye. Niepowinno mowi poU-
towame tłumić światła rozumu ani odwracać ferca od oftrych reguł fprawiedliwofęi. 
Pozwalamy nato, ale applikacyi , ktor§ ćzym, prźyznać niemoźemy , wypróbo
wawszy , że wszWlkie allegacye , fałszywe. Daley pisze : źe nieidz e rzecz o 
Xi^ięcla iii*odzonego do Panowania. Coź to znaczy ? leżeli niebył urodzonym ,do 
Paiwjwania , iakże Kroi Imć z ktorego roskazu Autor chlubi fię źe pifał swoy 
moryał 2s)alazł w nim tak'wyfokic przymioty zgodne, do rźędow ? Dlaczegóż lego 
Królewska Mość uprzedził Go oświadczeniem swoim y obligował do prżyięcia God-
nofci Xię2tcey ? Niemlal prawdziwie Autor należy tey , na to » co pifał, uwagi, bo 
tym famym zadaie niby indirecłe Nayiasnieyzemu Panu albo nie rźetelnosć albo 

. picwiadomosć. Reszta ai do oilatniego wiersza tego Memoryału » w podobnych 
ieft niepi^ylloynych cxprefFyach. Widzieć można że ins7.y blask , roiny od fpra-
wiedliwey y chwalebney litofci , zaćmił światło rozumu Autora, y odwrocił ferce je
go od Reguł świętobliwych prawdy. Poźnać łatwo Pifarża fakryfikui^cego honor y 
rcputacy^ swoię dla intercfTu lub Ambicyi. Ale nikt pewnie uwieść lig nieda fofi-
ftycznym lego Argumentom , y na ofłatku prawda gorę weźmie. 

My'kończyć tę Autorowi daiemy Radę, żeby nieobracał tak na rle nauki 
«woiey , ktorey mu nieprżeczemy , iak uczynił w tey okkai.yi, y tę broń zażyty na 
saflumeuie impoAury y niefprawiedliwofci, zachował raczey na obronę prawdy y Prawa. 

L PISMA 
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PISMA lUSTYFIKUIĄCE, 
A. 

Extradus ex Padis Subjećtionis. d. Aa. 1551. ex lib. de ftatibus 
Kurlandiae^ foL 70. 

I v.m autem in conditionibus fubje£Honrs etc. etc. Dedimus praeterea fidetn 
ficut et praefentibus literis fanfte damus ; recipirnus atque promittimus , Nos 

tam Principi ipłi, quam ciuitatibus aliis , vel fubditls Aiis cuiusque ordinis vel flałnas 
fuerint, liberum vfum religionis , cultusque diuinl, et receptorum rituum, fccim-
dum Augulłanam Confeflionem, in fois ecclefiis , totiusque rei eccle(iarticae intc-
gram adminiftrationem licut eam haftenus habuerunt f liberę permifimus ; ncc in et 
vUam mutationem facłuros, neque> vt ab aliis fiat^ permilluros. 

F. 

Lift Cefarza Karola VI. z powinszowaniem Xi^żętio Erneftowi ła
nowi Mitry Xi^zecey d. d. w Wiedniu 8 Novembr» 1737. 

. . . Najmilszy Kuzynie y Xig.źe, 
^ lak prędkosmy fię dowiedzieli , źe godna Ofoba Waszey Miłofci wywyższo

na zoflała przez iednoftaynę Elekcy§ na Godność Xi^^cia Kurlandskiego , zarar. 
oświadczyliśmy Mu prźcz ImcPanade Hohenholtz radość zt§d nasxę. Może tedy Wasza 
Miłość fędzić iak prawdziwie cleszyiismy fię y cieszemy z tak pr7.yiemney nam oko-
licznofci. Tym czafem niezmnieyszym ukontentowaniem odebrałem Lift Waszey 
Miłofci oznaymuigcy de data 23. lulii który mi nowę podaie okkazy^ do powinszo
wania Mu szczerego y oświadczenia powtornie , iak fię interefTuię do wszyftkiego, 
cokolwiek z pomyslnofci^ dla niego » y dla należących do niego bydź może. A iako 
Wa^za Miłość upewnia mię z lowu , że ftarać (ię będzies?. 2 wszelkg attencyg o to 
w-zyltko co może utwierdzić fcifly y wieczny związek między obiema Dworami, 
niemogę zaniechac oświadczenia'mu rowno zupełney moiey rekognicyi y ukontento
wania. Okolicznofci teraznieysze takie f§ , że trzeba z pilnofcię oddalać rożne rże-
czy , ktoreby do tego końca prżeszkod^ bydć mogły. Rozumiem że dałem dofla-
teczne dowody prawdziwych moich vSentymentow do złączenia tego fqî gaî cych Cię, 
fpoduewai^c lię rowncy wzaiemnofci od Naymilbzey Siolby Nabzey Carowey ley-

mofci 
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mofci. Doswiadcienie i przeszłego czafii, powinno fprawiedUwie bydi: reguł§ y 
przeftrog^ na priyszly. left tedy potrxeba nieodbita czynić z oftroznofci§ , ażeby 
dnidxy niedokazali tego , coby rozerwać mogło tak szczęsliwy zwitek z ktorego 
można fie pomyślnych fpodzlewać skutków. Do czego Wasxa Milosć naywiecey 
dopomodz możesz. Więc iako ^nam chv^-alebn^ I«go żarliwość o Intereda Panftw* 
RciTyiskiego , oraz y nieuftann§ pilność do utrzymania szczgsliwego Traktatu Kolli-
gacyi, między obiema Dworami , tak na teyże wszyftkę moię zakładam poufatosć. 
Prżyczynisz Wasza Miłość prżez to względu na wielkie swoie zasługi y eftymacy^ 
na ktor§^ fobie zarobił u Domu mego Arcy Xi5Żfcego •, u Pańftwa RolTyiskiego , y 
u całego Świata Chizescianskiego. la z atyjn iefłem x przywiązaniem dla niego Do
bry Kuiyn. Datt w Wiedniu Dnia g Novemb. 1737. 

Naymilszy Kuzynie y Xi§źe 
Wasz kochai§cy Cou(in 

Karol. 
Naszemu Naymilszemu Kuzynowi y TG^żęciu Erneftowi łanowi» Xi§Ź£ciu w 

Inflanciech Kurlandskiemu y Semigalskiemu. 
C. 

Lift Krola Angielskiego odpisui^ na Lift Xi^żęcia pifany do tegoż 
Kroia dic ^ Septemb. 1737. 

Jerzy Drugi z Laski Eożęy Kroi melki^ BrytamVi^ Vrancyi y Irian" 
dyi^ Obrońca fViary^ Brunszwicki y Liineburskd Podskarbi 

Wielki y EŁIdor 5. Pańjłwa Rzymskiego, 
Mofci Xi§że Nasz Naymilszy Kuzynie. 

Dowiedzieliśmy fię z ofobliwę fatysfakcyi prżez Lift pifany do Nas o pirJyisdu 
Waszey Ki^żęcey Mofci doXię(lwKiirlandskiego y Semigalskiego prżez iednomyslne 
wybranie od Stanów tego Kra"iu. Winszuiemy tego całym Sercem Waszey Xigzecey 
Mofci życząc ażebyś panował w iak naydłuz^^ze Lata w tych Xięfłwach , któreś na 
byl z takim szczęściem y pomyslnofcię , iak fobie fam życzyć możesz iako też aże
by Potomkowie lego Męskiey Płci utwierdzeni w nich byli na wieki. A iako prżyi-
muiemy z należytym podziękowaniem , upewnienie które nam czynisz o swoiey 
pi zyiażiii, tak szukać będziemy wszelkich okkazyi do oswiadc/.enia mu naszey zu-
pcłney Konfyderacyi y przyiaźni 7. ktorj ieflełmy mu przywiązani. Datt w 
Hamptoncourt Pałacu Naszym J,. 0£iobr. 1737. 

Mofci Xięże 
Wasz kochai§cy Coufin 

leizy. 
Reiche. 

Xi9Ż' ciu fmd Ni«zemu Naynilsxcmu Couiynowi Erneflowi łanowi Xi§ż<j,clu w Inflan
ciech Kurlindskiemu y Semigalukicmu,Pinu Baronii Wartemberghkiey w Peteiburgu, 

La D. 
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D. 

Lift Krola Imci Francuskiego do tegoż, Xi9<żęcia. 
Moy Kuzynie. 

Oznaymienie które mi czynisz przez Lift swoy de tj Septemb. o przyisciu 
swoim do Xigftw Kurlandskiego y Semigals kiego , tym większe prźynioffo mi ukon
tentowanie , żem ieft wyperswadowany o szczerych Sentymentach ó których mię 
upewniasz w tey okkazyi. Winszuiemy tedy z radofci§ tey okolićznosci, iyci^c 
skutecznego w niey szczęscia. Niechciey wętpić że będę rad kontrybuować do 
wszyftkiego cokolwiek może bydź z pomyślnością dla osoby lego we wszyftkich ok-
kazyach, w których będę mu oswiadc7.yć mógł moię eftymacy§. Tym czafem proszę 
Pa la Boga , ażeby Was miaJ moy Kuzynie w swoiey Swiętey y godney ih-aiy» 
Pilany -w Werfalu die 2 Decemb» 1737. 

Ludwik 
Amelot. 

Kuzynowi Memu Xi§ięciu Erneftowi łanowi Kurlandskiemu. 

K 

Lift Króla Imci Hiszpallskiego» 
Moy Kuzynie» 

Odebrałem Lift Wasz de 17 prźez który oznaymuiesz nam o wywyzszenii» 
swoim do Xięftwa Kurlandskiego. lako fię interefluię do lego flawy iak nietylko 
cieszę fię z tey okolicznofci ale y zyczę mu wszelkich pomysinofci, których igduó 
możesz^ y których zalTu gi lego Ipodziewać mu fię kai^. Za tym proszę Pana Boga etc. 
W Aranjuez cę 12 lunii 1738« 

Filipe. H. 
Kuzynowi Memu yijięciu Kurlandskiemu. 

F. 

Lift Króla Imci Prnskifgo, 
Fryderyk Wilhelm z Laski Bożey Kroi Pruski etc. 

Mości Xi§ie Nas Naymilszy Rrzyiadelu. 
Lift Wat-zeey Xifzecey Mości pofTany do nas , daie nam przyiemnj okkazyę 

winszować Mu obrania na Xięftwo Kurlandskie, które pot)'m potwierdzone było priez 
lego Królewską Mość Króla Polskiego. A iako żądaliśmy zawsze szczerie wszelkie
go Wa«>zey Xię^.'>cey Mości szczęscia y pomyslnofci, tak iyczemy całym Sercem# 
aieby Panowanie lego w XicfKvach Kurlandskim y Semigalskim było prłccijgnione 
naydłui^ze Lata, y Potomftwo lego panowało po Nim 1 równym szcz^scicm y pomy-
ilnofci§ zawsze trwai^c^j. 

Priei 
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Pr>.ez tę lai przyiazS ktor§ mamy dla W. X. Md Hedzle dla nas x ofobHwym 
Bkontentowaniem oświadczać Mu j Zac^ey lego Familii chęci nasxe zyczliwe--, y 
dawać Ich rietelne zawsze dowody. O czym chcley y bydź wyperswadowanym, 
iako y o ftateczłiey eftymacyi z ktor§ zoftaiemy nieodmiennie. 

Mofci Xi§ie 
Xięłęciu Imci Ernefłowi Ianov^'i Xi§źęciu Wasz kochai§cy Przyiaciel 

w IiiHanciech ICirlandskiemu y Fryderyk Wilhelm. 
SemigaUkiemu Panu Baronii 
Wartenberskiey, A. B. V. Benthen. H. V. Podewil. 

G. 
Li(ł Krolewica Imci Pruskiego, 

My Fryderyk z Bożcy Laski Krolewic Pruski etc. 
Mości Xtgiee. 

Dowiedzieliśmy fię z wielkim ukontentowaniem prźez Lift lego do Nas po
siany, że Sta ty K.urla:idskie obrafy iednomyslnie Waszf Mość Xi^ieciem 
fwoim. lako dziękuiemy W. X. Md za tę wiadomość ̂  tak niechcielismy , opuścić 
szczerego Mu powinsxowania , piźy którym źyczemy ftatecznego W. X. Md 
szc. cia y nieprzerwaney Satisfakcyi zoflai^c na zawsze. Pisań w Berlinie 30. 
Decemb. 1737» 

Mości Xięźe 
Wasz kochaigcy Prźyiaciel 

Fryderyk. 
Xię#.ęciu Tmct Erneftowi łanowi 

Xi^^ciu w Inflaiiciech Kurłandskiemu y Semigalsklemu ' 
Panu Baronii Wartenberskiey. W Petersburgu. 

H. 
Lift Króla Imci Duńskiego. 

Kryftyart Szofly z Bożey Laski Kroi Duński y Norwegski Vozdra^ 
wiamy Naszego \aymilszego frżyiaciela y Xig.ż^cia, 

Dowiedzieliśmy fię 2 ukontentowaniem prźez^ift odebrany od Waszey Mi
łości d. d. Septemb,, iako pozeysciu Meikiey Płci Familii Xi^iecey do tych czai 
panui^cey w Kurlandyi, Stany tego Xięfłwa obrafy Wasz^ Miłość fwoim Xi§i^ciem, y 
ic Kroi Imc Polski iako Pan Zwierzchny konfirmowaJ Go in omni forma. 

A iako to Obranie od Stanów Kurłaiid>kich przynofi Nam osobliw§ Satysfak-
, tak uit;cbcieU:>iny odw/oczyć powinszowania Waszey Miłości szczerego, iycięc 

L 3 całym 
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caJym Sercem ażebyś rzg^dy fwoie zaczęte przeci?gn§ł w dfugie Lata z wszelką dU 
Dobra Fo-politego porayslnesci§ y żeb/i podał w iak iMypoznic/sze czasy tg god-
nosui mjmkom fwoim. 

Naofłatek upewniamy Wasze Mifosć, źe będiie dla Nas z prawdziwym ukon
tentowaniem dawać dowody w każdych okkazyach rzetelne, iak ieiłesmy dU niego z 
przywiązaniem proszęc Pana Boga, ażeby Go mial wjfwoie/ fwietc/ y godne/ opiece. 
Datt w Zamku Fńdrichsbourg ig. Novemb. 1737. 

Waszey Miłości 
dobry Prźyificiel 

Kryftyan Kroi 
I. ,F/v. SchuliflL 

Xijieciu Imci Erneftowi łanowi 
Kurlandskiemu. 

I. 
Lift Króla Imci Szwedzkiego. 

Mj Fryderyk z Laski Bożey Kroi Szwedzki, GotskJ, PTandahki etc. 
Pozdrawiamy Naszego Naymihzego Pr żyta cielą Xig.żęi'ia Ernejla 

lana 'Kig.żęcia w Inflanciech Kurlandskiego y SemigalskJego etc. 
Dowiaduiemy fle z osozliwsz§ Satysfakcyę przez Lift Pizyiacielski Waszey^ 

Mlfosci die ,5. Septemb. iako po zeysciu Xiężęcia Ferdynanda Kurlandskiego , Stany 
tegoi Xieftwa obrały Waszę Miłość fwoim Xi§żj.ciem iednolUynemi głosami y ie Kroi 
Imc Polski, iako Pan Zwierzchny raczył, na rek wizy cy^ pomienionich Stanów ap-
probować y konfirmować prźez Diploma Elekcyę fpadłę na osobę Waszey Miłości. 
Niechcielismy tedy opuścić oświadczeniu Mu, iak Nas kontentuie wiadomość, ktorf 
Nam o tym daiesz, mai^c onę za pewny dowod affektu lego ku Nam y Kroleftwu 
Naszemu. Będziemy wdzięczni w każdey okkazyi tego dowodu Pizyiaini, y 
winszuiemy Mu szczerze prźyiscia do Ri§dow tych Xięftw, zycz^c całym Sercem, 
abyś zażywał tey szczesliwoici w długie Lata dla włai-ney fwoiey yDomu fwego Xi§żtce-
go Satisfakcyi, z czego szczerże zaw&ze cieszyć fjj będżiemy zoAai^c. W Sztt>kol-
mie ai. Novemb, 1737. 

Waszey Miłości 
Wierny Priyiaciel 

Fryderyk. 
de Gcddal. 

Zlfięciu Imci Emeftowi łanowi 
Kurltodsklemu. 

K. 
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K. 

Kopia Rcskriptu Krola Imci Polskiego Elektora Saskiego do Imci Pa
na GrafFa Lyoara Po^^a Satkicgo u Rolśyiskiego Dworu d. d. W 
WarsŁawie 23. Novf^mbris Anno 1734- który w sobie zawiera 
rośkiz częftowjd 1'mci Pana Birona Podkonnorżego w Rolsyiskie-
go X'ę'lvvcm K'Irlandiim, in ca(u że by też Xi^ftwo wakowad 
mialo prż'Z Saiierd Xięcia Ferdynanda. 

U^ricymie^ Narff Wiry l 
Mysłfc niedopiero o szrodkach lak by odwdzięczyć Imci Panu Podkomor-

iemu Ro^yiskiemu, Graffbwi Biranowi przysiugi y fłarania gorliwie dla Nas, y do-
brcy fprawy pried y po wyw)'żs'iieniu Na(zym na Tron Polski czynione y podifte 
w fpofob lemu prźyiem:iy y wyfta- miący równie Nasrey wdzięczności y lego za-

•ługom ; przychoclzi Nam na pamięć, że za życia fpoczywaięcego w Bogu Oyca 
na zfgo z pewnych przyczyn wzwyż wyrażonemu Graffbwi BironowiXięftwa Kurlands-
kief.o hyU uczyniona nadżieia, ktorę prżyięc wzbraniał fię, podobno bardziey dla 
tii]di)osci wykona iia prżylgcx mych do tego kondycyi, iak dla wyrażonych na ow 
czas pra czyn. Odmienne okoliczności gdy fposobnicyze czynię ziszczenie fię tego 
Proiektu, gdy 7afożona na ten czas kondycy a pewnego Małżenftwa dla Xięcia lana 
Adolfa, Sax - Wciffenfels , prżez tegoż Xiecia aktualne zaręczenie Xiężniczki de Go-
tha upada ; iedynie wiedzieć Nam należy , czyli Imc Pan Graf Biron zyczy fobie lub 
nie ofiadać Krzesło Xii^ihva Kurlandskiego po fmierci Xifcia Ferdynanda; wyiedna-
W5zy fobie zezwolenie Imperatorowey leymci Rofsy;iskiey y Cesarza Imci Rźymskie-
go (które wątpliwe bydż niemoże) czyli zechce przez fwoich Prżyiacioł, zmierżą-
i^ce do tego czynić kroki, żeby Stany Kurlandskie w czafie i\voim u Nas dopraszały 
łię abyśmy Im tegoż Graffa Birona nadali za Rżędce. Co gdyby uczynić podięł fię, 
upewnić y ubezpieczyć Go może de, że chętnie lię prżychylemy do życzenia Sta
nów , y że lego osobę ( iako z wielorakich względów wielie Nam miłego Prżyiaciela) 
godnoscię Xiężęcę y PoffelTyę huius Feudi Kroleftwa Na-^zego prżed innemi zaszczy
conego oglądać nayprzyiemniey Nam będżie. Przykazuiemy Wam , żebyście w tey 
mieiże Mysi Imci Pana Graffa Birona wyrożumieli y dla lepszego prźyswiadczenia 
dobromyslnego wyrażenia (ię naszego y mocney determinacyi, żebyście mu orygi-
iialiiy te.i Rc krypt podpisem Ręki Naszey Ih^ierdżony pokazali, y Nas uwiadomili 
1 czym (]ę wyda Pan Graff Biron na uczynione Jemu propozycye , oiboźnosć y 
Sekiet Wam do czasu zalecaięc, ta ieft Nasza wola y tey roskaz^ o lasce Naszey 
Was upewniamy. Datum w Warszawie 23. Novembris 1734. 

Augullus Rex. 
A. G. Sulkowski. 

1» Brilhl. 
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Lift Grnffi BrOhh do Xi9^7ęcia Ernefta hna , na ten czas GraflFa Bi-
rond, prżtz który fę pokzuie , że Dwór Sa^ki taił prżed Dwo -
rem , żt Kroi lird umislil Go za Kandydata do Xi^llwa Kur-
laad^kiego^ 

Monfetgneur t 
Wielki odebrałem honor z LifKi IWWMWMPan* d. praesenę do mnie 

wTasnę ręk§ pisanego. Ale razem zawftydjłaszmię , priydai^c takie pochwałjr 
niezas/uione ^ źe nieieHem w fposobnofcl ii aczey na nie odpisać, tylko upewniaięc 
IWWMmPana, źe (ię flarać iako na)uftlniey będę, abym fprawdzi/ te dobrę opinią 
ktorę raczysz mieć o mnie, prźez s2czer§ applikacyę y źarliivosć moie dla Dobrm 
pospolitego, y ku zbawiennym IWWMmPana intencyom, które do tego końca 

'smierźai^. 
Mniey ieszcze wymowni^yszy iefłem gdy przychodzi szacować fprtwedli-

wie wielkie priymioty y zasługi IWWMmPana które uenerować z pod^iwieniem 
fiaieiy mi wysławiai^c iak słusznie należy , w ka/dych okkazyach zbawienne rady, 
które IWWMmPan podaie^z Nayiasniey zey Impe. atorowey leymci RoHyi. kiey nt 
poiytek własnych ley Intereflow złączonych z InterelFami lego Krolewskłey Moici 
Pana mego Miłościwego. 

