


Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/genezaiustanowieOOkono







GENEZA 1 USTANOWIENIE

RADY NIEUSTAJCEJ

f^
7C





WADYSAW KONOPCZYSKI -^

GENEZA I USTANOWIENIE

RADY NIEUSTAJCEJ

KRAKÓW
AKADEMIA UMIEJTNOCI

NAKADEM FUNDUSZU WIKTORA OSAWSKIEGO
SKAD OÓWNY W KSIGARNI O. GEBETHNERA 1 SKI W KRAKOWIE,

GEBETHNERA 1 WOLFFA W WARSZAWIE

1917.



913497

Drukarnia Uniwersytetu Jagielloskiego pod zarzdem J. Filipowskiego.



SPIS RZECZY.

Wstp Str. 1—9.

Rozdzia I.

Kollegializm w wieku XVIII. Jego znaczenie szersze i cilejsze, rola po-

lityczna, róda. Formy przejciowe. Rady obieralne i odpowiedzialne przed

stanami. Próby w tym kierunku na wiksz skal w Anglii. Aragonii, na

Wgrzech, w Siedmiogrodzie Wydziay stanowe w Europie rodkowej.

Privy Council a Gabinet. Zmienne koleje francuskiej Rady Królewskiej.

Polisynodya. Wadze kollegialne w Austryi, zwaszcza Staatsrath. Rada

Tajna berliska pod motem Hohenzollernów. Senat szwedzki przed Uni
Kalmarsk i po niej. Rada Pastwa i koUegia narzdziami królów, potem

organami narodu. Naladowanie wzorów szwedzkich w Rosyi. kollegia,

rady naczelne, senat. Próby .wierchowników" (1730) i Nikity Panina

(1762). Nieprzydatno wzorów absolutystycmych dla Polski. Str. 10—40-

Rozdzia II.

Cztery zagadnienia reformy rzdu polskiego w XVIII stuleciu. Rozstrze-

lenie wadz, brak koUegialnoci, pomieszanie funkcyi, nieokrelona kom-

petencya Sejmu i rzdu. Stosunek midzy reform sejmow a rzdow,
Saba odpowiedzialno wadzy wykonawczej. Komisye doraine o rónych

penomocnictwach. Rola konstytucyjna Senatu. Prawda o przywileju miel-

nickim. Instytucya rezydentów (1573—6); póniejsze przepisy o nich. Za-

kres wadzy Senatu. Sposób stanowienia uchwa. Spónione poprawki

z r. 1717. Gremialne Senatusconsilium. Praktyka z czasów Sobieskiego

i Augusta II. Porzdek obrad, sporny zakres czynnoci. „Pole do poka-

zania dowcipu i wymowy" za Augusta III. Opinia szlachecka wobec Se-

natu i rezydentów. Dlaczego Polska nie wytworzya staego rzdu z ra-

mienia Sejmu? Str. 41— 64.
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Rozdzia III.

Co moga da Polsce unia osobista z Saksoni? August Mocny wobec

Deputacyi Krajowej sasl<iej; Namiestnictwo, Rada Tajna, Gabinet. Plany

Flemminga dla Polski z r. 1699 i 1714. Odpowied narodowa: systemat

Karwickiego. Rady Ministeryalne i Wojewódzkie w „Gosie Wolnym" Le-

szczyskiego. Kamera skarbu nadwornego. Andrzej Stanisaw Zauski ini-

cyatorem Komisyi Skarbowej I Trybunau Wykonawczego. Antoni Potocki

wyprzedza Kotaja. Mikoaj Podoski. Republikanie za reform Senatu

przybocznego w r. 1749. Los projektów reformy skarbowej w duciu kol-

legialnym. Pomys Rady Handlowej. Conseil Perpetuel uedug pomysu
Aioego. Plan Kady Rezydentów w dziele Konarskiego; jej skad, wadza,

ciarakter; luki i zalety projektu. Skd czerpa Konarski ? . Str. 65—87.

Rozdzia IV.

Rada familijna Czartoryskici. Wskazania And. Zamoyskiego na konwct-

kacyi. Rzeczywisto daleka od ideau. Zaoenie ^cztereci juryzdykcyi";

inne komisye. Stanisaw August dy do administracyjnego zacienienia

unii. Konferencya króla z ministeryum i senatem. Kto j tworzy, nad

czem radzono? Jej zaczyn reformatorski. Rady tajne Senatu zapocztko-

wane przez Jana Borcia. Nowy porzdek wewntrzny. Opozycya i obro-

na; koniec Senatusconsiliów. Myl Rady Nieustajcej w ukryciu. Przebysk

w rozmowie Salderna z Fryderykiem II w Charlottenburgu. Str. 98 104.

Rozdzia V.

,,Dzie zawodów". Radomianie pragn „wadzy porednicz j". Repnin zje-

dnany. Powrót „Rady Stanu" Aioego na porzdek dzienny. Kollegia pod-

wadne. Napastliwy i partyjny charakter projektu. Krytyka Podoskiego.

Król wygrywa Repnina. Radomianie przeciw Komisyom i Radzie. O przy-

wrócenie przywilejów buawy i kluczów. Ogólnikowy plan Rady Nieu-

stajcej, powstay w trakcie rokowa midzy królem i Repninem. Alarm

wród malkontentów. Sasi i Prusacy wobec zamierzonej reformy. Intryga

Benoita. Repnin zaszachowany. Solms nawraca Panina, posugujc si de-

putacy radomsk. Upadek reformy Str. 105—124

Rozdzia VI.

Odgosy rozpraw 1767—8 r. Józef Sanguszko. Pyrrhis de Yarille. Kolle-

gializm w ustroju Konfederacyi Barskiej. Adam Krasiski; rozwój jego

myli. Pierwsze zarysy dziea Wielhorkiego. Ksidz Mably przemawia za

przeszczepieniem urzdze szwedzkich do Polski. Wszelkie zo pochodzi

od ministrów. Plan reformy Senatu wykonawczego. Rousseau contra Ma-

bly. „Senatorowie deputowani" obok doywotnich. Wielhorski ucze wobec
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swych mistrzów. Wspólne myli statystów okresu barskiego. Midzynaro-

dowy charakter sprawy reformy polskiej Str. 125—143

Rozdzia VII.

Rosyjsko-pruski plan pacyfikacyi z koca r. 1770. Polityka imperatorowej

na przeomie. Na kim budowa? Saldem przy robocie. Dzieo potrójnej

zemsty. Geret, Codex Stanislai. Wszystko na zo Czartoryskim. Kie-

runek wstecz. Rokowania trzech dworów w sprawie ogólnego ustroju

Rzeczypospolitej. Tron dla Piastów. Rzplita nadal ,mocarstwem poiredni-

czem". Austrya spónia sitj o jedn ide. Spisek przy boku Salderna. Po-

niski do Petersburga. Misya Stackelberga. Nowy kurs. Gromadzenie na-

rzdzi. Perekiczycy; Krasiski na pokusie, jego wskazówki. Bracia Su-
kowscy. Zaleno ideowa od Konarskiego. Spisy krzywd i reform. Dy-

plomacya ks. Augusta w czterech stolicach. Sejm cigy a skasowanie wol-

nej dystrybuty. Rada Województw Wielkopolskich. . . Str. 144—170.

Rozdzia VIII.

Ostatnia Rada Senatu tajna i ostatnia plenarna Zapowiedzi reform. Król

na rozdrou. Wyznania Gustaw III a Stanisaw August Starania o pomoc

francusk, angielsk i austryack. Nadziei znikd. Dwory wykoczaj swój

plan. Prusy za najwiksz szkod Polski Dobre chci Austryi. Reviczky.

Filantropia Stackelberga i Benoita. Król bada oprawców Stackelberg

o „Senacie Nieustajcym*. Panin w roli reformatora. Wyszo Katarzyny.

Co zapoyczono dla nas ze Szwecyi? Sd Fryderyka i Kaunitza o elabo-

racie Panina. Dyrektywa nieobowizujca. Dlaczego nie poprawiono jej

w Warszawie? Wybory, instrukcye, obozy polityczne. Sotyk i Massalski

pisz plany skrpowania króla. Sukowski gór. . . Str. 171 — 199.

Rozdzia IX.

Konfederacya Poniskiego i Radziwia. Pocztek walki o prawa majestatu.

Dzie 10 maja. Mowy Sukowskich nazajutrz. Przymus moralny. Prze-

wietna Delegacya. Blok z góry zamawia sobie gwarancy. Konferencye

tajne i .wielkie'. Kuszenie króla Szereg projektów. Modziejowski o .Ora-

torze". Kim by Anonim? Taktyka Stanisawa Augusta. Andrzej Ogiski

jego rzecznikiem. August Sukowski rej wodzi na sesyach tajnych. Kon-

stytucya o królu i Senacie. Bezmiar atrybucyi Rady. Poniski w obronie

króla. Elaborat kuchmistrza. , Orator", czyli ,Pensyonarz". Uwagi krytycz-

ne Modziejowskiego. Wspólny projekt bloku Str. 200—226.

Rozdzia X.

Interes królewski czy narodowy? Majestat spoidem monarchii europej-

skich. Spoidem rzeczypospolitych — wikszo gosów. Blok zaprzepa-
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szcza reform sejmow; król traci z oczu majestat. Gromy i pokusy.

Konszachty Poniatowskiego z Modziejowskim. Czetwertyski prowokator.

Czartoryscy przeciw gwarancyi. Terror na opozycy. Sceny 18, t4 i 28

sierpnia. Projekt praw kardynalnych. Traktaty. Reasumpcya Sejmu. Su-

kowski-Garrick. Dcputacya do trzech posów. Sprawa Komisyi Edukacyj-

nej. Nacisk Rosyi i Prus na Austry. Zwrot króla w stron Berlina. Chci-

wo i polityka w Burgu. Pokrewne pobudki na zamku warszawskim.

Stackelberg ciera kanty projektu blokowego. Los .Oratora" i Departa-

mentu Duchownego. Ukady listopadowe. Król w opaach. Ultimatum.

Kapitulacya 10 grudnia Str. 227—269.

Rozdzia XI.

Odprenie. Sens kapitulacyi Stanisawa Augusta. Rozkad bloku. Pora-

chunki i nagrody. Konferencye wspólne u Modziejowskiego i Stackel-

berga. Projekt marcowy, jego tre i charakter. Gosy przeciwne Kurze-

nieckiego i Turskiego. Stackelberg pozwala na zwok. Uzurpacye pru-

sko-austryackie. Trzy poselstwa. Wznowione nadzieje króla. Misya Brani-

ckiego. Wzrost opozycyi. Wnioski Wilczewskiego, Moszczenskiego i Sza-

mockiego. Czwarta limita. Król zblia si do Poniskiego i Sukowskich.

Obroty Branickiego nad New. Wykrt Panina. Stanowczy atak trzech

posów. Król czy doa? Popisy Sukowskich. Kontrprojekt Stanisawa Lu-

bomirskiego i poprawki Kurzenieckiego. Audyencya 7 sierpnia. Ostatnie

strzay. Nuta religijna. „Punkta nieodmienne" przyjte. . Str. 270—305.

Rozdzia KIL

Dyskusya szczegóowa. Czwarta potga rozbiorcza. Spór o doywotnio
prymasa i marszaka stanu rycerskiego w Radzie. Dalsze punkty sporne:

odpowiedzialno rzdu przed Sejmem, stosunek Rady do sdownictwa.

Prawo o Sdach Sejmowych. Prawo uaskawiania. Rozgraniczenie terenu

midzy Rad a specyalnemi gaziami zarzdu. Urzdy kanclerski i mar-

szakowski. Napaci na Komisy Skarbow. Walka o przywileje buawy.

Sdy o roli hetmastwa. Kto bdzie mianowa oficerów i zgromadza woj-

ska? Sukces Branickiego. Departament Interesów Cudzoziemskich. Los

reformy parlamentarnej Dwukrotne ordownictwo Stackelberga. Panin

nieubagany. Sprawa reformy bezkrólewi. Zabiegi saskie. Wyczenie ksi-

t cudzoziemskich oraz potomków regnanta. Gwarancya rozszerzona. Pra-

wa Kardynalne. Koniec Delegacyi i Sejmu Str. 306—335.

Rozdzia XII.

Ze wróby: Jerzmanowski, Sumiski, Zakrzewski. Co nam przyniós rok

1775? Rozbiór ustawy Rady Nieustajcej. Zamiast króla prezydent. Skad,



IX

podzia i funkcye rzdu. Granice jego wadzy. Stosunek Departamentów

do caoci. Usterki nowego prawa. Uzupeniajca reforma r. 1776; moc
tumaczenia ustaw przyznana Radzie. Zaleno ministrów i Komisyi od

centralnego organu. Zwinicie Komisyi Wojskowych. Okrelenie powin-

noci Departamentów. Sojusz króla z Augustem Sukowskim pod skrzy-

dami ambasady rosyjskiej. Dwojakie ródo niezadowolenia. Paszkwile.

„ycie i mier Rady Nieustajcej". Sd o dziaaczach Delegacyi i o ich

dziele. Wzór szwedzki, a jego nieudolna kopia. Zdrowa tre ycia pol-

skiego zwycia wadliw form Str. 336— H61.
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Niepewne i niegruntowne s opinie naszego dziejo>

pisarstwa o Radzie Nieustajcej. Przedmiot to wany, bo

obejmuje dziaalno kilkunastoletni pierwszej u nas no-

woytnej po europejsku urzdzonej administracyi naczelnej,

ale przedmiot niepopularny, oddawna przytoczony brze-

mieniem niecici powszeclinej, odepchnity jako obcy,

danajski dar przez statystów z krytycznej doby kota-
jowskiej i przez ogó póniejszycli historyków. Co mona
byo powiedzie najgorszego, to powiedzieli o Radzie

przed szrankami Wielkiego Sejmu przodownicy obozu pa-

tryotycznego: „Ta Rada, rówienniczka podziau kraju, skad

spryn cudzoziemsk wol kierowanych, ta kunia, w któ-

rej rka przemocy groty na wolno hartowaa, wziwszy

si swoj od niesaw sawnych sejmów, najcnotliwszemu

ze wszystkich jeszcze do czynnoci staje si tam". Tak

mówi Kazimierz Nestor Sapieha, a wtórowali mu róni

Potoccy : Ignacy twierdzi, e Rada „z natury i skadu

swego tak jest konstytucyi krajowej przeciwn", e ,ona

najniebezpieczniejszym obcej przemocy i intrygi na zgub
ojczyzny sta si moe narzdziem", Stanisaw, pose lu-

belski, straszn wróy alternatyw: „ojczyzna na ruinach

Rady albo Rada na grobie ojczyzny •*, Szczsny oskaron
instytucy mieni „temsamem dosy... winn, e jest od ca-

ego narodu nienawidzon" *). Oskaryciele mieli gos do-

») Dyaryusz Sejmu 1788 r. t. U. cz. 1, str. •47, 198, 2U, 234.

Geneza Rady Nieustajcej.
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nony, bo te jeszcze przedtem wzrok ludu widzia w niej

„zdrad nieustajc", — i dopiero w nastpnym wieku ksidz

Waleryan Kalinka mia odwag przypisa si do sów obro-

cy napastowanej instytucyi, posa smoleskiego Suciodol-

skiego: „Niech kto chce gani t form rzdu, do której

stan rycerski wchodzi zacz. Ja mówi, e najwiksze na

ten rzd rzucone plamy nie przymi tej sawy dla niego

powinnej, i od nastania onego nie mielimy domowej wojny,

uboszy nie lka si moniejszego w kraju, a równo pod

nim tak dojrzaa, e przemoc nie bya straszn saboci'*).

Historyk Sejmu Wielkiego susznie oczyci Rad z zarzu-

canego jej oligarchicznego charakteru, i nie bez susznoci

lwi cz zasugi w jej zapoznanych pracach przypisa

inteligentnemu kierownictwu Stanisawa Augusta. wiato je-

dnostronne jest bd co bd wiatem; nie negujc te
zasug króla stojcego na czele narzuconej mu instytucyi,

wartoby jednak wymierzy sprawiedliwo i dwigajcemu
si wasnym wysikiem narodowi, i samej Radzie. Pierwsze

z tych dwóch zada speni w znacznej mierze Tadeusz

Korzon, drugie czeka jeszcze na historyka, który orzecze,

jak warto dla kraju i dla rónych gazi ycia publicznego

mia ten nowy rzd, niepodobny ani do dawnych rzdów
czy te nierzdów staropolskich, ani do nowoczesnego rzdu
gabinetowego, wspóczenie powstajcego w Anglii.

Podobnie mtny i nieustalony jest dotychczas pogld
na pochodzenie reformy z r. 1775. Ju wspóczeni zdawali

sobie spraw, e zagranica wycisna na niej silne pitno

i nie taili z tego powodu obaw. „Ten nasz nowej postaci

go skada strój swój z angielskiego, holenderskiego,

szwedzkiego i nawet weneckiego sposobów" — twierdzi

jeden z posów Sejmu Delegacyjnego — lecz „nikt nie

upewni, eby w tak starzanem odzieniu przychodzien zgo-

*) Mowa Suchodolskiego na sesyi 11 stycznia 1789 r., cyt. Kalinka,

Sejm Czteroletni, t. I. cz. 2, str. 399.
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dzi si z domowym geniuszem i stanem, a zatem i poytkiem
naszym"'). Na Sejmie Czteroletnim uznano Rad prawie jedno-

mylnie za dzieci gwatu, za pód importowany z pónocy.

„Ten, co Rad Nieustajc w Polszcz mie pragn, cicia

mie Polsk w nierzdzie" mówi Weyssenhoff — ,i dlatego

to monstrum w rzdzie naszym nigdy polskim utworzone

by nie mogo duciem. Trzeba byo obcego gwatu..." )
Nie sprostowano, nie wyjaniono ani wówczas, ani póniej,

jaki to przymus, moralny czy fizyczny, narzuci wstrtne kolie-

gium, czy zniewala on cay naród, czy tylko pewne odamy,
czy dziaa od pocztku do koca, i czy dotyczy wszystkich,

choby najdrobniejszych szczegóów ustanowienia Rady,

Historycy te nie rozpoznali, co w Radzie Nieustaj-

cej byo elementem obcym, narzuconym, i jak mianowicie,

o ile i komu narzuconym, a co zdobycz wasnej polskiej

myli reformatorskiej i zarazem konsekwentnym wypywem
ogólnego prdu stanisawowskiego prawodawstwa. Specyal-

nych studyów o tem brak zupeny — bo przecie trudno

zaliczy do prac naukowych rozpraw dra Fr. Preussa »),

który w namitnem deniu do wykazania polskiej dc-

moralizacyi i zgnilizny nie znalaz czasu na poszukiwania

ródowe poza archiwum gdaskiem, ani te nie krpowa
si wymaganiami elementarnej logiki i chronologii. Nie-

specyalici zbywali przedmiot krótko i jakby niechtnie.

Szujski w .Dziejach Polski" konstatuje naogó „przyjcie

zasad Rady Nieustajcej wymuszone przez przemoc" *). Hen-
ryk Schmitt, który rozporzdza znacznie wikszym ni Szuj-

ski zasobem nowych róde, uwaa Rad za dzieo trzech

») Jeleski pose trocki, 27, kwietnia 1774, Protokó Deleg. Zag.

III. 321.

*) Mowa z d. 13 stycznia 1789 r., Dyaryusz t. 11. cz. 1, str. Ul.
') Die Einfiihrung des St^ndigen Ratbes in Polen durci den Reicis-

tag zu Warschau 1773/7-4, w Zeitsclirift des Westpreussiscien Gesciichts-

vereins. Zeszyt VII, Gdask, 1882.

*) T. IV. str. 512.
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dworów rozbiorczych '). Kraszewski sdzi na zasadzie jakich

róde, e „pierwszy plan Rady Nieustajcej wedle programu

Poniskiego nakrelony" zosta przez ^anina '). Take we-

dug Kalinki') projekt naszego rzdu poda Panin. .Wywióz
on z Sztokholmu wspomnienie wszechwadnego wpywu,
którego dwór rosyjski uywa w szwedzkiej radzie pastwa.

Tak instytucy kanclerz rosyjski pragn widzie w Polsce

i pozyska dla niej z atwoci przyzwolenie carowej i dwo-

rów sprzymierzonych". Zdaniem Korzona*) „ustaw nie-

dbale redagowa jeden z najlichszych ludzi owej epoki,

Drewnowski, podczaszy ziemi omyskiej, sekretarz konfe-

deracyi i sejmowy, za co mia dosta, ale nie dosta 100.000

zp. z kasy rosyjskiej; pomys istnia ju w roku 1767,

lecz urzeczywistnienie byo dzieem Stackelberga, który wy-

próbowawszy przedajno rady pastwa szwedzkiej pod-

czas pobytu swego w Sztokholmie, chcia mie podobn
instytucy w Polsce". Ta wadza rzdowa cho „czysto

szlachecka" ^), umiaa si jednak sta „otwartym zawsze

obcej influencyi wstpem". „W tym celu wanie bya ona

utworzon przez Stackelberga, ku temu zmierzay wszystkie

zabiegi jego i króla przy obiorze konsyliarzy i marszaka" «).

Szymon Askenazy wyraa si najprecyzyjniej: „Ta in-

stytucya wprowadzon bya pierwotnie przez Rosy prze-

ciw królowi, jako prezerwatywa od królewskiego zamachu

stanu, pod wieem wraeniem przewrotu dokonanego

w Sztokholmie przez Gustawa III, wzorowana najdokadniej na

konstytucyi szwedzkiej 17 19 roku, na tamtejszej kapitulacyi

1720 i regulaminach 1723 roku, dzieo osobiste Panina i Sta-

ckelberga, obu wychowanych na szwedzkiej polityce, ciki

1) Dzieje Polski w wieku XVIII i XIX, U, 423.

') Polska w czasie trzech rozbiorów, wyd. III, 133.

') Ostatnie lata panowania Stanisawa Augusta, I, 207.

*) Wewntrzne Dzieje Polski za Stanisawa Augusta, Ul, 148.

5) Ibidem, IV, 190-1.

«) Ibidem, IV, 334.
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hamulec, twarde wdzido, z którem rycho pogodzi si
potulny król... Caa ta instytucya rzdzca, pod wzgldem
prawnym... bya monstrualnym zlepkiem; pod wzgldem
administracyjnym, po przymusowem rozprzeniu poprze-

dnich stosunków, bya pewnym regulujcym orodkiem,

dodatniego wpywu; pod najwaniejszym wzgldem, polity-

cznym, bya dla kraju... speciosum nihil, bya dla potgi,

która j powoaa do ycia, dogodnem, bezpiecznem i wy-

próbowanem narzdziem* *).

Mniejsza o drobn niedokadno, e Stackelberg przed

rokiem 1772 nie by nigdy posem w Sztokholmie i nic

ksztaci si na szwedzkiej polityce, (przyby on do War-

szawy via Petersburg z Madrytu, i dopiero wyksztaciwszy

si na polityce polskiej, przewdrowa w r. 1791 do Szwe-

cyi), wana jest tutaj communis opinio doctorum, e Rad
poprostu narzucia Rosya, e wic nie jest ona wcale dzie-

em Polaków. Niema co dziwi si Potockim, Sapiehom,

Weyssenhoffom, e tak zawzicie odegnywali si imieniem

narodu polskiego od Rady Nieustajcej, skoro sam Sta-

ckelberg, gówny operator przy cikich jej narodzinach,

zawczasu kaza wszystkim wierzy, e to mdre dzieo

spywa na nas z rk Katarzyny II i jej ministra. W swoim

czasie, w r. 1789, kiedy chodzio o jak najprdsze, po-

wiedzmy miao, o przedwczesne zniesienie rzdu rusofil-

skiego, wytykanie jej obcego pochodzenia byo, bez wzgldu
na prawd historyczn, manewrem zupenie celowym. Dzi
dziki mozolnym dociekaniom Korzona, wiemy, jak naród

umia spoytkowa na swoje dobro ten niedoskonay me-

chanizm pastwowy. Stao si uznanym pewnikiem nauko-

wym, e reforma z r. 1775 po raz pierwszy usuna, we-

dug sów Balzera *), „istotny i najwaniejszy defekt unii

lubelskiej", zrealizowaa „jednolito rzdu w obu prowin-

') Przymierze polsko-pruskie, 49.

*) Konstytucya 3-go Maja, str. 53.
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cyach, scentralizowanie wszystkich nici administracyi pa-
stwowej w jednem wspólnem ródle". „Po dwu przeszo

wiekach Polska dostaa nareszcie rzd, którego przedtem

nie miaa; e w nim znaczenie króla obnione zostao pra-

wie do zera, nad tem trzeba ubolewa, ale sam fakt wpro-

wadzenia rzdu, jakimkolwiek on by, powita naley z uzna-

niem".

Czy nie jest wielki czas wyledzi, skd i od kogo

dostalimy ów rzd europejski? Czy jednostronne owie-

tlanie obcego rodowodu Rady nie prowadzi dzi prosto do

twierdzenia Kostomarowa, e „Polska tylko pod uciskiem

Rosyi moga si w jaki sposób zorganizowa, gdy staa

si zupenie niezdoln do niepodlegego ycia politycznego" ?

Im wiksze urganie z prawdy czujemy w tem twierdzeniu,

tem chtniej notujemy par odosobnionych pogldów dzie-

jopisarskich z XIX wieku i jedno odosobnione wiadectwo

statysty stanisawowskiego, które cho niezgodne, odbie-

gaj od ogólnego sensu powyszych orzecze. Wincenty Ko-

ronowicz-Wróblewski ^) wie o zamiarze utworzenia Rady

Nieustajcej, powstaym wród partyi Potockich ju okoo
roku 1740 celem powierzenia jej szafunku wakansów przy

równoczesnej reformie sejmowej, a dzieo delegacyi 1773

—

5 r. uwaa za „zlewek" reformy Czartoryskich i Potockich,

z których pierwsi stworzyli wzór ministeryów kollegialnych,

a drudzy rzucili myl przeniesienia na Rad wadzy roz-

dawniczej; std autor próbuje wywnioskowa, e ju da-

wniej mona byo dokona przebudowy bez oporu Rosyi,

byle umiano obra waciw drog. A Teodor Morawski *)

podnosi, e zaoenie Rady w podyktowanym przez mo-

carstwa przydatku do praw kardynalnych zgadzao si
wybornie z dawnem pragnieniem „stronnictwa republika-

skiego" i z radami Wielhorskiego, konfederata barskiego.

*) Sowo Dziejów Polskich, III, 6U-6, 646.

*) Dzieje Narodu Polskiego, V, 17B.
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To znowu pewien odblask innej strony prawdy o Radzie

Nieustajcej, zapoyczony najniezawodniej z Rulhi6re'a *).

Staszic wreszcie pisze najdosowniej, e po Janie Zamoy-

skim, który pierwszy przy koronacyi Stefana Batorego wzy-

wa do utworzenia staej rady senatorsko-szlacieckiej przy

królu 2), „dwiecie lat nie potrafio wyda takiego ma,
któryby dziea dokoczy. Dopiero Stanisaw August, dawnego

polskiego nierzdu ofiara, nieszczliwie panujcy król, swoj
prac i swoj wymow t najuyteczniejsz Rad ustanowi"').

Byeby to fasz czy ignorancya? Ów surowy Staszic, co

na Sejmie Repninowskim króla pod baldaciimem ,nie wi-

dzia", co umia palc prawd powiedzie o Poniskim,

miaeby zmyla iriicyatyw Poniatowskiego w dziele pra-

wodawczem Sejmu Delegacyjnego? To sam król w roku

1776 publicznie wypiera si tego autorstwa*). Czy moe
jednak wanie jeszcze jeden odmienny promie wiata
pada ku nam z kart „Uwag nad yciem Zamoyskiego" »)?

») Histoire de Tanarchie de Pologne et du dmembrement de cette

Republiue, Pary 1807, I, 198: ^lls (Potoccy) se proposaient d'etabljr un

conseil permanent et souveraiii auquel serait confiee la nomination de tous

les etnplois, seul changement que h nation k ce qu'ils croyaient pilt ja-

mais agreer, parce que cet etabissement nouveau flatterait rambition des

grands, que leur crdit entratnerait le suffrage de leurs cliens, et que ceui-ci

espereraient assurer leur propre fortun, en assurant celle de leurs pro-

tecteurs".

*) Wyjanienie i sprostowanie tej wzmianki ob. niej, rozdzia II.

») Uwagi nad yciem Jana Zamoyskiego, 301—2.

*) W mowie mianej 6 wrzenia na sejmie skonfederowanym war-

szawskim, ob. Dyaryusz tego, str. 74—5.

*) Echa sów Staszica sycha, zdaje si, w mowie posa Michaow-

skiego 22 listopada 1788 : i Rada istniaa dawniej, a w r. 1776 .wzia
tylko wzrost swój przez dobro króla, i stay si w niej nowe pakta midzy
królem i narodem. Królu Najjaniejszy, obierae przedtem i przodkowie

Twoi do boku tronu rad, dzi Tobie naród obiera, obierae z samego

senatu, zwoywae senatus consilia, ale widzc, jak si te wdaway cz-

sto w materye stanów, e skarbem szafoway, przyzwae stan rycerski

i uczynie go stróem wolnoci swoich*, Dyaryusz, t. I, cz. 2, str. 162.
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Nie uprzedzajc odpowiedzi, wypada przyzna, *e wia-

domoci nasze o roli dziejowej Rady Nieustajcej, jai<

i o jej pochodzeniu, s bardzo niedostateczne. Rol dzie-

jow ma podobno wywietli specyalna praca zapowiedziana

w szeregu .Monografii w zakresie dziejów nowoytnych".

Genez i proces ustanowienia nowego rzdu na Sejmie De-

legacyjnym my spróbujemy wyjani w niniejszem studyum.

Rozróniamy w kwestyi powstania Rady dwa odrbne
zagadnienia. Jedno ma za przedmiot rodowód zasad wcielo-

nych w tej instytucyi, drugie proces przyjcia jej na wiat.

Pierwsze naley do historyi genetycznej ustroju, snujcej

szlaki rozwojowe poprzez jednostki i pokolenia. Drugie na-

ley do historyi reform, a wic do dziejów politycznych,

interesuje si czynami i wol jednostek oraz grup histo-

rycznych. Ten drugi temat robi wyom w pierwszym. Gdzie

nastpuje rozbiór, akt przemocy, stumienie przyrodzonych

aspiracyi, tam moe by mowa o rozwoju potg zadajcych

gwat, ale tam si urywa rozumowanie genetyczne, wy-

snute z potrzeb, zasad i pogldów pogwaconego spoe-

czestwa. Dlatego od pewnej daty urwie si wtek opo-

wiadania o genezie, zacznie si narracya o tem, jak twory

naszego rozwoju walczy musiay z obcym przymusem.

Ale t dat — zaznaczmy z góry - bdzie rok 1764, a nie

1773.

Praca niniejsza oparta jest na materyaach, zebranych

w rónych bibliotekach oraz archiwach polskich i cudzo-

ziemskich, podczas bada nad epok Augusta III i pierw-

szym okresem panowania Stanisawa Augusta (1764— 75).

Spis zbiorów, które dostarczyy nam przydatnych mate-

ryaów kadziemy poniej w ,Objanieniu skróce". Naj-

waniejsze dokumenty treci prawnopastwowej wychodz
z druku jednoczenie w tomie XII Archiwum Komisyi Hi-

storycznej p. t. „Materyay do dziejów genezy Rady Nieu-
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stajcej" (cyt: Materyay); inne teksty cakowite lub uam-

kowe ze wzgldów typograficznycli zostay przeniesione na

koniec ksiki (cyt.: Zaczniki) *).

») Objanienie skróce: AB= Tajne Archiwum Pastwowe w Ber-

linie. AD= Gówne Archiwum Pastwowe w Drenie. AE= Archiwum Min

Spraw Zagr. w Paryu. AKop= Archiwum Pastwowe w Kopenhadze. AKr =
Archiwum Krajowe w Kraitowie. AMSpr — Archiwum Min. Sprawiedliwoci

w Moskwie. AMSZ = Archiwum Min. Spraw Zagr, w Moskwie AP= Ar-

chiwum Pastwowe w Petersburgu. AS = Archiwum XX. Sanguszków

w Sawucie. AW = Archiwum Dworu i Pastwa w Wiedniu. AU = Bibl.

Akademii Umiejtnoci w Krakowie. BCz = Bibl. XX. Czartoryskich w Kra-

kowie. BDr = Biblioteka Królewska w Drenie. BJag = Bibl. Jagielloska

w Krakowie. BKór = Bibl. Kórnicka. BKr = Bibl. bar. Kronenberga w War-

szawie. BOZ = Bibl. Ord Zamoyskich w Warszawie. BPol=BJbl. Polska

w Paryu. BR — Bibl. hr. Branickich w Rosi (z odpisów W Smoleskiego).

Os = Bibl. Zak. Nar. Im. Ossoliskich we Lwowie. RO = Archiwum Pa-
stwowe w Londynie. TPN = Bibl. Towarzystwa Przyj. Nauk w Poznaniu.



ROZDZIA 1.

KoUegializm w wieku XViIi. Jego znaczenie szersze i cilejsze, rola po-

lityczna, róda. Formy przejciowe. Rady obieralne i odpowiedzialne przed

stanami. Próby w tym kierunku na wiksz skal w Anglii, Aragonii, na

Wgrzech, w Siedmiogrodzie. Wydziay stanowe w Europie rodkowej.

Privy Councila Gabinet. Zmienne koleje francuskiej Rady Królewskiej;

Polisynodya. Wadze kollegialne w Austryi, zwaszcza Staatsrati.

Rada Tajna berliska pod motem Holienzollernów. Senat szwedzki przed

Uni Kalmarsk i po niej. Rada Pastwa i kollegia narzdziami królów,

potem organami narodu. Naladowanie wzorów szwedzkici w Rosyi: kol-

legia, rady naczelne, senat. Próby .wierciowników' (1730) i Nikity Panina

(1762). Nieprzydatno wzorów absolutystycznych dla Polski.

Ustrój kollegialny wadz rzdowych jest w Europie

w XVIII wieku, na pierwszy rzut oka, zjawiskiem powszech-

nem. Gabinety, konferencye, dyrekcye, kancelarye, wydziay,

kollegia, senaty, komisye, komitety funkcyonuj we wszyst-

kich pastwach od Atlantyku do Uralu, od Sztokholmu do

Neapolu. To lekcewaenie zdolnoci jednostek do sprawowa-

nia rzdu i predylekcya do obrad zbiorowych stoi w bliskim

zwizku z rosncym zakresem zada pastwa, z odzwier-

ciedlajcym ów wzrost rozwojem umiejtnoci kameralnych

i z uznan potrzeb powoywania do pracy administracyj-

nej rónych specyalistów zamiast jednego uniwersalnego

kierownika. Wszdzie w urzdzeniach koUegialnych widziano

przeciwwag zmiennoci rzdów osobistych, rkojmi przed-

miotowego traktowania spraw i cigoci midzy akcy dzi-

siejsz a jutrzejsz.
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Przy bliszem wejrzeniu powszechny napozór typ kol-

legialny wykazuje wielorakie rónice. Róny jest, przedewszy-

stkiem, w rozmaitych krajach i sferach sens kollegialnoci:

raz ma ona znaczy, e wszyscy czonkowie grona administra-

cyjnego decyduj razem, dajmy na to, wikszoci gosów;

kiedyindziej, e oni tylko radz pospou, ale rozstrzyga je-

den przeoony, w myl zasady napoleoskiej: „administrer

doit etre le fait d'un homme et juger le fait de plusieurs".

Rozmaite bywa pochodzenie organów zbiorowych: jedne

powstay, jako organy spoeczestwa w przeciwiestwie do

narzdzi królewskich, a zgodnie z duchem redniowiecznego

dualizmu principis etterrae; tutaj nale róne wydziay kra-

jowe i stanowe {Landes- u. StdndeausschUsse) niemieckie,

szwedzkie, wgierskie, czeskie, rady weneckie, genueskie,

florenckie. Drugie powoaa do ycia wola monarchy w zu-

penem od spoeczestwa oderwaniu, chcc mie w nich

niekrpujc pomoc w zarzdzie, sprawowanym z wasnego

tytuu monarchicznego. Do najdawniejszych takich kollegiów

nale w czasach nowoytnych 10 rad nadwornych, zao-

onych w Hiszpanii za Filipa 11, i kongregacye papieskie,

dzieo Sykstusa V (1585-90). Róna bywa funkcya prawno-

publiczna tych rad i wydziaów, skoro jedne maj radzi

panujcym lub ich jednoosobowym organom rzdzcym,

drugie decyduj same, jeszcze inne dogldaj legalnoci cu-

dzych zarzdze z ramienia monarchy, jak Staatsrath austrya-

cki w dobie terezyasko- józefiskiej, albo z ramienia sta-

nów. Róna wreszcie ich rola polityczno-spoeczna, gdy

kade koUegium, senat czy komisya mniej lub wicej bez-

porednio reprezentuje interesy króla przeciw spoecze-

stwu albo naodwrót (szwedzka Rada Pastwa), jednych klas

przeciwko drugim, caoci pastwa przeciw prowincyom

(brandenburska Rada Tajna) i t. d.

atwo te z góry przewidzie, e midzy czystymi ty-

pami rzdu kollegialnego znajdzie si miejsce na formy po-

rednie lub poowiczne, przejciowe lub zoone. W szcze-



12 ORNR/.A I U8TANOWIKNIR

gólnoci, poza ldem europejskim, Anglia dziki wyjtko-

wym warunkom swego rozwoju pastwowego stworzya

w cigu wieku XVIII waciwy w dzisiejszem znaczeniu wy-

razu gabinet ministrów i rzdy gabinetowe, ów wzór nieo-

ceniony dla wszystkicli krajów w wieku XIX, ale niedoci-

gy dla pastw ldowych przed Wielk Rewolucy, wzór

nie dajcy si umieci w naszych ramkach, bo polegajcy

na zjednoczeniu w gronie ministrów roli pozornie „suebnej"

wzgldem króla i roli naprawd wykonawczej wobec le-

gislatywy. Zjawisko to tembardziej uderzajce, skoro si
zway, i w odleglejszej epoce angielska Rada Tajna, (Privy

Council) odbya wdrówk w kierunku odwrotnym: pier-

wotnie naleeli do niej najwysi dostojnicy pastwa z urzdu,

potem król zacz powoywa do niej inne osobistoci we-

dug swego uznania; z organizacyi wic, poniekd niezalenej

od króla, przeistoczya si ona w organ przyboczny do-

wolnie przeze tworzony. Na odziemku spoecznym jak-

gdyby zaszczepiy si pdy monarchiczne, a pierwiastki

królewskie przeksztaciy si w organy narodowe. Midzy
okrelonymi wyranie typami granice byway do chwiejne:

w kollegiach rosyjskich waha si punkt cikoci midzy
przewodniczcym i czonkami, a wreszcie przechyli si
na stron pierwszego. ycie nie dbao o cise teoretyczne

przegródki; funkcye kojarzyy si z funkcyami, sczepiay

si nawzajem i przecigay; z obowizków staway si pre-

rogatywami lub naodwrót: do obowizku dawania rady przy-

czao si prawo remonstracyi, do tego znów prawo de-

cydujcego udziau wikszoci radzcej w czynach króla

albo prawo obowizujcej kontrasygnaty. Consilium wyra-

stao na consensus, consensus prowadzi do cakiem samo-

dzielnej decyzyi... Stanowe pochodzenie organów rzdu
szo zwykle w parze z rol dozorcz i z wolnoci goso-

wania wewntrz kollegium, organy za fundacyi królewskiej

mieway wicej funkcyi doradczych albo rzdowych i cz-
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ciej pozostawiay na wewntrz decyzy swoim szefom. Po-

zwólmy sobie wreszcie na jedno jeszcze spostrzeenie ogólne:

gdziekolwiek na Zachodzie w wieku XVIII grono dziaaczy

spoecznych powoywane byo do spraw zarzdu, tam ju
nie monarchizm przelewa na spoeczno cz prerogatyw

wedug schematu: wolno za prac, jak to bywao przy

nadawaniu samorzdu stanom w wiekach rednich, lecz

tylko naczelny rzdca przenosi cz funkcyi na jednostki,

dajc im za wspópracownictwo nieco osobistej powagi

i honorów, a uzyskujc zarazem w nich bez adnego ukró-

cenia swej samowoli punkty zetknicia z opini publiczn.

Klasycznych przykadów takiego traktowania wspópraco-

wnictwa rzdu ze spoeczestwem mieli dostarczy w w. XVIII

w dziedzinie postulatów d*Argenson i Turgot, a póniej

w Prusiech w sferze czynu baron von Stein.

Europa Zachodnia, naogó biorc, wyprzedzaa Wscho-

dni, a pierwsze próby rzdów kollegialnych, wyonio-

nych ze spoecznoci, szy przed powstawaniem takiche

organów królewskich. Pierwsze dowiadczenia w wiel-

kim stylu zrobiy mianowicie Anglia, Aragonia i W-
gry. W r. 1258 „szalony parlament" oksfordzki zmusi króla

Henryka III. do przybrania obok 12 wasnych zaufanych

doradców, 12 innych wskazanych przez zjazd; tych 24 wy-

znaczyo w do skomplikowany sposób waciwy stay

rzd, zoony z 15 ministrów, przewanie barwy opozycyj-

nej, a sobie zostawio prawo obsadzania z roku na rok naj-

wyszych dygnitarstw. O jedno pokolenie, póniej w r. 1286

potna unia, czyli po naszemu konfederacya aragoska,

daa od króla Alfonsa III przyjcia do swej rady czon-

ków obranych przez stany; po dwuletnim oporze i wojnie

domowej król ustpi i musia nadto obieca co roku zwo-

ywa kortezy. Wgrzy uzyskali coroczne zwoywanie sejmów

ju w Zotej Bulli Andrzeja Jerozolimskiego z r. 1222,

a w r. 1298 Andrzej 111 na danie stanów przybra dorad-
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ców przez nie obranych i zobowiza si postpowa wy-
cznie za ich rad *).

Rzecz atoli szczególna, e wszystkie te dalekosigajce

zamachy narodów na niezaleno rzdów królewskich ko-
czyy si rychym odwrotem. Wszdzie król rewindykowa z a-

twoci prawo doboru ministrów i dostojników, poczem

dopiero zaczynaa si nowa walka o zasad, aby ci mowie
zaufania korony radzili lub rzdzili w myl ycze spoe-

czestwa. Widocznie to ostatnie w duych królestwach nie

mogo si jeszcze zdoby na samorzd pastwowy. W An-

glii tedy praktyka pocigania doradców królewskich do od-

powiedzialnoci, zagajona w r 1189, cigna si i przez

nastpne wieki, a wystarczaa nawet wobec tak marnych

wadców, jak Edward II i Ryszard II. Przykad „szalonego

parlamentu" raz tylko, w r. 1377 znalaz naladowców, kiedy

stary król Edward III na danie lordów i gmin przyj do

rady 10— 12 biskupów i panów, wieckich wraz z zobo-

wizaniem, e bdzie zaatwia waniejsze sprawy w obe-

cnoci przynajmniej 6, a mniej wane 4 doradców. Hen-

ryk IV (1399—1413) nie da sobie narzuca kontrolerów

obieralnych i zgodzi si tylko (1405) na zbiorow kontra-

sygnat aktów przez czonków Rady Tajnej, których sam

sobie wyznacza, wprawdzie nie doczenie i nie z tytuu oso-

bistego zaufania, ale z tytuu piastowanych bezterminowo

godnoci ministeryalnych. T drog trafia Anglia na lini

rozwoju odpowiedzialnego ministeryum, ale nie wypraco-

waa wydziau stanowo-sejmowego ^).

Kiedy w r. 1347 korezy aragoskie wznowiy wobec

Pedra IV, pretensy z roku 1298, król uchyli j bez trudu

*) Schvarcz, Montsuieu und die Yerantwortlichkeit der Rathe

des Monarchen, 29 sq., 50 sq. Krokiem wstpnym do tej nowoci byo
prawo z r, 1290 zalecajce królowi mianowanie palatyna, podkomorzego,

sdziego nadwornego i kanclerza za zgod sejmu: Timon, Ungarische Ver-

fassungs- und Rechtsgeschichte 175—7.

«) Schvarcz, j. w. 31—38.
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jako rzecz przedawnion, bo nigdy nie praktykowan od

szedziesiciu lat. Na Wgrzech te zasada chwilowo

zwycizka z r. 1298 popada wnet za dynastyi Andegawe-

skiej w zapomnienie; reaktywuje j Wadysaw Jagiello-

czyk w r. 1440, i w latach nastpnych wida w tak zwa-

nej Radzie cilejszej o funkcyach przewanie sdowniczych

ywio królewsko-urzdniczy obok stanowego, t. j. praatów,

baronów i szlachty. Sprawa jednak doboru tych ostatnich

cigle si waha: raz sycha, e monarcha dobiera osoby

radne sam (1495), kiedyindziej (1498), e wspólnie z sejmem,

jeszcze póniej (1500), e wyznacza ich sam sejm, i tylko

wakanse w okresie midzysejmowym król ma obsadza na

wasn rk. Jakkolwiek wic sejm wgierski zdoby sobie

wikszy udzia we wadzy wykonawczej i dozorczej. ni par-

lament angielski — dodajmy nawiasem, z ujemnym dla

pastwa skutkiem — to jednak i na Wgrzech trudno mówi
o waciwych rzdach wydziau sejmowego: conajwyej
dochodzio tam chwilami do wspórzdów. Za Habsburgów

doradcy, mianowani ju tylko przez koron, próbowali je-

szcze przybiera poz mów zaufania narodu w przeciwie-

stwie do dworskich dygnitarzy Niemców, sami jednak przez

wasn niezrczno utracili wpyw, jaki mona byo czer-

pa z fikcyi zastpstwa ogóu *).

Pokrewny stan rzeczy widzimy w Siedmiogrodzie. Ksi-

ta Gabryel Bethlen w r. 1613, Jerzy Rakoczy w 1630,

Franciszek Rakoczy w 1652, Achacy Barcsay w 1658 zo-

bowizuj si w pocztkach panowania dziaa nietylko za

rad, ale i za zgod ogóu konsyliarzy, uznaj ich odpo-

wiedzialno wobec stanów, ale obsadzaj ich miejsca sami,

i dopiero Micha Apaffy musi ich obiera do wspóki z sej-

mem, to jest faktycznie za jego przewanym wpywem ').

*) Schvarcz, 54 sq.

*) Timon, Ungarische Yerfassungs- und Rechtsgeschichte, 649 sq.

•) Schvarcz, j. w. 76 sq.
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Jeszcze mniej wadzy rzdowej zdoby sobie ywio stanowy

w Czeciaci. Tam w okresie przed klsk biaogórsk (1620)

zasiadaa Rada Królewska (Consilium Boiemicum, zw. te
Kancelary Czesk), zoona z burgrabiego praskiego, w.

ochmistrza, komornika, podkomorzego, kanclerza, pisarza,

sdziów krajowycli, niekiedy rozszerzana jeszcze przez po-

woanie innycli dostojników, czasem wic „cilejsza", cza-

sem wiksza, ale zawsze mianowana, nie obieralna. Nie-

kiedy sejm powierza jej pewne sprawy z zakresu swej

kompetencyi; niekiedy delegowa ze swej strony asesorów,

ale to zawsze z gosem doradczym, nie stanowczym *).

Koniec kocem wydzia sejmowy czy te stanowy, (co na

jedno wyciodzi, gdy sejmy miay struktur stanow), wy-

ksztaci si cakowicie w Europie rodkowej dopiero

w wieku XVI i XVII, kiedy walka z absolutyzmem bya
ju w zasadzie przegrana dla samorzdu, i kiedy ciodzio

ju tylko o ratowanie resztek wolnoci politycznej, mia-

nowicie o zarzd skarbem i wojskiem krajowem, przez

sejmy zaciganem. Stao si to gównie w krajaci iabsbur-

skicli, gdzie panujcy wród wytonej gry dyplomatycznej

i rywalizacyi z Francy nie móg osobicie pilnowa spraw

domowych rónych swych dzieraw i dlatego musia do

czasu znosi cierpliwie gospodark ywioów spoecznych.

Zaczynao si zwykle od komisyi stanowych doczesnych,

jak n. p. dwukrotnie w Tyrolu okoo poowy XV wieku.

Za bezpieninego Maksymiliana I spróboway stany austrya-

ckie wtargn wprost do zarzdu ksicego, ale bez skutku;

wywalczyy sobie one prawo przekazywania na stae wy-

dziaom niektórych agend, — ale te tylko niektórych, a nie

wszystkich, jak to udao si przedtem na krótko energi-

cznym tyrolczykom. Reszt dynastya sprzycie utrzymaa

1) Kalousek, eske statni pravo, 379—81.
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W garci, aby j przy pierwszej sposobnoci nanowo roz-

szerzy ^).

Sowem, wszechstronny rzd stanowy nad caem nie-

podlegem pastwem a do XVin wieku nie uda si nigdzie,

a i samorzd czciowy znalaz si wszdzie w pooeniu
obleganej twierdzy. Tal( byo w Brandenburgii, Bawaryi,

Saksonii, wszdzie; najlepiej jeszcze umiay broni swego

wydziau a do sciyku XVIII wieku stany wirtemberskie •).

Tu i ówdzie prawa wydziaów odnonie do podatków i woj-

ska przeciodziy w rce innycti wadz, obieranyci przez

sejmy, t. zwanych kollegiów delegatów'), który to rozdzia

z pewnoci nie wychodzi na dobre samorzdowi. I w mo-

narchii habsburskiej i w pastwach niemieckich monarchizm

sprzyja tworzeniu wydziaów dlatego wanie, aby obywa
si bez zwoywania tumnych sejmów i przerabia ich ty-

tularne organy w swoje narzdzia wykonawcze, pierwotnie

niby obieralne, ale urzdujce bezterminowo i uzupenia-

jce si przez kooptacy, bez czucia ze stanami i bez a-
dnej wobec nich odpowiedzialnoci *). Tak wdrówk ewo-

lucyjn przeby (nie po róach) m. in. czeski Vybor

Zemsky"^), — i do szeregu takich to instytucyi mia po

pierwszym rozbiorze Polski przystpi Wydzia galicyjski,

jako posuszny orgaa wykonawczy korony, a bynajmniej

nie dozorczy.

Od ogólnych rozwaa przejdmy do szczegóowszego

przegldu przeszych i spóczesnych ustrojów rzdowych.

') Balzer, Historya ustroju Austryi, wyd. I. 105—6. Luschin, Oe-

sterreichische Reichsgeschichte, 277.

«l Below, Territorium und Stadt, 228.

») Below, j. w. 241-2.

*) Below, j. w. 227.

») Od r. 1652 do 167i funkcyonowaa t. zw. ,Gówna Komisya*,

potem przez 40 lat nie byo adnego wydziau, w r. 1714 utworzony

.Yybor", ten znów zamknity od r. 1784 do 1791: Kalousek, eske sta-

tnf pravo, wyd. U, 189i?, 472 sq.

Geneza Rady Nieustajcej. 2
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jakie otaczay Rzplit zblizka lub zdaleka w okresie reform

stanisawowskich.

Angli rzdzi, poza obrbem wadzy prawodawczej i s-
dowej, the King in Council, król w Radzie Tajnej, Owa rada

powstaa jeszcze za czasów normandzkici, jako Consilium

Continuum, a m^c dosownie „Rada Nieustajca", utworzona

ze wszystkich dostojników zakonnych celem ustawicznego

odtd kierownictwa sprawami pastwowemi. Wyrosa ona,

niby córa pierworodna obok izb parlamentu oraz magistratur

„awy Królewskiej" i „Common Pleas" z jednego pnia macie-

rzystego, z prastarej Kuryi królewskiej (Curia Regis). Skonso-

lidowana za panowania trzech pierwszych Edwardów (1272

—

1377), rada „zwyczajna" (Consilium Ordinarium, tak zwana

od czasów Edwarda I) zasuya si wówczas okoo prac

kodyfikacyjnych; chwilami, za Edwarda III, znów si zle-

waa z izb lordów, aby wnet ostatecznie si wyodrbni
pod wpywem rónoci zada i uzdolnie spoeczno-poli-

tycznych. Skadali j w okresie rozkwitu zasiadajcy ex of-

ficio: kanclerz, wielki podskarbi, lord steward, lord admira,

lord marszaek, piecztarz (keeper of the privy sealj, pod-

komorzy, podskarbi nadworny, kontroler skarbu nadwor-

nego, kanclerz szachownicy, dyrektor garderoby, sdziowie

westminsterscy i niektórzy inni, instygator (attorney gene-

ra) i archiwaryusz (master of the rolls). Rada, powcignita
potem przez parlament, znów przodujca inicyatyw i fakty-

czn moc w dobie reformacyi (dopiero za Tudorów prze-

chrzczona na Rad Tajn), przeya ostatni kryzys pod ber-

em^Stuartów i lega pokonana przez reprezentacy ludow.
Stracia wówczas znaczn cz wadz admistracyjnych i s-
dowych, ustpia rzeczywiste kierownictwo Gabinetowi, jako

faktycznemu piastunowi zaufania izb. Od czasów czterech

Jerzych (1714—1830) yje ta ociaa machina wicej prze-

szoci ni teraniejszoci i skada si dzi z blizko 200

doywotnich radców tajnych; w zasadzie wci jeszcze asy-

stuje wszystkim krokom monarchy (King in Council, a nie
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King in Gabinet), ale w rzeczywistoci niemal wycznie
w sprawach kolonialnych i kocielnych ma jeszcze co do

powiedzenia. Gabinet za rozrasta si stopniowo do 20, 30,

a dzi nawet do 40 czonków, a wyoni z siebie jeszcze

specyalniejsze grono kierowników polityki, tak zwany .ga-

binet wewntrzny".

Jeeli Rada Tajna angielska, skutkiem swego zejcia

w czasach nowszych na drugi plan, zasuya tu na krótk

jedynie wzmiank, to modsza nieco równolega instytucya

francuska, le Conseil du Roi, odegraa w dziejach rol olbrzy-

mi i wietn, przeya history imponujc, i razem z ca
pastwowoci Ludwików bywaa wzorem dla wielu wadców
lub narodów. Dlatego, nie wyrzekajc si denia do zwi-
zoci, musimy jej powici duszy nieco ustp. Pocztki

byy tu zupenie analogiczne do pierwocin Privy Council. Naj-

pierw niezrónicowana Curia Regis, potem narodziny z niej

trzech sióstr — Rady Królewskiej, Izby Obrachunkowej i ju-

ryzdykcyi, zwanej z czasem Parlamentem. Nie byo jednak

w tern rodzestwie instytucyi podobnej do izb prawodaw-

czych Westminsteru, to te najblisza tronu ga moga si
rozró w osobne wielkie drzewo o potnych konarach.

Nazywaa si Rada Królewska rozmaicie: Wielk, cis
(Etroit), Tajn, Prywatn, Rad Stanu. Skad jej by dwojaki:

jedni czonkowie zasiadali z urzdu albo z mocy osobistego

prawa, jako to ksita krwi (wpywowi zwaszcza w okre-

sach regencyi), kanclerz, konnetabl, admira, namiestnicy

prowincyi i t. p.; drudzy poprostu jako .konsyliarze", umyl-
nie mianowani przez króla. Nigdy natomiast nie dopuszcza

monarchizm do rady wybraców stanowych. Jedyna próba

tego rodzaju (bo niema pono w dziejach prawida bez wy-

jtku) za Ludwika X w r. 1316 zakoczya si niepowo-

dzeniem, a jeeli potem w najciszych kopotach wypado
si czasem ugi przed naporem opozycyi, to jednak zasad
nominacyi czonków Rady przeprowadzili Walezyusze nieu-

gicie i przekazali j Bourbonom. Tak w rewolucyjnej do-
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bie Stefana Marcela, po klsce pod Poitiers, regent delfin

Karol pozwoli na komisy dozorcz z ona Stanów Ge-

neralnych (1357), ale nie na ustanowienie rzdu obieralnego.

Daremnie te szturmoway do tej twierdzy synne stany

roku 1484, ludowadczym owiane duciem: regentka Anna

powoaa do rady kilku mów zaufania stanów, ale na-

rzuci sobie nie daa nikogo, aby nie stworzy szkodli-

wego precedensu.

Nie da si zaprzeczy, e kollegium doradcze kró-

lów arcychrzeciaskich stanowio zbiorow cao, a nie

lune zbiorowisko poszczególnyci radców; odbyway si

gosowania, formuowano wspóln opini, ale monarcha nie

raz zatwierdza zdanie mniejszoci. Osobliwoci rozwoju

.Conseil du Roi" byo cige rozszerzanie i kurczenie na-

powrót jego personalu: przez protekcy, dla celów taktyki

koteryjnej albo pod naporem walczcych stronnictw wci-

skay si tam obok pracowitych dugopoych legistów, urz-

dników zawodowych, róne ywioy dworujce a nadte;

liczba konsyliarzy rosa do 120, 200 (za Henryka III), oczy-

wicie z wielk ujm dla sprawnoci i tajnoci obrad, po-

czem zjawia si jaki Richelieu lub Mazarini, wymiata nie-

potrzebny balast i przywraca magistraturze zdolno do

pracy, pozostawiajc w niej tylko 24—33 czonków. Po la-

tach kilkudziesiciu puchlina wracaa; powtarzao si to a
do czasów Ludwika XIV.

Tak liczne grono musiao wej na drog specyaliza-

cyi. I zaiste byo co specyalizowa, gdy organ przyboczny

absolutnego pana razem z nim zajmowa si wszystkiem.

Formalnie radzc, nabiera wprawy w bezporedniem rz-

dzeniu przy pozornym tylko udziale decydujcym monar-

chy. Ju za pierwszych Walezyuszów zdarzao si, e cz
Rady towarzyszya królowi w podróy lub w wyprawie wojen-

nej, a cz pracowaa dalej w Paryu: pierwsi z natury

rzeczy wicej mieli do czynienia z wojn i dyplomacy,

drudzy z sdem oraz gospodark codzienn. W wieku XV
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odstrzelia w bok silna sekcya, która stopniowo osigna
zupen niezaleno, pod nazw Grand Conseil: ta wspó-

zawodniczya z parlamentami, rozstrzygaa spory admini-

stracyjne, sprawy wywoane lub wzite do rewizyi z ró-

nyci sdów.
Epoka Franciszka I i Henryka II ujrzaa odszczepia-

jce si trzy nowe odnogi: Conseil des affaires (dla poli-

tyki biecej). Conseil des parties (sd kasacyjny, zreszt

nie tak niezaleny jak dawniejsze Grand Conseil) i Conseil

des finances. Waciwej Radzie-macierzy pozostaa wówczas

ju tylko cz spraw prowincyonalnyci i sdownictwo

administracyjne w rzeczaci skarbowyci. Za ostatnici Hen-

ryków atrybucye skupiy si nanowo w dwóci odamaci:

Conseil d'Etat et des finances (polityka i skarbowo) oraz

Conseil des parties (wysze sdownictwo); ten ostatni na-

trtnem mieszaniem si do wymiaru sprawiedliwoci szcze-

gólnie narazi si opinii podczas wojen domowycli Potem

znów postpio zróniczkowanie wedug czterech rodzajów

dziaalnoci: polityki, administracyi, sdownictwa i skarbo-

woci. Reorganizacya rzdu za Ricielieu*ego (okoo r. 1630)

polegaa gównie na wyznaczeniu poszczególnym wydzia-

om rónyci dni w tygodniu, i na zerodkowaniu wysokiej

polityki w zamknitem kóku t. zw. Conseil d'en haut, urz-

dowo tytuowanem Rad Stanu.

Jeszcze mocniej, ni wielki kardyna, cisn w swem
rku wszystkie cztery wydziay Ludwik XIV. Do kierowni-

ctwa spraw zagranicznych dopuci tylko kontrolera finan-

sów i 2—3 sekretarzów stanu; Rad Skarbow utworzy z 8

czonków, ksit krwi przeniós wycznie na praktyk rz-

dow do Conseil des depeches przy czterech sekretarzach

stanu. Sam wszdzie prezydowa, zmuszajc panów radnych

do spdzania dugich godin w postawie stojcej. Nie za-

glda jedynie, a przynajmniej nie czsto, do starego Con-

seil prive, gdzie licznem gronem' zasiadali pod przewo-

dnictwem kanclerza dostojni sdziowie. Plenarnych posie-
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dzeri nie byo. Zreszt specyalizacya rozwina si nie we-

dug form dziaania wadzy, lecz wedug treci, bo z wy-

jtkiem Rady Górnej, zatrudnionej polityk zagraniczn

i ogóln, inne biura zarzdzay, sdziy niektóre sprawy w dro-

dze wyjtkowej, kasoway wyroki, rozsdzay spory o atrybu-

cye, opracowyway ustawy w zakresie swego szczególniej-

szego znawstwa. Formalnie rozstrzyga, rozkazywa król;

w rzeczywistoci gospodarowaa naczelna biurokracya, zwa-

szcza sekretarze stanu, czyli „wezyrowie", jak icli nazwa
znany publicysta, ksidz Saint Pierre

Ta gospodarka dokuczya mocno dworakom arysto-

kratom i wywoaa znamienn reakcy po mierci wielkiego

samowadcy. Za rzdów Filipa Orleaskiego klika wielkopa-

ska obalia „wezyrów* i oddaa wszystko w rce t. zw. Poli-

synodyi, to jest siedmiu kollegiów, które o wszystkiem miay
stanowi wikszoci gosów (1715). Szlacita bez adnego
wyrobienia konstytucyjnego zatsknia podobno do wolno-

ci angielskich, a naladowaa przestarzay wzór hiszpaski;

ona to przewanie zapenia Rad Generaln Regencyi,

Rad Spraw Wewntrznych, i Conseil de Conscience, i Con-

seil de Guerre, Conseil de Marin i de Finance, i de Com-

merce i des Affaires Etrangeres. Krótko i niezaszczytnie ra-

dziy i rzdziy te nowotwory. ywio magnacki nie da si

w nich zharmonizowa z ywioem urzdniczym „des gens

de rob". Sprawy poszy ociale, nieumiejtnie; duch fran-

cuski zaprotestowa przeciwko wolnemu ustrojowi kolle-

gialnemu, który mu zawsze bywa obcy, i Polisynodya upa-

da razem z regency. Ludwik XV wróci do stanu rzeczy

z czasów swego pradziada: zda rzdy na cztery wydziay

Rady Królewskiej, niczego ju nie zmieniajc na lepsze

ani na gorsze, byle módz samemu pod opiek wezyrów

pdzi sutaski ywot w Jelenim Parku ^).

1) Ob. doskonae studyum Morteta Conseil du Roi w Grand En-

cyclopedie, oparte przewanie na pracach Aucoca, Noela Yalois i in. Przed-
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Wzory romaskie, mianowicie burgundzkie i belgijskie,

pokrewne francuskim, stay si przedmiotem recepcyi dla

Europy rodkowej. Austryacka Rada Nadworna, — e po-

miniemy nieco wczeniejsze, ale mniej wpywowe pocztki

bawarskie*) — powstaa za Maksymiliana I w r. 1501, a miaa

pierwotnie rozwaa kwestye zarzdu nietylko nad posia-

dociami Habsburgów, ale i nad ca Rzesz Niemieck.

Sprawy cesarstwa przeszy od r. 1559 w rce Rady Na-

dwornej Rzeszy (Reichshofrath), która przewanie piastowaa

najwysze sdownictwo cywilne, kryminalne i administra-

cyjne; przetrwaa ona do schyku witego Rzymskiego

Imperyum, wci z bardzo sab kompetency doradcz

w materyaci prawodawczycti. Specyaln za iabsbursk

Rad Nadworn czekay liczne wstrznienia, zaciwiania

si i reorganizacye, które polegay na zwaniu lub roz-

szerzaniu jej atrybucyi, na stwarzaniu obok niej innyci or-

ganów dla wszystkici albo tylko niekióryci ziem. objtycli

od r. 1713 Sankcy Pragmatyczn. W pocztkacli panowania

Maryi Teresy Kancelarya Nadworna, instytucya czysto biuro-

kratyczna i z pozoru tylko kollegialna, skupia w sobie wszel-

kie sprawy wewntrzne z wyjtkiem zarzdu skarbowego

i wojskowego, tudzie interesy zagraniczne (te ostatnie nie

stawienie rzeczy w Histoire de France Lavisse'a, zw. t. VI cz. 2 str. 26

i 359, VII, cz. 1 str. 151 sq. i VIII. cz 2 str 19 sq. roni si nieco

w doborze szczegóów od naszego, ale bo te niepodobiestwem byoby

odtwarza tutaj wszystkie zmiany nazwy i rzeczy w historyi Kady Lu-

dwików.

»i Ju w r. 1466 byway tam zgromadzenia ocimistrzów i radców,

od r. 1489 codzienne, od 1501 zespolone w Rad Nadworn; przybya

do nich w r. 1550 Kamera Nadworna, w 1582 Rada Tajna, w 1583 Rada

Wojenna. W Wirtembergii po nierzdnem panowaniu ks. Ulryka Krzy-

sztofa ustanowiono w r. 1550 Rad naczeln z 6 szlaclity i 12 mieszczan,

w której to liczbie poowa czonków miaa si skada z doktorów lub

licencyatów praw. Obok stany Kamera i Rada Kocielna; od r. 1569 do

1660 funkcyonowaa Rada Tajna z 4—5 najwyszych dygnitarzy. Scimol-

ler, Die Behórdenorganisation etc. Acta Borussica, serya i, tom wstpny,

68—9. O Brandenburgii i Saksonii mowa bdzie niej.
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bez rywalizacyi z „Tajn Konferency"), a nadto najwysze
sdownictwo. W r. 1742 polityka zewntrzna przeniosa si
do Kancelaryi Stanu (Staatskamlei); w 1749 kancelarye

Nadworna i Czeska zlay si w jedno Directorium in publi-

cis et cameralibus, które po omiu latach (1757) pochono
te sprawy Rady Woskiej i Niderlandzkiej. Równoczenie,

w r. 1749, odpado z pod rozpoznania Dyrektoryum sdo-
wnictwo, nadal przekazane Najwyszej Izbie Sprawiedliwo-

ci. Zato Dyrektoryum przejmuje odtd z rk Nadwornej Izby

Skarbowej finanse. W r. 1761 nowe przeobraenia: zamiast

Dyrektoryum powstaje Centralna Zjednoczona Kancelarya Na-

dworna Czesko Austryacka, ju bez atrybucyi fiskalnych. Nie-

zalenie wyrastaj G£/5///cA^ Hofcomission {)770), Studien-

Direction (1760j, Nadworna Deputacya Sanitarna (1770). Po-

stpuj naprzód i centralizm i rozszerzenie funkcyi pastwa;
nowym zadaniom zbyt ciasno w starych formach, wic two-

rz one sobie nowe organy, te znów wsikaj do dawnych.

Najcentralistyczniejszy charakter i najwszechstronniejszy za-

kres ma zrodzona w r, 1760 czysto koliegialna Rada Stanu

(Staatsrath), która wszake bezporednio nie rzdzi, tylko

ledzi dziaalno innych instytucyi i referuje o niej panu-

jcemu, strzegc zwaszcza jednolitoci kierunku. Stoi ona

tedy nie poród innych organów, ale ponad nimi, i przez

to unika wspózawodnictwa z którymkolwiek z nich ^).

Brandenburgia spónia si nieco w rozwoju machiny

pastwowej w porównaniu z innymi krajami niemieckimi.

Otrzymaa ona Rad Tajn z rk margrabiego Joachima

Fryderyka d. 13 grudnia 1604 roku. Dziewi osób miao
skada ten komitet, na razie ze zbiorowym gosem do-

radczym przy boku elektora we wszystkich materyach

rzdowych z wyjtkiem sdownictwa i rzeczy kocielnych.

Elektor Jan Zygmunt 25 marca 1623 r., przewidujc czst

1) Balzer, Historya ustroju Austryi, 334—340. Hock i Bidermann,

Der Oesterreichische Staatsrath 1760—1848.
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potrzeb wydalania si z Marchii, zmieni organizacy Rady

w ten sposób, e zobowiza si zasiga jej zdania we
wszystkicii kwestyach, dotyczcyci dynastyi albo rzdu kra-

jowego, i potrosze przyzna Radzie prawo decyzyi (nawet

co do zwoania stanów) bez odwoywania si do panujcego.

Do poowy XVII wieku wzrastaa i kompetencya i teryto-

ryalny zakres wadzy tego zarzdu, tak dalece, e obj on

nawet dozór nad wymiarem sprawiedliwoci. Dopiero Wielki

Elektor, wytrway centralizator, zwzi napowrót atrybucye

Rady, ale nie przestawa poddawa jej coraz to nowyci

dzielnic swego pastwa. Zato nie przyznawa jej prawa de-

cydowania, i w instrukcyi z d. 4 grudnia 1651 r. pozostawi

jej pierwotne votum doradcze. Podzieli cae grono na 19

departamentów, a poniewa wszystkici radców tajnych byo
12, wic kady musia nalee do wielu wydziaów, jako

czonek, i do jednego lub paru, jako prezes. Posiedzenia

byway wydziaowe i plenarne; te ostatnie wydaway opinie

ostateczne z wyjtkiem spraw polityki zagranicznej, o któ-

rych elektor radzi poufnie w swym gabinecie.

