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Krotko nie wiadotjiym o Rewolucyi Xię-
flwa Kurhndzkiego, Poljko-Mo-

Jkiewfkiego podam wiadomość. 

u 
A-IERMISTRZ Krzyżacki Gothard Kictler, 
po długich i różnych w woynie fzczęścia 
przemianach, porzuciwfzy Zakon i Religię, 
a przyciśniony od Iwana Wielkiego Xigzęcia 
Mofkiewfkiego, odd-at Polfzcze Inflanty 
Roku i^6 r. a Kurlandyg fobie pod prote-
kcyę Rzeczypofpohtey Traktatem jun feudi 
puko męzkiey Linii ftsnie zapewnił* 
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Roku 1727. wyflana była na fundamen
cie Konftytucyi z Seymu KommifTya, ie-
fzcze za życia oflatniego z Linii Kietlera, 
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do podzielenia Kurlandyi na Woiewodztwa, 
za coiby uż Konftytucya tego światłego Sey. 
mu, za terain eyfzego Xi§żęcia Birona nie 
mogła być effektuowana. 

Po śmierci oftatniego Kietlera, Auguft 
II. oddał przez Dyploma Xigftwo Kurl^n-
dzkie Morycowi fwoiemu Synowi natural
nemu. Śmierć Augufta II. fprzecakę o to 
Xięftwo zakończyła, a Moryca intryga Mo-
fkiewfka z Xięftwa rugowała. 

Roku 1736. pozwoliła Konflytucya na 
Seymie Poeijicatioriis Królowi Auguftowi III. 
aby oddał Kurlandyę komu fig będzie po-
dobało. Rozumiała Rzeczpofpolita, źeodda 
któremu z Synów Twoich, a i  inaczey inte
res rozkazał, gdy Anna Imperatorowa Mo-
fkiewflca dla Birona toz Xigftwo zapewniła. 

Oddał Kurlandy§ Xi§zęciu Bironowi 
Auguft III. za zaflugi znamienite, ze woy-
(ko do Pollki wprowadziwfzy, kray fpufto-
fzywfzy, Augufta III. mimo Staniflawa Le. 
fzczyńlkiego na Tronie Pollkim utrzymał. 

Po nieiakim ezafie za panowaniaElźbicty, 
gdy Xi§że Biron pro Crimine Status w Mc-



flcwie był ofędzony, na Syberyę wyflany, 
a przez urzęd ownę dekhracy^ Elżbiety, Kró
lowi Auguitowi III .pro in exijleiiti i  i  że nie 
powróci, deklarowany. Auguft III. oddał 
Xięftwo Kurlandzkie Karolowi Królewi
czowi Synowi fwemu. 

W tey mierze Auguft III. miał prawo, 
gdy Konflytucya 1736. Roku pozwoli/a od
dać Kurlandyi komu fię podoba, Xi§że 
ttiron pro in exijłenti podany, Xię(two bez 
rz$du, bez zwierzchniey głowy lat kilkana
ście zoftawało, miał mówię prawo oddać, 
iakoź ie oddał za rad§ Senatu włafneniu 
Synowi dot§d zyi^cemu. 

Za teraźnieyfzego panowania Nayiaśniey-
fzey Katarzyny Jmperatorowey Molkie-
wlk ey, Xi§że Biron z niewoli wypufzczony, 
Cudzoziemfkim woyfkiem Kurlandyę naje
chał ,  Nayiaśnieyfzego Karola Królewicza 
z Pofleffyi rugował. A gdyby ta fprawa 
mogła przyisć do iakiego fędu według 
Prawa expulfus ante onmia Reinducatur. 

Z tey relacyi i wfzelkiey flufzności, 1  

fędźeie, kto Kurlandyi prawym być powi
nien Pofleflorem ,  czy Korona Polflsa na 
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fundamencie Konftytucyi 1^89- Roku, że 
do Polfki powinna być przyuczona, a we
dług Konflytucyi 1727* Roku, że powinna 
być na Woiewodztwa podzielona. Czy 
Xi§źe Biron,- rsz przeciw pierwfzemu prawu 
i myśli fundatora, drugi raz, że był odflj-
dzony, a trzeci raz, że uzywfzy woyfka 
Cudzoziemfkiego, Kray Polfki naiechał, i 
prawnego PoffefTora z XięHwa wyrugował. 
Czyli Xigźe Karol Królewicz Polfki podług 
Konftytucyi Roku 1736. pozwalaięcey Au* 
gurtowi III. '  oddać Kurlandyi komu fię bę. 
dzie podobało. 

Przy wniefionym przez Kurladczykow 
żądaniu, czy możefz być Rzeczpofpolita tak 
oboiętna, aby fwoig włafnością nie miała fię 
zatrudnić, i nic powiedzieć do kogo dzier
żawa Kuriandyi nalezyć ma. 