A iako raczyłeś TWWMmPan otworiyć mi fię Poufale względem Interes-
fow Kurlandskich-, tak dziękui^c za ten dowod osobliwy poufałości , t) m mniey 
mam skrupułu wyexplikowac fię wzaiemnie otwarcie y fzcciźe IWWMmPanu , co 

t)'ch okoliczności wspomnionjch Xitftw, o których pi»zc.'z do mnie żem 
left wyperswadowany, iź mię niexechccz podać wż^dhe niebespicczcnltuo , y źe 
tę moię poufałość będżiesz raczył trźymać w ofti oinosci. 

Chwalebno ieft y przyrodźono IWWMmPanu (łarać fię outrźymanie dawney 
uft«wy y formy Rź§dow oyczyzny fwoiey pod Xi^^ccicm obowujzanym wierno^ cię y 
Hołdem Koronie Polskiey , podług Inte. e(row S^lijedz^wa Nayiasnieyszey impera 
torowey leymci Roflyiskiey y podług Myśli lego Jirolewskiey Mo^-ci Pana m«go Mi
łościwego , nikt t«go ganić niemoźe , iako nikt skutrczniey nad IWWMmPana, nio-
potrafi dopomodl do promowowania y '/akonczenia tey fprawy. 

Co do lego Krolewskiey Mosci Pana Mego Miłościwego , moźes/ 
TWWMmPan fundować (ię na lego skłonnosci , y fentymeiitach dobrie fpriyiaię-
cych, a ia fię będę miał za szcz^sliwogo , ieźeli bydź mogę fposobnym pi"źyłtz ć 
fię prlcz iakękulwiek priysługę pożyteczny do skutku tak chwalebnego prżcd-
fięwrięcia. Prźynaymniey kontrybuować do tego chętnie b^dę pod R<ikę , Ile moźno-
tci moiey , gdy wiadomo i«fl,źe niewolno Minillrowi Saskiemu wdawać llę publicz-
luc w Intarella - do Kruledwa tego. Ob^dzibz Sam IWWMmPan, 

U 
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7C ten Intereff tak wielkiey konsekwencyi, potrzebuie bydź traktowanym z wielką 
olboinosci? y delikatności? względem Senatu y Stanu Rycerskiego tego Kroleftwa , 
y ie osobliwie trźeba przeszkodzić, ażeby Polacy nie mogli mieć fuppozycyi iakoby 
lego Królewska Mość wszedł iuż w iakie x RolTyg obowi§zki do tego fię ibffuięce ; 
ale ażeby raczey udawało fię, iż Nayiasnieyszy Pan determinował fię przez powtor-
ione y ufilne inftancye od Imperatorowey leymci RoflTyiskiey do fiebie y do Rżecxy-
pospoUtey zaniefione-, wdać powagę fwoie, y proponować Serio Stanom Rżeczypo-
fpolitey, rcwokowanie konftytucyi Roku 1726. Co fię tycze Xię{Hva Kurlandskiego, 
poiwalaigc dobrowolnie Stanom tegoż Xieflwa woln§ Xijj2?cia Elekcyą, zwłaszcza źe 
tym fposobem kray ten byłby znowu zupełnie obowiązanym nłeuilaięcg wiernością 
ku Kżeczypośpolitey. Zk§d były by podług słabego rozumienia mego, dwa Punkta 
do rezolucyi i) pożwolenie na Elekcy? Xigzacia. 2) Mianowanie osoby prźyzwoitey 
do tey godności. v 

Gdy pierwszy Punkt, iako naytmdnieyszy w Rzeczypofpolitey będzie na-
mowiony, diugi fię łatwo fam z fiebie ufoźy międ7,y obiema Dworami. Do namówie
nia tamtego, xdaig fię bydź dwa fposoby •, to ieft albo pomieścić propoxycy§ Dworu 
P,ofi"yiskiego w Deliberacye na przysrły Seym, ażeby była podana w Inftrukcyach 
Posłom od Woicwodxtw, albo ułożyć razem z okkazyi ponowienia Traktatów między 
Pohkj y RolFya , Intereffa Kurlandskie, do approbacyi potym na Seymie. 

Aże IWIm Pan JJaron de Kcyserling rozumiał pierwszy , fposob bardzo 
podległy trudnościom, prżeto rezolwował fię zaczfć od dnigiego , y z . tey przy
czyny reprezentował lego Krolewskiey Moscl potrzebę kontynuowania konferencvi 
z Xi;i/ecicm l^rvmasem y 7 in'zemi Koniminarżami PoUkiemi, Więc też lego Królew
ska Mijić przywołał tu Xigzecia Prymasa, y trzeba czekać skutku. 

Co fię tyc/.c Kandydata do Godności Xigżęcia Kurlandskiego nieotworżono 
fię tu inaczey do tych czas z tym, wspomnionemu Miniftrowi Pełnomocnemu, 
tylko upewniai^c, że lego Królewska Mości niedefłynował tego Xięftwa dla żadne
go z krcu .iych fwoicli, ale że zgodzi fię chętnie z Imperatorowi leymoscic^ Ros-
syi«iką wzgl.dcm wybrania osoby pizyicmney obiema Dworom. Po uczynioney 
l-:lfkcyi , gdy przyznana będżie od Ich MCWPanow Polakow , raczysz mię 
IWWMmPan informować iako nayprędzey, „ieżeli y iak daleko można fię będżie 
„wyiawić z tey tu Strony Imci i'anu Baronowi Kayserlingowi wzgłędem osoby 
^.prży^złogo X.j/icia Kurland kiego 

Wyraża z IWW.NImPan , że Imperatorowa leymosć niebędźie nikogo 
proponowafa . ale fię fpusci w tym^ na zdanie lego Krolewskiey Mości. Ale iako 
le;^o KróleiVbka Mość dla zbyc-a fię niewygodnych Sollicytacyi Cudzoziemskich y 
zchy niez jllawił clenia fuspicyi iadney w Narodżie Polskim', ieft w Intcncyi pożwolić 
łoh MCmPanom Kurlandczykom Elekcyg takiego Xi3Żęcia z Ich dobreywoli, kto-
ry by był pri)iemnym y Nayiasnicyszey Imperatorowey, y lego Krolewskiey Mo
ści . y piżrz to naysposobnieyi-zym do tey Godności, zgadniesz IWWMmPan 
fiin łatwo icżclł zęchccsz na moment iedcn zapomnieć wfpaniałey fwoiey mode-

M ' " ftyi 



ftvi na iakie godne Subieftum padnie Elekcya Xigzecla , podług mysU lego Krolev?^". 
skiey NIosci, y szczerego ź§dania prawdżiwego IWWMmPana sfugi. Będzie \r 
fwoim czaf.e fiaranie insynuować to Szlachcie Kurlandskiey. 

Ka oftatek niebyio mi tayno po cz3sci, y ieftein tym doftateczniey infor-
mowanv od IWWMmPana o syUiacyi tychże Xieftvv, y Dobr Xi§ięc)ch obci§źo-
n\ ch d/ugami> które intratę znacznie umnieyszai§. Ale może bydź że Sukcelfy» 
mai^ca naftępić po Xi§źęciu Imci Ferdynandzie podaskuteczne fposoby do wykupie* 
nia tam y fam Dobr zafławnych. 

Kohcz§c ten Liift przepraszam IWWMmPana za SmiaJosć moię, żędai^c 
ażebys mi raczył kommunikować myśli fwoie o tym wszyfłkim , y o dalszey w; 
Intereflach Kurlandskich negociacyi. Suppiikuig oraz o kontynuacyg nieosiacowa--
ney Dobroci lego y ieftem z wszelka weneracy§ 

IWWMWmPana 
Nayniyszym wiele prźy wigźanym» 

Sług^ 
w Warszawie d.e CriihL' 
die lo. Februarii 1736. 

M. 

Lifl Króla Imci Polskiego do-Graffa Birona , w którym iiżnaie Go-
aHy^posDb^ieyszym y nayprźyiemnieyszym do XiQfiwa Kiirland-^ 
skiego , y. ż9^da aby prżyi^t cicho to sobie ofiarowane. 
Z Warszawy die 22. Febr. i73<^. 

Wielokrotnie WMmPanu, a mianowicie przez "Pana GrafFa Lvnara szczerę 
moi^ odwdzęczcnia ochotę oświadczyć ka/ał^m, za te gorliwość 7. ktor^ moie r Imt 
peratorow^ leymoscig Intereffa nieroździelnie zliczone dozicrasz y przyspieszasz. 
Równie zaleciłem uwiadomić WMmPana , iakie sę 1. tych przyczyn wynikai.yce 
intencyc moie dla godney lego osoby , prźy nafł^pić mai^cym wkrótce obieraniu 
Xi(.cia Kurlandskiego ; ale kiedy z nayswieźszych relacyi wzwyż wyrażonego Pos/a 
mego dowiaduie fię, o pomnożonych dla mnie dowodach trwałey WMPana poufa
łości, skłon losci osobliwcy, y że niszczy: z v niedopuszcza z insynuacyc, które by 
Intercd im moim mogły by bydź szkodliwe, okazywać WMPanu upewnienia pr7,y-
czyniaięcey 1,e co raz wd/.łccz:ioFci moiey niezanjedbywam, y nietylko nayobowitj-
za.i^ze WMPaau czynię dzięki, ale bez dłuższey zwłoki poufale mu y łaskawie otwie
ram mysi moię, o teyże zi-zczeniu fif pewnym Go czyni<2c. Nakłoniony ieftem Kur-
landczykom po nafl^pionym zeysciu Xiccia Ferdynanda Imci, po7.wolić wolne 2 
posrodka ficbic obieranie nowego Xiecia tego bul^c rczumienia że fię to naylepiey 
zgadza x intercflem K.roleiKva Polskiego v^zgi^em obowi^zkow Feudalnych Xię{'rw 
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Kurlandskiego y Semigalsklego z tym Pahftwem. Ze zas między'Kmlandsk§ Szlach
ty de Xi§z.cego PiersxeAftwa nikogo niesędźę godnieyszego moźnieyszego y mil'^zego 
Imperatorowey leymci y Sobie, iak uprze) mie nam miłego Imci Pana GrafFa Mi
rona , zaż) w czafie fwo rn po/Avolone fobie fjo, oby, aby tenże Pan Graff a niekto 
in'zy do tey był wyw}<Zvzony godności. Frż.yk&za^em ieinak naypoufal zemu przy 
c^obie moiey ziayduigcemu lie Gabinetowemu Miniflrowi Cafy ten Proiekt trzymać 
vitaiony , umawiać y znoHć fię w tym lntereflie*z WMPanem , tą którą sam 
WMPan sądzić b dxie-z aaybeyspiecz<iiey.2g drogę , ażeby skoro przez Rzecz
pospolitą naywiększe wz^ędem obierania wolnego Xiecia Kurlandvkiego ułatwione 
btdą trudnoici , moic dla WMPana Życzliwe chsCi skutek odbierać mogły, fpodzie-
wam fię że ieżeli znana WMPana skrom.iosć żywszych dla fiebie famego niepozwo-
li krokow , milczącym iednak zezwoleniem y przez Przyiacioł tgm gdzie tego po-
trieba wyciągnie , dzielić zechcesz flarania moie ; zupełną w każdych okolicznofciach 
przyła/ni WMPana pokładaiąc ufność, y nieodmi^nney Łasce Naszey Królewskie/ 
upewniam y zodawam prxychylnie 

Auguftus Rex. 

Relacya o KommifTyi Kiirlandskiey nnznaczoney od Rżeczypofpolitey 
dla utożcnia z X)^żęciem kondycyi w Gdańsku cxpedyowaney 
Roku 1737. 

Do KommifTyi ^upcr ncgctia Xieftwa Kurlandskiego'2 Kon/lvtucyi Seymowey 
Grodzienskiey i-jift. Roku nażn.iczeni KommifTar/c a na Seymie Facificationts 
do ułożenia nowemu Xiążęc)u Kurlandskiemu hołdu kondycyi, znowu potwierdzeni, 
po odebraniu Uniwerfałow do RcafTumpcvi teyże kommiflyi in viriute wzwyż mia-
nowaney 1736. Roku konllytucyi od Króla Imci szczęsliwie Nam panuiącego do Nas 
poiłanych, nieomieszkalismy wszyscy pod J tą Kommifryą podpisani, na czalle y 
micyscu od lego Krolewskiey Mo«ci naznaczonym, to ie(f: w Gdańsku dnia 21. 
Lillopada Roku Pańskiego 1737- zdane Nam począć negotium. 

Cnmparuit tamże intra 1 erminunt, ImPan Hermannus Chriflophoriis Finek de 
Finclecndein Kancleiz y naypierwszy Xięfłv*a Kurland-^kiego Konsyliarz dofłateczną 
Iflcnipotcncyą od I. O, lana Erne(ia Xiąż.c!a Kurlandskiego, do umowiena y skoń
czenia ncgo/ioru^i opatriony, po dobrze examinow aney teyże Plenipotencyi, na ni-
łcy wypisane x nowym Xiążęcicm zgodziliśmy fię kondycye. 

W picrwjzym tey konwencyi Artykule , obowiązał Hę Xiąże Imc Kurlandski 
do wicrney y nienarus7,oncy wiary w w ierności, cr^a fuprenmm et direófum Dominu/a 
Juunu Piżyrźckł tudzież że to Feuium nigdy od Kżeczypcfpolitey nec in farte. 
fir tctum odrywać nieb^'dżie, do czego fic prżez Lifty Rewersalne do Rąk nasz\ch 
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odda -.c . v.l:, n.i 5woi§ podpifane , y lego Piec2eci| pizycisnione obligowa?. 
\/('l)v r :n hclj-.eczniey K-olowi v Rzeczvpospolitey o tym conjlet , prżez folenne 
homagiain r:i Y ę^aiie od lego Krolewskey Mofcl do tego naznaczonym 
ni ukt' kou npN m w podobnych okolicz lofciach fpofobein , szczerosć obowiązania 
swoit"" '' ztu lcrazić deklarowaf, aby cokolwiek K -olowi y Rźeczypospolitey od pierw-
?z-y Siib.pkc.i Xi3/c2t ty-^h należy ^ nienaruszenie w cafofci swey zollato. 

W Drugim tey Konwencyi Artikule , obwarowane Wierze Swiętey Kato
lickie}- befpicczenilwo , pozwolcflie likerurn excrcitium przez cafe Xięlhvo Kurlandskie 
y Scniigalskie l^raesmuentia owszem ley ztwierczona. Ubespieczona ieszc/.e ta Reli
gia przez Lilly Rewerfalne Xi.2Źęcla Imci , y wszelka iey obrona y manutcncya 
przyrzeczona. 

Wolny przyftep te wiarę wyznaigcym do wszyftkicli generalnie tych Xięftw 
Godnofci . wył§ws7,y Kanclerfhvo. Fczwolone wszyflkim Kofciofom Katolickim też 
Prerogatywy et immumtates , ktoremi llę Auguflanskie zaszczycaig. Nieodwfoczna 
Kofciołow Mitau skiego y Goldyńskiego reparacya. Plebanów circj^ Salaria et Pijfeffio-
nts eorum utrzymanie , tudzicz alfecurowana luńdica rcjlitiitio Plebanów Kofciola Alten-
burgskiego y llmagińskicgo ^ którzy prżcz gwałt od nich odUgpić mulieli. W Liba-
wie gdzie prżez dwa wieki Rzymskiego niebyło Kofcioła ^ dv.iesi^c Lat Xiaze swoim 
kosztem wymurować go , y fundacyę Mu naznaczyć obligował iię , tym czafcni 
Dom ten> w którym Katolickie nabożeńftwo od prawuie fie, w ich reku Zoltanie. 
Wszyftkie tey Swietey wiary Prawa y Prerogatywy nietylko przy dawnych zoflawiać 
zwyczaiach , ale (id emolufnentm i'ł traetmineniiam Icy, nowy Xi;jźc Kontrybuować 
prźyrżekf. 

Konferwacya ¥cud'i^, y lego z dfugow oczyszczenie, które lego Krolewskey 
Mofci y Rźeczypospolitey prżcz Konflytucyą 1736. naypryncypalnieybzym by/a 
cbiedum , y Kommiflarżom było pierwizym flaraniem , a tym trudnicyiizym ile że ta-
Xiellwo niezmiernie obci.^żonc do ollatniey iuż fie nachylało ruiny , iednakowoż Ar
tykułem Czwartym, nad nadzieię tey trudney Intcrwcniencyi, kiedy Xiijzc 
Imć deklarował, że M'ŁZyflkie ftołu Xiąż^'cego długi clofyć czyniący czedo mianowa-
ney 1736 Roku Konftytucyi na fr bierze, y niechybnie ie in rem ct emolumentum 
Vtudi opłaci. Zdało fię icdnak, źe ten długi oncrum Regeftr, niemogł bez uuagi 
Prawa, brać nowy Xi<jże na flebic, ktorg kognicyg ^oiatus Conftlium w Wschowie 
'737- ułożone; ad iuditia relatmum Rc^is propri^unt odefTało, aby to tak pomiarkor 
wane było, ne praejlatio Vaf/illagu wuo prindpi impojjihlis jorct. Fojimowiano tedy 
aby Xi§że do znieiienia tylko pure Feudaliunt dcbitvrim był pocijjgniony. 2) '^Lylka 
in ful/uiium teneti. 3) ExcuJJio rei allodialis Ferdinandinna praecedcre Pozwo
lono także nowemu Xi5Żeciu Jictia allodialia Domu Xi^zecego, których Cud^soziemcy 
z Prawem ani pretendować ani pnjjiden mogą , na wyzwolenie bonorum Feudi appiiko-
wać , a to wszylłko na fundamencie zwyczaynego circa Feuda Prawa. afallogium, 
które Anteceirorowie Xifżęta Kiirlancjyi ftr paHa fut/ietliofiis na ufludże Rżczypo^po-
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Ktey praeftare byli powinni, w iedney tylko chorągwi z ftu konnych zloźoney eon-
f)Jlebat\ tcraznieyŁZy zaś Xi^ze z Sukcedbrami swoiemi dwiefcie takich że Konnych 
l iidzi, albo iczliby ii^ lego Krolewskey Mofci y Rżeczypospolitey bardziey zdab, 
pięć fet Piczycli, nierachuiący w to Pospolitego Ruszenia w Artykule Czwartym 
cbiccuie, mato bydź z iakim przecież Rzeczy pospolitey pożytkiem, dwarazy tyle 
iak prźedtym mieć gotowego y cwiczonego, w potrzebie iakiey na zawoianiu 
Żołnierza. 

W Piątym tych Kondycyi Artikuie obwarowaliśmy Wohiofci , Priuilegia y 
swobody Stanowi Rycerskiemu Xięlhva Kurlandskiego y Semigalskiego przyzwoitej 
które ws/.yftkie Xi^ze Imć Kurlandki a,i mentem pacłorum fiibkólionh et fcrmulae regi-
mints w cafofci nienainsTone /.achowywać uti zymiwać y flrzedz , za fiebie y Sukces-
forow swoich prr.yrźekł, ani nikogo w Wolnym Ich zażywaniu turbować, owszem 
ieżcU by prźed Rzędem lego , co fie przeciwko dawnym Prawom ftalo , ad orbiiam 
rcdgen obiigowaf fię tak dalece , źe Stan Szlachecki nietylko krzywdy żadney dla Pre-
roj!;atyw swoich obawiać lię niemoże , owizem zmocnione y ugruntowane tym Ar
tykułem pri}Zna. 

Szukający priyczyn dla których Dobra Sto/u Xigżęcego tak wielkiemi dłu
gami obciążone były , pollr/.eglismy , źe niemało do tego kontrybuowały zbytne 
Xiężniczck Pofa^i , tud/ież Wdow Xi^zecych Dożywocia; zabiegaięc.y tedy ażeby]na 
potym Bona V(udj podobnemi niebyły aggrawowane Summami, poflanowilismy w 
Szoftym Kommiflyi Aitvkule , aby wziąwszy proporcyę z rowno udzielnych fobie 
Domow , Kurlandikic także Pofagi y Dożywocia, tak iak gdzie indziey naznaczone 
bywały. 

Artykułem Siódmym rźeczono kolo PoHefTyi tak Dziedzicznych iako y zaba
wnych , które •Cudzoziemcy w Kurlandyi pretenduî  , co ieft iuź doftatecznie j>er 
le^es fiafuar.as tego Xię(lv\ a ułożono y obwarow ano. 

Naoflatek Artykułem Ósmym , obowięzał fiebie y SukcefTorow swoich Xi^-
ie Imr Kurlandski, aby to wszylłko cokolwiek m rem et emolumentum Feudi , po-
trżfbnego będzie , pilno promowował, o konferwacyą y polepszenie Feudi iak nayu-
filnicy hę llarał. 

Z tych tedy effencyalnych , konwenryi Kommiffarżow z Xięciem Imcię Kur-
landskim w Gdajirku Artykułów, każdy Sadzić może , iakim ftaraniem y iak§ oflro-
żnofcig pracowano koło wszyflkiego , cokolwiek Jupremum Dominium lego Krolewskey 
Mofci y Rżeczypospolitey intereffować może , koiiferwacya Feuticałość Praw 
Szlacheckich > y pożytek w potizebie Rżeczypospolitey niemniey afFekurowane 
zmocnione y ugmntowano , dawne S wiary Prawa , nowemi ile to bydż mogło, prży-
czynionc prerogntywami , Duplikowana qudntitas, poradzono iak naylep-
»zym mogło bydź fpofobem , oczys7,czcniu z długów Feudi y dalszey ba y wieczney 
Itgo Koiifcrwacyi y polepszeniu obwarowane y uberpiecione Prawa y Wohiofci 
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S7lach€ckie XiefKva Kurlandskiego ^ obowigzany nowy Xi§źe do wyswiadjcicnla uikn 
naydoskonalszego fłateczney Wiary y Wiernofci swoiey ku IKMPN. miłofciwemu. 