Dalszy rozwój Rady Tajnej berliskiej, o ile wogóle

zasuguje na nazw rozwoju, wyglda niby cige naginanie

i amanie instytucyi, jako narzdzia niedo sprystego i po-

susznego, przez dwóch elaznych autokratów, Fryderyka

Wilhelma I i Wielkiego Fryderyka. Pierwszy z nich tworzy

obok Rady inne ciaa administracyi centralnej, jak Ober-

Finanz-Krieges- und Domdnen-Directorium, gdzie skupi

zarzd skarbu, królewszczyzn i intendentury; powstao ono

(1723) z General Commissariatu i General-Finanz-Directo-

rium, zapewne w tym celu, aby poza Rad Tajn, dba w ró-

wnej mierze o wszystkie potrzeby pastwa, stanowi instytu-

cy, w której wszystko byoby podporzdkowane finansom,

a finanse — wojskowoci. Dyrektoryum od pocztku miao
dno do rozrostu: odrazu podzielio si na pi depar-

tamentów, te, wzorowane na dawnych departamentach Rady

Tajnej, wykazyway zreszt dziwn mieszanin elementów
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lokalnych i ogólnych: naprzykad, czwarty zajmowa si spra-

wami Geidryi, Kliwii, Moersu, Neufchtelu, sprawami spadku

oraskiego, nadto poczt i mennictwem caego pastwa. Ple-

num miao ponad departamentami zawarowan decyzy kolle-

gialn. Wczeniej jeszcze, w r. 1713, wytworzyo si z prywa-

tnego gabinetu królewsko-elektorskiego do spraw zagrani-

cznych kollegialne Kabinetsminiserium z 3 czonków; miao
ono dawa odpowiedzi na wynurzenia posów cudzoziem-

skich, i to najwczeniej nazajutrz, jakto „admirablement*

dzieje si w Wiedniu. Wreszcie w r. 1737 Samuel von Cocceji

(póniejszy kanclerz) stan, jako „chef de justice" na czele

wszystkich kollegiów sdowych z wadz administracyjn

nad niemi. Kiedy w ten sposób wiksza cz gospodarki

wewntrznej, polityka zagraniczna i zarzd sdowniczy spo-

czy w doniach nowych instytucyi, Radzie Tajnej nie po-

zostao (i to do czasu) nic wicej prócz ,Lehns-Hoheits-

i Gnadensachen", t. j. spraw dotyczcych stosunków len-

nych i zwierzchniczych, szafunku aski królewskiej, oraz

oprócz obradowania, na yczenie panujcego, do wspóki

z szefami innych organów, nad wspólnemi kwestyami po-

lityki domowej i zewntrznej; taki zespó tajnych radców

z innymi szefami mia wygld podobny do rady ministrów

innych krajów. Do roku 1737, t. j. do chwili nominacyi Coc-

ceji'ego na kanclerza, bya te Rada Tajna kollegialnem mini-

steryum sprawiedliwoci, ale nie najwysz instancy sdow,
bo wymiar sprawiedliwoci wczenie oddzieli si od admini-

stracyi i znalaz górujcy organ w Tajnej Radzie Sprawie-

dliwoci (Geheimer Justizrath). Za pomoc wszystkich tych

reform, równoznacznych z celow destrukcy Rady Tajnej,

monarchizm Hohenzollernów potrafi odej daleko od kr-

pujcych zasad z r. 1613 i móg dowolnie gnie przez ule-

ge, odosobnione organy ycie spoeczne. Despotyzm kró-

lewski, sn niekoniecznie zgodny z despotyzmem biurokra-

tycznym, pozbawi go wasnej siy i wszystko uzaleni tylko

od siebie. Fryderyk Wielki znowu dezorganizowa bdzie



KADY NIRUSTAJCEJ 27

Cabinet i przebudowywa bez koca poszczególne departa-

menty Dyrektoryum, a stumi w niem ducha kollegialnego

i obróci je w nico polityczn, jak ojciec unicestwi Rad
Tajn, a kadego ministra zrobi swym niewolnikiem. Jeeli

wyzbycie si wasnej myli i woli jest ideaem suby, to

Fryderyk dokona arcydziea; có kiedy to arcydzieo w dwa-

dziecia lat po jego mierci runie w starciu z inn starsz,

a ju odmodzon kultur polityczn*).

W Rosyi kollegializm zosta sztucznie zaszczepiony

wielowadn rk cara Piotra wedug wzorów szwedzkici

i zdaje si, nie bez wpywu francuskiej „Polisynodyi", któr

car móg oglda zblizka w Paryu w r. 1717. Dawne „pri-

kazy" naleay do typu kancelaryi, gdzie decyduje o wszy-

stkiem szef. Kollegia zostay wprawdzie zaprojektowane ju
w r. 1711,ale uformowane ostatecznie w r. 1720 cile wedug
wskazówek Leibniza, w liczbie 12. Byy to kollegia: Wojenne

Morskie, Cudzoziemskie, Kammer-CoUegium (zarzd docho

dów pastwowych), Staats-Kontora izarzd wydatków), Re
visions • Collegium, Justiz - Collegium, Commerz • Collegium

Manufaktur-Collegium, Berg-Collegium; póniej nieco przy

byy kollegium „Wotczinne" i Gówny Magistrat. Nie

które sprawy pozostay jednak w zarzdzie .prikazów^

Kade kollegium skadao si z 6 czonków (prezesa, wi

ceprezesa, dwóch radców i dwóch asesorów), poniewa
jednak naraz zasiaday na zmian tylko trzy osoby, wic
w razie rónicy zda rozstrzyga gos przewodniczcego. Za-

sada kollegialna, nierozczna z liczeniem gosów, dugo
nie prz3'jmowaa si w Rosyi. Wedug teoryi Leibniza kol-

legia powinny byy, naksztat kóek mechanizmu zegarowego,

wprawia siebie nawzajem w ruch, podlegajc ogólnej re-

gulacyi ze strony naczelnego kollegium, t. j. Senatu. Ta
ostatnia instytucya, zbudowana na miejscu dawnej Dumy

>) Bornhak, Geschichte des preussischen Yerwaltungsrechts, 1, 308—
20, 11, 56 sq. 185.
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Bojarskiej, przechodzia przez wiek XVIII zmienne koleje.

Miaa by najpierw, od r. 1711 do 1718, organem zarzdza-

jcym (uprawltielnyj), cho w rzeczywistoci odbieraa ukazy

od ministrów. Od roku 1718 do 1722 senat rosyjski po-

dobnie jak w Szwecyi, skada si z prezesów kollegiów

i radzi nad temi sprawami, których poszczególne kollegia

nie byy w monoci rozstrzygn, oraz nad temi, których

nie przydzielono adnemu specyalnemu kollegium. W r.

1722 Piotr Wielki doszed do przekonania, e dotychcza-

sowy ustrój nada Senatowi niebacznie (nleosmotria), bo

prezesi koilegiów maj a nadto roboty i nie mog sami

siebie pilnowa: odtd mia Senat skada si z umyl-
nie mianowanych czonków a sprawowa dozór i juryzdykcy

administracyjn nad kollegiami, co zreszt nie przeszko-

dzio mu wpa w zupen zaleno od genera-prokura-

tora, który jako carskie „oko" tumi w nim wszelk wol-

no obrad zbiorowych. Z drugiej strony, obok Senatu,

i nieraz ponad jego gow, v znosiy si inne, krótkotrwae

a zachanne magistratury naczelne, jak Najwysza Rada Tajna

(1726—30), Gabinet (1731 — 40), Konferencya przy Najwy-
szym Dworze (1756—62). Senat, chwilowo „rzdzcy" (pra-

witielstwujuszczij), znów stawa si „zarzdzajcym", zró-

wnanym z kollegiami w subordynacyi wzgldem Najwy-
szej Rady Tajnej, a potem wzgldem Gabinetu. Wytrzyma
jednak róne kryzysy i stopniowo coraz gbszt zapuszcza

korzenie. By czas (za Anny Iwanówny i Gabinetu), kiedy

dzieli si na departamenty spraw duchownych, wojsko-

wych, finansowych, sdowych i handlowo-przemysowych,

obok których byway posiedzenia plenarne. Za Elbiety

rzdzi ju naprawd, wydawa prawa, degradowa kollegia

na swoje kancelarye. Wreszcie Katarzyna II odebraa mu
rol polityczn, pozostawia administracyjn i sdow, roz-

oon niezbyt systematycznie pomidzy 6 departamentów,'

które decydowa miay kady z osobna jednogonie, a w ra-

zie niezgody midzy sob lub wewntrz kadego z osobna
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czyy si w plenum. System kollegialny mia uledz w dru-

giej poowie tego panowania likwidacyi (1781—96)*), a kwe-

stya naczelnego ustroju wadz politycznyci na zaraniu pa-

nowali dwócli imperatorowycti, Anny i Katarzyny, przeya
dwa powane zacliwiania.

Pierwsze dao si odczu po przedwczesnym zgonie

Piotra II. w roku 1730. Wodzowie starobojarskiej partyi,

Rurykowicze Doiorucy i Gedyminowicze Golicynowie, za-

ywszy wszectiwadztwa w Najwyszej Radzie Tajnej (std

zwani „wierciownikami"), podali sobie rce dla narzucenia

ojczynie staej konstytucyi oligarciicznej Spróbowano wyzy-

ska w tym celu spór o sukcesy midzy paru kobietami. Jak

niedawno w Sztokiolmie Ulryka Eleonora, tak teraz w Mita-

wie Anna Iwanówna miaa posi tron wzamian za uznanie

podanyci warunków czyli „kondycyi". Miaa przysta na to,

e bez zgody omiogowej Najwyszej Rady Tajnej nie b-
dzie jej wolno stanowi o wojnie ani o pokoju, ani nakada
nowych podatków, ani mianowa wyszyci oficerów, ani obej-

mowa komendy nad armi, ani odbiera szlachcie ycia,

czci lub wasnoci bez wyroku sdowego, ani rozdawa
dóbr pastwowych i suebnych, ani obsadza godnoci

dworskich, ani wydawa pienidzy skarbowych, bezwarun-

kowo nie wychodzi za m i nie naznacza sobie nast-

pcy tronu — wszystko pod grob wypowiedzenia posu-

szestwa. Czy na tem tylko polegaa wielkopaska konsty-

tucya, dokadnie nie wiadomo. Razi musia brak przepisu

o sposobie tworzenia samej wszechwadnej Rady. Nic dzi-

wnego, e obok projektu Golicynów i Dohorukich zjawiy

si wnet inne, konkurencyjne. Z opozycy i wasnymi kontr-

projektami wystpiy koa oficerskie, urzdnicze i szlacheckie.

Wojskowi podpisali szkic, uoony przez Tatiszczewa, urz-

dnika ze szkoy Piotra Wielkiego. Jeeli kondycye stano-

wi miay oligarchi, to tu przeciwstawiono im biurokracy.

Wadimirskij Budanow, Obzor istorii russkago prawa, 231—7.
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Rzdzi miaa magistratura z 21 czonków, radzi jej i wy-

konywa uchway inny organ, stugowy, podzielony na 3

grupy, czynne w 3 kadencyaci. Oba ciaa wspóliiem bao-
towaniem miay kompletowa skad pierwszego t. j. rady

rzdzcej. Prawodawstwo zaleaoby od nieokrelonej apro-

baty koUegiów, a wic znów urzdników.

Wódz „wierciowników*, Golicyn, obejrza si za so-

jusznikami i pomyla o kompromisie: spróbowa odwoa
si do instynktów wolnociowyci szlachty rosyjskiej, to zna-

czy do si wówczas nieistniejcych. Jako zawiód si fatalnie.

Wikszo tej warstwy przez nienawi do starszych boja-

rów przyja plan generalicyi i Tatiszczewa, zagodziwszy

go tylko w tym duchu, aby generalicya dopuszczaa do ja-

kich „wspólnych obrad" szlacht. Za tym frazesem nic

kryo si nic konkretnego. Mniejszo zapragna sejmu

i sejmików na polsk mod. Wogóle obie strony szukay
pilnie wzorów obcych, angielskich, genewskich, bardziej

jeszcze polskich, a najchtniej szwedzkich. Golicyn mia wy-

pracowa cay plan konstytucyi, uderzajco podobny do

„wolnociowej" szwedzkiej; cesarzowa wedug tego za-

rysu rozporzdzaaby tylko sum pó miliona rubli, czci
gwardyi, a w Radzie Najwyszej miaaby 2—3 gosy. Od
Rady zaleayby traktaty, pokój, wojna, obsadzanie urz-

dów, zarzd skarbowy; inicyatyw prawodawcz sprawo-

waby Senat, interesów szlachty broniaby Izba Szlachecka

(niby riddarhusetj, mieszczan i ludu — Izba Mieszczaska.

Rycho atoli niezgoda midzy magnatery a szlacht oraz

zdradzieckie intrygi samego Wasila Dohorukiego podko-

pay te denia. Carowa raczya rozedrze podpisane ju
„kondycye" i powierzya rzdy biurokratom niemieckim, któ-

rzy rozpanoszyli si w „Gabinecie", a niejeden „wiercho-

wnik" przypaci gow swe dumne zamysy i).

') Walter Recke, Die YerfassungsplSne der russischen Oligarchen

im Jahre 1730 und die Thronbesteigung der Kaiserin Anna Iwanowna,

w Zeitschrift fur osteuropeische Geschichte II, z. 1 i 2, poddaje cisej kry-
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Sprawc drugiego, nierównie cichszego wstrznie-

nia by po latach 32 Nil<ita Panin, ochmistrz wielkiego ksi-

cia Pawa i niebawem pierwszy czonek koUegium intere-

sów cudzoziemskich, gówny doradca Katarzyny w niektó-

rych sprawach domowych i wnet we wszystkich zagrani-

cznych. Spdziwszy kilkanacie lat na posterunku dyplo-

matycznym w Sztokholmie, gdzie mu kazano broni wolno-

ci stanowych przed monarchicznym zamachem stanu, na-

bra on pewnego uznania dla staych instytucyi, krpuj-
cych kapryn samowol monarchy. W lipcu lub sierpniu

1762 roku przedoy Katarzynie II na jej wasne danie
plan „Rady Cesarskiej" (Imperatorskij Sowiet). Na wstpie

skrytykowa Senat, jako ciao bezwadne, dziaajce wedug
rónych ustaw z rónych czasów, przytem dziaajce czsto

nieogldnie i stronniczo i niezdatne do kierownictwa nad

poszczególnemi kollegiami. Zgani domowy gabinet El-

biety, jako instytucy prywatn, gdzie radzili przygodni fa-

woryci. Zwinit dopiero co Konferency nazwa „mon-
stre* i te oskary o uleganie faworytom. Panin chcia

przedewszystkiem zastpi rzdy osób rzdami instytucyi

i zabezpieczy autokratyzm od uzurpacyi; w tym celu proje-

ktowa utworzy „wierchownoje miesto leislacyi" , i. j. Rad
Cesarsk z 6 lub najwyej 8 osób, o czterech departamen-

tach: spraw zagranicznych, wewntrznych, wojskowych i mor-

skich. W kadym departamencie referowaby przewodni-

czcy sekretarz stanu albo minister, a decydowaby panu-

jcy car. Kade atoli rozporzdzenie cesarskie wydane z Rady
kontrasygnowaby waciwy minister; nadto Senat otrzy-

maby prawo czynienia przeoe przeciwko wasnym roz-

tyce badania rosyjskie nad tym przedmiotem Milukowa, Korsakowa, Ale-

ksiejewa, Wiaziemskiego, Kluczewskiego i in.; sam zreszt ze zbytni pe-

wnoci siebie uwaa plan Golicyna za niebyy 1 niesusznie zwalcza tez
Hjarnego, Det Ryska konstitutionsprojekt a(o)r 1730 efter svenska fórebil-

der, Historisk Tidskrift, IBSi, o silnym wpywie szwedzkim na plany

-wierchowników".
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kazom panujcego. Katarzyna bya ju zdecydowana usan-

kcyonow ten plan, gdy nagle inni doradcy wytknli w nim

tendency do ograniczenia samodzierawia. Manifest o usta

nowieniu Rady Cesarskiej, podpisany 8 sierpnia 1762 roku

potem rozdarty przez imperatorow, poszed ad acta ')

Projektodawca Panin doczeka si jeszcze tej przykroci

e po wybucliu wojny tureckiej (1768) Katarzyna przywro

cia pod nazw Rady Cesarskiej „konferency-monstr" z 9

doranie powoanyci czonków z udziaem faworyta (Orowa)

bez podziau pracy i bez adnycti atrybucyi, któreby ogra-

niczay, czyli „zabezpieczay" samodzierawie*). Ta Rada,

zwana take Nieustajc (Niepremiennyj Sowiet), funkcyo-

nowaa naprzekór Paninowi nawet wówczas jeszcze, gdy on

zabiera si do obdarzenia Polski inn „Rad Nieustajc".

Ostatnie sowo w tym przegldzie ustrojów admini-

stracyjnych Europy przedrewolucyjnej naley si Szwecyi.

Odoylimy j na koniec nie po to, by j upoledzi, lecz

przeciwnie, aby jej ustrój nawskró odrbny przeciwstawi

wszystkim powyszym ustrojom, rozway najbaczniej i w naj-

wieszej zachowa pamici. Machina rzdowa Królestwa

Gotów, Swewów i Wandalów powstaa w okresie wy-

bijania si pastwa na przodujce stanowisko, rozwina
si w dobie wielkoci mocarstwowej, naprzemian suc
to wadcom absolutnym to ludowi, dosza do ostatecznego

wykoczenia w szczegóach za czasów wolnociowych (1718

—

1772), i znów, dziki wasnym zaletom technicznym, prze-

sza w caoci pod bero odnowiciela monarchii, Gustawa 111.

Królestwo Szwedzkie nawet w zestawieniu z tak Branden-

burgi zasuyo na nazw klasycznego kraju czystego kol-

legializmu. Zbiorowe rozstrzyganie spraw zapanowao tam

potrosze od góry do dou, w zarzdach specyalnych i w rz-

dzie ogólnym. Senat pierwotnie doradczy, potem rzdzcy,

*) Russkij Biograficzeskij Sowar, yciorys Panina.

») Soowjew, Istoria Rossii, wyd. 2 ks. VI, 557 sq. 649 sq.
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zapuci gbokie korzenie w rodzim przeszo, sigajc
a XIII wieku. Na wiele lat przed Uni Kalmarsk (1397),

kiedy jedno królestwa opieraa si niemal wycznie na

osobie monarchy, i kiedy król w poszczególnyci krajaci

o tyle tylko korzysta ze swyci prerogatyw, o ile sprawo-

wa je na miejscu osobicie, Senat zacz stawa obok niego,

jako jedyny reprezentant zbiorowy caego narodu. Nazywa
si pierwotnie Rad Królewsk, potem — Pastwow (Rik-

sens Rad). Czonków dobiera król zrazu dowolnie, potem,

wedug uwiconej tradycyi, z tytuu piastowanyci przez

nich godnoci. Wchodzili wic do Rady arcybiskup, wszyscy

biskupi, grono kanoników, marszaek, sdzia nadworny

(drots), kanclerz, zaproszeni prawoznawcy (lagmdn) i grupa

szlachty. Senat pilnowa, aby panujcy i poddani szanowali

nawzajem swe prawa; przez t kontrol zdobywa duy
wpyw na prawodawstwo i na polityk zagraniczn. For-

mua „za rad Rady" (med rdds rade) rozszerzya si na

róne akty ustawodawcze, traktaty, uchway podatkowe,

akty zastawu królewszczyzn, przywileje i t. p., a w lad za

ni zacza si wciska tu i ówdzie cilejsza wzmianka

o przyzwoleniu Senatu^).

Sprawujc draliw rol porednika midzy królem

i narodem, nieraz popada Senat w zatargi z koron, pro-

wadzi wojny domowe, zwycia i detronizowa wrogów.

Niekiedy samo pastwo pkao wród zmagania si tych

dwóch potg (w wieku XIV) Szczyt wadzy osigna Rada

za króla Albrechta Meklemburskiego (1363—1389), kiedy

zdobya prawo kompletowania si przez kooptacy. Ener-

giczna Magorzata powcigna j, ale za nastpców, mia-

nowicie ju za Eryka Pomorskiego, monowadcy, nape-

niajcy Senat po brzegi, poczli odzyskiwa swe górujce

stanowisko. Przez wiek XV namnoyo si duo kategoryi

») E. Hildebrand, Svenska statsfórfattningens historiska atveckling,

43 sq., 111 sq.

Geaeza Rady Nieustajcej. 3
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takich spraw, o których monarcha nie móg stanowi bez

rady Senatu, czterech za kategoryi (wojny, gromadzenie

wojsk, zastawianie dóbr i ponawianie przedawnionych przy-

wilejów) nie wolno mu byo zaatwia bez zgody Rady.

Wzmoga si jeszcze moc arystokracyi w okresie rzdów
namiestniczych (po roku 1470), lecz runa w „krwawej

ani sztokholmskiej" Chrystyana II (1520)')-

Gdy potem powstanie ludowe wywalczyo dla pastwa
niepodlego, a dla Gustawa Wazy koron, Senat nie zdo-

a ju wróci do dawnej wszechwadzy. Reformacya pod-

cia w nim ywio duchowny; monarchizm, wzbogacony

dobrami duchownemi, znalaz mocny punkt oparcia w sej-

mie, zwaszcza w trzech niszych klasach. Cay ten prze-

wrót pozwoli zaoycielowi nowej dynastyi podj prze-

budow rzdu na dawnem podou, ale wedug nowych

wzorów, zwaszcza podobno habsburskich, Gustaw dobiera

senatorów doywotnich a nielicznych (kilkunastu), i za rad
Niemca von Pyhy'ego urabia sobie z nich sta izb do-

radcz do spraw administracyjnych i sdowych '). Z grona

kilkunastu zaczo si wyodrbnia kilku lub nawet paru

co miesic zmienianych rezydentów. W roku 1573 kto
proponowa, aby co kwarta asystowao królowi czterech

senatorów; póniej (1593), gdy Zygmunt III, obrany na tron

polski, zaniedbywa interesy dziedzicznego królestwa, Karol

Sudermanski szuka rozwizania trudnoci w tem, e Senat

trzy razy do roku gromadzi si na sesy plenarn, a kilku

czonków rezydowao zawsze przy królu. Oczywicie z nie-

obecnoci króla, a przedtem jeszcze z rywalizacyi synów

Gustawa, nie omieszkaa Rada korzysta. Ju za Jana III

(1568-1592) zacza si ona emancypowa, wystpowa z ini-

cyatyw, remonstrowa, robi wymówki, wglda w zarzd

*) Hildebrand, 115—123.

') N. Eden, Om centralregeringens organisation under den §ldre Va-

satiden, 40 sq.
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i skarbowo. Kryzys religijno-dyplomatyczny za Zygmunta

przebya po stronie króla, trafnie widzc swój zysk w jego

podróach zamorskich. Za to odpokutowaa po zwycistwie

Karola. Nowy pan wznowi j po przewrocie, z wyranem
atoli zastrzeeniem, i ma ona radzi, a nie rzdzi, e
powinna skania króla ku prawu pospolitemu, ale tai,

co on chce zachowa w sekrecie. Ten to przywilej skania-

nia króla ku dobru pospolitemu, przedosta si po Gusta-

wie Adolfie do Regeringsform z 1634 r., gdzie podniesiono

liczb urzdników radnych oraz sdziów do 25, kac im

radzi nad dobrem pastwa i przypomina monarsze prawo

królestwa^).

Jednoczenie z odnowieniem w duchu nowoytnym
Senatu rozwija si ustrój kollegialny rónych gazi gospo-

darki paristwowej. Najpierw, za starego Gustawa, otrzymaa

go izba skarbowa (Kammare); Gustaw Adolf z Axelem

Oxenstiern dokonali dziea, reorganizujc t ostatni w du-

chu czysto kollegialnym roku 1618, zakadajc Kollegium

Admiralicyi, Sd Nadworny, Rad Wojenn, Kollegium Kan-

celaryjne. Ujednostajnia zasady wszystkich tak zwanych

odtd piciu koUegiów wspomniana Regeringsform z 1634 r.:

wszdzie przewodniczy minister, n. p. kanclerz, admira,

marszaek, a czonkami musiao by przynajmniej paru se-

natorów. Projektowano jeszcze kollegium szóste, do spraw

szkolnych, i siódme, Duchowne; na tamto zabrako pono si

urzdniczo-pedagogicznych, na zagarnicie spraw kociel-

nych przez Generale Consistorium Ecclesiasticum nie pozwo-

lili biskupi. W póniejszych czasach kollegializm ogarn
ca administracy z wyjtkiem poczty, miernictwa i (chwi-

lami) ce'). Obie zreszt naczelne zasady Regeringsform

1634 r., równorzdno koUegiów oraz równorzdno go-

») Hildebrand, j. w., 251-270.

*i Eden, j. w., 57; tego Den svenska centrairegeringens utveckling

till kollegial organisation 1602-1634 (Skrifter utg. af Humanistiska Ve-

tenskaps Samfundet i Uppsala, VIII), 123, 191, Ji75, 300, 310.

3*
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SÓW W obrbie kadego z nich, doznaway wyjtków i zbo-

cze. Senatorowie wycofali si z zasiadania w koliegiach.

Kollegium Kanclerskie, jako upowanione do ekspedycyi

i referowania spraw, zepchno inne instytucye na poziom

zarzdów, rezerwujc sobie rzd waciwy, a król od po-

cztku mia zastrzeone prawo przekazywania niektórycli

agend ministrom do zaatwienia za oczan"i towarzyszów.

Niemniej ciekawa jest dalsza iistorya Rady Pastwa;

w jej pooeniu odzwierciedlia si caa waka ywioów
monarcliicznego i stanowego Szwecyi. Fala potgi mono-
wadczej wezbraa w roku 1660, gdy po zejciu Karola Gu-

stawa tworzy si rzd opiekuczy w zastpstwie maole-

tniego Karola XI. Wtedy to udao si Senatowi rewindy-

kowa prawo swobodnej kooptacyi. Szranki zgromadzenia

rozwary si, objy 40 czonków, panowie rady wznowili

pretensy do dawania przyzwole na akty rzdowe i do

roli poredniczej midzy majestatem i narodem, i ju zano-

sio si na wyonienie z penego Senatu osobnego gabinetu

(jak wspóczenie w Anglii), kiedy ductiowiestwo, mie-

szczanie i chopi zazdronie odsunli si od szlacity, roz-

ptali zajad walk klasow, z której jedynym zwycizc
wyszed penoletni Karol XI. Zamiast by Senat poredni-

czy midzy królem i narodem, rzucajc na szal swoje

votam decisivum, monarcha wda si w walk stanów i wy-

niós z niej doniose owiadczenia Rady oraz sejmu w 1682 r.

o nieograniczonej wadzy prawodawczej i rozdawniczej ko-

rony. Redukcye królewszczyzn zrujnoway wnet arystokracy;

nowa deklaracya r. 1693 wygosia zasad nieodpowiedzial-

nego absolutyzmu królewskiego *).

Nadchodzi jednak zwolna dzie odwetu. Katastrofa

Karola XII w Wojnie Pónocnej, a bardziej jeszcze szesna-

stoletnia jego nieobecno w kraju (1700—16), pomogy
zgnbionej i obróconej w suebnic królewsk Radzie do

») Hildebrand 271 sq., 395—9.
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nowego wzrostu i wzlotu. Jak tylko bohater-despota zam-

kn elazne powieki, Szwecya otrzsna z siebie jarzmo

absolutyzmu. Uatwio ten proces podwójne przesilenie

dynastyczne: najpierw, gdy Ulryka Eleonora przelicytowaa

ksicia iolsztyskiego i za obietnic obioru zrzeka si

wobec stanów swego tytuu dziedzicznego (w styczniu

r. 1719j, nastpnie, gdy jej m, Fryderyk Heski, za dalsze

ustpstwa kupi sobie elekcy w lutym r. 1720. Wypuszczon
z rk monarszych wadz ujy stany i kazay j w okre-

sie midzysejmowym sprawowa Senatowi. Ten ostatni

nie wróci wic do roli samoistnego czynnika spoeczno-

politycznego, tylko z narzdzia królów sta si penomo-
cn delegacy narodu. Komplet osób radnych z 24 (wedug

ustawy r. 1719) zmniejszono do 16 (1720) i podzielono (od

r. 1727) na 2 sekcye: spraw zagranicznych i wojny, tudzie

spraw wewntrznych i sprawiedliwoci; senatorowie prze-

stali przewodniczy w kollegiach, aby tem swobodniej módz
nad niemi sprawowa kontrol. Kollegium Kancelaryjne

przygotowywao przedmioty obrad, a jego szef, t. zw.

kanslipresident, by zarazem gow Senatu. Osobny komi-

tet sejmowy (bez udziau wocian) mia proponowa kró-

lowi na kady wakans w Radzie trzech kandydatów, wy-
cznie z klasy szlacheckiej (ust. 1723 r.); w r. 1738 partya

Kapeluszy uznaa w takim porzdku jeszcze zaduo swo-

body dla króla i zacza mu przedstawia nie potrójn liczb

kandydatów odrazu, lecz kolejno po trzech na kade
miejsce. W ten sposób tylko dwóch podanych na szarym

kocu senatorów móg król nie mianowa. Protokóy Rady

miaa bada (od r. 1723) osobna Sekretna Deputacya sej-

mowa z 12 czonków, a podczas zgromadzenia stanów cay
rzd wraca z Senatu do rk jego „pryncypaów", miano-

wicie do Wydziau Sekretnego, który tworzyo 50 szlachty,

25 ksiy i 25 mieszczan.

Saba wobec sejmu, Rada Stanu moga zato wysoko

nosi gow przed królem. Spadkobierca Karolów i Gusta-
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wów otrzyma w niej dwa gosy; przegosowany, musia

si poddawa wikszoci. Bez jej asystencyi móg prowa-

dzi tylko t. zw. sprawy prywatne; a owa asystencya staa

si od roku 1756 tak despotyczn, e Senat móg nad opo-

rem króla przej do porzdku dziennego i zamiast jego

podpisu przyoy do ustawy piecztk. Król zachowa w za-

sadzie woln dystrybut urzdów, ale Senat móg zawiesza

lub nawet uniewania poszczególne nominacye, jako nie-

zgodne z prawem lub zasug kandydatów. Ju ten prze-

pis sam jeden wystarcza do wywoania midzy majestatem

korony a .autorytetem" Senatu cigej kótni. Pozatem ró-

nice polityczne odnonie do spraw zagranicznyci, dza
wadzy królów albo królowycti i zazdrosna troska stanów

o wywalczone swobody rodziy midzy tymi czynnikami

przez cay okres .wolnociowy" (fhetstiden) niezliczone

tarcia i prawie nieustajc wojn podziemn, co najfatalniej

obniao powag Szwecyi w oczach zagranicy '). Z ust wiel-

bicieli istniejcego porzdku mona byo sysze w Sztok-

holmie, e gdyby sam Likurg lub Solon wsta z grobu,

uznaby ich konstytucy za szczyt doskonaoci *); zagra-

nica bya przecie innego zdania, i z punktu widzenia naj-

ogólniejszej racyi stanu mocarstwowej — miaa suszno.
Nie brako przeto naszym statystom w dobie Stanisa-

wowskiej wzorów do naladowania, chociaby tylko w naj-

gówniejszych albo najbliszych mocarstwach europejskich.

Wprost trudno byo wymyli form, którejby nie wypró-

bowaa Anglia, Francya, Austrya, Prusy, Szwecya czy choby
Rosya: pozostawao tylko spojrze na cudze dowiadcze-

nia i wybra, co gdzie byo najlepszego. Potga pastw,

o których wyej bya mowa, sama wiadczya napozór o za-

1) Hildebrand 431 sq., 459 sq., 574 sq. L. Stavenow, Geschichte

Schwedens 1718—1772, passim; tego Om riksradsvalen i frihetstiden;

Fr. Lagerroth, Frihetstidens forfattning; Dymsza, Gosudarstwiennoje prawo

Szwecii cz. I passim.

«) Sowa niejakiego Fredenstierny (1766), Hildebrand 487.
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letach ich rzdów, a mona byo nie yczy swej Rzeczy-

pospolitej takiej potgi, takiego bezpieczestwa i dobro-

bytu na miar francusk lub prusk? Mona nie uzna
za skuteczny rodek ku temu czy to „Rad Królewsk", czy

„Tajn*, czy .Pastwow"?
A jednak caa naokoo obfito ówczesnyci wzorów

administracyjnyci miaa jedn wad pierworodn: prze-

szczepienie któregokolwiek z tych typów na nasz grunt

byoby albo moralnem niepodobiestwem , albo zbocze-

niem politycznem. Wszystkie one prócz Senatu szwedz-

kiego wydaway si, a wszystkie prócz tego Senatu i Ga-

binetu angielskiego byy naprawd narzdziami despo-

tyzmu; przewana cz wyrosa na gruzach samorzdu
stanów. To musiao dziaa odpychajco. W momencie

dziejowym, kiedy Polska, doprowadziwszy rzdy sejmikowe

i zot wolno niemal do ostatnich granic, zapltaa si

w antynomii wymaga ycia pastwowego i jednostkowego

noli me tangere, i musiaa obejrze si za obcymi prze-

wodnikami, którzyby j wywiedli z labiryntu, znalaza pierw-

szego przewodnika najgorszej wiary a najsabszej kompe-

tencyi w osobie Augusta Mocnego. Ten pseudoreformator,

traktujcy z bezmyln pogard wszystkie, i chore i zdrowe,

artykuy staropolskiej wiary politycznej, pogbi do najnie-

bezpieczniejszego stopnia szlacheck nieufno ku wszelkim

nowociom, zohydzi wszystkie obce wzory, spraw przebu-

dowy pogry i zabagni. Kada reforma stana w wido-

mej sprzecznoci z tradycy przodków, skóciy si z sob
europejsko i cnota staropolska, i takie odwracanie si

narodu od naladowania praktyki najrzdniejszych pastw
nowoczesnych trwao w najpóniejsze lata XVIII wieku,

aby osabn dopiero pod wraeniem klski rozbioru. Jak-

kolwiek te trudno byo nie spaci hodu powszechnemu

wówczas przekonaniu, e wobec mnogich zada administra-

cyi najlepszy rzd u szczytu jest monarchiczny, a u spodu

wieloosobowy, to jednak miarodajna opinia polska skonna
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bya w dobie upadku naladowa raczej wzory szwedzkie,

holenderskie, weneckie, rzymskie, ni francuskie, pruskie

lub austryackie.

Wyjtkowym za postpowcom i reformatorom, zde-

cydowanym na zerwanie z tradycy, owe wzory biurokra-

tyczne, trzeba przyzna, niekoniecznie imponoway pod
wzgldem technicznym. Syny ze sprawnego zarzdu Prusy

fryderycyaskie: ali tam najwyszy nawet dostojnik czu si
„ein reiner Sklave' ; wszelkie zalety departamentów, ka-

mer i t. p. organów zblaky przy wietle wdzierajcej si
wszdzie woli indywidualnej Fryderyka, i nieatwo byo od-

róni, co tam jest zasug dobrej organizacyi, a co przy-

pisa naley nadzwyczajnym talentom wszechobecnego mo-
narchy. Mniej znaczya osobista ingerencya Maryi Teresy

w gospodarce austryackiej, lecz ile tam byo cigych prze-

róbek, waha, czenia spraw ogólnych z finansowymi i roz-

czania ich na nowo, jak duo eksperymentów, a jak mao
niezomnych zasad wytycznych! O usterkach systemu fran-

cuskiego, skazanego na prdkie obaliny, najlepiej wiedzieli

bystrzejsi statyci nadsekwascy. Kollegializm rosyjski zwy-

rodnia, zanim wyda pokane owoce. To wszystko dla kry-

tycznego oka nie miao pozorów doskonaoci.
To te, gdy dojdzie do realizacyi pierwszych prób

naprawy rzdu u nas, nie znajdzie si w izbie sejmowej

nikt, ktoby otwarcie i bezwzgldnie zaleca te obce formy,

nienawistnego pene ducha, a w dodatku, bd co bd,
niedoskonae. Myl polska odwróci si, owszem, ku ksi-
dze ustaw krajowych i w Woluminach Legum zacznie szu-

ka punktu, gdzieby mona byo na zdrowem podou bu-

dowa rzd ulepszony.



ROZDZIA II.

Cztery zagadnienia reformy rzdu polskiego w XViII stuleciu. Rozstrzelenie

wadz, brak kollegialnoci, pomieszanie funkcyi, nieokrelona kompeten-

cya Sejmu i rzdu. Stosunek midzy reform sejmow a rzdow. Saba
odpowiedzialno wadzy wykonawczej. Koniisye dorane o rónyci pe-

nomocnictwaci. Rola konstytucyjna Senatu. Prawda o przywileju miel-

nickim. Instytucya rezydentów (1.73-6); póniejsze przepisy o nich. Za-

kres wadzy Senatu. Sposób stanowienia uciwa. Spónione poprawki

z r. 1717. Gremialne Senatusconsilium. Praktyka z czasów Sobieskiego

i Augusta II. Porzdek obrad, sporny zakres czynnoci. .Pole do poka-

zania dowcipu i wymowy" za Augusta 111. Opinia szlaciecka wobec Se-

natu i rezydentów. Dlaczego Polska nie wytworzya staego rzdu z ra-

mienia Sejmu?

Pastwowo polska, kroczc wasnym szlakiem od

zotej wolnoci do wolnoci konstytucyjnej nowoczesnej,

musiaa rozwiza cztery gówne zagadnienia, dotyczce

organizacyi egzekutywy. Chodzio o stopie rozczenia

lub skupienia wadz w jednej naczelnej korporacyi, o wy-

bór midzy zasad zarzdu jednoosobowego lub kollegial-

nego, o rozgraniczenie sfery wadzy wykonawczej i prawo-

dawczej, wreszcie o ich wzajemny stosunek.

Który z naszych historyków powiedzia, e kardynaln

wad polskiego ustroju rzdowego bya kollegialno. Tru-

dno o wiksze zudzenie. Przedewszystkiem, rozmaite wa-
dze nie zbiegay si w jednem kollegium naczelnem. Nie

utworzono prawidowego wydziau stanowego midzy sej-

mami, któryby reprezentowa i senat i szlacht, nie mówic



42 OBNKZA I UHTANOWIENIB

ju O niszych klasach spoecznych. Nie kazano ministeryom

czy si w jeden gabinet, bo wanie dla bezpiecznego

rozrostu gminowadztwa lepsz si wydaa ta oryginalna,

swojska separation des pouvoirs, nit jedna jedyna wadza
wykonawcza. Buawa, piecz, laska, klucze rozwiny si
w udzielne potgi. Gdyby August 11 wiedzia, czem jest

w Polsce hetman, toby si stara o buaw, a nie o koron
W okresie saskim te rozstrzelone wadze hetmaskie, mar

Szatkowskie, podskarbiskie, podobnie jak wojewodziskie

referendarskie i starociskie, day najlepsze ujcie autono

micznymambicyomkrólewit: Jabonowskich,Winiowieckich

Potockich, Czartoryskich, Lubomirskich, Radziwiów, Sa

piehów, Paców, Pociejów. „Wtenczas to prawie — e uy
jemy sów jednego z posów na Sejmie ^Czteroletnim —
kraj bez istotnej zwierzchnoci, rzd bez rzdu, senat bez

rady, a stan rycerski bez sejmu zostajc, na tyle partyi

by rozdzielony, ile wielkich domów, dla obszernoci dóbr

tak zwanych, przywaszczao sobie przyzwoito rzdzenia

juryzdykcyami' *). „Tak si rozbiegay na licency koa wol-

noci naszej" — stwierdza wiaty statysta doby augustow-

kiej 2). Nie dziw, e hasem reformatorów bdzie coadunatio

status, zjednolicenie pastwa.

Podobny brak kollegialnoci w poszczególnych ga-
ziach administracyi. Dla zotej wolnoci lepszy zmienny

hetman, uwodzony na manowce rachub prywatn, ni ob-

jektywna i ciga rada wojenna, lepszy kanclerz, ni urzd
spraw zagranicznych, lepszy marszaek, ni biuro policyi,

lepszy podskarbi, ni komisya skarbowa. Wic hetman w s-
dzie wojennym, marszaek w marszakowskim, piecztarz

w asesoryi wyrokowali o wszystkiem sami, nie ogldajc

1) Mowa Suchodolskiego, posa smoleskiego, na sesyi 13 stycznia

1789 roku, Dyaryusz II, cz. 1, 124-5.

*) Mikoaj Podoski, w mowie mianej na sejmie r. 1752, ob. nasz

Sejm Grodzieski 1752 roku, str. 111.
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si na asesorów, podskarbi obywa si zupenie bez tyci osta-

tnici, sdy referendarskie, podkomorskie, wojewodziskie,

grodzkie, ziemskie, wszystkie z wyjtkiem trybunaów ko-

ronnych, litewskicti i skarbowyci byy wadzami jednooso-

bowemi. Wedug swego uznania rozstrzygali ministrowie

sprawy sdowe podobnie jak administracyjne: std tem a-

twiejsze pltanie kompetencyi administracyjnej z juryzdykcy

sdow, które przed Monteskiuszem byo przewaajcym ob-

jawem w caej Europie, a z którem take Polsce, pomimo
konstytucyjnej niezawisoci sdownictwa, bardzo trudno b-
dzie si upora. Na Zactiodzie pltaa te rzeczy polityka

biurokratyczna, przeciwna niezalenoci sdów; teorya sza

nieraz za praktyk przecie nawet Locke nie wyznacza

wadzy sdowej równorzdnego miejsca obok prawodawczej,

wykonawczej i federacyjnej; ale ostatecznie rozgraniczenie

sdu i zarzdu w publicystyce XVin wieku znacznie posu-

no si naprzód. U nas w tej dziedzinie cliaos ogarnia

i teory i praktyk.

Jeszcze trudniejszem i zgoa niedostpnem byo roz-

graniczenie sfer administracyi i prawodawstwa. Wolumina

Legum przepenione s materyami stanu (materiae status)

z których jedne w kadem innem pastwie naleayby do

uznania rzdu, drugie przypadyby instancyom sdowym.
Nikt nie próbowa przed sejmem Repninowskim da zasa-

dniczego, materyalnego okrelenia ustawy; zapomniano

okreli bliej owe „nowoci", których od roku 1505 nie

wolno byo królowi wprowadza bez zgody Sejmu, wie-

dziano tylko mniej wicej ex post, z przygodnych przyka-

dów, co to jest materya, wymagajca przyzwolenia trzech

stanów. Dopiero ów sejm 1767—8 roku mia odróni,
gwoli cilejszego opisania liberi veto, „materye pastwowe"
od niewzruszonych praw kardynalnych, i z drugiej strony,

od kwestyi „ekonomicznych", ale nie wyuszczy istoty tych

ostatnich i nie omieli si rozszerzy zakresu rzdu z ujm
dla jednego z powyszych rodzajów spraw sejmowych. Zno-
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wu i to pomieszanie nie byo wyjtkow waciwoci
Polski — ale wyjtkowo daleko posuna je u nas zazdro-

sna o wolno podejrzliwo szlacity. W ciwili dokonania

reformy bdzie musia rzd polski sign miao po pewne

sporne przedmioty, a to tembardziej stanowczo, e zadania

wadzy paristwowej w opinii XVIIi w. rozrosn si ogromnie.

Stosunek sfery prawodawstwa do sfery rzdu by dla

reformy tego ostatniego kwesty ogromnej wagi. Z góry

mona przewidzie, e im sprystszy, baczniejszy jest Sejm,

tern mniej pozostanie na odpowiedzialnoci rzdu, i wza-

jemna ta zaleno wystpi na jaw w wielu przykadaci:

pomidzy napraw wadzy prawodawczej i wykonawczej

ustali si w oczach znacznego odamu opinii pewne aut

aut. Komu bdzie zaleao na uzdrowieniu sejmów, ten

pozwoli sobie na mniejsz dbao o naczeln administra-

cy, kto zaniedba reform parlamentarn, ten zatroszczy si
bardziej o komisye, sdy i t. p. Na sejmie rozbiorowym

1773 5 r. ujawni si niejaka konkurencya midzy deniem
do reformy rzdu i legislatury; Sejm Czteroletni tem mie-
lej skasuje Rad Nieustajc, im gorcej zapragnie spra-

wowa bezporednie rzdy nad krajem. Najdojrzalsza je-

dynie myl odnowicielska dostrzee, i nawet przy dosko-

naej reformie parlamentarnej nie obejdzie si bez prze-

budowy administracyi midzy sejmami i podczas sejmów,

tudzie bez uregulowania wzajemnego stosunku wadzy wy-

konawczej i prawodawczej.

Stosunek ten, oczywicie, musia polega na pewnej

odpowiedzialnoci pierwszej wobec drugiej. Dotychczas nie-

wiele zrobiono w tym celu. Urzdników w zasadzie mona
byo skary de negligentia officii przed zwyczajnym sdem
i przed ich zwierzchnoci. Prawo polskie nie znao tak

zwanej gwarancyi administracyjnej, zabezpieczajcej fun-

kcyonaryusza pastwowego przed pocigiem sdowym bez

pozwolenia jego zwierzchnoci. Ale od zasady do praktyki

daleka bj'a droga. Zwaszcza ministrów Rzplitej nie spo-
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tykao prawie nigdy ani impeachment ani act of attainder,

z wyjtiiiem wypadków zdrady stanu (np. Lubomirskiego,

Morstina), równie zreszt prawie nigdy nie karanych. Inne

formy odpowiedzialnoci take nader sabo byy rozwinite.

Podskarbi ractiowa si przed deputacy sejmow obu izb;

ietman, marszaek, kanclerz nie skadali sprawozda ni-

komu. Wszyscy dostojnicy byli nieusuwalni. O sprawozda-

niaci Senatu mowa bdzie niej. O odpowiedzialnoci po-

litycznej, t. j. o ulegoci wobec wikszoci parlamentar-

nej nie mogo by mowy, skoro wikszo adnyci nie

miaa praw.

Z cztereci powyszych zagadnie reformy rzdu naj-

prostszem jeszcze byo przeistoczenie organów jednooso-

bowych w koUegialne; znacznie trudniejszem zerodko-

wanie caego rzdu w jednym organie. Sabe i niedosko-

nae zawizki, ku temu zmierzajce, mona byo znale
w nadzwyczajnych komisyach administracyjnych i w Radzie

Senatu. Ksigi praw, wymieniaj setki rónych komisyi bd
powstaych z ramienia sejmu, bd inaczej, ale zawsze uzna-

wanych przez sejmy: komisye do przeprowadzania granic

wewntrznych, zewntrznych, do wykonania, albo do kon-

troli nad wykonaniem poszczególnych ustaw, do rokowa
dyplomatycznych, do ukadania projektów, komisye ledcze
i rewizyjne. Niektóre, jak owa rada wojenna i komisya

finansowa 1590 r. albo Komisya do likwidacyi wojny mo-
skiewskiej z r. 1611 przedstawiay si wcale okazaleV). Wszyst-

stkim takim komisyom z wadz stanowcz albo tylko ad re-

ferendum, i nawet tym, które piastoway delegowan od
sejmu wadz rozstrzygania spraw sejmowych, przyznawane
byo czasem wyranie, ale najczciej milczco, prawo uchwa-

lania wikszoci gosów. Obok komisyi, jako inny typ ko-

lektywnego traktowania spraw pastwowych, stoj deputa-

Zwraca na nie uwag Helg Almuist, Polskt fórfattuingslif under

Sigismund Ul, Histor. Tidskrift, 1912, 172 sq.
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cye sejmowe do konstytucyi, do suchania rachunków, do

sdów sejmowych i t. d. '). Owó od komisyi doranych

i terminowych utoruje si z czasem droga do staych, jak

tylko nasun si zadania przekraczajce zdolno ociaego
sejmu, a nie dajce si zaatwi doranie. Tdy te zasada

kollegialna trafi do rónych gazi administracyi, i po ko-

lei zacznie je przeobraa na swoj mod,
innej natury zadatki, pozwalajce z czasem obj ca-o wadzy wykonawczej, posiada Senat staropolski. W za-

oeniu nie by on waciwie nigdy organem rzdzcym
ani administracyjnym. Raz jeden w r. 1453, gdy Kazimierz

Jagielloczyk wzbrania si zatwierdzi przywileje króle-

stwa, zjazd piotrkowski, jakby dla zastraszenia go, zada
m. in., aby nadal czterech panów radnych uczestniczyo

we wszystkich krokach monarszych*). Byoby to nielada

ograniczeniem samowoli, ale i taki warunek nie ustano-

wiby jeszcze bezporednich rzdów Senatu; Kazimierz zre-

szt, jak wiadomo, przywileje potwierdzi, ale niczyjej asy-

sty nie przyj. Uznana tradycya czy te raczej legenda,

panujca dotychczas w podrcznikach, zna jednak inny mo-

ment wszechwadzy Senatu, rzekomo dwignitej na miej-

scu rzdów królewskich. Miao to by za króla Aleksandra.

Po elekcyi a przed koronacy, 25 padziernika 1501 r., da
Jagielloczyk panom polskim w Mielniku przywilej bez-

przykadny w dziejach, na którego doniosoci nie pozna
si nikt od czasu ogoszenia go przez Bandtkiego 3), do-

póki jej nie „rozwieci" Micha Bobrzyski (1876). Mody
wówczas autor studyum o „Sejmach polskich za Olbrachta

*) Niedo rozgraniczone s oba typy w artykule St. Krzemiskiego

o ,Komisyach sejmowych w Polsce", w Encykl. Ilustr. XXXVII, 334—6.

*) Dugosz, Opera Omnia, XIV, 141 ; wspominaj o tern Lengnich

i Skrzetuski, Prawo Polityczne Narodu Polskiego, 144.

») Jus Polonicum, 361—4.
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i Aleksandra" znalaz w tym dokumencie*) dowód zapro-

wadzenia „arystokracyi w najskrajniejszem tego sowa zna-

czeniu". Król zobowiza si tam „we wszystkici sprawaci

prywatnych i publicznycli" i za zdaniem Senatu. Odtd
„wadza senatu jest najwysza w pastwie", król jest „ni-

czem wicej jak przewodniczcym w obradaci senatu", a jego

podwadne narzdzia maj te podlega „komisyom wyko-

nawczym senatu", zoonym z miejscowego biskupa, woje-

wody i kasztelana. W razie, gdyby król nie suctia Senatu,

naród wypowiada mu posuszestwo*). W tego „prezydenta

senatu" uwierzya caa niemal liistoryografia polska, i wie-

rzy we dotychczas '). Wprawdzie zwrócono uwag, e akt,

wydany przed koronacy z zastrzeeniem poprawek, a nie

') Mylnie datowanym 25 listopada; ten sam l)d u Fr. Papego,

Przegld dziejów króla Aleksandra, Sprawozd. z posiedze Ak. Um , 1915,

kwiecie.

») Ateneum 1876, t. I, 26-8.

») Szujski w Dziejach Polski. 1862, t. U, l26 sq. nic jeszcze o przy-

wileju mielnickim nie wspomina; w studyum p. t. Artyku o wypowie-

dzeniu posuszestwa (ok. 1875-80), Dziea, serya U, tom VII, 349, przy-

j „rozwiecajcy* wykad Bobrzyskiego i utrzyma go w „Historyi

Polskiej", 159-60 (1880), jakkolwiek przedtem, w pamitnej recenzyi „Dzie-

jów" Bobrzyskiego, Dziea j. w., 182, zaczyna ju patrze na t spraw

wasnemi oczyma. Dali si przekona Bobrzyskiemu m. in.: Bostei, Ele-

kcya Aleksandra Jagielloczyka, Przewodnik Nauk. Lit. 1887, 442; Finkel,

Elekcya Zygmunta 1, 11, 2, 56—7; Korzon, Historya Nowoytna, I, 207;

Smoleski, Dzieje Narodu Polskiego, 1, 106; Lewicki, Zarys Historyi Polskiej,

wyd. V, 189. Zakrzewski, Historya Nowoytna, wyd. 111, 46 i nawet Caro,

Dzieje Polski, przek. polski, t. VI, 290, który obok Bostla najszczegóowiej

streszcza brzmienie przywileju. Milczco wstrzymali si od akcesu Balzer,

Geneza Trybunau Koronnego, 53, i Rembowski, Konfederpya i rokosz,

358, który dosownie powtórzy za poprzedzajcym ustp o .przemijaj-

cej próbie, jak monowadztwo uczynio w r. 1501, aby sobie zapewni

rozstrzygajce znaczenie w sdach-sejmowych". PawiskI, Sejmiki Ziem-

skie, 200—203, parafrazujc rozmaicie zawarto dokumentu, charaktery-

zuje cao, jako prób utrwalenia i uporzdkowania wpywu, zdobytego

przez Senat ju poprzednio, ale ani sówka nie mówi o rzdzie ani tem

mniej o najwyszej wadzy panów rad.
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potwierdzony potem uroczycie, nie obowizywa, i dlatego

nie trafi ani midzy i<onstytucye sejmu radomskiego n505)

ani do statutu askiego '); ale wykadu treci jego nikt go-
no nie zakwestyonowa.

Blisze wejrzenie w tre przywileju mielnickiego daje

tymczasem wynik zdumiewajcy. Niema tam nic o najwy-

szej wadzy Senatu, przeciwnie, jest mowa o Sejmie walnym,

nic o ulegoci króla wzgldem ogóu czy te wikszoci
Senatu w sprawach politycznych, nic o „komisyach wyko-

nawczych". S w motywach ogólne frazesy o tem, jak to

Rzplita bywa silna, póki Senat decyduje swoj powag,
jak to le, kiedy król rzdzi wedug swego widzimisi, nie

suchajc dobrych rad; ale jaki std wycignito mora?
Oto popierwsze, senatorów oskaronych o zbrodnie sdzi
ma nie król, lecz Senat, na podobiestwo redniowiecznego

sdu parów; powtóre, jeeli król w powiecie sdzi sam lub

przez podwadnych proces midzy senatorem a sob, to bez

wzgldu na to, czy proces by natury prywatnej czy publi-

cznej, wolno apelowa od wyroku do Sdu Sejmowego, t. j.

do Senatu. We wszystkich procesach *) przed tem forum król

winien podda si werdyktowi rad, i gdyby tego nie uczy-

ni, poddani mog wezwa pomocy innego monarchy prze-

ciwko niemu, jako wrogowi i tyranowi. Takie prawo buntu

przysuguje im w razie zamachów króla na dobro i prawa

Rzplitej.. Wan nowo wprowadza potem przepis o mia-

nowaniu na dygnitarstwa (dignitates) wedug cisej kolej-

noci, a nie w dowolnym porzdku, wobec czego tylko

najnisze godnoci król mógby obsadza dowolnie, ale

z uwzgldnieniem rady panów. Starostowie w czasie urz-

*) Kutrzeba, Kilka kwestyi z historyi ustroju Polski, Kwartalnik Hi-

storyczny, 1906, str. 599-601; autor ani tutaj ani w swym podrczniku

nie powtarza pogldu Bobrzyskiego. Por. te Finkel, j. w. 56 sq.

2) Wyranie: actionibus, a nie negotiis lub co podobnego. Std
cae nieporozumienie.
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dowania winni okazywa szczególne wzgldy (respectum)

biskupom, wojewodom i kasztelanom swego okrgu, a w ra-

zie obrazy tych uprzywilejowanych odpowiada bd przed

Senatem 1). Reszta przepisów nie dotyczy wprost wadzy
Senatu. Gdyby tedy przywilej wyranie kaza panuj-

cemu i w Sdzie Sejmowym albo Relacyjnym za zdaniem

wikszoci, to istotna tre tej czci jego redukowaaby

si do wyjcia owej magistratury z pod wadzy króla, skd
do wszechwadzy Senatu bardzo jeszcze daleko. Ale twórców

przywileju Aleksandra nie sta byo nawet na tak doz
cisoci. Raz wspomnieli o ^majori consilio et saniori",

co wedug pewnej doktryny kanonistycznej mogo oznacza
poprostu wikszo (bo liczba stwarza domniemanie wy-
szego „zdrowia"); potem zrobili z tego wikszo kwalifiko-

wan (duae partes), potem pooyli nacisk na wyraz sa-

niores, t. j. na dojrzao rady, bo wicej wart gos ludzi

nielicznych, ale dbaych o prawa ojczyste, to znaczy, sa-

mej mietanki arystokracyi, ni zdanie tumu zych i lek-

komylnych: temsamem wyparli si zasady liczebnej. Znów
zaczli od jednomylnoci (unwersi), znów spucili si na

wikszo (majores numero), aby nastpnie wysun ponad

liczb pierwiastki dostojniejsze (potiores et saniores)^). Có
mia król pocz, czego si trzyma wobec takich wyma-
ga? Moe szanowa — oczywicie wedug wasnego uzna-

nia — tylko tak wikszo '/s gosów, która nie przeciwsta-

wia si najmoniejszym panom? Toby wyszo na dobre

podsdnym w sprawach kryminalnych, bo w braku takiej

wyszukanej wikszoci oskarenie poprostuby upadao; ale

wobec procesów z apelacyi natury cywilnej monarcha, dziki

*) Tu miay tkwi owe „komisye wykonawcze" Bobrzyskiego. Por.

Bostel 443.

*) Bostel, j. w. popenia szereg niecisoci w streszczaniu tyci

i innych ustpów; bd co bd, nawet z jego streszczenia nie wynika

sd ogólny, powtórzony za Bobrzyskim.

Geneza Rady Nieustajcej. 4
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zbytniej pretensyonalnocinajbkitniejszych panów radnych^

musiaby odzyska swobod.
e w takim tylko obrbie, mianowicie w zakresie s-

downictwa, usiowali magnaci skrpowa Aleksandra przy-

zwoleniem Senatu, to wida ze skpyci dalszych dziejów

aktu mielnickiego. Senat przez pótora roku rzdzi, ale

w ciarakterze zastpczym, na mocy osobnego penomo-
cnictwa od nieobecnego króla '). Przez ten czas zdy si
skompromitowa gruntownie, i po ciciu wypuci z rk
swoje zdobycze: ów niezaleny sd parów, ow kolejno
awansów, ów artyku o wypowiedzeniu posuszestwa i t. d.

Wzamian za to wszystko zyska w konstytucyi radomskiej

pierwsze stwierdzenie samoistnej roli w reprezentacyi na-

rodowej, roli odpowiedniej do tej, któr faktycznie piasto-

wa przy królach od szeregu pokole. Potem, za Zygmun-

tów, nieraz zdaa od monarchy zarzdza pastwem, ale

zawsze tymczasowo i zastpczo; nieraz miewa starcia z izb
poselsk, — ale nigdy nie powoywa si na mniemany

przywilej szczególnej jakiej nad królem wadzy. Z czasem,

kiedy na sejmie elekcyjnym 1573 r. w deputacyi do na-

prawy Rzplitej kto przypomnia ów dokument, okrelono

go, jako przywilej co do rozdawania godnoci i honorów

i co do zbrodni obraonego majestatu, i odrazu wielu po-

znao si na jego niewanoci *). A jeszcze póniej, pod-

czas procesu Zborowskich na sejmie 1585 r., róni mówcy
opozycyjni próbowali wydoby ze co si dao na obron
oskaronych — bd nietykalno osobist, bd nawet

usunicie króla z rozprawy sdowej w Senacie w procesach

») Przyznaje to sam Bobrzynski na zasadzie materyaów, zebranych

przez Szujskiego; Caro przypuszcza, e ow „wszechmoc" Senat spra-

wowa na zasadzie przywileju mielnickiego.

2) Heidenstein, Rerum ab excessu Sig. Augusti, 27; przek. polski

67. Mylnie wic sdzi prof. Kutrzeba, e dopiero w r. 1585 znalaza si

jedna osoba znajca ten przywilej. Por. Dyaryusze Sejmowe 1585 r., wyd.

Czuczynskiego, sowa Karnkowskiego, 81—2, 296, Mieleckiego 186.
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O obraz majestatu ^), lecz nikomu nie przeszo przez myl
gada o najwyszej wadzy Senatu.

Rozwiedlimy si szerzej o tej niebyej rewolucyi oli-

garchicznej 1501 roku, bo trzeba byo raz nareszcie spro-

stowa sensacyjn a bezzasadn tez Bobrzyskiego, spo-

pularyzowan wród ogóu czytajcego Gdyby przywilej

Aleksandra naprawd siga tak daleko, to stanowiby

najnaturalniejszy punkt wyjcia póniejszej ewolucyi Rady
Nieustajcej; tak jednak nie byo, i w XVIII wieku nikt nie

wydoby go z niepamici. Senat pozosta, czem by w wieku

XV, z dodatkiem pewnej dozy wadzy prawodawczej.

By tedy nadewszystko „stanem" w sejmie, t. j. integral-

nym czynnikiem prawodawstwa, którego jednostajne przy-

zwolenie byo równie wymagane do stanowienia konstytu-

cyi, jak i jednomylny „consensus" stanu trzeciego, szlacie-

ckiego: ale by nim, rzec mona, tylko w cigu ostatnich

piciu dni sejmowania, t. j. po drugiem poczeniu izb.

Wota senatorskie po pierwszem poczeniu niczem si nie

róniy od gosowania na osobnych radach. Senatu. Jest

w nich rzecz charakterystyczn, e mówcy radz, sdz,
prosz, ale nie „pozwalaj*, nie wypowiadaj ostatecznej

swej woli. By gówn skadow czci Sdów Relacyjnych

oraz Sejmowych — w tym ostatnim wypadku z udziaem

deputacyi poselskiej. Nakoniec, z najdawniejszego tytuu,

Senat by wiern rad królewsk i podczas sejmu i midzy
sejmami, na podobiestwo Conseil du Roi, Privy Council

M Tame, 81 sq. 185, 210. 324. Szujski, 347, zwraca uwag, e
ustp, czytany przez Niemojewskiego. Plater, Zbiór Pamitników 11, 145—6,

nie zgadza si z tekstem Bandtkiego. Ale zgadza si z nim cisy wy-

kad instygatora Rzeczyckiego, 430 sq , któremu nikt nie zarzuci uycia

podrobionego tekstu, gdy tymczasem sowa, przytoczone przez Niemojew-

skiego (nie potwierdzajce zreszt tezy Bobrzyskiego), jak wida z tonu,

formy i treci, nie stanowi tekstu adnego przywileju, tylko agitacyjn

peror mówcy pod adresem Batorego, w lunym zwizku z przy-

wilejem.

4*
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i t. p. Zgromadze. Atoli w tym charakterze dwoista bya
jego natura i dwojaka forma. Stan wtóry przez swoje rady

albo pilnowa legalnoci rzdu królewskiego, albo te po-

maga do rozwizania kwestyi najogólniejszej polityki, nie

objtej przepisami prawnymi. Wystpowa raz, jako suro-

gat prawidowego wydziau stanowego z ramienia sejmu,

i wtedy nazywa si rezydentami ad latus. Kiedyin-

dziej wystpowa, jako ogó biskupów, wojewodów i ka-

sztelanów in corpore z dodatkiem ministrów.

„Ju Zygmunt August — zdaniem Lengniclia — nic

stanowi nie ciicia bez poprzedniego naradzenia si z se-

natorami. Po nim król Henryk w swojem i nastpców swycti

imieniu przyrzek, e bez rady senatorów obojga naro-

dów w sprawaci Rzplitej nic rozstrzyga nie bdzie* *).

Temu królowi na sejmie koronacyjnym pierwszy raz po-

stanowiono przyda do boku 16 senatorów pod nazw re-

zydentów, z którycti co kwarta miao mu nieodstpnie to-

warzyszy czterech: jeden biskup, jeden wojewoda, jeden

kasztelan wikszy i jeden mniejszy'); wznowiono ten arty-

ku henrycyaski na koronacyi Stefana. Do wyrana fik-

cya zastpstwa stanów leaa na senatorach rezydentach,

jakkolwiek sejm na ich dobór nie mia adnego wpywa.
Król powoywa ich sam, jakby na los szczcia, bo wedug
porzdku krzese'), i o ile wiadomo, kolei tej przestrzegano

skrupulatnie. Nazwiska nowomianowanych wpisywano do

uchwa sejmowych midzy konstytucyami koronnemi i li-

tewskiemi, skd mona byo wnosi, e ten ustp, narówni

z waciwemi ustawami przyjty zosta za wspóln, jedno-

») Prawo pospolite Królestwa Polskiego (przek. R. Hubegoi, Kra-

ków, 1836, str. 167. Vol. Leg. II, 889—90.

*) Vol. Leg. II, 918—9. Czy naprawd wówczas wprowadzono go

w ycie, jak pisze prof. Kutrzeba, Historya ustroju Polski, 180, na to

nie znalelimy ródowych dowodów.

») Por. n. p. Vol. Leg. UL 327 z r. 1618; o pominitych zaznaczono:

,bo mudzki chory", „bo smoleski chory" i t. d.
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lit zgod króla i stanów. Faktem jest jednak, e w pó-
niejszych czasach król mianowa rezydentów nawet w razie

niedojcia sejmu, a i przedtem, gdy nominacya odbywaa
si na sejmie, nikt jej nie kwestyonowa: bo te godno
rezydenta uwaano raczej za ciar, ni za prerogatyw i za-

szczyt. „Ustawa z r. 1607 nakazaa, aby senatorowie re-

zydenci najdalej w cztery tygodnie po sejmie na dworze

ju króla znajdowali si pod kar tysica grzywien, któr
senatorowie wieccy pod przepadnieniem podwójnej tej

sumy i utrat godnoci, a duchowni pod przepadniciem
6000 grzywien w oznaczonym czasie zapaci maj. Ustawa
ta zarazem wymaga, aby obecni z ministrami obojga naro-

dów o sprawach publicznych si naradzali, na wygotowanych
w kancelaryach uchwaach nazwiska swoje podpisywali i na

przyszym sejmie z dorad swoich rachunek zdali". ,Nie s
jednak senatorowie obowizani z królem za granic si odda-

la, lecz w Koronie tylko i Litwie obecnoci si ich wymaga.
Liczb tych senatorów w r. 1641 zmieniono, tak i od owego
czasu a dotd (1742) na przecig dwóch lat dwudziestu

i omiu wyznaczanych bywa, t. j. czterech biskupów, omiu
wojewodów, a szesnastu kasztelanów, z których co pó roku

inny biskup, a co trzy miesice inny wojewoda i dwóch
innych kasztelanów po sobie nastpuje. Za jedyn za go-

dziw wymówk nieobecnoci senatora uznano chorob,

której na nastpujcym sejmie przez pooenie rki na piersi

miasto przysigi zwyk udawadnia. Wymaga te owa z r.

1641 ustawa, aby przy uchwaach Rady nazwiska przyto-

mnych senatorów i ministrów wyraone byy, aby si na

nich nadto senatorowie i ministrowie podpisywali i aby

uchway te na przyszych sejmach po wotach senatu pu-

blicznie odczytywane byy dla pocignicia do odpowie-

dzialnoci tych, którzyby co przeciwko królewskiej godno-

ci i prawu pospolitemu uchwalili" ^). Taki jest waciwy

') Lengnich, j. w. 168.
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sens prawa de reddenda ratione senatus consulorum: tylko

te rady przyboczne stanowiy pierwotnie organ doradczy

przy królu, zobowizany do sprawozda na sejmach. Senat

nie mia prawa wciodzi w nowe traktaty z zagranic w imie-

niu Rzplitej, ani uciyla wyroków sdowyci, ani zawiesza

icli egzekucyi; w mniej wanych sprawach móg wysya
drugorzdne poselstwa i dawa im instrukcye, jak równie
przyjmowa posów cudzoziemskich i udziela im odpowie-

dzi w materyach, nie nalecych do sfery kompetcncyi

sejmowej; ale co naley do tej zakazanej kategoryi, tego

adna ustawa jasno nie okrelia.

Co gorsza, sprzecznie i baamutnie opisano sposób

tworzenia uchwa Senatu przybocznego. Wedug artykuów

henrycyanskich i ustawy koronacyjnej Stefana mia król

stara si o doprowadzenie senatorów do jednomylnfci,

a gdyby tego nie móg dopi, to sucha tych, „którzyby

si najbliej ku wolnociom, prawom a zwyczajom wedle

praw kadej ziemie i dobremu Rzplitej skaniali". Innemi

sowy, król mia zupen swobod rozumienia dobra Rzpli-

tej i dziaania bez wzgldu na rezydentów, o ile ci nie byli

jednomylni; raczej on mia im radzi, ni naodwrót, a rzecz

jasna, i nie mogo mu zalee na wypracowaniu takiej

jednomylnoci, wobec której miaby ju mniej swobody.

Prawodawcy, którzy to napisali, myleli moe obarczy
króla tak sam prac syzyfow robienia jednomylnoci
w Senacie, jak on ju dwiga na sejmie 'j. Nie wygo-
szono wstrtnego wyrazu „pluralitas", wiadomie odrzu-

cono przywilej mielnicki, jako podejrzany i swego czasu

nie zatwierdzony*), lecz temsamem wypuszczono z rk mi-

*) Bardzo charakterystycznie wyraa si w tym wzgldzie na sej-

mie 1585 r. Karnkowski 29 stycznia: „Jeliby Króla Jmci nie byo, któby

wota konkludowa?" Podobnie Biaobrzeski biskup kamieniecki, Lenio-

wolski kasztelan podlaski. Czuczyski, Dyaryusze, 82, 8i, 87.