Ja Z3ś z mieyfca mego Kurlaudyi Pos-
leflyg tak uważam, iak Gwarancyg i Rade 
NieuOajgcg na Polfkę przemoco narzucone, 
a w nierządzie zaniedbane. 

A co należy do niektórych partykular
nych Szlachty Kurlandzkiey, powiem, ie 
ieźeii maję od Xigźgcia krzywdy mai§ m to 



Relacyine Sgdy', według pierwotnych Praw 
fwoich, i Paktów fubjecfionif przez Gotharda 
Kietlera z Rzecz§pofpolit§ uczynionych, a 
nie micyfce partykularnych fpraw fwoich 
w teraźnieyfzyir. Seymie. — Nadto oba
wiam fię ielzcze, aby to nie była zmowna 
zdrada na KonHytucyg tf89- i 1726. Roku, 
co do podzielenia Kurlandyi na Woiewo-
dztwa, gdy widzę Xigżęcia Birons w ofkar-
żeniu i  odpowiedzi powolnego. 

Gdyby Szlachta Kurlandzka przycho-
dziła do nas, w myśli łączenia Praw fwo
ich z naf/emi za Gotharda Kietlera uczy. 
nionych, z ofiarg podatkow dla wfpólney 
obrony ,  a nie z dwonafio Armat daro
wizny łudzili Rzeczpofpolitę Panig fwoig, 
iak ią dla koloru, a czafem dla intereflu 
nazywaj. Miałbym dla nich równ§ u. 
wagę, iakg mam dla dobra inoiey Oy-
czyzny. 

Wfzakźe Xigie Biron dziefigtey części 
Dobr w Kurlandyi nie pofiadaigcy, zdaie 
fię bez intereflu, bo przed rokiem dał 
Rzcczypofpoiitey ofiary^ 12. Armat, na 
dwa tyti^ce żołnierza broni, dał kilkafet 
ludzi ze fwoim żołdem. Jeżeliż dla da
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tku kiedy nie więkfze, przynaymniey ró
wne mieć powinien zgłedy , a lego Re
zydent również w Stanach wyfłuchany być 
powinien. 

Xigżęcia Birona ,  ani iego Rezydenta 
nie znam , ale z odgłoiu mówię do Bu. 
fzności, ze gdy Seym Kuriandzki zerwany, 
więc Delegowani Kurlandzcy ,  tyle mai$ 
powagi ,  ile nali Poflowie po zerwanym 
miewali Seymie. 

Cóż to powiem, Szlachta Kurlandzka, 
o to lud/ie godni, rozumni, bogaci, w ró
wnych z nami prerogatywach poł§cieni, do 
równych honorow prawa dobrodzieyllw na-
fzych ią przypufzczeni. to iak aktualni 
liber Baronowie. Podatków nikomu nie dai§. 
Fana iednoftaynego nad fobg nie znaią, a 
Pollkiego panowania, iak płafzczyka na ba-
kier uiywaig, że go raz od wiatru zc Hrony 
Molkiewfkiey, drugi raz od powiewu z Pol. 
fki z ramienia na ramie przekładaj. Jeft to 
mowie kray Pollkim nazwany, a tyle nam 
prócz kłopotu importujący, co las bez drew, 
a woda bez ryb, komu przynofi, 

W §c moim zdaniem ieft, ten kray na 
Woiewoditwa podzielić, albo iezeli okoli. 



czności nie pozwolą, ten tzczy Rzeczypo-
fpolitey nad KurJandyą urząd przedać, czy 
niepowolno Kurlandyą z Petersburgiem* albo 
z Berlinem na infzy kray zamienić. 

Jeżeli na Woiewodztwa według Konfty-
tucyi 1726. Roku podzielić, co za fzkoda 
Xiążęciu Bironowi, gdy faluo moderno Pos* 
Jejfore iako bez męzkiey płci fchodzić maią-
cego, podział nalłąpi, owlzem z awanta-
żem iego, gdy wfzyflkich expenfow do 
iego panowania przywiązanych uniknie. 