A ponieważ to zawsze direfti Dominti bywa ażeby Wafallowi Ofncium Su
premum Protekcyi swoiey nieumykaJo , wiec y My wszyscy Kommifiari.e Imieniem 
leo-o Krolewskey Mofci y Rźeczypospolitey przyrzekliśmy y aflekurowalismy nowego 
Xi§żecia Kurlandyi y Sukceflbrow lego , iź I^ego Królewska Mość y Rzeczpospolita 
od wszyftkich y każdego zofobna , któryby w fpokoyney Xięcia Jmci Feudi PoffelTyi, 
albo w używaniu tey Konwencyi opifanych Artykułów turbować szukał skutecznie 
Go protegować y zaflaniać będzie, z niemnieyszą iako Anteceflbrowie lego Krolews-
kiey Mości chwai?§. Co wszyftko że tak x flrony IKMci PNMLit.y Rżeczypoi^politey, 
cokolwiekesmy charakteryzowani do tego obiecali Kommiflarże, fideliter dotrzymane 
.będzie, Kigżecia Imci Kuilandskiego y Sukcefforow lego upewniliśmy. 

O, 

Lift Króla Imci Polskiego do Xi^^ZQcia. 

M j f  F r y d e r y k  J u g i i j l  z  B o ż e y  L a s k i  K r o i  P o l s k i  I F l e l k i  X i ^ z c  
Litemki etc. 

Naszemu uprżeymie] Miłemu y kochanemu Kuzynowi. 
lako to zawFZe było dla Nas z ukontentowaniem , co można czynić dla 

"Satysfakcyi Wa.zey Miłofci, nicczynilismy y teraz żadney trudnofci w e.vpedyowa-
riiu Rc kryptu pro obedientia do naywyższych Konsyliarżow , Urzędników , y Stanu 
Ry cert kiego Xigflw Kurlandskiego y Semigalskiego ani wzgl dem pczwolenia , aże-
b} s Wavza Miłość fprawował w nicli rżgdy z zagranicy. W t} ch będgc dyfpozy-
o,'ach chętnie także kontrybuować będziemy, ile możnofci, ażeby podać remedia, 
iako naypr^dsze sytuacyi tychże Xi^ftw zruynowanych , o ktorey Wa^za Miłość 
-wspominasz w Lifcie swoim de jó Septemb. dla pizyprowadzenia onych do kwitną
cego Stanu y dawnego Luflru. Naoflatck upewniamy Waszę Miłość , o kontynua
cji affektu na.zego y prżyiażni. Datura w Hubertzburgu 5 Novemb. 1737. 

Wasz dobry Kuzyn 
Auguft Kroi. 

A. 1. Sułkowski C. de Briihl. 
Ta niżey podpifany konfrontowawf^y Kopi§ tę z oryginałom który miałem w 

Tvku , świadcz; że lię zńim zgadza , y dla wiary tcgf) , pizyłożyłem Piccz.ć Kró
lewską Secrctariatus et Notaiiatus mnie zlecony przy podpilic moimZwyczaynym. 

Teofil Werner 
Sckretarży Pifarż Publiczny 

y przyfięgły lego Kiolewskey Molci. 
P. 



95 
p. 

LKl Graffa Bitłbla do Xî îz^cia gdy zoftat Regentem Pańftwa Ros-

fyiskicgo. 

M o n f e i g n e u r  \  
lako miałem iui honor upewnić Waszę X'ązęcą Mósć przez Lift Moy nay-

nizszy de 9 tego Mie^ęca o moim sxczerym żalu , z prędkiey nazbyt Śmierci Impe-
ratorowey leymci R(:fl/iskiey , y powinszować Waszey Xi§źęcey Milofci z wszelkim 
refpektem zdaney Mu Regencyi tak gdy lego Królewska Mość PM. Milcfdwy 
odebrał oxnaymieme o tym Liftowne , należy mi tylko teraz wyrazić iak nayuniże-
niey , że lego Królewska Mość dla okazania Mu attencyi swoiey , nieopufclł by byt 
posłać zarax znac^ng ktorę ofobę Dworu swego do Petersburga , gdy by niebył wy
perswadowanym , że Wasza Xiąźęc:a Mość niewezmiesz za złe tę krotk§ odwłoke, 
ale że to zlecenie będzie dane Hrabiemu de Lynar , który ieft iuź gotowym do-
wyiażdu. 

IW ImPan Baron de Keyferling będzie miał Honor oznaymić Waizey Xi§-
żccey Mofci o zerwanym dnia wczorayszego. Seymie Naszym, lubo ufilne o skutek 
tegoż były ftarania, 

lego Królewska Mość wyicdxa z t^d iutro rano , niemai^c tii iuż nic do czy
nienia , y Interefla Vicariatus Jmperii wycifgaię koniecznie przytomnofci lego 
SaAonii. Polecam mię dahzey Waszey Xi|żey Mosći łaskawofci zodai^c. 

10. Waszey Xięzcy Miłofci 
w Warszawie ^naynizszym sług^-
die 13 Novemb. 1740^ C de Bruht-

cr. 
Extrn(flns formulac rcgiminis et iudicioriim in ducatu Curlandiać et 

Seniignlliac. 

ę. IV. Principem fi abefTc a ducatu, vel minorennem , aut infirmum efTe^ 
vel etiam mori contigcrit, praefati Coniiliarii iurisdi£lionem et iudicla exercebunt, 
nwindala et fentent/as , aliaque. omnia adnjiniftrationis munia principis nomine qiiam-.-
diu in viuis erit. expedicnt, ac promulgabunt, atque haec iurisdi£lio 'eorum etiam 
nT.łtuo prirclpe indiuifa , atque infolidum cenferi debebit, vt vno pluribusue eorum 

rcHfjui munerc fuo plene fiingantur. lure tamen Sacrae Regiac Ma;elłatis, 
t Rcipublicae per omnia et in omnibus faluo. 

R. 
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Excerptum ex refultato Senatus Confilii de Anno 175-0. d. 25 Aiig, 
.(• 

Annuendo votis et defideriis Senutus S. R. M. fauore IlluftrifTimi Ernefti ducis 
Cmlandiae et Semigalliae officia fua ad Aulam Petroburgenfem interponet: • 

Adamus Komorowski, Archi. Epifc. Gnesn. Primas Regni. 

Andreas ZaJuski, Epifcopus Cracowienfis Dux Seueriae. 

T. P. R. Czartoryski, Epifcopus Posnanienfis et Varfaiiienfis. 

Anton Sebaft. Dembowski, Epifcopus Plocenfis. 

Francifcus Kobielski, Epifcopus Luceorienfis. 

Nicolaus Dembowski, Epifcopus Camenecenfis Podoliae. 

Michael Caiimir. Radzlwił, Dux in Olyka Palatinus Vilnenfis, Supremus EAerci-
tuum MDLitt. Du^t. 

loannes Wielopolski, Palatinus Sandomirienfis. 
DziaJynski, Palatinus Calisfienfis. 
Thadeus^Dux in'Ko7/ielsko Ogiński Caftellanus Trocenfis. 
S. Rzewuski, Palatinus Volhyniae. 
Venceslaus Rzewuski, Palatinus Podoliae. 
Nicolaus Podoski, Palatinus Plocenfis. 
Stanislaus Ciołek Poniatowski Wwda Mazowiecki. 
Michael, Princeps Czartoryski Pro Cancell. MDLitt. 
A in Swidno Swidzinski Palatin Braclauienfis. 
loannes Chriftophorus, z Boży Radoiewski Caftellanus lunivladislauienfis. 
Michael a Grodkowo, Łoś Caftellanus Camenecenfis Podoliae. 
lofephus Wolski, Caftellanus Lublinenfis. 
Cafimiins Rudzienski, Caftellanus Cernenfis Colonellus S. R. M. et Reipublicae. 
Felicianus lofephus Brandota Trzciński, Caltellanus Rauenfis. 
loannes Antonius Czarnecki, Caftellanus Visnenfis. 

Reprezentacye Senatoraw Krolcftwa Polskiego lego Królewskie/ 
Mofci. 

Nieszczęcie Xi5ięcia.Ernefla lana Kuilandskiego po Śmierci S. P. Imperato-
rowcy Roflyiskiey Anny priez upadek z wysokiego Dofloieiiflwa, y wygnanie na 
Syberyę , fprawi/o ia Publice takie rozumienie , it w ten czas Elckcya lego zoila a 
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2niszc2ong , ie omarł Swiatii y Poddanym suoim w Kurlandyi. Azat}'m konkludo
wano , ie Godność Xi§źęca była wakuięc|, y ie Stany Kurlandskie miały Wolność 
y Prawo pi2yft§pić do nowey Klekcyi. Ale Stany Rźec/.ypospoUtey Pobkiey insze
go wcale były zdania , niewidzgc w nim tylko Hołdownika swego , ktoiy Im był 
prezentowany po uczynioney prawnie Elekcyi, dla ktorego Rekwizycya zaLzła fo-
lennie o ImN clłytiire , y ta była mu dana in omni forma; więc ieft Prawem nieod
miennym , które mówi za nim, gdzie kolwiek y w iakieykolwiek znayduie fię Sy-
tiiacyi. Wszyftko co przeciw niemu można było allegować, fci§gało fię do osoby 
lego , lecz bynaymniey nie do Rżeczpospolitey , która tylko pizymioty Hołdownika 
uwaia. Stany Kurlandskie w tey były perswazyi , że mogły obrać legitime xa swe-
^o Xigiecia. Inweftytura dana mu była z wizelk^ Uroczyflofci§; powinien tedy 
znany bydź zawsze , y ieft Xigźęciem Kurlandskim , et per confequeiis ma Prawo do 
Protckcyi, ktor^ Pan Zwierzchny powinien dać Hołdownikowi swemu. Z tey przy
czyny , ktorcy fundament Prawo Lenne Zakłada, Stany Rzeczypospolitey obowi^-
iane były ftarać fię o uwolnienie lego , y ofpofoby przywrócenia Go do Pofleffyi y 
do Ry^dow , fpodńcwai^c (ię tym baidziey pożądanego skutku, obaczywszy wfpaniały 
poftępek , przez który Imperatorowa RofTyiska , przemieniła smutne lego wygnanie 
na przyiemnicy^ze w larosławiu mieysce , gdzie nic więcey nieżgda , tylko powrotu 
swego do Kurlandyi. Supplikowali tedy lego Krolewskiey Mofci, ażeby zadania 
Ich w tym fckundować rac/.ył. 

S. 

Lifl lego Krolcw.^kicy Mofci do Imperatorowey leymci Elżbiety o 
uwijlnicnie X'i^żęcia Ernefta Lina Roku 1750. 

Wa<:za Imperatorska Mość będzie bez wątpienia pamiętała intercefiy^ moię 
pr/c7. wiele Liftów do Nieypifanych o uwtrlnienie Xii^zccia Jiirona. Przypomnisz 
fobio tak/e nvcne Reprczentac) e , które czyniłem o to przez Miniftrow moich u 
Dworu ley rezyduigcNch , tak ullnic , iako y na Piśmie. Obligowany ieftcm pono
wić t<v famc ninieyszym Li(łcm , pr/cz wzgigd na użalenia powtorżone Senatorow 
Ki olcilua m<'go, o to, żc dot^d ie cze nic ieit mu prżywrocona Wolność. Myfl Ich 
była wvmo«ić publicznie na ollatnicy Kad/ie Senatu pobudki y piz) czyny tych ża
lów. O czym gd\ m lię zauczafu dowiedział upizcdzilcm tak , iż odmienili tę swoie 
Re/<»lucyą. Pot) m ui)ras/alł mię prżcz przyłączony tu Skrypt, p( dpifany prżez 
Xi5^.ęcia Prymafa y inszych Nfinilłrow przytomnych , o ponowienie tym iacc . . icyvZe 
Ifidancyi moich do Wa^zey Imperatorskicy Mofci , ażeb) !,' raczyła Uvvolnić bez dal-
rzt V odwłoki t-^u nios/c/ęsiłwc^^o XiQŻtCła Hołdownika mego. Nicmogłcin tedy 
odmt)%vić lmtak(tW'-go żądania, krore z t) m więkzy znnoscze do Waszcy Jmpera-
toł kify Nlufa pourałofcl;^ , że niezallana\via'5<' (ij nad pcwnemi okolieznofc ami Po-
Ltjczncmi wi^k»/..;^ codzicłi ia^noić odbiciaujcemi , Skłonność Icy przyiodzona do 
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Sprawledliwofcl, y nieog^acowana pnyiażii dla Mnie, niepozwalaif Mi w|^ić byna-y-' 
m^niey że fi? wpr^ dce et favorabiliter determinować raczysz w tym Intere(ne. 
Zycze zas a zebvs Wa:za Tmperatorska Mość przyprowadziła tojdo skutku przed 4 
Dniem Miesigra Augidta naznaczonym do zaczęcia Seymu Extraordynaryinego. 
Gdyby nad wszelkie fpodziewanie Xi§że Biron niebył na ten czas uwolnionym, z 
pozwoleniem powrotu do Xięilwa swego, wyniWo by nieomylnie, że te użalenia wy-
źey wfpomnione były by na tym Seymie gios'no oświadczone. Obiecuie fobie że de-
terminacya WaFZ^y Imperatorskiey Mofci one uprzedzi. Prżez co dasz nowy dowod 
prźylaźni swoiey dla m.iie , y uczynisz zadofyć wfpaniałofci swoiey wrodzoney prźez 
fprawiedliwy wzgląd dla Xigz^cia, kończąc lego dolegliwofci na które niczafluzyl. 
Prżynaymniey nie zdale fię ażeby kiedykolwiek miał urazić Ofbbę Wa^zey Impera-
torskiey Mofci, a tak niewidzę nic, co by mogło prżeszkod.Łić uwolnieniu lego. 
Owszem uwagi polityczne wyżey wyrażone wyciggaig pożądanego skutku. W ocze
kiwaniu ktorego Zoltaif z e{lymafcy§ nayzupełnieysz^ y przywiązaniem dobrego 
S^iiada etc. 

Fryderyk A\iguft. 

T. 
ConfHtutioms Varfavienfis Anni 1607. Articulus Vigefimus p. leToj. 

lako iefl dana Sprawa na Seymie teraznieyszym, od Senatu y Urżędnikow, tak 
Koronnydi iako y Wielkego Xięftwa Litewskegoz (trony Curatelle Xii^zęcia Imci Prus
kiego , Elektorowi Ima M. Brandeburskiemu pozwoloney, y iako z żadney miary za
ciągać fię niema, ani może lus Feudi ani zawarcia lego, Pofłbwie doskonale to oboic 
do Woiewodztw y Powiatow swych , odiiiesć maig. Na co Traktaty wsxyrtkie co 
nomine uczynione z Ka cellaryi Naszey wydać roskazuicmy; a bez Konfenili Scy-
mowego dalszych dyfpozycyi XidKv do Korony należących zaciggać nieb^dzicmy. 

U-
Extraćbis paffus concernę ex Padis Convcntis Anno i73(J. fol. 

pagę 629. V()l. VI. 
Xieflwo Kurlandskie , aby ab Externis pretcnfionibus uwolnione był® etc. 

conjuiićlim ciun Rcpubhca Curas Nodras impendemus. 

X. 
Mowa Xi^żecia Czartoryskiego Kanclerża Wielkiego W. X. Litt. in 

Scmtus Gmfilio Aimi 1765- die 15 Marrii w Warszawie. 
Od czafu tego, Nayiasnieyszy" Królu, Panie Moy Miłofciwy, w którym 

fcłcm fię ujiiie.zczonytu w pofladze Minillruijcey Urż^du mego, w pnccl^gu Lat 
tak 



® fi-'??** 
tatc llcznycłi z powlnnę zawsze chęcię y sk\vapli\vofcię znaydowa?em tię bezchybnie 
na wszyftkich Radach y Obradach Publicznych , nieopufciłem nigdy okkazyi źadney 
do powinnego odbywania uflug moich, b^dź potrzebnych, będź zdatnemi bydź mo
gących , b§dź prźynaymniey dowodzących zupełność gorliwych wiernofci y addykcyi 
znakomionych, w fluźbach moich Panowaniu nademnę ufpolonemu Królewskiemu j 
Rzeczypospolitey. Na tę Senatu Radę ktor§ podobało fię Waszey Krolewskey Mofci 
PNMilofciwemu intymować, w rowney zbiegłem chetliwofci> lubo tey prawdziwie y 
było prźeszkodę niezdrowie moie, pochodzące z zaftarźałofci fprawione fił uwętleniem, 
przez pracwielofci y długofci w Uflugach Urzędu Mego ; więc w zwykłey fiebie fame-
go dla publicznych Uflug y potrzeb immolacyi, Rozkaz W. K. Molci PNMil. wy
pełniłem ziechaniem , dopełniam radzącym w Senacie mówieniem , z naypokor-' 
nieyszym do Nog Waszey Krolewskey Mofci luiiźeniem fię. 

A iako żadna kofternacya większę nad moię bydź mogła , z niedawnego zna
cznego chorowania W. K. Mci, tak żadne też uradowanie żywszym bydź niemoźe 
nad moie , z uzdrów ienia lego. Niech Boska dla nas opatrzność przedłuża do Lat 
naypoznicyszych Zycie y Panowanie W. K. Mci, użyciem mianych w fobie tak 
wielkich, y tak w zbiorze rzadkich Darów, zbawiennofci, y przywrocone szczęsU-
wofci , oyc/-yznie naszey łatwie udziałać mogące. 

A gdy Matcrya okollcznofci Xięft\va Kurlandskiego w Cyrkularnych zawoła
niach, y w Propozycyach nam teraz ad deliberandum danych, za cel Senatu Rady 
iefl wskazany , w Wiernofci nieskażonego, y nicskazytcliiego umyftu y Serca, w 
tey naypizod wyrażam Sentymcnta y zdania moie. Nie iell: vic Mnie tey Natury, 
nie iefl tego gatunku, fiebie fameijo Miłość takowa bez porż.jdna, żebym smakuiąc 
chlubnosć zt.^d moi^ , żem przewidział, żem udemoiiftrował, żem zawrużył, to co 
lię flało y dzieie teraz w Kurlandyi, niebył baidziey w uczeflnifłwic dotkliwych z te
go żalów Oycowskich W K Mci P N Mil. y gorzkofci , ktorc martv\i2 N 
Królewicza Imci Karola; Aże tey cv\enicncvi pochody y przychody wypłynęły z 
Rad 5.zkodząc)ch Wa«^zc'.y Krolewskey Mci danych , z iicicmnieniem y zaflonieniem 
tego , co by natuialna, y tak doskonała w ofobie lego Pańskiey, Dobroć, Mędrosć, 
y fprawicdliwosć , poznawać y zpenetrouać mc gła, prżeto z tym gł^bszg rozwagę z 
tym mocnieyszym przykładaniem llę do Reguł, y do miar roflrcpnofci Radzgcemu fię 
Wu zry Krclcwske\ Mci PNM. powinien z Na;» ka/dy w Urżc'do\\ym obovyigzku będgcy, 
iftn.;» wiernofci.! y zyczliwofcię swoie wyra/ać y wykładać Jemu zdania, w tey teraz 
propr.i owar.ry Materv i o Xię(lwach Feudalnych Ku^land^kich , ralcżricych, ad Jupre-
fuwu (t dircdum mtc^riiatis Rżcczypospolitcy , w I roiflofci trzech Stanów 
swoich tylko iedynosć nierozdzieln^ Całowładnofci Panówaiila inaincey. 

Dla iaęnofci zdan moich t}'chże iako w ow czas odwt)ływać fię do c-vpozycyi 
w Gł ^r#' moim na Radzie w Senacie Roku 175??, y one przypominać nniizc ; Ze 
XicHwa Kurland- kie nie C:} Fcudum famego tylko Troru Polskiego , ale fg podległe 
/ufjrimo tt djriŁlo Diminię Całey lUccxypoipolitey ; żc prżez to od poczijtku fubiekcyi 

N 2  tych 



100 
tych Xłęrt:w do czafu Roku wfpomnionego, w zadney okkazyi y w tuymnievszcy 
wagi Incvdentalnofci , niemogU y nicchcieli Krolowie nafi ani xa rad^ Senatu żadnych 
czynić do tvch Xięftw wJadzowych dyrpozycyi, ale te czynione tylko zawsze były 
przez Seymowe Ultawy ; Ze w dowodach z tego iak wielce cokolwiek fię tycze Kur-
landyi ieft Materya Status, niemogł Senat licite et valide , mino Praw zakazy w oney 
urad/,ać y rezolwować, dopieroź swoie z liczby Głofow wiekszofci flanowi^cc formować 
Refultatum. Authoryxui^ce W. K.Mc abyś NayiasnieysŁcmu Królewiczowi Imci oddal 
Feudum niby \vakui§ce, bez wiedzi bez zezwolenia Stanu Rycerskiego, fpolnosć y row-
nosć Władnofci Rieczypospolitey mai^cego ; że miane Prawa Xięcia Imci Birona od 
W. K.Mdłemu nadane mocgKonftytucyi Roku 1736 f>oft fata illo tempcre modertv Ducis 
Ferdhtundi niemogly lemu bydź odbierane y uniszczone , bez oskai-ienia pc zy walą
cego , bez Sgdu przyzwoitego, bez Dekretu ferowanego : że w Pa£larh Conventach 
ieft to warowanym iź w InterefTach do Xięftw Kurlandskich regiiluigcycli fię tylko 
coniunólim cum Kepublica curas Regtas W. K. M.ci impendere będziesz raczył. 