*) Heidenstein, Rerum, j. w.
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dzysejmow kontrol nad królem. Nie dziw, e rezydenci,

zmieniajc si co kwarta i nie mogc nabra dowiadcze-

nia, wnet poczuli swoj bezsilno i wczenie jli zanie-

dbywa swe obowizki: rozjedali si do domów, a na

dworze rzdzia, zwaszcza za Zygmunta III, Wadysawa IV

i Michaa Korybuta, kamarylla zauszników rozmaitej war-

toci. Nie pomogy na to ani obmylane w konslytucyacli

kary na opieszaych, ani powstrzymywanie pensyi. Zapóno
poaowano tego podczas konfederacyi tarnogrodzkiej za

Augusta II. Wtedy to w dwóch miejscach konstytucyi war-

szawskiej 1717 roku, krócej w traktacie, a obszerniej w Rea-

sumpcyi konstytucyi de reddenda ratione senatus consul-

torum", spróbowano delikatnie zoy w rce rezydentów de-

cyzy wszystkich spraw potocznych. Artyku drugi traktatu

nakaza, aby „w kadym przypadku, jaki si trafi moe",
król radzi si senatorów, których zdania, .nalece ad plu-

ralitatem", notowane by maj. ,Reassumptio" za, przypo-

minajc dugie pasmo dawniejszych ustaw z r. 1573, 1576,

1588, 1590, 1607, 1609, 1641, 1662, 1669, 1677 i 1678, sze-

rzej rozpisuje si o odbywaniu tych rad nie byle jak, nie

stanie pede, lecz wedug starodawnej formy i zachowanego

zwyczaju, z uwzgldnieniem wikszoci gosów nie prze-

ciwnych susznoci i prawom. Zarazem jest tu mowa o do-

puszczeniu do rady przybocznej innych senatorów (oprócz

rezydentów), zapraszanych dodatkowo przez króla : w ten

sposób nieznacznie, chocia wcale nie przewidziane przez

konstytucye, tworzyo si za Sobieskiego i Augusta Mo-

cnego nowe ciao doradcze, o powaniejszym skadzie —
plenarne senatus consilium.

Kiedy ono powstao, trudno dokadnie wskaza. Pier-

wotnie napewno dawniej, ni instytucya rezydentów. Kiedy

ostatni Jagiellonowie radzili si senatu co do rónych kwe-

sty! polityki wewntrznej, zwaszcza w starciach z izb po-

selsk, to niewtpliwie wchodzi tu w gr cay senat, jak

i potem za Henryka Walezyusza. Ale od czasu ustanowi-
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nia rezydentów zwoywanie caego senatu przez listy otólne

wyszo ze zwyczaju. Posiadamy spisy wszystkici Rad Se-

natu od r. 1658—1667, i dalej, od koronacyi Sobieskiego;

rzadko która a do r. 1733 ma cecti bd wycznie po-

siedzenia rezydentów, bd ogólnego zebrania biskupów,

senatorów i ministrów. Bo te i prawodawstwo Rzplitej nie

byo tu wolne od waiari. Ustawa r. 1607 dopuszcza do

spraw publicznych, obok rezydentów, take i urzdników

koronnyci tudzie W. Ks. Litewskiego; w póniejszyci cza-

sach nazywano tak waciwie referendarzy, pisarzy, sekre-

tarzy wieckich i duchownych, instygatorów; w danym je-

dnak razie, jak wida z praktyki XVII wieku, przez urz-

dników rozumiano ministrów, t. j. marszaków, kanclerzów

i podskarbich; ustawa z r. 1641 obok waciwych rezyden-

tów i urzdników kadzie ju „wszystkich senatorów prae-

sentes, który przy radzie bd", to znaczy, wszystkich obe-

cnych w danej chwili przy królu. Chciano moe wzmocni
Senat ad latus, a mimowoli stwierdzono jego nieokrelony,

bahy i nieformalny charakter. Przepis z r. 1641 pominito

w r. 1669, ale ju nadal nie obywao si bez zapraszania

wogóle senatorów obecnych przy królu. Za Sobieskiego

byway rady senatu w przytomnoci n. p. 5 wojewodów,

2 kasztelanów i 12 ministrów cywilnych i wojskowych (1676),

albo 2 biskupów, 7 wojewodów, 2 kasztelanów, marszaków

i kanclerzów obojga narodów (U marca 1680 r.), albo na-

wet 10 biskupów, 14 wojewodów, 7 kasztelanów, 6 mini-

strów (18—24 marca 1688 r. po niedoszym sejmie). Nie-

wiadomo dokadnie, kiedy i jak, do, e przyczyli si do

rezydentów inni koledzy, nawet nietylko obecni, ale i umyl-

nie cigani, Senat ad latus przeistacza si z czasem na nowo

w osobn poza Sejmem narad caej izby wyszej. To roz-

szerzenie jednak nie stao si jeszcze norm obowizujc:
obok licznych zgromadze kilkudziesiciu senatorów by-

way inne, mniejsze, na które tylko rezydenci mogli si

stawia w komplecie, a i oni zwykle wiecili nieobecnoci,
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ustpujc miejsca pierwszym z brzegu kolegom: bo te wi-

dzimy rady w Warszawie i w Gdasku, we Lwowie i w Gro-

dnie, w Krakowie i w ókwi, w Jaworowie i w Wilanowie,

i a w ziemi wooskiej, w obozie pod Stefanowcami *).

Za Augusta II skupiaj si rady ju prawie wycznie
w stolicach, a liczba uczestników wzrasta: widocznie dwór

zaczyna zwoywa na nie zawczasu wszystkici senatorów

i ministrów, a nietylko obecnyci w miejscu rezydencyi.

cilejsze obrady ad latus ustaj zupenie, zwaszcza, e
król nie ufa Senatowi polskiemu i citnie sucha rady kon-

syliarzów saskich. Za Augusta III ju napewno niema in-

nych rad oprócz plenarnych, tylko takie uchodz za pra-

wowite, i gdy dwór próbuje uda za senatus consilium (1761)

konferency zaufanych kilkunastu biskupów, ministrów, se-

natorów oraz innych osób, opozycya, i bez przesady mó-

wic, nawet ogó, widzi w tem naciganie i naduycie*).

Dopóki nie ustaliy si wycznie plenarne senatus-

consilia. Senat ad latus z udziaem innych kolegów, zwa-
szcza ministrów, gromadzi si naogó czciej w pierw-

szej poowie danego panowania, ni w drugiej. Za So-

bieskiego byo ich do r. 1685 wcznie 25, potem 19; za

pierwszego Sasa do r. 1715 28, potem 13. Zdarzao si po

10 sesyi w cigu roku, to znów ani jednej przez kilka lat.

Porzdek obrad na radach plenarnych zawsze by jeden

i ten sam, wzorowany na porzdku wotów senatorskich na

Sejmie, wedug listy krzese. Kady odpowiada na propo-

zycy tronow, ten lub ów móg wtrci co z wasnej
inicyatywy, nastpni mówcy mogli go podtrzyma, ale po-

*) Ob. Wykaz tj/mczasowy w Zacznikach, Nr 1.

*) Polska w dobie Wojny Siedmioletniej, II. Mniej susznie gniewaa

si opozycya o nierozesanie listów cyrkularnych przed sesy majow
1729 r., kiedy praktyka rad przybocznych bya jeszcze wiea, i komplet

senatorów przy królu licznie, ob. Respons i zdanie przyjacielskie na ma-

nifesty grodziskie i wileskie. Teka Podoskiego III, 326.



58 ORNKZA I liBTANOWiKHIE

przedni ju do gosu nie wracali, i wniosek nieprzewidziany

z góry do rzadko dochodzi do rezultatu. Wywoywao to

czasem zastrzeenia. Jan Taro, wojewoda sandomierski,

podpisuje, np. uchway listopadowe z r. 1744, „manifestujc

si o niekonnotowanie punktu o szko rycersk, na co

ledwie nie wszystkich senatorów by assensus" ').

O czem stanowiy senatusconsilia epoki saskiej?

W zasadzie o tern samem, o czem zebrania ad latus, t. j.

o rónych sprawach potocznych, od najwaniejszych do naj-

drobniejszych, z wyczeniem jedynie materyi pastwowych,

wymagajcych zezwolenia trzech stanów. W praktyce nie

brako kapitalnych wyjtków. Pierwsze z brzegu rady za

Sobieskiego - e wemiemy przykad klasyczny, nie tknity

jeszcze saskim nierzdem — redukuj wojsko, zostawiaj

litewskie oddziay przy koronnych, wysyaj posów i go-
ców, dyktuj im instrukcye, upowaniaj do zwoania sejmu

nadzwyczajnego i do oddania pieczci poza sejmem, zle-

caj hetmanom uoenie komputu na przyszo, kupuj
dobra na skarb, udzielaj zasiku miastom, ka tamowa
przemarsz Szwedów przez Litw, zapewniaj zwrot kosztów

osobom, które poycz funduszu na zapat wojska, odsy-

aj z powrotem na sejm kwesty ce wodnych, jako nie-

prawnie woon midzy uchway sejmowe, rozgraniczaj

kadencye trybunaów. Nieco póniejsze rady wzywaj po-

siki brandenburskie, odkadaj zwoany ju sejm z po-

wodu choroby króla, odkadaj nawet sejm zapowiedziany

w konstytucyi, redukuj obc monet, sprowadzaj nadwor-

nych Sasów królewskich dla dopilnowania spokoju na Li-

wie, lokuj ich w dobrach stoowych J. Kr. Moci, pozwa-

laj wyda jedne wici za dwoje, ka pozwa wichrzycieli

przed trybuna, postanawiaj zwoa sejmiki relacyjne lub

kontynuowa konferencye z obcymi ministrami. Senatus-

consilium tedy nakazuje, pozwala, upowania, przyjmuje

1) B. Cz. 820.
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zobowizania. Czasem uchyla zapad konstytucy, czasem

sprawdza, czy ona istotnie zapada. Czsto rozstrzyga spraw,

któr kiedyindziej zabraby sobie Sejm. Nominalnie decy-

duje król w Senacie, faktycznie czsto Senat narzuca swoj
wol królowi i zobowizuje go. To te król, pytajcy o rad,

musi si w kadej chwili liczy z grob, e stworzy prece-

dens, który mu póniej odbierze swobod dziaania. Nic

dziwnego, e zniechca si on do przybocznego organu

i w drugiej poowie panowania rzadziej ze korzysta, ni
w pocztkach. Porównywajc uchway, pod imieniem Au-

gusta III zapade, z uchwaami Sobieskiego, nie widzimy a-
dnej za Sasa uzurpacyi; a jednak Pawe Sanguszko, mar-

szaek, i Jan Fryderyk Sapieha, kanclerz wielki litewski,

przy podpisach ekscypuj punkty uchwa z listopada r. 1744

„w których senatusconsulta nie maj mocy disponendi^

.

Ogóem za Augusta III odbyo si, nie liczc „wal-

nych rad" konfederackich z udziaem posów (1734, 1735),

15 senatuskonsyliów, mianowicie w latach 1736, 1737, 1739,

(dwa), 1742, 1744 (dwa), 1748, 1750 (dwa), 1755. 1758, 1761,

1762 i 1763. Posiedzenia nabray charakteru ceremonialnego

i stay si dekoracy do upikszenia uchwa, zawczasu uo-

onych przez rzdzc grup osób. Rozsyano przed niemi

zaproszenia podobne do uniwersaów, umylnie cigano
jak najliczniejszych uczestników, aby zaimponowa opozycyi

mnogoci wiernych rad, solidarnych z dworem. Komple-

menty, pochlebstwa, podzikowania za krzesa, komunay,

zoliwe porachunki osobiste midzy mówcami zastpiy

gos rozumu stanu. .Senatorskie rady, jest to pole do po-

kazania dowcipu i wymowy" — twierdzi jeden z najwy-

mowniej?zych dowcipnisiów politycznych, Antoni Potocki,

wojewoda bezki (1742) *). Opinia szlachecka nastroia si

*) List na sejmiki boni ordinis, 20 sierpnia 1742 r., Rp. Bibl. Uniw.

w Warszawie 1 */«•
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wobec tych Zgromadze pogardliwie i nieufnie. Przypominaa

im raz po raz, aby sie nie wdaway w materye sejmowe,

podzia oprysl<liwe dowcipy, e „dwór nasz gdzie o jakim

durniu dowiedzia si, tedy go w senacie lokowa" '); naod-

wrót za sympatycznie wspominaa dawny Senat przyboczny

i daa wznowienia go zarówno od dworu, jak od zanie-

dbujcycti swe obowizki rezydentów*). Niezadowoleni, bez

wzgldu na to, czy chodzio o Flemminga czy o BrOhla,

o Czartoryskich czy o Mniszcha, woleli widzie szafunek wa-

kansów w rkach swojskich rad konstytucyjnych, ni w do-
niach obcych albo przypadkowych protektorów.

Z drugiej strony, od pocztku XVIII wieku odzywao
si co jaki czas woanie o prawdziwy rzd pozytywny

midzy sejmami, a nietylko o kontrol nad dworsk samo-

wol. Z tych dwóch róde, z twórczego pragnienia jakiego-

kolwiek, byle silnego rzdu, i z odpornej chci tumienia

rzdów obcych, wyrosn w dobie saskiej pomysy kollegial-

nej reorganizacyi wadz. Oba strumienie wpyn ostatecznie

do jedynego ujcia — do Rady Nieustajcej.

Lecz tu nasuwa si pytanie: dlaczego do wytworzenia

prawidowego wydziau sejmowego doj miao tak póno,
czemu nie wysnuto tej ostatniej konsekwencyi z podstawo-

wych zasad naszego ustroju ju w wieku szesnastym, kiedy

wzrost caego ycia staropolskiego by najywszy i najbuj-

niejszy? To byy w tym kierunku pewne usiowania. Wspó-
udziau we wadzy doradczej, dozorczej i wykonawczej da
take dla swego stanu rycerskiego nie byle kto, Zamoyski.

On to na koronacyi Walezyusza, 4 marca 1574 r., przefor-

sowa w Izbie Poselskiej wniosek, aby i ona, podobnie jak

1) Matuszewicz, Pamitniki, IV, 49.

*) Ob. np. Dyaryusz Sejmu Warszawskiego 1746 r. (Wydaw. Tow.

Nauk. Warszawskiego) str. 251, Dyaryusz Sejmu 1748 r. str. 40, 44, 224,

289, 323.
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Senat, obieraa szesnastu „deputatów-urzdników" patnych

ze skarbu *) celem odbywania stray przy królu *). Dwór
oraz monowadztwo przyjy to danie z gniewem i pogró-

kami ^), i nic dziwnego: z obieralnyci, odpowiedzialnych

deputatów móg si wytworzy zawizek wadzy stanowej *),

bez porównania silniejszej, ni ta, do której wzdycha pó-

niej, lecz której nigdy nie sprawowa Senat przyboczny.

Instynkt monarchiczny podpowiedzia, e nie trzeba i re-

zydentów, bo bd z nich albo dyktatorzy nad królem

albo powolni królowi „baszowie". Instynkt paski podszepn,
e jeden z .sedecemwirów" acno wywyszy si nad reszt,

i poprawka starosty bezkiego upada *). Czy byo na ni za-

wczenie? Monaby tak twierdzi, powoujc si na przy-

kad z r. 1453, kiedy to w momencie najwikszej dojrzaoci

politycznej monowadztwa Kazimierz Jagielloriczyk uchy-

li jego pretensy do krpowania woli monarszej rkoma
czterech radców przybocznych. Napozór tak samo Wale-

zyusz w chwili gotowego ju wszechwadztwa szlachty roz-

prawi si z postulatami Zamoyskiego. Lecz wanie tamte

roszczenia senatorskie miay za sob, w gruncie rzeczy, tylko

najgórniejsz warstw spoeczn ;i dlatego odpady z a-
twoci, Zamoyski natomiast cign za sob Izb Posel-

sk, przedstawicielk caego narodu szlacheckiego. A jeli

ju koniecznie u nas, jak i w Anglii, gruntowna reforma wy-

magaa upywu kilku pokole od pierwszej propozycyi do

urzeczywistnienia, to czemu wydzia stanowy nie zrodzi

si w wieku XVII? Wszak i wtedy byway do wyzyskania

*) Sobieski, Trybun ludu szlachecitiego, 193—. wedug sprawozda-

nia Zamoyskiego na sejmiku bezkim, Arch. Zamoyskiego, I, 477.

*) Orzelski, Bezkrólewia ksig omioro, Petersburg 1856, 1, 230—1.
') Heidenstein, Rerum ab excessu Sig. Augusti 56.

*) Por. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka, 45.

») Orzelski, j. w., 247; wjej, 260, streszcza wywody broszury

Karnkowskiego i Solikowskiego „Cunei".
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momenty tem wanie dogodne, e dla króla krytyczne.

Naprzykad, w przewidywaniu wojny tureckiej 1590 r. i pó-
niej, podczas rokoszu Zebrzydowskiego (1607), sejm wyzna-

cza przy Zygmuncie III delegacye penomocne z senatorów

i szlachty '). Podobnie za Michaa i król i hetman Sobieski

otrzymali od sejmu (1673) dla „rady wc^jennej" po kilku-

dziesiciu deputatów*). Z takich doranych komisyi, tudzie

na zasadzie takich precedensów mógby si rozwin stay

wydzia sejmowy. Konfederatów gobskich (1672) sta byo
na pomys, aby ministrowie nadal mianowani bywali tylko

na dwa lata i na kadym sejmie zwyczajnym skadali spra-

wozdania').

atwo uledz mona pokusie i rozwizywa nasze py-

tanie w ten sposób: wydziay stanowe byy na Zachodzie

wypywem dualizmu midzy panujcym i krajem. Polska,

jak i Anglia, dualizm ten przezwyciya, umieszczajc króla

nie poza Sejmem, lecz w samym Sejmie, jako organiczn

cz przedstawicielstwa narodowego. Monaby posun si
o krok dalej i w niewyksztaceniu wydziau upatrywa do-

wód naszej wyszoci konstytucyjnej nad reszt Europy.

Czy tylko objanienie takie wystarczy? Pomijajc ju
to, e waciwie nie siga ono od skutku do przyczyny, a tylko

tumaczy rzecz niezrozumia zapomoc innej, szerszej, ró-

wnie przyczynowo niepojtej, — opinia publicystów XVIII

wieku, jak zobaczymy, powie nam wrcz przeciwnie, e dua-

lizm midzy majestatem i wolnoci pozosta, i e dla po-

konania go trzeba bdzie skrpowa króla wydziaem sej-

mowym oraz odj mu szafunek wakansów.

Co do nas, nie czujemy w sobie adnego pohopu do

obalania tej opinii. Jakkolwiek spojrze na jej polityczn

1) Vol. Leg. II, 1635-8; por. wy. str. 45.

») Vol. Leg. V, 101—4.

') Wyrwicz (?), O konfederacyi Gobskiej, str. 190: punkt 11 arty-

kuów konfederackich.
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warto, cokolwiek sdzi o roli samoistnej wadzy monar-

chicznej w spoeczestwie, zwizek midzy rodkiem a celem

ujto tam prosto i realistycznie. T sam metod pytajc,

jakie siy yciowe, dodatnie lub ujemne, udaremniy prób
Zamoyskiego w r. 1574, wypada, zdaje si, rozumowa tak.

Wydziay sejmowe na Zachodzie byy narzdziem energi-

cznej samoobrony spoeczestwa przed energicznym, zacze-

pnym monarciizmem; czuway one nad nietykalnoci tej

reszty swobód stanowych, której wadca nie zdy w da-

nym czasie i miejscu odebra. Ale monarchizm polski nie

by zaczepny, i od dawien dawna nie móg nim by; na

wyjtkowe zakusy Zygmunta Ul czy Jana Kazimierza go-

towa bya dorana bro w wypowiedzeniu posuszestwa
i buncie, wic szlachta poprostu nie potrzebowaa sy-

stematycznej obrony w ksztacie wydziau dozorczego; wy-

starcza Senat, nie mniej jak ona troskliwy o zot wolno.
Powtóre, rzdzca delegacya midzysejmowa, choby obie-

ralna i cile odpowiedzialna, byaby w kadym razie wa-
dz nieustajc, czujn i uciliw dla nieokieznanej, sej-

mikujcej rzeszy szlacheckiej: dlatego jej nie chciano.
Potrzecie, jeeli wolno wnioskowa z przykadu Anglii,

Aragonii, Wgier, Francyi. które te po przelotnych pró-

bach stworzenia wasnego rzdu stanowego cofay si na

skromniejsz platform i mylay ju tylko o odpowiedzial-

noci rad królewskich, — to i u obcych i u nas trzeba

w tem widzie objaw jednej przyczyny: e spoeczestwom
od Xlii a do XVII wieku brako si do urzeczywistnienia

tak wielkiego zadania. Stworzy jak rad miejsk, jaki

Ausschuss do zarzdu podatkiem lub wojskiem w niewiel-

kim kraiku, ostatecznie jak signori czy consiglio w dro-

bnej rzeczypospolitej miejskiej stosunkowo atwo. Inna

rzecz z organem wykonawczym nad Aragoni, Wgrami,
a dopiero Angli, Francy lub Polsk. Na to trzeba nie-

lada kultury politycznej, nielada wiadomoci zbiorowej
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wród mas obywatelskich, nielada energii, zespolenia, zmy-

su organizacyjnego. Szlachta nasza za czasów Skargi „we-

neckich rozumów" nie miaa; póniej miaa ich jeszcze

mniej. Wodza swego Zamoyskiego nie popara — bo go

poprze nie m oga *).

<) Rzecz charakterystyczna, e rokoszanie, zgromadzeni pod San-

domierzeni w sierpniu r. 1606, pomimo caej nieufnoci do prywatnych

rad królewskich, próbowali przyda Zygmuntowi III do boku swoich m-
ów zaufania i chcieli, „eby Król Jm za zdaniem ich wszystko, a prze-

ciw nim nic czyni nie way si*, ale nie podali ani jednego kandydata

ze stanu rycerskiego, i na przyszo nie dopominali si ustanowienia re-

zydentów szlacheckich: ob. Artykuy sandomierskie u Rembowskiego,

Rokosz Zebrzydowskiego, 296.

Za poprzednika Zamoyskiego moe poniekd uchodzi Mikoaj Ta-

szycki; sdzimy jednak, e Szujski (Dzieje Polski, II, 231 1 niedokadnie

zrozumia tre jego propozycyi. Znakomity prawnik i trybun szlachecki

wedug cisego brzmienia Conciones, 36, proponowa zasadniczo, aby

senatorów i urzdników obiera wycznie na sejmie; potem za, jakby

schodzc na skromniejsze stanowisko, poprzestawa na tem, aby do rad

codziennych króla przyda ex senatus sententia et consensu „trzech se-

natorów ze stanu rycerskiego", którym asystowahby dwaj lub czterej pie-

cztarze. Jaki wpyw miaby na wytwr tych trzech doradców szlacheckich

senat, a jaki izba poselska, niewiadomo; w kadym razie wniosek nie jest

identyczny ze streszczeniem u Szujskiego : „aby przy królu zawsze trzech

senatorów i trzech ze stanu rycerskiego bawio".



ROZDZIA III.

Co moga da Polsce unia osobista z Saksoni? August Mocny wobec De-

putacyi Krajowej sasitiej ; Namiestnictwo, Rada Tajna, Gabinet. Plany Flem-

minga dla Polski z r. 1699 i 1714. Odpowied narodowa: systemat Kar-

wickiego. Rady Ministeryalne i Wojewódzkie w .Gosie Wolnym" Leszczy-

skiego. Kamera skarbu nadwornego. Andrzej Stanisaw Zauski inicyato-

rem Komisyi Skarbowej i Trybunau Wykonawczego. Antoni Potocki wy-

przedza Kotaja. Mikoaj Podoski. Republikanie za reform Senatu przy-

bocznego w r. 1749. Los projektów reformy skartwwej w duchu koUe-

gialnym. Pomys Rady Handlowej. Conseil Perpetuel wedug pomysu
Aloego. Plan Rady Rezydentów w dziele Konarskiego; jej skad, wadza,

charakter; luki i zalety projektu. Skd czerpa Konarski?

Unia osobista polsko-saska pod berem Wettinów,

owoc lekkomylnych ambicyi i awanturniczego ducha Au-

gusta Mocnego, miaa podobno w oczach niektórych swych

zwolenników niezgorsz racy polityczn. Sasi obiecywali

sobie po niej korzystn dla obu stron wymian produktów;

niektórzy Polacy, godzi si mniema, skoro przeprowadzili

j w r. 1697, utrzymali wród zaama Wojny Pónocnej

i przyjli jako fakt podany w r. 1734, mogli sobie z niej

wróy, jeeli nie wymian walorów ideowych, to przynaj-

mniej mono czerpania tyche z Saksonii. Byo czego

nauczy si od pracowitych i gospodarnych Sasów; za ich

porednictwem mona byo przej z Europy niejedn zdo-

bycz w zakresie myli administracyjnych.

Elektorat pod wzgldem urzdze pastwowych na-

ladowa, o ile wiadomo, niektóre wzory biurokratyczne au-

Oeneza Rady Nieustajcej. 5
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stryackie i brandenburskie. KoUegializm rozkrzewi si w Sa-

ksonii na pótora wieku przed Augustem Mocnym. Najda-

wniej, bo ju w wieku XV, powstay tam kollegialne sdy
wysze. Po reformacyi, w r. 1542, ukazuje si Konsystorz

do spraw kocielnych; w r. 1547 za Maurycego — Rada

Nadworna (Hofrat), w 1570 za rzdnego Augusta Wysze
Kollegium Podatkowe, które miao by nagrod dla sejmu

za przejcie na siebie dugów elektorskici, i dlatego ska-

dao si w poowie z radców ksicyci oraz szlacheckici

(po czterecti z kadej strony). Niebawem przybywa (1576)

zbiorowy Sd Apelacyjny, w r. 1589 Kollegium Kameralne,

a wród tycti organów, poniekd specyalnych, wznosi si

od roku 1574 Rada Tajna (Dos Geheimbte Consilium), po-

woana do najwyszej polityki domowej i zagranicznej *).

Wszystko to z maemi zmianami przetrwao do XVIII wieku.

Kiedy król-elektor pierwszy raz odjeda do Polski,

14 czerwca 1697 roku, ustanowi w Drenie Namiestnictwo

zoone z ks. Egona FOrstenberga i trzeci radców tajnych; ci

ostatni dostali zreszt tylko gos doradczy. Pod okiem Na-

miestnictwa utworzyo si Kollegium Rewizyjne (1698), na-

rzdzie surowego ucisku fiskalnego, które miao pilnowa

rónych innych kollegiów rzdowych. Naprzeciwko owego

kollegium wyrosa, czy te odrosa nanowo z dawnych p-
dów, moc elektorskiego dekretu z r. 1699, staa Deputacya

Krajowa (Landesdeputation), t. j. wydzia stanowy, majcy
dba o potrzeby ludnoci. Ta znalaza si wnet w konflikcie

z niemniej sta i dawn Rad Tajn, postawion w Drenie

na czele caej administracyi w zastpstwie nieobecnego

elektora, i z przybocznym jego Tajnym Gabinetem czyli

ministerstwem (od r. 1704) 2). Stosunek midzy Rad a Ga-

*) SchmoUer, Die Behórdenorganisation, str. 69. Bóttiger, Geschichte

des Kurstaates u. Kónigreiches Sachsen, II, 39—41.

*) Por. Forster, Friedrich August II. der Stark, II wyd., Lipsk 1910,

67, 62. Bóttiger, j. w., II, 225—7. Wagner, Die Beziehungen August des

Starken zu Seinen St^nden... (1694-1700), passim.



• RAOT mSUBTAJCKJ 67

bineteni polega na tern, e pierwsza zajmowaa si za-

rzdem wewntrznym elelitoratu, drugi polityk zewntrzn
oraz wspólnemi sprawami Augusta, jako króla i elektora;

do tej dziedziny naleaa m. in. polityka kocielna, któr

trzeba byo dostosowywa i do wymaga protestantyzmu

i katolicyzmu. Gabinet zrazu jednoosobowy, przybra z cza-

sem posta koUegialn: w r. 1726 sprawy zagraniczne re-

ferowa w nim Manteuffel, wojskowe Flemming, domowe
Watzdorf^). W walce z wydziaem stanowym zwyciyy
organy królewskie, i w r. 1709 Deputacya ulega zwiniciu.

Stany straciy nawet mono zanoszenia przed elektora

remonstracyi przeciwko zarzdzeniom Rady Tajnej. Zesta-

wiajc te nowe porzdki augustowskie z faktem wprowa-

dzenia w r. 1699 akcyzy, wzorowanej na akcyzie pruskiej

z r. 1681, mona bez wielkiego ryzyka domyli si, ii

August II nauczy si tumi samorzd stanów za pomoc
dworskici kollegiów — od Wielkiego Elektora Fryderyka

Wilielma «).

Niemniej wiadomo, e zaufanym doradc Augusta by
zarówno w rzeczach domowyci, jak i w polityce midzy-

narodowej, feldmarszaek Jakób Henryk Flemming, sam

brandenburskiej krwi i autokratycznego usposobienia po-

lityk. Ten to Flemming ju w r. 1699 przedoy królowi

plan zaprowadzenia w Polsce rzdów monarctiicznyci, który

po lataci pitnastu wznowi tudzie rozwin w przede-

dniu, i pewno w oczekiwaniu zawieructiy tarnogrodzkiej.

Feldmarszaek w synnym swoim „Projekcie, jak tron pol-

ski dziedzicznym uczyni i prawdziw wolno w tym

kraju zaprowadzi", szkicuje taki plan rozumnego i zgo-

dnego z „prawdziw wolnoci" rzdu: samorzd sejmi-

ki Pismo J. H. Flemminga o zadaniach panujcego w Saksonii

i w Polsce, uoone dla królewicza Fryderyka Augusta, Varsovie, le 4

fevrier 1726, Ms. B. Dr.

») Forster, j. w., 64.

6»
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kowy ma pozosta, byle bez wolnego „niepozwalam"; w wo-

jewództwach powstan stae izby administracyjne z woje-

wodami na czele; miejsce sejmu zajmie delegacya woje-

wództw, po jednym pole od kadego, naksztat holen-

derskiej Rady Stanów Generalnych (Raat van Staaten)

(Autor ma na myli wydzia, utworzony w r. 1584, stara-

niem 01denbarnevelta, z przedstawicieli poszczególnych

prowincyi). „Do tej rady wszystkie sejmiki odsyayby swoje

uchway na propozycye, podane sobie od tronu; tamby

o tych obradowano uchwaach"; ale decyzye deputacyi i
bd pod ostateczne zatwierdzenie wikszoci gosów do

naczelnej Rady Staej, zoonej z najzdolniejszych ludzi

w kraju, wedug wyboru króla ').

Pomijajc ju machiawelistyczne rodki, jakie Flem-

ming podawa celem urzeczywistnienia tego planu (prowo-

kacya wojskowa, umierzanie rozruchów, medyacya królew-

ska midzy szlacht i wojskiem), nietrudno dostrzedz tu

przejciowy krok do jedynie racyonalnego, wedug poj
absolutystycznych, zgniecenia sejmików i delegacyi przez

ow „królewsk" Rad Sta. Plan, z punktu widzenia pol-

skich ideaów, by nie do przyjcia; Konfederacya Tarno-

grodzka pogrzebaa go z kretesem. Co wicej, przeciwko

zdradzajcej si wówczas na kadym kroku, nietylko w pi-

mie Flemminga, tendencyi despotycznej Wettinów rodzia

si w umysach szlachty reakcya. Podczas, gdy ogromna
wikszo ciemnej szlachty lgna ku dawnej zotej wol-

noci, gboki i bystry statysta, Stanisaw Dunin Karwicki,

obmyli okoo tego czasu (1709) konsekwentny plan sta-

ego rzdu republikaskiego. Dzieo jego De Ordinanda

Republica, pozostae w rkopisie przez wzgld na dwór,

a nie na szlacht, jest jakby replik narodow na pomysy
Flemminga i Augusta II.

Karwicki chce raz skoczy z chwiejc si rów-

*) Archiwum Tajne Augusta II, wyd. Raczyski, II, 1—5.
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nowag midzy majestatem i wolnoci: potestas regia sit

aut calida, aut frigida, wic niech ju lepiej caa wadza
przejdzie w rce szlactity. Niectiaj wszystkiem wada
sejm, zarazem prawodawczy i rzdzcy; ale w tym celu

trzeba go uzdrowi przez pewne reformy niezbyt radykalne,

lecz bd co bd oryginalne i gruntowne. Sejm powinien

by cigym przy regularnej, peryodycznej zmianie posów:
sic enim habebimus consilium perpetuum, et in omnes ca-

sus velox. Sejm rzdzcy podzieli si na trzy izby, kad
zoon z senatorów i posów, mianowicie do spraw we-

wntrznych (przewidzianych w instrukcyach), do polityki

zagranicznej (pokój, wojna traktaty) z dodatkiem sdów
sejmowych, i trzeci — do materyi skarbowych. Królowi

naley odebra rozdawnictwo godnoci i dostojestw; pierw-

sze przenie na szlacht, obracajc drugie na skarb. Im
lepiej za yczy autor parlamentaryzmowi, im gorcej pra-

gnie zrobi z króla do, tem mniej jest skonny do prze-

ciwstawiania nieustajcemu sejmowi osobnej rady midzy-
stanowej. Senat mia utrzymywa równowag midzy kró-

lem i szlacht; ale póki pochodzi z nominacyi królewskiej,

nie móg peni funkcyi ateskiego Areopagu ani spartaskiej

Rady Starców, sam owszem wznieca zamieszki. Zatem na

przyszo obok cigego sejmu niechaj istnieje przy królu

inne consilium perpetuum, t. j. grono senatorów, wyznaczo-

nych wedug starszestwa, na przecig czasu czteromie-

siczny. Dawnych za rezydentów i Senatus consilia mo-
naby skasowa. (Nawiasem mówic, autor niedo wy-
ranie odgranicza swoich senatorów przybocznych od owych
dawnych rezydentów)^).

») De Ordinanda Republica seu de corrigendis defectibus in statu

Reipublicae Polonae. . opus posthumum, cura et impensis recte senten-

tium de libertate et regimine Poloniae typis publicis mandari A. D. 1746

datum. Wyd. St. Krzyanowski, Kraków, 1872, str. 19, 42, 53. J. Barto-

szewicz, Systemat Karwickiego reformy Rzeczypospolitej, Dziea, VII,

315-395.



to 0KNB2A I USTANOWIKNIB

Oba plany reorganizacyi wadz, monarchiczny Flem-

minga i republikaski Karwickiego, nie pozostan bez wpy-
wu na dalszy rozwój pogldów naszych statystów. Flem-

ming sta si nauczycielem Czartoryskici — oczywicie

nie w tern znaczeniu, eby mieli oni przysiga in verba

magistri, ale w tem, e zapali w nicti niegasnce pragnienie

ulepszenia i sejmu i rzdu polskiego, i podsuwa im, jak

trudno wtpi, pierwsze pomysy odnowicielskie. Karwicki

za oddziaa silnie na teory Konarskiego. Wreszcie insty-

tucye saskie, zwaszcza Rada Tajna, Gabinet i poszcze-

gólne Kollegia, nie przestay przez cay czas panowania

Augustów przywieca naszym reformatorom, jako ksztaty

mniej lub wicej zdatne do przeniesienia na grunt polski.

Ctironologicznie najbliszy po konstrukcyaci Flem-

minga i Karwickiego plan naprawy rzdu w duciu nowo-

ytnym, t. j. kollegialnym i unitarnym, zawiera si w „Go-
sie Wolnym" Leszczyskiego. Przyciodzi on na wiat

midzy rokiem 1734 a 1737, stopniowo w Gdasku, Kró-

lewcu, Wersalu i Lunewilu. Król Stanisaw zmierza do ze-

rodkowania wszelkiej wadzy rzdowej „w caej i nieroz-

dzielnej Rzplitej", i przeprowadza je przez nowy systema-

tyczny ukad zarzdu zarówno centralnego, jak miejsco-

wego. Podzieliwszy teoretycznie ca administracy na cztery

odnogi: sprawiedliwo, wojskowo, skarbowo i policy,

czyli porzdek wewntrzny, radzi ustanowi zamiast nieu-

suwalnych i arbitralnych ministrów cztery Rady Ministe-

ryalne, czynne i na sejmie i midzy sejmami. Autor zde-

cydowany jest na to, i widzi w tem niepoledni korzy,
e w powyszym razie nicby nie byo ju po Senatus eon-

siliach, które su tylko za pretekst .,zym królom"

(:= Augustowi II), do wykonania niebezpiecznych zamy-

sów, dobrym za nie mog by adn pomoc, bo wy-

wracaj form Rzplitej, z trzech stanów zoonej, przez wy-

czenie stanu szlacheckiego, a cokolwiek rozstrzyga si

bez szlachty, moe by tylko monstrosum. Senat pozostaby



RADY NIBUSTAJCBi 71

stanem w sejmie, wetowaby po dawnemu osobno, zyskaby

na powadze przez to, e pociodziby z wyboru po woje-

wództwacli z poród czterecli kandydatów, podanyci przez

króla. Ale po wotacli senatorskich król naznaczaby do „izb

ministeryalnych" senatorów, a marszaek poselski posów;

przygotowawszy jednozgodnie projekty, cztery izby czy-
yby si na pity dzie w sejm dla powzicia decyzyi pra-

wodawczej. Po sejmie poowa icti czonków odjeda b-
dzie do województw, aby tam formowa Consilia Palatina-

lia, a druga poowa zostawa bdzie w stolicy, jako Consi-

UumMinisteale. W ten sposób z prawodawców ci sami ludzie

stan si naraz wykonawcami ustaw: pomys sprytny i miay,
ale bardzo niezgodny z mao co póniejsz teory Mon-
teskiusza. Król- filozof nieraz mówi o Consilium Ministe-

riale i Consilium Palatinale w liczbie pojedynczej; co do

tego ostatniego niema wtpliwoci, e w kadera Wojewódz-

twie moe by tylko jedno takie grono, bo czonków specya-

listów nie starczy w niem na utworzenie wydziaów. Ale

czy Rada Ministeryalna zbieraaby si kiedy, jako cao,
czy wydziay obradowayby i rzdziy samodzielnie, czy te
zaleayby od decyzyi plenum,to wyranie powiedziane nie

jest. Leszczyski raz mówi o uczestnictwie w Radzie Ministe

ryalnej króla, prymasa i marszaka poselskiego, kiedyin

dziej o tern. e król traktowa tam bdzie w oczaci Rze

czypospolitej o interesaci wewntrznyci z marszakami

o skarbie z podskarbimi, o wojsku z hetmanami, a o spra

wach cudzoziemskich z kanclerzami; naleaoby std wnosi
e Consilium Ministeriale obradowa ma i rzdzi osobno

„To Consilium^ nie powinnoby mie innej czynnoci, tylko

y^proponendi , deliberandi et exequendi'^ coby prawo posta-

nowio; prawo za decyzyi zostaoby przy caej Rzplitej.Mowa

tutaj wyranie o jednej radzie; lecz wnoszc znów z ana-

logii na sejmie, gdzie król po kolei wchodzi do rónych
„izb", wypada przypuszcza, e Leszczyski nie yczy sobie

wprowadza jednej Rady Nieustajcej. Rady centralne bd
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organem bezporednio rzdzcym, wojewódzkie przez swych

czonków specyalistów dozierayby tylko administracyi pod-

wadnej; zarazem pocionyby one sdownictwo grodzkie

i ziemskie. Rzecz szczególna, e Leszczyski nie przewi-

duje osobnego departamentu spraw zewntrznych; zakrawa

na to, jak gdyby ten autor, dwukrotnie koronowany, wi-

kszym by regalist i lepszym dyplomat, niby si skd-

ind zdawao, i jakby wobec perspektywy powrotu do

Polski chcia zarezerwowa dla monarchy wszelk dyploma-

cy tudzie dominujce stanowisko pomidzy rozstrzelony-

mi wydziaami, i w kadym razie gos nieskrpowany adn
opini ministeryaln. Dlatego te mona mu przypisa duy
wpyw na póniejsze przemiany zarzdu w sensie kollegial-

nym, zwaszcza na analogiczne rady Konarskiego, ale nie

na zjednolicenie rzdu, na które przecie (pod nazw coad-

unatio status) tak mocny kad nacisk '). róde za na-

tchnienia reformatorskiego króla Stanisawa szukalibymy po

czci w Karwickim, po czci moe w widzianych zbliska

departamentach pruskich, po czci w krótkotrwaej, cho
efektownej „Polisynodyi" francuskiej z czasów Regencyi.

Leszczyski, jak wiadomo, nie sam jeden zredagowa

„Gos Wolny". Pomagali mu wiedz i piórem Francuzi

Tercier i Solignac, a jeszcze wczeniej, w samem poczciu

dziea, pomagali znajomoci polskiego ustroju dwaj Za-

uscy, Andrzej Stanisaw i Józef Jdrzej *). Pierwszy z Za-

uskich stanowi znowu potne ogniwo w acuchu roz-

wojowym idei Rady Nieustajcej pomidzy Leszczyskim

i jego przypuszczalnym inspiratorem Karwickim, a Stani-

sawem Konarskim. Jako kanclerz wielki koronny, i cz-
sty w Drenie bywalec, musia si tam nieraz styka

z Rad Tajn i Gabinetem. W samej Warszawie na Zamku

*) „Gos Wolny, Wolno ubezpieczajcy, wyd. Bibl. Ord. Kra-

siskich 24 sq., 31 sq.

») Boye, Stanislas Lesz czyski et le troisieme traite de Yienne, 172—4.
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miaa rezydency tak zwana Kamera, czyli komisya skarbu

nadwornego, zajta administracy dochodów i po czci
wydatków królewskich '). Przewodniczy tytularnie jeden

z biskupów, faktycznie podskarbi nadworny koronny, za

Augusta III Maciej Grabowski, a po nim Antoni Kossow-

ski; czonków byo okoo szeciu, a midzy nimi najczyn-

niejsi dwaj dysydenci Steinhauserowie. Po roku 1764

Stanisaw August utrzyma Kamer pod nazw Komisyi

Ekonomicznej. Wogóle urzdnicy sascy w naszych u-
pach i komorach, ci napastowani wci przez niezadowo-

lon szlacht dysydenci bez indygenatu, zapewne niemao
przyczynili si do zaszczepienia praktyk zachodnich w na-

szej skarbowoci, a saskie urzdzenia kollegialne niepo-

strzeenie zjednyway sobie umysy. Zauski tedy, jeden

z najwikszych kanclerzów i jeden z najtszych u nas

mów stanu w XVIII wieku, wybitny umys prawniczy,

zbyt blisko trzyma z Czartoryskimi, aby w okresie

ich pierwszej walki o napraw Rzplitej nie mia pragn
przedewszystkiem silnego rzdu centralnego, a nie silnych

acuchów stanowych naokoo rk i nóg administracyi. Zai

silny rzd wymaga przedewszystkiem roztoczenia jednej

wadzy na wszystkie dziedziny publiczne i przeistoczenia

wszystkich ministeryów w kollegia. W obu kierunkach

ksidz kanclerz rzuci plenne ziarno.

Na sejmie grodzieskim 1744 roku, wotujc w penym
Senacie na propozycye od tronu (d. 12 padziernika), zale-

ca on utworzy przy boku podskarbiego wielkiego komi-

sy skarbow, do której weszliby podskarbi nadworny, pi-

sarz skarbowy, pisarz kwarciany i jego regent, dziesiciu

sekretarzy skarbowych i jeden z instygatorów, nadto po
jednym senatorze i jednym pole z kadej prowincyi. Ko-
misya, stale umiejscowiona w Warszawie, obradowaaby
w okrelone dni tygodnia nad sprawami finansowemi i za-

') Lengnich, Prawo Polityczne, 127—8.
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atwiaaby je wszystkie pospou, a wic, ma si rozumie,

wikszoci gosów. Tak zorganizowane koilegium miaoby

moc i wadz normowania monety, zakadania mennic,

otwierania kruszców, — dbaoby o rozwój kupiectwa

i miast, o utrzymanie w porzdku skadów i dróg publicz-

nycti, nawet o zaopatrzenie kraju w bro paln, wogólc

o dobrobyt Rzplitej i „ekonomi"; ogarniaoby zatem cay

obszar atrybucyi dzisiejszycti ministeryów skarbu, przemy-

su i iandlu, komunikacyi, poniekd przypuszczalnie i ro-

bót publicznyci i spraw wewntrznyci ').

Tene Zauski, albo w kadym razie kto pod jego

dyktandem, naszkicowa nieco odmienny projekt do kon-

stytucyi p. t.: „Opisanie ministerii podskarbstwa wielkiego

koronnego". Tu przewidziano wicej miejsca dla asesorów

z senatu i stanu rycerskiego (po dwóch senatorów i czte-

reci posów z kadej prowincyi), pozatem przydawano pod-

skarbiego nadwornego, trzech pisarzy jak wyej i szeciu

sekretarzy skarbowych, z których kady wyspecyalizowaby

si w zawiadywaniu pewnym rodzajem percepty. Autor do-

da do swego zarysu konstytucyi komentarz o „Racyach

opisania skarbu i projektu podatkowania", a w samym
owym projekcie zatoczy myl znacznie szersze krgi.

„Rzeczpospolita — pisa- nigdy do regularnoci ukadania

i wybierania podatków, pacy punktualnej onierzowi, do-

zoru kompletu nie przyjdzie, jeeli osobnego jakiego usta-

wicznego magnae authotatls et potestatis subsellium

mie nie bdzie". Takiemu organowi przystaaby ju nie na-

zwa Komisyi, ale „Trybunau Execiitionis sancitorum Rei-

publicae'^. Skadaby si on z osób najwyszego dostoje-

stwa, znanych bardziej jeszcze z delikatnego sumienia i bez-

1) M. Skibiski, Europa a Polska w dobie Wojny o Sukcesy

Austryack, 1740—5,11, 260; mylnie wydrukowano: justificateurs zamiast

instigateurs. Projektowana komisya nosi tu francusk nazw College de

f inance.
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interesownoci, ni z biegoci w rzeczach. Mógby mu
przewodniczy prymas, a w jego zastpstwie biskup kra-

kowski; pozostaymi czonkami byliby jeszcze jeden biskup,

po dwóch senatorów krzesowych i po szeciu szlachty

z kadej prowincyi koronnej. Senatorów mianowaby król,

czonków stanu rycerskiego — marszaek sejmowy w izbie.

Wszyscy czonkowie pobieraliby pensy ze skarbu. Zakres

wadzy „Trybunau Egzekucyjnego" wyobraa sobie Zauski

niedo systematycznie i cile, ale szeroko. ,Ten trybuna

miaby mie poiestatem miarkowania podatków, taryf no-

wego uoenia, egzaminowania, konfrontowania, rewizorów

naznaczenia, podatków na wojsko dyspartymentowania,

skarbu, artyleryi, rachunków suchania, kommercyów, ców
ukadania, depaktacyi znoszenia, ców prywatnych kaso-

wania et inoboedienes karania, faszów podatkowych, skarbo-

wych etc. etc. poena peculatus karania " Sprawowaby
nadto wadz dyscyplinarn nad ciszemi wykroczeniami

wojskowych, jako to zdrada, kointeligencya z nieprzyjacie-

lem, karygodna ucieczka z pola bitwy i t. p. Przed trybu-

naem wykonawczym stawaaby z rachunkami Komisya Skar-

bowa w osobie podskarbiego i asesorów. Równolege insty-

tucye powinny istnie na Litwie, tylko w skadzie propor-

cyonalnie mniejszym, „ad /a/tt5 jmci ksidza biskupa wile-

skiego z asesorów czterech ex ordine senatorio, a szeciu

ex eguestri ordine" *).

Dat powstania tych zamysów kadziemy najpóniej

na lipiec lub sierpie roku 1744. Jest wszelkie prawdopodo-

biestwo, e podobnej reformy administracyjnej pragnli

najblisi przyjaciele polityczni autora, Czartoryscy. Uderzajca

atoli rzecz, i jednoczenie ich wróg Antoni Potocki, woje-

») Cakowity tekst , Opisania ministerii podskarbstwa", .Projektu

podatkowania" i „Racyi* zostanie ogoszony z rkopisu AMSpr. (Me-

tryka Litewska, IV, ks. 65) w annexacti Dyaryusza sejmu grodzie-

skiego 1744 r., nakadem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
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woda bezki, jeszcze mielszy plan rzuci otwarcie na

wybory, jako haso agitacyjne. Ten wódz intelektualny

partyi, francusko-pruskiej
,

jednym skokiem przesadzi

w myli wszystko, co na drodze do postpu spoeczno-

pastwowego zamylali Czartoryscy, Zauski, a poniekd

i Staszic i Kotaj. da on w przedwyborczym , Licie do

panów obojga stanów" *) (ze Lwowa, 5 sierpnia t. r.) dopuszcze-

nia mieszczan do sejmu i sejmików w ciarakterze wspó*
rzdnego stanu {pro consatu) z nieograniczonem, stanow-

czem prawem gosu, a nietylko z wotum doradczem w spra-

wach miejskich, jak to sankcyonowa z czasem Sejm Czte-

roletni. Midzy sejmami za radby widzie „rad przy-

tomn na wszelkie potrzeby i przypadki": „nie zawadzi-

oby na kadym sejmie z senatu, z kadej prowincyi po

jednym, z stanu rycerskiego po dwóch naznaczy, któ-

rzyby przez dwuletni czas midzy sejmami myleli u sie-

bie o sposobach wynalezienia poytków, wprowadzenia

jak najlepszego porzdku i opatrzenia jako najpilniejszych

potrzeb Rzplitej, z którychby przed nastpujcym sejmem

na pó roku..., komunikowawszy sobie partykularnych swoich

projektów, uformowali z niego generalny i porozsyali go

na sejmiki przedsejmowe. Do których to deputatów mog
by i z miast z kadej prowincyi po jednemu naznaczeni".

O cile wykonawczej i rzdowej funkcyi rady, wojewoda

nie zdy, czy nie chcia si wypowiedzie, ale ju to co
znaczy, e jego deputacya midzysejmowa stanowi bdzie

,rad przytomn na wszelkie potrzeby i przypadki*, wic
pewno nie bez wadzy. Zreszt zobaczymy zaraz, e nie

sam jeden Potocki w swoim obozie myla o radzie nieu-

stajcej. Gówna rónica midzy pomysami odnowiciel-

skimi Czartoryskich i Potockich polegaa na tern, e pierwsi

chcieli reformy natychmiast, szczerze i bezwarunkowo, wic
jako ludzie czynu, projektowali tylko to, co spodziewali

1) Skibiski, j. w., II, 176-183.
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si urzeczywistni; drudzy byli a do czasów Sejmu Czte-

roletniego reformatorami ,w pomyleniu", wic mogli sobie

pomyle o rzeczach nierównie radykalniejszych. Nigdy

opisanie skarbu nie byo kwesty bardziej palc, ni
wówczas, za skandalicznego ministeryum Sedlnickiego;

a jednak Antoni Potocki za pienidze francuskie, pruskie,

i co najgorsza, podskarbiskie, moe nawet skarbowe,

zniszczy po kolei wszystkie sejmy od roku 1744 do 1752,

Nas zreszt wicej obchodzi tu fakt, e myl przebudowy

palia si niewielkim pomyczkiem dalej, i e byli ludzie,

którzy ten wity ogie podawali sobie z rk do rk, a
z czasem rozgorza na dobre.

Wród projektów Mikoaja Podoskiego, wojewody po-
ckiego, wspópracownika Czartoryskich i Zauskiego, spi-

sanych na sejm z r. 1746 figuruj znów ,Deputaci z se-

natu i stanu rycerskiego ad latus regium, ad materias

status et belli cum conclusiva decisione wedug innych

konstytucyi, signanter konstytucyi króla Michaa 1673 r."*),

a w innym spisie „Ministerium podskarbstwa koronnego"

•

t. j. sn komisya skarbowa. Po dwóch latach ziemia cie-

chanowska w instrukcyi przypomina swym posom, aby

Rzplita w gwatownych potrzebach, zwaszcza pod nieby-

tno króla, moga mie zawsze zapobiegliwe rady; sposób

ich urzdzenia pozostawia si stanom na sejmie, ale bez-

warunkowo da si, aby rezydenci ad latus w nieobec-

noci dworu zasiadali w Warszawie przy prymasie i wspie-

rali Rzplit w niebezpieczestwie swoj .przytomn i prze-

zorn rad" »).

W danym razie za rezydentami ujmowaa si szlachta

*) Ob. Punkta do uoenia projektów na sejmie warszawskim 1746

r., Dyaryusz sejmu z t. roku, str. 259, Dyaryusze Sejmowe z wieku XVIII,

t. II.. Vol. Leg. V, 101-5.

») Sumaryusz projektów, tame.

») Wycig z instrukcyi ciechanowskiej 19 sierp. 1748 r., Dyaryusze,

j. w., I, 323.
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Z pod znaku familii. Przewanie jednak artyku ten bywa
konikiem bojowym republikantów, walczcyci z Brliilem

i Czartoryskimi*). W roku 1749, kiedy furya republikancka

przeciwko gospodarce familii dosza do zenitu, szefowie

ich — zapewne Jan Taro, wojewoda sandomierski, Stani-

saw widziski, bracawski, Potoccy, Adam Maachowski,
starosta owicimski, i in. — skomponowali projekt no-

wego prawa o rezydentach, rozszerzajcy ich atrybucye;

jest on o tyle niezgodny z zeszorocznym artykuem

ciechanowskim, e kae senatorom wanie towarzyszy

królowi za granic, t. j., nazywajc rzeczy po imieniu, za-

stpowa mu Brtihla i Czartoryskich w sprawach polskich.

Bez wzgldu na to, czy sejm dojdzie czy nie dojdzie, król,

zdaniem opozycyi, powinien mianowa rezydentów (oczy-

wicie wedug okrelonego porzdku) zaraz po przeczyta-

niu propozycyi od tronu, a skarb ma wyznaczy im pensy.

Projektodawcy tak s pewni swej przewagi w Senacie"), e
zgadzaj si, aby rezydenci sdzili gwacicieli pokoju we-

wntrznego, krzywoprzysizców i ludzi przekupionych').

Te to zamysy mia pewno na wzgldzie Rulhi^re, gdy

pisa o projektowanej przez „patryotów" radzie nieusta-

jcej, umocowanej do rozdawnictwa wakansów po odebra-

niu tej prerogatywy tronowi *) i przy zniesieniu liberum veto.

») Ob. np. instrukcy owicimsk 15 sierp. 1746 r., Dyaryusze, II,

261; mowy W. Rzewuskiego i widziskiego 9 padz. 1748, mow posa

bracawskiego Przyuskiego 2 listopada 1748 r., tame, 1, 40, 44, 224.

*) Wojewoda bezki wie, e w listopadzie r. J744 wikszo nie

jest za Czartoryskimi, wic podpisujc uchway senatu, przypomina: ,sal-

vis per totum legibus de Senatus consultis, które ad pluralitatem Yotorum

resolvere powinny" (B. Cz. 820).

») Projekt o rezydentach do boku J. Kr. Moci, z papierów po

Piotrze Maachowskim, synu Adama, (ob. Materyay Nr. 1).

*) Histoire de 1'anarchie de Pologne, 1807, I, 198. Do podej-

rzanie brzmi wiadomo o próbie dokonania tych zmian w roku 1742,

przy okazyi niedawnych przewrotów paacowych w Petersburgu; czyby

dotyczya ona zagadkowych obrotów Antoniego Potockiego w roku 1743,
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Dewastacyjna polityka Potockich zaprzepacia nieba-

wem wszelki zaczyn odnowicielski w sferach miarodajnych.

Po roku 1752 ani jeden sejm nie obradowa ju za Augu-

sta III nad adn propozycy. Pamitano jeszcze o licznyci

zainicyowanych od r. 1740 *) komisyach doranych: o Komisyi

Generalnej do uoenia regulaminu wojska, Komisyi ,Walnej

z r. 1746, Komisyi Ekonomicznej z r. 1748 »), gdzie wsz-
dzie powtarza si w pomyle skad mieszany senatorsko-

szlachecki bd z nominacyi przez sejm, bd z obioru po
województwach, z przewidzian figur „sdownicz" stano-

wienia uchwa, t. j. wikszoci gosów. Jeszcze w roku

1752 przebyskiwaa myl utworzenia specyalnej staej rady

do spraw handlowych; przemawiali za tem na ówczesnym
sejmie grodzieskim midzy innymi kanclerz w. kor. Jan

Maachowski i litewski Czartoryski »). Sycha skdind *),

e dyplom tej osnowy podpisa, nie ogldajc si na sejmy,

August III. Ale wszystko to pozostao bez wykonania.

Chaos wzmaga si niepowstrzymanie, bezmylno spy-

waa z wysokoci tronu i rezydencyi paskich na rzesze

szlacheckie.

Do niespodzianie w padzierniku r. 1760, podczas

niefortunnego sejmu warszawskiego, piemontczyk Jan Aloy^

o których liczne wzmianki u Skibiskiego w obu tomach? W kadym
razie, jak przyznaje Rulhiere, ,La tentative de ces zels citoyens n'avait

eu aucune suit, et ieurs mesures ayant ete si secr^tes qu*elles n'avaient

cause dans la Republique aucune commotion violente, ils attendaient du

temps quelque autre occasion plus relle. lis remettaicnt du moins Ieurs

nouvelles tentatives a Tinterregne, epoque toujours maruee pour les

rformes faire dans les lois'. Niezawodnie czy si z tymi zamiarami

negatywna odpowied Tary na perswazye Konarskiego, o których czy-

tamy w III tomie dziea „O Skutecznym Rad Sposobie", str. I9i.

') Metryka Litewska, j. w.; projekt ten zostanie ogoszony w za-

cznikach do Dyaryusza Sejmu Grodzieskiego 1744 r.

») Ob. Dyaryusze sejmów z r. 1746 i 1748, passim,

») Dyaryusz sejmu r. 1752, (B. Cz. 697).

*) Ob. Materyay, str. 22.
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rezydent kurlandzki, a dawniej przy boku Maachowskiego
uczestnik owych planów „rady handlowej", wystpuje

w obozie dworskim, t. j. mniszchowskim, z pomysem Rady

Nieustajcej (Conseil Perptuel, une Conference), któraby

stanowia o wszystkich sprawach Rzplitej. O ustroju i kom-

petencyi tego tworu nie umiemy powiedzie nic pewnego,

poza tern, e skad Rady mia by wybitnie dygnitarski

(duo ministrów i urzdników koronnycli , a mao y-
wiou sejmowego), za charakter, jak atwo zgadn ze

stanowiska autora na dworze Augusta III, mocno regali-

styczny. Poznamy po upywie siedmiu lat myl Aloego

rozwinit i przeksztacon *). Chwilowo zabrako jej wyko-

nawców: BrUhl zwszy w niej zamach na swoje wielko-

rzdy*), a bez BrUhla nieliczne gowy mylce dworskiego

obozu nie miay porywa si na tak wielkie rzeczy.

W kadym razie Aloemu naley si zaszczyt chrzestnego

ojcostwa Rady Nieustajcej: on pierwszy da przyszej insty-

tucyi waciwe imi.

Nareszcie dojrza czas, kiedy wszystkie wy wymie-

nione pomysy wprost lub ubocznie trafiy do jednej gowy,
zdolnej do mylenia za cay naród, i skrystalizoway si
w oryginalnej, czysto-polskiej konstrukcyi, niele wyko-
czonej i systematycznie wczonej do ogólnego planu prze-

budowy. Zbieraczem i samodzielnym przetwórc owych

myli by Stanisaw Konarski. Przez kilkadziesit lat napa-

li Ob. niej, rozdzia V.

*) Margrabia Paulmy do Choiseula, z Warszawy, 14 padziernika

t. r. (AE., Correspondance de Pologne, 266). Widzielimy|w BKr. notatk

Aloego p. t. „Conseil d'Etat, 1761"; znalazszy póniej w rkpisie A. U.

(Nr. 314) cay memorya tego autora pod takim tytuem wród dokumentów

z r. 1767, sdzilimy, e poprzednio mylnie odczytalimy dat owej notatki;

odpis nasz zagin, a póniej nie zdoalimy ju natrafi na orygina celem ze-

stawienia go z raemoryaem krakowskim. Nazwa .Conference" w depeszy

Paulmy'ego wiadczyaby o kopiowaniu przez Aloego spóczesnej Konfe-

jencyi rosyjskiej.
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trzy si na pierwsze przebyski nowych idei prawnopa-

stwowych, zna wszystkici naszyci statystów, zna najle-

piej Yolumina Legum i ustroje pastw zaciodnici: mia
wic z czego wypracowa obok programu reformy parla-

mentarnej zarys t. zw. Rady Rezydentów. Nazwa stara,

nieomal przestarzaa, ale Konarski wlewa w ni now tre.

Kardynaln zasad jego jest, eby ci rezydenci byli i z se-

natu i z stanu rycerskiego, „bo bez trzech stanów takowa

Rada, aby bya poyteczna ojczynie, by wcale nie moe".
Ogóem ma by w niej 45 czonków: prymas, po 4 sena-

torów i po 8 szlachty z kadej prowincyi, tudzie omiu mi-

nistrów. Król „deklarowa" bdzie w izbie wyszej czon-

ków-senatorów wedugjisty kandydatów, sporzdzonej przez

piciu wskazanych przeze dostojników („trzech senatorów

ze trzech prowincyi, biskupa i ministra którego"). Radców

ze stanu rycerskiego obierze izba poselska, o ile mona,
z grona posów, gosujc po kolei na sesyach prowin-

cyonalnych nad kad kandydatur, postawion przez mar-

szaka w porozumieniu „z pierwszymi trzema trzech pro-

wincyi posami". Zaraz po wyznaczeniu kompletu rezyden-

tów na pierwszy rok posejmowy zostanie w ten sam spo-

sób utworzony komplet drugi, na rok nastpny, z prawem

zamiany na miejsca midzy czonkami obu kompletów

Oprócz tego na wypadek mierci, choroby, lub innej nie do

usunicia przeszkody obierze izba nadliczbowych 30 zastp-

ców ze stanu szlacheckiego, a król ogosi 15 zastpców

senatorów; w tej ostatniej liczbie mogliby si znale
i urzdnicy koronni oraz litewscy. Z charakterystyczn, jak

na czasy saskie, troskliwoci przedsibierze Konarski

rodki przeciwko absenteizmowi, aby nie dopuci do zde-

kompletowania Rady Rezydentów i ocali j od losu daw-

nego Senatu ad latus; zabezpiecza czonków przed skut-

kiem procesów i kondemnat, przekada apatycznym doma-

torom, e skoro szlachta chce we wszystko wglda, to

powinna si zdoby na kilkudziesiciu ludzi, gotowych

Oeneza Rady Nieustajcej. 6
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spdzi cay rok na funkcyi publicznej. Zreszt zapowiada

radcom ze stanu szlacheckiego jakie „opatrzenie" od

Rzplitej.

Komplet nowoobrany wstpowaby w czynnoci zaraz

po zamkniciu sejmu; dawny zasiadaby midzy posami

dla prdszego wprowadzenia ici w tok spraw biecyci.

Za przewodem Leszczyskiego proponuje Konarski cztery de-

partamenty: „Sprawiedliwoci, Policyi albo Porzdku Gene-

ralnego, Skarbu i Wojny". Do kadego ma nalee dwóci

ministrów, trzeci senatorów i szeciu ze szlacity. Prymas

wedug upodobania zaglda bdzie, gdzie zecice. Mini-

strowie starsi i modsi uo midzy sob kolej zastpstwa

i wzajemnego luzowania si. Departament Wojenny ma
zaj miejsce Trybunau Radomskiego, wic przewodniczy

mu bd nie ietmani, ale specyalni czterej „ministrowie

rady wojennej, czy trybunau wojskowego". Prawo propo-

nowania wniosków przysugiwa bdzie wycznie przewo-

dniczcym departamentów, eby jednak ministrowie nie przy-

tumili wolnoci obrad kollegialnyci i nie zrobili z innyci

czonków swoicti podwadnycti, aden departament nie b-
dzie mia staego prezesa, tylko co tydzie innego, wska-

zanego losem z poród ministrów lub senatorów. Przytem

gosowanie w departamencie bdzie tajne.

Najwaniejsz jest oczywicie kwestya, „o czem te

cztery czci Rady maj radzi". Konarski, jako nie spe-

cyalista-praktyk w dziedzinie administracyi, nie próbuje

dokadnie rozgraniczy zada departamentów, tylko daje

par ogólnycti wytycznyci i najogólniej wymienia zadania

caej Rady. A wic, nie wdajc si nigdy w adne rozpo-

znawanie dekretów Trybunaów ani innyci sdów, nowa

instytucya wyjtkowo ma sdzi sprawy o sprzedajno s-
dziów; wyjtkowo te jeden z departamentów, Wojskowy,

wctionie w siebie Komisy Radomsk, a inny, zapewne

Sprawiedliwoci — Asesory. W drodze ogólnego rzdo-

wego nadzoru pilnowa bdzie Rada sdów pogranicz-^



RAUT NIRU8TAJCEJ 83

nych. Poza tem ma ona opracowywa projekty, nadsyane
z województw albo od osób prywatnych : skupi zatem

w swych rkach inicyatyw rzdow, i bdzie to z wikszym
poytkiem, ni gdyby po dawnemu dania sejmików wpy-
way w surowej postaci prosto do izby poselskiej. Ostrze.

ga bdzie Rada króla przez waciwy departament o nie-

bezpieczestwach, jakieby groziy prawom i caoci Rzplitej^

,a Pan od susznoci i sprawiedliwoci tego, co mu z re-

spektem reprezentowane bdzie, nie odbiey". Wyjania
bdzie Rada królowi wtpliwe kwestye prawne; ma „mie
nieustann Rzplitej reprezentacy i moc takich interesów

decydowania, tak wewntrznych jak i zewntrznych, które

si codziennie i niezliczone trafiaj i mno, a które bez

uszczerbku i szkody adn miar nie mogyby by odwle-

czone do Sejmu": miaa w imi dobra publicznego kon-

cesya na rzecz wadzy wykonawczej kosztem prawodaw-

czej. Im dalej, tem mielej rozpisuje si autor o funkcyach

Rady. Ona miaaby piecz, ,aby wakanse jak najsprawie-

dliwiej dysponowane byy wedug praw, i wszystkie przy-

wileje aby ze sprawiedliwoci wychodziy" — funkcya, ode-

brana po czci kanclerzom, za sugesty Tary i innych

republikantów. „Ta Rada wgldaaby w ekspensy publicz-

ne, któreby indispensabiliter byy potrzebne, w admini-

stracy mennicy, ce, wybierania podatków przez sejmy na-

znaczonych. Do tej Rady naleaoby staranie, aby agry-

kultura najbardziej w pastwie kwitna, na której utrzy-

mywanie i przyczynienie Rzplita wiele moe znale spo-

sobów. Tu by naleaa protekcya handlów i sposoby ich

rozprzestrzenienia. Tu protekcye manufaktur i rzemios, tu

opatrzenie i ubezpieczenie nawigacyi, tu mineraów ziem-

nych odkrycie i tym rzeczy podobne. Tu kontrakty skar-

bowe i plus offerencye. Tu dojrzenie wojskowego kom-

pletu i regularnej pacy, tu zabieenie krzywdom od ludzi

wojskowych. Tu edukacya modzi jak najlepszym sposo-

bem. Tu posowie do króla i Rzplitej cudzoziemscy do na-

6*
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znaczonego departamentu wszystkie czyniliby propozycye
i memoryay: tu do swego departamentu odzywaliby si
si Rzplitej do postronnych dworów posowie we wszyst-

kich tam z niemi zachodzcych interesach, i stdby dy-

rekcy brali. Tuby bya Rada przytomna na wszelkie nage
i niebezpieczne na ojczyzn czy na jej granic przypad-

ki". Nietykaln pozostaaby dla niej tylko dziedzina pra-

wodawcza i podatkowa.

Podzia czynnoci midzy departamentami najlepiej

podyktuje Rzplita na Sejmie wedug propozycyi specyalnej

komisyi „rozumnych i interesa jej znajcych godnych lu-

dzi". A e „mog by i takie potrzeby, gdzieby si wszyst-

kie te cztery izby schodzi i radzi miay, jako naprzykad

w okolicznoci jakiej o przypieszeniu Sejmu: to w podo-

bnych okazyach wszystkich czterech czci zczenie de-

pendowaoby od króla z rad ksicia prymasa i czterech

aktualnych prezydentów". Dzia spraw zagranicznych obej-

mie delegacya midzywydziaowa, zoona z omiu rezy-

dentów, a mianowicie z czterech ministrów lub senatorów

i czterech przedstawicieli rycerstwa, wedug wyboru kró-

lewskiego.

Nie zapomina Konarski i o odpowiedzialnoci Rady

przed sejmem. Kae jej prowadzi jak najszczegóowsze

protokóy, niekiedy z wasnorcznie podpisanemi wotami

uczestników; protokóy te razem z zacznikami bada b-
dzie na Sejmie osobna deputacya. Za niedbalstwo w pe-

nieniu obowizków konieczne s kary. Ale co nastpi, je-

eli ze sprawozda okae si, i Rada wykroczya poza

szranki wykonawstwa, poza „dozór ministeriorum"' i opa-

trzenia „takich tylko interesów i potrzeb, któreby by
odoone adn miar do Sejmu bez uszczerbku Rzplitej

nie mogy" — tego autor nie umie przewidzie.