Nie można tu przepomnić gwałtownych 
Konftytucyi Xiążęcia Birona, PofTefiyą nie
prawną do czafu autoryzuiących. Te fą 
wfzyrtkie Konfedcrackich Scymow, iakoto: 
Roku 1764. pod Harmatami Mofkiewlkiemi 
w Komendzie Kiezerlinga AmbslTadora Mo-
fluewflkiego. Roku 1768* Podobnież w 
zbroyney Komendzie Kniazia Rcplina. Roku 
I77F. za wolą i grozą woyflc trzech Poten-
cyi. Roku 1776. na Seymie Konfederackim 
Mokronowfkiego, domową przemocą wfzy-
flkie nieprawności Xiązęciu Bironowi po
chwalić, dać, i darować, co mu było po
trzebnego byliśmy przymufzeni, 
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Obawiam fię teraz, 'abyśmy pod pre-
extem uczynienia Kurlandczykom fprawie-
dliwośei, nie autoryzowali obojętnych Fraw 
Kurlandyi, ponieważ Xi§że Biron w każdym 
Seymiey Konfederackim pod obcę przemocy 
fwoie prawa utwierdzał, których ia cztery 
wyżey wyliczyłem, a w teraźnieyfzym Sey
mie gdy tego nie zdoływa, taynie pod in-
fzym kolorem toż uczynić ufiłuie. 

Ale kiedy zacni Delegaci od Szlachty 
Kurlandzkiey w G/ofie fwoim przed Nayia-
śrsieyfzemi Stanami przyznali w Iłowach: 
Supremam Reipublicce potejłatem fuper Cur-
landiani declaramus• Z tego wyznania Su
prema poteftates wfofić można, że Szlachta 
Kurlandzka życzy fobie Kurlandyi podziału 
na Woiewodztwa; a ten podział od lenni-
flwa i poddańHwa dla Rzeczypofpolitev ieh 
uwolni, a w równey powadzę i wolności 
z nami uOanowi, i  od przemocy Xi§yęcey 
zaffoni. Już nie będzie potrzeby Kurland. 
czakom fzukać na Xigżęcia fwego fprawie-
dliwości, w Sadach Seymowych, i Rela-
cyinych, gdy z nami porównani będy. 

MIA-
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^ŁYSZE wprowadzony Miaft interefs, iakby 
ziarno niezgody porzucone, co z nieporo
zumienia fprawifo nieukontentowanie. Nie-
chay kto chce na nafzym gruncie byle do
brym ziarnem zafiewa, byle fami Dziedzice 
ztgd owoce zbierali, zaś Seymu ieft inte-
reiTem, aby latorośle Mieyfkie nad miarę 
nie wybuiały. 

Czytany Proiekt o Miaflach nie iefł Pra« 
wo, ale papier bez waloru, w woli icll Sey
mu uftanowić mu fzacunek, taki, laki z fa-
mey flufznośei bgdzie wypadaj. 

Mówioną filno za Miaftami, mowion§ 
z impozycyg, ia powiem z proźbg do kon-
vikc)i. — Czyńcie dla Miaft to, co wa-
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fza łatka, co fpra wiedli wość, Pan wafzego 
ferca i rozumu wam oznaczy, 

Juz ten zwierzchnik Mieyfki nie iyie, 
któren z obcey ftrony zapalony imponował 
i groził, Miafta z całego kraiu zwołał wtedy, 
kiedy Wołyń, Ukraina zapalone złościę pa
łały. W infzym teraz tonie, i w niewin
ności Miafta przychodzę. Profzą o łafkę 
z prawa litości, nie z prawa iak tłómaczą pi. 
fanego, w czym fig dla ich ubóftwa, i dla 
Rzeczypofpolitey intereflu odmówić nie 
godzi. 

Gdyby f/.ło tylko dla Miafl zatwierdzić 
co z Prawa mai§, nie będzie to łalka, ale 
ieft to niczym. — Nie honoru, ale chleba, 
ale maiątku im trzeba, aby mieli fzczęście 
być godnemi Micfzczanami, a nie fzynka-
rzami, nie rolnikami, nie podłeini wyro
bnikami. 

Ufiłować, aby Miefzczanie wchodzili 
do Prawodadwa, nie iefl to ufzczęśliwiać, 
ale iefzcze wiecey ubożyć, bo MiaHa na ta
kowych honoratow podatki fkładać mufzg, 
a honoraci z fuakcyi bankrutami powracać 



będę, bo handel opuścili, czeladź ich (kra
dła, i iefzcze zadłużyła. 

Przezacni Miefzczanie wfpdł-Obywa fele 
nafi, do was i zawami lako prżyiaciel ludzko
ści mówię, bierzcie z Senatorow i z Ziem-
Ikich Poflow na fiebie miarę, o to n*s Iłu 
Seymuię:ych być powinno ezterylia z okła* 
dem , a iellże nas przynaymniey połowa, 
i co dzień niedoOatek liczbę zmnieylza. Je-
dni wiofki po przedawali, drudzy tak zadłu
żyli, że tylko wiedię, zkęd do Warfzawy 
przyjechali, a nie wiedzę, gdzie powracać 
niaię. Też i was iefzcze prędzey czekać 
ma, — Spoyrzyicie w Europie na M*afla, 
bogate, ludne, i wfpaniałe, pogardzaj one 
lantazyę do l Jrawodaftwa, ale w Frawoda-
ftwie o handel, o pomoc, o f^rawiedli-
wość, iako o fwoię włafnośe fię upominaj, 
co ich ufzc/ęśliwia. Francya Prawodallwem 
Mieyfkim zginęła, Szwecya podatkami obar
czona. Wfzak i o Wal iza wie z nierzędu 
zuchwałości powiem przykład. 