Do tych w czafie wfpomnionym czynionych remonftracyi moich, 2 równie 
glębok§ pokor§ czynie y przydawam naftępuigce, 

Rok 1758- t)ył Rokiem prżypadai§cego Seymu ordynaryinego , prźed Coin-
cydencyę ktorego wielo wprzód Mielięcami iuż negociowało Saskie Minilterium 
W. K. Mci u Dworu na ow czas Petersburskiego, umietzczenie na Xieftwie Kur-
landskim Nayiasnieyszego Krolewica Imci, a otym zamyśle tak mocno tyczącym fie 
Praw fupremi Dominii Rźeczypospolitey, ani w Uniwerfafach W. K. Mci, ani w 
Inftrukcyach na Seymiki Prźed-Seymo we żadnego niebyło uwiadomienia , nawet dla 
ziezdzal^cych fię do Seymowania było to utaionym. Na ten Seym Stany Kurland-
skie z mianego Seymiku swego prżyflały do Waszey K.rolcwskey Mci y do Rźeczypos
politey Delegata swego P. Schoppinga, to pryncypalnie , to mocno, to nayulihiiejr 
lemu zlecaigc, dan§ Inftrukcy^ Authent)'czn5, aby iak naygorętjze czynił Sollicy-
tacye , o prokurowanie eliberacyi Xięcia Ich Birona , y przywrócenie lego do RŹ5-
do»v w Xieftwie swoim. Gdy ten Delegat P. Schopping dał iię namówić, że na pu-
hl czney u Wa zey Krolewskey Mci Audyencyi, Imieniem Pryncypałow swoich, db-
[łi u zał (Te o umifeszczeiiie na Xigzecey Godnofci y władzy Nayiasnieyszego Królewicza 
IniC!. Skoro fię o tym dowiedziała Regencya w Kurlandyi, zaraz prźez SztafFetę do nas 
czterech na ow czas żyięcych Kanclerżow pifała Lifty, gorzko fię uskarżając o te 
prźeftępftwo y wiarołomftwo Delegata swego, dopra'-zaigc fię oraz a by Prawa Ich 
Prowincyi żadnych uszczerbków , żadnych damnifikacyi nieponaszafy. P^ hez. 
skutecznym tego Seymu rozeyfciu fię nakłoniono W. Królewską Mc aby^ w tey 
Rżeszy Kurlandskiey iuż wcale chcianey y rezolwoNvancy złożył Senatus Confilium 
dla pozoru formalitatis większofcię Głofow fpiGinego Refultatum, chociaż ultra fphae-
ram facultatum Senatu: zaraz ztychźe Rad które były początkowe , dałeś Wasza 
Królewska Mosc troifte Diplomata, iedne Vacantiae Feudi, drugie Provifionale w 
nadaniu Xidtw Kurlandskich Nayiasnieyszemu Królewiczowi Imci, trżccic Inwelly-
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tury Tego Pana. W każdym ten Argument będąc iako powodowy y gruntui§cy po
wożonym , ie wyzwolenie Xiecia Imcl Birona nie ieft, y niebędzie nigdy podobne, 
priez tak^ deklaracyg panulgcey na ow czas w Roffyi Monarchini Elżbiety , gdy 
w rowney Panowania wfadzy Panui^ca teraz Monarchitiia Katarzyna , uwolniła Oyca 
y Synów lego , z tym oswiadcłeniem publikowa lym , że niebyli y nie uUius cul-
pae rei, wynikai? ex Contcxtu tych Diplomatow dwie dowodnofci : ledna że eousque 
poczytywałci Wasza Królewska Mosc integre ważne lura do Xięftw KurlandskicH 
Styrpis Bironiai^e, eicinde za uwolnieniem oney z wiezienia, wraca llę legitime ta 
Styrps do dzierżenia w tych nadanych f )bie Prawach. Druga że bez wszelkich uwag 
y oglądow» na tyle defektów y Konfekwencyi, wyradzono Waszey Krolewskey Mci 
ftawienie mieszkalney Stabilicyi Nayiasnieyszemu Królewiczów! Imci iak na Lodzie, 
fine ulla bali nec fundamento. Frżewiedziałem tego smutne skutki, w publiczney na 
ow czas mowie > wyra7.iłem zaraz moie x tego zażalenia, tym bardziey teraz dotkiiw-
szemi będące. Od Roku 1739 w którym infeudatus Xi§że Imć Biron praeftito 
Homagio , obi^f rż^dy Kięftw ICurland>kicla , do Roku 7758 z tych wszyllkich opi
nii teraz mianych y używanych , o defektach, et de nullitate Praw lego, żadna piżez 
Lat 20 nikomu do Myśli y do poftrżeżenia nieprżychodzifa, owszem w należgcey a 
Supremo Dominio Lennikowi pomocy , y Protekcyi, częfto powtarzane czyniie* 
Wasza Królewska Mc Sollicytacye do Dworu Roiłyiskiego , o uwolnienie tego Xi§-
żęcia z dctencyi , o prżywrócenie oiiego do rżfdow, w feudalnym Xigflwie swoim : 
lii Refultato Rady Senatu w Roku 1750, takie ieft wyrażenie : Amuendo votii et dąfi' 
deriis Senatui S. R Majeflas fauore llłufłnjjimi Ernefli Duch Ciirlandiae et Sein}ga'liae 
ojficia fua ai Aulam tetroburgenfem interponet; W tych szrodkowych Latach wiele Wo-
icwodztw, Ziem, y Powiatow obranym na Seymy Poftom swoim zalecało Sollicitu-
dines Rżeczypospolitey > o cliberacy§ tego ley Lennika. leżeli te więcey iak Dwu-
d^ieftoletnc Sentymenta niew^tpi^ce y powszechne miafy by bydż tera?. Arbitralny 
odmia.ią uprżeciwnione, iakaż mogła by bydż twierdza, w cxaiie dalszym, w m\x-
tacyach Kon,unktur , Zdań teraz nowych y chcianych czynnofci. Nawet w Roku 
1758' w Propozycyach od Waszey K. Mci ad dclibcrandum Senatowi podanych, Xi5Że 
Imć niron icll Xi?żęclem Kurland kim reputowanym, y przyzwoicie nazywanym : 
Tudzież in Refultato tcyze Senatu Rady , taż fama lego Tytulacya Xigżęca , ieft kil-
k łkrotnie powtorżona : lakżc tcaz mowionym y zadawanym bydż może że Xi§że 
Kiron niobył nigdy legitime Xi^"ciem Kurlandkim , prżcz to nie ielt, y bydż niemoże: 
Poiccicm moim takowe mniemania lub powie ci , że w biegu Lat kilkudziellęt nieby
ły polh-zeżone y poznane nuilitatcs IVaw Xiecia Birona , f^ to mocne urazy ziayduię-
cych llę w of)bic, y w Panmvaniu Wa'-zev Kiolcwskey Mci doikonałofci, fg to cięsz-
ki<^ pokizywdzenia , y czcz" lia uymy tak wiele Senatorow, y Miniflrow icdnych 
iuż nieżyiących , diugicił lew.cze znaydui^cv ch lię w Hadnych Godnofciach. Z Nas 
ScymvuQC;ch do l'acyfikacyi w Roku i73<^. ledwo komu było to niewiadomym , że 
Moc, dawana Wa.rcy Krolewskey Mofcido Infeudacyi nowego Xi5ŻęcIa w Kuilandyi, 
po sniicrci Xi^ia Ferdynanda , ten miała cel, tę miała deltynacyy , że to Feudum 
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tfdzie priex W. K. Mci nadane GrafFowi Bironowi na ow' CTas będicemu Mi-
niftrowi Roflyiskiey Monarchini Anny , więc przez to upada objekcya lego 
flużby Potencyi Poftronney. Krom wielu podobnych prżykładow , flużyli y fluż? 
udzielni Xi§źęta Imperii Germanici rożnym Monarchom , nawet woiuigcym z Cefar-
żem, a dlatego nieutracili y nieutracaię Feudalnych Pańftw swoich. Po daney N. 
Królewiczowi Imci Inweftyturźe były złożone trzy fubfequenter Seymy , do żadnego 
niebyło o tymRżeczypospolitey od WaszeyKrolewskeyMci wiadomienia; Byłyy trzy 
Senatus Confilia in hoc intemallo odbywane, na żadnym Kurlandskie okolicŁiofci 
niebyły w Propozycyach ad deliberandum wfpomnione , ani nawet na Ofłatnim w 
prżeszłey lefieni, lubo iiiż były y nieświeżo, wiadome Waszey Krolewskey Mci rekla-
macye do Praw swoich Xi§żęcia Birona , y tak ufihie za nim inflancyowania teraz-
nieyszey Monarchini Rofiyiskiey: Jakżeby to zgadzającym fię y skombinowanym bydź 
mogło, że Xieftwa Kurlandskie {q be7Avgtpliwie Fcudum direółi et fupremi Dominii Rżeczy-
pospolitey , a otym co fie ich tycze o odebraniu Onych Xieciu Bironowi, o nadaniu 
OnychNayiasnieyszemu Królewiczowi Imci, Ta fuprema Rżec/,ypospolitey Dominatio, 
zadney niema kognicyi, y żadnego niemiara od \Vasxey Krolewskey Mci wiadomienia. 
Allegowanę była znacznosć xysku dla Rżeczypospolitey w Infeudacyi Królewicza Imci, 
kiedy Monarchinia RofTyiskaElżbieta favore tylko lego uftępować chciała, iako y uOg-
piła , PoflefTyi mianey w prctensyach Pandwa swego niektórych Dobr Stołowych 
Xi^zecych Kurlandskich : iednak że ta Pani rezerwowała fobie y zatrzymała Pofre(rve 
Dobr Allodyalnych prżez Xięcia Birona za Piec kroć Sto Tysięcy Talarów bitych od 
Szlachty odkupionych, dofyć czynieniem początkowym piżcz niego obowiązkowi 
temu, aby exonerował y ubogacał dane fobie in Feudum Xięft\vo : Ucali/a ten Zv^k 
dla Rżeczypospolitey Panuijjca Magnanime tcraznieysza Monarchinia Roffyiska Ka
tarzyna II. kiedy y tych wszyftkich Dobr Allodyalnych ulfąpiła zupełność Praw y 
Poffertyi Xigz^ciu Bironowi , żadncy w niwczym do Kurlandyi y w tym Xicflwic nie-
rezerwui^c fobie pretenfyi , oraz prżez wielkiego Pofła sw ego u Dwom WKMofci 
będącego , oswiadczaigca iie że i.znawa pletiitudnes fuprewi Dominii l\żccz} p()spolitey 
nad Prowincy§ Kurlandsk^ y icfł w żgdanui PrżyiiicieKkim , aby hira w tym , iako y 
we wszyiłkim Integri Corporis Rżeczypospolitey nieponoiiły uwłaszczania , ani Iczyi 
iadnych. 

Był y icfl: obwiniony ten Xigże Biron z mimo zabraniaiycn tQ Konflytiicy.?, 
nic pcrfonalnie ale t) lko prżez Plenipotenta uczynił homagialne pizynężenic y intio w 
tym Zwykłe prcflacvo. Sq te J(?go jufłyhkac\ r . że gdy na ow czas potrźfhnicy-
szym było intereffcm Waszey J^rolewskey Mci !cgo u Dworu RofVv iskiego zo/lawanic 
dyfpenfowafcs Go Wasza Królewska Mć a/-rrA/m/; llotnapo pv}c2. w) !fZ'iey folcnne 
na to l")iploma , że te było piecz.towunc pr/cz obu pod ow c/as Kanclerżow wielkich, 
ze Akttłwi lego InweOytury airyllowali bardz ) liczni Senatoiowic. W tych dwóch 
przeciwnych fobie Kwellyach , czyli było illic.tum tak formulnic conccdere Momagii 
oddaiie pr/cz Plenipotenta, alboli było magis illicifiim t: Konccffya akceptować, 
moim z.lanicm ufprawiedUwiU y mocuie ten uczynek \Vu zcv Krolewskey Mci Konłly-
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tucya 173^. ktora autoryzowawszy W K Mofc do dania Inweflytury naKgftwa Kur-
!andskie po smiercl Xi§źęcla Ferdynanda y w ofobie lego zgasnieniu Stirpis Kettleria-
nae , Innemu ad Arbitrium Xi§źęciu z dokładem tych flow w tey Konftytucyi, po
dług pfdktykcwanego in fimilt fpnfobu niechciafa dokładać Rzeczpospolita tey iako w 
Roku 1683. Prekuftodycyi obowi^zkowey, żeby inveftiendus nowy Xi§ze perfonalne 
oddawał Homagium. 

Na Radzie teraznieyszey iednym znaydui§c fię Kanclerzem, obiasnlać muszę, 
ie pokrzywdzą Tronu Polskiego Preeminencyę takowa opinia, iakoby Sigillum Ma-
jejłatuum niebyło Pieczecig Koronn§, y źe takowey Pieczęci używanie wchodzi w Za
kazy y wamnki licznemi Konftytucyanri, o nieuźywaniu Pźzywilejow, y Reskry
ptów Piecz^ęci Pokojowey , ani inney źadney Krolom Naszym tylka ofobiftey, chc§c 
mieć iedynie uźy wanemi Pieczęci Kanclerzom y Pod - Kanclerźym powierzonych : 
Ta Majelłatowa Pieczęć od wieków była, iako y ieft uftanowian§ w Kroleftwie Pols
kim przykładem innych Krolertw wielkidi w Europie, była zawsze w ręku Kancler-
żow Wielkich Koronnych , była zawsze używany do Pieczętowania Traktatów , Di-
plomatum , tvch Aktów, tych Transakcyi, które by były nayfolemnieyszemi moc 
wiccz icy trwałosCi maigcemi. Niema tey dvftynkcyi Pieczęci Ma';ellatowey W.Xigft-
wo Litewskie , z tey racvi źe to ieft tylko Krolclwom attributiun. Mniemana ta
kowey Pieczęci bczwarżnosć pocl^gafa bv za fob§ Konfekwencyę takowey racyocy-
nacyi, że oną pieczętowane Traktaty > K >nwencye wieczyfte ź poftronnemi Poten-
cyami, y wielorakie Akty publiczno , utracai^ miany w fobie walor.. Tyle poważa
nych Uzieiopifow, te w Polszczę Ma eflatowę Pieczęć wfpomina: Nawet w Statu
tach y w dawnych nadaniach Znacznydi wypiianych in Volumine Lcgum Tomo Pri-
m > z .aydui.^ fię te wyrażenia : Quibus Sigillum Noftrae Majellatis eft appenfum. 
Pizydav\am ie zcze te Cytacye : W Traktacie Zygmunta IIł. z Cefarźem Rudolfem 
y Mavimilianem Xi5Żęciem Auftryi , y w Ratyfikacye tego Traktatu w Roku 1589. 
Sq te ftowa ; /« qwrum omwum fiiem manu nojłra fubfcr^pfmus et Sigillo Majeftaiis 
ft ac mumri mandammus: luż po K.on{i:ytucyach o pokojowych y Sygnetowych Pieczę
ciach , gdy Rzeczpospolita w Roku r 654. dała Indygcnaty Xigżęciu Rakkocemu y 
Xi;;/;ciu Multa^v!iklemu w Oiplomatach na to od lana Kazimicrża, fg te wyrażenia: Si-
gillo jMsjeftatii noftrae commmuri mandauimm. W rowney iiiewiadomofci y w omyreniil 
(ię ieil ta powieść, że dla Kurlandskiey okolicznofci złożyłeś Wasza Królewska Mć 
XV Roku 1737.Senatu Rad^ w Wschowie, bo w Propozycyach odWa zey Kcofewskey 
Mci na ten cza- Senatowi danych /adney niebyło o Kui landyi wzmianki , y to tylko 
in Rcfultat ł 2 layduic łię wyrażonym (bez żadney ie zcze o kigżęciu Bironie Mencyi) 
żc Wasza K olcwska Mć podług daney fobie od Rżecz/pospolitey mocy Prawem Sey-
mu Pacyiikac* i w R«)ku 1736. oddaijc po śmierci Xięcia Ferdynanda Kettlera in Feu-
dum Xivftwa Kuriand kie nowemu Xi^/vciu, ea omnia quae pro mńtus fuh et Reipubli-
ioe eimque vtufttte ac pro commodo Feudi dtfidera^i piffunt, mediante v omwjjioue per 
Con/łitt 1716 a'Jifrnata^ ptr comjtia l^acificationif I735. rcajjampla perfictre curabii: 
Odpiawion^ była takowa Kammiflya wc Gdałisku fkvore Xigcia Biroiia, 
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ByTy y S§ te mowy , takie Pisma , że teraznieyszy Dwoir Roflyiski tUicite er 
hccłtrpetenter wdaie fie w rźeez tę Domow § Rzeczvpospolitey iako ieft Dominium ley 
nad Xieftwami Kurlandskiemi. Nam Miniftrom Waszey Krolewskey Mci y Rźeczypos-
politey odpowiada na to Dworu tego Pofeł wielki ie Monarchinia lego by navmnley 
uwłaszczać niechce y nieuwłaszcza temu Prawu Dominii: źe z powodow wielce waż
nych infłancyowata do Waszey Krolewskey Mci y tego fig ies^cze doprasza uGlnieaby 
Xiąże Tmc Biron ex pr;orkate et potioritate Prawa swego z Konflytucyi Roku 1736. 
twierdzę maięcego nie był turbcwanym w rekuperacyi rżąAu swego Xi§źęcego w Kur-
landyi podłud abutrinque obowięzkow swoiey Infeudacyi : źe iako to ieft eflencyal-
nym politycznemu Sifłema y Intereflbwi cafey Europy , icft ieszcze eflencyalniey-
szym S§f!edzkłemu z Pańltwem Polskim , Przyincielskiemu y w Soiuszowych związ
kach będącemu Panftwu RofTyiskiemu , aby Prawa y swobody Narodow y Stanów 
Rzecz)^ospolit5 na:-z§ składai^cych , podług uftabiliowaney Regiminis formy , zofta-
wui^c w nienaruszoney manutencyi , dwa Stany w Polfztze Królewski, y Senatorski, 
bez fpolnofci tizeclego Stanu Rycerskiego , żadnych dominacyi ilzieł (lanowigcych , 
przed fię brać y do skutku przywodzić niemogły. 

Z derogacyę y Kompromittowaniem tey głebokiey czci, która tak wielce ieft 
nalezQc^ wynioflofci Tronu y Krolewskiey Preeminencyi , nakłonion Wasza Królew
ska Mć do podpifow Monitorialium , Innotescensyi na S^dy Kurlandskie , Reskryptu 
dwom Senatorom Kommifryinego y Plenipotencyinego , moim zdaniem z upodleniem 
Senatoryi bo niepoi^cle ziakiego Prawa, podług iakiego przykładu, do kogo, na ia-
kie czynofci? Takowe Infłrumenta w żadney Kancellaryi Kanclerskiey , którym 
jedynie t) iko to ieft należytym , ale czy w Kancellaryi Saskiey , czy w inney incom-
petenter fkoncypowane , poflano do Kurlandyi» z icdyn^ Pieczęcią Koronny, bez 
Pieczeci W. X. Litt. równic do wszelakich cxpedycyi Kurlandskich tak dalece nale
żytą , że bez obu Narodow Pieczęci żadne do tego Xieflwa Rcskrypta , ani Pizywile-
ja Krolewfckie ważność łnai^cemi y tam akceptowancmi bydź niemogjj. Ukoncypo-
wano Memorvaly do Dworu Rolfyiskiego , nakłoniono Ich me V P Minillrow Kolle-
gow moich do Podpifow , pofiano y oddano te Memoryały Miniflcrio Dworu tamte
go •• left iuż wiadomym iak mocno fąc^zi Monarchinia RoHyiska , dotkliwe Icy uraże
nia , w Senfjich y e.vprcflyach do tych Memoryałow użytych. 

S5dz;łb)m fiebie w nieuważney Wiernofci y zyczliwofci bedr^cym , famo tyl
ko umilenia licbie w powodzie mait^cym , gdybym \^'asza Królewska Mc radził, 
dalsze icszczc w tey okolicznofci Kurland' kiey zaimplikowania , fobie y Ivzcczypos-
politey zatrudnienia, y pjzykrofci przynos/yce, konfekwencye wielce jzkodnc y nie-
befpiecznc ptłciijgn.^ć mogtjee , ile w «Sytuacyi bez iilney. Wi^c z uwag y rozwag 
wszyłlkicli y wszelakich w zaprzyliężoney y nigdy nieukalaney Wiernolci Wa>zcy 
Krolewskey Mri y o^c/,^ znic , tę R;i'lt mnie dyktuie r( zum Moy y Sumnienie żrbyi' 
W a^/a K"ole\\ ska Mc iako r7(»cz przez łiebic famego wprzód , gmnt Kon-
n)ri.cyi Roku 'uaiijc;^ t> lokrotncmi follicvtacyumi u pjzes/.lego Dworu Kos-
fyiikiego mociiion.;^. Przyiazney Waszey Kioiewskey Mci y RżcczypospoUtey teraz 
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nieyszey Monarchini RofTyiskiey tak mocnym Tnftancyo^^aniem y Tntereflbwamem lię 
wfpieran§ , Xięcia Imci Birona przy mianym Prawie do Xięftw Kurlandskich, y Vafal-
latus onych, łaskawie konferwował. A na ulgę Oycowskiego Serca, źiaźaleniu rad 
niedobrocłę dolende fprawion^mu, źeby^ Wasza Królewska Mć Minifterio RźeczposfK)-
łitey zalecił negocyowanie z Dworem Roffyiskim, o fpofobach iakiey inneykompen-
facyi dla Nayiasnieyszego Królewicza Imci, ktorego wielkie cnoty y przymioty zapew
ne nikt bardz'.ey odemnie znać, y z mocnieyszym pr7.ywiązaniem wenerować nie-
moie. left Naturalnę oycowska Waszey Krolewskey Mci miłość dla tak udoskonalo
nego Potomka swego , ale w znaiomey Krolewskiey Wielkomyslnofci ma przewagę 
Miłość y piecLołowitosć Oycowska tego Ludu, który dla konferwy Praw y swobod 
swoich , dla usrczęsliwienia flebie, Waszey Krolewskey Mci wolnie przybrał, obrał, 
na swoim umieścił Tronie. 

leżeli zai preferowane będg od WKNfci lemu rady, źebys przedłużał kwe-
fty3 o Kurlandskich okolicz lofciach , gdy rozwa-^ać to , decydować o tym, iedynie 
może r.te ct leghime Seymowa Poteftas, iako Punkt centrabiy do ktorego przycho
dzić , y z niego wychodzić tylko powinny , wŁZyftkie y wszelakie Panowania czyn-
nufci K.)a(l) tucyine , więc y dla tego odnawiam czynione z wielu powodow ba dzo 
znac/.nych naprze zl.m Scnatus Coniilium w lefieni pro.zenie y radzenie moie,źebyś 
Wasza Królewska Mc raczył złożyć Seym Eitiaordynaryiny, ile gdy tak Hę wzmo
gły dolcgliwofci, y z Gruntów deflrukc^ e w Oyczyzfiie Na^zey , dla ratunków pre-
zcrwuigcych do zgub oftatnich , ten Sc) m bliski, zbawiennitlwem naszym , ieft tak 
wielce potrzebnym. 