Rada Rezydentów, jak j skonstruowa Konarski, jest

instytucy republikask, bo „Król Jm... raczy zawsze plu-

ralitatem seui, czy w kadym departamencie, czy w ge-
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neralnej sesyi". Jest szlacheck, bo zapewnia wicej ni
poow gosów stanowi rycerskiemu, bo odpowiada przed

sejmem, a i w swojej senatorskiej czci skada si z osób,

pierwiastkowo kreowanyci przez szlaclit, a nie przez

króla, i dopiero potem powoanycti do Rady bd z mocy
samego prawa (ministrów), bd moc królewskiego zaufa-

nia. Jest wykonawcz, a nie absolutnie rzdzc, bo ponad

ni czuwa i panuje cigy Sejm gotowy. Jest unitarystyczn,

bo roztacza sw wadz na Koron i Litw. Jest nieusta-

jc, albowiem dziaa nietylko midzy Sejmami, ale i pod-

czas Sejmu , a do wyganicia penomocnictw, i nie-

tylko w nieobecnoci króla, ale nawet podczas bezkrólewia.

Jest jedynym centralnym organem kollegialnym w pa-
stwie, bo Senatus consilia skaza Konarski na zwinicie.

Z tem wszystkiem, clio pomylana szeroko, nie jest ona prze-

mylana do koca. Praktyka miaa jeszcze otworzy staty-

stom oczy na wiele kwestyi, przez Konarskiego nierozwi-

zanyci. Niedostatecznie zwaszcza pogbiony i ustalony

zosta w ksice wielkiego pijara stosunek gremium do po-

szczególnych departamentów i stosunek tych ostatnich do

ministrów, których miay one kontrolowa; nie wyjaniona

forma odpowiedzialnoci Rady, niedo cile przedstawione

jej zadania rzdowe i dozorcze. Jakkolwiekbd, konkretny

ten plan stanowi ogromny krok naprzód w porównaniu

z zarysami Karwickiego, Leszczyskiego, Zauskiego lub

Potockiego, budowla jest wyprowadzona pod dach i wy-

maga w przyszoci czciowych tylko przybudówek *).

Skd si zrodzi taki pomys Rady Rezydentów, nie-

podobna wyledzi z ca drobiazgowoci. Wiemy atoli

napewno o caym systemie konstytucyjnym Konarskiego,

e zosta on „skoncertowany... z rad godnych, rozsdnych

») O Skutecznym Rad Sposobie, IV. § 14-17. str. 163—193. Por.

nasze studya: Stanisaw Konarski, jako reformator polityczny, i System

konstytucyjny Konarskiego, w zbiorze: „Mrok i wit", str. 273—367.



86 UKNBZA I UHTANOWIKNIK

i Rzplit znajcych ludzi, odmieniony, transformowany,

przelany kilkadziesit razy wedug zda i nowych wiate,

które z nowych coraz rozmów i z rónych przychodziy

projektów", a nie wypyway z samotnych jedynie duma
ksidza reformatora. Wiemy, e w ostatnich dniach znacznie

przykada si do genezy Rady Adam Czartoryski, genera

ziem podolskich, i e z czasem opinia uznaa w Czarto-

ryskich pmos auctores, inspiratorów dziea Konarskiego;

e jednak dawniej jeszcze wpywali na i Karwicki ze swoim

cigym Sejmem rzdzcym, i Leszczyski z radami mini-

steryalnemi, zapewne i Zauski, i Potocki, i Taro w towa-

rzystwie innych republikantów. zwolenników oddania Radzie

ad latus szafunku wakansów, i prawdopodobnie Aloy.

Z obcych wzorów cytowa Konarski Szwecy, Holandy, We-
necy, bra pod rozwag form rad angielskich, niemieckich,

szwajcarskich, genueskich, rzymskich: pomin wiadomie
zdobycze mdroci administracyjnej w pastwach despotycz-

nych. Ostatecznie trudno przysidz, czy wprost albo po-

rednio, mimowoli, nie nauczy si czego z innych jeszcze

róde: czy nie trafiy do jego umysu jakie odgosy np.

wspóczesnej niemieckiej kameralistyki. Zastanawia musi

fakt, e na par lat przed ogoszeniem planu Rady Rezydentów

synny Jan Henryk GottlobJusti w dziele o „Podwalinach

mocy i szczliwoci pastw" stawia na czele caego we-

wntrznego zarzdu centralne kollegium, a wszystkie spra-

wy dzieli w niem midzy departamenty policyi, skarbu,

handlu, wojny i sprawiedliwoci^). Nie wydaje si jednak

prawdopodobnem, aby sam Konarski lub ktokolwiek z jego

doradców zaglda do monumentalnych ksig Justiego.

Ju atwiej byo trafi wprost do róda, z którego czerpa

*) J. B. Oczapowski, Publicyci zeszego wieku i nowoytna nauka

administracyi, str. 90, 140; cay tytu dziea Justiego opiewa: „Grundfeste zur

Maclit und Gliickseligkeit der Staaten, oder ausfulirliche Vorsteiung der

gesammten Polizeiwissensciaft", 2 tomy, 1760—1.
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uczony Niemiec, t. j. do spóczesnych urzdze pruskich.

Ale skdkolwiek móg Konarski czerpa, to pewna,

e nie da si ziodowa adnemu autorytetowi, sam
wszystkie myli przetrawi swym dojrzaym republika-

skim umysem. Wasn twórcz prac zakoczy clilubnie

ewolucy zasad ogólnej reformy administracyjnej w duchu

zjednoczenia i skupienia wadz, przeksztaconych w kol-

legia, odpowiedzialnych i dbaych nietylko, ne guid detri-

menti Respublica capiat, ale i o dalszy postp spoecze-
stwa. A zakoczy t ewolucy, pamitajmy, bez adnej
prawie pomocy cudzoziemców, zanim jeszcze ktokolwiek

w Europie pokusi si o narzucanie nam swoich koncepcyi:

rozwiza szereg zagadnie dla Polski lepiej, ni wielu na-

stpców, ni w szczególnoci mniemany twórca Rady Nie-

ustajcej, a nasz mniemany dobroczyca — Panin.

Odtd, mianowicie od chwili ogoszenia czwartego to-

mu traktatu „O Skutecznym Rad Sposobie" ustaje problemat

genezy idei Rady, zaczyna si kwestya historyczno-politycz-

na, kwestya walki o wprowadzenie jej w czyn *).

^) Najblisze odgosy projektu Rady Rezydentów sycha w listach

Pyrrhisa de Yarille do Jana Sanguszki z kwietnia 17&4 r., ogoszonych

potem r. 1769, w zbiorku .Lettres sur la Pologne*. str. 88. Gotowy ter-

min „nieustajca rada" trafi te do pisemka z r. 1763 p. t. .Opisanie niektó-

rych okolicznoci Rzplitej-*, wymierzonego przeciw Konarskiemu, a po-

chodzcego zapewne z kuni Rzewuskich; tytu ten autor daje Senatowi

ad latus. Por. Mrok i wit, 428.
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Rada familijna Czartoryskich. Wskazania And. 2^moyskiego na konwoka-

cyi. Rzeczywisto daleka od ideau. Zaoenie .cztereci juryzdykcyi*;

inne komisye. Stanisaw August dy do administracyjnego zacienienia

unii. Konferencya króla z ministcryum i senatem. Kto j tworzy, nad

czem radzono? Jej zaczyn reformatorski. Rady tajne Senatu zapocztko-

wane przez Jana Borcia. Nowy porzdek wewntrzny. Opozycya f obro-

na; koniec Senatusconsiliów. Myl Rady Nieustajcej w ukryciu. Prze-

bysk w rozmowie Salderna z Fryderykiem II w Oiarlottenburgu.

Caoksztat idei Konarskiego po czci podpowiedzieli,

po czci, opracowany i rozwinity przeze, przyswoili so-

bie ksita Czartoryscy i pokusili si o jego urzeczywi-

stnienie. Obcym orem pokonali siy magnackie i szla-

checkie podczas ostatniego bezkrólewia , si utrzymali

Konwokacy, i odtd pod wzem konfederacyi rzdzili

Polsk przez trzydzieci miesicy. Oni byli now, najpierw-

sz, czujn oddawna za cay naród rad nieustajc,
z pewnoci nie woln od partyjnych uniesie, ale jedyn,

zdoln do konsekwentnej obrony polskiej racyi stanu.

Pierwotnie, za Augustów — opowiada król Poniatowski —
,ksi kanclerz, jako najbardziej mówny, najwikszy pu-

blicysta w kraju, imaginacyi podnej, zazwyczaj odzywa
si pierwszy i kwesty pod wszystkiemi jej wzgldami
przedstawia; kilku doborowych przyjació, wezwanych do

rady, roztrzsao j; matka moja i wojewoda ruski najcz-

ciej wyjaniali j ostatecznie, a mój ojciec szczery, otwarty,
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serdeczny, wesoy, ruchliwy, silniejszy i hojniejszy od in-

nych, bardziej te kochany i popularny, wykonywa; zdanie

jego rozstrzygao chyba w razach niespodziewanych i na-

gych; nikt wtenczas rychlej i szczliwiej nie przejrza

tego, co naley pocz , wic wówczas zwykle pociga za

sob innych" *). Tak przecie nie mogo by bez koca;

cz tego grona zesza ze wiata, a pozostaych najlepsze

nawet intencye mona byo tumaczy na wspak, dopóki

zarzd partyjny nie przeistoczy si w zorganizowan, legaln

administracy. Trzeba byo nadal zastpi rzdy osobiste

rzdami objektywnych instytucyi, stworzy now form, po-

woa do niej z poza waciwej familii zgodne z jej ten-

dencyami siy, wszczepi im myl naprawy i wywiza z sa-

mego spoeczestwa rozum stanu zdrowy i samowiedny

Najwaciwsz wydaa si zrazu i forma i nazwa Rady Nie-

ustajcej, zbliona do projektów Konarskiego. Ju w pro-

gramowej mowie z d. 16 maja na sejmie konwokacyjnym

rozwija Andrzej Zamoyski, wojewoda inowrocawski (nie-

bawem kanclerz), potrzeb wprowadzenia .nieustajcej rady"

sejmowej, oddania caej wadzy sdowniczej sdom, a wy-

konawczej — radzie przybocznej. e nie rozumia przez

ten termin dawnego Senatu, wyjani to w nastpujcych
sowach: ,Przy limicie kadego sejmu mogaby Rzplita

nietylko senatorom, ale te ex eguestri ordine wyznaczy
ad latus regium\ w opisaniu za tej rady osobliwszej na-

ley uy przezornoci, eby uzurpowa nie moga ani

stanowienia, ani sdów wadzy, bo có jest despotyzm, je-

eli nie tych trzech wadzy zczenie, czyli to w jednej

osobie czyli w jednej radzie?" Dalej snu myli o zaletach

sdów kollegialnych, o zrównaniu fortun, zaprowadzeniu

„jednej edukacyi" pastwowej w Polsce, o stopniowem po-

ciganiu do urzdów ludzi wyksztaconych '). Dusze rosy,

») Pamitniki króla Stanisawa Augusta, Warszawa, str. 58—9.

') Dyaryusz sejmu konwokacyjnego.
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suchajc tych wskaza prometeicznych; zdawao si, c
pastwo, cudem pchnite na now drog, nie zatrzyma si

w postpie. Zagranica, niemile zdziwiona, patrzaa z ukosa

na konwokacyjne zwycistwo familii. „Chodzi ju nie o kan-

dydata", pisa zazdrosny Sas Essenius, „chodzi o to, by

nie da powsta systemowi monarchicznemu, który clic

tu wprowadzi w Polsce, a przed którym zadry kiedy
Europa" ').

Nie tak róowo patrzeli na swój zewntrzny tryumf

sami ksita. „Nowe to niby mamy przed sob, albo ra-

czej powtórne wiata polskiego tworzenie"*) — wyraa
nieco póniej ich myl Stanisaw August. Ten wiat wy-

pado tworzy — niemal z niczego, bo z charakterów sa-

bych i marnych, z umysów ciemnych, jak doba saska,

z zasad przestarzaych i obdnych, i to pod obuchem
obcych tpicielskich zakazów, a na gruncie, podminowanym
zdrad i intryg przeciwnej partyi. Mocarstwa opiekucze, Ro-

sya i Prusy, ju podczas konwokacyi zabroniy naprawy parla-

mentaryzmu, a po dwóch latach popary zakaz grob wojny;

wtaczay na porzdek dzienny jtrzc spraw dysydenck,

ledziy bacznie kade poruszenie nowego rzdu. Ze spo-

eczestwa polskiego podnosi si tu i ówdzie niky pomyk
postpu, ale zgnie wyziewy monowadczej anarchii to-

czyy go swym ciarem. Wzburzone moce opozycyi nie

day si porwa postpowym ideom, pozostay wobec za-

ctity królewskiej w postawie wrogiej, nieubaganej. Przed

kadym krokiem naprzód trzeba byo zastanawia si, czy

nie obudzi on zdwojonej czujnoci dworów, i czy nowych

instytucyi nie opanuj malkontenci, aby je przeciw dwo-

rowi obróci i zepsu.

*) Essenius do Karola Flemminga, apostille 12 maja 1764 (AD).

*) Dyaryusz sejmu r. 1766, sesya II padziernika. Por. sowa M.

Czartoryskiego u Skakowskiego, O cze imienia polskiego, 70.
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Wic budowano po cichu i stopniowo^). Gniotc

opór podsi<arbich i hetmanów ustanowiono 4 czerwca 1764

roku Komisye Skarbowe Koronn i Litewsk-), zaraz potem

Wojskow Koronn*); dodano po koronacyi Litewsk;

otwarto te dwie ostatnie prawie jednoczenie, w lutym

i marcu r. 1765*). Daremnie piorunowa przeciwko tym

nowociom na sejmie koronacyjnym Ignacy Massalski, biskup

wileski, syn hetmana litewskiego: .Kiedy cedry si wal,

có z chrustem i trzcin dzia si bdzie" ?*) Na sejmie Cza-

plica przydano marszakom wielkim 8, a kanclerzom 12

asesorów obieralnych z gosem stanowczym, uyczajc tego

ostatniego równie urzdnikom, t. j. sekretarzom, pisarzom,

referendarzom i t. p., którzy dotychczas mieli w Sdzie za-

dwornym tylko gos doradczy; tak powsta kollegialny

urzd policyi z rozszerzonym zakresem wadzy, chocia

bez rzdzenia dworem królewskim, i równie kollegialny

Sd Asesorski. Ówczeni piastunowie wielkiej laski i pie-

czci, Stanisaw Lubomirski, Ignacy Ogiski, Andrzej Za-

moyski i Micha Czartoryski, przykadnie poddali si woli

wikszoci przybranych asesorów.

Jakkolwiekbd wszystko to byy budowle tymczasowe,

niezawsze nawet zasugujce na nazw fundamentów; to byo

*) O planie ustanowienia 4 ministeryów kollegiainych pisze ju
pose duski Saint Saphorin w relacyach do Bernstorffa 6 i 9 czerwca

1764, jako o rzeczy zbawiennej dla Polski (A Kop).

») Korzon, Wewntrzne Dzieje, IV, 80 sq.

*) Zamoyski przy tej sposobnoci, 7 czerwca 1761-. ponownie mó-

wi o potrzebie ustanowienia Rady przybocznej przy królu i przy hetma-

nach, zestawiajc te rzeczy, jako równolege, Kisielewski, Reforma ksit
Czartoryskich na Sejmie Konwokacyjnym 1764 r., 270—1.

*) Korzon, ibid., IV, 174 sq.

*) Mowa ta, wygoszona 12 grudnia 1764, zostawia trwae wspo-

mnienie. Jeszcze na sejmie Mokronowskiego, d. 23 wrzenia 1776, polemi-

zowa z ni król: ,te cedry... rozkrzewia si na nowo zaczy przy po-

mocy wanie owej Konfederacyi Radomskiej, któr tyle gosów i pism

fataln nieszcz naszych nazway krynic", Dyaryusz Cieciszowskie-

go, 181.
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minimum, i pod oson tego pierwszego dachu miano dopiera

wznosi rzd ulepszony. Jeszcze stosunki midzy kolie-

giami dalekie byy od wykoczenia; obok „czterecti wiel-

kici juryzdykcyi" istniay mniejsze komisye administracyjne,

jak Menniczna, Brukowa *), Komisye Porzdkowe po mia-

staci, wszystko ze sob niedo zwizane i zliarmonizo-

wane, niedo skombinowane z czynnociami nieodzownyc

organów jednoosobowycti. Czekaa na rozstrzygnicie kwe-

stya unifikacyi rzdu nad Koron i Litw, tudzie skupienia

wydziaów w jedn cao.
Stanisaw August gorco wzi do serca spraw dal-

szego zblienia polsko-litewskiego. Ncia go sawa pierw-

szego kontynuatora dzie Zygmunta Augusta: bo przecie

wszystko, co od XVI wieku zrobiono w tym kierunku, n. p.

znana koekwacya praw koronnyci i litewskich z r. 1696,

polegao na ujednostajnieniu, a nie na zjednoczeniu admi-

nistracyi obu krajów. W styczniu r. 1766 król odda do

wykoczenia prawnikowi Tomaszowi Duskiemu projekt

„Ucalenia unii W.*Ks. Litewskiego z Koron Polsk"*); pó-
niej podzieli si tym projektem z czterema kanclerzami.

Chodzio na razie (obok pomniejszych upodobnie, co do

herbu pastwowego i wojska) o cignicie do rezydencyi

królewskiej czy to w Warszawie czy w Grodnie przynaj-

mniej delegatów Komisyi drugiego narodu w ten sposób,

aby caa Komisya koronna razem z delegacy litewsk

w Warszawie, albo caa litewska z delegacy koronnej

w Grodnie wydaway wspólne rozporzdzenia na cae pa-

») Menniczna formowa król w styczniu r. 1765, St. Saphorin 23

t. m. (AKop). 25 maja 1766 r. „kanclerz koronny czyta projekt prze-

oenia Komisyi Mennicznej do Skarbowej", Protokó króla cum ministerio

et senatu. (BCz 653/; czynie dotyczy ta wzmianka we ie Ten i;a komisyi

Mennicznej do Skarbowej?

*) Protokó Konferencyi, pod dat 14 stycznia. Zamiar istnia zre-

szt ju dawniej, jak wskazuje list Augusta Czartoryskiego do króla z dnia

13 sierpnia 1765. (BCz 659).
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stwo. Jako organy sdowe, Komisye Skarbowe i Wojskowe

zasiadayby osobno dla kadej prowincyi, chocia król

uwaa, e szlacita mogaby zjeda do Warszawy z pod

Orszy i Poocka nie gorzej, ni z kresów kijowskich*).

Sprawa wydaa si jednak kanclerzowi litewskiemu zbyt

zasadnicz i niebezpieczn, jak eby mona j byo
wszczyna w pierwszych momentach przebudowy; rzeczy-

wicie, bez naraenia si na zarzuty despotyzmu i nowa-

torstwa trudno byo po wiekowej anarchii porywa si na

porzdek rzeczy, powstay w lepszych czasach dziki wy-

trwaym zabiegom Zygmunta Augusta, jego towarzyszy

i poprzedników*). Zreszt ksi Micha Poniatowski, se-

kretarz koronny, podniós inny powany zarzut: e wi-

kszo litewska w Grodnie zechce moe obala niepo-
dane uchway wikszoci koronnej, zapade w Warszawie,

lub naodwrót ^). Z tej trudnoci wyprowadzi mogo tylko

oparcie wzajemnego stosunku narodów na zasadzie peryo-

dycznych ukadów (jak dzi midzy Austry i Wgrami),

co znowu nie dogadzaoby unifikacyjnym zamysom króla.

Litwa na pierwszy odgos zamierzonego poczenia Komi-

syi zacza szemra, i przed tem szemraniem cofn si dwór.

Niemniej trudne byo skupienie caej administracyi

w jednym organie. Faktycznie przez pierwsze lata rzdów

») Stanisaw August do Michaa Czartoryskiego 22 czerwca 1766

roku: „Je ne puis que me confirmer journellement dans la pensee que du

moins la partie regissante des deux Commissions duTresoret de Guerre de

Lithuaiiie serait beaucoup mieux ici sous les yeux du Roi et en commu-

naute et unifonnite d'action tvec ceiles de la Couronne, sauf a laisser

en Lithuanie un comite judiciaire de chacune, quoique encore, a dire vrai,

ii n'y a assurement pas plus loin dOrsza et de Poock a Varsovie que

des environs de Kijów". (BCz 659).

*) M. Czartoryski do króla 1 lipca 1766, ob. Zacznik Nr. 3.

*) Wasnorczne ksidza opata „Refleiions sur le projet de ras-

sembler a Varsovie les Commissions lithuanaises, en les joignant a ceiles

de la Couronne, (BCz 817).



94 OBNBZA I UNTANOWIBNIK

stanisawowskich istnia taki organ, ale nieksztatny i nie-

konstytucyjny, i z punktu widzenia malkontentów zasugi*

wa na nazw kabay, podobnie jak ów embryon angiel-

skiego Gabinetu za Karola II. Bya to potocznie tak zwana

„Rada gabinetowa", albo „Konferencya Króla Jmci z mini-

steryum i senatem". Funkcyonowaa z reguy codzie przy-

najmniej od koca roku 1765, a nieciybnie i przedtem.

Urzdowego tytuu nie miaa, stanowia w gruncie rzeczy

dalszy cig rady familijnej Czartoryskici. Uczestniczyy

w niej tylko osoby, wezwane przez króla: czterej kancle-

rze, wojewoda August Czartoryski, stranik Stanisaw Lu-

bomirski (niebawem marszaek), bracia królewscy, o ile

bywali w Warszawie, Jacek Ogrodzki. Nie mieli wstpu,

jako niegodni zaufania lub zbyteczni, podskarbiowie, mar-

szakowie, ietmani. Wyjtkowo spotykamy w roli proje-

ktodawców lub ekspertów ks. Augusta Sukowskiego, Du-
skiego, Rogaliskiego starost nakielskiego, Moszczeskiego

wojewod inowrocawskiego, jakiego Hryniewieckiego.

Pióro trzyma z pocztku sam Stanisaw August, potem

Micha Poniatowski. Przytomni dyskutowali, król decydo-

wa niezawile, chocia protokó nieraz uywa nieosobi-

stego zwrotu.' resolutum. Czasem po posiedzeniu król odby-

wa jeszcze poufniejsz, prywatn narad z Czartoryskimi.

Uczestników Konferencyi obowizywa sekret.

Oczywicie taka Rada gabinetowa nie miaa wicej

wadzy, ni sam król albo którykolwiek minister; nie mo-

ga wkracza ani w dziedzin Sejmu, ani Senatu, ani któ-

rejkolwiek juryzdykcyi. Najwyej móg z niej król udziela

wskazówek albo napomnie tym ostatnim. Ale poniewa

prawo publiczne Rzplitej dalekie byo od cisoci, a Kon-

ferencya skadaa si z najlepszych prawoznawców, bya
gorliwa i niele zgrana, wic znaczya duo i znakomicie

pokrzepiaa, prostowaa, pogbiaa polityk dworu. Wszyst-

kie kwestye dyplomatyczne, niektóre kocielne, trudniejsze

wewntrzne, jednem sowem, caa ogólna polityka prze-
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chodzia przez Rad gabinetow. Tu ukadano uniwersay,

obmylano akcy wyborcz, rozstrzygano w obrbie ustaw

kwestye celne i menniczne, czytano memoryay i redago-

wano odpowiedzi, które nastpnie wychodziy pod firm
waciwych kancelaryi. Tu przy pomocy biegych metry-

kantów (jak Somnicki), a nie bez zagldania i do Grand-
Encyclopedie, planowano dziea reformatorskie. Dnia 25-go

stycznia 1765 r. n. p. król czyta projekt na sejm o ci-

goci rzdów podczas bezkrólewia. Tekst ustawy oddano
do zbadania kanclerzom. 11 wrzenia król oznajmi o owiad-
czonej ochocie biskupa kujawskiego Ostrowskiego do tra-

ktowania reformy sdowej. Ksi wojewoda ruski

powiedzia, e najlepiej, aby sejm zleci królowi uproje-

ktowanie i podanie na sejm 1768 r. Codicis Sanislai Augu-
sti. Niejedno posiedzenie zaja sprawa juryzdykcyi mar-

szakowskiej, cay szereg — opakane liberum veo^).

Po cikiej klsce stronnictwa reformy na sejmie pod la-

sk Czaplica (1766) Konferencya zbieraa si rzadziej, dwa razy

tygodniowo; bezsilnie patrzya na gwatown puchlin ro-

bót radomskich, ucicha zupenie i rozprzga si podczas

Sejmu Delegacyjnego 1767—8. Wznowione po nim sposo-

bem próby rady gabinetowe miay ju inny charakter: od-

powiaday ju cile swemu zaoeniu, t. j. obejmoway
wszystkich ministrów i prymasa Podoskiego, bez wzgldu
na barw polityczn, a wyeliminoway radców bez teki,

jak Andrzeja Zamoyskiego i Augusta Czartoryskiego. Czyn-

i M. in. 13 stycznia: Król zleci Duskiemu „uformowanie projeittu

ograniczenia wadzy marszai<owskiej, dzielc potestatem vitae et necis

cum subsellio futuro, 2-do, oddzielajc fundamentalnie urzd marszakow-

ski od podkomorskiego koronnego co do zwierzchnoci nad ludmi kró-

lewskimi, 3-0, zostawujc soli mareschalco politiem Warszawy, erygujc

politiem generalnie miast polskich cum recursu ad ultimum subsellium

mareschalcale cum assessoribus, a przynajmniej... Lwowa, Krakowa, Lu-

blina, Poznania, Bydgoszczy i Piotrkowa, ograniczajc oraz i uzurpowan
ju nieraz Trybunaów moc nad temi miastami"; por. te 21 wrzenia t. r.
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noci ich pozostay bez zmiany, ale wspólny duch i po-

waga zginy. Konfederacya Barska pooya wreszcie ko-

niec posiedzeniom ').

Przedmioty, o których król sam nie móg decydowa,

a do których nie potrzeba byo Sejmu, pozostay udziaem

Rady Senatu. Ta od pocztku panowania Ponintowskiego,

na nowe wesza koleje. Król po dawnemu miewa wyzna-

czanych z sejmów senatorów rezydentów*). Krytyczny wzrok

Czartoryskich musia przecie dostrzedz ca nico takich

doradców, nie wiadomo z czyjego wyznaczonych powoania,

jedynie wedug przypadkowego porzdku krzese. Impuls

do odmiany wyszed jednak tym razem nie od ksit.
Wbrew utartej praktyce, której przestrzegano jeszcze w po-

cztkach panowania '), król zwoa nagle, na sobot 5 pa-
dziernika 1765 r., tylko przytomnych w stolicy senatorów.

Stawio si czterech biskupów, tylu wojewodów, dwóch

kasztelanów, kanclerz Zamoyski i podkanclerzy lit. Prze-

dziecki, — w tej liczbie ani jednego z naznaczonych rezy-

dentów! Radzono nad wyprawieniem poselstw do obcych

dworów. Kiedy przysza kolej na Jana Borcha, wieo
mianowanego wojewod inflanckiego, przypomnia on nie-

spodzianie stary przepis, opiewajcy, e instrukcye dla

dyplomatów powinien ukada i zapisywa do swych uchwa
Senat. Poczem nad program rozwiód si mówny wojewoda

o tem, czem powinny by w myl ustaw Rady Senatu.

Gani sekretne konferencye królewskich powierników, da
wzywania na nie wszystkich senatorów i tylko senatorów,

1) Wyjtki i wycigi z protokóu konferencyi ogosi Henryk Scimitt

w II tomie „Panowania Stanisawa Augusta", str. ;H65—435; cao (rkps

BCz 653) zasuguje na nowe poprawne wydanie.

*) Ob. Konstytucye sejmu koronacyjnego, VoI. Leg. VIII, 383

—

i;

konstytucye sejmu 1766 r., Vol. Leg. VII, 501—2. Przypomina teuciway

pose Nakwaski na Sejmie Wielkim d. 12 stycznia 1789 r., Dyaryusz,

II, 77.

') Nb. wobec Rady 10 stycznia 1765 r.
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ale te susznie pyta, jakiem prawem przysuciuje si obra-

dom publiczno, i co warta jest wobec tego przysiga

senatorska na sekret^). Wniosek Borclia, podany do aktów,

nie by pono zupen dla króla i familii niespodziank")

Stanisaw August moe w sekrecie sprzyja mu, aby w szer

szem gronie senatorów znale niekiedy punkt oparcia prze

ciwko wujom ^j. Wujowie te nie wzili za ze Borchowi

jego krytyki: jego samego przygarnli potem do siebie, kon

ferencye ministeryalne utrzymali, a rezydentów zostawili

wasnemu losowi w takiem zaniedbaniu, w jakiem byli za Au-

gustów; natomiast Senatusconsilium zreformowali zgodnie

z pogldem Borcia.

Przedewszystkiem, wziwszy za podstaw konstytucy

króla Michaa z r. 1669 ,De Secretis Consiliis J. Kr. Moci",
wytumaczono j w sposób restrykcyjny i uznano, e za-

równo Rady przyboczne, jak Senatus Consilia powinny by
tajne. Istotnie, adna ustawa nie usprawiedliwiaa obecnoci

I) Relacya de Senatus Consilk) lAU 314). Mowa Borcha, druk

wspócz. tame.

^) Ksi kanclerz do króla 20 wrzenia: „Plus et mieuz a Touit

pourraisje comprendre le conseiUe par mr le palatin de Livonie sur une

nouvelle methode de mettre en resultat les Conseils du Senat, et ce ne

sera qu'apres ma doctrine alors que je pourrai donner mes avis ou sur

Tutilite d'un tel changement ou sur les inconvenients et sur le oui ou le

non du combinable avec nos lois et la form de notre gouvernement"

(BCz 653).

») Wedug doniesie St. Saphorina, 9 i 12 padziernika, Borch chcia

waciwie podkopa wf>yw nieodpowiedzialnej rady braci królewskich.

Król mówi o wojewodzie, e to niedawno nawrócony ,/eellemant honnte

homme" : „Apres avoir reflechi sur ce qui faisait Tobjet de sa demarche.

j'ai trouve qu'il pourrait etre utile d'essayer de tirer parti du Senat, en

tenant des assemblees secretes; un certain nombre de ses adherents, qui

peu a peu se formeraient aux affaires, acquerraient des lumieres, pren-

draient insensiblement mes idees que je pourrais mieui leur expliquer

qu'au public et deviendraient par la suit eux-memes les soutiens de ce qu'ils

auraient decide avec moi particuliferement. Jespere pouvoir parvenir a en

profiter pour Taffaire des dissidents " tAKop).

Geneza Rady Nieustajcej. 7
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W Senacie arbitrów, dopuszczonych tam za króla Sasa

gwoli wil<szej pompy; na usuniciu ich moga tylko zy-

ska niezaleno i powaga senatorskiego zdania. Po-

wszechnie zreszt rozumiano, e , sekret jest dusz kadej

Rady", i e „takowe interesa s prawie codzienne, których

pomylny dla pastwa skutek od samego zachowania za-

wia sekretu"'). Dalej, uznano za stosowne wróci do praktyki

z czasów Sobieskiego i odbywa rady jak najczciej, choby
dziesikro czciej, ni za Augustów; król Stanisaw my-

la nawet zwoywa je w okrelone dni co tydzie, ale

przewayo zdanie Augusta Czartoryskiego, który obawia

si zbytniej sensacyi i przyczepek malkontenckich albo

cudzoziemskich w razie, gdyby naga potrzeba kazaa zgro-

madzi Senat poza zwykym terminem. „Im mdrzejsze

i poyteczniejsze s operacye rzdu, tembardziej naley je

osania", pisa do króla wojewoda*). Odbyto tedy w roku

1765 jeszcze cztery sesye (zwykle we czwartki)*), w nast-

pnym dziewi, w miar potrzeby. e za nie sposób byo
przed kad rozpisywa solenne zaprosiny po caym kraju,

wic przynajmniej „Najjaniejszy Pan mia t zawsze atten-

cy, e wszystkich senatorów przytomnych na dworze
na te wokowa rady" *).

Zrewidowano i wewntrzny porzdek posiedze. Za-

*) Sowa Andrzeja Zamoyskiego w mowie tronowej na sejmie 1766

r., d. 10 padziernika, ob. Dyaryusz tego sejmu.

*) D. 10 padziernika 1765 r.: ,,Des freuents Conseils du Senat

ne peuvent certainement qu'6tre avantageux a Votre Majeste et i Ttat; j'au-

rais seulement desire que le jour de lassemblee de ces conseils n'eut pas

ete precisement fixe dans la semaine, pouvant arriver que quelque af-

faire inopinee pourrait exiger une assemblee extraordinaire, laquelle re-

veillerait d'autant plus Tattention du public au dedans et au dehors sur

les operations du gouvernement, et lesquelles, plus elles sont sages et

utiles, plus ii sera important de voiler'. (ACz 659).

») St. Saphorin do Bernstorffa 1 lutego 1766 (AKop).

*) Mowa And. Zamoyskiego 10 padziernika 1766 roku, jak wyej^
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raz na pocztku, 17 padziernika, z udziaem Czartoryskich

rozwaano kwestye: „1°, jakim uoeniem Senatu Rada ma
by odprawiona; 2°, qua formalitate propozycye od tronu

maj by Senatowi podawane; 3°, jakim sposobem maj
si pisa rezultata; 4", jak pogodzi ukrycie secretorum

tractandorum z potrzebnym in nonnullis wyjawieniem re-

suUandorum}" Postanowiono oprócz senatorów i ministrów

dopuszcza na posiedzenia tylko sekretarzów obojga na-

rodów, znie ceremonialny porzdek jednorazowyci wotów

na wszystkie propozycye, a wprowadzi dyskusy woln
„za wziciem gosu u laski" nad kadym z osobna pun-

ktem. Nadal „propozycye z jednej Rady na drug wypywa
bd-* (t. j., jak pierwotnie zamierzano, z czwartku na

czwartek), a nowe materye, przypade niespodzianie pod

koniec sesyi, trafi na porzdek dzienny dopiero po tygo-

dniu. Kada nastpna sesya zacznie si od podpisania pro-

tokóu poprzedniej; gosujcy przeciw mog do uciway
doczy swoje votum separatum osobno lub razem (ni-

gdzie jednak nie zaznaczono wyranie, eby król musia

i za zdaniem wikszoci). Ekstrakty uciwa tylko Pola-

kom i to z wanyci powodów, dla jakiej komisyi, sdu
lub urzdu, bd wydawane, bezwzgldn- za tajemnic

zostan otoczone motywy uchwa, motywy opozycyi i tajne

dokumenty rzdowe, „które si o Senatu Rad opieraj".

Król przeznaczy osobny pokój obok izby senatorskiej pod

nazw „izby conferentiarum" na przechowywanie dokumen-

tów Senatu, przy sobie zatrzyma klucze od szafek i sto-

lików, a szyldwach, postawiony u drzwi, mia tam dopu-

szcza tylko osoby, zaopatrzone w specyalny bilet, jedno-

brzmicy z tym, który mu wrcza komenderujcy wart oficer*).

Nadzwyczajna ostrono cechowaa wszystkie kroki

rzdu przy tych skromnych innowacyach. Nie próbowano

») Ob. Senatus Consilium de 17 Octobris anno 1765 w Warszawie,

Materyay Nr. 2.
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rozszerzy kompetencyi Senatu, bo mona to byo zrobi

tylko kosztem króla i jego Rady Gabinetowej, ale nie kosztem

Sejmu, który uzdrowi spodziewano si a do roku 1766.

Unikano oddawania pod rozwag Senatu kwestyi, które

tego nie wymagay, aby nie stworzy szkodliwego preju-

dykatu. Rozumiano, e dopiero przez reform 1765 roku

Senat sta si tern, czem móg by oddawna, a mianowi-

cie czynn rad królewsk, odpowiedzialn przed sejmem,

a nietylko, jak za Augustów, „czczym ornamentem gmaciu

pastwowego" ').

To te zasady tajnoci obrad strzeono zazdronie przed

wrogiem zewntrznym i wewntrznym ").

Zamoyski na sejmie pod lask Czaplica przy czytaniu re-

zultatów broni jej przed Szczsnym Czackim, za którego ple-

cami czaili si do napaci nietylko Kajetan Sotyk, Micia

*) Por. Considerations sur la demande insistante, que les delgus au

Koi de la part des confdres dissidents en Pologne et en Lithuanie soi-

ent admis a Taudience, Michaa Czartoryskiego, (zaczone przy relacyi

Saint Saptiorina do Bernstorffa 2 grudnia 1767 r.):, ..En Pologne le corps

du Senat et du ministere n'est point, comme dans les gouvernements mo-

narciiques, un pur ornement de rdifice de TEtat, ou bien un instrument

seulement des oeuvres de la volonte du souverein: ii en est une partie

integrante, ii est Tactif conseil du Roi dans rintervalle entre les di§tes,

ii est responsable a Tassemblee des Etats du mai et du prjudice que

produiraient les conseils imprudents et... temeraires ..". fAKop).

*) Stanisaw Lubomirski pisa m. in. o „Motywaci powzitych nie-

chci dworu petersburskiego i berliskiego do Najj. Króla Jmci iKopia r-

kopismów wasnorcznych Jana III... i St. L-go, Lwów, Wytocznia Narodo-

wa Ossoliskich, 1833) str. 60: „Wprowadzona regularno Rady Senatu

sekretu zachowania w onej okazay ch rzdnego we wszystkiem rzdu
a ssiadom niemiego. Codzienne naradzania kilkogodzinne cum ministerio

sprawiao myli, e nieustanne s zachody do gruntownych rzdów,

a wzbudzao niespokojno tych potencyi. Zamysy naszych projektów,

chocia do skutku przywie si nie mogcych, cigay na nas trwoliwe

mniemania".

*) Uwagi dobrego patryoty co do sejmów nastpujcych i instru-

kcyi posom (Massalskich, jak wida z listu Stanisawa Augusta do Mi-
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Wielhorski. ale i nowi malkontenci litewscy, Massalscy »).

Rzecznik opozycyi uwaa tajno za nieuzasadnion i nie-

konstytucyjn, chcia przeto, aby nadal tylko rozprawy nad

instrukcyami dla dyplomatów odbyway si przy drzwiach

zamknitych. Inni malkontenci gotowali szturm do nowycli

urzdze kollegialnych pod wezwaniem przywrócenia wa-
dzy hetmanom, podskarbim i marszakom. Chwilowo krzyk

nic nie wskóra; cztery juryzdykcye utrzymay si, jak rów-

nie i tajna Rada Senatu. W przededniu wybuchu radom-

skiego, kiedy na konferencyi u króla powstao pytanie, czy

nie lepiej dla uwiadomienia ogóu o zamiarach dwulico-

wych Rosyi urzdzi Senatus Consilium powszechne w daw-

nym stylu augustowskim i dopuci na nie (25, 26, 27 maja)

publiczno, Czartoryscy i Zamoyski woleli wyrzec si tego

uwiadamiania, ni przerwa cigo rad sekretnych i na-

razi ich byt »). Odbyo si formalne Senatus Consilium,

rozpisane królewskim okólnikiem, ale przy drzwiach zam-

knitych. Traktat gwarancyjny z roku 1768 zaliczy roz-

szerzenie lub zwenie kompetencyi Senatu do materyi

pastwowych. Ostatnie zgromadzenia nowego typu odbyy
si 24 marca 1768 roku, od 30 wrzenia do 6 padzier-

nika 1769, potem w coraz tragiczniejszych warunkach jedno

w grudniu r. 1771 i jeszcze jedno w padzierniku r. 1772.

Có dziwnego, e midzy motem i kowadem nie

miano narzuca krajowi caej „Rady Rezydentów" w-

chaa Czartoryskiego 10 lipca 1766 r.) daj m. i. ,4-o. Co do materyi

wojskowych, aeby dopraszano si przywrócenia wadzy hetmanom ju to

z przyczyn, i te Komisye nie ukazuj dotd salutare dla ojczyzny, ju
to z konsyderacyi, i takowa odmiana cign moe od obcych poten-

cyi niebezpieczestwo utracenia sodkiego pokoju i caoci Rzplitej. —
5-0. Aeby Rady Senatu, now dotd form sine praecedentibus delibe-

rationibus wprowadzone, odkryte byy Rzplitej wedug przepisu praw

de reddenda ratione senatusconsultorum" (BCz 659). Por. Schmitt, Dzieje

Polski, II, 123.

') Dyaryusz, sesya 11 padziernika.

») Protokó Konferencyi 24 maja (BCz 653).
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dug pomysu Konarskiego? Kopotliwe milczenie pano-

wao nad tym przedmiotem, ale sama myl nie dawaa si
przytumi. Borci od r. 1765 miao przemawia za przeisto-

czeniem Senatu w Rad Nieustajc'); podkanclerzy litewski

Przedziecki yczy przynajmniej na najbliszym sejmie

(1766) powoa z izb liczne delegacye poselskie do pracy

w rónyci wydziaach*). Na wiosn tego roku niespo-

dzianie myl zaoenia Rady (Conseil Perntanent) staa

si przedmiotem najtajniejszyci rokowa w Warszawie

i w Berlinie rosyjskiego dyplomaty Salderna. Ten przy-

jaciel i powiernik Panina objeda, jak wiadomo, dwory

pónocne, starajc si nakoni je do przymierza z Rosy
i do uformowania t. zw. systemu pónocnego. Zarazem

mia namawia króla i Czartoryskici do uwzgldnienia „to-

lerancyjnycti" ycze Rosyi i Prus w sprawie dysydenckiej.

Wzamian musia ofiarowywa pewne wzmocnienie polskiego

wojska i rzdu. Sprawa reformy sejmowej bya ju nad

New przesdzona, wic zamiast niej nasuna si, jako

surogat i odczepne, Rada Nieustajca. Trudno doj, kto

pierwszy wymówi t nazw — zapewne nie przywióz jej

Saldem z Rosyi; do, e po wielu konferencyaci ze Sta-

nisawem Augustem i jego wujami zajectia on do Ciar-

lottenburga i tam 24 maja obszernie mówi z Fryderykiem

o wszystkich waniejszych kwestyach polityki europejskiej.

Gównie perorowa Hoisztyczyk, Prusak sucha niech-

tnie i podejrzliwie. Próbowa Fryderyk z góry przeci
wszelk dyskusy o zmianie rzdu polskiego, ale Saldem,

*) Ob. Rsultat de la premier grand conference... 14 juin, Mate-

ryay Nr. 20.

*) Protokó konferencyi, 25-go: Obrady (nie pierwsze) o projekcie

traktów, materyi skarb. „Myl za podkanclerzego litewskiego razem ju
na tym sejmie ustanowienia ex totalitate posów wybrane i na partyku-

larne rady podzielone osoby do ukadania materyi przez króla odrzucona,

jak jeszcze niewczesna; jednak do regestrów skarbowych zdawao si, e
si nie obejdzie bez wyznaczenia kilku osób". (BCz 653).
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zaczwszy od argumentu, e Rosya po stracie sojuszu

austryackiego musi mie z Polski pewn korzy prze-

ciwko Turcyi, snu std konieczno dodania ,quelque

yigueur" królowi, oraz postawienia na naleytej stopie

skromnej armii polskiej. Fryderyk przerywa ostro: ,oba

punkty bardzo trudno bdzie przeprowadzi", „wiem, wiem,

ale Polsk trzeba zostawi w letargu" i t. d. Co syszc
Saldem sign do najczulszej struny, pieninej, mówic,
i sprawa zniesienia ca generalnego Rzplitej, niezmiernie

dotkliwego dla Prus, nie da si zaatwi bez wzmocnienia

rzdu. Otó „ustanowienie Rady Nieustajcej midzy sej-

mami w Polsce na przecig tej dwuletniej bezczynnoci

przyniosoby korzy i Polsce i ssiadom". — ,To wydaje

mi si racyonalnem, przyzna król pruski, ale zanim si da

pozwolenie, naleyto dobrze rozway". — Na to Saldem:

„ale oczywicie" — i upewni, e pomys ów powzi sam

na widok rzeczy widzianych w Polsce i to po rozmowie z po-

sem pruskim Benoitem, który zapatrywania jego podziela ^).

Jeszcze raz bysna ta sama myl reformatorska pod-

czas wyborów na sejm w sierpniu 1766 r. Rozesza si po-

goska, e dwór myli przeprowadzi nastpstwo ttonu

w rodzinie Poniatowskich i jednoczenie utworzy ,Rad
Nieustajc" z ogromnem penomocnictwem do rozstrzy-

gania wszystkich waniejszych spraw, z wyjtkiem pokoju

i wojny, które i nadal zaleayby od decyzyi stanów. August

Czartoryski, wszechwadny w Konferencyi gabinetowej, rze-

komo patrza z zawici na te pomysy*). Kto mia a tak

radykaln planowa reform po nieudanych pertraktacyach

Salderna — król za porad braci, czy prywatny jaki ini-

cyator w rodzaju Borcha — odgadn niesposób. W ka-

») Saldem do Panina 18/29 maja 1766, w Polit. Corresp. Friedrichs

des Grossen XXV, 355—64. Nie jest wyczonem przypuszczenie, czy

dyplomata rosyjski nie zapoyczy pomysu Rady od Fr. Rzewuskiego,

posa Stan. Augusta w Petersburgu; z tekstu bowiem relacyi wida, i
termin „Conseil Permanent" nie jest nowoci dla Panina.
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dym razie tosamo nowej nazwy „Conseil Permanent",

powtarzajcej si na wiosn i jesieni 1766 r., potem je-

sieni i w zimie r. 1767/8, a wreszcie ustalonej w roku 1773,

wiadczy o istnieniu jednego cigego watka myli refor-

matorskiej, którego poszczególne tylko momenty przedostay

si do naszej wiadomoci.

Z upadkiem rzdów Czartoryskici na sejmie pod lask
Czaplica naprawa administracyi stana na martwym punkcie.

Umilko iaso przebudowy, podniosa gow reakcya, nawo-

ujc do obalania, a szepczc o detronizacyi. Wtoczya si
na stó obrad z europejskim liaasem sprawa dysydencka.

Wstrzsn krajem ciorobliwy dreszcz radomski, i zdao si
przez ciwil, e ciemne moce, które go wywoay, nie zo-

stawi kamienia na kamieniu z caego zaczynu odnowi-

cielskiego „familii".

ycie przezwyciyo jednak trucizn i cliorob.

») Relacya Essena 20 sierpnia 1766. (AD).



ROZDZIA V.

,Dzie zawodów. Radomianie pragn ,wadzy porednicz]*. Repnin zje-

dnany. Powrót „Rady Stanu" Aloego na porzdeit dzienny. Kollegia pod-

wadne. Napastliwy i partyjny ciarakter projektu. Krytyka Podoskiego.

Król wygrywa Repnina Radomianie przeciw Komisyom i Kadzie. O przy-

wrócenie przywilejów buawy i kluczów. Ogólnikowy plan Rady Nieu-

stajcej, powstay w trakcie rokowa midzy królem i Repninem. Alarm

wród malkontentów. Sasi i Prusacy wobec zamierzonej reformy. Intryga

Benoita. Repnin zaszaciowany. Solms nawraca Panina, posugujc si de-

putacy radomsk. Upadek reformy.

Dzie 23 czerwca 1767 r. nazwano ze strony pruskiej

,la journee -des dupes" *). Nazwa ta, zapoyczona z historyi

francuskiej, nie utara si, a szkoda, bo bya trafna. Jak

niegdy (11 listopada 1630 r.) partya oligarchiczna du-

mnych Gastonów Orleaiiskich i Gwizyuszów, Montmoren-

cych i Marillaców, pod wodz dwóch królowych cigna
ria dwór Ludwika XIII, aby zetrze potg „fagasa" Riche-

lieu'ego, i ju widziaa go odchodzcego z pochylon gow,
a nagle sama odepchnita rozleciaa si na prowincy,

za granic lub do Bastylii, — tak teraz Radziwi i Potocki,

Mniszech i Wessel, Sotyk i Krasiski, zmamieni nadziej

detronizacyi Cioka i zupenego zmiadenia Czartoryskich,

a powcignici rosyjskim munsztukiem, jli przeciera

nadsane oczy i myle o innych, suszniejszych spo-

*) Rezydent Benoit do Gabinetu berliskiego 2 lutego 1768 (AB).
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sobach odwetu. Póki Katarzyna nie powiedziaa im twar-

dego rosyjskiego nielzia, Radomianie zarówno lepszej jak

gorszej marki widzieli w usuniciu „Solitera" Poniatow-

skiego rodek zaradczy na wszelkie niedomagania Rzplitej:

po owym „dniu zawodów" malkontenci musz bra pod
rozwag swe przysze wspóycie z królem na gruzach wie-

lowadztwa Czartoryskici, i pewien odam icli zaczyna ob-

myla modus vivendi, moliwie krpujcy i dokuczliwy

dla Stanisawa. Tu pierwszy raz rodzi si myl skierowania

caej administracyi frontem przeciwko naturalnemu jej sze-

fowi—monarsze.

„Wielu z naszych stronników, — donosi Repnin Pa-

ninowi 25 lipca - pragnc mie wadz poredniczc
midzy królem i narodem dla przewaenia siy pierwszego

i dla podparcia wolnoci, myl o ustawicznej Radzie Stanu,

bez której król nicby nie móg robi; radzie tej danoby

moc wykonywania praw i zapobiegania bezprawiom, z wa-
dz zwierzchni (powierchnostju) nad wszystkimi innymi

urzdami; a utworzonoby j z caego ministeryum Rzplitej,

dodajc pewn liczb osób z senatu i stanu szlacheckiego,

obieranych na przecig czasu od sejmu do sejmu. Jestem

zdania, e taka Rada nie moe nam zaszkodzi, a przeciw-

nie, utrwali wolno i porzdek, oraz da sposób uzyskiwa-

nia decyzyi w sprawach biecych, w których nie widzimy

teraz adnego skutku, gdy nikt nie ma wadzy niczego

nakaza, tylko wszyscy stosuj upomnienia, i to niesku-

teczne. Jeeli ten pomys zdobdzie gruntowniejsze pod-

stawy, nie omieszkam zawczasu zakomunikowa Waszej

Ekscelencyi szczegóów" ^).

Rzeczywicie na razie kontury planu byy bardzo

mgliste, i koo zdecydowanych na polityków szczupe.

Sycha byo, e Rada ma si skada z wszystkich mini-

strów, e ci dostan nieograniczon wadz w obrbie po-

») Relacya w AMSZ.
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szczególnych wydziaów, ale plenum Rady uchwala bdzie

dla tych ostatnich regulaminy wewntrzne. Z planem tym

czy si oczywicie postulat oddalenia ministrów, zbytnio

oddanych królowi, i pod tym dopiero warunkiem mogli si
na pisa sprzymierzeni w Radomiu monowadcy ^) Naj-

wpywowsi, jak Sotyk, Adam Krasiski, Franciszek Salezy

Potocki, Mniszech, zaznaczyli w ten sposób sw ch skr-

powania Stanisawa Augusta Rad przyboczn, i uproje-

ktowali w Warszawie zaoy ,Conseil Permanent^ jeszcze

nie jako sta instytucy, lecz jako komitet tymczasowy,

któryby w imieniu konfederacyi korespondowa z jej po-

sami w iMoskwie*). Zanim mona bdzie zrealizowa sam
rzecz upragnion, chciao si widzie jakiekolwiek uciele-

nienie nazwy.

Okoo tego czasu, przypuszczalnie w sierpniu, Re-

pnin zaprosi do zredagowania planu reformy pukownika
Aloego, znanego nam ajenta w Polsce ksicia Karola Kur-

landzkiego. Piemontczyk przypomnia sobie wasne pogldy
z przed 6 czy 7 lat i przerobi je w duchu potrzeb zmie-

nionej sytuacyi. Nieboszczyka Augusta III pukownik nie

) Gerault, rezydent francuski, do Choiseula 1 sierpnia, wspomina

o projekcie Wessla, „tendant a concilier les prerogatives de sa ciarge avec

celles qui seront conservees a la Commission du Tresor. Un autre projet

form est celui d'etablir un Conseil Permanent qui sera compose de tous

les ministres, lesquels auront une entire autorite pour rexecution de ce

qui aura ete statu relativement a leurs departements respectifs, mais dont

le concours (oczywicie Rady) sera necessaire pour les rfeglements a faire

dans chacun de ces memes departements". (AE).

*) Sotyk do Wielhorskiego 7 wrzenia 1767: , Wojewoda kijowski

wyrazi w ostatnim licie, abym mu doniós przyczyny, dlaczego mu tu

ka popiesza, daem i jemu i biskupowi kamienieckiemu o to burk
i wyraziem: uprojektowalicie pikny inter alia punkt du Conseil

Permanent a Varsovie dla Rady i korespondencyami (sic) z posami

w Moskwie, a nie przyjedacie. Jeden siedzi w Kamiecu, drugi w Tar-

takowie, trzeci w Dukli, inni po innych miejscach, a mnie tu w saki ka-

ecie gra: jedno prymas, drugie ja, podskarbi w. kor. troje saki". (A MSZ,

kopia z kancelaryi Repnina).
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próbowa skrzywdzi odebraniem dysrybuty wakansów,

ani te przydaniem mu do boku Rady rzdzcej. Stanisawa

Augusta trzeba byo wanie przycisn do muru, ubez-

wadni, znieclici. Skomponowany w tym celu Conseil

(TEat mia si skada z 36 radców doywotnicti i siedmiu

tylko przedstawicieli szlacity, obieranych sn od sejmu

do sejmu w dziwnej proporcyi: dwóch z caej Korony,

dwóch z Litwy, dwóch z prowincyi Pruskiej, nadto mar-

szaek ostatniego sejmu. Doywotnimi byliby prymas,

trzej biskupi (nie wiadomo, którzy i z czyjego powoania),

ministrowie (wczajc hetmanów i podskarbich nadwor-

nych), wielcy podkomorzowie, chorowie, 4 referendarze,

4 sekretarze i 4 pisarze. adnej w tern gremium specyali-

zacyi, adnych departamentów. Król prezyduje, ale obec-

no jego nie jest niezbdna. Rada pracuje przez cay rok

z miesicznemi przerwami w kwietniu, sierpniu i grudniu.

W kadym z trzech kwartaów peni sub piciu czon-

ków „dorocznych", inni zmieniaj si co trzy miesice. Rada

nie bdzie sum wszystkich zarzdów, ani nie zastpi

dawnego Senatu, tylko wzniesie si ponad ministerya obok

Senatu, jako cigy wydzia wykonawczy. Ministerya od-

zyskaj czciowo swe prerogatywy. Obok Komisyi usta-

nowi si nowe Rady: Handlow, Policyi , Sanitarn

i — Synodaln (w zwizku ze znanym projektem Po-

doskiego i Repnina, co do zwinicia sdownictwa nun-

cyuszów w Polsce). Nowy organ naczelny obejmie ca
sfer wykonawstwa, a wic: „sprawy zagraniczne, rokowa-

nia, ekspedycye posów, ich instrukcye i korespondencye;

nadzór nad armi, jej utrzymanie i dyspozycy; skarbowo
i wszystko, co od niej zaley: nadzór nad mennic, regu-

lowanie handlu, taryf i wogóle wszystkiego, co interesuje ogó;
sdzenie spraw w ostatniej instancyi; wszelkie spory mi-
dzy klerem i szlacht; wszelkie kwestye wyznaniowe, jako-

te dotyczce zachowania praw lub przywilejów, udzielonych

przez Rzplit; regulacy i ochron granic; wykonanie za-



RADY MRU8TAJACICJ 109

rzdze z sejmu na sejm, oraz rezultatów Senatu; wszelkie

kwestye sporne midzy województwami, ziemiami lub

powiatami,.., nadzór nad traktami publicznymi i pocztami",

i nawet tumaczenie ustaw. O tem wszystkiem decydowa
bdzie Rada Stanu wikszoci Vi gosów z udziaem mi-

nistrów specyalistów. Uciway wyciodzi bd przez trzy

kancearye czyli gabinety: Spraw Zagranicznyci i Politycz-

nycti. Wojny, tudzie Spraw Ekonomicznyci Koronnyci

i Litewskich.

Ju z tego wyszczególnienia atrybucyi Rady atwo
spostrzedz, jak wielka bya dza wadzy w obozie partyj-

nym, który inspirowa rk Aloego. A jak nieokrzesana

i niedowiadczona bya ta dza, wida z uoonego prze-

ze stosunku Rady do organów podlegych: sprawozdania

z jednej strony, przeoenia i ciga kontrola z drugiej

rokuj tu duo sposobnoci do star. Kade rozporzdzenie

ministeryalne przechodzi bdzie przez plenum i bez ta-

kiego transeat bdzie niewane. Nawet sdy podpadn pod

kontrol kliki rzdzcej i to nie w formie wyjtkowej ewo-

kacyi, ale w drodze kasaty wyroków: kady dekret mona
bdzie zaskary do Rady. Jeszcze ostrzej wystpuje na-

pastliwy, partyjny charakter Rady Stanu w stosunku do króla:

bdzie mu ona robia remonstracye o pogwacenie praw

lub paktów konwentów, o stronniczo w rozdawnictwie

wakansów, o wszystkiem za, co dotyczy „dobrego po-

rzdku, spokoju wewntrznego, bezpieczestwa publicznego

i wykonania praw", decydowa bdzie bez wzgldu na kró-

lewskie veto. Innemi sowy, jeeli tylko pan Aloy nie po-

myli si w rodkach, to król zostanie zerem, a wszystkiem

bdzie konsorcyum, zoone z mianowanych wprawdzie, ale

nieusuwalnych dygnitarzy. O odpowiedzialnoci rzdu wobec

narodu, o rkojmiach wzajemnego ich zaufania nie pomy-

lano *).

*) Materyay Nr. 5. Sam autor w relacyi do ks Karola z d 3 pa-
dziernika tak streszcza swoje zasady: „mon plan d'un Conseil d'Etat
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Race braki dyletanckiej i namitnej roboty Aloego oce-

nili naleycie sami Radomianie. Darowaby tu monaniejedno,

gdyby to bya pierwsza próba: ale pukownik mia opini

zawodowego projektowicza i pisa w cztery lata po Ko-

narskim. Podoski skrytykowa nadmiern a nieokrelon

wadz Rady Stanu, jako bardziej despotyczn w przyszoci,

ni istniejce twory administracyjne familii; wytkn upo-

ledzenie wieckiego senatu, uzalenienie sdownictwa od

rzdu; pozatem z pozorn gorliwoci praata zastrzeg si
przeciwko podporzdkowaniu Rady Synodalnej organowi

wieckiemu^): on take zwalcza pociciu papiesk ingerency

do spraw kocielnyci w Polsce, ale cicia sam na czele

synodu narodowego rzdzi niezalenie calem duciowie-

stwem, a przez duciowiestwo — narodem. Skdind sy-

ctia, e dy do formalnego oddania Radzie caej wadzy
nominacyjnej*), wic w porównaniu z Aloem jeszcze dalej

cicia osabi monarciizm na dobro ywiou republika-

skiego, lecz jak myla zabezpieczy przed naduyciami

jego spoeczestwo, tego pozytywnie nie wyuszczy.

Zanim zebra si sejm, który mia rozpatrywa plan

Aloego, rzeczy przybray nowy obrót, jeszcze przykrzejszy

dla Radomian. Rosya forsowaa interes dysydencki, a im wi-
ksze robia postpy, tem mniej si liczya z pragnieniami

permanent est toujours jusqu'ici la base de la nouvelle form de gou.

vernement que la Russie pourra approuver et garantir; de ce Conseil d-
pendent un Conseil de Commerce, de Police et de Sante; par ce Conseil

les Commissions sont corrigees, et elles deviennent departements de

guerre et de finances; la distribution^ des graces estj^modifiee, et Tautorite

des generaux et des tresoriers recoit plus d'etendue, sans pouvoir jamais

€tre abolis, et chaue palatinat doit avoir un tribunal suprem. Mr. Tam-

bassadeur a redige ces points a sa facon; ii me semble qu'il en traite

avec le Roi en compagnie du primat.^ui est son Hector et un peu jaloux

de moi". (BKr).

») Ob. Materyay Nr., 6.

*) Rulhiere, Histoire de Tanarchie de Pologne et du demembreme nt

de cette Republiue, Pary, 1807, II, 483.
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swych polskich narzdzi. Stanisaw August gi si, pakto-

wa i z kadym dniem odzyskiwa teren u Repnina. Nietylko

unikn detronizacyi, ale zyskiwa szanse uratowania reform

Czartoryskich oraz posunicia ich dalej. Stawao si wi-

docznem, e król nie bdzie nadal wszechwadnym .de-

spot", ale e te nie bdzie igraszk swych nieprzyjació.

Std obawa wkradaa si w rozgoryczone serca: czy w ta-

kich warunkach sama Rada Nieustajca nie obróci si w na-

rzdzie zrcznego króla? Zarazem odzyway si inne wt-
pliwoci. Czy mona byo pomyle sobie Rad, niebez-

pieczn tylko dla monarchy, a bezsiln wobec ministrów?

zwaszcza e ministrów regalistów warto byo obezwadni.
A przecie od pocztku panowania sarkaa opozycya na

ukrócenie wadzy hetmanów i podskarbich, i kazaa wi-

dzie w tem zamach na wolno. Jeeli podskarbiemu

Wesslowi, hetmanom Branickiemu i Massalskiemu dolegay

specyalne Komisye Skarbowe i Wojskowe, to jakeby nie

miaa ich gnie ogólna Rada Nieustajca, ogarniajca,

jak mówiono, departamenty sprawiedliwoci, policyi, finan-

sów, wojny 1), a zaopatrzona we wszystkie rodki przymusu?

Najlepiej zrozumia to niebezpieczestwo piastun bu-

awy, stary Jan Klemens Branicki. On to w porozumieniu ze

swymi cigymi doradcami, dyplomatami francuskimi dzia-

a gównie na sejmikach sierpniowych na rzecz przywró-

cenia nieograniczonej wadzy hetmaskiej, tej tarczy swo-

bód szlacheckich, on wpywa na delegatów w Moskwie,

aby nie dopuszczali do ustanowienia adnej Rady „Stanu",

czy te „Nieustajcej" 2). Ci delegaci, Micha Wielhorski,

') Ksidz Betaski, sekretarz Branickiego, do Geraulta 17 wrze-

nia. Gerault, rei. 3 padziernika, wyraa si o R. N„ e jest to pro-

jekt de plusieurs des principaux confederes, ale nie przez wszystkich

aprobowany, król bowiem miaby w nim zawiele wadzy, a Rada uro-

saby kosztem sejmu (AE).

*) Betaski, jak wyej. Maryan Potocki do Branickiego 31 maja

1767. Wielhorski do Branickiego 24 listopada, wspomina, e hetman mia
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kuchmistrz litewski, stranik lit. Pociej, krajczy kor. Potocki

i Ossoliski, starosta sandomierski, lubo dalecy od wspól-

noci przekona konstytucyjnych, a nawet od umiowania

jednej sprawy, mieli wspólne tajne zlecenie, aby pozwala

na wszystkie moliwe zmiany w rzdzie Rzplitej, byle wy-

ebra detronizacy Poniatowskiego i pogry Czartory-

skich. Zauwaywszy, e to si nie uda, wszyscy stanli na

pierwotnem stanowisku malkontentów ') — nie w obronie

przyszej „wadzy poredniczcej" Rady, lecz po stronie

prerogatyw ministrów i hetmanów, które caa opozycya

oddawna uczynia swym konikiem bojowym *). Przyjli na

swoje rce i spoytkowali w pamitnych, poniajcych kon-

ferencyach z Paninem pimienne remonstracye Branickiego

i Massalskiego oraz Teodora Wessla. Patryarcha biaosto-

cki przymawia si gównie o prosty powrót do wadzy
z przed konwokacyi; gdyby jednak zniesienie Komisyi Woj-

skowej nie dao si osign, na ten wypadek obmyla
manewry okólne: próbowa Komisy usun z pod wpywu
króla, przyswoi sobie, stumi i zhodowa. Wic w my-

lach przenosi j do Lwowa, ogranicza do dwóch krót-

kich kadencyi dorocznych, przyznawa hetmanom, t. j. so-

bie, moc obsadzania wakansów w Komisyi midzy sejmami.

Hetman mianowaby regimentarzów, komendantów fortec,

straników, obonych, pisarzy, regentów Komisyi Wojsko-

wej i niszych oficerów, ogaszaby nominacye królewskie

oficerów sztabowych, rekomendowa królowi aspirantów do

wyszych godnoci. W wyjtkowych razach mógby poza

kadency zgromadza wojsko, a o mniej wanych rzeczach

korespondowaby sam z zagranic. Komenda nad gwardy

posa osobnego agenta do Rosyi (BR|. Zreszt St. Saphorin ju 26 wrze-

nia dobrze przepowiada, e lietmani dawnej wadzy nie odzyska-

j (AKop).

S O ici akcyi przeciwko projektowi Rady donosi pose duski

Asseburg ju 8 padziernika (AKop).

*) Sclimitt, Panowanie Stanisawa Augusta, II, 220.
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odjta królowi na korzy buawy, fundusze dla inwalidów

zoone w rku tietmana. Te wszystkie wyjtkowe wypadki, te

mniej wane korespondencye, te obowizujce rekomenda-

cye, duy zakres kreowania oficerów, i wany przepis, e het-

man polny zawsze ma nastpowa po wielkim bez zabie-

gów o ask dworu, sam bdc naznaczany z poród trzech

kandydatów, podanych przez sejm, wszystko to nieznacznie

skadao si na odbudow dawnej potgi wodzów, ku po-

nieniu i zamieniu purpury królewskiej. Z podobn myl
Teodor Wessel, matacz ambitny i chciwy, ale mniej nadty
od Branickiego, upomina si o zwrot powagi podskarbi-

skiej, „tak koniecznej w kraju republikaiiskim", aby módz
gorliwiej «suy ojczynie", zasadza za ów zwrot na

obaleniu Koniisyi Skarbowej, na wolnem rozdawnictwie posad

w zarzdzie skarbowym, wogóle na odzyskaniu tej wadzy,

jak mia za Sasów, przy podwyszonej jednak pensyi').

Radomianie, odpychajc od siebie plan Rady Sta-

nu, a popierajc takie denia, dziaali w trafnem prze-

czuciu. Projekt Aloego i towarzyszy nie pozosta natural-

nie tajemnic dla króla. Zrazu musia go zaniepokoi, potem

z nastaniem lepszych stosunków midzy zamkiem i amba-

sad, obudzi pewne nadzieje. Ten kij republikancki mia
dwa koce, i daby si spoytkowa na dobro króla oraz pa-
stwa. 1 oto Stanisaw August chwyta si oburcz koncep-

cyi Rady Nieustajcej, odbiera j malkontentom, jak swoj
dawniejsz, prawowit wasno, przerabia na wasn mod,
a wreszcie komunikuje poufnie swoj redakcy ustawy Re-

pninowi. Tak we wrzeniu zaczyna y obok papierowego

Conseil d'Etat inny, dworski plan cakowitej reformy rz-

dowej, zapewne pierwszy tej treci wykoczony plan Po-

niatowskiego, bo to, o czem mówi w Berlinie Saldem,

i o czem sysza w Warszawie przed rokiem Essen, obracao

si jeszcze w sferze ogólników.

') Materyay Nr. 3 i 4.

Oeneza Rady Nieustajcej. 8
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Nowy ten twór ma si skada z BO czonków, miano-

wicie z prymasa, 14 ministrów, 21 senatorów (zapewne

wieckicli iductiownyci), oraz 24 posów. Prymas i ministro-

wie zasiadaj z mocy samego prawa (membres ns), reszt

obiera sejm. Quorum wynosi 20 konsyiiar/y; uctiway za-

padaj absolutn wikszoci, król ma dwa gosy, z wy-

jtkiem tycli gosowa, w któryci mógby, wotujc, wy-

tworzy równo gosów. Jeeli iest nieobecny, Rada skada
mu relacye ze swycti czynnoci. W razie mierci lub re-

zygnacyi czonków obieralnyci, pozostali uzupeniaj swój

komplet przez kooptacy; miejsca zmaryci ministrów lub

prymasa obsadza król. Plenum dzieli si na pi departa-

mentów: Spraw Zagranicznyci, Sprawiedliwoci, Skarbu,

Wojny i Policyi, iarmonijnie zoonycti z wszystkici trzeci

pierwiastków; kady ma swój dzie posiedze w tygodniu.

Uctiway natury wykonawczej lub sdowej zanoszone bd
do grodu, polityczne, zwaszcza dotyczce spraw zewntrz-

nycli — komunikowane stanom w sprawozdaniacli. W ra-

zie oskarenia o naduycie wadzy. Sejm nie inaczej jak

jednomylnoci moe da absolutoryum. Rada odbiera

sprawozdania od wszystkich juryzdykcyi i Komisyi, tudzie

sprawuje wobec nich wadz kasacyjn.