Był tu bunt na Zydow i NTeofitow umó* 
wiony, »le Kommillya Woienna oftrzeżona, 
wfzyltkie Komendy tey Stolicy na cała noc 
rufzyła, Armaty wytoczyła, i uproiekto-



wany bunt utiumiła. Wkrótce po tym na-
fląpił rabunek, za co niby pryncypałow uka
rano, z pierwfzy herfzt u ca la/. 

Daley mówiąc o nierządzie ,  zwierz
chnik tego Miafta chcąc uciszeniem pofpol-
ftwoNritowae, fwoim domyflem ofiarował; 
od Miafta i Dziedzicznych Szlacheckich ju-
rydyk nad możność corocznego podatku 
czterykroć fto tyfięcy, ( wiedzieć należy, 
$.e w te obfzerność MiaHa wefzło kilka wio-
fek Dziedzicznych,) cóż ztąd naHgpilo ? po
datek nad możność włożony, wiele domów 
epuftofzył, a po Seymie więcey pufłek po-
więkfzy. Nadto powiem, ieft tu w War-
fzawie kilka tyfięcy Neofitow, miedzy po-
fpólftwem naybogatfzych, po kilkadzieliąt 
Czerw. Ził. na każdego nałożono do Kwate-
runku. Ich Promotor braćtwa Frank nazwa-
ny, dawniey niefpra wiedli wością z Polfki 
rufzony, fiedzi w Wiedniu ,  przyOał tu 
dwoie dzieci fwoie na Edukacyą do War-
fzawy, na też dzieci MiaOo nałożyło poda
tku Kofzarowego Czerw. Ził. 200. cóż ztąd 
naftąpiło, nie mogąc Neofici dłużey znofić 
uciążliwości i prześladowania, wyiednali fo* 
bie 11 jNayiaśnieyfzego Cefarza mieyfce, 
wfzyfcy fię wyprowadzaia, wyprzedaią, i 



iuz kilkadziefiąt z Warfzawy wyiechalo, a 
refzta po Seymie fię wybiera. Czy radzifz 
o tym Policies, czy o ich krzywdach inkwi-
ruie, a bardziey o tym nie wie. Ma to 
Miafto wiele Panów, a w Strażnikach, In-
flygatorach pod Panków nadto, a Dobro
dzieja żadnego. — Aby kray nie tracił tak 
wiele obywatelow, fądze moią powinnością 
donieść, aby inkwirowano było, za co oby
watele naylepfze mieyfce w kraiu opufzezaię 
a do cudzego umykaią. Dla Mieyfkiey fan-
tazyi, iak gdyby dla chorego żądzy, zgodzę 

z wolą Nayiaśnieyfzych Stanów w pe
wnych granicach i kwocie na Reprezentan
tów Mieyfkich w Seymach, a pewny ie-
flem, że te honory wkrótce porzucą, i do 
fwoiey fpokoyności powrócą. — Nie mówię 
tego d'a nich, ale mówię dla całego krasu 
intereflu, że gdy w obcych kraiach uflyfzą, 
że nierylko Miaftom, ale wfzyflkim powol
ność i fprawiedliwość czyniemy; cifnąć fig 
będą do Polfki na przeflronie, iak do zna-
lezioney Ameryki. 

Sz-lachetni i  Przezacni Miefzczanie pro
ście o to, co wam pomaga, a nie o to, 
co wam fzkodzi. Widzę, że nie ciuiecie 
co was boli, nie znacie co was do ubóftwa 



prowadzi. Ja wam powiem. 0 to Staro-
fiowie was zubożyli. Zofnierz wafzym żyięc 
cbiebem, waf/e gumna puftofzył. Patro
nowie i Afleflbrya, c*as i  maiętek znifzczyli. 
Rięd kraiowy vviele llę do was zubożenia 
przyłożył, że Fabryk nie ftanowił, Rzemio-
flom, Handlowi, fpfawom Rzek nie poma
ga/j a nakoniec, żydzi iak piiawki oftatnię 
krew i  was i z chłopflwa wyfTalu O to 
Stanów proście, to was ufzczęśliwi, gdy 
zydow nie iako trzodę wfzelkiemt niepra-
wościami zaraionę od was oduczę i urządzę. 

JEZIERSKI K.  Ł» 
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