Po woynach tak wielce uciążliwych, gdy zrżgdzeniem y ulitowaniem Boskim 
nakłoniły fię świeżo wszyfłkie Potencye do generalnego w Europie Pokoju , w po-
w z 'chncy z t§d Gentium radofci , wynika iednak dla oy zyzny naszcy zasmucenia 
ta pr/yczyna, że potrzebne Wa zsy Krolewskey Mci oddalenie fię do Pańltw swoich 
dzccd/.lc/.ił)ch, odbierać nam będz-.c przytomną 'ego pieczołowitość Oycowtkg , na 
czaj iaki , fpodziewamy fię iednak, że ten bcdz.e Krotki. 

W trżydziefłoletnim nam Panowaniu kitkokrotnc iuż były podobne odiazdy 
W K Mci , doświadczyło!) zaw: zj wiernofci y Mifofci nasze povvjzechne, y w każ
dym z nas izczegulnie, których Sentymentów trwai;jc§ iednol^aynopć, ubefpiecza 
nawet w każdym z nas ilcbie famego Ali/osć; Aby trybem uczynków na Seymikach 
grom licz u ch w Prow incyi W \*. Litt zagrożone gwaltownofci , do ufundowania w 
Wiliiie J i'\ bunału na'lępui^Ccgo , dz'ać lic niemogły, SuppHcitcr wzywam w tym 
pa.iul^cjj Wa/Zcy Krolewskey Mci profpicyencyą. 

Żywe wdz cz ^ofci, mocie dzicki nasze bydź powinny za prokurowaną opa-
l^łnym (Ir.raiirm A^KMci deklaracy<2 Dworu Roffyiskicgo w naznaczeniu Koinmifiar-
z^>vv że flrony swoicy do weryfikowania szkód, y krżywd prżez <voyska toy Potencyi 
w K a ach ra-zych prczynion) ch , «koro że Strony na zey podf.bnie b,dg nazracze-
ni Kuinminkrźc , których aby^ WKMć. iuż denominować raczył pokornie y iak 
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nayufilniey Supplłkuię. " Te vvoyska Roflyiskie ktore Potenc/om z Waszg Królew
ską Mci^ zkolligovvanym byfy auxyliarne, iuź 7. Krajów Polskich y Litewskich po wy
chodziły, y do swoich lie wróciły, aby y ta część tego Woyska, która ieszcze w 
Kurlandyi y z tey wyszła Prowincyi feudalney, nayprźyzwoiciey za rozkazem Waszey 
Krolewbkey Mci Minifterium lego y Rzeczypospolitey o to traktować nioie z ImcPa-
nein GrafFem Kayferlingiem Poflein wielkim Monarchini swoiey. 

Akkredytowany Dworu Pruskiego Sekretarz Legacyi P. Benoit świeżo oś
wiadczył nam Miniftrom że przez Pokoy który zaszedł między wofcii^cemi, uftala 
potrzeba dla lego Pana skupowania Prowiantow.y Furażów , tuż to czynienie będzie 
zaniechanym, y ta Kommenda która na to była uzytg wychodzić będzie z Kraju 
naszego, aby wielce potrzebne S§dy Pograniczne w Woie wódz tui e Bracławskira 
były uftabiliowane a penfyami że Skarbu Koronnego żeby Sędziowie byli opatrzone-
mi: Aby tot et tantas claritudmes Imienia swego prxymnażaigcy ImcPan Woiewoda 
Kiowski miał wrowne fobie expeiifa ad publicas necesfitates założone, aby ImcPan Mro-
zowicki StarofłaStęgwilski z utraty Lat zdrowia y Subfiancyi od tak dawnego czafu wiet* 
cc chwalebnie Kommendę na Ukrainie maięcy, teraz że Skarbu Koronnego choć część 
iak^ defervitae mercedis odebrał, a za zdarżonym Wakanfem praeferibiliter był chle
bem wyffużonym obdarżonym. Aby X. Guichottj do Agencyi w Rżymie deftynowa-
ny był roczn§ że Skarbu penfyg opatizony. Aby generalnemu Szpitalowi w Warsza
wie Supplement iakiey Donatywy był aflygnowanym : Aby Miafto Toruii ktore tOt 
Cahimitates poniofto protekcyę y dobroczynnofcię WKMci było wfparte. Spoinie z 
całym gronem tey Rady y la nayuniźeńsze do WKMci o te lego łaskawofci zana-
szam upra zania. 

Te moie przełożenia y xdania w Kandorże swoim od żadiiey nienawifci czer-
nidfa , ucynkowanemi fprawiedliwie bydż niemog^ce u nog WKMci iak naypokor-
niey składai^c mam Boga świadkiem , że byłem y ieftem szczerże y cale , żo chcts 
bydż dozgonnie wiernym WKMci y oyczyznio moiey Miiiiftrem. 

Y. 

Lifl Tego Królewskie/ Mofci de 20 Deccmb. 173S. upewiiiaf^^cy 
Xi^^ZQciii że bierze 0«! fiebie nieprzyicmnofci ktore wyniknie niog^ 

i^d że Xi^żę weźmie Inweftyturę per mandatarium. 

M y  F r y d e r y k  A u g u j i  e t c ,  
Mofci Xi^że uprzcymie nam miły y kochany Kuzinie. 

Baron de Keyferling Konsyliari taiemny y Minifter pełnomocny Imperatoro-
uey levmofci RofTyiskicy akkredytowany do Naszego Dworu , uwiadomił bez w^jt-
pienia Waszj Xi.}ż^c9 Mość o Refponlie naszym na Memoryał, który nani podał 
względem Inwcflytury lego pci Mandatarium. Wiedziałeś w tym Rcfponlic skwa-
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pliwosc nasię do zakończenia szczęśliwego Intereffow lego , Wfpomniony Minifter 
zezwala na nasze perswazyę iechać na iaki czas do Dworu Pani swoiey. Przy tey 
okkazyi możesz Wasza Xięźęcia Mofc wiedzieć z niego , że nieuwaźai^c na złe inten-
cye y fprzeciwiania fię Senatorow y Miniftrow naszych , trwamy w rezolucyi Mzletey 
do zakończenia iako nayprędzey Intereflli Inweftytury, y źe bieżremy na liebie 
priedkiienia y nieprźyiemnofci, które z t§d nieochybnie wyniknę, zaflaniaiąc Go od 
wszelkick konfekwencyi; a przez to pragnąc pokazać prawdziw§ chęć naszę dla lego 
ukontentowania , y dla utwierdzenia w PoflefTyi tey nadgrody ; ktor§ tak flusznie za
robiłeś fobie. Starać fię za tym będziemy częftsże Mu dować dowody afFektu na ze-
go z którym zoftaiemy na zawsze 

Wasz fprźyiacęcy Kuzyn 

Auguft: Kroi. 

C. de Brlihl. 

la niiey podpifany świadczę ie ta Kopia zgadza fię a Oryginałem swoim, który mi 
pokaźno , y 'z którym ong konfrontowałem jna co dla lepszey wiary przycisnąłem 
Pieczęć Krolewskę Secretariatus ct Notariatus powierźonę mi, y podpifałem fię włas-
n| Rękg 

Theophilus Werner, 

(L. S-) Secretarius et Notarius publicus 

et juratus S. R. Majeftatis. 

Z. 

Uifl lego Krolcw^kicy xMofci do tegoż Xi^żęcia, oznaymui^cy że Go 
inwcllyowai w ofobic Plenipotencyaryubza. 

Odebraliśmy Lift Wafzey Xi§/.ęccy Milofci de 27. lanuarii prżez Barona Key-
frrlinga Miniflra Pełnomocnego Imperatorowey Roiryiskiey akkredytowanego do 
Dworu naszego. Alcfimy iui; byli wszyllko przygotowiili prżez Kanclerza Fincka de 
Finckcnflcin Plcnipotoncyaryusza Waszey Miłofci do odebraaia Inweftytury, która 
fię ilała Dnia 20 tego Miefigca, nieuważai^c na trudnofci, których fię można było 
obawiać. 

Winszujemy tedy Waszey Nfiłofcl iycząc Mu długiego y pełnego szczęfcia 
Panowania , naollatek nicw^tpieniy że ten dowod afłektu naszego ofobliwego ku Wa-
izcy Miłofci utuierd/ać Go będzie tym więccy w zarliwofci , ktor.;^ oświadczałeś do 
t\ch czas dla Intcrcflow naszych wfpolnych y złączonych z Interciiami Imperatoro
wey Icymci RoiTyiikicy. Wzaieinnie Wasza Miłość może befpiccznie ufać we 
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wszyftklch okkacyach szczeremu y nieporuszonemu Affektowi y Protekcyi Naszey 
Królewskie)^ , z^ltaięc 

W Warszawie die 2 2  Marca Waszey Mifofci 
1739. dobrze fprżyiac§cy Kuzyn 

Augufl: Kroi. 
C. de Briihl. 

la nizey podpifany świadczę ze ta Kopia zgadza fig z oryginałem swoim etc. iako* 
wyzey. 

.  A A .  

Manifeftatio Ordinis Eqneflris Curlandiae Anno i7<J3. Die 21 Fe-
bruarii. 

Anno 1763. die 21 Febniarii. 

Requirebat Perfonam et Officium Regii Secretariatus et Not?riatus PulilicI 
meum, generofus ordo equeftris Ducatuum Cuilandiae et Semigalliae ad congreirum 
fi aternitatis Mitauiae in Stuba conuentus publici ordinaria congregatiis, infra nimi-
ru.m (ignanter ad calcem poft infertae manifeftationis , proteiłationis , praecufłodl-
tionis et imis refemationis, fequentis »de verbo ad verbum tenoris : 

•Generofus ordo equeftris Ducatuum Curlandiae et Semigalliae tefłatum fa-
cit 'coram Deo et vniuerfo publico ; quatcnus ipfe ab Ann'o 1561. fub glorioli^e 
Regimine Sercniflimi, Potentinimi ac Praeflantiflimi Regis Sigismundi Augufłi im-
mortalis niemoriae cum Republica Poloniaruni inftaiirato vinculo* omnia fua officia 
et homagia , ad quae pro libera fua fubieftione obligatus effet, vsque ad hodiernam 
dicm ftriftifnme obferuauerit et fanftifTime praeftiterit; E contra verooptaret, ne 
opus haberet dolendum in modum conqueri fuper infortiuiatis temporibus, quum as-
fecuratum in illis a regibus fuccelTiue omnibus et fingulis tam fantle obiuratis patHs 
fubieftionis pati'ocinium ducatibus Curlandiae et Semigalliae non exhibitum , immo 
quod triftilTimum dithi eflet, per fuccefliuum tempus in paftis fubieftionis fancita iura 
et pracrogatiua , quibus licet in omnibus in republica paribus vti frui et gaudere poffe 
deberet, multifarie defalcata , a nonnuHis proceribus et Miniflris flatus pa£ła fubie-
Ł^ionis et Icges cardinales pro variis obicftis illorum fcopi, ordini equeflri incopniti» «n-
terprctJita cffcnt, atque foiummodo vmbra et imago pa^tonim fubicftionis Jcgum-
quc liberae gcntis reflaret. Praefcrtim autem generofus ordo cqueflris caufam ha
beret ab Anno 1709. fuper fingularibus anguRiis , quibus Ducatus Curlandiae et Se
migalliae absque vlio praelidio et patrocinio cxpofiti fuerant,  macft i f l 'mc dolendi;  fed 

hos triftcs cafus irruentium tcmporum et nonmJlas penicrfioncs ct dccurtationes iu-
ris, legum et priuiirgionim generofus ordo equeflris , quamquam amarac fuiflent, 
aequo animo toleraflet, a ncxu reipubiicae non receflTnct, cidcm femper fidelis ct 
in omjiibus perturbationibus conlłans pcrmanfifrct j attamen temperę quorumuis co-
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mltiorum , et quacunque ^ergente occafione per delegatos fua grauamina et fubmer-
(lones indlcaffet, de fubleuatione et reftauratione pat^orum fubietlionis et legum tam 
in ecclefiafHcis quam in politicls implorando petiuiflet. Cum autem comitia generalia 
non fubftitilfcnt, et rcfpubllca ipfa in ma.iifeftationibus nuntlorum fuomm , fub di-
remtis comitiis vt et Senatus Confiliis erga multos Senatores, tanquam veros patriotas, 
acerbiflimas querimonias propter occafam reipubllcae in obferuandis legibus, pericU-
tationem defenforum libertatie , et quod neque ius neque iuftitla fubeiret, fanguineis 
lacrimis et lacerato animo protuliflfetitaque Reipublica, circa proprias fuas anguftias 
temporibus et circamftantiis cedere coa£la, Curlandicum ordinem equeflrem, vti fuos 
fideles et dileclos confratres, iuuare et vulnera, membris fuis infliQia, fine condolore 
intueri non yalulffet: dum quicquid vni membro accidit, totum quoque corpus per-
ftringit. Interim vero machinationes contra hunc liberum ftatum magis magisque 
progreflae effent, ita vt denique gens, cui totalis peruuKio pa£lonim fubie3:ionis im-
minet, in medietate brachiorum liberae reipublicae fe in vincula coniici fentiat, nihil 
aliud , nin de iuribus fuuerenitatis et de defpotismo loqui audiat et fcripta legat, at-
quc fub pcriculo imminente optima remedia impendere (Kideat, quibus pafta fubie-
iVionis , legcs fundamcntales et praerogatlua«: ac fcmetipfam ab omnibus pernitiofis 
confcquentiis liberct ct fecuritati profpiciat. Generofus ordo equeftris omnia ifta, qui-
bus hi Ducatus poit pia fata Regis loannis III. gloriofae memoriae affli£l:i fint# multis 
Jimbagibus repetere non velit, dum omnes hiflorianim fcriptores fata horum Duca-
tuum depinxerint, fed tantummodo id, quod ab Anno J740. contigerit et refolutio-
nem fpei-laculi gencralis ab Anno 1758- bunc vsque ad annum in receflu attingere 
proci.icbis cfł, quia potilTimum illomm, quae nofl^a pat-ła fubieclionis leges et iura tam 
in ccclcfiafłicis quam in politicis, immo noftrum vniuerfum fyllema ftatus maxime 
afflixcrit in multis libellis t)'pographicis, in nolłris diariis, pro fumma noftra laefione, 
denegatonim conucntiium publicorum et in illis ex parte confiderabili generofi ordinis 
equeiłris honim Ducatuum Poloniam deflgnatorum, aft ibidem eluforum, male fufce-
ptorum ct a Regni Vice Marechalco Mniszech pro rebellibus declaratorum delegato-
rum in Cancellariis fcripto tenus infinuatis , poflea typis iinpreflis rcmonftrationibus ̂  
lamcntationibus et qucrelis expofitumet iam vniuerlae reipublicae ac omnibus Europae 
potcntiis notum eft. 

I 
Conccrnit in accufatum, inauditum et contra omnem iuftitiae curfum vigorcr 

Senatus CtMililii cui tamen iuxta vniuerfales leges haccce facultas haud competit, vio-
lenter exfeudatum , nullius criminis feudalitii confcium , innoxiiim et legitimum Du-
ccm KrncfKim loannem ct cxinde dcriuatam illcgitimam , ac itaque obtrufam infeu-
dationem Scrcnilfimi Rcgii Principis Caroli in hifcc Ducatibus contra noftra pa£la fub-
ic£łionis ct vniucrfum ilatus fyftema. Defun£his olim fupremus Regni Cancellarius 
Ma/achowski,inter haec opcram fuam nauando oblitus videbatur , quod ipfe vigit iu-
ritus legum, autoritatis reipublicac fuarumque praerogatiuarum ac pariter ifłe fuiflet, 
«jui figillum fibi concrcditum non ad fupprcfTioncm fed ad fublcuationem legum libcrao 
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ęe.itis adhihc-c delmilTefc. Noftri Regentes fupremi Confillaril, fpiritu fapientiac, iufti-
tiaa et amnri> Patriac hoc in cafu impulli, quia ordo equcflris tunc temporis non in 
congrenu eraf > omnia fupremis conniiariis commiferat, Frimati Regni , obmen-
tionato Cancellario plerisque ftatus niiniflris violentiam et impoflibilitatem ob oculos 
poncbant, Rcgium Principem Carolum fufcipi pofle ; vtebantiir hac exprefiione coni' 
moueiite : ,»Coniiiramus Sacram Regiam Maieftatem et Minifłros ftatus, ne Iłatibus 
,,Cui landiac et Semigalliae contra'paQa fubietlionis et nobis inuitis Romano - Catho-
,Jicus Princeps obtiiidatur,,. Deducebant iura noflra legitimi tiinc autem adhuc larisU-
wiae captilliultrifnmicelilTimi atque DileftifTimi Ducis Ernefti loannis eiusque coinfcu-
datomm principum Ducalium, conquerebantur de perfidia noflri tiinc tcmporis dele-
gati generofi de Schopping , qui in fua indrutlionc habebat implorando expofcere, 
vt Sacra Rcgia Majeftas et Rcrpublica omnem adhuc operam impcnderet, ad procu-
randam liberationem hiiius noftri infclicis fa^li Ducis ; quam vero inftriitlloncm me-
moratiis deleganis pro fua propria confcflione , inlHn£łu fuprcmi Minilłri Coniitis de 
Bruhl protinus male applicauerat et proinde reuocatus erat, vt coram congrefTu ordi« 
nis eqiieftris , qui proptcrca folum conuocabatur, rationem et relationcm redderet. 
Suprcmus Regni Cancellarius Małachowski autem arrogabat fibi cum incredibili et 
illimitata aucloritatc et comminatione , defpotica pracfrnpta ct mandata nobis ema-
nare, vt in Scrrnillimum Regium Principcm Carolum refle^^eremus ct congieflum 
ad inquircndas actiones no(hi , muneris ac officii fibi incumbentis immcmoris delc-
gati dclKnatum , eo intenderemus , vt cum hoc Princlpe pa^la billatcralia concludere-
mus nobisque in eccjefiaflicis ct politicis fecuritatem profpiccrcmus ; praeterca e.\ al-
tcra parte quoque irrcfiftibllLa impedimenta apparebant# ct atm Rcfpublica ipfa pofł-
polita et ncquc interrogata ncquc dc confenfu fuo confulta ctiamquc contra multorum 
dignorum Scnatorum vota ct prntcffationes cmnia tamcn irrcliflibili violcntia atla, 
poftca vrro ctiajn practcr id, quod in illo congreflu faccre ct cunfcntirc coaOi fuimus, 
a Serenillimo Rcgio Principc (^irolo ipfo annihilatum , rcuocatum ct luramcnhun lio* 
magiale , quod ctianiii pUn cs pracflitilTeiit, ex eodem illegali fuiidamcnto, vti infcu-
datio ipfa fcrcni^iimac CcKitiidinis Aiao fubfccutum cfTet. Quandoquldcm omnes dolo, 
metu ct violcntia , contra hcnc fundata ct manifcfła iura cuiusdam tortii, cbtcntac 
obligationcs , ti ansaHloncs, cnnurntionei, iuramenta et caetcra fimilia pro qiiibusuis 
iuribus ct lcjj[il>us tx fc ipfo vti nulla et vana ceffant nulloqur modo obihingifiit rt 
inulti ex geocrolo ordiiic c(|uc(lri omnia haec iam antca apud omnes occalioncs iiidi 
cauorant , dcclataurrant ct contra violcntiam iniuriamque protcfłando fc maijlfrfia-
vcra it c't uiata («ninia diuina , naturae ac gcntium iura vnicuicjiie opprt-nac nattoni 
libcrar liCttimi c'' , vla a Dco npcrta ct monihata, i»>rn, prluilrgia ct fuas 
rcvundicarc ; pruindr g^Microfus ordo , pof^uam lcrcniliima , potontillima, 
iiuiiclillunatjuc nunc yjoriofr Inipcrans, łuiłilT;ma ct clcmcntifnnia Inipcratjix totius 
RikfTic. Impi-Młi Catliarinn II. noffrum pcr \XII. annos innoccntcr captiuum di-
lectillinniin , IciMtununi, folcnnillmiis ac lc^'aUbus paćłis ct coniicntionibus nol)isciim 
conuicliun , iliudnliinuini atcjvic ctlliirinujm Duccm irmcflum loaiincni f\iamquc coin« 
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fcudatam Fainillam Ducalem , tanqiiam Reftauratrix iniiocentiae et magnanima iuftis-
fimaque Imperatrix ia omnimodam libertatem rellauraiuiTet et illuftrifflma Celhtudo 
fua cum Familia ia Patriam noftram , Deo iit gratia ! feliciter reuerfa e(t, Eundem 
multis cum gaudiis et cordato animo recepit fuaque debita officia, amorem et fideli-
tatem exhibuit, atque Deo et gratiofiflimae Imperatricl pro hacce Patriae largita gra
tia ct clementia ex intimo petlore gratias egit et immortalem recordationem huius 
iulHfTImae Imperatricis cordibus et fa^is fuis pro perenni gratitiidine proli fubfecu-
turac mandauit. Nunc itaque Curlandicus generofus ordo nihil aliud fperare et cre-
dero potuiffet» quam quod haec felix liberatio et reditus huiiis ab vniuerfa republica 
tam vnanimiter feudo inuertiti et ab ipfa tam magni habiti femperque fideliter adin-
venti dignifllmi Principis feudalitii, cui S. R- Majdtas in fuo Diplomate Prouifionali 
fequcntem adccurationem dederat; 