Departament Spraw Zagranicznych na czele caej dy-

plomacyi i sdów pogranicznych wchodzi w stosunki z obcy-

mi gabinetami przez swego „pierwszego czonka" (tu prze-

oczenie czy te anomalia, wsunita moe przez Repnina:

e ów czonek referowa bdzie sprawy w penej Radzie,

gdzie niepodobna utrzyma sekretu). Departament Sprawie-

dliwoci odbiera raporty od Trybunaów i moe uniewania
dekrety lub wstrzymywa egzekucy w razie naruszenia

prawa; on te sprawowa bdzie sdownictwo relacyjne

w przerwach midzy kadencyami Rady, z dowolnym udzia-

em dotychczasowych czonków takich sdów. Departament

Skarbowy odbiera raporty od Komisyi Skarbowej, której

wadz nanowo si opisze, i skada je penej Radzie; pod-
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skarbi zachowa tylko prawo obsadzania niszych posad

i komend nad onierzem skarbowym. Komisya Wojsko-

wa po dawnemu zajmowa si bdzie ekonomiczn stron

wojskowoci i sdzi krzywdy od wojska. Natomiast wyroki

karne i dyscyplinarne wikszej wagi (degradacya oficerów,

kara mierci) przechodzi maj przez aprobat Rady Nie-

ustajcej. Wysze awanse pozostan w rku króla, nisze —
hetmana. Pozatem wadza odnonie do mianowania regi-

mentarzów, przenoszenia i rozkwaterowania wojsk i t. p.

naley do Rady, której Departament przesya winien od-

bierane od Komisyi i hetmanów sprawozdania. Departament

Policyi stoi w analogicznym stosunku do niszych wadz
policyjnych; wyroki mierci jakiejkolwiek juryzdykcyi nie-

wane bez zatwierdzenia przez Rad.
Dokadnie wyszczególniono, czego niewolno bdzie

Radzie czyni: nakada nowe podatki, zwiksza wojsko,

zawiera traktaty, wypowiada wojn, zawiera pokój, zwo-

ywa pospolite ruszenie. Prawa tronu pozostawione nie-

tknite; nie naley bowiem sdzi, i wadza Rady nad

innymi organami administracyi powstanie kosztem preroga-

tywy królewskiej; powstanie ona przewanie kosztem samowoli

ministeryów i Komisyi, którym król dotd nic nakaza nie

móg. Za wkroczenie do dziedziny spraw sejmowych grozi

Radzie „rygor prawa', ale jaki — jeszcze nie okrelono.

Niedo jasno rozgraniczona te kompetencya plenum i de-

partamentów. Bo te narazie opracowany zosta tylko plan

en gros, a nie projekt obowizujcy*).

Póniej, ju w par miesicy po zaczciu sejmu, Repnin

zoy w rce prymasa Podoskiego oraz marszaka konfe-

deracyi Stanisawa Brzostowskiego, zastpcy pijanego Ra-

dziwia, trzy projekty Rady: jednym by Conseil d'Etat

Aloego, drugim nieznany plan prymasowski, wymierzony

sn przeciwko wadzy rozdawniczej króla, trzecim — rze-

') Materyay Nr. 7.

8*
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komo wasny projekt ambasadora. Z zestawienia ich mieli

szefowie Radomian uoy plan ostateczny i). atwo zgadn,
znajc zwaszcza nieskonno Repnina do cofania swycti

rzeczywistych zamiarów i postanowie , e owym trze-

cim zarysem by waciwie dworski Plan en gros, któ-

remu tylko dla dodania wikszej powagi ambasador uy-
czy swej firmy. Do camalgamowania jednych i drugich

pomysów nigdy nie doszo: zanadto rozbiene byy d-
enia dworu i opozycyi, zamao wiadomoci wród ogóu,

jakie korzyci rokowaby Rzplitej ten lub ów program.

Pierwsze alarmy rozlegy si wród szlachty w sier-

pniu zaraz po zaproszeniu do roboty Aloego. Wiedziano,

e dzwoni, ale nie wiedziano w którym kociele Zaczto

przypisywa planowi Radomian skadowe czci planu dwor-

skiego *). Niepewno rosa w miar zbliania si Stanisawa

Augusta do Rosyi. Razem z pozytywn wiadomoci, e
Repnin za zgod króla zmierza do wysadzenia przez sejm

penomocnej delegacyi, rozeszy si wieci, jakoby ta wa-
nie delegacya miaa narzuci krajowi prócz równoupraw-

nienia dysydentów, oraz aliansu zaczepno-odpornegozRosy,

take aukcy wojska i skarbu, oraz jak 7,Rad Najwy-
sz". „Ta Rada Najwysza wieczna ex ministerio, z szeciu

senatorów, po dwóch z kadej prowincyi, take z szeciu

ex eguestri ordine zoona bdzie, i ta ma by hamulcem

inter Majestatem et Libertatem i in mateis status w na-

gej potrzebie decydowa; nawet i przywileje na wakanse

od niej maj by egzaminowane i moe piecztarzom za-

kaza, aby nie piecztowali etc. Plaralitas take w Sejmie

*) Aloy do ks. Karola 9 grudnia (BKr).

*) Wzmianki Geraulta z d. 1 i 22 sierpnia (ob. wyej) s odgosa-

mi Aloego; informacye Betaskiego (j. w.) dotycz ju planu dworskiego.

Aloy do ks. Karola 2 grudnia: niepewny, czy reforma dojdzie do skut-

ku; „la plupart de nos amis soupconnant que c'est un projet du roi, y
sont contraires parce qu'ils s'en mefient avant de connaitre ce que c'est".

(BKr).
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wprowadzona bdzie, od której jednak prawa kardynalne,

osobliwe podatki i aukcya wojska wyjte bd" ^). W kocu
staa si rzecz, moliwa tylko w takiem rodowisku, jakie

stanowia Konfederacya Radomska. Inicyatorzy przesta!

poznawa wasny swój projekt, podkomendni zlkli si

programu swycli wodzów. Przewayo mniemanie, e Rad
obmyla dwór, aby przez ni zada ostatni cios swobodom
szlacheckim Kazimierz Poniatowski mia obieca za ni
Repninowi przeprowadzenie na sejmie delegacyi do trak-

tatów *).

Wnet zainteresoway si spraw gabinety cudzoziem-

skie, i naogó dostrzeono w niej póniejsze, dworskie obli-

cze Rady, a nie pierwotne, antykrólewskie. Tylko Flemming,

szef gabinetu drezdeskiego, poinformowany o przedsi

wziciu Aloego po czci przez rezydenta Essena '), po

czci przez ksicia Karola Kurlandzkiego, wiedzia, e pier-

wotnie ciodzio o obcicie prerogatywy królewskiej w Polsce.

1 on nie móg si obroni przed obaw, e jeeli Rada
nie otrzyma szafunku wakan^ów. to sama popadnie w za-

leno od króla*). Poniewa jednak z ambasady Repnina

wci jeszcze paday w kierunku Drezna pósówka, wró-

ce Sasom powrót do Polski ^), wic Sasi wracali myl

*) Notatka w Tekach Mniszcha, Ms. AU 313, zaczyna si od

sów: Sparguntur od Dworu sequentia...

*) Benoit do Gabinetu 7 padziernika (AB).

*) Essen do Flemminga 26 sierpnia: „On commence a travailier au

projet d'un Conseil Permanent que Ton se propose de donner au roi, par

iequel on espre de donner des bornes justes et solides a ses entrepri-

ses ulterieures; mais comme ce projet est encore crud et pas redig en form,
je dois attendre des notions plus claires, pour en pouvoir donner une

idee nette et precise a V. E. (AD).

*) Flemming do Essena 7 listopada (AD).

»; Kajetan Sotyk do M. Wielhorskiego 30 sierpnia; „Hach {Asch,

rezydent rosyjski przy boku Repnina) zawczoraj przez Weierau (Weihrau-

cha, powiernika Podoskiego) kaza powiedzie prymasowi, i tego, czego

pragniemy najbardziej, dostpiemy, trzy miesice tylko dyferencya pr-
dzej albo póniej" (AM .
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do czasów Augustowskich i nie nalegali o zbyt radykalne

restrykcye kosztem Poniatowskiego. Kiedy n. p. Aloy przed-

stawi Repninowi swój plan, z ewentualnoci przyznania

Radzie wpywu na rozdawnictwo, ów rzek: „Wzgldem ta-

kiego króla, jak obecny, przepisy takie mogyby by do-

bre, ale czyby Fan proponowa je wzgldem innego króla?"

Có mia replikowa wzruszony suga saski? Ctiyba to, e
szed za dyrektyw ksicia ambasadora, lecz e ksi moe
poprawi w projekcie, cokolwiek nie zgadza si z jego da-

lekimi zamiarami*). Takiem baamuctwem oddali Repnin

sask ingerency do sprawy reform administracyjnyci

w Polsce i skierowa Sasów na drog neutralnoci oraz

umiarkowania.

Nie unikn zato innej ingerencyi, stokro niebez-

pieczniejszej. Kiedy czeka na decyzy z Petersburga, kiedy

ctiwyta biskupów, wymusza na sejmie delegacy, trakto-

wa o prawa dysydentów, zabra gos czynnik najfatalniej-

szy w dziejach polskiego odrodzenia — rzd pruski.

Po sojuszu rosyjsko-pruskim r. 1764, po obsadzeniu

wspóln si na tronie Poniatowskiego, po notorycznyci

jeszcze za Augusta III faszerstwach monetarnych Fryde-

ryka i jawnym gwacie, dokonanym nad handlem polskim

w r. 1765 za pomoc komory kwidzyskiej, mona byo
przypuszcza, e Prusy strac mono odgrywania roli

opiekunów naszego szczcia i swobody. W rzeczywistoci

stao si inaczej. Rezydent Gedeon Benoit mia od kilku-

nastu lat swoje kanay, którdy zazdro republikancka

trafiaa do niego ze zwierzeniami, i to nawet wtedy, gdy

spodziewane reformy nie groziy niczyim wolnociom. Tym
razem zreszt pierwszy wygada si przed nim Repnin, po

nim dopiero zgosili si nasi zelanci. Rosyanin odrazu przed-

stawi rzecz w takiem wietle, e nowa instytucya bez zmiany

1) Aloy do ks. Karola 21 listopada (BKr); Essen do Flemmin-

ga 14 t. m. (AD).
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formy rzdu zaprowadzi ad w l'olsce. Lecz Benoit oddawna

ledzi najmniejsze poruszenia reformatorów, wiedzia

o dawniejszyci projektaci Rady i mia na ni wy-

robiony pogld. Nie cicc oponowa prosto w oczy Re-

pninowi, napomkn tylko o moliwyci std „strasznycli

naduyciaci", — i pclin wymowne ostrzeenie do Ber-

lina. Rada. pisa, pod niewinnym paszczykiem, nawet nie

mieszajc si do spraw sejmowych, moe przygotowa ba-

terye przeciwko obu pónocnym ssiadom, i jak tylko ci

zajci bd wojmi, sejm zmobilizuje gotowe siy Rzplitej.

„Król polski, przyznawa, dziaa tak, jak powinien dziaa,

i radby z caego serca zrobi co z Polski, ale ssiednie

mocarstwa nie maj tych samych racyi, aby na to pozwo-

li *). Poco wzmaga jego potg naszym kosztem?" •). Nie-

zwocznie te zawiadomi o wszystkiem koleg petersbur-

skiego, hr. Solmsa, radzc mu podkopa cae dzieo rkoma
deputacyi radomskiej i stara si wysuwa j na sztych,

niby gówn przeciwniczk reformy '). Sypn garci po-

strachów w oczy zmieszanych Radomian i zabra si do

nawracania Repnina. Fryderyk*), a za nim Gabinet berli-

ski w osobie Finckensteina i Hertzberga, podzielili zapa-

trywanie posa, e Rada Nieustajca byaby zbyt drog
zapat ze strony Rosyi za równouprawnienie dysydentów;

kazano Benoitowi i Solmsowi ledzi zbliska niebezpie-

czestwo i dziaa jednoczenie na Repnina oraz Panina').

M Benott do Gabinetu 16 wrzenia (AB).

») Jait wyej. 7 paidz., Pol. Corresp. XXVI, 265.

') Benott do Gabinetu 30 wrzenia: „J'ai marque au comte Solms

qu'il peut aisement faire parattre en tout ceci les deputes de la confede-

ration qui sont actuellement a Moscou, comme si ces avertissenients vc-

naient de leur part" (AB).

*) Fryderyk II do Solmsa 24 wrzenia i 29 padziernika, Pol. Cor-

resp. XXVI, 250-1, 283.

') Rozkazy gabinetowe do Benotta 25 wrzenia, 3, 17 i 20 pa-

dziernika (AB).
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Prokonsul znalaz sit; w niemiym kopocie Sam on ni

czyici nauk nie potrzebowa; znajc najlepiej Polaków

i ici wstrt do silnego rzdu, majc w garci ici króla,

nie ba si reformy, której rozcigo móg dowolnie zw
zi. Mia l ambicy, aby rozstrzyga sprawy polskie jak

najsamodzielniej, i dlatego od lipca a do listopada ani

sówkiem nie wspomnia Paninowi o Radzie Benoitowi

próbowa zamkn usta upewnieniem: „Moesz l*an co do

tego by spokojnym, osobicie lubi wprawdzie bardzo

króla polskiego, ale nic pozwol na nic, coby mogo ci-
gn na mnie wymówki, albo przeciwne byo dobru cesar-

stwa, któremu su. Jeeli dojdzie do ustanowienia tej

Rady, to przedsiwemiemy wobec niej wszelkie rodki

ostronoci"*). Ale Benoit tem si nie zraa: poty straszy

Radomian, a Repnin pod ich naciskiem udzieli mu odpisu

planu dworskiego*).

W rezultacie, jakkolwiek napozór wszystko zaleao
od uznania ambasadora i jego mocodawców, zawaya na

szali opinia sejmowa, obrabiana przez Benoita. Dopóki re-

publikanci sami domagali si Rady. Repnin szczerze nad

ni pracowa, rad. e znajdzie wspóln platform, na któ-

rej w drodze kompromisów mona bdzie wznie nowy

M Benott do Gabinetu M) wrzenia lABi

*) Benott do Gabinetu 7 padziernika: malkontenci zaalarmowani,

„tls me repondent tous que le projet dun Conseil Permanent a etablir

avait dejS eclate et que ceci introduit, le despotisme Tetait aussi*'. Re-

pnin w kopocie radzi si pruskiego kolegi, prosi go o poparcie; ów od-

powiada, e jest .un peu embarasse vis a vis des Folonais en leur parlant

puisuMls me repondaienl qu'ils savaient bien que lui, ambassadeur, ne

m'avait jamais rien communique de tout ce qu'il avait arrange, et qu'ainsi

je ne pouvais aller qu'a t3tons. Je Tai donc somme de me communi-

quer le projet qui causait tant d'ombrage a la nation et qu'il devait de son

cót la rassurer, comme je faisais, qu'il ne s'agissait aucunement de leur

liberte. II m'a prorais de me le faire copier, et je Tattends". Nieco dalej

cyframi o Radzie: ..Cest la actuellement 1' idole du Roi et de son frere*

(Kazimierza). (AB).
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porzdek rzeczy, znony i dla Radomian i dla króla, a tem-

samem dobry do ugruntowania rosyjskiego protektoratu

nad Polsk. W tern przewiadczeniu najpierw tai zamie-

rzon reform przed Prusakiem, potem go okamywa, ja-

koby przeszed nad ni do porzdku '). Odkiedy wszake
komenda radomska wypara si wasnej myli, ambasador

móg mimowoli zosta ju tylko wspólnikiem Stanisawa

Augusta i wykonawc jego programu. Zaciiwia si wtedy

i bezczynnie postanowi czeka na wskazówki z Moskwy.
Znane byy swego czasu i duo napsuy krwi dyplo-

matom dugie namysy Panina. Nie pyny one z nad-

miaru stoczonyci refleksyi, tylko z wrodzonego marudz-

twa i niezdecydowania. Doradca imperatorowej zwleka,

miarkowa, a za obmyl wszystko inni doradcy i zde-

cyduje rzecz Katarzyna ). Za radcy berliscy namylili si
prdko. Dotyciczasowy rzd polski wystarcza do dawa-

nia audyencyi posom cudzoziemskim, a wicej Rzplita nie

potrzebuje. „Wadza poredniczca* stoi w jawnej sprzecz-

noci z upewnieniami Repnina, e Rada nie bdzie moga
nic zrobi'). W listopadzie Solms przycisn Panina o roz-

kazy do Warszawy, któreby przeciy ca prac nad .nie-

szczsnym**) projektem'). Skutkiem bya depesza do Re-

) Benoit do Gabinetu 10 padziernika: Repnin, zaskoczony ostrze-

eniem, i projekt Kady „effarouche la nation*. zawoa „Comment, ils

ne veulent pas? Je lui repUquai que non, et que je trouvais uMIs avaient

raison. Sur quoi ii m'a dit : eh bien, que cela ne serait pas; que s'il avait

eu cette ide, ce n'avait ete que pour etablir un pouvoir intermdiaire

qui bornSt la puissance du roi plutót que de Taggrandir. Mais que cela

suffisait, et qu'il y renoncait volontiers, si cela devait donner le moindre

ombrage". Odtd zacz gosi razem z Benoitem, e zwalcza bdzie

wzmoenie wadzy królewskiej, choby „a coups de oanon". (AB).

«) Por. Kraushar, Ksi Repnin i Polska, II, 210.

') Reskrypt ministeryalny do Benoita U grudnia (AB)

*) Wyraenie Benoita w relacyi do Gabinetu 21 padziernika. iAB)>

*) Nota Solmsa, drukowana u Smitta, Frderic, Catherine et le par-

tage de la Pologne. 106--15, da nawet wicej: „s'opposer a toute nou-
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pnina, gdzie minister Katarzyny, nie oryentujc si nawet

w rónicy midzy Conseil d'Etat i projektem dworskim,

kwalifikowa zaczone uwagi pruskie, jako nader suszne

i uzasadnione'). Jeszcze raz, w grudniu, próbowa amba-

sador przekona zwierzctiników, e Rosya, cicc mie ko-

rzy z Polski w razie zaburze wojennyci, powinna oprze
w niej swoje wpywy na jakiem guantum satis dobrego rz-

du, i pytao pozwolenie na czciowe cioby ustanowienie Rady

Nieustajcej •). Lecz jednoczenie legy na przeciwnej szali

bagania Radomian i argumenty ^rusaków. Przewietna de-

legacya w jeden gos prosia o ratunek przed gron Rad
i to mianowicie, co najkapitalniejsza, nie przed Rad Nieusta-

jc dworskiego konceptu, której nie znaa, ale przed wasn
radomsk Rad Stanu, któr kamliwie podawaa za dzieo Po-

niatowskiego') Solms zapytywa, co powie na tak przemia-

n w Polsce Austrya, co powie Porta Ottomaska, wieo ucie-

szona z utwierdzenia przez RosyiPrusy „wolnego niepozwa-

lam"*). Nadszed wreszcie w styczniu do Moskwy wielki

reskrypt ministeryalny, gdzie Hertzberg i Finckenstein nie-

zbicie dowodzili epokowej doniosoci projektowanej w Pol-

sce reformy, im uyteczniejszej dla Rzplitej, tem bardziej

niedopuszczalnej z prusko-rosyjskiego punktu widzenia ^).

Trudno byo o lepsz pociwa de Stanisawa Augusta,

veaut dans la form du gouvernement, et nommement a rtablissement

d'un Conseil Permanent, a la conservation des CommissJons de Guerre et de

Tresorerie au pouvoir du roi et a la concession illimitee du prince de pou-

voir distribuer les charges selon sa seule volonte".

'i Panin do Repnina 10 grudnia 1767; przy minucie brak niestety

zaczników z wyjtkiem noty Solmsa. (AMSZ).

») Repnin do Panina 22 grudnia, Sbornik, LXXXVII, 284.

') Ibidem.

*) Te obawy wyraa Gabinet w rozkazach do Benoita 9 padzier-

nika i U grudnia (AB).

*) Elaborat Gabinetu berliskiego, rki Hertzberga z d. 4 stycznia

i reskrjpt nazajutrz do Solmsa (AB).
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aprobowanych wówczas przez Repnina, jak owo wiadectwo

nieprzyjacielskiego pióra. Zreszt to wiee krasomówstwo

berliskie byo tym razem zbyteczne. Panin jeszcze przed-

tem przesta sitj zastanawia. Obieca Rad skreli z pro-

gramu, utrzyma tylko Komisye; w przystpie serdecznego

wylania gotów by rozcign danie jednomylnoci nie-

tylko na materye status, ale i na kwestye ekonomiczne, i tylko

spónionej porze oraz samodzielnoci Repnina miaa Polska

do zawdziczenia, e te ostatnie wyjto z pod wadzy libe-

ri veto^).

Ju w poowie stycznia pukownik Igelstróm przywióz

Repninowi instrukcy, bezwzgldnie przekrelajc plan Rady

Nieustajcej "). aden jej szkic nie trafi na stó Delegacyi.

Rzplita zostaa bez rzdu centralnego, tylko z Komisyami
i z zagwarantowan anarchi. W takim stanie miaa spotka
nadcigajc burz wojenn *). Benoit z tryumfem przyzna

si Poniatowskiemu do swej zasugi*) i zapisa sobie

w pamici now chlubn kart: e sw czujnoci zniszczy

ogóln reform administracyjn, podobnie jak przed rokiem

') Pol. Corresp. XXVn, 33.

*) Benoit do Gabinetu 13 i 27 stycznia; rozkaz Gabinetu do Be-

noita 19-go (AB).

*) Czy nie poaowa póniej Panin swej decyzyi, gdy naród pol-

ski podczas wojny z Turcy 1768—74 roku stawa wbrew Rosyi, i nie

byo na ozem ugruntowa polityki rosyjskiej w Polsce? W kadym razie

do bdu si nie przyzna. W reskrypcie Fryderyka do Solmsa z dnia

10 wrzenia 1768 r., Pol. Corresp. XXVII, 325, czytamy sowa : ,Au reste

ii me parait que si ce ministre (Panin) peut parvenir vers la fin de Tannee

a tablir un Conseil d'Etat, pour rgler es affaires les plus pressantes de

la Pologne, c'est tout ce qu'on pourra se promettre**. Wydawcy Pol. Corr.

mylnie std wnioskuj, e ,P. plant die Einsetzung eines Staatsrathes zur

Eriedigung der dringendsten Angelegenheiten". Solms pisa tylko o mo-
liwoci Rady Senatu w Warszawie wobec prawdopodobnego niedojcia

sejmu; lapsus calami zrobi z tego pod piórem króla ,,Conseil d'tat''.

*) Benoit do Gabinetu 2 stycznia. (AB).
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zniszczy reform parlamentarn '), obie podjte z myl
ocalenia kraju przed rozbiorem, wic obie uknute „kosztem

Prus".

*) Benoit d(i Gabinetu 21 padziernika 1767 (AB) O caej po

wytszej akcyi pruskiej wiedzia przed ogoszeniem Pol Corr. tylko Fr>

deryk Smitt. ^Suworow und Polens Untergang', 140.



ROZDZIA VI.

Odgosy rozpraw 1767—8 r. Józef Sanguszko. Pyrrhis de Yarille. KoUe-

gializm w ustroju Konfederacyl Barskiej. Adam Krasiski; rozwój jego

myli. Pierwsze zarysy dziea Wielhorskiego. Ksidz Mably przemawia

za przeszczepieniem urzdze szwedzkich do Polski. Wszelkie zo pocio-

dzi od ministrów. Plan reformy Senatu wykonawczego. Rousseau contra Ma-
bly. .Senatorowiedeputowani" obok doywotnich. Wielhorski ucze wobec
swych mistrzów. Wspólne myli statystów okresu barskiego. Midzyna-

rodowy charakter sprawy reformy polskiej.

Poktne rozprawy nad Rad Stanu za jKonfederacyi

Radomskiej nie przeszy bez ladu. Co przez rok 1766

uciodzio za jedn z szkodliwych, niesympatycznych za-

chcianek Stanisawa Augusta lub Czartoryskich, to wród
chaosu robót malkontenckich i póniejszej gry politycznej

z Repninem ukazao si, jako ewentualno przydatna i dla

dworu i dla opozycyi. Idea jednej naczelnej instytucyi rz-

dzcej rozpowszechnia si po kraju i przestaa razi no-

woci. Ulega nawet niejakiej objektywizacyi, jako jeden

z naturalnych sposobów walki z nierzdem. Nad reform

wadzy wykonawczej zaczli si zastanawia w okresie mi-
dzysejmowym 1768—73 ludzie rónych obozów, jak rów-

nie statyci, nie nalecy do adnej partyi.

Takim bezstronnym obywatelem by Józef Sanguszko,

marszaek litewski, przyjaciel wielu konfederatów, ale sam
nieczynny na scenie bojowej, trzymajcy si zdaa od

dworu, ale niezaraony adn pasy detronizatorsk; gowa
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nietwórcza, przecitna, ale te wanie interesujca ze wzgl*
du na sw symptomatyczn przecitno. Marszaek jeszcze

przed Konfederacy Radomsk, i potem przed niedoszym

Sejmem listopadowym 1768 r. obmyla wszechstronn prze-

budow pastwa przy spodziewanej pacyfikacyi. Pragn
„form rzdu uoy tak, eby naród nieupodlony, równy

innym i mocny widzie; t za moc tak ubezpieczy...,

aby nie bya cika i straszna krajowi, i eby wedug przy-

kadu dawnycti Rzymian nie obrócia si na wasnyci oby-

watelów". Trudno zewntrzna polega na tem, jak ,moc

ssiadów z saboci nasz pojedna*. Na to jest rada:

.form rzdu uoywszy, dworom ssiedzkim j komunikowa,
które to uoenie raz uczynione, bdzie to traktat niewzru-

szony midzy królem, narodem i ssiedzkiemi potencyami".

Uwolni si tem ssiadów „od tego czuwania ustawnego,

z którego si wydoby inaczej nigdy nie bdzie w naszej

mocy". Król przez mio ojczyzny pozwoli moc swoj
okreli, „a w tem niby osabieniu uzna si by mocniej-

szym". „Forma rzdu jest dobrze podzielona na Komisy
Ekonomiczn, Wojskow i Juryzdyczn", trzeba je tylko na-

leycie opisa. Komisarzy naley obiera na sejmie przez

gosowanie tajne, a nie na sejmikach (jak chcieli niektórzy

republikanci). Poow dawnych komisarzy mona obiera

powtórnie. Termin urzdowania kadego kompletu — dwu-

letni od sejmu do sejmu. .Posami za z kadej Komisyi

nad szeciu eby nie byo, ci za szeciu passivam, reprae-

sentativam et justificativam vocem eby tylko mieli, ale

nie activam co do materyi Komisyi obydwóch" (zapewne

Wojskowej i Skarbowej — próba rozczenia wadz;. Senat

zostanie Senatem, tylko nie powinien si wdawa w sza-

funek skarbu. Wojsko rozlokowane po województwach po-

piera ma egzekucy wyroków. Na sejmach wszystko prócz

materyi pastwowych (utrzymania wiary, caoci i wolno-

ci, wojen, traktatów, odmiany i redukcyi monety) podlega

gosowaniu wikszoci. Tu nastpuje miaa nowo:
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„Sejm za cigy (Permanent) aby by od sejmu do sejmu

ordynaryjnego trwajcy. Decyzya za na tym Sejmie aby

nie moga by w mniejszej liczbie nad 12 posów, 10 se-

natorów z kadej prowincyi i szeciu ministrów". Inaczej

mówic, autor proponuje Sejm gotowy z minimalnym
kompletem 72 czonków, w tem polowa posów, poowa
senatorów. „Sejm za ordynaryjny gdy nastpi, aprobowa
lub reprobowa bdzie móg wszystkie ustanowienia' *J.

Sanguszko nie przemyla swej koncepcyi do koca i przy-

plta do niej niejedn obc domieszk. W planie jego

warto bd co bd zaznaczy, e autor nie widzi koniecz-

noci zjednolicenia wadz wykonawczycti, spodziewa si
bowiem rkojmi jednoci zarzdu w nieprzerwanem funkcyo-

nowaniu Sejmu. Administracy specyaln ctice postawi
w obliczu ustawicznie czynnego prawodawcy, zamiast j
koncentrowa i przeciwstawia temu ostatniemu, jako si
niezalen. Podobny zwizek midzy cigoci Sejmu
a zbytecznoci Rady Nieustajcej pamitamy ju u Lesz-

czyskiego; zobaczymy go dalej w pogldaci Augusta Su-
kowskiego i ostatecznie w praktyce Wielkiego Sejmu.

Bliskie powinowactwo istnieje midzy zamiarami San-

guszki a „Sumarycznym projektem reformy rzdu Rzplitej

Polskiej", jaki niepodpisany autor przysa do gabinetu

wersalskiego w czerwcu r. 1770. Z niektóryci oznak roz-

poznajemy w anonimie z ca pewnoci Cezara Fyrriisa

de Yarille, znanego przyjaciela i poniekd ucznia Konar-

skiego, a domownika i nauczyciela modyci Sanguszków.

Pyrriis, pó-Polak, pó-Francuz, podsuwa mocarstwom y-
czliwym Polsce rad, aby przy pokoju rosyjsko-tureckim

wday si w .przetopienie prawodawstwa Rzplitej". Wska-
zówki reformatorskie autora stanowi dalsze rozwinicie

pogldów, wyraonyci w listach z r. 1764 do Jana San-

guszki, które w r. 1769 zostay ogoszone, jako „Lettres

) Projekt reformy rzdu (AS 1038).
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sur la constitution actuelle de la Pologne" 'j. Naród iia

zgromadzeniu pacyfikacyjnem ustali wikszoci gosów
niezmienne prawa kardynalne, do których odmiany po-

trzebna bdzie nadal zgoda 'V«o czci Sejmu. Tutaj nale-

e bdzie sukcesya tronu, unormowanie wadzy monar-

szej w tym duchu, aby król by nietylko posusznym sug,
ale i potnym opiekunem ustaw; dalej, prawa i przywileje

senatu oraz szlachty, prerogatywy urzdów przy obwaro-

waniu ich wzajemnej podlegoci, okrelenie praw dysy-

dentów z uwzgldnieniem pierwotnych ustaw, ale te i wy-

maga spokojnoci publicznej; wcielenie (inkorporacya)

prowincyi, zwaszcza Litwy, nieoderwalno posiadoci len-

nych, ograniczenie wadzy sejmów odnonie do udzielania

indygenatu (nadal nie inaczej, jak za zgod */> gosów).

Prawa kardynalne skasuj raz na zawsze liberum veto i za-

stpi je rzdami wikszoci na sejmach i sejmikach, na-

ka now kodyfikacy praw, podziel nanowo i obróc
w wieczyst dzieraw {bail perpuel) starostwa i kró-

lewszczyzny, wreszcie ustanowi Rad Nieustajc. Naprze-

kór naukom Monteskiusza Pyrrhis chce z niej zrobi zara-

zem instancy sdow apelacyjn, instancy, przestrzega-

jc legalnoci w sdach i administracyi, tudzie naczelny

organ „policyi ogólnej". Jak rozumie ten termin i jak

wyobrazi sobie stosunek nowej magistratury do dawnych,

autor nie wyjania. Skoro jednak Rada ma czuwa nad

wykonywaniem ustaw midzy sejmami, to zapewne otrzyma

i wadz do wprowadzania ich w czyn, i to tem wiksz, e
autor, liczc na ni, przewiduje nadal sejmy co 3 lub 5

lat, a nie co dwa lata. W skad Rady wejd król przewo-

dniczcy, prymas, ministrowie jako czonkowie z urzdu,

nadto 6 senatorów i 12 przedstawicieli szlachty, obieranych

po dwóch, wzgldnie po czterech na sejmikach genera

-

») Por. Szyjkowski, Myl Jana Jakóba Rousseau w Polsce w XVIII

wieku. 56.
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nych przez prowincye. Prawa kardynalne opisz termin

funkcyi czonków obieralnych, przedmiot i form dziaa-

nia nowego organu, jego odpowiedzialno przed Rzplit;

zarazem wyszczególni sprawy podlege Radzie, odgrani-

czajc je od materyi sejmowych. Przewiduje si z góry, e
do tych ostatnich nalee bd wedug ustaw kardynalnych

tak zwane materye stanu, t. j. kwestye pokoju lub wojny,

traktaty, kontyngens rekruta, budet dochodów i wydatków,

waga, stopa i rodzaj monety. Autor radzi, aby o tern

wszystkiem stanowiy izby nie inaczej, jak wikszoci

Vio gosów O-

Plan Pyrrhisa drog przez Wersal nie wpyn na losy

Rzplitej; jeeli jakie echa jego brzmi w póniejszem

ustanowieniu Rady Nieustajcej, tudzie w emfiteutycznej

reformie starostw, to przedostay si one tam za pore-

dnictwem osób, których, jak n. p. Sanguszków, autor za-

pozna z swym memoryaem.
O innych zamysach ogólnej przebudowy rzdu, po-

wstaych w Polsce midzy dwoma sejmami delegacyjnymi,

1767/8 i 1773/5 r., niewiele da si powiedzie. Sycha, e
jaki system, zbliony do konstytucyi angielskiej, a wic
moe obejmujcy Rad Gabinetow, obmyla eks kanclerz

Zamoyski. Wolno mniema, e i król i Czartoryscy w chwi-

lach przebysku lepszej doli wracali myl do dawnych swych

de. Mogo to by albo w latach 1768 i 1771, kiedy Ka-

tarzyna II staraa si o ich pomoc do pacyfikacyi, albo w la-

tach 1769—70, kiedy liczono na porednictwo Anglii, oraz

mocarstw katolickich midzy Warszaw a Petersburgiem".

Ze swej strony wznawiali przeciwkrólewskie plany

reakcyjne pseudopatryoci z pod znaku rosyjskiego: Po-

doski, Ignacy Twardowski, Adam Poniski, Modziejowski,

Ostrowski; lecz nieatwo im byo nawet w pomyleniu ze-

pchn naw reform z tej kolei, na któr skierowali j

>) Materyay Nr. 9.

Oeneza Rady Nieustajcej.
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Czartoryscy. Memorya n. p., w którym 1'oniski i Ksawery

Branicki w padzierniku r. 1769 wykadali ambasadorowi

Wokoskiemu porzdek uspokojenia oraz dalszego urz-

dzenia Rzplitej. przyjmowa za rzecz naturaln i dla na-

rodu poyteczn utrzymanie Komisyi Skarbowej, odrzuca

tylko Wojskow i zamiast niej przydawa hetmanom ase-

sorów do sdów wojskowych '). Wokoski by nawet za

utworzeniem przy buawie Rady Wojennej, byle niezale-

nej od dworu; jako Rosyanin, nie chcia on wzmoenia ani

korony polskiej, ani hetmastwa*). Takich i tym podo-

bnych niedojrzaych podów musiao si napleni duo.

póki wszelkie reformy wisiay w powietrzu, czekajc na

wynik wojny konfederackiej i tureckiej. Jeden motyw po-

wtarza si atoli regularnie w caej mozaice ówczesnych

idei: kollegializm zdobywa po kolei wszystkie umysy. Jak

dawniej Konfederacya Radomska zaczynaa od potpiania

czterech juryzdykcyi, a koczya na ich naladowaniu we
wasnej praktyce , podobnie teraz Konfederacya Barska

w pierwszej z brzegu odezwie publicznej (4 marca 1768)

piorunowaa na wywrócenie formy rzdu, na zniesienie

wadzy hetmaskiej ^), i wnet sama wkraczaa na potpione

tory. Te same „narzdzia despotyzmu", które si oskarao
cicho i gono, u swoich i obcych *), narzucay si konfe-

deratom, jako jedyna godna zaufania forma organizacyi.

Powstaway po województwach izby konsyliarskie, ponad

wszystkiem Generalno, zoona z marszaków i konsylia-

rzy wojewódzkich; w chwili jej rozproszenia na tuaczk
zawiza si cilejszy komitet wykonawczy, gównie dla ro-

kowa dyplomatycznych. Niedo na tem, zarzd skarbowy

») H. Schmitt, Panowanie Stanisawa Aug. Poniatowskiego, III, 317.

*) Uwagi Wokoskiego nad powyszym planem w AMSZ.
») Szcz. Morawski, Materyay do Konfederacyi Barskiej, 33-7.

*) Pismo K. Gomoliskiego do Choiseula 29 lipca 1769 (AE).

Manifest gravaminum i kwietnia 1770 r., Trzy owiadczenia Konfederacyi

Barskiej, 166—184.
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Generalno przekazaa po krótkich dowiadczeniach oso-

bnej Izbie, sprawy wojskowe — Radzie Wojennej. Gorliwie

popiera takie zarzdzenia Dumouriez; a wszystkie one,

w wszym czy szerszym zakresie, odpowiaday w zupe-

noci wykltym magistraturom warszawskim. Dsali si na

takie nowoci niektórzy zacofacy lub intryganci; gniewa
si zwaszcza Wessel, który nie poto rzuci si w ryzykow-

n awantur, aby i w niej mie apczywe rce sptane
przez jak izb czy komisy. Ale na jego interpelacy mia
szef Generalnoci, Pac, dobr zasadnicz odpowied: „W tak

wielkim celu ratunku ojczyzny przystoi pierwsz mie zawsze

pilno na prawdziwy i esencyalny poytek, nieli na szko-

dliw prawno, i wicej nam podobno czynioby chway
nie zapatrywa si, kto pierwszy wynalaz drog, tylko wi-

dzie, czyli dobra droga jest wynalezion"^).

Tak spacano da duchowi czasu w praktyce. Teore-

tycznie, na przyszo Konfederacya o ile wiadomo, nie

miaa jednolitego programu naprawy. Plan, uoony w chwili

jej poczcia, jeszcze przed porwaniem senatorów przez Re-

pnina, przy wspóudziale Wacawa Rzewuskiego, a pewno
i Sotyka i Krasiskiego, pozosta potem wasnoci poje-

dynczych wyznawców. Wszystkich mylcych Barzan, od

najstalszych filarów do najprzygodniejszych przybdów
w rodzaju Augusta Sukowskiego i Ignacego Massalskiego

czya ch usunicia raz na zawsze nieufnoci midzy
majestatem i wolnoci *), ale czyim kosztem mia si do-

Puaski, Szkice i poszukiwania historyczne, IV, 325.

») Ob. np. plan wiosenny marszaków maopolskich z r. 1769 za-

komunikowany Sasom przez Jana Poniskiego w AD. Instrukcya tajna dla

ajenta, przeznaczonego do Francyi od marszaków litewskich, z sierpnia

i wrzenia 1769 r„ owiadcza si za utrzymaniem Komisyi Skarbowej

w niezalenoci od przyszego króla, odebraniem temu szafunku wakan-

sów i t. d. (AE, Dantzick). Ksidz Doublier, sekretarz Wessla, do K, Go-

moliskiego w Paryu 1 padziernika 1769: „detruire enfin cette dfiance

eternelle entre la majeste et la libert* (Os)
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kona ów kompromis, o ile w duchu republikaskim, o ile

zgodnie z aspiracyami Radomian, to zaleao od prze-

kona jednostek i od wyboru nastpcy Poniatowskiego po

jego upragnionej detronizacyi: niejedn prerogatyw lub

instytucy, której zazdroszczono Ciokowi, ofiarowanoby

chtnie Fryderykowi Augustowi saskiemu.

Znamy bd co bd pogldy paru wybitniejszych

szefów. Najtsz inteligency caego walczcego obozu

by Adam Krasiski, biskup kamieniecki. On, jako gówny
inicyator caego ruchu, najkonsekwentniej pewno przecho-

wa i najlepiej przetrawi idee pierwotnego planu z r. 1767^

on te najgodniej reprezentowa cigo myli politycznej

konfederatów pomidzy dob Repnina i dob Stackelberga.

Moc bezporedniego odczucia i zdrowego rozumu wieje

z biskupiego „Projektu do poprawy praw i rzdu". Kra-

siski zredagowa go dopiero w marcu 1773 r. z myl
o bliskim sejmie nadzwyczajnym, ale obmyli ju w la-

tach 1768—72 na gruncie dowiadcze z dni saskich i sta

nisawowskich. Bd co bd zarówno „projekt", jak po-

przedzajce go „Refleksye o prawach rónych i rzdach

dobrych kadego pastwa" s utworem nawskró orygi-

nalnym, wcale nie zaczerpnitym z planów, jakie trzy dwory

rozbiorcze zamierzay w r. 1772 narzuci Rzplitej. Krasiski

pamita o wszystkiem: i o ulepszeniu stosunków wocia-
skich, i o zapewnieniu skutecznoci sejmów {pluralitas we

wszystkich sprawach okrom praw kardynalnych, któremi

bd: król katolik, wojna zaczepna, wolno i niepodlego,
oderwanie prowincyi); chce przeksztaci Komisy Skarbow*),

odebra królowi szafunek wakansów*), zorganizowa su-

») W r. 1766 Krasiski z Sotykiem chcieli, aby komisarzy szlacht

obieray województwa (nawet w razie wakansu midzy sejmami), a sena-

torów mianowa król wedug porzdku, jak rezydentów. Ob. ich ,Propo-

zycye" ówczesne (AU 314).

») Ten punkt, obok zniesienia bezkrólewia, figuruje ju w .sistemma

en abrege" biskupa z czasów przed wybuchem Konfederacyi Barskiej.

(ACz 8:^3).
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b dyplomatyczn, wreszcie zreformowa przyboczn Rad
Senatu. Chce nadal utrzyma zasad, e król nie powinien

nic czyni bez rady tego ostatniego, a to w myl daw-

nych ustaw jakote nowych, proponowanych do wprowa-

dzenia: „Senatu Rad przy boku królewskim wojewodów
dwóch z kadej prowincyi, kasztelan jeden z kadej pro-

wincyi, ministrowie wszyscy skada maj. Ci sami nie od

króla, ale przez sejm, przez tajne gosowanie obierani by
powinni". „Senatorowie ad latus trzy razy w tydzie sesy
odprawia maj, na których materye wszystkie, dawnym
prawem do Rady Senatu nalece, razem z temi, które na-

stpujcem nowem prawem przydane bd, wikszoci go-
sów wedug opisów o Radach Senatu konkludowa i decy-

dowa powinni". Wypadaoby std, e ta instytucya przy-

boczna ma tylko radzi nad zwoywaniem Sejmów nadzwy-

czajnych, nad asygnacy nieprzewidzianych wypat ze skarbu,

nad wyprawianiem i przyjciem niszej rangi poselstw za-

granicznych, i nad niektóremi innemi materyami niesejmo-

wemi. Dalej jednak ta dodatkowa sfera bardzo si rozsze-

rza: Krasiski skada na Senat przyboczny wszelkie roko-

wania z obcymi dworami, kae mu przyjmowa przeoe-
nia posów cudzoziemskich i kierowa dyplomacy polsk
wedug uznania wikszoci czonków. Nadto senatorowie

przyboczni „maj odbiera wszystkie memoryay od wszyst-

kich Komisyi", tudzie projekty i yczenia, dotyczce tak

spraw ekonomicznych, jako te wojskowych, a odebrawszy,
nad niemi deliberowa i wczenie roztrzsa, celem formo-

wania propozycyi i podawania onych stanom; z innych

ustpów pisma wida, e autor chcia przyzna Senatowi

wyczne prawo inicyatywy rzdowej, pozostawiajc najwy-

ej województwom prawo zgaszania na Sejm swoich pra-

gnie. e dotd tak uprzywilejowan inicyatyw cieszy si
KomisyaSkarbowa, to jest wedug niego „pierwszy miech".
Komisya moe wiedzie potrzeb rzeczy ekonomicznej, ale

to nie dosy. Chodzi o to, aby jej pomys nie wywraca
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porzdku pastwowego, wojskowego lub obywatelskiego.

„Naley pierwej mówi ze wszystkiemi magistraturami

i wspólnie roztrzsa, jeeli sposób wynaleziony jest przy-

zwoity", albo „jeeli projekt wykonania nie zawadzi o cu-

dzy wgie". miech biskupa byby moe dyskretniejszy,

gdyby mu autorowie Komisy i przypomnieli, e w r. 1764

musiano wiele pilnyci nowoci kry pod skromnemi na-

zwami, w obawie przed krzykiem przyjació partyjnych sa-

mego Krasiskiego. Ale mniejsza o te wspomnienia. Do
brze, jeeli ko umie uczy si z cudzych dowiadcze,
a tego niktby biskupowi kamienieckiemu nie zaprzeczy.

W miar pisania system jego ronie. „Senatorowie maj
by od Sejmu do Sejmu naznaczeni. Ci sami maj mie
wadz wykonywania praw na sejmie stanowionych. Aeby
wszystkie prawa wypenione i egzekwowane byy przed

nadejciem nastpnego Sejmu, do czego maj wszystkich

znagla listami; zreszt w „objanieniu" tego punktu moc
wykonawcza ogranicza si do juryzdykcyi dyscyplinarnej

nad Komisyami Skarbow, Wojskow, Menniczn, Brukow
i t. p., z prawem odsdzania komisarzy od urzdu. Wreszcie,

jakby po wahaniu, ten dumny karmazyn, peen wzgardy

dla drobiazgu szlacheckiego, dopisuje ustpstwo: do se-

natu przybocznego przyda mona szeciu ze szlachty, to

jest po dwóch z prowincyi, z gosem czynnym albo te
biernym. Przeszo bowiem uczy, e „obywatele nie wie-

rz Senatowi, Senat zawsze podejrzany jest obywatelom,

a tak wszystkie trzy spryny, rzd pastwa skadajce,

same si midzy sob pasuj... Kada magistratura, w któ-

rej z tych trzech stanów nie ma jeden influencyi, musi by
okrzyczana i ohydzona". Co gorsza, sam przez si Senat

nie ma dostatecznej powagi, jest ledwo „cieniem na miej-

scu zniknionego Sejmu". Tak z biegiem myli biskupa da-

wni rezydenci rozrastaj si w Rad Nieustajc, powoan
gównie do prowadzenia polityki zagranicznej i do nadzo-
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rowania wszelkiej administracyi, jakkolwiek nie do bez-

poredniego rzdzenia ')•

Od realistycznycli wskazówek Krasiskiego mocno

si róni myli reformatorskie gównego dyplomaty Barzan,

Michaa Wielhorskiego. Kuctimistrz litewski, niegdy (1766)

gówny naganiacz rzdów wikszoci, potem pierwszy oskar-

yciel w Moskwie „despotyzmu" Stanisawa Augusta oraz

przypisywanej mu „Rady Stanu", mia ju w roku 1767/8

naszkicowany w tece plan przywrócenia dawnego rzdu

polskiego wedug pierwiastkowych ustaw Rzplitej *). Potem

wozi swe doktryny do Parya, przeuwa, przerabia; nie

ufajc wasnej teoretycznej mdroci czy te chcc sobie

przyda autorytetu, zaprosi do porady ksidza Mably'ego

i Jana Jakóba Rousseau; obu dostarczy informacyi histo-

ryczno-prawnych, podsun nawet wasne pogldy, poyczy
Rousseau'owi rkopisu Mably'ego, a wreszcie w r, 1772

przygotowa do druku pierwsz redakcy swego traktatu.

Trudno rozróni, co wypracowa Welhorski we wasnym
mózgu i podda cudzoziemcom, a co zawdzicza tym osta-

tnim. Dlatego, nie znajc pierwszej jego wersyi, a znajc

skdind zdolno Mably'ego i Rousseau'a do oryginal-

nego mylenia, wolimy najpierw przedstawi pomysy Fran-

cuza i Szwajcara, a potem Polaka.

Mably w traktacie Dugouvemementet des lois dePologne

radzi konfederatom, abyca wadz wykonawcz zoyli w rce
Senatu, obieranego przez szlacht. Ta wadza powinna obj
nawet wydawanie „regulaminów tymczasowych", wanych
do nastpnego Sejmu, a to mianowicie w razie milczenia

lub dwuznacznoci ustawy. Za to sam Senat ma otrzyma

od Sejmu cis instrukcy; bdzie musia spenia wol wa-
dzy wykonawczej, a sam wpywu na ustawodawstwo nie wy-

•) Biskupa Adama Krasiskiego traktat o naprawie Rzeczypospo-

litej, Przegld Narodowy 1913, t. XI, 356-7. 492, 49i, *97.

^) Wielhorski do mistrza Sackena 16 padziernika 1775 (AD).
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wrze. ,atwo dowie, e Rzeczpospolita wówczas tylko

moe by mdrze rzdzona, gdy moc prawodawcza sama

wyznacza ministrów, którym poleca egzekucy ustaw i za-

chowuje prawo pocignicia ich do odpowiedzialnoci oraz

sdzenia". Anglicy nie maj tego przywileju, wic te dwór

prawie zawsze wodzi ich za nos, a lud zapomina i niepo-

strzeenie zatraca swe zasady. „Senatorowie nie powinni

mie adnego udziau we wadzy prawodawczej. Jeeli wolno

im wkrca si do Sejmu i obradowa razem z posami...,

to pod pretekstem znajomoci spraw biecych zdobd tam

zawiele wpywu". Blisze kierownictwo nad rónemi ga-
ziami zarzdu obejm specyalne Departamenty czyli Rady.

Autor bowiem jest zdecydowanym kollegialist i prosto

w oczy mówi swym konfederatom: „o ile mogem zapo-

zna si z wasz administracy, sdz, i cae zo pochodzi

od waszych czterech ministrów: kanclerza, hetmana, mar-

szaka i podskarbiego". „Wadza despotyczna, zagarnita

przez nich w rónych dziedzinach ich wydziaów, zniszczya

wadz Sejmów, upodlia Senat i wtrcia senatorów w apa-

ty, jaka powinnaby mie miejsce tylko w Dywanie su-

tana". Otó Rady ministeryalne, kanclerska, hetmariska, mar-

szakowska i podskarbiska, przedkada maj wszystkie

sprawy do decyzyi caego rzdzcego Senatu, który, jak si
z dalszych ustpów dowiadujemy, zawiera ma nie cay stan

senatorski, t. j. biskupów, wojewodów i kasztelanów, tylko

personal 4 Rad, t. j. 24 konsyliarzy. Ministrowie nadal nie

doywotni, lecz obierani na cztery lata z grona senato-

rów, bd tylko prezesami swych rad; kada z nich liczy

bdzie 6 senatorów i kada odbywa bdzie dwa posie-

dzenia na tydzie. aden senator nie moe nalee na-

raz do dwóch Rad. Na kadym sejmie trzech starszych czon-
ków ustpuje, i izba obiera trzech innych. „Ministrowie

i konsyliarze mog wróci z wyboru do swej Rady nie pr-

dzej, jak po dwuletniej przerwie": inaczej ambitni intry-

ganci nie omieszkaliby zdoby przewag nad kolegami. Niech
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wic najlepiej strac nawet dotychczasow nazw, i tytu-

uj si poprostu senatorami przewodniczcymi. Ministro-

wie, obieralni, o ile mona, tylko z grona dotychczasowych lub

byych konsyliarzy, po upywie czterolecia wracaj nie do

Rady, lecz do szeregu zwykych senatorów. Przedstawiciele

szlachty w Radach s zbyteczni: obecno ich raziaby du-

m senatorów (!), groziaby zmieszaniem wadzy prawodaw-

czej z wykonawcz i naruszaaby równowag midzy ary-

stokracy i demokracy na jedn lub drug stron. Niepo-

trzeba w Senacie i biskupów: lepiej oni zrobi, gdy wicej

zajm si sprawami duchownemi, zamiast napenia skan-

dalem stolic, intrygowa i miesza si do spraw wie-

ckich. „Przez delikatno" proponuje ksidz-autor, aby

sprawozdania skada Sejmowi nie cay Senat, tylko po-

szczególne Rady. Wszdzie o wszystkiem decyduje wi-
kszo gosów, król w razie równoci ma dwa gosy, t. j.

dyrymuje. Podpisuj uchway tylko senatorowie, gosujcy
za, ale sekretarz notuje wszystkich obecnych*). — Ju na

pierwszy rzut oka atwo dostrzedz w planie Mably'ego od-

bicie instytucyi szwedzkich, którym ksidz prorokowa nie-

spoyt trwao; pozatem myl, aby minister przewodni-

czcy w departamencie wraca do rzdu senatorów i potem

znów przez udzia w specyalnej Radzie wspina si do mi-

nisteryum, brzmi jakby echo „Polisynodyi'* Saint-Pierre'a.

Pismo „O rzdzie i prawach Polski", ukoczone 31

sierpnia 1770 r., Wielhorski teje jesieni zakomunikowa
Janowi Jakóbowi Rousseau; ów po pórocznych rozmyla-

niach suy mu ,Uwagami nad rzdem polskim", gdzie

w sprawie organizacyi wadzy wykonawczej, jak i co do

wielu innych przedmiotów wyrazi zdanie odrbne, po cz-

>) CoUection complóte des oeuvres de Tabbe de Mably, a Paris,

Tan III de la Republiue, VIII, 108— 1 17, rozdzia 8, De la puissance exe-

cutrice relativement au Senat et aux ministres ou grands officiers de la

couronne; rozdzia 9: Refle.xions relatives aux lois qa'on a proposees sur

la formation du Senat et de la puissance executrice.
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ci osnute na dawniejszych zasadach ,[Imowy Spoecznej",

po czci zasugestyonowane przez Wielhorskiego. Nikt

szczerzej od genewskiego mdrca nie pragnie ukrócenia

drobnych tyranów, tych gównych sprawców polskiego nie-

rzdu; nikt nie widzi wyraniej, e tylko „szanowne i usta-

wiczne" grono dostojników, uzbrojone w ca moc wyko-

nawcz, sprostaoby takiemu zadaniu. *rzekonanie to jednak

miknie wobec obawy ujarzmienia samowadnoci narodo-

wej przez rzd. Mably dla zabezpieczenia wolnoci poli-

tycznej dzieli Senat na wspózawodniczce Rady i kaza

ministrom parokrotnie przebiega karyer od rangi senator-

skiej przez konsyliarstwo do ministerstwa. Rousseau tem

si nie uspakaja; przewiduje on albo zawiele rozstrzele-

nia midzy departamentami, albo wanie zawiele zjedno-

czenia w razie konfliktu z prawodawcami. „Wynalazek tego

podziau na izby czy departamenty jest nowoytnego po-

chodzenia. Staroytni umieli lepiej od nas zachowywa
wolno, a nie znali tego sposobu. Senat rzymski rzdzi
poow znanego wiata, a nie mia nawet wyobraenia

o tych podziaach". Nieche i w Polsce Senat-wykonawca

obywa si bez specyalizacyi. „Aby administracya bya silna,

dobra i dobrze sza do swego celu, naley ca moc wy-

konawcz skupi w tych samych rkach. Aby za nie uzur-

powaa ona zwierzchnictwa, na to znajd si trzy inne

rodki. Pierwszym jest czste zwoywanie' zgromadze pra-

wodawczych. Drugim — obieralno senatorów zamiast

dotychczasowej nominacyi ich przez króla. Trzecim, — wpro-

wadzenie do Senatu czonków, obieralnych terminowo. Rous-

seau zostawia tedy w Senacie 89 czonków doywotnich:

biskupów, wojewodów i kasztelanów wikszych, ale z cz-

ci tylko ich *) robi waciwy Senat rzdzcy, i tej czci
przydaje drugie tyle kolejno po sobie nastpujcych „sena-

*) „Comme, par la reform, le Senat revgtu de la puissance execu-

tive serait perpetuellement assemble dans un certain nombre de ses
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torów-deputowanych", czyli, inaczej mówic, doczesnych wy-

braców stanu rycerskiego. Tak zoony organ wykonaw-

czy utworzyby ,wadz porednicz" midzy izb poselsk

i królem, byby „do silny, aby kierowa rzdem i do
zaleny, aby podlega ustawom*. Operacya „dobra bo pro-

sta, a nadzwyczaj skuteczna". Zakres wykonawstwa roz-

szerzy si, bo odejd do róne materye partykularne, dotd
zaprztajce uwag Sejmów. Wreszcie, w jaskrawem prze-

ciwiestwie do Krasiskiego i Mably'ego, zwolenników su-

kcesyi tronu, Rousseau w fanatycznym zapale republika-

skim dyktuje now ustaw zasadnicz, aby korona nigdy

nie przechodzia z ojca na syna, i aby kady królewicz

polski nazawsze by wyczony od nastpstwa tronu. Im

mniej myle bdzie król o sukcesyi tronu, tern pilniej

zajmie si saw i szczliwoci pastwa*).

Có zrobi Wielhorski, sam peen uprzedze, a wy-

stawiony na sprzeczne rady wysokich autorytetów? Poszed,

jak eklektyk, nietrzewym, zygzakowatym krokiem, obijajc

si naprzemian to o Mably'ego, to o Rousseau'a, pchany to

w prawo, to w lewo si radomskich swych przesdów.

Wzi z Rousseau'a predylekcy do wolnego obioru kró-

lów; z przeciwnymi argumentami Mably'ego zaatwi si
w ten sposób, e je przytoczy w caoci, ale przytoczy

i póniejszy list ksidza, gdzie ów ze wzgldu na chwi-

lowe podczas egzekucyi rozbiorowej niepodobiestwo obra-

nia dobrej dynastyi radzi nie wprowadza sukcesyi, bo

z niej skorzystaliby tylko wrogowie Polski. Elekcy unor-

meinbres, un nombre proportionne de senateurs deputes seraient de m^-

me tenus d'y assister k tour de role... Par ce changement a peine sen-

sible, ces castellans ou senateurs deputes 'deviendraient reellement autant

de representants de la Diet qui feraient contre-poids au corps du Senat";

nieco dalej dokadniej: „le Senat mi-paiti de membres a temps et de

membres a vie".

O Por. nasz artyku „Jan Jakób Rousseau doradc Polaków*, Themis

Polska t. U, zeszyt 2.
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mowa w sposób do oryginalny. Zamiast dotychczaso-

wych dugich bezkrólewi, tumnych zjazdów i niby jedno-

mylnych aklamacyi, zamiast proponowanego przez Rous-

seau'a losowania z poród trzech kandydatów Piastów

(z wyczeniem cudzoziemców), proponuje Wielhorski co-

roku cichy pisemny obiór nastpcy tronu przez wojewódz-

twa, którego wynik byby ogaszany tylko w razie mierci

lub detronizacyi panujcego (bo i detronizacya wchodzi

w jego „pierwiastkowy" systemat). atwo oceni z pra-

ktycznego punktu widzenia takie coroczne elekcye. Dalej,

„powinnimy mie króla, lecz mie go bez mocy i prawie

bez wadzy, aby nie by zdolnym ani nas psowa przez

aski, ani nami rzdzi bezprawnie". O osob takiego figu-

ranta nie bdzie dbaa zagranica, bo „kiedy w Wenecyi

obieraj do, bynajmniej si w to nie mieszaj cudzo-

ziemcy". Przeto „niechajby do wszystkich urzdów naród

czterech podawa kandydatów, król niechajby mia moc
wybierania ze czterech jednego", — jak to si dotd pra-

ktykowao z sstwem i pisarstwem ziemskiem. Starostwa

wydzierawi albo obróci na dochód urzdników pu-

blicznych, albo sprzeda prawem dziedzicznem za czynsz

i terminow spat. Form za rzdu naogó bierze Wiel-

horski od Mably'ego. Na miejsce dawnych Senatusconsi-

liów i rezydentów tworzy now Rad Senatu i przelewa

na ni nietylko cakowit wadz wykonawcz midzy Sej-

mami, ale i moc tumaczenia ustaw, jakote stanowienia

przepisów tymczasowych w wypadkach wtpliwych lub nie-

uregulowanych prawodawczo. Przezorno republikaska

nie dopisaa tu autorowi: nie przewidzia, jakie zarzuty

despotyzmu wytoczy opozycya krajowa Radzie Nieustaj-

cej wanie z powodu interpretacyi ustaw.

Atrybucya to tern niebezpieczniejsza, e pan Kuchmistrz,

przyznajc zasadniczo wadz prawodawcz tylko stanowi

szlacheckiemu , odcza od niej dobitnie wykonawstwo
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i oddaje je Senatowi. Nowa Rada Senatu skada si bdzie

z czterech Rad ministeryalnych, zwanych Rad Marszaków,

Kanclerzów, Hetmanów i Podskarbich (do wyrana remi-

niscencya z Leszczyskiego). W kadej zasiadaby jeden

minister i szeciu senatorów, po dwóch z prowincyi. Rezy-

dencya — przez cztery lata w Warszawie, potem przez

dwa w Grodnie. Rady ministeryalne projektuj, rozstrzyga

plenum. To ostatnie waciwie powinnoby si skada tylko

z 28 czonków, ale autor, nie chcc robi przykroci znajo-

mym senatorom, dopuszcza do wadzy wykonawczej wszyst-

kich stu kilkudziesiciu wojewodów i kasztelanów. Wo-
laby te dla uniknicia przewagi doywotniego ministra

fachowca nad dyletantami senatorami (te doywotnimi)

zastpi go obieralnym senatorem prezydentem poszcze-

gólnej Rady i nawet zakaza ponownego obioru na prezy-

denta tej samej osoby; godzc si atoli z trudnociami

chwili, pozwala na przewodnictwo ministrów w zreformo-

wanym Senacie. Szlachta na sejmie bdzie moga przy-

dzieli do kadej Rady wicesgerenta, pisarza i regenta z go-

sem doradczym do prowadzenia ksig. Plenum Senatu na

domiar potgi bdzie mogo ukada projekty rzdowe na

nastpny Sejm, które król ogosi w uniwersaach. Oczy-

wicie „król w przypadku jedynie równej liczby gosów
Senatu bdzie móg zdaniem swojem rozwiza wtpliwo".
Pod zwierzchnoci Senatu urzdowa bd po wojewódz-

twach nisze juryzdykcye, odpowiedzialne przed nim i po-

suszne, jako to Komisye Wojewódzkie Porzdkowe, Sdowe
(do spraw juryzdykcyi asesorskiej) i t. p. ^).

Zanotowalimy z okresu barskiego sze projektów

ogólnej reformy administracyjnej bd pochodzenia pol-

skiego, bd przynajmniej powstaych za polsk podniet.

') O przywróceniu dawnego rzdu wedug pierwiastkowych Rze-

czypospolitej ustaw, 1776, r. IV: O wadzy wykonawczej, str. 118— 155,

rozdzia VIII: O królu, str. 265-303.
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Statyci wiksi i mniejsi, rónych odcieni przekonanio-

wych, zwolennicy i przeciwnicy dziedzicznego monarchi-

zmu, arystokraci i umiarkowani, w szlacheckim sensie,

demokraci, wszyscy zgadzaj si co do potrzeby uprz-
tnicia kilku anomalii. Domagaj si utworzenia staego

rzdu midzy sejmami; chc nada zarzdowi form kolie-

gialn; chc zespoli wszystkie gazie rzdu w jednem

ciele zbiorowem — w Senacie, Radzie Nieustajcej lub

w Sejmie gotowym. Prawie wszyscy s za rozszerzeniem

zasady obieralnoci i za odebraniem królowi tego, co do-

tychczas zastpowao jednolity rzd i subordynacy, -

nieograniczonego rozdawnictwa urzdów i dobrodziejstw.

Tre omówionych projektów narówni z wielu ubocznymi

dowodami ródowymi wiadczy niezbicie, e naprawy

rzdu w cisem znaczeniu yczono sobie w Polsce nie-

mniej gorco, jak reformy wadzy prawodawczej.

Na przeszkodzie stawaa, niezalenie od rozamów
wewntrznych, zagranica. Kada ona na Polsce duszc
sw rk, nawet zanim jeszcze przemówiy trudnoci do-

mowe. Od roku 1764 wroga kontrola Rosyi i Prus dawi

w zarodku wszelkie poczynania reformatorskie szerszego

zakroju; inne dwory, jak Austrya i Francya, nie przestaj

traktowa ich z zawistn niechci. Ruch wyzwoleczy

Barzan nie zdoa wywalczy dla Rzplitej swobody stano-

wienia o sobie, i nadal te kade gbsze przeobraenie

u nas pozostao kwesty midzynarodow, czekajc na

rozstrzygnicie w Petersburgu. Poczdamie, Wiedniu, a choby
i w Paryu lub Drenie, tylko nie w Warszawie. Polska

za spónion i myln realizacy myli Zauskich, Konar-

skich, Zamoyskich ponosi ledwo drobn czstk odpo-

wiedzialnoci. A gdy nareszcie w roku 1773 spisek trzech

gabinetów pofolguje nam i zgodzi si na zaprowadzenie

w Polsce pewnego elementarnego porzdku, stanie si to

pod pozorem wynagrodzenia za dokonany rozbiór, a na-

prawd celem stumienia na przyszo w Rzeczypospo-
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litej wszelkiej zdolnocj do rewindykacyi. Rada Nieusta-

jca Stackelberga bdzie narzdziem, sprytnie wynalezio-

nem na to, aby Polsk ze stanu letargu i nicoci mi-
dzynarodowej przeprowadzi gadko do nicoci bez-

wzgldnej.



ROZDZIA VII.

Rosyjsko-pruski plan pacyfikacyi z koca r. 1770. Polityka imperatorowcj

na przeomie. Na kim budowa? Saldem przy robocie. Dzieo potrójnej

zemsty. Geret. Codex Stanislai. Wszystko na zo Czartoryskim Kieru-

nek wstecz. Rokowania trzech dworów w sprawie ogólnego ustroju Rze-

czypospolitej. Tron dla Piastów. Rzplita nadal „mocarstwem poredniczem".

Austrya spónia si o jedn ide. Spisek przy t>oku Salderna. Poniski

do Petersburga Misya Stackelberga. Nowy kurs. Gromadzenie narzdzi.

Perekiczycy; Krasiski na pokusie, jego wskazówki. Bracia Sukowscy.

Zaleno ideowa od Konarskiego. Spisy krzywd i reform. Dyplomacya

ks. Augusta w czterech stolicach. Sejm cigy a skasowanie wolnej dy-

strybuty. Rada Województw Wielkopolskich.

Od chwili, kiedy dzieo Repnina z r. 1768 okazao si

bezwartociowem, bo wstrtnem dla caego narodu pol-

skiego, pastwa ocienne nieraz staway wobec kwestyi,

jaki zakres wewntrznego porzdku w Rzplitej nie zagra-

aby na przyszo icli deniom ekspanzywnym. Rozwa-

ano ogólne ramy przyszego poprawionego ustawodaw-

stwa, obmylano tak czy inn miar ustpstw ze strony

Rosyi w materyi dysydenckiej, takie czy inne „objanie-

nie" gwarancyi. Nie wszystkie momenty owych namysów
i waha zostawiy lad w ródach. Najwyrazistszy jeszcze

by plan pacyfikacyi, omawiany zim r. 1770— 1 midzy
Berlinem i Petersburgiem. Ksi Henryk Pruski zawióz

pewne wytyczne nad New, a Nikita Panin wyrazi o nich

swoje zdanie, jak si okazao, niemal identyczne z pru-

skiem. Bya tam mowa o uznaniu elekcyjnoci tronu i wol-
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nego „niepozwalam" za prawa kardynalne i niewzruszone,

gdy instytucye te jednakowo dogadzaj interesom Rosyi,

Prus i Austryi, dalej o uszczupleniu praw dysydentów, któ-

rym miano zamkn wstp do senatu i ministeryum, a ogra-

niczy wstp do izby poselskiej, znoszc w zamian za to

artyku o zbrodni apostazyi. Tak zwane „sprawy czysto

wewntrzne'^, n. p. zachowanie lub zniesienie Komisyi, zo-

stawiano Polakom do zaatwienia pomidzy sob. Przewi-

dziano, zgodnie z austryacko-prusk suggesty, wspóln gwa-
rancy trzech dworów nad nowym porzdkiem rzeczy.

Eguite i discrtion podporzdkowano z góry zasadzie ega-

lite des interts wszystkich trzech ssiadów Polski. Fryde-

ryk U zaaprobowa z kolei myli Panina, ale przyjcie tych

zasad przez Austry zawiso od dalszego rozwoju kwestyi

polsko-wschodniej, czyli, wedug ówczesnych zamiarów Fry-

deryka, od powodzenia jego inicyatywy rozbiorowej *).

Panin wypracowa powysze dyrektywy w zwizku
z programem zachowania caej Rzplitej pod kuratel ro-

syjsk. Ta przesanka leaa u podstaw instrukcyi Repnina,

Wokonskiego, Weymarna, Salderna. Wszelako w lecie r.

1771 caa polityka rosyjska ulega wstrznieniu i rady-

kalnej rewizyi. Katarzyna zdecydowaa si wzi zapat za

„milionowe" wydatki na Polsk do wspóki z Prusami

i ewentualnie z Austry; na chwil stracono z oczu dalszy

protektorat przyjacielski, oddano si namitnoci pocha-
niania zaborów. Aby tem lej strawi zdobycze, trzeba byo
zapewni sobie spokój w pozostaej Polsce, i to spokój

lepiej unormowany, ni pod dawnym rzdem fragmenta-

') Precis des sentiments du comte de Panin qu'il a eu Thonneur

de faire connalire a Son Altesse Royale Mgr. le prince Henri de Frusse

dans un entretien sur la pacification de la Pologne Saint-Petersbourg,

22 octobre (2 novembre) 1770, Pol. Corresp. XXX. 262-4. Inny plan Pa-

nina wzgldem uspokojenia Rzplitej, ogoszony przez Beera, Documente, 112,

owiadcza si za ograniczeniem wadzy ietmaskiej i odjciem komisarzom

prawa ponownego obioru.