„ Sacra Regia Majeflas fide Regia fpondet atque poUIcetur, fe ceiriflimum Du-
,, ccm eiusque Haeredes mafculos in Pofieffione Ducatuum perpetuo aflerturam atque 
„ conferuaturam elFe, neque minus fe ipfum ipliusque SuccelTores omni ollicio, amo-
„ rc atquc fauore. Regio forc profecuturam ; vnde nec ipfa S. R. Majeftas vnquam 
„iura immunitales aut i riuilegia vllo modo laedet, nec vt ab aliis violentiir permittet, 
„ fcd potius omnem adhiberc curam, vt ipfa eius Celfitudo aeque ac eius Succeflbres 
„ iiacredcs feudi in pacifica pofleffione difpofitione et facultate vfusfruQus plenarie 
„ pcrclpiendi conferucntur, nec non contra omnes ac fingulos, qui hoc feudum ilie-
„ gitime appetcre aut pofl^idcre praefumant, defcndantur et protegantur fan£H(Iime 
„poUicctur.,, 

et pro quo S. R.. Majeftas fua et rcspublica apud Imperatricem Elifabetham (quae 
ctiam tum ipfa mediantc manifefto, circa initiuni-fui gloriofiflimi regiminis , aduerfa 
fata illuftrifnmi ac celfiffimi Ducis Ernefti loannis , tanqviam immerita recognouerat 
ipfumquft pro innoxio declarauerat) iterum iterumque intercedendo follicitauerat reco-
giioueratque , quod alte memoratus Dux nuUum crimen feudalitium commiferit, nec 
per vUum dcliftum fe priuatione praclidii, patrocinii et reftitutionis in fuos Ducatus 
indignum reddiderit, quibus defuper omnibus tam ab llluftriflima Celfitudine Ducali 
ipfa, quam etiam menfc Deccmbris a. p. a. generofo ordine equeftri ex parafiis li-
belli fuppliccs da Sacram Regiam Majeftatem, Noftrum Clementifnmum Dominum di-
rccKun mifTi funt, quoque Miniftris ftatus Reipublicae gratus foret, et quod ipfl ante-
riorcm violentam cxfeudationem fideli fuo Principi fcudatario faQam, circa reditum 
fuum reparaturi , et pro rcflauratione autoritatis et lurium Reipublicae nec non no-
ftromm violatorum fubie£lionis patlorum et legum cardinalium manus porrefturi fo-
rcnt i aft vcro ftatus Curlandici aliter proch dolor! experluntiu-, quatenus Vice-Can-
ccilarlus Regni WodT.icki fub ct obreptltic exportata monitoria et mandata nofhisque 
paćlis fubicftionis ct priuilcgiis contraria defpotica inhibitoria immittit, vigore quo-
rum fidelis fuo iegitimo Duci ac Reipublicae et Regi ordo equeftris pcrturbari et quies 
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interna dirimi debet; fiquidem ipfi vt vigili legum non'ignotum'efTe poflit, quatenus 
ct quando refcripta in hos Ducatiis emanata vim et robiir habeant, et quod ilła pro 
e.\pre(fa legc cum Regni et Magni Ducatus Litt. figillis ct non tantummodo cum vno 
aut altero illorum munita efie debeant; immo ipfi adhuc in recenti erit memona, 
quod, eriamfi refcripta fub vtrisque ante diHis flgillis infinuenter legibus nolhis con-
traria , lcges nos ab illorum obferuantia liberent, et nos citationes ad reponendum 
illis, qui talia exportent, reddere valeamus. Haud minus maiori cum rtuporc 
ordo equelbris congregatus percipit, Senatorem quoque titulum plenipotentiarii 
fufcepilTe , quafi nonnulli eminentifTimorum Senatomm ipfi in(h*u£liones dediHent, 
vt Tc in hos Ducatiis conferret ac in audito fe modo contra autoritatem Reipublicao , 
noftra pafta fubieftionis, leges et pracrogatiuas liberae nobilitatis, cum tamen 
membra Rcipublicae fumus, gereret et iłimulo effet membris Patriae diflbluen-
dis. Prout Illulh-ilTimus Caltellanus Comes de Lipe Lipski die 25 lanuarii a, c. hic 
Mitaviae appulfus <ine omni folita legltimatione in loco competente, an talis fit vti 
efle afffcłat , varias acliones patrare non crubuit, mandata nimiami li.b autoritatc 
Rcgia edens , vigore quorum nonnullos lingulos Nobiles pe. huius loci Ncta. ium Pu-
blicum ad fe inuitari feclt, qua inuitatione comiter doclinata, iteium Notano 1'ublico 
aliquod fcriptum verbis iniuriołis conti a memoratos Nobiles replctum inlinuauit ct pcr 
a£Kim Publiami diflamari intendit; portea aliquibus nobilibus pufatiiias citabonci, itt-
dem iniuriolis exprefllonibus plcnas inllnuaii airauit > ac modo illicito ad valra- ciu iae 
et templorum Mitauicnfium libello»^ famofos afłigi et fub diem cotigrcl i s f atT itntis-
tam in huius loci templo S S, Trinitatis quam ctiam in Sti.ba conucntus pubHc i.lrquani 
putatiuam protellatioilcm poni fccit, (jua gencrufum ordincm ccjueltiem coi grclium 
tanquam infamiae rcum ii)lultare non verih s cfł. Quandoquidcm per omria ab injiio 
huc vsquc allegata , noftra patla ful)ir^łi'nis, religio legcs rt libcrlatrs viulatne , lla-
tusque noitri fyftematis total.s peruuHlo p» arpaiata e{t; itaquc gciierofus ordo eque-
ilris cum fuo legitimo Ducc llludrill mo C^eH Himo Principe iiniofło Icannccon-
gregatus fc manifclłat contra om;i<\s pacti*^ fuis fubiecVionis , lcg.bus et libertatibus 
facVas infnclioiM'S , illata«.que vioiptirias <'t fc (fio.ies ; protclfando de omnibus illcgali-
tnr ct lUlcitc factis , et pro laelione no(lia*iini legnm fiuKlanuMnalułm et cardlnalium 
in conti'arixim faciendis ; /euindirando omria fiia iura et praerogatiuas, dc (|uibus iplc 
nihil ainitterc ncc largiri vvilt; t( lbti;m<|ur paritc ' facit c 1 am Dco vniucrfoquo publi-
ro > f" cum fuo logitimo Duco Krncllo U).i ipr, f{\irm gr>f»ei o(iis ordo oqucflri^ vn cc 
ac li>lum pro fuo legit mo Princ pc vna ci:mi ciu^drm coinfł-udati ^ l*rinclpibu«> ccu łu-
rtiris Surc fioribtis in hi«; Ducatibus nulliim 'ue aln m a^Mv fc.t nec agnofccM C pt tclf, 
Sarr8'' R<*r \^:4 cOati <'f Rf',nr]>licao Pul<» iiaaim Sere.nllimae pcmia iluium 
ncfpir fr ab frparatiirujn clić ; ct p( tui li< ccc per patia bilareralia bona łidc col 
lipafum vit culi m v^quc nd finem r«'gnorum ct tcmpomm fit mi/?iiue f<- co ifciiiatui uni, 
r it < . slimr cartt'i^arur. Prmiidc vent rti»m ij'"ri u.-Ins pli*'"ius f,di:Cia fpc-
r.it , Sicram Ma.cflatcm l)t)mi.'um Nł^tlnim diicłum rI<»mc:^tis^imum et 
fricm limnm rcmpublłc;inj pro 00 cuiaturo^ cfic , vt ucilia v.olat4i { atia fubictHoi i', 
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cges', pnuilegia et Ubcrtates in integnim reftituantur , nos prae vlterioribus illonim 
infriQtionibus fecuri reddamur, et miniflris ftatus officio fuo abutentibus indicetur 
(quippe rte quorum nobis illata laefione , deque illorum in detrimentum iuftiflimi re-
gis, Reipublicae et noftri ftatiis in contrarium datis Confiliis, nos dolendo conqueri-
mur manifeftandoqne proteftamur) vt maiorem curam legiim earumque l praerogati-
varum ac ReipwWieac.habcant, nec fibi absquc Republica plus autoritatis arfogent, 

'quarn illis pro paftis conucntis competat. In hac fpe cum anxius ordo eqcifeftris 
praefidium et|patrociniiun ferenisfimae Reipublicae reclamet^ ad illamque confvjj^kt, 
idem gencrofus ordo equcftris optat, fc conf^anter cum illa in fempiterna faecula tK^. 
ligatum pcrmanftinun , paftaque fubieftionis et iura inueftiturae , tanquam funda
menta fuae coniun£Honis a ferenisfimo liio fupremo Dominie illaefa confeniaada fudó»-
ra cfle fperat Maiorem in fidem haecce manifeftatio , proteftatio praecuftoditio et 
hiris refemado in congrelTu fraternitatis vniuerfi generofi ordinis equeftris in corpore 
congrcgati concepta, fubfcripta et aftis publicis ad inferendum porrefta eft; deinceps 
autem .ex vnanimo confenfu etiam in Regni et Mag. Ducat. Lithuaniae Cancellariit 
ingroflanda infinuabitur- Aftvim Mitauiae , Anno 1763. die ai Februarii. 

(L. S.) Ditcricus a Keyferlingk mpp. 
Cancellarius et Confiliarius SupreAius.^ 

(L. S.) Heinricus ChriAianus ab OfFenberg 
Oberburggrabius et Confiliarius Supremus. 

(L. S.) Frandscus Georgius a Franek 
Landmarfchallus et Confiliarius Supremus. 

(L. S.) Fridericus Wilhelmus ab Heyking 
Diie£łor huius congreHus Fratemitatis. 

Ex diftri£tu Selburgenfi. 
(L.S.) Georgius Tohannes a Bolfchwing et mandatario nomine pro lacobo Friderico a 

Fttrfteiiberg , Sigillo et manu propria. 

(L.S.) Georgius Chriftophorus de Dftfterlho et mandatario nomine pro Mdttheo Ste-
phano de DrachenfeU, lohanne Friderico de Keyferlingk, Friderico de 
Brincken. 

(L. S.) Chrinophorm lohanncs de Schilling, Sigillo et mano propria. 

(L. S.) Carolus Fridericus a Mirbach, et mandatario nomine pro Wilhelmo Friderico 
abUaudring» manu propria. 

(L. S.) Magmu Heinrich a Haudring et mandatario nomine pro Ferdinando de Hau-
* Gerhardo de Haudring, Sigillo et manu propria. 
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(L. S.) Ewald Erne/l von der Briiggen, Sigillo et manu propria. 
(L S) Carolus Ferdinandus de Rutenberg, nomlne mandatario pro lohanne Chriflo-

phoro de Rutcnherg, Sigillo et manu propria. 
(L S) Gufłauus de Rofenberg et mandatario nomine pro Agnefa Gcr-

tnida Vidua de Rofenberg nata de Lieuen. 
(L. S) Fridericus Wilhelinus de Alten Bockum, mandatario nomine pro lohanne de 

VVitten, et Ferdinando de Witten, Sigillo et manu propria. 

Ex diftriftu Dunaburgenfi et Vberlaiieenfi. 
(L. S.) Gotthardus Fridericus de Faelckerfamb et mandatario nomine pro Gotthardo 

Heinricą de Ropp , Heinrico Carolo Freytag de LoringhofF, Gerhardo Mi
chaele Engelhardt, lacobo Cafimiro de Schppenbach, Carolo Guflauo de 
Faelckei*famb, Ferdinando de K.iabenauw, Erneiło Friderico de Kluchtzner# 
Adamo Ewaldo de Faelckerfamb» Chrillophoro Reinholdo de Vittinghoff, Ra-
phaele Kloppmann, Gideone Fabiano Isngelhardt , At^amn Friderico de 
Sacken. 

(L. S.) Georgius Fridericus de Plettenberg pro me et mandatariis meis Gotthardo de 
Budberg et Martino de Finkenau. 

(L. S.) Fridericus Cafimirus ab Holtey, nomine mandatario pro lohanne Diderico 
ab Holtey» 

Ex diflriflu Afcheradenfi et Nerfftenfi. 
(L. S.) lohannes Wilhelmiis de Witten et mandatario nomine ab Ernefto lohanne dc 

Budberg, Carolo Gotthardo de Drachenfels, Gotthardo Erneflo de Witten, 
Sigillo et manu propria. 

(L.S.) Chriftoph KorfF et mandatario nomine George de WolfF, Chriftoph George 
de Ruttcnbcrg, Otto lohann v. Biflram. 

(L. S.) Georgius Fridericus de Plettenberg. 
(L.S.) Chriftopher Ale.xander Taube, Sigdlo et manu propria. 

Ex diflriflu Mitauienfi. 
(L. S.) Fridericus Rcinholdus dc VictinghofF nominatus Schcel et mandatario nomintt 

pro loannc Reinholdo dc Kofchkul et Hcrmanno Friderico de Buttlar, Sigillo 
mco ct manu propria. 

(L. S.) Ferdinandus dc rioilitzcr nominatus Franek ct mandatario nomine pro Ewaldo 
Magno dc Thiirfcnłiaufen , Magno dc Huttlar, Adolpho WiUielmo dc Dra
chenfels , Alcxandio Wdliclrao dc Heuckiiig* Sigilig meo ct manu propria. 

(L.S,) 
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(L. S.) Erneflus lohannes a Bolfchwing, Sigillo et manu propria. 

(L. S.) Fridericus Gotthardus de Brincken, Sigillo et manu propria, 

(L. S.) Fridericus Cafimus ab Holtey, Sigillo et manu propria. 

(L. S.) Herman Gotthard a Brunnow, Sig^o manu propria. 

(L. S.) Eberhardus de Raab nominatus Tiiiilen, Sigillo meo et manu propria. 

Ex difl;ri£lu Baufcenfi. 
(L. S.) Gotthardus Wilhelmus Schraeders Sigillo, meo et manu propria. 
(L.Si) Frani ChriftofFer Schraeders et mandatario nomine pro Nicolao de Korff» 

Carl de Gocs, Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) Fridericus Hann , Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) lohannes Erneftus Kloppmann, SigllU meo et manu propria. 
(L.S.) Otto lohannes Gantzkauw, Sigillo meo efmanu"propria. 
(L. S.) Chriftophorus KorfT et mandatario nomińe pro Colonello lohanne Reinholdo 

von der Wengen nominatus 1-ambsdorfF, Sigillo meo et'manu propria. 
(L. S.) Chriftophorus Ęrncftus Grotthus nomine mandatario Philippus Grótthus 

manu propria et Sigillo meo. 
(L. S.) Frantz ChriflofFer Schraeders mandatario nomine de Medem et Heinrich Wil

helm de Buttlar, Sigillo meo et manu propria. 

Ex diftriftu Eckauienfi. 
(L. S.) Gotthardus Wilhelmus Schraeders mandatario nomine pro Ottone lohanne ab 

BKłramb , Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) Otto lohannes Gantzkauw , Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) Chriftophoais Heinricus de \1etinghofF et mandatario nomine pro Friderico 

Wilhelmo Kloppmann, Sigillo meo et manu propria. 

Ex diftriflii Baldohnienfi. 
(L. S.) Georgius Erneftus Heinricus de Stromberg mandatario nomine pro generofa 

Domina Catharina de Liphart vidua de Lieuen et Wilhelmo Ernefto de Me
dem , manu propria et Sigillo meo. 

(L.S.) Carolus Chrifłophoms de Elerdt mandatario nomine pro Wilhehno Heimica 
dc Brucken nominatus Fock, Sigillo meo et manu propria. 

Ex 
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Ex difl;ri£lu Doblenienfi. 
(L S ) Chriftophorus Heinriciis de Vietinghoflf et mandatario nomine pro Erncfto lo-

haiinc de Buttlar et dp^Lieven ab Autzenburg, Erneflo de Hanbohm, Sigillo 
nieo ct manu propria. 

(L. S.) Gcorgius Magnus de Vietinghoff et mandatario nomine pro lohanne Heinrico 
de Fircks, Sigillo meo et manu propria. 

(L. S.) lohannes Heinricus de Holtcy et mandatario nomine pro Ernefto Philippo de 
Drachenfels, Sigillo meo et manu propria. 

(L. S.) Ewaldus Ernefliis de Brinck, et mandatario nomine pro lohaiiue Heiarico 
de Kcyferlingk, Sigillo meo et manu propria. 

Ex diflriftu Neuenburgenfi. 
(L. S.) Maximilianus Dietericus Liber-Baro de Knigge et mandatario nomine pro Er-

nefto Friderico de Stempel, Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) lohannes Alexandcr Korff, SigUlo meo et manu propria. 
(L. S.) Ferdinandus Fiicks pro me et nomine mandatario pro Agatha Eleonora Co* 

mitifTa a Keyferling, manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) lohannes Chriflophorus de Tomauw et mandatario nomine pro lohanne Heiil-
rico GrotthufT et Carolo de KorfFj manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Georgius Erneftus Heinricus de Stromberg, manu propria et Sigillo meo. 
(L. S.) Carolus Ferdinandus a Rutenberg, manu propria et Sigillo meo. 
^L. S.) Chriftophoms FrnefViis GrotthufT, manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Carolus Fridericus du Pfeilitzer nominatus Franek, manu propria et Sigillo 
meo. 

Ex dlftriftu Grentzhaefficnfi. 
(L. S.) lohannes Gebhardus Grotthuflf pro fe et mandatario nomine pro Georgio do 

Medem, Capitaneo Bauskenfi et Vidua Eva Sophia de Kleifł, manu propria et 
Sigillo meo. 

(L. S.) ChriOianus ErnefKis de OeUen pro mc et mandatario nomine pro Friderico 
lohanne de Oelfen, Sigillo meo ct manu propria. 

(L. S.) lohaon ChriflofTrr 2um Berg , Sigillo meo ct manu propria. 

^L.S.) EmefHis lohannes de Pfeiliticrjnominanis Franek, Sigillo meo ct manu 
propria. 

E* 
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Ex (iiftri£lii Sepauienfi. 

(L. S.) Carolus Fndericus Kloppmann et mandatario nomlne pro Ottone Wilmelmo 
Hahnbohm, maiiu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Carolus Fridericus de Pfeilitzer nominatus Franek et mandatario nomine pro 
Vcronica Vidua ab Hovven^ manU propria et Sigillo meo. ^ ^ 

(L. S.) lohannes Chriftiaiius de Sacken , Capitaneus Malor Goldingenfis. 

(L. S.) Georgius de Sa(f et mandatario nomine pro Dieterico Heiiirico de Brincken, 
manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Chriftophorus Fridericus de Fircks, SigUlo meo et manu propria. 
(L. S.) Magnus Reinholdus de Brincken, Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) Otto lohannes de Bucholts et mandatario nomine Chriftophori de Bucholfes 

nec non Ernefti Heinrici de Keyferllngk, Sigillo meo et manu propria. 

(L. S.) Relnholdus de Kofchkul, et mandatariorum nomine Vkici Wilhelmi de Stern-
pell, lohannis Chriltophori de Stempell et CaroU Frideri de Manteuffel dictus-
Szecege, manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Fridericus CaHmirus de KorfF et mandatariorum nomine Ottonls Evaldi de 
Sacken et lohannis HeimicI de Merfeld, manu propria et Sigillo meo. 

(L. S.) Giedeon Heinricus de Saff et mandatario nomine EinefE de Brincken, manit 
propria et Sigillo meo. 

(L. S.) lohannes Chrillophorus ab Often di£lus Sacken t manu propria et Sigillo 
meo. 

(L.S,) Chriftophorus Fridericus de Heyking pro me et mandatariis fequentibus no
mine Caroli de Sacken, Chriftophori Wilhelmi de Bodendik nec non Viduae 
Dorotheae Elifabethae de Hiilleftem, manu propria Sigilloque meo. 

(L. S.) Gotthardus Vlricus a Behi- mandatario nomine pro Vlrico a Schlippenbach, 
manu propria Sigilloque meo. 

(L.S.) Otto Ewaldus de Heyking et mandatariomm nomine, Adolphi Guftawi de 
GrotthufT, Caroli Heinrici de Schlippenbach, Chriftophori Ernefti de Wett-
berg , Heinrici Ernefti dc Often nominatus Sacken atque Friderici Cafiiniri 
de Heycking, manu propria Sigilloque meo. 

Ex Diflriclii Windauienfi. 
(L.S.) Wilhelmus Ernoftus KorfF et mandatario nomine pro Ernefto Koschkul 

manu propria et Sigillo meo. 

(L.S.) Vlricus Erneftus dc Blombcrg, manu propria et Sigillo meo. 
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(L. S.) Carolus Guftaims Korff, manu propna et Sigillo meo. 
(L S.) Caiolus Ladouicus de Stempell, manu propria et Sigillo meo. 

Ex diflri£tu Alfchwangenfi. 
(L. S.) Henricus Georgius Chriftophorus Liber Baro de Knigge et mandatario no-

mine pro Henrico Ewaldo de Bucholtz, lacobo Godofredo de Huileliem, So
phia Elifabetha Vidiia de Stempel, Chrifłophoro de Ropp, Friderico Wil* 
helmo de Korff, Nicolao de KorfT, Sigillo et manu propria. 

(L.S.) Nicolaus Gerhardus de Mirbach, Sigillo meo et manu propria. 

Ex Diftrldu Hafenpctenfi. 
(L. S.) Hcnricus Chiinianus a Brincken manu propria ct Sigillo meo. 
(L. S.) Wilhelmus Magnus de Funck, manu propria et Sigillo meo. 
(L-S.) Fridericus Ewaldus de Fircks. 
(L. S.) Carolus a Often nomine Sacken. 
(L. S.) Heinricus Chrifliantis a Brincken. 

Ex diftriGu Durbenfi. 
{L. S.) Georgius Godofredus a Wettberg, manu propria et Sigillo meo pro me et 

mandatariorum nomine, Caroli Guftaui a Hahn , Georgii Werner Behr, 
Georgii Friderici a Haerner, Heinriri Ernejfti a BuchoJtz, et Didericus 
ab Opacky. 

(L. S.) Fridericus Gotthardus de Mirbach, manu propria et Sigillo meo ct mandatario 
nomine pro Carolo de Sacken et lohanne Emrico de Keyferlingk. 

(L. S.) Heinricus Erneflus de Buttlar, Sigillo .meo et manu propria. 
(L. S.) Wilhelmus Magnus de Funck, Sigillo et manu propria. 
(L.S.) Carolus de Heyklng, manu propria et Sigillo meo. 
(L. S.) Gotthardus Vlricus a Behr pro me et mandataiio nomine pro Vlrico lo

hanne a Behr, manu propria et Sigillo meo. 
(L. S.) Carolus lohannes Gufłauus de Bagge/propria manu ct Sigillo meo. 
(L.S.) I rnfł Difforich de Blonibcrg ct et n<iminc mandatarii Cafimiri luidcrici de 

Ktyferlingki manu propria ct Sigillo moo. 
(L.S.) Gcorgius Godofredus Biicholtx» manu propna rt Sigillo meo. 

(L.S.) lohnnncs Ilormanus dc Bninn(^w » Sigillo meo ct manu 'propria. 

(L. S.J lohaiuics łiciiiricus dc iioltey # SigiUo meo ct maiiu propi ia. 
(L.S.) 
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(L.S.) lohannes Froralioldus de Seefeldt, manu propria Sigillo que meo. 
(L. S.) Ernefhis loannes de Buttlar Sigillo meo et manu propria. 
(L. S.) Georgius Chriftophorus de Trotta dicius Treyden et mandatario noniine pro 

Georgio Chrillophoro de Kleift. 
(L.S.) Gotthardus Friderłcus de Loebell, Sigillo meo et manu propria. 
(L.S.) Georgius Safs manu propria et Sigillo meo. 

Ex diftriftii Gramsdenfi. 
(L. S.) lohannes Heinricus Nolde et mandatario nomine pro Adamo Michaele Nolde. 
(L. S.) Wilhelmus Chriftophorus de Rumell. 
(L.S.) Wilhelmus Carolus KorfF, Sigillo meo et manu propria. 

Ex difl;ri£lu Frauenburgenfi. 
(L. S.") Mauritius ab Ollen diftus Sacken et mandatario nomine pro lohanneChriftiano 

ab Often diftus Sacken et Ottone Magno deDerschau, manu propria et Si
gillo meo. 

(L.S.) Carolus Fridericus de Holtey et mandatariorum nomine Ewaldi Friderici de 
Fircks, Wilhelmi Heinrici de Vnger nominatus Sternberg, Chriftophori 
Lcopoldi de Wildemann, Georgiique Alexandri de StempeU, SigiUo manu-
que propria. 

(L. S.) lohannes Erneftus de Brincken. 
(L. S.) Johannes Fridericus de Derfchau, et mandataiio nomine lohannis Herman^ 

ni de Keyferlingk. 
(L, S.) Eberhardus Fridericus a BrOggen et mandatario nomine pro loanne Friderico a 

DQllerlho» Friderico Hermanno a Manteuffel nominatus Szaege et Fride-' 
rico a Renne, Sigillo et manu propria. 

(L.S.) Erneftus Nicolaus de Brincken pro me et mandatario nomine pro Ma?no 
Emcllo Barone ab Vngern dithis Sternberg. 

(L. S.) lohannes Eberhardus de Nagell. 

Ex diflriflu Grobinienfi. 
(L.S.) Heinricus Rcinholdus de Kofchkull ct nomine Agnefae Elifabethae Viduae de 

Koiff naue de Kofchkull in afTIftentia, nec non Henrici Ernefłi de Nolde, 
et Magm Ernefłi de Wettberg, SigiUo meo et manu propria. 

(L.S.) Georgius Chriftophorus dc Raden, manu propria et Sigillo meo. 
(L.S.) C^riftophorui Lewin de Trotta nominatus Treyden» manu propria et Sigillo 

£x 
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Ex diftri£ku Tiickumenfi, 
(1. S Otto Fridericus Safs, Capitaneus Major Tuckumenfis. 
fL. S.) Carolus lohannes Giiftaiius a Rahden et nomine mandatario pro Retnłioldo Er* 

nefto a Mirbach, Sigillo manuque propna. 
(L.S.) Eberhardus Phillppus a Buttlar et mandatariorum nomine lohannis Friedend 

ab Hahn et Annae Louifae ,Viduae a Briiggen manu pro^a et Sig^o meo, 
(L. S.) Philipus Erneftus a Briiggen et nomine mandatario pro Eberhardo Friderico 

a Briiggen, et Chriftophoro Cafimiro a Briiggen Sigillo et manu propria. 
(L.S.) lohannes Fridericus Grotthufs et nomine mandatario pro Gerhardo lohanne a 

Rahden et pro Georgio Chriftophoro a Medem et Hermanno Diderico * 
Schulter Sigillo manuque propria. 

(L. S.) Georgius Fridericus a Laebel et nomine mandatario pro Friderico Wilhelmo 
a Lieuen et Friderico Wilhelmo^ a Often di£lus Sacken, Sigillo et manu pro
pria. 

(L, S.) Wilhelmus Erneflus de Funck, et in mandatarii Ferdinandi de Fircks nomi* 
ne, manu propria figilloque meo. 

Ex diftri£lu Candauienfi. 
(L. S) Gerhardus Erneftus de Korflf, et mandatariorum nomine Caroli lohannis ab 

Alten Bockum, Ottonis Wilhelmi de Schilling, Leonhardi dc Rutenberg, 
Georgii Sigismundi de Rutenberg, Sigillo meo e manu propria. 

(L. S.) Reinholdus Erneftus de Biftramb et mandatarionim nomine Fromholdi Vlderici 
de Oflen nominatus Sacken, Ottonis de Rofenberg, Annaeque Sophiae Vi-
duae de KorfF. 

(L.S.) Heinricus Ernefius de Plettenberg# et in Plenipotentia pro Sophia Gertnida 
Vidua Vitinghoff nominata Scheel nata de KorfFet nomine Margarethae An
nae Heduigiae de VitinghofF Viduae de Rutenberg, Sigillo manucjue propria. 

^L. S.) lohannes Fridericus de Bnmnow, manu propria figilloque. 
(L.S.) Ewaldus Wilhelmus dc Pfeilitzer nominatus Franek et mandatario nomine 

pro Ottone Chriftophoro de Brincken et Ferdinando Reinholdo dc Ropp. 
(L. S.) Gotthardus Cafimirus Pfeilitzer nominatus Franek et mandatario nomine pro 

Philippo Magno de Schlippenbach et Chriftophoro Friderico dc Bruiuiow. 
(L. S.) Otto Chri/lophorus de Heucking, Sigillo manuque propria. 
(L.S.) Dietcricus dc Pfeilit2er nominatus Franek. 
(L.S.) Carolus Fridericus a Mirbach et nomine mandatario pro lohanne Wcrncro dc 

Sacken, nomina propria. 
(L.S.) Johannes Chriflophonis de YitinghofT, nominatus Sched, Sigillo atque manu 

propria. EJ 
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Ex difl:ri£lu Zabelienfi. 
(L. S.) Otto Friedericas Schraederfs , pro me et mandatanis meis, loanne Friderico 

de Brunnau , Gotthard. Wilhelm. Schraederfs, et Gotthard de Stempell 
Sigillo et manu propria. 

(L. S.) Georgius Fridericus de Pfeilitzer nominatiis de Franek et mandatario nominc 
pro Helnrico lohanne de Stromberg, Chriftophoro Friderico Karp , lohan-
ne Friderico de Rutenberg , Dieterico de Karp , Sigillo et manu propria. 

(L. S.) lohannes Georgius de Briicken nominatusde Fock pro me et mandatariis meis 
Friderico Wilheimo de Often, nominato de Sacken et Friderico loanne de 
Drachenfels. 

(L. S.) Heinricus Chriftophorus de Meerfeld. 
(L. S) Gotthardus Vlricus de Behr , et mandatario nomine pro Vlrico de Behr et 

Friderico de Bohr. 

Ex difl;ri£tu Talfenfi. 
(L. S.) Gcorgiua Friedericus Fircks nomine Wilhelmi Heinrici a Brucken diOii Fock, 

et Caroli Leuini Fircks. 
(L. S.) Georgius Chriftophorus de Rahden et nomine Engelbrechti Alexandii KorfF, 

et Viduae de Budberg ct lohannis Caroli de Reck. 
(L. S.) lohannes Erneftus Behr. 
(L. S.) Vlricus Ewaldus dc Sacken. 

Ex diftri£lii Autzenfi. 
S.) Otto Chriftophorus de Medem pro me et mandatariorum nomine Apolloniac 

Viduae de Witten , nata Comitrix de Lacy , et Catharinae Louifae Viduae de 
Grotthufs natae de Brincken, manu propria et Sigillo. 

(L. S.) Otto lohannes dc Krummes pro me et mandatario nomine Carolo Friderico 
dc Biflramb. 

(L. S.) Burchardus Chrifiophorus de Wildemann, pro me et mandatariorum nomine 
pro Caiolo KorfF, Ewaldo de Kleift , manu propria et Sigillo meo. 

<L. S.) loannes Erncflus Behr. 
(L.S.) Georgius de Safs mandatario nomine pro Dieterico Wilheimo de Haerner, 

Sigillo et manu propria. 

Subfcripti. mihiquc hanc praeinfertam Manifefłationem, Proteftationem, luris Refer-
Tationem ct PraccuOoditionem Aftis officii mei fuprafati ingroflandam, in parata 
Copla # infinuarunt# defidcrantes vt iplis defuper in forma probaute atteflarer j 

Q quippe 
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quippe quod etiani officli nexu adaclus , acceptatioiic prius in quantum lurls fa^ta 
praeuiaque ailifatlone , hifce peregi et praefentes defuper teflimoniales , fub Regio 
clcmentlflTimc mihi impertito SecretaHatiis et Notariatus Sigillo, propriaeque manus 
meac fubfcriptione > more folito extradidi. Mitauiae, Aiiiio^ Menfe et Die, quibus 
fupia. 

^ Thcophilus Werner '* 
X * */ Sacrae Regiae Maiefłatis Secretarius A^tualis 

et Notarius publicus iiiratiis mpp.' 

BB. -
InQrukcya Szlachty Kurlandbkiey daua Deligowanemii Ich , Roku i75<^. 

Dnia 14. Aiigiilli. 
Supplikować lego Królewskiej Mofci o uwolnienie naszego nicszczsliwcgo Kicnię

cia y Familii lego. 

Reprezentować Prawa nasze fundamentalne IW Imci Panu Kanclerzowi 
W Koronnemu, źe in Formuła Rż^dow naszych roskazano Nam iefl, między 
in^zemi rżeczami, wyraźnie. Nic nieczynić na Seymacli naszycli przecrw Inwe-
ilyturźe Xigźęcey , z racyi źe poki Feudum niebfdzie deklarowane vacans prżez 
Króla Imci y Rżeczypofpolifą , powinniśmy według obowigzkow naszych kontynuo
wać nasze inftancye za naszym nieszczęśliwym Panem y lego Familię. 

Oświadczyć skJonnosć Stanów Xięftw ku nayiasnieyszemu Krolcwicoui 
Imci Karolowi, byle przyigł ConfefTionem Augu(łanam, y żeby nas priez to uczy/* 
nił fpofobnemi fupplikować, ażeby Feudum tyrh Xi^ftw było mu konferowane. 

Nie ieft rżecz podległa kweftyi, źe ferundum Noftra Pa£ta fubieftionis, 
z afTekuracyami względem Religii , y prźcz wiele ini^zych Aktów, to Xi^flwa powin
ny zawsze mieć Pana Niemieckiego Narodu , takiego iakiego zawsze mieli, to ieft 
Confesfionis Auguflanae, y źe w tym żadna niefłanie flę odmiana podług Affekura-
cyi nayswigtobliw szych , które Nam na to były dane y Przylicgan\i potwicrdźone; 
ponieważ pierwszy XiQŻo Kurlandski Gotthard zachował zupełny adininidracy? 
wszyftkich Spraw Kościelnych, ktorg miał prźedtym, iako wielki Miftrc y i^ko 
Xigie Proteftant Imperii , y która powinna bydź ferundum formulam Regiminls. 
ImPan Delegowany od Nas powinien to insynuować uflawicznie y fpofobcm iako 
naymocniey^zym czyniąc iako nayuni/eńsze repreźentacye w tym, ic mamy iako 
nayżyws?^ nadzielę iź lego Królewska Mość y Nayiasnieysza Rźeczpofpt>llta będ.j 
mieć wz^^l^d na tak mocne upewnienia dane od lego Krolewskley Mości y od 
PrcdccclTorow lego, zolławić Nam Xi^i^cla Niemieckiego Narodu» iakosmy takiego 
mieli tcmporc Subiedionis ai do tych cza^» tu icll: CoiiXcslioiiis Augullanac. 

C.C 
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c c .  

Inflruckcya podobna Roku 1758. die 13. Septemb. 
2. Według rapportu gfowney Inftrukcyi fupplicować iako nayunizeniey lego 

Krolewskley Mofci y Nayiasnieyszey RzeczypofpoUtey o uwolnienie Xi^iecia Imci 
y lego Familii. 

3. Lubo IW ImPan Kanclerz W Koronny Hi'abia Małachowski deklarował 
na Piśmie, ie iui niebyło nadżiei wyzwolenia Xi§źęcia Imci y Potomftwa lego mę-
skiey Płci > y lubo TmPan Simolin Konfyliarź Kancellaryi iako teraz Minifler ak-
kredytowany Roflyiski insynuował x wyraźnego roskazu Dworu Swego, et ex pro-
prio motiuo, to ieft : bez rekwizycyi Stanów, że referui§c fię do Deklaracyi IW 
ImPana Kanclerza W Koronnego, Imperatorowa leymosć Roffyiska widziała by 
chętnie Nayiasnieyszego Krolewica Imci Karola Xigzfciem Kurłandskim. 

4. ImPan Delegat nasz może, in cafu, gdyby Feudum tych Xięfl:w miało 
bydź deklarowane pro vacanti dać iesccze poznać Sentymenta Stanów dla Nayia
snieyszego Krolewica Imci Karola, to ieft; że w takowym przypadku, naywiększa 
Nasza była by szczęsliwosć, gdyby Nayiasnieyszy Krolewic Imc prżyięł Confesfio-
nem Auguftanam, y żeby tym fpofobem uczynił Nas fpofobnemi do zaniefienia 
proźby Naszey nayniższey aby mu toż Feudum konferowane było. 

6 .  Nie ieft rżecz podległa kwcftyi etc, od tych Słow aż do końca to ieft: 
„ Confesfionis Auguftanae; Słowo w Słowo tak iak w pierwszey Inftrukcyi,,. 

7. Wzajemnie żoftaniemy w przywiązaniu do Zwierzchności Jego Krolew-
skicy Mości y Nayiasnieyszey Rźeczypofpolitey aż do skończenia wieków z wier
nością y fubmiTTya nieźalterowang, y że nigdy nieprofilibysmy y nieżgdali inszego 
Xi^ź'_cia, tylko który by był miły y prźyiemny lego Krolewskiey MoŁci y Nay
iasnieyszey Kieczypofpolitey. 

D D. 

Extrakt 7 dwóch Liftów ImPana Kanclerża W. Koronnego Mała
chowsk iego  dc  17.  I i i l i i  1750.  

Pie^w^zy Lift do Stanu Rycerskiego y do Naywyższych Konsyliarżow 
Xięftw Kurlandskiego y Semigalskiego. 

Ale ponieuaż intencya Ich, która fię wydała prźez Lift Cyrkularny ImPana 
e orc d, d. 3. lunii, y przez zerwany Świeżo Seym , poka7,uie iasno^ iak skłon

ni s? ^ niezgody iak mało ważę ftaranic lego Krolewskiey Mości do utrżymania 
p^o oynosci y wolności tychże, Xięftw, y iak mało czuig nieszczęście oyczyzny z 

o azyi „nieprzytomności Xi«jŻ£cia„ża zbyteczny rźecz s§dże powtarzać Im moie 
Q 2 napo-
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napominania. Pizstoź lego Królewska Mość dia odwrocenia tym większego zfego 
y nicbe-piecz3.iiKva od tey Frowincyi, dla wfhrźymaila nienależytego priedlięw/ję-
ca niekt.inch przeciwko Ititereirom wszyilkich Stanów ,,y Xifi^cia Imci, „ y żeby 
dał po7.uać nieiikonteiitowanie fwoie z takov/ego za mieszania w rzędach y dobrym 
porządku, deklaruie przez Reskrypt tu pizyf^czony źe nie ważne y nieskuteczne 
Msz-.fłko cokolwiek było, albo może bydź prżedficwzifte od wspomnionego Mar
szalka Sevmowego y Deputatów na fundamericie A^us unionis bez powagi Sey-
niowey, y bez pozwolenia inszych Deputatów y Regencyi. leżeliby xas te łaska
we dobrego Pana fposoby " niev yftarczafy, lażyie inszych skutecznieyszych do 
prźv.łToce.ńa fpokoynosci publicz.ney. Nao(tatek iako prź.yiemne sę lego Kro-
lewskiey Mości podziękowania które oświadczyliście WMniPanowie zyczliwyni 
Sercem z obowi§7,ku wierności fwoiey za tak mocne Nayiasnieyszego Pana wdanie 
llę o uwolnienie Xi§żecia Imci, y iako prżyimuie łaskawie proźby WMmPanow 
oprxyspieszenie powrotu lego przez nieuftaigcg interpozycy.^ Pańską , tak 
flarać iię nieprźeftanie iako nayprżyzwoits7.cnii fposobami o przyprowadzenie tego 
do skutku dla Satysfakcyi WMmPanow y wszyf^kich dobrże Oyczyznie życzących. 
Co Bog raczy prędko ziścić y ia źyc7.ę nieullannie 

Datt w Warszawie 17. lulii 1750. 
WMWMPanow 

Szczerze prźywięzany y prawdziwy 
Sługa 

I. Małachowsky , 
Kanclerź W. K. 

Drugi Lift do Deputatów Parafii Goldingcn Ilafcnpothi Groubinc 
Afchcradcn y Ntrften, Doiuben y CFamcndcn , Sefloii , Grcns-
hoff, Dunaboiirg- y Uberlautz. 

Podług wyrażenia w uniżonych proźbacii WMwmPanow do lego Krolcw-
skicy Mości reprezentowałem Nayiasnieybzemu Panu uiernosć, zktor^ lloiruiccic 
fię do mysH y Sentymentów lego mocno fprawlcdliwych y pożytecznych dla ca/ego 
Rycerfłwa; tudiież „bzczer^ wdzięczność za Interpozycyg Pańskg dla Xi3Ż;cia 
„Imci y żądania Ich o prźyspieszenie powrotu iego,,. Te dowody wicrnOiCi 
z takim rtfpektrm oswiauczoney wielce były pr/yiemne Nayiasiiiey zcmu Panu, 
który ła kawie prżyobiccał prżyłożyć ufiincgo fłarania swego o uwolnienie y po
wrót tego/. Xiężcda. J»ko zajJ lego Królewska Mość ukontentowany był x tego, 
/C w oftatnim zgromad/eniu niewdawaliscie lie WMwmPanovne w dysputy ImPann 
\iars/ałka y ln^Z)ch Deputatów, którzy nicchiceli Sejmować z naywyż zcmi Koiv 
syliar/anłi, tak Naylasnieys/.y Pan odriucai^c Reskryptetn swoim ztęczcnie tychże 
dijh^cc do piżyczymenia niezgody y do ruiny całego Xicihva, deklaruie za fałszy

we 



we y nieważne wszyftkie poft^pki inz uczynione, albo Tctore ieszcze mog^ bjdź. 
prżedfięwzięte na fiindamencle takowego związku. lefteni wyperswadowany że 
WMwmPanowie tiźymać fie mocno będziecie fwoiey rezokicyi 

WMW mP ano w 
przywifzany y uniżony sJuga 

w Warrzawie 17. lulii !• Małachowski 
jj^o. Kancleiż W. K. 

EE. 

Reskrypt Tego Krolewskiey Mości 2aka2ui>cy wyrnżnie związku 
przeciwko Prawom prżedfięwziętego w Xieihvie Kurlandskim. 

jju^ujl lll. z L^ski Toż^y Kł'oI Fołsld^ zviclki "Litcivski ctc* 

Uprieymie' wiernie Nam Miłym, Konsyliarźom 'naywyźszym, Staroftoin 
viiękf2vm , mnieyszym , y catemu Stanowi Rycerskiemu ̂ Xieftw Kurlandskiego y 
Semigalskiego Łaskę Nasz^ Królewską. 