Oeneza Rady Nieustajcej. 10
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rycznym wedug przepisów z lat 1764—8. Postanowiwszy,

e i'olska ma by i nadal nicoci, pomylano o narz-

dziach, któreby j w tej nicoci utrzymyway. Susznie ro-

zumiano, e najpierw trzeba znale w tym celu konkre-

tne siy polityczno-spoeczne, a potem przystosowa do

nicli form. Gdyby si nadali do suby Czartoryscy, wy-

padoby z nimi wej w kompromis o zasad wikszoci

i o Komisye. Gdyby wzi za fundament star oligarcii

republikanck, toby si wrócio do prerogatyw buawy
i kluczów, tworzc jednoczenie jakie kollegialne narzdzie

do ukrócenia familii i króla. Lecz i na jednyci i na drugici

byo ju zapóno. Czartoryscy w oczaci Panina byli zbyt

chytrzy i ambitni, t. j. w oczach historyi zbyt rozumni

i peni wiary we wasne powoanie odnowicielskie: wic dyplo-

macya pruska wprost aplikowaa wobec nich swoj star

recept, aby posugiwa si kadym, kto nie cierpi Czar-

toryskich ^). Potoccy, Radziwiowie, Lubomirscy, Sapie-

howie zanadto skompromitowali si udziaem w buncie.

Przytem poselstwo rosyjskie ju w marcu roku 1772 prze-

widywao rychy zwizek rodzinny midzy Czartoryskimi i

Lubomirskimi a Potockimi, skutkiem czego musiaaby usta

rywalizacya, po wszystkie czasy tak dogodna dla Rosyi

i Prus«).

Chodzio o stworzenie zastpu wasnych kreatur, któ-

reby wszystko zawdziczay Rosyi i suyy jej równie dobrze

do zneutralizowania si polskich, jak suy narzucony król

nieboszczyk August III. Najpierw tedy Repnin, potem Wo-
koski, Weymarn, Saldem biedzili si nad ukrceniem bicza

z piasku na Polsk — daremnie. Jaowy piasek rozsypy-

1) Saldem bo Panina 1 kwietnia 1772 (AMSZ).

*) Saldem do Panina 14 marca 1772: ,Je prevois avec raison que

la familie de Czartoryski et Lubomirski et de Potocki s'uniront en peu

de temps par des mariages reciproues, et qu'il est temps pour la Russie

de mettre d'autres acteurs sur la scen", najlepiej, dwigajc na wyszy
szczebel drobn szlacht (AMSZ).
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wa si za lada podmuchem. Bezduszn „Rad Patryotycz-

n" Wokoskiego rozpdzi sam ambasador Saldern, po-

znawszy jej liciot. Byo to na wiosn r. 1771, kiedy kon-

federatów prowadzi do ofenzywy Dumouriez, a Austrya

wobec wojny rosyjskotureckiej gron przybieraa po-

staw. Sprawa rosyjskiej tiegemonii nad Polsk zawisa na

wosku, Fryderyk dobija targu w Petersburgu o Prusy

Zaciodnie; dawny program Motra Wielkiego musia run,
jeeliby si nie znalaz w Rzplitej ywio, godny rosyjskiego

zaufania a zdolny do uspokojenia kraju pod znakiem gwa-

rancyi praw dysydenckici i nierzdu. Saldernowi udao si
uwie ciwilowo króla i pchn na konfederatów wojsko

Ksawerego Branickiego; nie udao si z Czartoryskimi. Solms

w Petersburgu zwyciy. Ambasador ujrza siebie bez naj-

mniejszego punktu oparcia, pówiekowe wpywy rosyjskie

zrujnowane, a poow wszechwadztwa sprzedan Prusom

i Austryi za biaorusk misk soczewicy. W godzinach czar-

nej melancholii, wcieky na swój rzd, e go osadzi na

straconym posterunku i skapitulowa przed Fryderykiem,

wcieky na Polaków, e odmawiali suby, a najwcieklej-

szy na samego siebie, e si tak wprosi do Warszawy,

e obieca tam ocali urok Rosyi, a napeni Europ roz-

gosem swych szalestw i sromotnie zakoczy sw górn
karyer, — Saldern desperackim ruchem skierowa naw
carskiej polityki w Polsce na bezdroa bezmylnej zemsty.

Wiedzia, e l^olska w nierzdzie nie wytrzyma, e dla Sta-

nisawa Augusta dalszy bezad byby mk nieznon, ro-

zumia potrzeb reform lepiej, ni jakikolwiek inny cudzo-

ziemiec; zna si niezgorzej na polskich konstytucyach i na

zwyczajach innych pastw niedespotycznych. Czu wreszcie

w gbi duszy krzywd niewinnej Polski i hab Rosyi:

wic za t wielorak zgryzot postanowi udli Polaków
w najboleniejsze miejsce, strci ich napowrót w miazma-

tyczne bagno epoki saskiej. Od marca r. 1772 powica
wszystkie bezczynne chwile tej zacnej sprawie. Najpierw

10»
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wypisa litani kltw na Czartoryskich, aby ich raz na za-

wsze pogrzeba w oczach Katarzyny, jako egzystencyc nie-

wdziczne, podstpne i zbrodnicze ') Potem zabra si do

grzebania ich dziea. Zaprosi do roboty kilku pomocni-

ków, przedewszystkiem Benoita, k'óry chtnie j wglda
w ambasadorskie pomysy, niby poto, aby Fryderyk móg
si do nich zupenie zastosowa'). Drugim doradc zosta

zazdrosny i mciwy Essen, rezydent saski. Znany jest ten

katoskiej surowoci cenzor naszych obyczajów z epoki

upadku; nikt tyle bota nie wyla na ginc Rzplit, co ten

informator Herrmanna i caej literatury cudzoziemskiej o roz-

biorach. Owo Essen, naley wiedzie, nietylko czerni, ale

rozalony na Polaków, e si pozbyli dynastyi wettyskiej,

sam szerzy nierzd i zgnilizn, aby mie co czerni nadal,

i w tej intencyi, na wypadek przeduenia rzdów Ponia-

towskiego, chtnie czuwa nad robot Salderna »). Z zemst
saskirosyjsko-holsztysk zlewaa si w jedno oysko trze-

cia, niemniej zawzita, toruska. Saldem posadzi do pisania

wspówyznawc protestanta, Samuela Gereta , sekretarza

i korespondenta toruskiego w Warszawie, dobrego znawc
rzeczy polskich. Geret, peen niemieckiej, mieszczaskiej

i luterskiej nienawici do katolicko-szlacheckiej Polski, ywe

M Saldem do Panina 14 marca: „Je vois une mchancet decidee

dans la conduite des Czartoryski et de leurs partisans qui ne cherchent

que de porter sans cesse des obstacles et de mettre des entraves au re-

tour de la paix entre la Russie et la Porte et d'entretenir des divisions

dans leur propre nation", dalej o ,sentiments despotiues" i „credit effrene

de cette familie" (AMSZ). Essen do Sackena 23 maja, 6 czerwca p. s. (AD).

*) Saldem do Panina 25 marca i 1 kwietnia (AMSZ)
*) Essen do Sackena 18 marca, proszony przez Salderna o pomoc

za porednictwem trzeciej osoby, wymówi si od bezporedniego udziau

nadmiarem pracy, ale radzi „casser purement toutes les belles reveries,

faites depuis ITG", i zasign przytem zdania takich konfederatów, jak

Paca, Krasiskiego, Zboiskiego; 25-go: przeglda pierwsze arkusze ela-

boratu; 23 maja, 3 i 6 czerwca pragnie, aby Rosya przyja plan Salder-

na i konsekwentnie przeprowadzaa (AD).
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uosobienie wspomnie „rzezi" z r. 1724, o duszy raczej

pruskiej ni polskiej, raczej rosyjskiej ni pruskiej, odda
ambasadorowi do dyspozycyi swe pióro, i razem pisali

gruby foliant *). Waciwie komentowa ustawy polskie i pi-

sa Geret, nieudolny naladowca Lengnicha; Saldern przez

wdziczno obiecywa protekcy jego rodzinnemu miastu,

a sobie w oczaci carowej i ministeryum przywaszcza au-

torstwo elaboratu, ani sówkiem nie wspominajc o Gere-

cie. Bdzie z tego Codex Stanislai, zgrzyta pod adresem

Poniatowskiego" . Król zostanie do "), circumscriptus sicut

canis! *).

Tak powsta „Wykad przedmiotów, które zasu na

dalsze rozwaanie, jak tylko mocarstwa ssiedzkie uo
si wzgldem ostatecznego zaatwienia spraw polskicti".

Najpierw wykazywa tam Saldern, t. j. waciwie Geret,

ile to rónych zmian i w jakim celu wprowadzili Czarto-

ryscy po r. 1764; kad zmian komentowa w sensie bez-

*) List Salderna do Gereta 18 maja 1772, Neue Preussische Pro-

Yinzialbiatter, 1867, przedmowa do relacyi Gereta.

») Kssen do Sackena 14 marca (AD), Jakubowski, rezydent francu-

ski, do d'Aiguinona 27 marca lAEi. Relacye Gereta, Przewodnik Nauk. Li-

teracki 1874, str. 9. Kadziemy tu jeszcze dU charakterystyki ogólnych

de Salderna ciekawy ustp z wasnorcznego listu jego do Panina

z dnia 2H czerwca I772r . : „U m'est venu en t&te de vous donner encore

un projet pour une creation feodale dans TUkraine polonaise, qui servi-

rait d'une barriere entre la Russie et la !'olognedece cóte de la Dnieper.

Cette idee m'est venue absolument a cause de la grand portion des Au-

trichiens. Mais avant de le faire, ii me sera necessaire de savoir en ge-

nera les idees de V. E , avant de se donner la peine de feuiileter toutes

les anciennes constitutions et lois de la Hologne; or, ii faut qu'une telle

creation feodale, par exemple, dans la personne d'un hetman, fasse la de-

pendance de la Russie et de la Pologne pour la connexion feodale. En

cas que V. E. desapprouvera en genera cette idee, pouruoi travailler

a une ebauche d'un tel projet. Je vous jur que le travail me coute .." (AMSZ).

') Essen do Sackena 7 marca, wie ju o tym zamiarze (AD).

••) Essen do Sackena 2 wrzenia (AD>.
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granicznej ,ambicyi' ksit. Niedo, e bezecnie wyzy-

skali oni podczas bezkrólewia czyste zamiary Rosyi, aie

potem, gdy carowa otworzya oczy Polakom w Radomiu,

król i familia podstpnie wsunli do ustaw z r. 1768 rzeczy,

które obrzydziy je w oczacti narodu; potem przez Pua-

skici zanieczycili konserwatywn w zaoeniu i szczerze

\volnociow Konfederacy Barsk Nadal regu powinno

by w Polsce wszystko to, czego Czartoryscy nie cic,

t. j. elekcyjno tronu, oraz bezczynno króla i Rzplitcj,

jako jedyne sposoby utrzymania Polaków w cuglach, tak,

iby nadal nie trzeba byo obawia si zych skutków ich

zamieszek i wewntrznych niesnasek. A zatem znie wszyst-

kie reformy od r. 1764, przywróci równowag trzech sta-

nów, króla, senatu i szlachty, aby pograniczne mocarstwa

mogy za pomoc jednego lub dwóch stanów wywraca
wszystko, co przedsiwemie stan trzeci na ich szkod.

Wolno polsk przeszacowa stosownie do interesu mo-

carstw. Hetmastwu przywróci dawn wadz, tylko bez

monoci popeniania naduy. Podskarbi niech odzyska

cz prerogatyw, n. p. nominacy niszych oficyalistów,

przy odpowiedniem obciciu atrybucyi Komisyi Skarbowej.

Obie Komisye warto przenie poza Warszaw, obiór

komisarzy skarbowych odda województwom. Rodzin
królewsk oddali od ministeryów i godnoci senator-

skich, podobnie jak Wenecya i Genua postpiy z ro-

dzinami doów. Saldem, wbrew swym pierwotnym po-

mysom (z marca tego roku) i wbrew radom Benoita, zga-

dza si zostawi królowi szafunek wakansów i starostw,

ale chce go zobowiza do dawania ich te dysydentom

(tutaj duch protestancki chwilowo przyguszy ducha zemsty,

bo gdyby i za tym ostatnim i odda szafunek wyborcom,

albo organom kollegialnym, dysydenci tern trudniej zdoa-

liby si docisn do chleba). Tylko ministerya musi król

dawa jednemu z trzech kandydatów, proponowanych przez

Sejm. Dalej, naley obostrzy przepisy o nieczeniu trzech
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lub wicej starostw w jednej osobie i zapobiedz rzdom
prywatnej rady królewskiej. W tym celu .wypadnie ko-

niecznie z czasem zobowiza króla polskiego na zawsze

pod grob niewanoci do traktowania wszelkich spraw

politycznych za zgod wszystkich senatorów, jakich mu
przydawa bdzie Sejm" na czas od sesyi do sesyi. Ina-

czej niepodobna zapobiedz osobistym intrygom króla, ani

te pozna jego zamiary. Senat przyboczny naleaoby
zobowiza do protokólarnych sprawozda na sejmach,

podobnie jak to si dzieje w Szwecyi. Nie zawadzioby

te sposobem szwedzkim uzaleni mianowanie hetmanów

od prezentacyi przez Sejm >).

Saldem pod wpywem zalewajcej mózg furyi inter-

pretowa niektóre innowacye Czartoryskich z przesadn po-

dejrzliwoci. Przez wstrt do wyrazu „pluralitas" skazywa

nawet swój Senat na niemoc, gdy da ode opinii jedno-

mylnych. Zbytecznie siga po wzory do Szwecyi, gdy

wystarczao zacytowa polskie przepisy de reddenda ra-

tione senatusconsultorum albo o mianowaniu hetmanów na

Sejmie (od r. 1717 do 1736)*). Z tem wszystkiem spóka

dysydencka trudzia si nie nadaremno. Zdemaskowaa ona

denia odnowicielskie Czartoryskich lepiej ni ktokolwiek

przedtem i wypisaa dyrektywy na przyszo, które ciko
zawa na szali wypadków. Zwaszcza ten pomys skrpo-

wania króla na kadym kroku asystency Senatu i te na-

wroty myli ku Szwecyi oligarchicznej wycisn gbokie
pitno w naszych dziejach midzyrozbiorowych.

Los nie wymierzy Saldernowi nalenej sprawiedli-

«) Materyay Nr. 10.

*) Geret, który niewtpliwie by autorem ,Pro Memoria pour ser-

vir d'analyse sur Tarticle des charges ministerieUes" przy czerwcowych

depeszach Salderna, tendencyjnie wytumaczy mu przepis z lat 1733—6

(Vol. Leg. VI, 590), jakoby tylko hetmanów wolno byo mianowa po za

sejmem; nie zna on czy nie chcia zna wyjtkowej ustawy z r. 1717, któr
w r. 1733—6 zniesiono.
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woci. Nie on mia torturowa polsk konstytucyc na szwedz-

kiem ou prokrustowem, i jak on przemilcza zasugi Ge-

reta, podobnie Panin wplót jego myli w wieniec swojej

ciway. Z pocztku, o ile wida z jego korespondencyi,

odoy na póniej rozbiór expose ambasadora, czy te
zlekceway je, jako majaczenie starego, wykolejonego te-

tryka, i sam zwolna przygotowywa akcy mocarstw w spra-

wie przyszego urzdzenia Rzpliej. W marcu r. 1772. za-

raz po przystpieniu Austryi do ukadu podziaowego, za-

proponowa kontraientom, aby przyj za podstaw ów
plan pacyfikacyi, omawiany zim r. 1770—1. Król pruski

zaraz sformuowa rzecz, jako przywrócenie dawnego ustro-

ju, t. j. rozstroju polskiego, z pewnemi modyfikacyami tra-

ktatu o dysydentaci wedug yczenia Rosyi >). Potem, 19

kwietnia, rozmawiajc z posem austryackim Van Swiete-

nem, j rzuca nowe, wakie pomysy, jednoczenie son-

dujc pogldy dworu wiedeskiego: wróy przywrócenie

na dawn stop najwyszycti godnoci w Rzplitej, zapewne

ietmastwa i podskarbstwa, utwierdzenie liberi veto, jako

ustawy fundamentalnej; co do dziedzicznoci tronu okazy-

wa, czy te udawa pewne waiania. Raz dla uniknicia

w przyszoci zamieszek elekcyjnyci rzuca niby myl za-

miany Polski w monarchi dziedziczn; to znowu, syszc
od Austryaka, e dziedziczno sprzeciwiaaby si pierw-

szemu artykuowi planu rosyjskiego, napomyka o elekcyi

sukcesora vivente rege. Van Swieten i to uchyla, nietyle

z szczerej obawy przed zamieszkami, ile w przewidywaniu,

e rozstrzygnicie kwestyi przyszych panowan w Polsce

w chwili zupenego podporzdkowania Austryi widokom

Rosyi oraz Prus nie wypadoby na korzy Habsburgów.

Wreszcie ugodzi Fryderyk w samo sedno; zaprojektowa

now ustaw zasadnicz, aby nadal tylko Piast móg by
królem polskim, „mniejsza o to, czy nim bdzie jaki

>) Streszczenie depeszy Solmsa do Fryderyka II 23 marca 1772

w Polit. Corresp. XXXII, 85
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Ogiski, jaki Potocki, Poniatowski czy Czartoryski, czy

jak si tam jeszcze nazywaj te róne /t/" *). Obie zote my-

li: ograniczenie elekcyi do kandydatur piastowskich i uwie-

cznienie „wolnego niepozwalam" przesa zaraz do Peters-

burga, niby rzeczy proponowane przez Swietena*), pozwo-

li zreszt Solmsowi we wszystkiem i za wskazówkami

Panina. W maju mia ju gotowy pomys wynagrodzenia

Stanisawa Augusta starostwami za utrat dociodów i inne

moliwe szkody, jakieby wyniky z rozbioru i pacyfikacyi.

Decydujcych sów czekay jednak tak Berlin jak Wie-

de z Petersburga. Kaunitz zamiast wystpi z samo-

dzieln jak inicyatyw, wprost pyta Panina o rezolu-

cy na cztery punkta dotyczce uspokojenia i dalszego

uporzdkowania Polski. Uspokojenie obmyli minister ro-

syjski takie, jakie w istocie miao nastpi, t. j. przez sejm

i wymuszone cesye, przez korupcy i pogróki. Spraw
indemnizacyi l*oniatowskiego rozwizywa do lekkomyl-

nie, mianowicie za podszeptem Salderna chcia mu prze-

kaza cz latyfundyów Radziwia. Potockich, Czartory-

skich, Mniszcha ,i niektóre inne starostwa". Wreszcie przy-

szy ustrój chcia fundowa na elekcyjnoci z wycze-
niem nietylko kandydatów cudzoziemskich, ale i synów

panujcego monarchy, tudzie na dotychczasowym podziale

praw na trzy kategorye, z których tylko materye ekono-

miczne podlegayby wikszoci, materye pastwowe — je-

dnomylnoci, a prawa kardynalne byyby zgoa niezmien-

ne. T drog, pochlebia sobie Panin, Polska nigdy nie

wyjdzie ze stanu „mocarstwa poredniczego" (puissance

intermediaire), tak dobrze dogadzajcego ssiadom •).

Fryderyk pisa si oburcz i na petersburski sposób

wymuszenia cesyi i na paninowski plan uporzdkowania

>) Pol. Corresp. XXXU, 135

*) Tame, 137.

*) Cakowity tekst Sentiment du comte Panine sur uatre points

capitaux que mr. le prince Lobkowitz lui a communiues de la part de
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Rzplitej '). Teraz dopiero Kaunitz, piszc 24 lipca do posa
Lobkowitza */ Petersburgu, namyli si spyta, czyby nie

dobrze byo skasowa nareszcie liberum veto odnonie do

elekcyi oraz wszystkicli spraw sejmowych, prócz ratyfikacyi

przymierzy i wypowiedzenia wojny'). Rosyanin zdoby si^

na ciekawe wyznanie: e osobicie jest nie od wczoraj za

ograniczeniem veto, ale na przeszkodzie staj temu ^stare

przesdy" innych rosyjskich statystów — naley domyla
si: Orowa, Czernyszewów i Wokoskiego •), Podobne
zapytanie w Berlinie spotkao si oczywicie z protestem: e
przecie, majc gosowanie wikszoci dozwolone w prawo-

dawstwie, król polski acno powikszy podatki i wyjdzie

z klasy puissance interindiaire\ przeto jedynie elekcye

warto wyj z pod reguy jednomylnoci *). Jak Berlin za-

opiniowa, na tem Wiede poprzesta. Spotkamy si jeszcze

z niejednym przejawem yczliwszego traktowania reform

polskich przez Austry, ni przez jej wspólników, ale bd
to sabe wzloty gbszej myli i szlachetniejszego uczucia,

koczce si zwycistwem taniego sobkostwa, i miarodajn

rol odegraj w polityce habsburskiej nie owe spónione

mr. le prince Kaunitz. relativement a la pacification de la Pologne, u Bee-

ra, Die erste Theilung Polens, III, 13.=i-6, oraz w Sborniku,CXVIlI, 140—4;

skrócone Precis w Pol. Corresp., XXXII, 289-90.

') Do Solmsa 28 czerwca, Pol. Corr. XXXII, 291.

«) Przytoczone w Pol. Corr. XXXII, :-70.

') Appendii ad Instructionen pro bar. Reviczky : ,.Da sich Graf v. Pa-

nin gegen unsern Minister bereits dahin erkiaret hal, dass er iiber die

EinschrMnkung des liberum veto einerlei Meinung seie und seine Ab-

sicht schon langst dahin gerichtet gewesen sei, aber bishero durch einige

nicht gleich gesinnte gehemmet worden, welche ihre alten Yorurteile den

jetzigen Umstanden aufzuopfern sich bishero nicht entschliessen konnen,

gegenwartig aber nachzugeben wohl gezwungen sein wiirden, so ist alle

Hoffnung Yorhanden, das dieser wichtige Endzweck erreicht und hiedurch

die grósste Quelle der bisherigen polnischen Yerwirrung verstopft werden

dUrfte" (AW).

*) Van Swieten do Kaunitza 3 sierpnia o przebiegu audyencyi 31

lipca, Pol. Corr. XXXII, 368-74.
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dobre chci, lecz „Reponse amicale" z lipca 1772 roku,

w której Kaunitz akceptowa wiadome pogldy Panina ^).

Los Polski, jako „mocarstwa poredniczego" midzy za-

borcami, zosta w ten sposób przypiecztowany; w powy-
szyci ramach elekcyjnoci i jednomylnoci miaa nastpi
regulacya stosunków wewntrznych, zwaszcza administra-

cyjnych.

Saldem zanadto dobrze zyty by z Paninem i z du-

chem polityki Katarzyny II, by nie mia zgadywa, jak

Rosya obejdzie si z Polsk po rozbiorze i przedewszyst-

kiem z jej odrodzeniem. Gotów by przycisn do o-

na kadego, kto mu pomoe depta dzieo Czartory-

skich. Pomyla nawet o sprowadzeniu takich konfedera-

tów barskich, jak Pac, Wessel. ksi Fanie Kochanku,

i prosi Essena o porednictwo w ukadach z nimi *).

W Warszawie mia pod bokiem nik grupk moralnych

rozbitków, co nie trzymali ani z królem reformatorem, ani

z szermierzami wolnoci , konfederatami. Byy to szcztki

rozbitej przeze Rady Patryotycznej: Antoni Ostrowski, bi-

skup kujawski, zdolny i rozgarnity karyerowicz, niewdzi-

czna kreatura Czartoryskich; Lasocki kasztelan gostyski,

Mielyski kasztelan poznaski, Raczyski pisarz koronny,

wreszcie, las not least, Andrzej Modziejowski, biskup po-

znaski i kanclerz wielki koronny, oraz Adam Poniriski

kuchmistrz koronny =*). Ksidz kanclerz, Machiavel travesi

*) Repunse amicale du prince de Kaunitz Kittberg au sentiment du

comte de Panin sur quatre points capitaux relatifs la pacification de la

Pologne. Beer. Ul, 136 -8.

*) Essen do Sackena 6 czerwca p. s. II.; tene 13 czerwca. Zreszt

29 sierpnia pisze Essen, i Saldem co do Wessla i Franc. Wielopolskiego

robi trudnoci, gdy oni zanadto nalegali na detronizacy (AD).

») Pierwsza wzmianka o tern gronie w relacyi Salderna 14 marca,

blisza wiadomo 7 wrzenia, z dodatkiem: „et quelques autres qui se

sont jures le secret entre eux par la crainte dont ils sont saisis de se voir

exposes a la yengeance" (AMSZ).
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en abb, dwulicowy, lizki jak wii, niecierpia familii, zdra-

dza za pienidze tre narad ministeryalnych Wokoiiskie-

mu; przez wzgld na Rosy tolerowa rzdy Poniatowskie-

go, ale zmierza pocictiu do ukrócenia królewskiej wadzy
rozdawniczcj. On to jeden z pierwszych w kwietniu r. 1772

radzi Saldernowi zrobi z Poniatowskiego do i odsdzi
jego krewnyci od wszelkicli godnoci i ask 'j. ^oniski,

gony szuler i matacz, o mao nie zarbany przez szlacit

podczas robót radomskici, raz ju za czasów Wokoriskie-

go bliski by kierowniczej roli w Polsce do wspóki z Ksa-

werym Branickim, a na czele projektowanej wówczas przez

Rosy rekonfederacyi; potem spiskowa z Podoskim. Ostrow-

skim, Twardowskim wojewod kaliskim i innymi „patryo-

tami" *); arogancy narazi si nawet cierpliwemu Stanisa-

wowi Augustowi i zosta przeze sromotnie wyrzucony za

drzwi 3), akn wic zemsty i od lipca r. 1772 odda si

M Saldem do Panina 18 kwietnia: Modziejowski z cikiem wzdycha-

niem wyzna,e król odda Kazimierzowi Poniatowskiemu wielkie starostwo

po J. Flemmingu, dajce 1 50,000 zp. rocznie, i e cice go zrobi kaszte-

lanem krakowskim, a podkomorstwo odda*! siedemnastoletniemu Stanisa-

wowi. „Enfin le ctiancelier dans une espece d'enthousiasme patriotique

s'ouvrit tres clairement sur cet article, en me demandant que ciaue pa-

triot devait travailler a une di6te de pacification de (!) mettre des bornes

au pouYoir du roi, afin que les bienfaits ne pourraieiit Stre abandonnes

a la merci de sa familie. II s'entendit(!) si au long sur cette matiere, d'

autant plus que je t§ctiais de Tanimer et que je lui promettais le secret

le plus fidel, qu'il me protestait qu'au cas que les puissances voisines

Youdraient avoir des Piastes sur le tróne de Pologne, ii fallait absolument

imiter les republiques de Yenise et de Genes qui donnaient des exclu-

sions au senat et aux grandes cliarges a la familie de leurs doges. Car

sans cela ranimosite de la nation, en [se voyant privee de TesfKJir

d'avoir des bonnes starosties vacantes, contr le roi aujourd'hui regnant

ne cesserait jamais'*. (AMSZ).

*) Schmitt, Panowanie Stanisawa Augusta, IV, 302 sq. Soowiew,

Istoria Rossii. wyd. 2, ks. VI 482, 609. 611, 789—790, 797-8.

*) Essen do Sackena 20 lutego 1771 (ADi. Dziennik Stanisawa Lu-

bomirskiego, 10 marca 1771 (BOZ).
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Saldernowi do wszelkich posug. Gdy inni patryoci zaczli

tajne schadzki, nie wiedzc jeszcze, co pocz wród cha-

osu, kuchmistrz wkrci si midzy nich, jako szpieg i ajent

Salderna, zosta ich suflerem i 3 sierpnia przyniós amba-

sadorowi dobr nowin, e spiskowcy postanowili prosi

carow o zachowanie Polski przy rzdzie republikaskim,

chociaby nawet dostojna protektorka nie zdoaa jej uchro-

ni od utraty kilku prowincyi. Znaczyo to: niech carowa

bierze co chce, niech bior jej sojusznicy, byle Stanisaw

August nie dosta takiej wadzy, jakiej pragnie '). Po dwóch

tygodniach Ostrowski, Poniski i Lasocki zgosili si do

ambasady, ju jako delegaci wikszej grupy sprzysionych,

z denuncyacyami na reformatorstwo niepoprawnej familii, na

Stanisawa Augusta, e przez braci Kazimierza i Andrzeja

traktuje z Wiedniem o tron dziedziczny dla swej rodziny

w linii podkomorzyca Stanisawa, którego król rzekomo

zamierza usynowi; wystraszeni tem republikanie prosili

carow o obron wolnej elekcyi i innych swobód, wzajem

obiecujc speni wszystkie jej rozkazy. Nie byo w tem

wszystkiem nic nagannego z rosyjskiego punktu widzenia.

Saldem jednak chwilami nie panowa nad swym wstrtem
do pezajcych kreatur, teraz te z punktu zwymyla de-

legatów, jako baamutów, i zabroni im posya kogokolwiek

do F*etersburga. Potem, przechodzc z ataku furyi do na-

stroju bardziej politycznego, przyrzek protekcy i radzi

zachowa si rozsdnie wobec kwestyi rozbioru*). Pierw-

*) Saldern do Panina 4 sierpnia; konszachty te odbywaj si w naj-

wikszej tajemnicy nietylko przed „okrutn zemst" Czartoryskich, ale

i przed jakiemi intryganckiemi sferami w Petersburgu. (AMSZi. Antoni Su-
kowski do Augusta 2 sierpnia. (TPN).

*) Saldern do Panina 20 sierpnia i 7 wrzenia; list prywatny teje

daty. O Poniskim wyraa si: „Cest le gentilhomme polonais le plus

instruit, le plus vrai et le moins fanfaron que je connais en Pologne". „II

n'appartient pas a des fous ecervelles qui veulent son (Stanisawa) de-

trónement*. (AMSZ). Essen do Sackena 15 sierpnia: Poniski, „intime ami",

ma robi insynuacye przeciwko Poniatowskiemu, a na korzy Sasów. (AD).
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szym rozsf^dnym krokiem spiskowców bya przysiga, i
nie dopuszcz do zniesienia Uberi veo '). Saldern wkrótce

sam zdecydowa si na posanie do Rosyi .najmniejszego

fanfarona" wród Polaków, a zarazem .znawcc; ustaw" Po-

niskiego. Wzi ode cyrograf na bezwzgldne posusze-
stwo") i uregulowa raciunek*). Kucimistrz we wrzeniu

polecia na dwór carowej zbawia republikanizm polski

i ku kajdany na króla*).

W Warszawie pozosta zawizek kliki, która z czasem

miaa trz delegacy traktatow. Z kocem miesica przy-

by nowy pose rosyjski, Inflantczyk Otto Magnus Stackel-

berg. Nowy dyplomata przywióz ze sob nowego ducia:

mia wprawdzie koczy operacy rozbiorow, ale zarazem

inaugurowa kurs pojednawczo-protekcyonalny. Osobicie

nadawa si do tej roli lepiej, ni którykolwiek inny pro-

konsul rosyjski w Polsce za Stanisawa Augusta. ago-
dniejszy, nie tak porywczy jak Repnin, a równie szeroko

patrzcy na swe zadania, uczciwszy i lepszej woli czowiek

ni Wokoski, sam peen odrazy do „straszliwego poprze-

dnika" Salderna^), przytem bardzo zrównowaony, gadki, bez

O W spisie papierów Stanisawa Augusta, zawartych w woluminie

BCz. 799, figuruje pod dat 25 grudnia „Rozmowa J. Kr. Moci z Laso-

ci<im kasztelanem gostyskim, donoszc o podpisanej przysidze tak przez

niego, jako i innych senatorów na utrzymanie Uberi veto, a oddanej jmp.

de Saldern". Sam tekst rozmowy, jak i niektóre inne wane papiery, wy-

darty z kodeksu.

») Rewers Poniskiego z dnia 8 wrzenia ob. Zaczniki Nr. 6.

») Compte des depenses secretes Salderna za r. 1772 podaje m.in.

rubryki: 16 lutego Poniskiemu „pour faire observer les manigances du

roi et de sa familie' na prowincyi — 1000 duk.; 12 maja temu pensya za

pierwsze pórocze 1200 duk., póniej wypacono 1200 duk. za drugie ftó-

rocze i 1000 na koszta podróy (AMSZ).

*) Korespondencja Wessla z Tillym, pisarzem skarbowym a byym
sekretarzem Jerzego Mniszcha (BKór). Essen do Sackena ó wrzenia

(AD) i król do Andrzeja Ogiskiego, 30 t.m. (AP, obaj widocznie okaman'

przez Salderna czy Poniskiego, wiedz nieca prawd o celu misyi.

*) Stackelberg do Panina 31 sierpnia 1773: ,Je suis bien aise du
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uprzedze, chlubi si humanitaryzmem i w granicach in-

strukcyi szczerze yczy zgnbionej Polsce wytchnienia

oraz kulturalnego postpu^). Instrukcya ministeryalna (da-

towana 22 sierpnia), polecaa mu kaptowa za pomoc
zrcznych insynuacyi i wszystkich moliwych sposobów

nietyle piastunów wysokich godnoci, ile jednostki zdolne

i wpywowe z szeregów redniej szlachty, bo ta powinnaby

zbrzydzi sobie dotychczasowy stan faszywej wolnoci,

równoznacznej ze sub u gryzcych si nawzajem tyra-

nów-optymatów. Mone rody straciy zaufanie w oczach

carowej, okazay czarn niewdziczno, wic i Rosya i za-

przyjanione dwory wezm nadal w opiek interesy szlachty

redniej i niszej ^). Ten nowy kurs spoeczny -- je-

eli go tak mona nazwa — w taktyce Katarzyny prze-

sdza poniekd kwesty, czy przyjmie ona saldernowski plan

przybocznej „Rady Senatu" bez zmian, czy te ze zmianami.

Jedn rk grozi i bi, drug gaska, rano nad

map Biaorusi mówi o zaborach, wieczorem przy kie-

liszku — o wolnociach republikaskich, wszystko to ra-

zem nie byo zadaniem atwem ani wdzicznem Stackel-

berg wysili ca sw psychologi, aby pogodzi sprzeczne

wymagania instrukcyi. Zauway na wstpie, e ju miny
czasy, kiedy Polonus ca gb woa: hulaj dusza bez

kontusza; e wolno polegaa raczej na pewnych nao-

depart de ce terrible Saldem. Ses intrigues et noirceurs n'ont pas cesse

de me susciter des desagrements dans les affaires. 11 n'y a pas d'honime

comme lui" (AMSZ).

») W brulionie depeszy Stackelberga do Panina 10 lutego 1775

znajduje si m. in. ustp: „Je me suis fait un principe constant d'allier

le bonheur et la tranuillite de la Pologne avec les interets de la Russie;

ils sont inseparables, et je crois par la satisfaire le coeur et Thumanit de

Sa Majeste Tlmperatrice. Les changements, adoptes dans la form du gou-

vernement, ont ete faits conformement k ce principe, ainsi qu'a la situa-

tion actuelle de la Pologne et au plan combine des 3 cours". Ustp ten

pose po namyle przekreli (AMSZ).

') Sbornik CXVI1I, 176-90.
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gach mylowych, bya raczej dekoracy, mile echczc po-

czucie szlachcica, ni rzeczywist jego potrzeb yciow.
Std wywnioskowa, i najlepiej zostawi Polakom maxi-

mum pozorów, e to oni sami zreformuj Rzplit, i tem

pilniej zabra si do cigania takich fikcyjnych reforma-

torów. Oddziedziczywszy po Saldernie zlepek stronnictwa

rosyjskiego z najlichszego materyau, bez kredytu i sza-

cunku w narodzie, musia otwiera ramiona na przyjcie

kadego, kto nie by Czartoryskim ani Potockim'). Król

chcia zgody z Generalnoci barsk; minister penomocny
carowej chcia jej te, — ale na szkod króla. Ogosi wic
komunikat, przywracajcy ask i bezpieczestwo wszyst-

kim zbkanym owcom*), z wyjtkiem Puaskiego i innych

„królobójców". Drog na Drezno i wprost, przez wspólnych

przyjació w Polsce, zaprasza samego Jerzego Mniszcha,

M Najzdatniejszy z tej rodziny do rot>ót przeciwkrólewskich, Fran-

ciszek Salezy, wojewoda kijowski, umar 22 padziernika, aowany przez

Benoita (rclacya do Gabinetu z 28 t. m.), który razem ze Stackelbergiem

wabi do Warszawy konfederatów i ici popleczników.

») Nota Stackelberga d. 7/18 listopada 1772 u Mottaza, Stanislas Po-

niatowski et Maurice Glayre, 52—3. Dyplomacya rosyjska trafia nawet w Pa-

ryu do emigrantów barskich, aby ich zaprosi do wspópracownictwa.

T. Sapieyna zapisuje 27 kwietnia 1 77ii r ustp z listu Wielhorskiego o rozmo-

wie z charge d'affaires Chotinskim: .Pytania jego niektóre godne s po-

dziwienia i rozmysu. Wpadszy w matery sejmu, rzek: Có wam teraz

zostaje do czynienia w tak krytycznym czasie? Sprzeciwi si niepodo-

bna i byoby nierozeznaniem: podle potrzeba. Ile e moecie by pew-

ni, e w tym stanie, jak jestecie, dugo by nie moecie. Gdym mu to

dowiód, e podzia Polski jest przeciwko interesom monarchini jego,

spyta mnie: Nie chcielibycie nada wicej cokolwiek wadzy królom wa-

szym? Gdym odpowiedzia, e chyba z przymusu, spyta powtórnie: Czy

nie obawiacie si rewolucyi podobnej jak w Szwecyi, albo czylibycie si

nie poddali której z tych dwóch potencyi, jako to królowi pruskiemu lub

Austryi? Gdym si tu okrzykn i dowiód niepodobiestwa, rzek: Mo-

narchini moja, uspokoiwszy si z Porta, chce was postawi w stanie opar-

cia si ssiadom waszym, ale potrzeba do tego, aeby bya pewn, e
w wolnym zostaniecie rzdzie' (BPol.).
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podziemnego szczwacza Radomian i Barzan, lecz bezsku-

tecznie *). Stara si o frondujcego prymasa Podoskiego,

osiadego w Gdasku, ale i tu niewiele wskóra *). Poniewa
plan trzeci dworów przewidywa ekskluzy cudzoziemca

od tronu, wic Stackelberg myla otwarcie postawi Sa-

som przed oczy beznadziejno ici zacicianek i za pewne
inne korzyci kupi ryczatem cay obóz saski '). Tej otwar-

toci nie aprobowa Panin.

Pierwszorzdnych si moralnyci, intellektualnych ani

materyalnych wogóle nie udao si zwerbowa. Zato po-

trosze, od padziernika do marca, zjeciali i otoczyli osob
poselsk róni dziaacze drugiej rangi. Z byyci konfede-

ratów Teodor Wessel podskarbi, najwikszy wróg kollegia-

lizmu, który sn w przyszym rzdzie wiksz przewidy-

wa swobod uycia i naduycia, ni pod kontrol Komi-
syi Skarbowej, nadbieg z Bielska przeprasza obudnie
króla — i szkodzi mu pod znakiem rosyjskim równie pod-

stpnie, jak dotd szkodzi pod chorgwi Generalnoci*).

Kazimierz Granowski, wojewoda rawski, polityk chwiejny.

>) Stackelberg do l'anina 1 padziernika o wezwaniu prymasa i

Mniszcha, który najzdatniejszy jest na szefa partyi, „a toutes les passions

necessaires pour cela et capables de tenir lieu de Pesprit qui lui manue
et que d'autres auront pour lui, lorsqu'il s'agira de faire le plan. Entre-

prenant, vindicatif, opiniStre, ii ne lui manue aucune ualite reuise pour

rexecution"*. ,Le grand nombre sera toujours plutót russe que royaliste

ouami des Czartoryski" (AMSZ). O ujemnym skutku codo Mniszcha Wrough-
ton, pose angielski, w relacyi 2ó kwietnia 1773 (RO); por. Sbornik CXVI1I,

252—4. Szereg listów Twardowskiego do Mniszcha z koca roku 1772
w BCz. 3868. Tene 28 marca 1773: ,...na tym sejmie wiele bdzie od-

miany i prerogatyw okrzesanych, zaczwszy a capite. Wszystkoby to byo
dobrze, gdyby nie podzia kraju....". Tene 31 lipca (BCz 3869).

») Sekretarz Podoskiego de BouUoir do ksicia d'Aiguillon 2 pai-

diernika (AE). Wroughton 25 kwietnia 1773 (RO).

») Stackelberg do Panina 16 padziernika, j. w. Essen do królewi-

cza Ksawerego 26 grudnia (BPol.i.

) Przebieg stara Wessla o przebaczeniu i powrót widoczny z kore-

spondencyi jego z Twardowskim, Kazim. Poniatowskim, Tillym i in.

Geneza Rady Nieustajcej. H
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orator gony, autor pomysu slcasowania liberl veto dla

wszystkich spraw z wyjtciem czterdziestu najwaniejszyci

kategoryi »); trzeci konfederat, Marcin Lubomirski, bandyta

i upieca, z kwalifikacyami w najlepszym razie na dyre-

ktora cyrku lub teatrzyku, nie na parlamentarzyst, pie-

szy okupywa sualstwem sw dawn przyja z Pua-
skim. Z ywioów neutralnycti stawili si Ignacy Twardowski,

wojewoda kaliski, totumfacki Mniszcha, wedug Salderna —
tchórz pierwszorzdny ')oraz Wadysaw Gurowski, marszaek
nadworny litewski, patne popychado wszystkich po kolei

ambasadorów rosyjskich »). Potem, w styczniu 1773, da si
sprowadzi z zagranicy Ignacy Massalski, biskup wileski,

nadzwyczajnej pomysowoci lekkoduch, jeden z gównych
sprawców upadku reformy sejmowej Czartoryskich, niegdy
ich wasny pupil, potem Radomianin, „patryota" rosyjskiego

autoramentu, pchnity przez brutalnego Salderna w sze-

regi Barzan: pótora roku przepada gdzie we Francyi,

filozofowa z Janem Jakóbem Rousseau i fizyokratami, po-

lerowa swój bel-esprit, a teraz wróci dokucza królowi

(BKór) zaprzecza twierdzeniu K. Puaskiego, Szkice i poszukiwania hi-

storyczne, IV, 340—1, jakoby podskarbi napotka szczególne trudnoci

w powrocie do kraju i dóbr. Essen do Sackena 2 grudnia: wyrobi Wess-

lowi wolny powrót, wypat pensyi podskarbiskiej i zdjcie sekwestru

z majtków. Stackelberg poleci mu napisa „que ce netait pas pourfaire

cause commune avec le roi, ni pour employer les reconcilies en faveur

de ce prince, que la Russie exigeait le retour des senateurs expatries, mais

pour donner une form de gouvernement a la Pologne, analogue a Tan-

cienne et moins adaptee aux vues du roi que la presente". Stackelberg nie

zgodzi si na to, aby konfederatów wezwa do szukania „demence* króla.

Tene 2 stycznia (AD), Gerault do d'Aiguillona 9-go (AE).

») Mrok i wit, 352. Essen do Sackena 13 lutego 1773 (AD).

*) Por. Soowiew, VI, 790.

') Compte des depenses secrótes Salderna za r. 1772 zawiera zre-

szt notatk: „NB. Au marechal Gurowski rien n'a ete paye cette annee,

et ii ne sera rien paye a cause de sa fourberie reconnue et sa duplicit

manifestee" (AMSZ).
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i dogadza sobie wedug wszelkich prawide Encyklo-

pedyji).

Przypadek zdarzy — jeeli to by przypadek — e
kozacy porwali do Warszawy ze lskiej rubiey samego Ada-

ma Krasiskiego. Stackelberg zaraz zarzuci na sie: konfe-

rowa, wypytywa o waciwe zamiary i dzieje Konfederacyi

Barskiej; Essen z boku robi co móg, aby zbliy biskupa

kamienieckiego do Rosyi i Saksonii, które w umyle swym
zawsze do jednego zalicza obozu *). Krasiski zamiast obie-

canej historyi rokoszu da Stackelbergowi tylko zwize
pismo, gdzie jako gówne postulaty reformatorskie swych

stronników wymieni: zupen niepodlego pastwa, zwi-
kszenie wojska, obrócenie starostw na ten cel; przywróce-

nie Senatu przybocznego do dawnej powagi, wikszo
gosów we wszystkich obradach ').

Pose czyta to z niekamanym podziwem dla inteli-

gencyi biskupa, wypuci go na wie, a potem do dyece-

zyi*). Tam dopiero zamany, wyczerpany jeniec oprzytom-

nia z kadzide rosyjskiego dyplomaty i skoni si ku de-

cyzyi, aby nie jecha do stolicy na* zapowiadany sejm,

lecz ukry si w zaciszu. Okoo tego czasu i w identycz-

nym zamyle Katarzyna postanowia przerwa mczestwo
czterech jeców z r. 1767, i pozwolia im w lutym wraca

•) Rulhi&re, IV, 259. Wedug póniejszej informacyi ks. Teofili Sa-

pieyny, Dziennik p. d. 1 czerwca 1773, ,biskup wileski, cay Moskwie

zaprzedany, da im rewers, e cokolwiek na niniejszym sejmie bdzie po-

stanowionym, przez jego kredyt i starania prowincya Litewska wszystko

przyjmie, a wzajemnie od nich zarczony, e biskupstwo wileskie pod-

niesione bdzie na prymasostwo litewskie z charakterem legati nati,

e kompetencya z tyme biskupstwem i prymasostwem pieczci litewskich

prawem przyznana bdzie, e proceder przez szwagra jego w Trybunale

otrzymany, bdzie skasowany* (BPoli.

») Jednoczenie t sam myl mia Benoit, depesza do Gabinetu

17 padziernika (AB).

») Krasiski do Stackelberga, w listodadzie 1772 (AMSZ).

*) Essen do Sackena 24 padziernika i 23 grudnia (AD).

11*
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do kraju *). Wszyscy: od Poniskiego do Sotyka, od Mo-
dziejowskiego do Wacawa Rzewuskiego, od Massalskiego

do Wessla, mieli skada cegieki pod gmaci „pastwa po-

redniczego" na fundamencie de dorobkiewiczów redniej

miary, z odrzuceniem na bok króla i królewit.

Lecz od tych wszystkich cenniejszy nabytek czeka

Stackelberga w rodzinie Sulkowskich. Czekali na swój po-

pis dziejowy bracia August, wojewoda gnienieski, i Antoni,

genera-lejteiiant. Pierwszy zwaszcza mia do zaofiaro-

wania posowi nietuzinkowe zdolnoci parlamentarne, mnó-

stwo postpowych formuek i istny róg obfitoci wiatych
pomysów , dwa razy wicej, ni Massalski, wicej ni
wszystkie jego komparsy razem wzite. Tamci mieli suy
do robót prawodawczych, jak najmici, dla zarobku i ka-

ryery albo dla dokuczenia Stanisawowi Augustowi: ksi
August, nie gardzc zarobkiem ani dokuczaniem, by refor-

matorem z krwi i koci od pierwszych kroków na arenie

pastwowej. Nie znaczy to, aby bra przykad z Likurga

lub Solona i godny by stan obok nieboszczyka Andrzeja

Zauskiego, albo An(3rzeja Zamoyskiego. aden z tych kan-

clerskich duchów, czcigodnych a niesuchanych, nie zgo-

dziby si na tak nieczyst kompani; nie znaczy równie,

aby budownictwo Sukowskiego byo z granitu lub z dbu:
on bez pomocy innych stawiaby bodaj tylko domki z kart,

a w innej epoce nie postawiby nic. Ale szkicowa, kon-

struowa w oderwaniu od rzeczywistoci umia i lubi, go-
w mia wr-aliw na najwiesze powiewy z Zachodu,

umys lotny, jzyk city, zapa do wiatoburstwa ogromny.

Czy sam naprawd duo wymyli, czy tylko skupia

w sobie i eksploatowa cudze owoce, to jeszcze pozostaje

do sprawdzenia. Pierwsz inspiracy do walki z nierzdem

wzi od Konarskiego. Wówczas to, w r. 1764, ledwo do-

czytawszy do koca traktat o Skutecznych Radach, spisa

1) Panin do Stackelberga 31 stycznia 1773, Sbornik, CXVIII, 329.
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sobie „Illacye na przysze sejmiki konwokacyonalne", prze-

wanie zgodne z tendencyami Czartoryskich; bo te ksi,
w przeciwiestwie do brata Antoniego, zalicza si jeszcze

wówczas do stronników familii. Figurowao tam i skrpo-

wanie wadzy podskarbiskiej i „Codex legum do formo-

wania", i tworzenie landmilicyi po województwaci zamiast

aukcyi wojska ogólnej, a dalej w póniejszym dopisku

„odmiana in forma regiminis,.. per pluralitatem na Sejmi-

kach, Sejmach i inszych wszystkich okolicznociach i przez

ustawiczny Sejm", wreszcie „status regius opisany" przez

odebranie koronie rozdawnictwa wakansów i dobrodziejstw,

pierwszych na rzecz województw, drugich z zamiarem obró-

cenia na skarb, wszystko niezbdne do uniezalenienia rzdów
wikszoci. „Nota bene' , zapisywa\ soDie Sukowski, „nie po-

zwoli na kandydatów, tylko na konfirmacy królewsk dla

tych, którzybd obrani" ^). Sowem, cztery naczelne postulaty

Konarskiego: pluralitas, Sejm cigy, elekcyjno urzdów,
upastwowienie starostw i dochodu z nich, przyj mody
dziaacz na swój sztandar bez wzgldu na to, kto mia
by obrany królem. To znamionowao w nim ma stanu.

Zrazu przywiza si do nowego regnanta, pojedna

z nim braci i zasypywa go mnóstwem postpowych rad*

Wnet jednak, po licznych, afektowanych wynurzeniach wier-

noci i przyjani*), obaj modzi Sukowscy na widok od-

wracajcej si od familii gwiazdy szczcia, niekontenci

z niedo radykalnego tempa reform i niedo szybkici

awansów, zaczynaj gromadzi w sobie zapasy zoci i za-

zdroci ku sferom rzdzcym ^). Chce im si zosta now
„famili", jeszcze wietniejsz od tej, co urosa dopiero

przed pówiekiem; wic rozgldaj si wszdzie za protek-

*l lllacye — notatka wasnorczna ks. Augusta w Arciiwum Su-
kowskich (TPN),

») Ob. listy ici do króla. BCz 712.

») Griefs de la Nation dont elle demande e redressement h ravenir

i Griefs de N. contr NN. w T1*N, Zaczniki Nr. 5.
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K

cy. Przedewszystkiem, rzecz prosta, pod petersbursk

gwiazd polarn. Tam podczas sejmu Repninowskiego wy-

prawi ks. August (wspóczenie mianowany wojewod gnie-

nieskim) nierównie gupszego i dziecinniejszego Anto-

niego ze spisem rónyci spraw do zaatwienia, prywat-

nyci i publicznych. Niebawem ') program publiczny rozrós

si do 34 paragrafów i obj na pierwszem miejscu -
danie, aby Mer tous les bienfaits au roi', dalej obie-

ralno urzdów na sejmaci i sejmikacti, wprowadzenie

wikszoci we wszystkici obradaci, ustanowienie Sejmu

cigego z dwuletnim mandatem poselskim, zniesienie pod-

dastwa chopów, rozszerzenie przywilejów miast, znie-

sienie cechów i mnóstwo innych, uderzajco miaych,
ciekawych wskazówek. Antoni o wiele pilniej intrygowa

nad New przeciwko Poniatowskiemu, ni propagowa pol-

skie reformy; w rezultacie, cho odsoni zamysy brata

Paninowi, nic nie wskóra i wyjecha peen nabrzmiaej

zoci do króla.

Te same idee w jeszcze wikszej liczbie snuj si

w mózgownicach braci przed niedoszym sejmem 1768 r.

Potem chwilowo blakn wród ognia wojny domowej, ust-

puj pierwszestwa konceptom detronizacyjnym. Panowie

na Rydzynie i Lesznie szukaj po wszystkich dworach go-

dnego nastpcy dla Poniatowskiego: najpierw nad New,
wosobie wielkiego ksicia Pawa, potem nad ab— we Fry-

deryku Augucie, nad Dunajem, nad Sprew i znów nad

New. Tylko e kiedy Antoni myli wicej o „zasaniu Po-

niatowskiemu óka, na którem ów le si wypi"^^, August

nie wyobraa sobie porachunku bez wielkich dzie usta-

*) Ob Aug. Sukowskiego Articles qui me paraissent les princi-

paux pour un bon changement de gouvernement en Pologne, Mate-

ryay Nr. 8.

«) Korespondencya braci w TPN.; zasuguje ona na obszerniejsze

wyzyskanie gdzieindziej, jeeli nie na publikacy in extenso
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wodawczych^). W sierpniu roku 1770 osobicie przedicada

Fryderykowi Wielkiemu swój plan ubezwadnienia króla

polskiego i uruchomienia Sejmu pod rzdami wikszoci"),

zaraz potem biegnie z tym planem do Wiednia, a Anto-

niego le do Katarzyny. Obu ruchliwcom brak poczucia

rzeczywistoci, brak odczucia rozgrywajcej si wspóczenie

tragedyi bytu narodowego. Kady rodek im dobry, adna
przeszo do niczego nie zobowizuje. Przez rok 1769

i cz 1770 nale do konfederacyi wielkopolskiej, potem

recesuj, potem August znów zblia si do Zaremby. Ale

im mniej karnoci narodowej w ich dziaaniu, tem wicej

ma wojewoda gnienieski swobody w myleniu. Trzeba

si dopiero rozejrze w projektomanii Sukowskich, aby

oceni, jak dojrzae, jak zdrowo-realistyczne byy plany

reformatorskie Czartoryskich z lat 1764—6, tak czsto uwa-

ane, i wówczas i dzi jeszcze, za przedwczesne, zbyt nage
i „niezrozumiae" dla narodu.

Dugo modzi Sukowscy musieli poprzestawa na

przedsmaku innowacyi i przepisywali z arkusza na arkusz

litanie swych zamiarów. Uwaali je za taki skarb, e sa-

mym ich blaskiem myleli zdoby sobie uznanie i popar-

cie zagranicy; inni kryli swe wytsknione ulepszenia w g-
bi serc, oni afiszowali si niemi bez adnej dyskrecyi.

Antoni dla uytku jakiego obcego dworu, najpewniej Pe-

tersburga, z którym rodzina nigdy, nawet za swych kon-

federackich czasów nie zrywaa, spisa w 16 rozdziaach,

niewtpliwie pod dyktandem brata, , Szkic planu trwaego

i spokojnego rzdu w Polsce na przyszo", gdzie zna-

le mona duo piknych rzeczy, gdzie s i oklepanki,

ale niema ani na lekarstwo konkretnego uchwycenia pol-

skiej rzeczywistoci, konkretnych szat dla wasnych myli

O Antoni S. do Augusta 15 lipca 1768 (j. w).

•) Idees sur la Polegn, Zaczniki Nr. 4.
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autora •)• Czego tam jednak dziwnie brakuje, to wla^im-

planu ogólnej naprawy administracyi. Sulkowscy s.\ uti;i/

za utrzymaniem Komisyi, za powcigniciem samowoli

hetmanów i podskarbich, wierz w zalety kollegializmu, bo

te przynajmniej August ma za sob i pewn praktyk ko-

misarsk*). Czuj nadto potrzeb otoczenia siebie gronem
wspópracowników, gdzieby mogli marszakowa. przewo-

dzi. Atoli s to zarazem istni maksymalici: tak s za-

jci myl o nieustannym Sejmie, e Rada Nieustajca

nie wydaje si im niezbdn. Wystarczy, gdy cigy Sejm
rzdzi bdzie bezporednio albo przez komisye, — wtedy

obejdzie si bez organu midzysejmowego. e zreszt wie-

dz o niedawnych planach Rady Stanu czy te „Nieusta-

jcej", e pamitaj i takie wskazania Konarskiego, nie ulega

najmniejszej wtpliwoci. W notatkach Augusta pierwszy

raz odnajduje si taka nazwa jeszcze z czasów gospodarki

konfederackiej w Wielkopolsce: w lutym 1772 r. projektuje

wojewoda na bliskim zjedzie z Zaremb we Wschowie
urzdzi Conseil Perpetuel dla poboru podatków i rekruta

tudzie przesyania ich marszakowi konfederackiemu »).

Jest to zreszt w gruncie rzeczy tylko reminiscencya po-

dobnej „Rady Województw Wielkopolskich' z roku 1769,

a jednoczenie pierwszy zarodek innej „Rady Nieustaj-

>) Esquisse d'un plan de gouvernement a venir solide et tranuille

pour la Pologne. par egzemplarzy w TPN, jeden z wasnorcznemi po-

prawkami Antoniego; kopia w AMSZ. w papierach Friesego.

') August do Antoniego 6 grudnia 1766: by deputatem do kon-

stytucyi. W uchwaach „sunt bona, sunt mediocria, sunt maa". „La li-

cence a pris la place de la liberte par la dissolution de la confederation,

en un mot, nous sommes a peu pr6s au m€me point de neant oii nous

avons ete i y a trois ans. Dans cette situation, je ravoue, j'ai voulu tout quit-

ter, mais enfin ii a fallu ceder aux ordres du roi" — i zosta w Komisyi

Skarbowej oraz Asesoryi (TPN).

») PM. pour Fraustadt: „...S** Conseil perpetuel a former, pour re-

cevoir Targent et le remettre au marechal contr quittance, qui rendra

compte de la depense" ij. w.).
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cej", jak Sukowscy urzdzili w Poznaniu jesieni tego
roku 1772. Wród powszechnej klski i osupienia, na gru-

zacli konfederacyi i po ogoszeniu zaborów, bawi si wów-
czas August Sukowski w osobliwsz intryg organizatorsk

czy te organizacy intryganck. Za namow pruskiego mi-

nistra Hoyma, a w myl rady, udzielonej Fryderykowi 1!

przez osawionego yda Efraima, utworzy naokoo siebie

„Rad Województw Wielkopolskich"; ta zrobia go prze-

wodniczcym, zignorowaa powag króla i kancelaryi ko-

ronnej, i nietylko wdaa si w rozkad pruskich narzuconych

kontrybucyi, ale wymówia posuszestwo wielkim Komi-
syom, pooya rk na groszu skarbowym i ja pertra-

ktowa z Berlinem >) Czego chcia wojewoda gnienieski
przez te eksperymenty? Zapewne sam nie wiedzia. Impo-

nowao mu, e negocyuje z wadzami pruskiemi, jak gowa
rzdu, e ma pod sw dyrekcy jak nieustajc organi-

zacy, która niby rzdzi ca Wielkopolsk. Niedugo to

trwao. Król poskary si Stackelbergowi, tamten skin—
i samozwacze kollegium rozproszyo si *). Wojewoda za-

') Stanisaw August do generaa Moneta 28 padziernika 1772,

Mottaz. j w. 97 (tum. polskiei. Dokumenly do sprawy Rady Woj. Wiel-

kop. w AMSZ i BCz. 71>; Korespondcncya Sukowskicli w TPN; Benoit 11

listopada i 2 grudnia (AB).

*) Stackeiberg do Panina 19 padziernika 1772 Zaczniki Nr. 8

Likwidacya nieco si przewleka, bo jeszcze 13 grudnia pisa wojewoda
gnienieski do brata: „L'objet de nos conseils est siireraent bien facheux.

11 s'agit toujours de donner, mais au moins nous avons Tayantage de

raiter de nation a nation, d'avoir des documents. des conventions, des

uittances inneffacables et surtout une assurance formelle, donnee de mr.

le genera de Lossow par ordre de S. M. le roi de Prusse, que si ces

troupes restent dans le pays, c'est pour proteger notre liberte ancienne e t

sacre. — Voici le plus grand tresor et pour lequel je sacrifierais tout

mon bien, ainsi que je Tai deja, prouve, et ne prStant point hommage

,

comme ant d'autres, contr leur serment... En ceci, comme en touteautre

chose, nous remplirons les devoirs d'hommes libres et de bons citoyens.

Quelle gloire un jour, uand chacun rendra compte de ses actions et

mme de ses menees secretes a la face de la Republiue enti^re, juge et

souveraine!" (TPN).
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karbowa sobie w pamici jeszcze jeden ,grief" do króla

i rozgorza tern wiksz tsknot do burmistrzowskiej roli

w jakiej wikszej Radzie Nieustajcej ponad purpur
tronu. I oto, podobnie jak nieziszczony Consei Perntanen

Radomian z przed piciu lat mia ici prowadzi do staej

organizacyi tego typu kosztem wszecliwadzy Czartoryskici,

tak samo Sukowski, zakosztowawszy doranie partykular-

nej Rady w Poznaniu, a nie umiejc stworzy cigego
Sejmu, uczepi si wnet po zblieniu do Stackelberga sze*

rokiej koncepcyi Rady Nieustajcej — i powoa j do y-
cia w Warszawie.



ROZDZIA VIII.

Ostatnia Rada Senatu tajna i ostatnia plenarna. Zapowiedzi reform. Król na

rozdrou. Wyznania. Gustaw III a Stanisaw August. Starania o pomoc

francusk, angielsk i austryack. Nadziei znikd. Dwory wykaczaj swój

plan. Prusy za najwiksz szkod Polski. Dobre chci Austryi. Rewiczky.

Filantropia Stackelberga i Benoita. Król bada oprawców. Stackelberg o „Se-

nacie Nieustajcym". Panin w roli reformatora. Wyszo Katarzyny. Co
zapoyczono dla nas ze Szwecyi? Sd Fryderyka i Kaunitza o elaboracie

Panina. Dyrektywa nieobuwizujca. Dlaczego nie poprawiono jej w War-

szawie? Wybory, instrukcye, obozy polityczne. Sohyk i Massalski krel
plany skrpowania króla. Sukowski gór.

Godziny przeznacze biy nad Polsk niepowstrzy-

manie. Nadchodzi dzie l<ani.

Pitego sierpnia 1772 r. stana konwencya peters-

burska midzy Rosy, Austry i Prusami, okrelajca gra-

nice przyszej Rzplitej. 18 wrzenia trzej wykonawcy, Sta-

ckelberg, Benoit i baron Reviczky, wieo przybyy pose
austryacki, wrczyli w Warszawie kanclerzom deklaracy,

gdzie mówili o anarchii i zamieszkach krajowych, wyma-

gajcych cigej interwencyi ssiedzkiej, i zwiastowali mo-

tywowane niemi zabory oraz uspokojenie Polski. Dla obu

tych celów, t. j. dla formalnego odstpienia ziem pogra-

nicznych mocarstwom i dla uchwalenia nadal zasad ustro-

jowych daa deklaracya zwoania Sejmu.

Szóstego padziernika zasiad Senat przyboczny do

rozwaania da. Bya to pierwsza sesya po okupacyach
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wiosennych (po^jrzediiia odbya sitj w grudniu roku 1771,

kiedy chodzio o poselstwa do Wiednia i Berhna;; zarazem

bya o ostatnia sesya tego typu, który wznowiono w r.

1765, a przedostatnia wogóle w dziejach naszego Senatu.

Grono obecnych, zgrupowane okoo .familii", uznao si

za niedo liczne do powzicia decyzyi w tak niezwykej

sprawie, chocia liczb (27) nie ustpowao nawet plenar-

nym radom augustowskiego pokroju. 14 grudnia król przez

uniwersay zwoa tedy wszystkich senatorów na 1 marca,

ale ten termin wyda si trzem dworom zbyt odlegym^

wic pod groz rozszerzenia zaborów dwór polski przy-

pieszy go na 8 lutego.

Atmosfera bya przepojona zdenerwowaniem i fan-

tastycznemi pogoskami. Kto z kó nieprzejednanych, moe
z ramienia tuajcej si za granic Generalnoci barskiej,

puci w obieg rzekomy plan przyszego rzdu, wypraco-

wany niby przez mocarstwa. Straszono tam szlacht znie-

sieniem Senatu i ministeryów a ustanowieniem jednej ko-

misyi rzdzcej, oddaniem marszakom prezydencyi Trybu-

naów, powrotem starostw w rce królewskie, sekularyza-

cy wszystkich dóbr duchownych, zredukowaniem liczby

szlachty i odjciem jej „wolnego niepozwalam", zniesie-

niem poddastwa chopów i t. p. okropnociami *). Brzmiao

to wszystko, jakby kto woa „czuj duch!" i przygotowywa

nastrój opozycyjny wobec zapowiadanego sejmu.

*) Szujski, IV, 492, widzi w tern pimie „zbrodnicze mistrzostwo**

i przypisuje pomys jego (496) Poniskiemu. Twierdzenie cakiem dowol-

ne, wiadczce tylko o tem, e znakomity dziejopis, opowiadajc strasz-

ne wypadki z lat 1768-75, wypad zupenie z równowagi. Alarmowanie

opinii publicznej mogo wówczas pomódz tylko tym, którzy cicieli bojko-

towa sejmiki i sejm. Mocarstwa dostatecznie teroryzoway rzd polski swe-

mi notami i nie potrzeboway si ucieka do anonimowych pisemek. Sta-

ckelberg te takiego „memoryau" nie podawa, jak to wida jasno z je-

go relacyi w AMSZ. Poninskiego od wrzenia do marca w Polsce nie byo,

i zasady „memoryau*" wcale nie wyraaj jego pogldów; ju raczej mo-
naby w niektórych z nich widzie echo „idei" Sukowskich; monaby
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Rada Senatu bya i teraz nieliczna (30 osób), bo te
rzdy zaborcze nie pozwoliy przyby na ni senatorom

krajów okupowanyci, jak Augustowi Czartoryskiemu. Soo-
iubowi wojew, witebskiemu, Przebendowskiemu kasztela-

nowi elblskiemu i in. Wikszo i jdro Rady stanowili

teraz ludzie Stackelberga. W charakterystyczny sposób, za-

kasowali ci ostatni zapaem nowatorskim stronników fa-

milii. Podczas gdy taki Feliks Turski, zacny biskup ucki,

przemawia wrcz przeciw sejmowi, Massalski radzi ule-

go i bi w przyczyny nieszcz, w tych dwóch .nie-

przyjació domowych": „dugoletni anarchi" oraz ,zaniedba-

n we wszystkich stanach edukacy". Radzi wic biskup

wileski zawczasu wybra osoby do gotowania projektów

na sejm, aby „w cigym i nierozerwanym porzdku natury,

z wiata przyrodzonego wynikajcym, jedynie ku ubezpie-

czeniu kadego mieszkaca wasnoci i wolnego uywania

onej wzi ustawy". Starej daty „saski Don Kichot", Tadeusz

Lipski, te chcia przemieni rzd na sejmie, da Rzplitej

.nieustajc istno i czynno", „Trybunaów, Komisyi

i innych sdów zapobiedz wystpkom", ..sejmikom i sej-

mom skuteczno przepisa w obradach tak, jaka by

przypuci, e kto, znajcy te ostatnie, rozd je do groteskowych roz-

miarów, aby podnieci szlacht do oporu. e taki by cel pisemka, wida

ze sów Fryderyka U do Benoita z d. 10 lutego 1773: ,Au reste je vous

communiue pour votre Information la copie ci-jointe d'un projet que les

Polonais mócontents repandant partout, comme arrfite entre moi et les deux

cours imperiales pour le changement de la constitution polonaise", Pol.

Corr. XXXIH, 265. Pose w odpowiedzi, 24-go, wyjani: ,Le soi-disant projet

par rapport aux changements a faire dans la form du gouvernement de

Pologne qu'on voit aciuellement dans les gazettes avait deja roule aupa-

ravant ici-*; niektórzy sdz, e uoyli go zwolennicy zupenego skasowania

dawnych wolnoci, aby wybada opini (AB). Lecz takich zwolenników

wogóle nie byo. Hussarzewski, ajent król. w Gdasku, do Ogrodzkiego

26 lutego, sdzi, e autorem by Polak, 12 marca: podobno rozrzuca t
„rapsody" Podoski (BCz 704). W autentyczno tego .memoryau" wierzy

te W. Smoleski, Rosya \yobec sprawy wociaskiej w Polsce wieku XVIU,

Przegld Historyczny 1915, t. XIX, 308.
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moe najzgodniejsza z wolnoci"*). Rada zrobia, czego

od niej chciano — uchwalia zwoanie sejmu na 19 kwietnia.

Gdzie by tymczasem, co myla i robi w przede-

dniu bezprzykadnej komedyi sejmowej gówny, przysitjgy

reformator z Boej aski, król V Czemu w uniwersaach na

sejmiki, tchncych depresy i rozpacz wzywa tylko bez-

nadziejnie do ratowania „skoatanego Rzplitej okr({tu", mó-

wi duo o smutnej przeszoci, a nie dzieli si z niUm

ani iskr otuchy i prometejskiego ducha?

Stanisaw August, do ostatka zwodzony wiar w ucz-

ciwo Maryi Teresy, uwierzy na dobre w rozbiór dopiero

wtedy, kiedy mu go czarno na biaem wypisay trzy gabi-

nety. Wówczas dopiero zacz koata o pomoc do dwo-

rów europejskich. Z wiksz natomiast gotowoci szed

na spotkanie przebudowy pastwa. Przez cay czas zamie-

szek krajowych nie zapomina o swem powoaniu odno-

wicielskiem. Czy kiedy korzy si przed Katarzyn, czy

biernie wyczekiwa, czy niemia do wyciga ku konfe-

deratom, zawsze na dnie duszy chowa upragniony obraz

wzmoonego, ulepszonego rzdu. Tylko e ju teraz, w r.

1773, nie by owym rycerzem odbudowy, co na sejmie pod

lask Czaplica naprzekór silnej opozycyi, wbrew ostrzee-

niom wasnych mistrzów-wujów, wbrew bagnetom rosyj-

skim i pruskim atakowa liberum veto, pewny, e gdy je

raz zwali, pierzchn wszystkie niebezpieczestwa. W ci-
kich czasach nauczy si kompromisów a nazbyt dobrze,

i nabra skrupuów, na pierwszy rzut oka zbytecznych. Kiedy

okropna prawda rozbioru odsonia si z za chmur niepew-

noci, nie brako gosów midzy konfederatami i nawet za

granic, e to Poniatowski spikn si z dworami na zgu-

*) Wszystkie trzy mowy w rkpsie Biblioteki Raczyskich 229, pocho-

dzcym ze zbioru Soohuba, wojewody witebskiego. Lipski da sw mo-

w Stackelbergowi do ocenzurowania: Alkar, Pamitniki (waciwie: Re-

lacye) Aloego, Przewodnik Nauk. Lit. 1897 str. 43.
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b caoci i wolnoci kraju, i e za rozbiór zamówi sobie

nagrod w ksztacie dziedzicznycli rzdów samowadnyci

nad reszt kraju. Laudatores temporis acti, cliwalcy tu-

stycli czasów saskicti, rzucajc takie posdzenia, mimo-

wiednie dawali wiadectwo dawnym maksymom wetty-

skim, co w osobie Augusta Mocnego skojarzyy cel abso-

lutystyczny ze zdradzieckim rodkiem, z przyzwoleniem na

rozbiór Rzplitej. Polska i absolutyzm — naleao zapy-

ta — jakim cudem miao powsta w gowie Poniatowskie-

go takie zestawienie? Jaki szaleniec poza Augustem Wtó-

rym móg wierzy w moliwo samowadnyci rzdów nad

Sarmatami? Ale absolutyzmem lub krokiem do absolutyzmu

nazywao si w pewnych koach kade ograniczenie samo-

woli, kade poparcie drog prawodawcz lub administra-

cyjn interesu publicznego kosztem prywaty, i wadca, któ-

ryby wzmacnia rzd w momencie rozbioru, podpadaby
podejrzeniu, e czyni to za cen rozbioru. Stanisaw do-

strzeg fatalny splot tych wyobrae, i trzeba przyzna,

umia przezwyciy samego siebie. Na pierwsze insynua-

cye z niewiadomego róda paryskiego, czyby nie dao si
rozszerzy prerogatyw tronu i znie wolnej elekcyi w na-

grod za klski, jakie spaday na kraj, odpisa, e poytek
ten byby zbyt drogo okupiony, gdyby przyszo za paci
zgod na uzurpacye ssiadów. „Wskutek tego, rozumowa,
nietylko nie powinienem da si pocign do kroków,

których on (ów poytek) ma by celem, ale nawet propo-

zycye takie uwaa mog jedynie za sida, zastawione na

moj dobr saw i na moje obowizki" *). Mocarstwa nie

powinny byy ywi najsabszej nadziei, e król. zwiedzio-

ny fatamorgan reform, zmiknie w obronie caoci kraju.

A tu pokusa do dziaania bya ogromna. Jednocze-

nie z manifestami aneksyjnymi przysza wie o szczli-

wej rewolucyi Gustawa III w Sztokholmie. Modzian ledwo

») Król do Moneta 13 czerwca, Mottaz, 10 sq.
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dwudziestoszecioletni wzi za eb oiigarctii, wystrycin
na dudków cztery mocarstwa, Rosy, Angli, Prusy i Dani,
zbawi swój lud. Któ na caym wiecie, czytajc gazety,

nie porówna w tej cliwili pónocnego zwycizcy z potia*

bionyni królikiem nadwilaskim, kto nie przypisa ró-

nicy losów nieskoczonej niszoci Poniatowskiego? Sta
czu to dobrze, analizowa pooenie Szwecyi i Polski, wy-

kada mdrze pod adresem swego paryskiego powiernika

Moneta, ile to przeciwnoci stawao przed nim, od któryci

wolnym by Gustaw '), i rzeczywicie duo byo bolesnej

prawdy w tyci wywodaci samoobroczyci, przeznaczonych

do dalszego rozpowszechnienia. Pomijajc niezaprzeczon

odlego midzy boiatersk determinacy pogromcy „Cza-

pek" a iamletyzmem mikkiego kochanka i dunika Ka-

tarzyny, cokolwiek sdzi o Poniatowskim, zym przywódcy

narodu w dniach walki o byt, Poniatowski reformator i te-

raz i w r. 1764 i 1767 zanadto by zdawiony elazn prze-

moc, by móg odpowiada przed history za niepowo-

dzenie swych marze o odrodzeniu. Gdy mu na pierwsz

wie o zamachu sztokholmskim Branicki upad do nóg,

woajc, e zrobi dla to samo, co Szwedzi zrobili dla Gu-

stawa, król odrzek nieco teatralnie: „Zdaa odemnie z t po-

kus, przysigi na pakta konwenta nie zapomniaem" «). Wi-

nogrona byy niedojrzae...

A przyszy nowe szarpaniny. Bo oto sytuacya zmie-

niaa si na gorsze. Zabory z sfery prawdopodobiestwa
przechodziy w stan pewnoci. Europa wobec gwatu umya
rce. Nie byo czego ratowa rezygnacy wobec reform.

Myl sigaa poza rozbiór, ku uszczuplonym polom przy-

szej pracy: „niechaj zostanie... zdrowy zaród Polski, któ-

ryby móg przy pomocy czasu i wypadków j odrodzi".

Niechaj Europa nie pozwoli przynajmniej, „aby nieporz-

Król do Moneta 7 padziernika, j. w., 43 sq.

*) Memoires du roi S. A. Poniatowski, II, U (w druku).
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dek i anarchia utrwaliy si wskutek faszywego systemu

polityki burzcej" ^).

Król o tyle bd co bd zostawa „romantyczn go-

w", e przed obliczem najwyszej sprawiedliwoci uwa-

a Polsk za moraln wierzycielk zaborców, której naley

si chociaby lepszy ustrój, jako rekompensata. Dlatego

poza chwilami takich skrupuów jak powysze, nie omie-

szkiwa przez swe stosunki w Wiedniu wpywa na stano-

wisko Austryi wzgldem uporzdkowania Rzplitej; jego to

rk rozpozna mona w sabych propozycyach Swietena

i Lobkowitza co do reformy Sejmu i elekcyi. Apelowano

i do dalszego Zachodu. Dnia 1 padziernika Bukaty, za-

stpca posa polskiego w Londynie, Burzyskiego, wy-

mownym memoryaem prosi rzd angielski o interwency

w Petersburgu, Berlinie i Wiedniu, aby przynajmniej oszcz-

dzono Polsce nowej krzywdy i nie narzucano jej niedo-

rzecznej formy rzdu. To byoby ju szczytem okrucie-

stwa. Memorya wykada istot trucicielskiej polityki Ro-

syi i Prus, zwraca uwag na niewol wikszoci narodu

pod despotyzmem mniejszoci, tudzie na skrpowanie

wadzy wykonawczej przez prawodawcz; da nadal zu-

penej niepodlegoci reszty Polski, zupenej wolnoci han-

dlu na wszystkich rzekach i zaprowadzenia takiego adu,

przy którym ssiedzi nie potrzebowaliby interweniowa.

Angli i niektóre inne dwory miano prosi o zagwaranto-

wanie tych zasad '). Gabinet angielski uzna za waciwe
odpowiedzie — milczeniem.

Równoczenie inny powiernik Stanisawa Augusta,

Ksawery Branicki, koata do Ludwika XV i ksicia d'Ai-

guillon o obron Polski przed rozbiorem, o uatwienie

*) Król do Moneta 15 sierpnia, j. w., 24.

*) Materyay Nr. 11. Gabinet angielski nie by zaskoczony tym

zwrotem: ju listem z d. 21 sierpnia uprzedza lorda Suffolka lord Stor-

mont (z Wiednia) o zamiarze dworów co do utrzymania Polski w nierz-

dzie (RO).

Geneza Rady Nieustajcej. 12
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ugody z Generalnoci i przygotowanie zmian w formie rz-

du. I tutaj oddwik brzmia ponuro: „Król polski bdzie

królem Warszawy z trzema milionami, a reszta bdzie

w takiej samej anarchii, jak i przedtem. Polska nie obcho-

dzi Francyi, nie moe by jej uyteczn. Jeeli Francya

zajmuje si Polsk, to tylko przez czyst szlachetno, wi-

dzc nieszczliwego monarch i wolny naród uciemiony" ').

Niezraony, trci Stanisaw w strun tej czystej szlache-

tnoci. Uoy dla generaa Andrzeja Mokronowskiego list

do dyplomaty francuskiego Duranda, który wieo (w pa-
dzierniku) przyby na dwór Katarzyny naprawia popsute za

Choiseula stosunki francusko -rosyjskie, uatwia powrót

z niewoli instruktorów konfederackich i odwraca pioruny

od gowy Gustawa III. Wielu Polakom w kraju i na emi-

gracyi*) wstpowaa otucha w serca, gdy czytali nowin,

e ten Durand, rozumny i energiczny przyjaciel Polski, ma
pracowa nad rozerwaniem trójcy podziaowej. Mokronow-

ski przepisa tedy z brulionu królewskiego szereg kom-

pensat, jakich Rzplita miaaby prawo da przy pacyfika-

cyi, jeeli rozbiór okae si nieuniknionym; zgodnie z me-

moryaem Bukaego, chodzi tu o rzdy wikszoci w caem
yciu publicznem, skasowanie starostw, a z wraz niemi — ko-

rupeyi, uzdrowienie finansów, korzystne i suszne uregu-

lowanie stosunków handlowych i pogranicznych z ssia-

dami, zmniejszenie zaborów, wreszcie wyjednanie gwaran-

cyi nietykalnoci i udzielnoci reszty kraju ze strony Fran-

cyi, Szwecyi i mocarstw morskich •).

Durand niczem pomódz nie móg. Misya jego ledwo

wystarczya do nawizania przyzwoitych form dyploma-

') Branicki do Stanisawa Augusta 19 grudnia, Mottaz, 96 sq.

*) Z pamitnika konfederatki, ks. Teofili z Jabonowskich Sapiey-

ny, 171.

») Materyay Nr. 12. Gerault 16 stycznia, Gerard z Gdaska 29-go;

Durand do Gerarda 16 lut., ma wraenie, e ten memorya pisa sam
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tycznych midzy Wersalem i Peterhofem tudzie do zagodze-

nia konfliktu rosyjsko-szwedzkiego. Matnia naokoo si zaci-

skaa. Najyczliwsi rozkadali rce z rezygnacy. Przyjaciel

lord Stormont mówi w Paryu: „Jeli ukazuj królowi szcz-

liwy los dla reszty Polski, form rzdu odpowiedni i pe-

wn, niech odway, co poyteczne i rozsdne na jednej

szali, a saw na drugiej. Jeli ma si zda na ask zwy-

cizcy, lepiejby uczyni, wybierajc saw" *). A sam Brani-

cki, nie widzc znikd owego szczliwego losu, stawia

takie horoskopy: „Wszystko co nam zostawiaj, bdzie oto-

czone przez trzech lwów, którzy zachowuj sobie resztk

kraju, jak kawaek ciastka, któryby mogy zabra w kadej

chwili, gdy zechc. Niepodobnem jest prawie, eby chciay

zmieni form naszego rzdu i ujrze wród nas ustalony

porzdek; poczuj, e Polska wczeniej czy póniej upo-

mni si o to, co stracia""). W ten sposób honor i uy-
teczno, ratowanie caoci kosztem lepszego rzdu i ra-

towanie reform za cen uznania rozbioru Rzplitej, sploty

si w peen sprzecznoci dylemat. Nieszczliwy, opu-

szczony monarcha dre musia jak li osiki, gdy podpisy-

wa zowróbny uniwersa, i przed samem otwarciem po-

siedze, 10 kwietnia, spowiada si „mamie' Geoffrin z tra-

wicych dusz wtpliwoci: „Jeeli na tym sejmie z powo-

dzeniem zakrztn si, aby osign lepszy rzd, jako od-

szkodowanie za rozbiór, to oszczerstwo ogosi mi wspól-

nikiem rozbioru przez usta tych, co uparcie pomawiaj mi
o pragnienia despotyczne, ilekro pracuj nad wydobyciem
Polski z nierzdu. Gdybym za zaniedba tej sposobnoci,

kiedy wszechmocni moi ssiedzi wyraaj skonno do
przyznania tej reszcie Polski lepszego rzdu, bybym za

Konarski; odp. 1 marca: raczej pisa król, .guide peut-6tre par le p6re

Konarski, quoique cet ecclesiastique ne soit plus dans les bonnes grSces

de ce monarue" (AE).

') Branicki do króla 26 lutego 1773, Mottaz, 109.

*) Branicki do króla 22 maja, j. w. 115.

12»



180 OKNKZA I UMTAMOWIBNII

to odpowiedzialny przed trybunaem rozsdku" '). Branicki

mia suszno. Jakkolwiek róne byy intencye trzeci ga-

binetów wzgldem przyszego urzdzenia Polski, skoczy
si miao na odoeniu reszty ciastka do ciwili, gdy cz-
ci odcite zostan strawione.

Najogólniejsze ramy gotowe byy od koca lata 1772

roku. Wszake zawarto ich daleka bya jeszcze od usta-

lenia; jeszcze pogldy na to, jakie instytucye najlepiej su-

yyby wytknitemu celowi, byy w trzeci stolicach nieje-

dnakowe, rachuby mogy si zmieni lub zmyli, a w zwi-

zku z tem i same ramy mogy uledz rozszerzeniu lub zw-
eniu, zalenie od wewntrznych cie spoeczestwa pol-

skiego. Dlatego duo zaleao od pierwszych kroków trzech

posów przysanych na akt likwidacyi rozbioru i uporzd-

kowania Polski.

Fryderyk II by w myl tradycyi Hohenzollernów za

jak najwiksz szkod Polski, za jak najdalej sigajcym
rozbiorem na dzi i jak najgbszym nierzdem na jutro.

Jego pose w Petersburgu Solms wiza si poza plecami Pa-

nina z najgorszymi wrogami Polski, Czernyszewami, i my-

') Król do pani Geoffrin 10 kwietnia, Mouy, Correspondance dc

Stanislas August et de Madame Geoffrin, 439. Kaunitz, jak zobaczymy

niej, umia zahaczy o ten dylemat. Rewiczky 27 grudnia: Benoit jest

przekonany, e król gotówby pomaga trzem dworom na sejmie,

gdyby mu zato obiecano zwikszenie wadzy (AW). D. Cetner, woj. bez-

ki, pisa do Mniszcia 13 marca 1773 r.: „Ju ten... polski regnant

zaprzta si ukadaniem projektów przyszego absolutnego swego pano-

wania, jeli mu jego pozwol protektorowie; jako rozrzucone zawczasu

punkta na wszystkie stany i duchowiestwo do przyszej konstytucyi, eby
sobie za now i niesychan rzecz nie miano. Piknie nas swój wasny
rodak ywo dobija. Niejeden przeklina i przeklina bdzie moment uro-

dzenia i wstpienia jego na tron..." (BCz 3869). Jeszcze w rok potem M.
Lubomirska pisze do Mniszcha 29 marca 1774: „Mia oszuka wiat, a po-

dobno si sam oszuka, ju teraz i nasi nie taj. e ten podzia by
mu wiadomy, et que ce a ete i cette condition qu'on Ta fait roi" (BCz

3870).
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la o sprowadzeniu do Warszawy jednego z tej rodziny,

Iwana, na miejsce zbyt humanitarnego Stackelberga ^).

A wierny Benoit odrazu zaj przy inflantczyku rolt; szpiega

i podszczuwacza; przez odjedajcego Saiderna posa sto-

sowne insynuacye nad New przeciwko moliwym pol-

skim usiowaniom „zasiania kkolu" w onie trójcy '). Z du-

m wspomina swe niszczycielskie zasugi z r. 1764 i 1767:

gdyby nie on, Polska pozbyaby sitj „wolnego niepozwa-

lam", dostaaby Rad Nieustajc i rzd angielski, i uni-

knaby rozbioru ! ^) Radzi zawczasu uywa przemocy

w razie zamactiu na veto *); yczy dugowiecznoci Stani-

sawowi Augustowi, bo adne panowanie nie cigno
na siebie wicej przeklestw w Polsce, ni jego dotyci-

czasowe rzdy *).

Na przeciwlegym biegunie politycznym znalaza si Ma-

rya Teresa. Ona wciwilaci gbszego namysu, wolnyci od

czuostkowych ez nad „niesusznym" rozbiorem i egoistycz-

nycialównad jego „nierównoci", nie moga nie uznawa, e
Austrya naprawd potrzebuje midzy sob a wspólniczkami

„pastwa buforowego", obdarzonego pewn si odporn.

Jako obszerna instrukcya dla Reviczky'ego z d. 7 wrze-

nia') wyraaa pragnienie trwaego pokoju w ssiedztwie

*) Solms do Gabinetu 24 i 27 listopada (AB).

*) Benoit do Gabinetu 26 sierpnia: Saldem dusz oddany ju2 Pru-

som izudzenie — przyp. autora), podejrzewa gównie Austry, e ma
„d'autres idees que nous sur le gouvernement de la Pologne, qu'eUe ne se

laisse persuader par celle (cour) de Varsovie a donner un jour plus de

consistance a ce royaume qu'il n'en doit aYoir"; naley otwiera oczy

Austryakom (AB).

») Benoit do Gabinetu 2 grudnia (AB).

*) Benoit do Gabinetu i listopada, zamierza przysa ministrom

swoje rady w sprawie rozbioru i pacyfikacyi, „car je vois par ce que le

sieur de Stackelberg m'en dit qu'en Russie on n'a pas de bien justes

idees sur ce sujet" ^AB).

*) Benoit do Gabinetu 22 sierpnia (AB).

•) Beer, Ul, 232-8.
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i owiadczaa si za zniesieniem Jiberi veto* lub przynaj-

mniej rozszerzeniem wadzy królewskiej, a tajny komen-

tarz do niej Kaunitza*) pozwala na tron dziedziczny, je-

eli Poniatowski ,mit guter Art" uzyska na to zgod Pe-

tersburga i Berlina, nie zapominajc zreszt o mdrej ma-

ksymie ogólnej, ciwilowo wzgldem Polski uchylonej: aby

trzyma ssiadk ,^bei einer gewissen Schwdche". Imperatyw-

nej gwarancyi rosyjskiej chcia Wiede przeciwstawi swoj
wspógwarancy, ale na aden z punktów, dotyczcych

ustroju Polski, z wyjtkiem stosunków rónowierczych, nie

kad nacisku, a ow dziedziczno tronu kad midzy ta-

kie zudzenia, e z góry zabrania Poniatowskiemu myle
o lubie z arcyksiniczk Elbiet.

Jak widzimy, Kaunitz niebardzo krpowa si w roz-

kazach dla Reviczky'ego tern, co przedtem po przyjacielsku

odpisa Paninowi. Nad wszystkiem jednak panowaa dza
aneksyi, i powodowany ni kanclerz 25 listopada uzupeni

instrukcy barona w tym duchu, aby grozi Stanisawowi

Augustowi przeciwdziaaniem na kadym kroku, zwaszcza

w zabiegach o reformy i dochody, dopóki nie zmiknie

na punkcie caoci kraju*). Revczky, czek saby, ograni-

czony i nieruchawy, rad takich nie potrzebowa. Uznawa po-

trzeb wzmocnienia Polski, wiedzia o pokrewiestwie wyzna-

niowem i moliwem zaufaniu midzy ni a monarchi habs-

bursk »),
— ale atwiej byo i rka w rk z kolegami, ni

przeciw kolegom, a ci, bojc si wspózawodnictwa austrya-

ckiego na dworze Stanisawa, zaraz po przyjedzie posa

jli go nawraca na program berliski. Zebrano si u sta-

rego Salderna, czytano jego uczone przestrogi; Stackelberg

*) Z dnia 11 wrzenia, Beer, III, 238-40.

5) Kaunitz do Reviczky'ego 25 listopada (AW).

•) Reviczky do Kaunitza 28 padziernika, bardzo trafnie charakte-

ryzuje zaborcze tendencye Rosyi i Prus, mciwe pobudki pierw-

szej (AW).
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i Benoit przytakiwali, Austryak sucha milczco bez za-

chwytu. Odkada samodzielne kroki na potem *).

Reszta ciaa dyplomatycznego w Warszawie wyrzeka si

wszelkiej czynnoci. Duczyk Saint-Saphorin, przyjaciel Czar-

toryskich i Polski, ulotni si przed sejmem; Anglik Wrough-

ton, niemniej yczliwy, gani gwaty, ale tylko prywatnie. Nowy
nuncyusz, Garampi, praat przezorny i uczony, zbliy si

do Stanisawa Augusta, lecz od polityki stroni, dopóki nie

dotyczya ona spraw wyznaniowych. Tylko zajady Essen

krci si w koach wrogich królowi, nadskakiwa Stackel-

bergowi, werbowa dla saskie kreatury, biega po nowe

instrukcye do Drezna, ufny, i przy ogniu poncej starej

Polski upiecze co dla swego pana, Fryderyka Augusta*).

W ten sposób midzy Benoitem i Reviczky'm, midzy
zupen negacy reform w duchu fryderycyaskim a deli-

katn ich aprobat przez Mary Teres, Stackelberg zaj
stanowisko superarbitra. Jak Benoit wyprzedza restrykcye

swoich mocodawców 8), podobnie on przeciga konniwen-

cye Panina. Ministeryum rosyjskie po wybuchach alu
i urazy za stracone zudzenia wracao do dumnych ape-

tytów na ca reszt Polski i do wspaniaomylnej pozy

protektorskiej z przed roku 1772. Stackelberg grzeczny,

ujmujcy, ludzki, tak kontrastowa z furyatem Saldernem,

tak mile zaprasza wszystkich do pokojowej pracy dla do-

bra ojczyzny, e sam Benoit chwilami musia si nastraja

na jego ton i z zabawnym grymasem mówi o „wydoby-

ciu Polski z anarchii" w tym samym sensie, w jakim Ro-

syanin zaleca usunicie naduy, t. j. w sensie ogranicze-

nia wadzy królewskiej. Stopniowo filantropia, uszczliwie-

nie narodu, jutrzenka prawdziwej wolnoci i dobrobytu

») Reviczky 26 wrzenia i 28 padziernika (AW).

*) Relacye Essena z pierwszych miesicy r. 1773, instrukcya jego

2 kwietnia (ADi.

») Benoit do Gabinetu 3 padziernika (AB).
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stay si chlebem powszednim dla wszystkiego, co taczyo
wokoo Stackelberga. On sam w relacyaci malowa impe-

raorow i Panina, niby dobrodziejów Polski, prawodaw-

ców wielkich zarówno dla poddanych swoich i obcych. Wy-

glda to tak, jakby pose nie mic w waniejszych rzeczach

przekroczy instrukcyi, próbowa zasuggestyonowa i napoi
swoim rosncym entuzyazmem petersburski realizm ').

Naogó zreszt, jak atwo przewidzie, wypadkowa
wzajemnych wpywów trzech posów pobiega o wiele bli-

ej stanowczej linii fryderycyaskiej, ni chwiejnej tere-

zyaskiej. Dowiadczy tego Stanisaw August, gdy w stycz-

niu próbowa wszystkich trzech wysondowa w palcej

kwestyi skasowania veto. Stackelberg odrzek: „O tem nie-

ma co myle", Reviczky krci, mówi, e planów pacyfi-

kacyi nie zna. Benoit odpowiedzia „grzecznie a bez ogród-

ki", e prawo o materyach stanu musi zosta i zostanie

nietknitem. Rosyanin i Prusak, widzc wahania Reviczky'e-

go, wzili go w obroty i pouczyli, e ustawa z r. 1768 ju
a nadto ograniczya „wolne niepozwalam". Wszyscy trzej

otaczali tajemniczoci i to, co wiedzieli o planie pacyfi-

kacyi, i swoje wasne pogldy na zastosowanie jego w szcze-

góach. Król daremnie usiowa przebi te mroki'). Poo-
enie jego byo tem gorsze, e sam nie wiedzia nawet, co

sdzi o rzeczywistych pogldach narodu na liberum veto i nie

mia czem zamkn ust Benoitowi, apelujcemu do tej naj-

powaniejszej, jedynie kompetentnej, ale w jarzmie milcz-

cej instancyi. „W takich rzeczach naród sam nie wie, cze-

go chce, i powinno si zrobi tak, eby tego chcia, co

dobre", unosi si król. Stackelberg zaproponowa, aby Sta-

nisaw sam jasno wyoy mu swój plan reformy, lecz usy-

sza odpowied: „Otó wanie tego nie zrobi: chcecie t

*) Ob. w Zacznikach (Nr. 7 i 9) relacye Stackelberga 16 pa-
dziernika 1772 i 3 lutego 1773 (AMSZ).

») Benoit do Gabinetu 27 stycznia 1773(AB);Reviczky 13 1. m. (AW).
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drog wydoby sekret". Daremna przezorno: pose ro-

syjski wiedzia ju wówczas o wszystkicli artykuacli królew-

skich dezyderatów ^).

W pocztkach! lutego Stackelberg z namaszczeniem

wyoy Paninowi swoje pogldy na zadania odnowiciel-

skie przyszego sejmu. Zblia si, pisa, wielka ciwila

w dziejach Polski. „Rzd polski, jedyny w Europie, przy-

pominajcy jeszcze te dzieje feudalne, co niegdy tak cz-
sto wstrzsay pastwami, musi z koniecznoci otrzyma
prawidow posta; w tej ostatniej nieodzownie naley stu-

mi same nawet zarodki owych potwornych naduy, które

w oczach gminu uchodziy za filary swobód tego narodu.

Co do pewnych nieprawidowoci, dotychczas dogodnych

dla interesów Rosyi, naley pamita, e jeli zechcemy je

zostawi, to nadal suy one bd narówni widokom dwóch
innych dworów i dadz si spoytkowa równie przeciwko

nam". Wynikayby std bardzo miae konkluzye, ale po-

cztkujcy minister penomocny nie na wszystkie przesta-

rzae naduycia ma odwag podnie rk. Bd co bd
proponuje wane rzeczy: chce uregulowa podatki, ubez-

pieczy prawa wasnoci, ulepszy zarzd finansów, oprze
sdownictwo na trwaych podstawach, zdaa od wpywów
króla i magnatów, czerpic nauk z gonego „Nakazu"

imperatorowej, to znaczy, porednio z Monteskiusza lub Bec-

carii — i ustanowi midzy sejmami ,Rad Narodow", bez

której król, tytularny prezes, nie mógby nic poczyna,
a która zdawaaby spraw stanom ze swych czynnoci «).

Pose nie wymieni w depeszy, skd wzi ten pomys, od

Salderna czy od kogo innego, ale wiedzc, jak krytycznie

patrza on na poprzednika i jak wysoko ceni inteligency

Adama Krasiskiego, wypada uzna w tej „Radzie Naro-

») Benott do Gabinetu 6 lutego, ob. Zaczniki Nr. 10. Odpowied
gabinetowa 16 lutego z wyrazami aprobaty (AB).

*) Zaczniki Nr. 9.



186 OBNKZA I U0TANOW1KMIK

dowej* raczej odbicie znanego listu biskupa o deniach
Barzan *). Z wyluszczonych tam celów pose zostawi nie-

podlego i aukcy wojska dla polskich , romantyków", Senat

ad latus i reform starostw wzi na swoje dobro, a re*

gu wikszoci, zostawi w zawieszeniu do dalszego uzna-

nia sfer petersburskich. „Rada Narodowa", zwana te w in-

nej relacyi Stackelberga (tego dnia)«) Senatem Nie u*

stajcym stanowi pierwszy po stronie rosyjskiej projekt

przebudowy administracyi, od którego prosta linia prowa-

dzi do Rady Nieustajcej. e miaa by do siln, wida
z towarzyszcej jej chci Stackelberga zamania tyranii

monowadczej; e odpowiedzialno jej przed Sejmem miaa
by do lun, wida z zamiaru, aby na sejmach i nadal

wszystko, co mogoby wyprowadzi Rzplit ze stanu „pa-
stwa poredniczego", zaleao od uchway jednomylnej.

Zarodek nowej instytucyi jest wic od pocztku zakrojony

na du miar, odwrotnie proporcyonaln do maoci i bez-

silnoci dalszych sejmów.

Teraz dopiero, przeczytawszy depesz posa, Panin

przesta obmyla, zacz pisa. Rozoy sobie na stole Ex-

pose Salderna, zapewne nawet wezwa do porady samego
autora'). Czy pytano o rad Poniskiego, niewiadomo; ra-

czej — nie, ni tak, bo kuchmistrz, o ile nie chorowa
w Petersburgu, to zabiega o podskarbiostwo koronne po

Wesslu i róne inne sprawki osobiste, a nie nosi w du-

szy adnych idei konstytucyjnych*). Panin niewiele si wy-

») Por. wyej str. 163.

*) Stackelberg do Panina 3 lutego, j. w.

') Solms do Gabinetu 10 listopada 1772, twierdzi wprawdzie, e
Panin nie radzi si Salderna w sprawach Polski (AB). Jeeli byo to praw-

d w listopadzie, to przestao ni by w lutym i marcu. Pomijajc po-

yczki z Expose, o których mowa poniej, ex-ambasador mia sposobno
potem wyrazi swe krytyczne zdanie o dziele ministra.

*) O pobycie kuchmistrza w stoUcy rosyjskiej wogóle niewiele wia-

domo. Wessel obawia si, e ma on zabiega gównie o klucze skarbu
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sila nad przeksztaceniem w duchu nowej ,wspaniaomyl-

noci" zoliwyci wskaza tiolsztyczyka. Obmyli metody

korupcyjne i terorystyczne na sejm ^), pozwoli na pomno-

enie wojska do 30.000, dopisa zasad wyczenia nietylko

cudzoziemca, ale i synów oraz wnuków regnanta na przy-

szych elekcyach. Pozatem wzi ywcem od ex-ambasadora

utwierdzenie liberi veto, potrzeb równowagi stanów w ustroju

Rzplitej tudzie opisanie wadzy królewskiej; wyczenie ro-

dziny panujcej od wszystkich ministeryów i wielkich urz-

dów; zakaz wszelkich tajnych rad nadwornych z wyjtkiem-

senatorów przybocznych, skasowanie Komisyi Wojskowych

i Skarbowych, odebranie królowi wojsk prywatnych, oraz

komendy nad komputowemi, oddanie poczty pod zarzd

Sejmu, odpowiedzialno Senatu przybocznego przed sta-

kor.; to skonio podskarbiego do prdszej kapitulacyi: Tilly do Wessla

29 wrzenia (BKór). Tene 4 listopada: Essen „in'a decouvert d'autres rai-

sons du Yoyage de Poniski que je me reserve de dire de boucie a V.

E. et que la charge de grand tresorier ou autre avancenient n'entre qu'in-

directement dans le plan de son yoyage" (j. w). Dreyer, rezydent duski

w Petersburgu, do A. S Ostena 10 padziernika: P. koresponduje z klientel

polsk przez 2 przysigyci sekretarzów (AKopi. Sacken modszy, pose

saski w Rosyi, pisa do Essena 23 padziernika o oburzeniu Poniskiego

z racyi, i on nie pomaga mu do wyrobienia pensyi, korzyci i nagród

dla narzdzi rosyjskich. Sacken starszy, minister, do Essena 28 listopada,

wie o regularnej korespondencyi P. z Ostrowskim; tene 19 grudnia. Essen

odp. 6 stycznia: P. zraony, e Sacken modszy nie obieca mu pienidzy,

gotów psu interesy saskie nad New. Sacken m. do Essena 1 marca: P.,

ju przyjaciel saski, wyjedzie nazajutrz; nowy rzd ma by republikaski

z ekskluzy cudzoziemca od tronu, z radami przy hetmanie i podskarbim

(ani sowa o R. Nieustajcej — zakrawa na to, jakby i .przyjaciel" nic

o tem nie mia do powiedzenia — AD). Jakubowski do ksicia d'Aiguillon

8 kwietnia, wnioskuje jednak z rozmowy z Poniskim, e ma on poda
plan rzdu wedug ukadu trzech dworów (AE). O chorobie P. — list

Panina do Stackelberga 23 lutego (AMSZ).

M Z depeszy Solmsa 24 listopada 1772 mona wnosi, e to on

nalega o silne rodki represyjne; wówczas Panin uzna za konieczne na-

rzuci ustaw Polsce, nie zostawiajc swobody dziaania Stackelbergo

w i (AB).
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nami w formie absolutoryum albo nagany, ograniczenie

skupienia starostw w rkach senatorów przez unormowanie

ich rozdawnictwa; samej jednak zasady wolnego rozdawnic-

twa urzdów i dobrodziejstw nie nadwery. Doda jeszcze

od siebie zamian Komisyi na „Rady" przy hetmanach i pod-

skarbich, obierane po województwach, wic niezalene od

nominacyi królewskiej oraz sejmowej, i uzupeni budow Ra-

dy przybocznej, wanie w imi równowagi stanów i dla nada-

nia jej peniejszego autorytetu, przez wcielenie do niej delegacyi

stanu rycerskiego z prawem protestu przeciwko jej decyzyom.

Wicej liberalizmu wzgldem Polaków okazaa im-

peratorowa, która przy gruntownej rewizyi pisma Pani-

nowego obok wielu paragrafów dopisaa warunek: „s/

la pluralite le dsire^, a przy artykule o wadzy i odpo-

wiedzialnoci Senatu zaznaczya nawet: „^ott^ rm aura //^tf,

si la nation assemblee y rouve son compte et si la plu-

ralU le souhaite"; brzmi to tak, jakby samo wprowadze-

nie nowej instytucyi Katarzyna pozostawiaa do uznania

sejmowi. Co wicej, gdzie mowa bya o pewnej liczbie se-

natorów, majcych nadal tworzy Rad przy królu, carowa

wpisaa wyrazy: „a son choix^, t. j. pozostawiaa królowi

dobór pierwiastku senatorskiego, który mia mie pozy-

tywn wadz decyzyi , gdy tymczasem czonkowie szla-

checcy mogliby tylko protestowa. danie, aby królowi

zakaza nabywania dóbr, skrelia, bo y^qui a a. peine de

quoi vivre. n'achete point de terres^. Usuna projekt wy-

znaczenia nastpcy 1 Poniatowskiego, jako wiodcy do po-

wika i sporów, oraz cay „Appendice'^, grocy zmiade-
niem potgi rodowej Radziwiów, Czartoryskich, Potockich

i Mniszcha ^). Ten dodatek, jak zreszt caa mnogo za-

1) Projet d'un plan pour la conduite des trois Ministres en Pole-

gn drukowany by trzykrotnie: u Beera, III, str. 143 — 152, w tomie LXXII

Sbornika, str. 317—334 (przy relacyach Solmsal oraz w tomie CXVIII te-

go wydawnictwa (Koresp. dyplomatyczna Katarzyny lli, 3.H8—358; tylko

tutaj uwzgldniono tekst pierwotny oraz poprawki cesarzowej.
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poycze z memoryalu Salderna, wskazywa, jak wielk

rol w likurgowem dziele Panina gray zasilane z Poczdamu

podszepty zemsty. Carowa lepiej panowaa nad sob: , Nie-

nawidz z gruntu wszelkich osobistyci przeladowa —
pouczya Panina — uwaam je za nikczemne, godne wzgar-

dy i zbyt niskie dla mnie: dusza Katarzyny Drugiej nigdy

ich nie cierpi, bo jej s obmierze" ').

Tyle powiedzia Panin — i tyle Katarzyna. Póniej-

sze ich reskrypty do Stackelberga z czasów Sejmu Dele-

gacyjnego nie dorzuc ju prawie nic do zasobu mdroci
ustawodawczej, wlanego w ów „plan postpowania trzech

ministrów w Polsce". Panin-Lykurgos skoczy swe dzieo

dla Polski w lutym r. 1773. Có o niem sdzi? Czy uspra-

wiedliwia ono póniejsz opini o wspaniaym Nikicie, jako

o twórcy Rady Nieustajcej, i czy zostao naprawd zapoy-
czone ze Szwecyi? Zestawiajc „plan" z memoryaem Sal-

derna i depesz Stackelberga, znajdujemy, e jedynem kon-

stytucyjnem novum, na jakie zdoby si konsyliarz Kata-

rzyny, by ów negatywny udzia stanu rycerskiego w Ra-

dzie. Nowo ta oczywicie nie zostaa skopiowana z urz-

dze szwedzkich, bo tam wanie ywio szlachecki wieci
w Senacie nieobecnoci, i jedynym hamulcem na króla

bya oligarchia biurokratyczna. Mogli sobie Saldem i Pa-

nin pamita udatne dowiadczenia z tym Senatem i apli-

kowa w mylach do Polski niektóre czstki szwedz-

kiego ustroju: pierwszy pracowa zdaleka nad jego wyzy-

skaniem, bawic jako pose nadzwyczajny w Kopenhadze

(1766— 7); drugi przez lat trzynacie suy w Sztokholmie

i studyowa, oraz wyzyskiwa tameczny rzd czy te nie-

rzd wolnociowy. Ale przenosi go do Polski nie mylano
dla tej prostej przyczyny, e by on jeszcze zbyt dobry.

Z drugiej strony, jakkolwiek znikd nie wida, czy

Panin lub Stackelberg nawizywali wprost do odrzuconych

») Sbornik CWIII, 357.
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przez Rosy projektów Rady Stanu, wzgldnie .Nieustaj-

cej" z roku 1767/8, domys taki wydaje si jednak nietylko

prawdopodobnym , ale wprost nieuniknionym. Bd co

bd paragrafy szósty, jedenasty i dwunasty tej czci pla-

nu Panina, która nosi tytu j^Retablissement du gouyerne-

ment dans ses vrais principes^, dotyczce Rady przybocz-

nej, nie wyskoczyy z jego gowy, jak Minerwa z gowy Jowi-

sza, lecz powstay najpierw w gowie Salderna, który pamita
projekt reformy rzdowej z r. 1766, potem, moe niezalenie

od Salderna, zakiekoway w umyle Stackell)erga — na-

pewno pod wpywem Adama Krasiskiego, a pewno nie

bez przyczyny jednego z ,patryotów" rosyjskiej barwy:

Massalskiego, Ostrowskiego, Ourowskiego czy Modziejow-

skiego, ludzi dobrze obznajmionyci ze „Skutecznym Rad

Sposobem". Jeeli wic mdry Nikita pamita senatorsko-

szlactiecki Conseil Permanent z r. 1767, nad którym ongi tak

dugo „myla" — to wasna jego zasuga autorska wzgl-
dem konstytucyi 1775 r. zredukuje si do zera.

Plan pacyfikacyi Panina nie stanowi bezwzgldnie
obowizujcej instrukcyi, nie by te we wszystkich czciacti

jednakowo kategoryczny; wogóle by to tylko projekt i to

bardzo niedojrzay. Sam minister osobnym listem upowa-
ni Stackelberga do trzymania si tego projektu o tyle

tylko, o ile przystan na dwaj koledzy tudzie rozumniej-

sza cz narodu i). Zakomunikowa go gabinetom berli-

skiemu i wiedeskiemu, celem ustalenia wspólnej dyre-

ktywy dla trzeci wykonawców. Bya wic sposobno do
poprawek*), ale nie byo czasu. Fryderyk II niewtpliwie

odrazu dostrzeg niedoskonao planu. Mia zwaszcza do za-

rzucenia niedostateczne zabezpieczenie osoby i panowania

») Donosi o tern Reviczky 20 marca. W Sbomiku niema depeszy

ani listu Panina, którym minister poleca Stackelbergowi wykonanie planu.

Pose dowiedzia si o jego treci dopiero od Reviczkj'ego, gdy mini-

ster udzieli go tylko Lobkowitzowi i Solmsowi.

») Fryderyk II otrzyma plan okoo 8 marca: Pol. Corr. XXXIII, 349.
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Poniatowskiego^), wola jednak w popiechu zaaprobowa*)

cao, ni wszczyna spory: wic poleci plan Benoitowi

do wykonania '). Póniej, 28 czerwca, w rozmowie ze Swie-

tenem otwarcie rzek, i uwaa plan za zy, bo ani król,

ani szlachta nie bdzie zen zadowolona *). Kaunitz, chocia

swoim zwyczajem ogólnikowo zaakceptowa dzieo Panina,

pozna si te na lichej robocie i zaopatrzy Reviczky'ego

w dugi szereg tajemnych poprawek oraz zastrzee*). Li-

berum veto nazwa tam „^m politisches Monstrum^, i ze

wzgldu na pynce zen zamieszki wyrazi yczenie, aby

je dalej ograniczy w porównaniu z ustaw r. 1768; w kwe-

styach mniemanej równowagi stanów i prerogatywy kró-

lewskiej pozwoli Reviczky'emu popiera zcicha Stanisa-

wa Augusta, byle bez zadzierania z kolegami.

Widzielimy dotychczas niezdolno do inicyatywy

posa austryackiego. Otrzymawszy plan od Lobkowitza,

spostrzeg, e sprawa dojrzaa, — ale e ju zapóno o niej

dyskutowa •). Kiedy kanclerz powyszym rozkazem wyja-

ni, e jeszcze niezapóno, pose rozpisa si o wadach
projektu, mianowicie o zachowaniu liberi veto wbrew ca-

emu niemal narodowi, o odebraniu królowi komendy nad

gwardy, o braku norm co do dziedzictwa tronu; jako naj-

mdrzejszy pomys, podnosi Rad Nieustajc, jeeli tylko

znajdzie si w Polsce dosy uczciwych ludzi do jej obsa-

*) Do Solmsa 11 marca, Pol. Corr. XXXni 357; dodaje, tt nalea-

oby zakaza magnatom utrzymywania wicej jak 50—60 onierzy na-

dwornych, królowi natomiast pozwoli mie gwardy cudzoziemsk. —
O teme do Benoita 17-go, j. w., 369—70. W rozmowie ze Swietenem

20-go, str. 382, mówi, e wystarczy 3000 ludzi.

«) Do Edelsheima, posa w Wiedniu, 14 marca: , je trouve le plan en

gros bien imagine", Pol. Corr. XXXIII, 361.

») Gabinet do Benoita 30 marca (AB).

«) Pol. Corr. XXXIII, 609.

») Kaunitz do Reviczky'ego 22 marca, Beer, III, 240 sq.

«) Reviczky do Kaunitza 8 marca (AW).
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dzenla. Uprzedzi swój rzd, e koledzy zechc forsowa

nawet takie rzeczy, które plan pozostawia do upodobania

narodowi, i obieca robi uytek ze swego penomocnictwa

na dobro króla. Zobaczymy, jak si wywinie z kopotliwej

sprzecznoci midzy królem i kolegami. Benoit wrcszciejgani

rosyjsk (i zarazem królewsk) inicyatyw aukcyi wojska*).

Najtrudniej cile wyjani,; co pomyla o „planie"

gówny jego nadal wykonawca, Stackelberg: wiadomo tylko,

co napisa do Panina. Napisa oczywicie, e go podziwia,

jako ,osnow zarazem interesu dworów i szczcia 1'olski"').

Póniej gosi na wszystkie strony, e nowopowstajca Ra-

da jest wycznem dzieem Panina. Wiemy, co o tem mnie-

ma. I wiemy z góry, e jeeli koniec kocem projekt,

inspirowany nie z Petersburga, zalecany przez Petersburg

wcale nie bezwzgldnie, krytykowany w Berlinie, krzyo-

wany z Wiednia, stanie si jednak prawem, to zasug, czy

raczej win tego poniesie owa rzekoma ,rozumniejsza cz
narodu", która uzupeni i rozwinie bezksztatny szkic pe-

tersburski nie wedug wskaza patryotycznej racyi prawo-

») Reviczky do Kaunitza 4 kwietnia (AW).

*) Stackelberg do Panina U marca: .le pivót et de Pinterfit des

cours et du bonheur de la Pologne''. „Cest la rentre du Senat ad latus

dans ses droits, aneantis par les abus de la royaute, son etablissement sur

une base solide et son union avec une deputation permanente de Pordre

euestre". Nie naley upiera si przy zniesieniu kar za apostazy, bo

król i tak poruszy niebo i ziemi, „pour ne pas devenir un roi de tha-

tre"; tem trudniej bdzie walczy z królem i narodem zczonymi. O) do

starostw, „le gout genral de la nation est, qu'elles retombent a l'tat

a raesure qu'elles deviendront vacantes". ,Un point bien essentiel encore

serait un corps de magistrature permanent. La source de Tanarchie et de

1'injustice a ete cette election annuelle des juges a une espece de foire

ou Tencan, ou Ton marchandaait la propriete et Thonneur des citoyens.

En ajoutant a ceci Tabolition des troupes des particuliers 'qui autorisera

le diminution de celles de TEtat, je regarde le premier fondement de la

justice comme pose" (A MSZ).
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dawczej, lecz w duchu wasnych mciwych a interesow-

nych zamiarów.

Wrogowie Stanisawa Augusta nie prónowali przez

zim. W pierwszych dniach marca sekretarz nieobecnego

Essena zapowiada wznowienie projektu Rady z roku 1767

w nieokrelonej bliej postaci O, i nie potrzeba ucieka si
do hipotezy, i myl t przypomina listownie Poniski:
sama nazwa wielkopolskiego zgromadzenia musiaa wywo-
a echo wród spadkobierców roboty radomskiej. Budzi
si coraz wikszy ruch w tem kóku. Domagano si wska-

zówek od trzech ministrów"). Czytano w druku mow
Massalskiego z ostatniej Rady Senatu o potrzebie silnego

rzdu. Przypominano cudzoziemskim protektorom, aby ko-

niecznie uregulowa spraw starostw na zo królowi
»)

«) Sekretarz Patz do Essena 8 marca : „U semble aussi, comme si Pidc
d'un Conseil Permanent voulait se renouyeler"; 13-go: rzecz prawie zde-

cydowana; 20-go: jakoby Berlin temu przeciwny. (AD).

»l Benoit do Gabinetu 20 lutego: ministeryum polskie chciaoby jak

najprdzej zacz regularne konferencye i na nich .arranger les projets

a proposer a la diet sur les differentes matieres qu'il y aurait a discu-

ter' (mowa niewtpliwie o Modziejowskim i moe o podkanclerzym Bor-

chu, który w tym czasie przysun si do kliki „patryotycznej"; trzeci

kanclerz, Czartoryski, przygotowywa opór przeciwko caemu sejmowi,

wic nie o nim tu pisze Benoit). Tene pose 3 marca: przyjaciele daj
pienidzy, i „qu'on leur communiue le plan dont on serait convenu pour

arranger les afiaires interieures de la Pologne, afin qu'ils soient k meme
de dresser les instructions pour les nonces" (AB).

*) Odgosy tego m. in. w relacyi Reviczky'cgo 4 kwietnia: ,Die
Einrichtung der Starosteien, dere Austeilung dem KOnig von Polen in

dem Plan vorbehalten wird, welche aber weder die Nation, noch der

Russische und Preussische Minister aus ziemUch erheblichen Ursachen
ihm ferners aberlassen mochten, ist ein Geschaft von weiUauftigei Un-
tersuchung". Milicyi magnaci miewaj po 2000 ludzi, wic zy jest pro-

jekt Panina, aby królowi odebra komend nad gwardy (AW). Benott do
Gabinetu 31 marca, uwaa za zbyt trudne zniesienie milicyi (ze wzgldu na

hajdamaków) i pozostawienie królowi gwardyi prywatnej ^jak tego chcia
Fryderyk 11). Sam Stackelberg przeciwny jest tej zmianie (AB).

Geneza Rady Nieustajcej. 13



194 (iKN«ZA I i;triAN<»WIBNlR

i skasowa prywatne milicye - na zo starej arystokra-

cyi. Jak tylko Petersburg rozwiza usta trzem posom, kon-

cepcya i nazwa Rady Nieustajcej narzuciy si wszystkim

umysom >).

Klika rozbiega si na wybory. Pierwszy WesscI, nic

dugo popasawszy przy Stanisawie Augucie, rzuci si
w Krakowskie i Sandomierskie gosi silny rzd czy te
nierzd — przeciwkrólewski •). Litw obrabia Massalski »)

w walce z famili; Wielkopolsk Sukowscy i ici wspóza-

wodnik Raczyski. Jako pomimo spónionej pory ecia .pla-

nu" zdyy si odezwa na niektóryci czoowych sejmikaci.

Szlachta gnienieska, kaliska i poznaska, inspirowane

przez Raczyskiego, pominy punkt Rady milczeniem; zato

z artykuów wschowskich przepisano do instrukcyi general-

nej trzech województw wielkopolskich (7 kwietnia; nast-

pujcy § 7: „Rada Nieustanna z trzech stanów zoona,
aby ustanowiona bya, i odmiana wchodzcych w ni osób

determinacy Rzplitej rezolwowana bya, staraniu jmp. po-

sów zalecamy, której to Rady konkluzye pluralitate voto-

rum per secreta vota decydowane by maj, aby za wi-
kszo gosów nie bya szkodliwa, wszystkie inkonwenien-

cye, któreby wynikn mogy per pluralitatem mae ordi-

») Relacya Wroughtona 25 kwietnia (RO). Sara jeden Benoit z po-

stów cudzoziemskich (z wyjtkiem Patza) przypomnia sobie w tym cza-

sie projekt z r. 1767 i prosi 28 kwietnia Fryderyka o przysanie go:

,Comme ii s'agit dans notre plan d'aujourd'tiui de donner quelque consi-

Stace i Tordre questre, en lui faisant prendre place dans le conseil des

snateurs que les difetes donnent au roi ad latus qm' puisse veiller a rexe-

cution des lois et des traits, ce qui deviendra une esp6ce de Conseil Per-

manent, Votre Majeste voudra bien y joindre ses rflexions et ses instruc-

tions pourmoi** (AB).

*) Reviczky 23 i 27 stycznia (AW). Essen 24 stycznia; Sacken do

niego 6 lutego, yczy Wesslowi przewodnictwa : ,la t2cie de s'opi>oser

au plan d'agrandissement du pouvoir du roi est glorieuse". Patz do

Esscna 3 i 20 marca (AD).

») Patz do Esscna 20 marca (AD). Listy spóczesne Antoniego Ty-

zenhauza do króla (BCz 715).
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natam, uprztn in plenis ordinibus stara si bd, oraz

gdzie lezya kardynalnych praw nastpia, aby bya popra-

wiona w konstytucyi traktatowej, i o teje zwolnienie sta-

ra si bd"*). Instrukcya omyska (5*kwietnia) ogólnie

upominaa si o „rzd wewntrzny, który zwyk inter eon-

cives emulacye, nienawici i rozruchy czyni w kraju",

o edukacy modzi, skasowanie praw 1768 r., i wród mnó-
stwa patryotycznych a pozornie wiernopoddaczych fraze-

sów yczya Poniatowskiemu, „aby tyle panowa wieków

szczliwie, ile Jego Piastowska Familia do Polski przy-
czya i przyswoia narodów" "). Sejmiki prawdziwie regali-

styczne, jak radziejowski »), zgodnie z powcigliw taktyk

Stanisawa, nic nie mówiy o reformach, albo te nawet,

jak lipieski, kazay broni „praw narodowych, wolno
i swobody nam ubezpieczajcych" *).

Mnóstwo sejmików zerwano pod wpywem Krasiskie-

*) Instrukcye gnienieska, i<aliska i wschowska 22 marca, pozna-
ska 23-go (Archiwum Sukowskich, TPN). Punkty instrukcyi generalnej

województw poznaskiego, kaliskiego i gnienieskiego (projekt Sukow-
skich), daj nadto ledztwa, kto ogosi bezkrólewie i ukarania królo-

bójców; wedug nich uoona waciwa instrukcya 7 kwietnia (tame).

*) Instrukcya omyska Ant. Sukowskiemu i Tomaszowi Przyjem-

skiemu 5 kwietnia (tame).

') Instrukcya brzesko-kujawska i inowrocawska 22 marca, z wy-

cieczk przeciw ogoyeniu interregnum i królobójstwu, Pawiski, Dzieje

Ziemi Kujawskiej, V, 269-272.

*) Instrukcya dobrzyska 22 marca, z wycieczk tylko przeciw za-

machowi na króla, Kluczycki, Lauda Ziemi Dobrzyskiej, 377- 8. In-

strukcya nowogrodzka (dla Tadeusza Reytana), 23 marca, regalistyczna,

chwali zasugi króla i Joachima Chreptowicza, da kary na zoczy-
ców oraz ewakuacyi kraju z najedców, .aebymy potym tak o po-

prawie dawnych i teraniejszych praw, jakote o doskonaej formie rz-
dów wewntrznych i uporzdkowaniu krajowym acniej i dostateczniej zara-

dzi mogh" (AU 1155). I. krakowska, 22 marca, na wypadek, gdyby do-

szo do odmiany praw, kae dba o prawa kardynalne, na których si cao
Rzplitej funduje. „Materye status et regni, które prawami Rzplitej s
okrelone, aby pluralitate nie byy konkludowane, do praw Rzplitej po-

sowie referowa si bd (AKr., Rei. C Crac. ks. 204, s. 157 sq.).

13*
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go i Kajetana Sotyka, wróconego z wygnania ; z innych

powybierano albo ludzi wiernych dworowi i gotowych do

zupenego mu posuszestwa, albo e Itreatury gotowe do

wszelkich usug dla mocarstw rozbiorowych i ich kom-

parsów. Benoit wedug swoich zakulisowych informacyi

rozrónia wród stu kilku obranych posów nastpujce

odamy. Królewscy zgodziliby si na rozbiór, ale mieli -
da skasowania veto w materyach stanu, czterdziestotysicz-

nej armii, mianowania komisarzów skarbowych i wojsko-

wych przez króla, korzystnych traktatów z ssiadami, od-

jcia dysydentom Icgislacyi. Drudzy, „najchytrzejsi**, y-
czyli Poniatowskiemu przewagi na sejmie i zwikszenia

wadzy, aby tem prdzej skrci kark, i aby razem z nim

upado cae dzieo sejmowe. Trzeci, .najrozsdniejsi", mieli

w programie zatwierdzenie cesyi, ograniczenie wadzy kró-

lewskiej, równowag stanów, dobry porzdek, sprawiedli-

wo, egzekucy praw, rozkwit handlu. Dlatego chcieliby

odda starostwa na skarb, królowi wyznaczy list cywiln,

uregulowa elekcy wikszoci gosów, wyj traktaty

handlowe ze spisu materyi stanu '). Cokolwiek zreszt myleli

przywódcy i upatrzeni przez nich wybracy, ogó narodu

steroryzowany, wyczerpany wojn domow, zwtpiay, nie

móg w takim momencie zdoby si na inne zgodne de-

zyderaty prócz obrony caoci kraju, wiary katolickiej i wa-
snoci szlacheckiej.

Od poowy marca znika wszelka wtpliwo, e tym

razem i Berlin popiera projekt Rady Nieustajcej, a czego

chcia Berlin razem z Petersburgiem, to chyba musiao na-

stpi. Kwesty byo tylko, kto z Polaków pochwyci w kraju

honor autorstwa, podobnie jak wobec zagranicy zagarn go

Panin. Porwali si w Warszawie róni do dziea. Najpierw

biskup Sotyk wród bardzo dwuznacznych umizgów do

Stackelberga, lew rk podegajc województwa do oporu

1) Benott do Gabinetu 14 kwietnia (AB).
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przeciwko rozbiorowi, praw pod okiem rozbiorców pisa

jakie projekty na sejm, majce do reszty ubezwadni Po-

niatowskiego. Wabi do teje roboty Wessia, zapala si,

pisa dzie i noc. atwo zgadn, e nie o czem innem,

tylko o dawnym radomskim projekcie Rady*). Nagle za-

mroczya mu si dusza, rzuci pióro i uciek ze stolicy

z wyranemi oznakami cioroby umysowej*). Po nim wy-

sun si na czoo popisów reformatorskici Massalski w to-

warzystwie Wessia, Twardowskiego, oraz przybyego z sa-

lonów petersbuiskici Poniskiego'i. Ale nie na tyci dyle-

tantów czeka wawrzyn tryumfu

Ju dobrze roio si w Warszawie od senatorów i po-

sów, ju za nimi nadcigny zbrojne liufce umierzycieli,

kiedy ostatni zjecia specyalista-nowator, August Sukow-

ski, Cromwell wielkopolski, jak go nazywa dotd Stackel-

berg. Ksi cicio przesiedzia ostatnie miesice: wida
zbiera siy. Nie lgn do czeredy klientów Salderna. nie-

nawidzi Raczyskiego, co mu popsu Rad Województw,

gardzi Gurowskim i Poniskim, zezem patrzy na wa
Modziejowskiego, zawsze przeciwny by ministeryalnym

pretensyom i urazom defraudanta Wessia, wogóle nie mia
ani jednego przyjaciela w tej grupie. Od Salderna zawsze

niectitnie stroni, do Stackelberga si nie kwapi. Siedzia

samotny w Rydzynie, obserwowa i myla *). Tylko ntjdzny,

') Patz do Essena 20 marca, wie ju, e Solyk zmik na punkcie roz-

bioru, robi tylko party antykrólewsk. Stackeiberg da mu w tern swobod.

Tene 2i i 27: ,la machin a souffert, ii a baiss considrablement";

projekt Rady zyskuje zwolenników (AD). Reviczky 20 marca (AWj.

*) Skakowski, Biskup Sotyk, w zbiorze: .0 cze imienia pol-

skiego^ 97-100.

») Patz do Essena 7 kwietnia (AD). M. Lubomirska do Mniszcha

4-go: .Ma by pewn wiadomoci, e podskarbi koronny i biskup wi-

leski t sobie konfidency trzech dworów zjednali, e im kazali pisa

plant nowego rzdu dla Polski" (BCz 3869).

*) Antoni do Augusta 24 sierpnia (TPN).
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wytarty Antoni, od lat 10 kamrat Poniskiego, pilnowa

paacu ambasady rosyjskiej *) i przygotowywa bratu zblienie

do jej klientów*}. On to nieciybnie zdy wtrci do in-

strukcyi wielkopolskiej znaczcy artyku o Radzie, on obrany

w omyskiem ow zjadliw sobie uoy instrukcy ').

Nareszcie samotny marzyciel z Rydzyny zjawi si w sto-

licy i odrazu zapdzi w kozi róg cae towarzystwo. Czego

ten czowiek nie obmyla, na co si nie porywa! W naj-

nowszym jego spisie przewidziana bya nietylko konfede-

racya przedsejmowa, ale i wysadzenie przez ni delegacyi,

jak za czasów Repnina. do zaatwienia sprawy rozbioru

oraz reform, ale to w ten sposób, aby Rzplita nie prdzej

uznaa zabory, a póki mocarstwa nie dadz jej zaprowa-

dzi i wprawi w ructi wszystkici nowyci urzdze. W na-

iwnej wierze, i trzy zaborcze rzdy pozwol na takie zwoki,

') Korespondencja braci od padziernika do grudnia r. 1772 (TPN)

*) Nie zapominajc zreszt o reformach, jak to wida z listu jego

do brata 1 marca: chodzi o to, aby .legouvernement a venir de la Pologne

prenne la form que les trois puissances veuillent lui donner d'une Re-

publique bien constitue et dont le chef sera plus dependant que la na-

tion de lui. Cette mfime ide parait 6tre celle du ministre de Russie et-

d'Autriche qiii sur Tarticle de la Pologne sont d'un parfait accord... Voici

le moment le plus favorable, pour remplir les t^tes et les coeurs de nos

concitoyens sur les bons etablisseme its a faire en Pologne, et que les

27 poiiits dont jadis voiis me chargeates pour la Russie peuvent desor-

mais avoir lieu", byle August propagowa je wród szlachty, jak on sam

propaguje wród 3 dyplomatów. „Jeeli Wapan masz co do przycze-
nia do 27 punktów, lecz (!i do odmienienia, czekam owiecenia dalsze".

Tene do tego 22 marca, o smutnem pooeniu ogólnem. Tylko „les

honnStes gens se donnent la peine de travailler au gouvernement a venir.

Cest de quoi je m'occupe, faisant gouter aux ministres etrangers tous les

projets convenus entre nous" (TPN). Pewien wpyw tej pracy widzielimy

w pogldach Stackelberga i Reviczky'ego.

*) Ks. Antoni do Augusta 1 kwietnia, wymawia mu, e piecz o sej-

miki pozostawi Mielynskiemu i Raczyskiemu. Niech instrukcya gene-

ralna nie bdzie tylko kompilacy, „car sans cela quelle influence pour-

rons nous avoir a la diet?... Tous nos projets paraissent rencontrer 1'appro-

bation des cours" (TPN).
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myla Sukowski przeprowadzi Rad Nieustajc z trzeci

stanów, z obieralnymi co dwa lata konsyliarzami stanu ry-

cerskiego, odjcie królowi wadzy rozdawniczej (artyku

jak wiemy, nie przewidziany przez Panina), rzdy wikszo

ci na caej linii, sprzeda starostw na licytacyi z pozo

stawieniem kapitau na ziemi, uskarbowienie poczt, men

nicy i ce, kodyfikacy ogóln midzy nadchodzcym sej

mem a nastpnym, 6 milionów zp. listy cywilnej dla króla

publiczne ksigi iipoteczne w grodaci, odjcie królowi

komendy nad gwardy i prawa dawania listów elaznyci

obiór nastpcy tronu z prawem gosu w Radzie, sejmiki

gospodarcze po województwaci dwa razy do roku, rady

ekonomiczne tame nieustajce. Ledwo na par pyta nie

mia odpowiedzi, n. p. czy da biskupom miejsca w Ra-

dzie, czy Komisye czterech wydziaów (Skarbow, Wojsko-

w, Asesory i Sd Marszakowski) pozostawi, jako nisze

instancye wobec Rady, i czyby nie sprzeda wszystkich

dóbr duchownych, a ksiom wyznaczy pensye ^).

Zdumieli si niewtpliwie uczestnicy spisku warszaw-

skiego na widok tego rogu obfitoci. Stao si widocznem,

e jeeli sprzedawczyk Ponisk, przysany z Petersburga

na marszaka sejmu, bdzie wodzem taktycznym obozu,

t. j. taktycznem narzdziem dworów gównie do przeforso-

wania rozbioru, to wojewoda gnienieski obejmie komend
nad robot ustawodawcz. Inni, róni ci Modziejowscy,

Wessie, Gurowscy, Massalscy, Twardowscy, zejd w pozy-

tywnej robocie na drugi plan.

*! Notes pour les affaires de la dióte de Varsovie en 1775 (tytu

póniejszy), pisane rk Antoniego, zawieraj jednak § 13: „autres artides

specifies dans le grand projet de mon frere Antoine", wiadczcy, po-

pierwsze, e Notes dyktowa August Antoniemu dla swego uytku, po-

wtóre, e wspomniana „Esuisse" z 16 artykuów, pocliodzca z czasów po-

dróy petersburskiej Antoniego, jest jego dzieem, a nie Augusta, jak

to zreszt potwierdza brulion w TPN.



ROZDZIA IX.

Konfederacya 1'oniskiego i Radziwia Pocztek walki o prawa majesla-

tu. Dzie 10 maja. Mowy Sukowskici nazajutrz. Przymus mor«lny. Prze-

wietna Delegacya. Blok z góry zamawia sobie Igwarancy. Konferencye

tajne i „wielkie". Kuszenie króla. Szereg projektów. Modziejowski o ,Ora-

torze*. Kim by Anonim? Taktyka Stanisawa Augusta. Andrzej Ogiski

jego rzecznikiem. August Sukowski rej wodzi na sesyacti tajnyci. Kon-

stytucya o królu i Senacie. Bezmiar atrybucyi Rady. Poniski w obronie

króla. Elaborat kuchmistrza. „Orator", czyli .Pensyonarz". Uwagi krytycz-

ne Modziejowskiego. Wspólny projekt bloku.

Na kilka dni przed terminem zagajenia sejmu, 16 kwie-

tnia, szedziesiciu posów i dziewiciu senatorów pod-

pisao w mieszkaniu Modziejowskiego akt konfederacyi

przy dostojestwie tronu, religii rzymsko-katolickiej, usta-

waci, wolnociacti i prawach narodowych *). Marszakami

zostali Adam F^oniski i Micha Radziwi, miecznik litew-

ski. Jdro zwizku stanowili senatorowie, zwerbowani przez

Stackelberga i towarzyszy, oraz ich klienci. Tak pod skrzy-

dami namiestnika Wielkiej Katarzyny sklei si blok poli-

tyczny, którego zawizki dziaay ju na wyborach, a który

*) Najobszerniejszy dyaryusz Sejmu Delegacyjnego 1773-5 r. po-

siada BCz w rkopisie 825; redakcya ta uoona zostaa pod kierunkiem

samego króla. Oprócz niej uwzgldniamy w niniejszej pracy krótkie dy-

aryusze, zawarte w rkopisach Os 184, AU 321— 3, AU 670. AU 1155.

AD, BR. Wszystkie te dzienniki zamierzamy ogosi w seryi „Dyaryuszów

Sejmowych z XVIII wieku*, wyd. Tow. Nauk. Warszawskiego.
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trwa bdzie przez cay dwuletni czas sejmu, lecz rozpa-

dnie si wnet po nim, — blok solidarny w popieraniu

wzajemnych interesów i w subie u obcego rydwana, zdol-

ny do usankcyonowania rabunku, dokonanego na Rzplitej

i do ukucia na ni kajdan, lecz pozatem sztuczny, bez a-
dnej wizi moralnej, i skazany na niesawne zniknicie.

Do waciwych twórców konfederacyi przylgnli ju
w pierwszym akcie niektórzy posowie szlachetniejszego

serca; inni grupami akcedowali w nastpnych dniach. Przy-

stpi i król pod grob zniszczenia Warszawy przez woj-

ska trzech mocarstw. T drog zwizek obj prócz pierw-

szych zaprzaców, liczn party królewsk i grup ywio-

ów niezalenych, po czci chwiejnych, bardzo rozmaitych,

bo niepozbawionych nawet pierwiastku barskiego. Jedni

tam tkwili, aby dzieli ojczyzn, znca si nad królem

i piec swoj wasn piecze, inni — aby módz robot ich

paraliowa lub naprawia.

Konfederacya warszawska, zawizana poza sejmem,

ale w gronie senatorów i posów, rzucia si na normalny,

podlegy wolnemu ,niepozwalam", organ prawodawczy,

aby go wessa, wchon we wasny organizm prawny

i podcign pod ródk swego marszaka. Przez cztery

dni (19 -22 kwietnia) walczyli Reytan, Korsak i towarzysze

formalnie o wolno obrad, faktycznie o cao Rzplitej.

Gdy zabrako bohaterowi nowogrodzkiemu elaznego gosu,

ogó zrozumia, e sprawa uznania zaborów jest przes-

dzona. Kto odtd protestowa przeciwko cesyom, czyni to

z myl o nietykalnych prawach przyszych pokole, a nie

w nadziei powstrzymania aktualnej krzywdy narodu. Dalszy

bój toczy si o przyszy ustrój Rzplitej, i przedewszystkiem

o cao praw majestatu.

Tu opór by atwiejszy. Nikt nie móg z rk na sercu

powiedzie, eby mu dojad despotyzm Stanisawa Augu-

sta. Król i naród, majestat i wolno, przysigy sobie przy

obrzdzie koronacyjnym obustronne szanowanie preroga-
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tyw. Móg obcy bagnet stan na stray oderwanych pro-

wincyi, ale nie móg wypru z duszy obywatela wiadO'

moci, co si' naley Bogu, a co cesarzowi. Wic trzej amba-

dorowie i ich pomocnicy przewidzieli konieczno zasto-

sowania do samego Stanisawa wszelkich sposobów terroru,

uwodzicielstwa i podstpu. Na wstpie uplanowali za ladem
Repnina przela pen moc stanowienia z rónobarwnego,

cho lichego sejmu, na mniejsz delegacy, moliwie oczy-

szczon z ywiou królewsko-patryotycznego.

Zgadnito t myl, i uprzedzajc inicyatyw Poni-
skiego, posypay si zastrzeenia. Turski, biskup ucki, 24

kwietnia) warowa, aby konfederacya nie wydawaa sanci-

tów inaczej jak przez sejm, aby „wze jednoci stanu ry-

cerskiego w mniejsze nie rozwizywa si wzeki", i aby

materye wiary, wolnoci i praw majestatu nie byy pod-

cigane pod gosowanie wikszoci. Wodziski, biskup

smoleriski, protestowa przeciwko wszelkim czynnociom

nastpujcym, bez ceremonii wygaszajc „liberum veto".