Informowani ieftesmy doftatec/.nie z Relacyi Panów Rad przy Boku Naszym 
będgcych, iako na ofłatnim Seymie złożonym w tychże Xigflwadi podług Fonmy 
r/.ędu pod Imieniem y włidżę Naszg Królewską wszcz§ł fię związek czyli Konfe-
deracya niektorycli osob zawsze i^zkodliwa potwierdzona potym y umocniona po
wagą Marszafkowsk? urodzonego Wilhelma Alexandra de Heucking wzruszaigca Po-
koy wewnętrźny kraju ^ prźeciwna formie rżadu , y wszyftkim inszym Prawom, y 
wzbudzaiaca niezgodę w pomlenionych Xieftwach, Aże fłaranie Nabze oycowskie 
iefl odwrocie w«.zy{tkie niebespicezealłwa y szkody od całego ogulnie Pańflwa y od 
wszyltklch particuiarnie Prowincyi y Xięftw, że oraż wfzelki związek czyli Kon-
fedcracya, pod iakim kolwiek bądź pretextem prżedlięwziętc wzruszaig nadewszyft-
ko Prawa Pofpolite y fmutny zawrze odbieraią koniec. Przeto referując fie do 
Naszych dawnieyszych Reskryptów któreśmy uprżeymosciom y wiernosciom wa
szym posłali dla labicAcr.ia w;zclkim nieszczęśliwym dla pomienionych Xięftw y 
ol)ywatclow ich konsckwencyom , deklaruiemy takowe prżedlięuzięcia y namysły 
do zwięzku czyli Konfederacyi pro nulUs et irritis, iako dożące do zniszczenia Kraju, 
y wywrócenia dobrego porżądku, kafTuiąc y annihiluigc w^zyllko cokolwiek było 
proponowano y traktowano prźez urodzonych Marszalka Seymowego y Deputa
tów bez wiadomości Konsyliarżow uaywyższych ; upominaiąc y roskażuiąc wyra
źnie w zyltkim, ktor/.y weszli iakimkolwiek fposobem w konfederacya Prawami zrfi-
kazaiif > ażeby też y wszełką tak nazwaną unią wszelkie zgromadżenia et conven-
ticula bcżprawne porźucili, pod niełaską Naszą y nieważnością tego wszyRkiego co 
icrt pricdilcMzi^tc» iako też pod karą na fprzeciwiaiących Cę Prawom pofpoHtym 

Q 3 y 
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ywzruszaięcych fpokoynosć publiczny. Roskaźuiemy także iiprzeymosciom y wier-
nosciom Waszym ażebyście fprawowali podfug opisa Praw, ktoremi te Xifihva 
zaszczycone, ażebyście niewchodźili w źadn§ iini§, ani Konfederacyę, ani odlgczo-

ale ażebyście w krzywdach Waszych, ieźeli iakie macie, do Nas fie udawali. me 
Co uprżeymosciom y wiernosciom Waszym 7,alecai§c chcemy ażebyście to wszyftko 
zachowali, y ażeby zachowanie by^o fłarali fie. Na co dla lepszey wiary wlasnę 
podpisawszy fię Rękg jPieczęci Koronny y W. X. Litt. przycisnąć roskazalismy. 
Datt w Warszawie Dnia ig. Miefigca lulii Roku Pańskiego 1750. Panowania 
Naszego j^- Roku 

Kroi. 

L.S.N 
R.p.y 

Ignatius Ludouicus 
Nowicki S. R. M. 

Secretarius 

Augufl 

/L.S. N 
VM.D.L. J 

lofephus Dulęba 
S. R. M. Sigflli 

M. D. L. Secretarius. 

FF. 

Lift Kanclcrża W. RoHyn^kicgo Hrnbi Woron7owa do Tęgo Krolc\;^-
skiey Mofci w którym odradzi z /^ozknżii Pani swoicy poilano-
wien ie  Kro lewica  Imci  Karo la  w  Ki i r landy i  1758.  

Miałem honor oddać Nayiasnieyszey Imperatorowey Pani Moicy Afi^^fciwcy 
LiA który \Va'-za Królewska Mość raczy/es pifać do mnie 15. Maja. Ukontentowa-
rie part) kularne które Wasza Królewska Mość pokazuicsz z dyflynkcyi oddancy 
Nayiasnieyszemu Krolcwicowi imci Karolowi Synowi lego prżynoli tN m wiikszij 
radość Imperatorowey leymci że prźez inter( flbwanie lic nicullaince do smutney 
Sytuacyi \VK\fci y Familii lego , ktor^ tak icfl zmartwiona iak własny swoią, nic 
bardzicy nieźyczy fobie , tylko rfby mogła kontrybuować wszyllkiomi liłami swcmi 
do Satysfakcyi WKMci y do promowowania y utwierdzenia wszelkich dla lamilii le
go Krolcw kicy pomyslnofci. 

Ta wspaniafa mysi Nayiasnicvhzey Pani moicy Mifosclwcy tak l<*y ^ 
sna ic zaw^zf czuie prawdziw.7 pociechę dopomagać, ile od niey dcptMidouac 

do przyszłego skutecznie ulłanowicnia Ńayiasnieyzego Krolewica Inici Kaiola, t.i 
przez wzgląd na wyfokie urodzenie , iako y na piękne lego przymioty. 

Mam tedy I-łonor poddać pod wielki rozsadek W. K. Mci zdanie Tmperntnro-
wey Teymci w tcy Materyi która ieft :  i e  p r o p o n u i . ^ c  l ' l e k c \  5  Xitcia Kurlund»>kicgo 

teraznieyszych krytycznych woyny koniunkturach, podałoby to okkazy.7 do t) m 
większego 
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większego zamięsxama, do opacznych mow, y do rożnych fufpicyi w Samey nawet 
RźeczypospoUtey. 

Wykonanie tego Projektu iefl dziefo , które wycięga koniecznie dołożenia fię 
nietylko W. K. Mci ale rowno y" inszych Alliantow. 

Pr/yszfe do Pokoju negocyacye mog? fpofobnieysz? dać okkazyę , ile ze nie-
trieba wątpić, ii przykładem Imperatorowey leymci, insze Potencye intereffuięce 
fie przyłoźfl fie chętnie do tego ^ co może bydz z ukontentowaniem W. K. Mci y 
z pomnożeniem pomyslnofci Domu lego Królewskiego. 

Szanuijc za^ y adoruięc z naygkbsz§ rekognicy§ tę poufałość , ktorę W. K. 
\Ic pokazywać mi raczysz w tey okolicznofci niefpuszczj nigdy z myśli y chęci a-
rania ulilnego prźez które mógłbym fię tym więcey godnym ftać tey łaskawofci -kto-
rey mię polecam z wszelkg Submiszyg 

Rcfpons na Memoryał Imci Pana Kanclerza W. K. y Deklaracya 
d:inii prżez Imci Pana de GroflT Miniftra Dworu Petersburskiego w 
Warszawie die 23. Oćl. 1758. 

Z.^dai^c f. W. Imc Pan Kanclerź W. Koronny prźez Memoryał dzifieysiy 
odemnic niżcy wyrażonego Poiła Extraordynaryinego , abym mu m fcripto kommu-
nikować raczył, co mnie za rozkazy Dworu moiego doszły względem Nayiasnieysze-
go Krolewica Imci Karola, iako tei y względem przeszłego Xi^zecia Birona y Synów 
lego, wi^c niżey podpifany mam honor uwiadomienia I. W. Kanclerża wielkiego Ko
ronnego : że co łię tycze oftatniego , to Intencya Nayiasnieyszey Imperatorowey 
Icymoici nieodmienna , aby niedozwalać przywrócenia Xiefkwa Kurlandskiego tak 
oycu bironowi iako y Synom lego 7. racyi, żeby to prieciw własnemu lego Impe-
ratorskicy Mofci Intcrelfowi, y eflencyonalney maximie htatus ftać lie muiiało : x 
diugiey Strony zai ; ic to Imperatorowey Jeymci mił§ , a Rżeczypospolitey rźecz? 
będzie pożyteczi^, ieżeli prźcx obranie Nayiasnieyszego Krolewica Imci Karola Kur-
landya Xij#ęcicm bidzie uprowidowana, y przy dawney swoiey Rż^dow formie utrży-
mana. Na tym tedy fundamencie niewzmszonym, la niżey wyrażony Minilter 
mam Inrtrukcy^ odwracać y oddalać te wszyAkie Propozycyc, które by fię do uwol
nienia liirona y lego Familii fciggały , a prżez to do zatamowania pożędaney Elekcyi 
w ofobie Nayiasnieyszcgo Krolewica linci Karola zmierżać mogły. Datt w Warsiawie 
Dic 23. O^lubris 1758. 

w Petersburgu 
dic lunii 1758-

Waszey Krolewskiey Mofci 
Naynizszy Sługa 

Hiabia de Woroniow, 

G G. 

Groff. 
Ha 
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Wyrażenie Powodow Imperatorowey RoflTyiskiey relative do Interes-
fow Kuiiandskich d. d. w Warszawie 4 lanuarii 1763. iuż w 
Polbzcze prżez druk znai('me. 

Wftępiiiąc na Tron Nayiasnieysxa Imperatorowa leymosć nayiftotnleyszenii 
dowodami chęci swoich do Zachowania przyjaznego SgfiedztvA a, r Królem Imci^, y 
Rzeczpospolitę Polskę, bydź sędzi/a, wracać Wolność tym, za ktoremi fię o to Kroi, 
y Senat tylekroć y tak ufilnie u Imperatorowey Elżbiety intcrefTowali. 

Z tych to wzglgdow Imperatorowa leymosć uwolniła Xigzecia Ernefła lan^ 
Kurlandskiego , y oraz w?oźyła (ię 7.a nim, u Nayiasnieyszego KroIa Imci Polskiego, 
aby przerźeczonego Xigzecia przywrócić raczył do Xicftw lego , y oddać Mu Dobra, 
których cześć fam byJ wykupić, a część Mu była od flawney pamięci Imperatorowey 
Anny ufljpiona. 

Im bardz^ey ta rckwizycya gruntowała fie na Prawie y lTus7.noscł, tym mniey 
fpodziewała fię Imperatorowa leymosć y fpodziewać fię mogła, aby podpadać miała 
takiey explikacyi (według Refponfii Królewskiego de die 3 Septembris Roku prze
szłego) iakoby Imperatorowa. Icymc w kraczafa w Vv^xwixfupremi Dcmiłiii Króla y 
Rżeczypospolitey. 
/• Ale iako w kraczanie takowe zadawać temu, który w zachodzącym IntercfTie, 

udaie fię wła?nie /id Jupremum Domiwum ? y iak można tak nieprzyiariiie thmiaczyć, 
tak fprawiedJiwg Roflyi Rckwizycya? 

Każdemu wiadoma Konfłytiicya 1736. cowmuni confenfu \vs7.cch Stanów Rżeczy
pospolitey poftanowiła, iż po wygaftey Kettlerowskiey Familii Vcutlum Kurlandskic 
miało bydź Konferowane nowemu Xi5Żęciu na niego, y Potomkow lego Męskich, 
mediaute ńiplomate t/ilato , po umowionych Kondyc) ach nadanego Ffw///. Co wszyll-
ko też według pomienioney Konflytucyi tak wykonano było. Xi<gżc Imc Erneit łan 
odebrał Królewskie Diploma , Kommiffarże od Rżeczypospolitey mianowani umówili 
fię 2 nim o kond)cyach Ffu/li \ Inwefiyowany był podług zwyczaiu, y tliplorra in-
%efl'itkrae było mu folennie expediowane , pod obiema Pieczeciami Koronng y Lifew-
sk^ , z obietnic;^ nowemu Feudataryuszowi • Iz Go Rżeczypospolita y Potomkow 
lego w Xicftwach Kurlandyi y Semigallii prżeciwko każdemu bronić y znlłaniac 
bidzie , prżez co tenże Xi^ie na fiebie y męskich Potomkow swoich, na by' do tych 
Xicilw zupełne y niewątpliwe Prawo. 

A kiedy żaden Feudataryu'z niepopełniws7.y (rimen felctuat nicmoże liydż 
flus/nie wyzuty z swego Feudum legalnie nabytego, iakim że Prawem może bydż 
pn.erżcczony Xi^/c hrnelt Jan obnażony 2 pwnich Xięflw, bez fprawy, bez f^du, 
bcx uiny , pi2t'ciw Kjolowi y Rżeczypospolitey ? 

leżeli 



leieli w tym czafie , gdy mu odbierać lego Xieftvva umyślono , znaydowafy 
fle racye Status trxymac Go od nich oddalonym , f§ tym ważnieysze teraz przywró
cenia Mu onych , gdyż redd&re 'vnicuique juum ieft źe wszyftkich naypierwsze, y 
naycelnieysze Prawo. 

lako zaś jeft iurU mturat et honae 'vicimtatis, wspierać y zal?aniać przydsnio-
nyćh S^fiadow przeciw niefprawiedliwey mocy , Imperatorowa leymosć przyzwoicie 
iitriymuie Xi^itcia , y Stany Kurlandskie przy Ich Prawach Przywilejach y Pre-
rogaty\\Tich. 

Wiadomo ieft Imperatorow-ey Ie}Tnci, iź Xieftu a Kurlandyi y Semigalli, s§ 
to Ftudum caley Rźcczypospolitey Polskiey a nieiedynie Tronu Polskiego , JecMudum 
tenorem diplcmath , Inkorporacyi 156.9. y Konftytucyi za zgod§ trzech Stanów Rzeczy-
pospolitey in Anno 1736. zasziey. 

Więc Imperatorowa Icymc niechce, y niemoce nigdy zezwolić, aby to , co 
pi7.c/- cłił^ Kżeczypospolitg uftanowione, było przez część teyże Rźeczypospoli-

tcy wywroconym , ani aby prży należy te całości Rzeczy pospolitey Prawa były 
xtamane. 

Nictylko tedy Imperatorowa leymosc niewkracza w Prawa Rżeczypospolitey, 
lecz uznai§c y priyŁnaigc doskonale Jupremum Dominium Rźeczypospolitey nad Xię-
ftwami Kurlandyi y Semigalli, mocno y ftale ieft rezolwowana, utrzymywać ie w de-
pcndencyi Ich feudalney od Rźeczypospolitey Polskiey , y nieuznaie y uznawać 
nigdy niebgdzie nikogo innego za prawego Xi^z^cia Kurlandyi y Semigallii, iako 
Xijiccia Ernefta lana praivnie inweflyowanego, za dozwoleniem cafey Rźeczy
pospolitey. 

Imperatorowa leymosć czynigc zadosyć fprawiedliwofci, y dobrego Sęfied-
ztM-a obowiązkom , idzie oraz za Konftytucyami, y Prawem całey R/.eczypospolitey, 
y Ta przykładem wszyftkich Potencyi Europeyskich , które na fundamencie tych 
Konftytucyi, uzj\ały Lrnefta lana za prawego Xijzgcia Kurlandskiego. 

II. 

Lid Xi^ęda Erncfta lana do lego Krolewskiey Mofci, w którym 
oznaymuie o uwolnieniu twoim y Supplikuie o przywrócenie do 
Pof lTef fy i  X ięr tw  1762.  

Widząc mię uwolnionym od nie iakiego czafu prźez opatrT.nosć Bosk? od do-
l«gliwofci , ktorcm wycierpiał, oraz zaszczyconym znowu zupełnę dobrotliwofcig y 
protckcyę Nayiawnieyszey Imperatorowey Roflyiskiey, Ądzę, Nayiasnieyszy Królu 
1* niypierwszj y naycirencyalnieysz? powinność moię , nietylko donieść o tym 

R nayu-



navunizeniey Wasrey Krolewskiey Mofci gdy mara powracać do oycz>Tsny y Xicflvr 
moich, ale też oddać Waszey ICroleuskiey Mofci naygłębsze podziękowanie , za tak 
w'fpania/§ y Sprawiedliwej Inteiceffy^ y pomoc , ktorg Wasza Królewska Mc razem z 
Rzeczpospolitą rac7.yłes cz.ynic dla mnie w moim nieiZrz jfciu , o uwolnienie moic y 
przy wrócenie do Xieftw moich. 

A iako ieftem mocno wyperswadowany, zeł Wasza Królewska Mc nioniiał 
nigdy naymnieyszey w§tpKwofci, o moiey Zarliwofci y przywiązaniu do swoiey 
Pańskiey olbby y do całego Domu Królewskiego, owszem bylej» dortatecznie o tym 
upewniony przez tę wierność y życ/Jiwosć, ktorę we wsxyftkich okkaiyach , ftara-
lem fie oświadczyć Wa5Łt;y Krole^vskiey Md; tak cieszę fię t^ nieomylny nad/.ieig , 
źe względem tego co fif Iłało w Kurlan(}>'L, pod czias mego nieszcy.ęsliwego y nicza-
fluionego oddalenia , pokażesz Wasza Królewska Mc wfpaniałosć wTodzon^ y skłon-
nosć swoię do ^rawiedliwosci całemu znaiomg Światu, zaszczycaiąc raię łaskawie 
Protekcy§ swoi^ , a/ebym z niewinny moi§ Familią naogł tcraź przyisĆ do fpokoyney 
Xieftw Pofleflyi, które raczy/cł.' W. K. Mc konferować' mi y PotoiuiUvu. ra#>tTm męskiey 
p ł c i ,  t u d ż i e ż  d o  P o l T e f l y i  D o b r ,  k t o r e m i  N a y i a s n i e y s z u  S »  P .  I m p e r a t o r o w a  A n n a  
zawdzięczyła mi y nadgrodziła wierne uflugi czynione dla niey przez tak wiele lat. 

Nit^rzeftanę nigdy Nayiasnieyszy Królu,, głofić y wyflawiać z iako naywięk-
S2>'m uszanowaniem tę łaskawosć y Dobroć,, y nieoputzczę czafu *. ani okkazyi żar 
dney do oświadczenia Waszey Krolewskiey Mofci y RźeczypospoUtey rzetelnych, do-
wodow nayżywszey moiey wdzigczjiofci. 

Oddaię mię y Familią moię Protckcyi y dobroczynnofci Waszey Krolewskiey 
Mci, zoftaigc na całe życie z iakf naygłębizj Weneraryf. 

Waszey Krolewskiey MolfcL 

K K .  

Lift tcgo^t Xi^zęcia do GrafŁi BiOhla w tcyie imteiyi. 

A /  o n f e i g n e u r l  
Im więcey ieilein'wyperswadowany, że- nie zczęsfiwofci moic tak długo 

trwaięce niemogły mi ubliżyć tcy nieo-^zacowaney pizyiaźni, ktor^- iWWmWmraii 
oswiadci.ałe<> mi prżez czus oddalenia mego, daigc mi wicie razy dowodv ley sktite-
eznc y upewnienia o alłckcie swoim, tym bardzicy znam lic bydź obKgowanym , 
uwiadomić JWWmWmPana o prz)'wroceniu moim zupełnym otknicdawncgo czafu. 

Tl odmiana Sytuacyi mniey tym priyicmnicysza mi icfł y pożytccznieysza, 
ie Nayiasiueybza Imperatorowa KolTyiska przywraca mi razem zupcłnę dobrotliwość 
y Protckcyę swoię zk^d wypływa pomoc, Ktor^ mię raczy za-zczycać , ażebym mógł 
teraz powrocić do Xijftw moich bez iadney odułuki. 



Priypomnlsz fobie IWWmWmPan z przesztych czafow y nikt lepiey nad 
niego wle(łz"eć niemoże iak wiei-ne y życzliwe były uflugi y chęci moie dla lego Kro-
levvrskicy Mofci. Między Papierami, które mi oddauie, czytam z naywiększą po-
clech^, te Li(ly> które lego Królewska Mość racył pisywać do mnie, kilko dniami 
nawet pr-Aed «v>im nie. zcz^fciem , pokazuigc fatysfekcyę ofobliw§ z moich żarliwych 
dla niego Sentymentów. Upewniałeś mię także IWWmWmPan o Łasce Pańskiey 
lego Krolewskiey Mofci. Niemoźna tedy rozumieć abym mógł, albo chciał odmie
nić te moie intencye w moim nieszczęściu. 

Z tychże fam> ch niemogło b-ydź wolno odbierać mi y Familii moiey Prawa 
funduięce- fię icdynie in eodeni Principio, y które niemogły hydź ani utracone ani 
z iis2cronc, chyba gdybym fam był o nich zapomniał. 

Lubo zadziwiony zoftałem nad tym co zrobiono w Kurlandyi względem mego 
y Familii moiey oddalenia > pr/.ecież wfpaniałosć y Sprawiedliwość lego Krolewskiey 
Mofci, nickaże mi lię bynaymniey obawiać , ażeby chciał, bez. żadney racyi, y fpo-
fobem tak dotkliwymi prZ) CZ)^niać nieszczęścia które ponofiłem dot§d, y do które
go intereffował lię prżez swoie interceirye tak łaskawe y skuteczne. Nieuchybiłem 
tedy czafu z upadnieniati do nog lego Krolewskiey Mci prżez Liii tu przyłączony , 
ktorego contenta raczysz IWWmWmPan obac/yć w Kopii także przył^czoney. 

Rozsądek wielki y przezorność IWWmWmPana pokarane y w ten czas* 
kiedym' odebrał Godność Xi^cc^ y w wielu inszych pot)'mi okkazyach , tym więćey 
utwierdzaię poufałość we mnie, że mog§ pi2^'dać niemały- wagę wlpaniałym Senty-
mciitomlego Krolewskey Mofci PMMilosć, skłonnego naturalnie do fprawiedliwofci. 

leżeli ta poufałość y rradzieia ktorg mami j o fprawiedliwym zdaniu 
IWWnłWmPana nicomylg mię, niemnicy upewniony bydź mozesz, o prawdziwey 
mdzięcznoscl, zktorę wyznawać będę pizyiażii y zaftugować fobie we wszelkich ok-
kazyach na lego approbaey^ ,• zofłai|c x równie szczerę^y dyftyngwowanę eflymacyę. 

IWWmWmPana. 