Do, argumentów politycznych siga Lanckoroiiski, woje-

woda bracawski (29 kwietnia), mówic, e nie czas odmie-

nia rzd pod przymusem, kiedy „nieochybnie swoim dal-

szym zamysom, a nie naszemu uszczliwieniu dogodziby

chciano". Chodzio mówcom regalistom i patryotom o uchwa-

, i konfederacya rozwie si wraz z sejmem, t. j. po

kilku tygodniach, zatem prawdopodobnie bezowocnie; król

na to ju nie liczy i poprzestaby na formule, i sejm i kon-

federacya potrwaj, „póki traktat z potencyami ssiedzkiemi

i wzgldem pretensyi ich do pastw Rzplitej i w formie

rzdu krajowego zakoczony nie bdzie" ^). Blok wymin
to ograniczenie i z pomoc trzech ministrów przepar roz-

cignicie zwizku na „wszystkie interesa, decyzyi sejmu

teraniejszego potrzebujce". Odtd Poniski mia rodzaj

dyktatury, móg nagradza i kara. Towarzyszom zaleao

») Por. Schmitt, Dzieje Polski w wieku XVIII t. II, 401.
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jednak widocznie na pewnem decorum, wic wygrywali

atut postpu i niezawisoci politycznej redniej warstwy

szlacheckiej: Massalski (28 kwietnia) zwiastowa „form
rzdu przyjemniejsz mieszkacom", Raczyski krytykowa

(28-go) „sposób rzdu naszego, w adnym rozumnie wolnym
potwierdzenia znale nie mogcy narodzie", Zyniew, po-

se starodubowski, pijc do despotyzmu w kilku osobach

(Czartoryskich) „truchla" na myl o radach Lanckoroskiego:

„mona bez zgorszenia nierzd nieczysty, anarchi wi-

dzialn, niepewno dalsz majtków i bezpieczestwa na-

szego radzi?* Pociski biy mimo celu, wic przed wnie-

sieniem projektu limity i delegacyi trzej egzekutorowie za-

opatrzyli Poniskiego w bilecik, zwalajcy na kadego opo-

nenta odpowiedzialno nietylko za to, na co si sam na-

razi, ale i za nieszczcie caej ojczyzny. Zapowiedzieli te,

e zatwierdz tylko tak napraw Rzplitej, która zniesie

naduycia, a przywróci ad i równowag midzy stanami.

Dnia 10 maja stoczona zostaa gówna utarczka. Pro-

jekt limity, wniesiony przez marszaka konfederacyi, prze-

lewa ca moc stanowienia o cesyach, przyszym rzdzie,

prawach dysydentów i innych wanych sprawach na dele-

gacy, z kilkudziesiciu osób zoon, bez referencyi do

sejmu.

Najlepsze siy opozycyi ruszyy do ataku. Turski z po-

woaniem autorytetu Konarskiego oraz jego tajnych inspi-

ratorów (Czartoryskich) da wyjcia praw majestatu, wiary

i wolnoci z pod decyzyi pluralitatis , zamiast bezwzgl-

dnego proponowa penomocnictwo warunkowe, aby sejm

móg odrzuci dzieo delegacyi. Ignacy Kurzeniecki, pose
piski, odkada przebudow na moment szczliwszy, „chyba

e najlepiej wtenczas cian murowa, kiedy nieprzestan-

nie ku niej szturmuj dziaa, najlepiej wtenczas sukni
zszywa, kiedy kilka i rozlicznych rk szarpi on i roz-

dzieraj". „Dajmy na to, e dwory, czynów naszych pilnu-

jce, owszem, onemi samowadnie kierujce, pozwol nie-
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le urzdzi wewntrzn nasz ekonomik, zewntrzne je-

dnak figurowanie zawsze umali i upodli bd miay za-

pewne w nateniu, owszem, wewntrzne nawet tak posta-

raj si wtoczone mie w ciasne kluby, ebymy do ze-

wntrznej wanoci nigdy nie przyszli". Feliks Oraczewski,

pose krakowski, decyzy o formie rzdu rezerwowa dla

plenum. l*o paru sabszych gosaci strony przeciwnej prze-

mówi sam król.

Rzadko kiedy wymowa parlamentarna Poniatowskiego

brzmiaa tak czysto, tak jasno i szczerze, jak w tym pierwszym

dniu walki o prawa tronu. Wnosi Stanisaw August projekt

aktu limity, gdzie penomocnictwo delegacyi do „wewntrznej

poprawy rzdów", zwaszcza takiej, któraby dotkna praw

Majestatu, opisane byo „relative et referener do aprobaty

zgromadzonych stanów". Nie dajc si omi „blaskiem le
rozumianego heroizmu", przyznawa konieczno cesyi, go-

dzi si na obc gwarancy dla tej formy rzdu, któr sam

sejm wedle upodobania uoy, ale da z góry uznania

zupenej niepodlegoci i samowadztwa Rzplitej, oddalenia

wojsk ze stolicy, ukrócenia praw rónowierców, korzystnycti

konwencyi handlowych i wielu innych pierwszorzdnej wagi

zysków wzamian za rozbiór.

Poczem odsoni izbie zarys przyszego rzdu, jaki

zapowiedzieli mu przeciwnicy wedug petersburskiego planu

z dodatkiem odjcia dystrybuty starostw i ask honoro-

wych. , Pytaem si, kto ma moc odjcia mi tego, co mi

pakta konwenta day... Odpowiedziano mi: e gdy naród,

a przynajmniej narodowe osoby tego daj, naley, ebym
sakryfikowa moj prerogatyw dla uspokojenia i uszcz-

liwienia ojczyzny. Spytaem si powtórnie, w czym te

uszczliwienie ojczyzny ma zawisn? Odpowiedziano, e
w dobrym rzdzie przyszym. Spytaem potrzecie: czy b-
dzie ten rzd konkludujcy na sejmach w materyach naj-

waniejszych, tyczcych si wojska, podatków i traktatów?
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Odpowiedziano, e nie; e te materye zostan w tym sa-

mym, od wszelkiej konkluzyi dalekim sposobie, w którym

ns dawne, a teraz w skutkach fatalne bdy utrzymyway;

ale przydano, e midzy sejmami ma by Rada, której

liczba, skad i forma zostaa przedemn utajona; tyle tylko

mi zapowiedziano, e ta Rada to wszystko bdzie moga
i wicej, ni król polski prawnie móg dotyciczas'*.

„Mógbym miao do was odezwa si sowy l*sal-

misty: „Popule meus, quid feci tibi?" W czemem zgrze-

szy, com wam zawini? Niecti ten powstanie, który mi do-

wie potrafi przestpstw moicti obowizków; nieci ten

powstanie, który mi dozna zawzitym, przeladowc lub

mciwym. Mógbym tu wezwa i gosu wdzicznoci. Wszak

mao kogo w tej izbie widz, któryby nie dozna, jak mi

jest mio lub obdarza askami, lub ratowa od szkody

albo umartwienia, lub wasnyci uraz pami zaciera".

I zawstydza owycti „czarnyci potwarców jadowite po-

wieci", co mieli go pomawia przed ogóem o spisek

z zaborcami, kiedy ci wydzierali mu •/* intraty i wydrze
cticieli prerogatyw monarsz, — i straszc wspomnieniem

polskici dwunastu wojewodów, rzymskich decemwirów,

ateskich tyranów trzydziestu, po tylu syszanych pomsto-

waniach na niebywa tyrani „maej liczby" familii, zapy-

wa, czyby „teraz razem myl obywatelska znowu si obró-

ci miaa na nowe umylnie i wyranie postanowienie ary-

stokratycznego rzdu? Dawno powiedziano, e polskiemu

królowi sposobu szkodzenia nie zostawio prawo, tylko

sposób dobroczynnoci. Jeeli si to wam przykrzy w je-

dnym króu, kochani obywatele, có bdzie, jeeli kiedy

ostrzejszej mocy w kilkunastu rkach, a królewskim rów-

nych, doznawa bdziecie?" Wreszcie spróbowa uderzy

w ton prawowiernego katolicyzmu i zada odebrania

dysydentom legislacyi, sdów mieszanych, oraz obostrze-

nia prawa o apostazyi. Zakoczy sowami: ^Omnia dixi,
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de omnibus vos monui; vobis vestras measgue sortes com-

mito" »)•

Nuta religijna przebrzmiaa bez echa, aie gboki ton

skargi: „com wam zawini?" — utkwi w uszaci. Wróg rzuci

si do kontrataku, na czele August Sukowski. Ciwilami

namitnie, ciwilami tylko patetycznie podnosi gos imi*

niem „dobrze yczcyci patryotów". „wielkich w ojczynie

mów" may, zawzity Cromwell wielkopolski. Motywowa
obron wniosku Poniriskiego — nadzwyczajnie: e mocar-

stwa „dla wasnego ich bezpieczestwa i spokojnoci** chc
odmiany formy rzdu naszego niemniej jak rozbioru. Od-
rzuca projekt królewski, bo tam zawieraa si trzykrotna

wzmianka o przymusie, nieznona dla mocarstw. Odwie-
a staropolskie junctim Potockich i Tarów midzy prero-

gatyw rozdawnicz króla i jej przeciwwag, ,wolnem nie-

pozwalam", — jakgdyby za odjcie tej prerogatywy mia
ju na pimie pozwolenie protektorów na rzdy wikszoci.

„adna Rzplita nie moe istnie bez rzdu, aden rzd bez wi-
kszoci, adna wikszo z powierzonemi w rce jednego do-

brodziejstwami, to jest „dwoma najmocniejszemi czynów ludz-

kich sprynami nadziei i bojani", — wic bi w t preroga-

tyw, jako w korze wszelkiego zego: „Std zerwanie nie-

omylne sejmów, std ustawiczna inter Majestatem et Li-

bertatem lukta , std nieegzekucya praw i dekretów, std
dyffidencya midzy stanami, std wynioso niektórych

tylko do rzdu zawoanych kreatur i faworytów, std opre-

') Zbiór mów rónych w czasie dwóch sejmów ostatnich 1775 i

1776 mianych, I, 21 sq. Fóniej, na sejmie Mokronowskiego dnia 29-go

sierpnia 1776, wspomina król o tym momencie nie bez samochwalstwa:

„Ledwiebym sobie nie pozwoli przyrówna mój postpek w tamtej oko-

licznoci do owego cesarza Karola V, który po przegranej w Afryce, ju
nie widzc sposobu utrzymania wojska swego na tych fatalnych brze-

gach bez nieuchronnej i cakowitej zguby, kaza onierstwu swemu rej-

terowa si tandem na flot, ale sam sw osob ostatni dopiero wsiad

na okrt".
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sya mocniejszego nad sabszym, std konfederacye szko-

dliwe, wojny domowe, zgoa o wszystko, co od wieku czy-

nic nas sabszemi, bez wojska, bez skarbu, bez iandlu, bez

aliancyi, bez sprawiedliwoci zostajcemi, postronnym mniej

potrzebnemi, a czysto przez zamieszania nasze szkodliwe-

mi, do ostatniej teraniejszej nas przyprowadziy przepaci.

Nie mona t prerogatyw królewsk z niczym innym po-

równa, jak z owemi ogromnemi dbami, które u dawnycli

narodów dlatego byy czczone, e nad pami ludzk si-

gay staroytnoci, a gdy wiato chrzecijaskie wyko-

rzeni chciao wstydliwe bawochwalstwo, siln rk znie
te boki musiao". Umia mówca przytoczy wasne sowa
Poniatowskiego, syszane nieraz, „e ustanowienie plura-

litatis i odebranie dystrybuty rzdzcemu s dwa kamienie

wgielne rzdu dobrego u nas". Tylko „wybór godnych

i licznych osób", a nie peen sejm, upora si zdoa z re-

form: „przypomnijmy sobie, e nigdy mnogo prawa

ukada, tylko akceptowa moga. Jeden Solon w Atenach,

jeden Likurgus w Sparcie, kilku posów rzymskich do Gre-

cyi wysanych, Tribonianus z ma liczb juryskonsultów

za cesarza Justyniana, a naszego wieku Katarzyna i Wielki

Fryderyk niemiertelnej sawy uoyli legislacy". Sucha-

cze nie mogli pewno zmiarkowa, czemu to tym razem

„mnogo" nie miaaby zachowa swobody akceptowania

tego, co delegacya uoy; nie wiedzieli, komu Sukowski

chce powierzy rozdawnictwo urzdów, ani te na jakiej

zasadzie wróy ustanowienie reguy wikszoci. On jednak,

nie dbajc o dziury w swych wywodach, z niepohamowa-

nym tupetem, z wyzywajcym gestem w stron potomnych

wieków da nieograniczonego penomocnictwa dla pra-

wodawców delegacyjnych, których imiona niech z czasem

bd „albo wiekopomnej chway, albo ostatniej ohydy na-

rodu celem".

Skoczy August, zacz w podobnym sensie ksi
Antoni, pose omyski. Ten nie wysadza si na Trybo-



208 (iKNK/.A I U8TAMOW1KNUB

nianów, tylko drani zawistne serca klientów pytaniem:

„czyli mona znosi duej t nieznon przykro, eby
z jednej tylko kuni i z pod jednego mota kute na cay

naród wychodziy pta?" Zyniew dogryza „duciowi pa-

nowania", uywajc terminów, jakby prosto wyjtyci z ro-

syjskich enuncyacyi, motywujcych rozbiór. Wszystkim cho-

dzio sn o gosy jakich 10 -20 chwiejnych posów, któ-

rzy radzi byli i trzem dworom postawi wieczk i królowi

ogarek. Tern bardziej stanowczo ujmowali si za prerogatyw

monarsz regalici: Kruszewski, pose bielski, zamiast »ujmo-

wa ciaru" Poniatowskiemu, yczy mu dla ratunku gi-

ncej ojczyzny „penomocnego jedynowadztwa**; Oraczew-

ski przeciwstawia recepcie Sukowskich .edukacy krajo-

w", jako najlepsze lekarstwo na sabo charakterów i sprzc-

dajno; Pruszanowski rzeczycki nie waha si radzi .zby-

tniej wolnoci umniejszy^ (12 maja).

Zdecydoway spraw inne argumenty. Trzej ambasado-

rowie zagrozili najazdem i zniszczeniem reszty kraju, jeeli

projekt Poniskiego nie przejdzie; oponujcych obiecali tra-

ktowa jako wrogów trzech mocarstw i wasnej ojczyzny.

Wojska trzech czarnych orów od kilku dni napeniay stolic.

Egzekucya onierska, zastosowana ju ll-gomajaw mieszka-

niu Turskiego, wisiaa w powietrzu nad wszystkimi. Przed se-

sy 13 maja kuchmistrz koronny w porozumieniu ze Stackel-

bergiem ofiarowa libertacy od furaów i wynagrodzenie

szkód tym posom, którzy gosowa bd z nim razem.

Wtedy Micha Czartoryski i Stanisaw Lubomirski owiad-
czyli, e dalszy opór jest niemoliwy. Król jeszcze nie ust-

powa, ale w gosowaniu przedwstpnem 58 gosów prze-

ciwko 52 wypado na korzy marszaka konfederacyi ').

*) Wedug rachunków Stackelberga (AMSZ) gosowanie to koszto-

wao trzecti posów 8000 dukatów. Jednak opinia konfederacka na tu-

aczce, w osobie ks. T. Sapieyny, widziaa w tym wyniku mask, bo czy
mona „geometrycznie] rozmierzy gosy?" „Nowa forma rzdu — pisze
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Dnia 18-go podda si i Stanisaw August. Akt limity

zleci delegatom „skonkludowa wszystko", co tylko si

tyczy roszcze dworów, i ustanowi „pod gwarancy wzmian-

kowanych potencyi rzd wewntrzny i zewntrzny, adn
nieuciniony niewol". „Cokolwiek za ci wielmoni i uro-

dzeni z senatu i stanu rycerskiego delegaci nasi umówi,
ustanowi, podpisz wedug tenoru teraniejszego aktu

limity, tak wzgldem zawarcia traktatu, jako i swobód na-

rodowych, to wszystko w trzech stanach skonfederowanych

zgromadzeni ratyfikowa przyrzekamy". Uchwalono te pro-

ponowan przez króla instrukcy, ale tylko dla ogólnej dy-

rektywy delegatów, nie jako cisy nakaz imperatywny;

inaczej nie pozwala na ni Benoit*).

„Maa liczba", której kwalifikacye prawodawcze tak

chwali wojewoda gnienieski, wyniosa 97 osób. Stackel-

berg nie dopuci do Delegacyi Oraczewskiego, Dunina,

Zaremby i wielu innych posów, znanych z przywizania

do tronu albo z patryotyzmu. Temsamem akt 18 maja po-

lega waciwie nie na wysadzeniu komisyi redakcyjnej do
uoenia nowych ustaw, lecz raczej na , przeczyszczeniu"

sejmu, dokonanem w duchu autentycznego kromwellizmu,

chocia w gadszym stylu — w stylu wieku owieconego.

Przewietn Delegacy zagai Poniski w paacu ra-

dziwiowskim po raz pierwszy 2 czerwca. Jeeli na sejm

trafio wicej „wybiórków", ni godnych przedstawicieli

narodu, to Delegacya stanowia jeszcze bardziej skonden-

dalej ksina pod d. 1 czerwca — jeszcze nie podpisana, ale powszechna

jest opinia, e nastpi nie wedug projektu króla i Moskwy, ale wedug
projektu pruskiego, sposobem blisko podobnym dawniejszym (!) Szwecyi

t. j. bdzie w Radzie po siedmiu konsyliarzów status z Korony i Litwy,

którzy ca wadz przejm po królu* (BPol).

') Relacya Garampiego 19 maja, Tieiner, Monumenta Poloniae,

IV, 537.

Oeneza Rady Nieustajcej. \
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sowany dobór sualstwa, karyerowiczostwa i niskich na-

mitnoci. Marszaek cign z wspólnej kasy gadzinowej

trzeci dworów 2000 dukatów miesicznie; jego kolega li-

tewski, Radziwi, — tysic; prezes, Antoni Ostrowski,

wzi na pocztek gratyfikacyi 3300 czerw, zotycli, ksidz

kanclerz Modziejowski — 3350, Wadysaw Gurowski 3300.

Sukowscy i inni odoyli nagrody na póniej. Poniski

przyj na stó lub na pensy czterdziestu posów; inni

uczepili si klamki jego wspólników, jeszcze inni goso-

wali, jak kaza strach o folwarki, nkane rónemi egzeku-

cyami. Na najoporniejszych mia kuchmistrz ulimam ra-

tionem w postaci wyroków sdu konfederackiego, którego

kompetency rozszerzy samowolnie na wszystkie sprawy

od pocztku panowania. Przed dwoistym terrorem swoj-

skim i cudzoziemskim ledwo dwudziestu senatorów i po-

sów nie ugio gowy: do tych wyjtków naleeli ze strony

familii: Micha Czartoryski, Stanisaw Lubomirski, biskup

Turski, Moszczeski, wojewoda inowrocawski; stronnicy

króla: Szydowski, kasztelan arnowski, i Stempkowski ki-

jowski, posowie Szamocki, Kurzeniecki, Jezierski, Sumi-
ski, Zakrzewski; dalej niezaleni — Wilczewski, Jerzmanowski,

Biesiekierski i kilku innych ^).

Pierwsz prób si sprowokowa Antoni Czetwerty-

ski, pose bracawski, w par dni po zagajeniu. Ten „dzi-

ki" delegat, nie nalecy do adnego obozu, miay a cha-

otyczny i wielomówny orator, póniejszy targowiczanin, obec-

nie o mao nie konfederat barski, zaproponowa 4 czerwca

wysa not do trzech posów, aby ci formalnie obiecali

nie krpowa w niczem obrad Delegacyi, i dopiero gdy ona

co jednomylnie uchwali, zagwarantowa jej dzieo. Wspo-

mnia jeszcze co o „jakiejci osobistej prywacie", dybi-

cej na prawo rozdawnicze króla; tern spowodowa not,

») Wedug .Rozmów ze Stackelbergiem" (AU 1649), pose josyjski

dopuci 13 posów z obozu dworskiego.
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gdzie do proby o zaprzestanie egzekucyi wojskowych przy-

pito danie, aby kady traktat cesyjny z jednym dworem

razem z przysz form rzdu porczyy dwa inne dwory.

Oczywicie adnej klauzuli o jednomylnoci — na której

zdradliwe skutki liczy moe naiwny Czetwertyski — nie

uczyniono. Protestowali królewscy, e izba o gwarancy nie

prosia, ale Gurowski zbywa icti dowcipem: y^Dies diei

indicat scientiam'^; Sukowski wywodzi, e gdyby nawet

nie byo innyci powodów, to do wzruszenia niezacliowa-

nej a jednostronnej gwarancyi z 1768 r. potrzebna jest po-

moc innych dworów; Poniski twierdzi, e nota podpisana,

wic niema co obala rzeczy uchwalonej, a Ostrowski

wród rosncego tumultu solwowa sesy. Nota posza

i sprowadzia odpowied, e gwarancya we waciwym
czasie nastpi.

8 czerwca — nowe zwycistwo bloku. Wobec da-
nia regalistów, aby instrukcya królewska, jako uchwalona

„dla informacyi", leaa na stole, szefowie przeparli decy-

zy odmown, i odtd nikt ju nie liczy si z jej wska-

zówkami. 12-go ni std ni zowd zalimitowano Delegacy
na trzy tygodnie pod pozorem, e wielu posów rozjedzie

si na tranzakcye witojaskie. Istotny powód by inny:

Rosya, Austrya i Prusy nie miay jeszcze gotowych trakta-

tów do przedoenia Delegacyi, a ich klienci nie mieli go-

towego projektu nowego rzdu.

Sukowscy wawo popchnli spraw nowej konstytu-

cyi. Podali trzem posom plan dalszego dziaania, celem

zapewnienia Rzplitej „takiego rodzaju szczcia, do jakiego

jest ona zdolna". Delegacya potemu si nie nadaje, bo

i w niej jeszcze zaduo jest osób, których prywatne inte-

resy przeszkodz obciciu praw króla i królewit. Konie-

czny jest komitet redakcyjny, zoony z trzech ministrów cu-

dzoziemskich, czterech senatorów lub ministrów koronnych,

dwóch litewskich, dwóch marszaków konfederacyi, czterech

posów z Korony i dwóch z Litwy. Co tych siedmnastu

14*
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uoy, to poda si królowi, jako wspólny projekt „partyi

narodowej" i substrat do dalszych przetargów. Król bdzie

musia odrazu si wypowiedzie, zamiast dziaa skrycie

przez swoich w sejmie stronników. Do komitetu przezna-

czali Sukowscy, oprócz siebie, biskupów Massalskiego

i Ostrowskiego, Wessla, Twardowskiego, Gurowskiego, Ra-

czyskiego, Rychowskiego posa czerskiego, Jezierskiego

nurskiego i dwóch jakich Litwinów. Czy kto z tych pi-

ciu ostatnich zosta dopuszczony, nie wiadomo*); zreszt

stao si wedug yczenia ambitnych braci, ks. Antoni uj
pióro sekretarskie, i „tajna konferencya" posza w ruch.

Z góry przecie okazao si potrzebnem pewne ze-

tknicie ze Stanisawem Augustem. Stackelbergowi chodzio

o modus vivendi z królem i wogóle o oparcie póniej-

szego rosyjskiego protektoratu na rónych kompromisach,

a czego chcia pose-namiestnik, to musieli przyj jego

partnerzy. Wic obok „tajnych" narad rannych, urzdzono

„wielkie" popoudniowe. Do tych drugich zaproszeni zostali,

oprócz Modziejowskiego i Borcha, dwaj mowie zaufania

Poniatowskiego: podkanclerzy litewski Joachim Chreptowicz

i Andrzej Ogiski, sekretarz litewski. Obiecywano sobie

nietyle pertraktowa z nimi, ile cign ich za jzyki, i sto-

sownie do wybadanych zamiarów króla, snu swoj robot

rano, potem z gotowym wynikiem sucha znów popou-

dniu regalistów-Litwinów. Tajne konferencye usadowiy si

obok apartamentów Poniskiego, w gloryetce Ogrodu Kró-

lowej, wielkie — u Stackelberga albo u Reviczky'ego *)

Spróbowano najprostsz drog spyta króla, czy nie

posiada wasnego projektu Rady Nieustajcej. Kiedy Stackel-

») Protokó konferencyi (ob. Materyay Nr. 18 i 20) ich nie wy-

mienia; Garampi, 7 lipca, Theiner IV, 542, — równie.

*) O przebiegu tych i tamtych niema prawie adnych róde oprócz

protokóu Antoniego Sukowskiego, ob. Materyay Nr. 20. W Ucie Jaku-

bowskiego do ks. T. Sapieyny, d. 17 czerwca (BPol.) bardzo ogólnikowe

wzmianki.
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berg zagabn o to Modziejowskiego, kanclerz zaprzeczy

w ywe oczy. wiadomi rzeczy zrobili zdziwione miny.

Ksidz pobieg do króla z doniesieniem i z yczliw rad,

aby on sam, jako znawca niedomaga ustroju Rzplitej,

otworzy szefom bloku swe myli ^). Nazajutrz (14 czerwca)

spróbowa szczcia Poniski. „Czemu W. Kr. Mo jego

(kanclerza) nie zaczepie, pyta, poniewa masz gotowe

swoje planty na pimie, jak upewniaj ci, co wiedz o tem?".

Na to król: „Kami ci, co mówi, e o tem wiedz, bo ja

i jednego sówka nie napisaem'^. Bo te, doda, niema co

obmyla Rady Nieustajcej, nie wiedzc, jaki bdzie przy-

szy los Sejmów. Sejm tylko prawodawcz ma zaciowa
wadz, wyjani kuchmistrz, Rada za Nieustajca to

wszystko w sobie zawrze, co dotychczas król z ministeryum,

z Komisyami i z Radami móg zrobi, „i to wicej, e (mo-

e) nagania i poprawowa Komisye, i wojsko rusza, i gra-

nic pilnowa, i ambasadorów wysya, i wiele innych rze-

czy, których Senatusconsilia nie mog". Z milczenia Po-

niskiego o reformie Sejmu atwo byo zmiarkowa, e do

niej nie dojdzie. Król dowiedzia si wicej, ni kuchmistrz,

w adne targi o prerogatyw si nie wda i odrzuci insy-

nuacy, jakoby mona go byo kupi kosztem czci do-

chodów zmniejszonej Polski. Zgodzi si tylko na wytar-

gowanie kompensat od zaborców, ale to za uszczuple-

nie dochodów stoowych, nie za ustpstwa polityczne'').

Tego dnia o 4«ej otworzy Stackelberg w swoich po-

dwojach pierwsz konferency wielk. Prawi o konieczno-

ci ustalenia równowagi midzy stanami i utworzenia mi-
dzy Sejmami staej egzekutywy. Zaproszony do wzicia

gosu Massalski nazwa rzecz po imieniu — Rad Nieu-

stajc. Tu wmiesza si Chreptowicz, proponujc, aby dla

gruntowniejszej dyskusyi traktowa wszystko na pimie.

Dyskusya zbdzia odrazu na manowce, gdy Modziejow-

») Rozmowy króla ze Stackelbergiem, d. 13 czerwca (AU 1649).

») Ob. Materyay Nr. 19.
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ski i starszy Sukowski jli rzuca niedojrzae myli o wa-
dzy dozorczej czy te apelacyjnej Rady nad sdami. Borci

trafnie wskazywa, e nie mona pociga do odpowiedzial-

noci deputatów trybunalskici za wyroki, nie wiedzc, jak

kto przy tajnem gosowaniu wotowa. Reviczky, pamitajc
moe o dokonanem ju w Austryi oddzieleniu sdownic-
twa od administracyi, radzi przyzna nowej instytucyi

tylko wadz dyscyplinarn nad sdziami bez wdawania si
w rewizy procesów. Nikt nie popar tej dobrej rady. Sze-

fowie partyi zapomnieli o taktyce milczenia i rozgadali si
na dobre. Wszyscy wreszcie owiadczyli si w zasadzie za

Rad, a modszy Sukowski wezwa kolegów do spisania

projektów'). Podjli si tego Modziejowski, Massalski, Cirep-

towicz, Poniski, August Sukowski, Gurowski i Wessel. Z nici

Cireptowicz, o ile wiadomo, zapowiedzi nie speni.

Poufne konferencye bloku odbyway si w atmosfe-

rze wzajemnego uwielbienia i wród wzajemnej licytacyi—
kto gorzej potraktuje monarch. Wielkie pociway zyska

projekt Gurowskiego, ciocia nie rozwizywa tak wanej
kwestyi, jak kwestya skadu osobistego Rady, ani te nie

wyjania, kto obejmie po królu szafunek wakansów. W roz-

pdzie zdecydowano, e tym kim bdzie Rada. Aprobata

naleaa si autorowi gównie za pami o tak zwanym
„trybunie stanu szlacieckiego" w nowym rzdzie. Ciemny

jest pocztek tego osobliwego wynalazku. Przed utworze-

niem konferencyi, kiedy koryfeusze wikszoci delegacyj-

nej zaczli sobie nawzajem komunikowa pomysy, nie-

podpisany projektodawca wrczy „soli solissimo" Augu-

stowi Sukowskiemu „Artyku do formy rzdu*), w którym

za najistotniejszy pierwiastek w Radzie uznawa „oratora",

czy te inaczej utytuowanego dygnitarza, „byleby gowa

*) Twardowski do Mniszcha 3 lipca: ,,Projektów tu bardzo wiele

do odmiany rzdu krajowego, uoonego jednak niemasz. Uoenie Consi-

lii Permanentis jest pro primo objecto, ito widz, e nie chybi" (BCz ;->869).

2) Materyay Nr. 14.
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bya dobra", z zakresem wadzy odpowiadajcym tiolen-

derskiemu „pensyonarzowi". Przygldamy si notatce i nie

wierzymy oczom: ciarakter pisma Modziejowskiego! Tym-

czasem sycha skdind, e godno oratora z wszyst-

kiemi towarzyszcemi jej przyjemnociami, t. j. z grub
pensy i prawem szykanowania króla, zamówi sobie je-

szcze w Petersburgu Poniski. W jakim celu wic ksidz

Machiawel podawa t myl Sukowskiemu, on, który do

króla nie czu adnej nienawici? Pozytywnie wytumaczy
tego nie umiemy. Ale kto móg wród codziennycti, nie-

mal zayych stosunków z królem podsuwa Saldernowi

pierwsz myl skrzywdzenia jego prerogatywy, ten móg
równie dobrze w celu przypodobania si wszechpotnemu
Poniiiskiemu zjednywa dla jego pomysu Sukowskich

i przyczynia si do stawiania oratorskiego buntownicze-

go otarza naprzeciwko otarza Stanisawa Augusta. Na
wszystko sta byo Modziejowskiego, gdy chodzio o przy-

suenie si — i o zyski.

Wrómy zreszt do gloryetki w Ogrodzie Królowej-

„Powszechn aprobat"^ uzyska (17 czerwca) projekt wo-

jewody gnienieriskiego, z wyjtkiem jego niemoliwej

dnoci do gwacenia sdownictwa przez administracy.

Chwalono projekt Wessla za to, e najmocniej i to otwarcie

(na .wielkiej" sesyi) akcentowa potrzeb ograniczenia wa-

dzy królewskiej; dawano „cakowit aprobat" na projekt

Poniskiego. Mniej byo zachwytu w wielkiem gronie nad

niewykoczonym memoryaem Modziejowskiego, który za-

nadto faworyzowa we wszystkiem wadz królewsk, cho-

cia i jemu nie odmawiano zalet „elokwencyi oraz precy-

zyi". Najwiksz atoli baczno wzbudzi, zdaje si, zaraz

na pocztku tajemniczy projekt jakiej osoby, która chciaa

zachowa incognito, a powierzya swój rkopis Poniskie-

mu. Odrazu zapisano w protokóle, e przewana cz ar-

tykuów podoba si wszystkim, a cao „zasuguje na naj-

wiksz uwag, bo zawiera myli bardzo mdre i praw-
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dziwie patryotyczne", warto wic bdzie wróci do nJej

raz jeszcze i uwzgldni j przy redagowaniu ustawy.

Có zawieray wszystkie te pismaV Nie znamy elabo-

ratów Massalskiego, Wessla, Modziejowskiego. Znamy plan

Sukowskiego we wszystkich kolejnyci fazach; rozpozna-

jemy gadatliwy i do chaotyczny szkic Poniskiego; zna-

my pozostae na uboczu , Uwagi" Kazimierza Granowskiego.

I posiadamy jeszcze jedn Idee generale du Consei Per-

manent, poprzedzon ogólniejszemi rozwaaniami nad sta-

nem wadzy wykonawczej w Polsce. W tytule sycha jakby

echo inauguracyjnego przemówienia Stackelberga; forma

szkicowa, rzekby od niechcenia, nosi lad pospiesznego pi-

sania; komentarze przy poszczególnych artykuach wygl-

daj tak, jakby byy dopisane po uwzgldnieniu myli, rzu-

canych w obu komitetach, albo przynajmniej w wielkim.

Z charakteru rki piszcej nie sposób rozezna autora. Na-

tomiast tre rozumna, tchnca szerokiem ujciem niedo-

niaga Polski, wolna od pytkich wycieczek przeciwmonar-

chicznych, poniekd nawet przychylna królowi, bez sprze-

cznoci z dworskim projektem Rady z czasów radomskich,

nasuwa interesujce przypuszczenie. Protokó sesyi dwa

razy wspomina o czytaniu pism anonimowych, d. 15 i 21

czerwca, lecz nie mówi jasno, czy to byy pisma róne,

czy te jedno i to samo; zaznacza tylko, e z pierwszem

mia pokrewiestwo plan Modziejowskiego, a drugie w wielu

punktach zgadzao si z tyme planem. Owó i z ogólnej

tendencyi i z zalet, i z dopisków Idee generale mona
wywnioskowa prawie napewno, e jestto wanie plan

anonima, identyczny z odczytanymi 15 i 21 czerwca, ,lecz

przypuszczalnie wzbogacony ju owymi komentarzami.

Lecz kime by ów tajemniczy autor, mdry znawca

potrzeb krajowych, a zgodny z chwilowym regalist Mo-
dziejowskim? Chyba nie Ogiski, bo on dopiero póniej

mia rzuci w dyskusyi par wstpnych uwag. Ani nie

Chreptowicz, bo pocóby ten mia przemawia anonimowo?
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Wogóle nikt z obecnych na naradach dygnitarzy. To mu-
sia by nikt inny, tylko sam Stanisaw August, czowiek,

któremu wówczas najwicej zaleao na bezimiennoci.

Majestat jego lea zdeptany w prochu. Strojc si
w emblematy monarsze, nie mia Poniatowski nic do zy-

skania, owszem, mia duo do stracenia: poniaby dalszemi

ustpstwy sw powag, a poniewa król nie moe co-

fa danego sowa, wic kade ustpstwo stawaoby si bez-

powrotnem. Niczego tedy nie da, na nic nie przyzwala,

sta milczc przy swych prerogatywach. Jednoczenie za
rozpocz gr, której nie mona odmówi zrcznoci. Spra-

w swoj królewsk powierza z cicha najpierw obrocom
przygodnym, takiemu Borchowi, albo siedzcemu na dwóch
stokach Modziejowskiemu, potem dopiero, gdy przez nich

nic nie wskóra, wysuwa swych jawnych rzeczników— Chrep-

towicza i Ogiskiego, rezerwujc ostatnie sowo sobie,

najostatniejsze moe nawet penemu sejmowi. Los nadarzy

mu widocznie w pocztkach jeszcze jednego porednika,

ni mniej ni wicej tylko samego Foniskiego, skoro ów
po bezowocnej rozmowie 14 czerwca przyj i przedoy
kolegom memorya zagadkowego anonima. Mniejsza o to

na razie, kto ów memorya napisa — wierzymy chtnie na

sowo królowi, e on tam nie postawi ani literki, tylko...

podyktowa tok myli komu w rodzaju Ogiskiego czy

Chreptowicza; najprawdopodobniej pisa Maurycy Glayre,

cudzoziemski sekretarz króla, a Ogiski zaniós pismo 15

czerwca na sesy i podsun Poniskiemu: do, e ano-

nim wyraa myli Stanisawa Augusta '). Zasadnicze mo-

*) Garampi 7 lipca: „II conte Ogiski porto giorni sono a una delie

private conferenze, che si tengono presso Stackelberg, uno scritto (che si

crede di Glaire segretario e confidente del Re e dissidente di religione)

per impugnare lo stabilimento del Consiglio e per provare che ii bene

delia nazione esige di accrescere Tautorita al Re, piuttosto che di diminuir-

gliela. Qualora poi ii Consiglio abbia a sussistere, si danno alcune awer-

tenze per rinformarlo; e fra le altre ve n"6 una impudentissima contro
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menty byy tu nastpujce. Popierwsze, stwierdzony fakt,

e na sabo rzdu polskiego nie mona zaradzi bez re-

formy prawodawstwa i bez stopniowego usuwania najwi-

kszej bolczki, t. j. przewagi szlachty nad mieszczastwem

i stanem ctiopskim. Fowtóre, zamiast kopiowania „zego
oryginau" t. j.konstytucyi szwedzkiej, wskazan zostaa war-

to tradycyi Senatu przybocznego, jako podstawy, na której

dalej powinno si budowa, zachowujc nazwy, symbole,

a przeksztacajc istot rzeczy. Dalej: niezaleno sdow-
nictwa od plenum Rady i przydzielenie spraw dyscyplinar-

nych przeciwko sdziom osobnemu trybunaowi przy boku

Rady; odpowiedzialno tej ostatniej oraz jej poszczegól-

nych czonków przed osobnym „Trybunaem Instygatorów";

miejsca w Radzie dla wszystkich ministrów z mocy same-

go prawa; nominacya czonków senatorskich i szlacheckich

przez króla z poród trzech kandydatów, podanych przez

Sejm; podzia plenum na departamenty; tajno obrad; de-

partament sprawiedliwoci, jako instancya kasacyjna, nie

apelacyjna.

Ogiski, wystpujc, jako powiernik Stanisawa Augu-

sta, ani sówkiem nie zsolidaryzowa si z t „Ide"; po-

zostawi j wasnemu losowi, a sam pokusi si o zdoby-

cie poszczególnych wanych placówek, zwaszcza reformy

Sejmu. Zaczyna z wysoka od filozoficznych pyta: „czy

prawodawstwo winno mie na wzgldzie cnotliwych czy

Tordine ecdesiastico, volendosene esclusi i vescovi, come person, che ten-

gono unicamente ai vantaggi proprii e del loro stato, non ai pubblici delia

nazione". 14 lipca: Glayre przyznaje, e widzia memorya Ogiskiego

przed zaniesieniem go na konferency, ale nie zauway w nim adnego
szczególnie antyklerykalnego artykuu. Niektórzy z przyjació króla za-

przeczaj, jakoby wiedzia on co z góry o memoryale; inni mówi, e
pozwolenie na puszczenie go w obieg wydarto królowi podstpem. „Ma
persona terza mi assiccura che trovandosi a pranzo dal Re vide che egli

die al conte uno scritto e senti che ii Re disse concernere i progettati

stabilimenti del mai inteso Consiglio Permanente". Theiner, 542—3. Isto-

tnie .Idee generale", Materyay Nr. 23, adnej ujmy nie robi biskupom.
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te zych?", ^czy regu i celem jego ma by uyteczno
publiczna?", czy to prawda, e „gdzie tej niema, tam nie-

ma i egzekucyi praw?" „Czy suszna jest maksyma, e
status in statu nie powinien istnie?"... Lecz Benoit zw-
szy, czem to pacinie, i odpali: „Wszystkie te pytania s
zbyteczne. Cuaestio an, czy bdzie Rada Nieustajca, jest

ju zdecydowana, teraz chodzi tylko o kwesty guomodo.

Ogiski nie przeczy, ale „metodycznie" zawraca do gów-
nej myli królewskiej, e przed egzekutyw naley ugrun-

towa organ prawodawczy. Sukowski i towarzysze te nie

przeczyli — i przechodzili nad spraw sejmów do po-

rzdku 1).

Tajne posiedzenia byy wogóle bardziej produktywne,

ni „wielkie". Na nich to przedyskutowano bez skrpowania

miae a do zuchwalstwa zamysy Sukowskiego i Poni-
skiego. Wojewoda gnienieski atwo narzuci si niezdar-

nym i niezgodnym towarzyszom na kierownika. Jego szkic

zwizy, mocny, jasny, tak si podoba Stackelbergowi, e
go posa jeszcze w pocztkach czerwca *aninowi «) i przy-

j, jako plan podstawowy; z innych memoryaów czerpa

pose tylko poprawki. Ksi August ustali pierwotnie liczb

konsyliarzy na 3 biskupów, tylu wojewodów, kasztelanów

wikszych i mniejszych, dwunastu przedstawicieli szlachty,

wypróbowanych na funkcyach publicznych i conajmniej

trzydziestoletnich, z doywotnim „pierwszym reprezentan-

') Ob. Materyay Nr. 20.

*) Stackelberg do Panina 3 czerwca: „Parmi plusieurs projets pour

le Senat ad Latus je n'ai trouve que le ci-joint succinct et rapprochant

de Tidee de la chose, sauf plusieurs corrections et additions que la discus-

sion amenera. U faut que ce tribunal soit aussi terrible que le Senat de

Yenise dans toutes ses subdivisions, et afin que ce gouvernement ne de-

Yienne par la une aristocratie, ii est necessaire d'oter au Senat ad Latus

jusqu'a lidee de la legislation, en le soumettant absolument a la Diet.

Voila quelle a toujours ete mon idee... et Topinion generale m'y confir-

me tous les juurs« (AMSZ).
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tem" na czele, który miaby pod swoj wadz instygato-

rów, a graby rol trybuna lub cenzora, byle nie dyktatora.

Sukowski te pierwszy wyszczególni dugie pasmo atry-

bucyi przyszej Rady, w tej liczbie prawo reprezentacyi

udzielnoci pastwowej, prawo wywoywania procesów oraz

sdzenia ich w najwyszej instancyi, przyjmowania od osób

prywatnych i opracowywania wszelkich projektów na sejmy

(w sensie uprzywilejowanej inicyatywy prawodawczej), prawo

dania sprawozdali od czterech juryzdykcyi Rzplitej i da-

wania im rozkazów, prawo i obowizek wykonywania wy-

roków i prowadzenia ukadów dyplomatycznych, udziela-

nia przywilejów, rewidowania rónych wadz przez spe-

cyalnych kontrolerów, prawo sdzenia zbrodni obrazy ma-

jestatu, zdrady stanu, spisków, buntów, lub nieposusze-

stwa w urzdowaniu, wreszcie, nie na ostatniem miejscu, prawo

obierania urzdników na wszystkie godnoci, okrom tych,

co pozostan do obsadzenia przez króla lub przez sejmiki.

Obdarzywszy, czem tylko móg, Rad, zabra si nasz

Solon ^), nasz Tribonianus, do obdzierania króla*). W oso-

bnej konstytucyi ^) zostawia mu czcze tytuy „gowy naro-

du", „pierwszego stanu w pastwie', „reprezentanta maje-

statu Rzplitej", nawet „ojca ojczyzny", ale odbiera wszelk
mono „robienia za". Nadal panowa w Polsce moe
tylko Polak, katolik, nigdy cudzoziemiec, albo potomek

swego poprzednika ani nawet czowiek tej samej ro-

*) Tak go przedstawi Stackelberg Duczykowi Dreyerowi, rei. do

A.P.Bernstorfa 26 stycznia 1774 (AKop.).

*) Essen w relacyi 26 czerwca trafnie pisze o tych zapdach: ,...re-

ste a savoir, si le pays en sera plus heureux et Tordre mieux etabli dans

le gouvernement, ce que je ne crois en aucune facon J'ai vu bon nom-

bre de ces projets, sortis en grand partie de la fabriue du prince Au-

gust Sulkowski; ils montrent plus un coeur ulcere contr le roi et une tfite

remplie de vanite, d'orgueil et de bagatelles, qu'ils presentent Thomme
prudent, l.homme d'etat, le legislateur eciaire et Tami de la patrie et de

ses conipatriotes''(AD).

3) Ob. Materyay Nr. 22.
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diny. Cho niby „pierwszy stan", król przestanie by sta-

nem w Rzplitej, bo nie bdzie mia prawa veto (nawet za-

wieszajcego) przeciwko uchwaom Rady, a i na sejmach

jego indywidualno prawna roztopi si w zbiorowej jani

Rady, jako jedynej inicyatorki praw. Bdzie musia podpisywa

wszystkie jej ekspedycye oraz uycza swego imienia wszyst-

kim jej uchwaom i wyrokom, podobnie jak swego stem-

pla — wszelkiej polskiej monecie, bez korzystania z docho-

dów menniczych. Zamiast wszelkich dawniejszych docho-

dów i — dodajmy bez ogródki — zamiast wielu praw
otrzyma 6 milionów zp. listy cywilnej, kwot olbrzymi

jak na owe czasy. Zachowa prawo zwoywania sejmów

zwyczajnych w czasie przez prawo oznaczonym, zyska nawet

takie prawo wzgldem sejmów nadzwyczajnych, dotd
zwoywanych za zdaniem Senatu; zato i Rada bdzie moga
w nagych wypadkach zwoywa stany, a gdy król odmó-
wi uniwersaów, ona rozele je sama, zawiadamiajc ogó
o królewskim oporze. Wogóle król wszystko robi bdzie

z Rad, nic bez jej asysty i zgody. Senatusconsilia i Senat

przyboczny, nadal zbyteczne, ulegn skasowaniu, i senato-

rowie po zupenem zwiniciu kasztelanii mniejszych, poza

czynnociami w Radzie i Sejmie, zachowaj jedynie funkcy
przewodniczenia w izbach ekonomicznych województw.

Nie kontent ze swego dziea, dopisa jeszcze potem Su-
kowski do zada nowego rzdu „dawanie królowi admo-

nicyi, w razie gdyby zama który z artykuów paktów

konwentów albo obecnych konstytucyi**; po trzykrotnem

upomnieniu rzd postpi „wedug dawnego przepisu praw,

zawartego w samych paktach konwentach". Ów przepis od-

woywa si do konstytucyi z r. 1609, która upowaniaa
do monitowania królów najpierw prymasa lub senatorów

przybocznych, potem „sejmik uprzywilejowany" przed naj-

bliszym sejmem, potem wszystkie stany królestwa; wypa-

daoby z zestawienia norm dawnych i nowych, e Rada

weszaby w prawa owej pierwszej instancyi upominajcej,
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t. j. rezydentów. Mona jednak wtpi, czy Sukowski na-

prawd chcia jej kaza czeka dopiero na wynik admonicyi

sejmikowej i sejmowej, i czy nie zmierza raczej do zasady,

aby sama Rada ogaszaa wypowiedzenie posuszestwa.

Cokolwiek godzio w tron królewski, spotykao si

z zupenym poklaskiem Massalskiego, Wessla, Twardow-

skiego i towarzyszów (24 czerwca). Rzecz atoli dziwna —
sam jeden Poniski nazwa te ograniczenia nieprzyzwoite-

mi'). Wywoao to zdumienie wiksze jeszcze, ni poprze-

dnio regalistyczny ducti pogldów Modziejowskiego. Wnet

Benoit i bawicy w nadzwyczajnej misyi w Warszawie ge-

nera Lentulus zaalarmowali swój rzd, e marszaek kon-

federacyi, jak przystao na „niewiernego Polaka", zmienia

front, czy si z królem i przygotowuje „szykany" przy

ukadaniu nowej formy rzdu. Lentulus da nawet od

Stackelberga, aby wstrzymano wypat pensyi marszakowi »).

Wierni Prusacy trapili si przedwczenie. Blok stackel-

bergowski daleki by od pknicia. cignity mocn ni-

ci wspólnyci interesów, ambicyi, zawici i win, mia on

trwa do koca Delegacyi i Sejmu, ani krócej ani duej^
jedynie do chwili, gdy wszyscy wspólnicy wydobd ze swe-

go wspódziaania cay przewidywany zysk. Prawd byo
tylko to, e Poniski zanadto cynicznym by karyerowi-

czem, by mia przez cae lata y jedn namitnoci.
Zemst wywar i wyczerpa w pamitnem gosowaniu ma-

jowem, potem gotów by puci w niepami wiadom
zniewag z przed dwóch lat, i nie zrywajc z Sukowskim,

wprowadzi samego króla do spóki udziaowej rozdrapywa-

czów Rzplitej. Poda sawy i wadzy, ale bardziej jeszcze

pienidzy; dla zdobycia pierwszych obmyli sobie godno
oratora szlacheckiego w Radzie, dla drugich mia póniej

przehandlowa oratorstwo za klucze podskarbiskie.

1) Protokó konferencyi, Materyay. Nr. 20.

*) Lentulus do Fryderyka II 8 sierpnia. Pol. Corr. XXXIV, 108.
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W rozwlekem i pretensyonalnem pimie Poniskiego

dwie rzeczy rzucaj si odrazu w oczy: stosunek Rady do

Sejmu, polegajcy na instrukcyi, kadorazowo uchwalanej

dla niej przez izby na przecig dwóch lat, i niesychane

wywyszenie godnoci pierwszego przedstawiciela szlachty.

Tamt myl instrukcyi móg kuchmistrz zapoyczy ze

Szwecyi, mianowicie z t. zw. odpowiedzi stanów na sekre-

tn propozycy Wydziau. T drug wyczyta sobie pe-

wno w Konarskim^), albo nawet, w dziele de Reala „La

science du gouvernement". Wogóle po wzory dla swej bu-

dowli sign wcale daleko: powoa i amfiktyonów, i efo-

rów spartaskich, i rad atesk, i archontów, i trybunów

rzymskich, z póniejszych czasów — parlamenty, sekretne

komitety, delegacye, sejmy cige, senaty, wielkie rady

stanu. Zmiesza to wszystko i ulepi zgodnie z Sukowskim
Rad Nieustajc. Miejsce dla niej bdzie „porednicz"
midzy gow i tuowiem narodu. Przytem Rada stanowi

bdzie centrum wadzy wykonawczej pomidzy i ponad

rónemi juryzdykcyami („departements*), t. j. Komisyarai,

Skarbow, Wojskow, Asesory i Komisy Marszakowsk.
Sama obdzie si bez podziau na departamenty. Funkcyo-

nowa ma od Sejmu do Sejmu, ale w razie zwoki w zwo-

aniu stanów zachowa mono wydawania rozporzdze
na nage wypadki, z których zda spraw, jak tylko zgro-

madzi si Sejm. Taka Rada, bd co bd, raczej dozorcza

ni rzdzca, nie potrzebuje by bardzo liczn: wystarcz

w niej król, prymas, jeden biskup, trzech senatorów wi-
kszych i dwóch mniejszych, jeden minister (najlepiej kan-

clerz), szeciu lub dziewiciu posów szlacheckich, po 2

lub 3 z kadej prowincyi, wreszcie najwiksza persona,

dla której Poniski wynajduje tytuy, jeden szumniejszy od

drugiego: „wielki komisarz penomocny stanu rycerskiego",

„wielki pensyonarz", ,konsyliarz pensyonaryusz", „orator

*) O Skutecznym Rad Sposobie, IV, 75.
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Najjaniejszej Rzplitej", .prokurator generalny". Ten stró

cnoty narodowej, ten spadkobierca rzymskich trybunów

i cenzorów, ad personam Poniskiego dziedziczny i suto

uhonorowany, mia by w caem gronie, jeeli nie wszyst-

kiem, to poow wszystkiego: on oskaraby wszystkie or-

gany o naduycie wadzy, utrzymywaby równowag mi-
dzy stanami, przedstawia noty posom cudzoziemskim,

onby prowadzi z nimi rokowania, wnosi projekty i zaale-

nia, proponowa kandydatów na oficyalistów Rady.

Jakakolwiek zreszt odlego dzielia myli, uczucia

i pobudki Poniskiego od Sukowskiego, te dwie gówne
siy Delegacyi — potga i wiedza, musiay szuka siebie na-

wzajem — i znalazy si w istocie. Zdania innych przyjmo-

way one do wiadomoci jakby z aski, w miar potrzeby,

ale ca przyszo kraju chciay uoy wedug swoich prze-

dewszystkiem aspiracyi. Do szkicu marszaka powtrca wo-

jewoda róne poprawki i restrykcye, sam nawzajem za-

akceptowa instytucy „pierwszego reprezentanta" i w ró-
nych rzeczach znosi si z koleg. Na tych dwóch fila-

rach musia stan i rzeczywicie stawa od lipca do wrzenia

zbiorowy plan reformy szefów stronnictwa ^). Najwicej treci

dostarczy ksi August. On ustali rozleg kompetency
rzdu, on woy do kompromisowego projektu najostrzej-

sze artykuy antymonarchiczne. Poniski dopilnowa umie-

szczenia tam splendorów doywotniego oratora z pen-

sy 120000 zp., o reszt mniej dba. Co nieco przyjto,

zdaje si, od Massalskiego 2); próbowa oddziaa na reda-

ktorów Modziejowski, który, chcc zasuy si w oczach

Stanisawa Augusta, poda im w lipcu szereg trafnych spro-

stowa. On to m. in. pierwszy rzuci myl ugodow, aby

Rada prezentowaa królowi trzech kandydatów na kad

») Ob. Materyay Nr. 26,

») lady tej dnoci widoczne z przypisków Ant. Sukowskiego

na Pro memoria Augusta, Materyay Nr. 21.
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godno, a nie mianowaa ich sama, on powcign za-

pa kodyfikatorski Sukowskiego, tumaczc, e dwa lata

na uporzdkowanie praw polskici nie wystarcz, on da
mu nauk za ów artyku o admonicyacli, jak mao przy-

stoi gada o paktaci konwentacli tym, co pierwsi pakta

owe ami '). Niewiele z tej krytyki przyswoi sobie Su-

kowski. Równie z dojrzayci „Idei" anonima nie wszyst-

ko wzito, co na uwag zasugiwao: w planie kompromi-

sowym mona przypisa ici wpywowi tylko ogólny ukad

ustawy, podzia F^ady na departamenty*) i lepsze ni pier-

wotnie okrelenie jej odpowiedzialnoci przed Sejmem •).

Jak dalece interes osobisty i ambicya, a nie racye

ustawodawcze, wodziy piórem redaktorów, o tem wiadczy
jeszcze jeden ici wynalazek obok oratora-cenzora trybuna.

Za zgod partnerów wcisn si do nowej instytucyi pan

sekretarz Rady, czy te sekretarz stanu, wedug intencyi

piszcyci nikt inny, jak piórowadny Antoni Sukowski.

Intrygant, peen pretensyi i óci, a bez talentów nawet

intryganckie!), zmiarkowa sam, czy te dowiedzia si od

*) Ob. not kanclerza dla króla, Materyay Nr. 24; Modziejowski

do króla 14 lipca: .Komunikuj W. Kr Moci moich na niektóre punkta

projektu Consilii Permanentis, mnie pod wielkim sekretem komunikowa-

nego, obserwacyi; z nich cokolwiek wiata wzi mona, co ichmo
zamylaj; po przeczytaniu suplikuj W. Kr. Moci nazad o ten papier,

bo nie mam drugiego" BCz 799).

*| Stackelberg do Panina 29 lipca: od 3 czerwca .nous avons ima-

gin4 bien de t)onnes choses pour ce Conseil", m. in. cztery departamenty

(AMSZj. Czy nie mia pose przed oczyma memoryau anonima, gdzie

bdnie narachowano departamentów 4 zamiast 5? Bo zreszt 2aden

znany projekt nie podawa liczby mniejszej, jak 5.

') Niewielk rol odegra przy powstaniu wspólnego projektu blo-

kowego memorya Kazimierza Granowskiego, przesany ks. Augustowi

w kwietniu. Wojewoda rawski próbowa tam cile odgraniczy kompe-

tency Sejmu od kompetencyi Rady; Sukowskiemu jednak lepiej, zdaje

si, trafi do przekonania pomys umieszczenia przed gmachem Rady

skrzynki, gdzie uciniony obywatel skadaby swoje zaalenia. Ob. Mate-

ryay Nr. 13.

Geneza Rady Nieustajcej. 15
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brata, e Poniski niedugo bdzie si upaja doywotniem

oratorstwem, e zakosztuje wszystkici rozkoszy wiclkorz-

dów, a potem przesyci si niemi, podobnie jak rozpust, de-

magogi, karciarstwem,— i pozostawi rzd komu innemu. Na

ten wypadek obmyli sobie Antoni pod nazw sekretarza

funkcy zastpcz przy oratorze: obiecywa sobie wsz-

dzie zaglda, wszystkim wazi za skór, odbiera proby,

donosi, oskara, wydawa (moe niedarmo) rezolucye,

koncesye — i siadywa na sejmacti obok ministrów z pen-

sy 36000 zp.

Z takiego to wyszed garnka, pod okiem takici ku*

ciarzy i tak tctin woni wspólny projekt prawodawczy

bloku delegacyjnego*).

M Husarzewski pisa 10 wrzenia do Ogrodzkiego : „Je ne suit

bon k rien aujourd'hui. J'ai du noir dans l'imt depuis trois jours que

Ton m'a rapport quelques points de notre futur form de gouverne-

ment. Ce n'est pas assez que l'on nous ait ruin de fond en comble, et

qu'on veut nous óter jusqu'a i'esperance de nous reiever jamais, en in-

troduJsant chez nous un gouvernement bien plus monstrueux, que celui

que nous avions jusqu'ici* (BCz 704).



ROZDZIA X.

Interes królewski czy narodowy? Majestat spoidem monarchii europej-

skich. Spoidem rzeczypospolitych — wikszo gosów. Blok zaprzepa-

szcza reform sejmow; król traci z oczu majestat. Gromy i pokusy.

Konszachty Poniatowskiego z Modziejowskim. Czetwertyski prowokator.

Czartoryscy przeciw gwarancyi. Terror na opozycy. Sceny 13, li i 28

sierpnia. Projekt praw kardynalnych. Traktaty. Reasumpcya Sejmu. Su-

kowski-Garrick. Deputacya do trzech posów. Sprawa Komisyi Eduka-

cyjnej. Nacisk Rosyi i Prus na Austry Zwrot króla w stron BerUna.

Chciwo i polityka w Burgu Pokrewne pobudki na zamku warszawskim.

Stackeiberg ciera kanty projektu blokowego. Los „Oratora" i Departa-

mentu Duchownego. Ukady listopadowe Król w opaach. Ultimatum.

Kapitulacya 10 grudnia.

Przez lipiec, sierpie i wrzesie r. 1773 trway w De-

legacyi i w Sejmie rokowania o sankcy zaborów. Po zako-
czeniu ich miano si zaj uspokojeniem wewntrznem.

Stanisaw August widzia nadcigajcy nowy szturm.

Pierwszy przetrzyma poprawnie:zosta przegosowanyw izbie,

i dopiero pod groz jeszcze wikszej klski publicznej

ustpi, zgodzi si na penomocn Delegacy do trakta-

tów. Tam wybór by jasny, cho tragiczny: póki by jeszcze

cie jakiej nadziei, nie mona byo waha si midzy
obron caoci kraju i zaprzastwem. Drugi szturm godzi

w suwerenno pastwa na wewntrz i zewntrz, w sam
istot i podstaw polskiej monarchii; od wyniku jego za-

lee musia zdrowy lub zwichnity rozwój caej pastwo-
15*
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woci. Tu ju wiadomo zego i dobrego w sumieniu bie-

dnego króla bya mniej jasna. Prywatna sprawa Poniatow-

skiego zlewaa si ctiwilami ze spraw monarciizmu, a ta

z jeszcze wiksz spraw Rzplitej. W zasadzie monarciizm

polski i pastwowo nie byy to rzeczy jednoznaczne,

i cokolwiek miaa z czasem powiedzie o ici zwizku tii-

storya polityczna, zadanie obrony tronu byo narazie nie-

wdziczne, bo niepopularne.

Gdyby je podejmowa kto inny, jaki Karol, Fryde-

ryk, Ludwik czy Gustaw, niktby im tego nie mia tak

bardzo za ze. Conajwyej citoby mu gow, ale pozo-

stawionoby nietknit dobr saw: król dynasta z Boej
aski poto jest królem, aby wysoko nosi czoo. I u nas

te duo wicej wolno byo Augustom, ni Stanisawom:

pierwsi dorabiali si w najgorszym razie ekskluzyi potom-

ka na najbliszej elekcyi, drudzy zasugiwali na tytuy wro-

gów ojczyzny, jak Leszczyski, tyranów, uzurpatorów, de-

spotów, jak Poniatowski, bywali sdzeni, poniewierani,

przeklinani. Historyografia te nauczya si innego respe-

ktu wobec dziedzicznych utracyuszów, ni wobec elekcyj-

nycti dorobkiewiczów. Umie ona przez usta nieladajakici

przedstawicieli nazwa takiego Augusta III w nagrod za

cnotliwy ywot „duo lepszym" królem , ni Stanisaw

August '), umie stwierdzi, e Cioek nie by królem w a-
dnym calu'), a jednoczenie ma mu za ze, jeeli próbo-

wa nim zosta chociaby w jednym calu i obstawa przy

tem, co mu si z prawa wedug paktów konwentów nale-

ao. Nie trzeba by adnym apologet, aby uzna, jak

mao „faszu", jak duo prawdziwego dramatu tkwio w ów-

czesnej, na jesie r. 1773, alternatywie, czekajcej Ponia-

towskiego, gdy musia albo utraci bez winy ca niemal

moc rozkazywania i wadz nominacyjno-rozdawnicz, albo-

*) Askenazy, Przymierze polsko-pruskie, 26.

») Korzon, Zamknicie „Wewntrznych Dziejów', IV, 624.



RAOY NIRU8TAJACKJ 229

narazi si wobec tysicy detronizatorów obron swej pre-

rogatywy i jeszcze zarobi sobie na pomiertny sd, e
pragn tylko realnych korzyci osobistych ').

Czy tylko osobistych? Czy ta resztka dostojestwa

monarszego, jak naród szlachecki pozostawi w rku Wa-

zów, Sobieskiego, Wettinów, bya ich tylko osobistem,

prywatnem patrymonium ')? Czy kraj dobrze wychodzi na

») H. Schmilt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, II. 433. pi.^a:

.Król, który po podpisaniu aktu limity do obojtnem przypatrywa si

-okiem caemu biegowi ukadów o odstpienie trzeciej przeszo czci
dzieraw Rzplitej, nie okazywa równej obojtnoci, gdy szo o jego pre-

rogatywy, rozcigo wadzy i dociody. O wiele dobitniej S. Aske-

nazy. Wczasy Historyczne. I, 16-7: król ,opiera si akurat tak dugo,

i co najwaniejsza, w tej mianowicie rzeczy, póki i gdzie wymaga tego

wasny jego interes osobisty. Albowiem dwie, zgoa odrbne, rzeczy mia
on przed sob na sejmie podziaowym warszawskim: sankcy i now or-

ganizacy rzdow w kraju, zostawionym z podziau. Królowi nietyle

pierwsza, ile wanie druga sprawa leaa na sercu. Chodzio mu miano-

wicie o skutki nowej organizacyi rzdu dla niego osobicie. Pod tym

najaktualniejszym dla niego wzgldem rycho, ju w grudniu 1773 roku

doszed do porozumienia ze Stackelbergiem. Wtedy odrazu zgodzi si na

reszt. Wzi zaraz kilka tysicy dukatów ze wspólnej kasy poselskiej".

Podobnie póiniej, w r. 1787 (Przymierze Polsko-Pruskie. 28 , ciodzio

królowi nie o reformy, lecz o takie .realne korzyci osobiste", jak m. in,

nrozszerzenie swego przywileju szalunku urzdów" i sukcesy dla sy-

nowca. — O tem, jakie ustpstwo byo ryche, a jakie nierycie, mona
powzi wyobraenie z caej niniejszej pracy. Co do oporu w sprawie

osobicie dotykajcej Poniatowskiego, naley wiedzie, e rozbiór o wiele

osobiciej dotyka go, ni Rada, bo odbiera »\ dochodu. Wreszcie wiado-

mo o dukatach okazuje si w wietle rachunków Stackeberga — wys-

san z palca.

*) Korzon, Wewntrzne Dzieje, wyd. II, IV, 191: ..Stanisaw August

sprzeda swe prastare prawo królewskie za cztery starostwa i pienine
<lary, ofiarowane mu przez Delegacy"; o ile cisem jest to powiedzenie,

zobaczymy poniej. Jednak, dopóki nie „sprzeda", na poprzedniej str.

190: „mocno si opiera". Aby czytelnik nie przypuci, e ten „zdrajca

i zbrodniarz** dba o cenne prastare prawa królewskie, stwierdzono w od-

syaczu za Stackelbergiem, e mu chodzio tylko „o wasne interesa

i o samowadztwo".
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republikanckich, radomskich i barskich podrzutach ducha

antykrólewskiego? Najpotniejsze pastwa i narody euro-

pejskie zawdziczay swój wzrost królom. Monarchizm fran-

cuski by zarazem ostoj i chlub narodowoci francuskiej.

Monarchizm iiiszpaski — sztandarem wielkoci Hiszpa-

nii. Austryacki - mocnem spoidem rónych dzieraw

habsburskich i dusz ich wspólnego rozrostu paristwowe-

go. Szwedzki —wedug Geijera — twórc potgi mocarstwa

Wazów. Monarchia pruska staa si kolebk i kunic patryo-

tyzmu pruskiego, wzorem dla niemieckiego. Monarchizm ro-

syjski — najwiksz, prawie jedyn si rozpdow ple-

mienia wielkoruskiego. A polska królewsko, lubo odarta

z najistotniejszej treci, stawaa si przez wiek XVII jedy-

n na cay naród stranic wspólnej sprawy narodowej,

ona bya za wszystko odpowiedzialna, ona dbaa o honor

Rzplitej, usiowaa godzi dzielnicowe sprzecznoci, praco-

waa, cigna ku górze syzyfowy kamieri rzdu, gdy sejmy,

sejmiki, konfederacye ciyy czciej ku doowi — i zrzadka

tylko „pozwalay" królom zbawia dobre imi tudzie do-

brobyt narodu.

Narodowy, zdobywczy, przodujcy monarchizm Ludwi-

ków mia pewn racy, gdy gosi: ,La nation ne falt pas
corps en France; elle reside toute entiere dans la personne du

Roi" ^). Spoeczestwo brytaskie byo takiem zrzeszeniem, to

te od pocztku XVII wieku coraz lepiej obywao si bez wo-

dza-pomazaca. Rzeczpospolita Polska te stanowia oddziel-

n jednostk poza osob królewsk, ale jej ciao od wygani-
cia Jagiellonów popado w rozkad, i trudno wyobrazi so-

bie, czem pozostaoby ono bez króla, w stanie wiecznego

bezkrólewia, skoro wedug powszechnego przekonania po

mierci króla ustaj wszystkie sdy normalne. Królewsko
dziedziczna, krótko mówic, uchodzia wszdzie w XVIII

») ^owa Ludwika XIV, skierowane do nastpcy i prawnuka, Lu-

dwika XV. w pewnym ustpie „Memoires".
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wieku za form rzdu najbezpieczniejsz i dla potgi na-

rodowej najlepsz Królewsko elekcyjna wydawaa si

mniejwicej teni samem, czem dzi monarchizm konstytu-

cyjny,— normalnym kompromisem midzy majestatem i wol-

noci. Ale prawdziwej rzeczypospolitej, bez majestatu, nie

pragn wiat ówczesny, nie pragna jej i Polska, czujc,

e bez gowy rozpadnie si na czci. Wiedzia dobrze

Leszczyski, dlaczego w planowanych zbiorowyci ministe-

ryaci dyskretnie zastrzega niezawis decyzy królowi

i jemu samemu zostawia polityk zewntrzn. Prawda, po

Leszczyskim, a w duchu starego Karwickiego, da Konar-

ski republikanin, aby król „raczy" chodzi za zdaniem

wikszoci Rady Rezydentów, — a naley wiedzie, e
i wielkiego pijara*) i .dobroczynnego filozofa" -) cytowano

w kuloarach Delegacyi 1773—4 r. — ale te i on, Karwi-

«) Stackelberg do Panina 17 sierpnia 1774: ,Ja vois mSrae entre,

les mains de tout le monde le livre d'un certain p6re Konarski, auteur

fort estime, qui renferme le projet d'un Conseil Permanent, tel que nous

TaYons regle, et encore beaucoup moins favorable aux rois de Polognc.

Lauteur cite des lettres du prince chancelier Czartoryski et du stolnik de

Lithuanie, roi d'aujourd'hui, dans lesuelles ce projet est reconnu salu-

taire au bien de rtat". Tekst ten poprzednio ju ogosi dr. K. M. Moraw-

ski. Do charakterystyki okresu Rady Nieustajcej i genezy przymierza

polsko-pruskiego, Kw. Hist. 1913, str. 316. Naleao jednak stwierdzi przy tej

sposobnoci 1) e pose rosyjski ksiki tej nie czyta, bo w dziele „O Sku-

tecznym Rad Sposobie" niema adnego listu M. Czartoryskiego ant St.

Augusta; 2) e listy ks. Augusta i St. Poniatowskiego ojca, przytoczone

tam. chwal 1 tom dziea, t. j. krytyk liberum veto, a nie projekt Rady,

wydrukowany dopiero po trzech latach; 3) e projekt Konarskiego wcale

nie by mniej przychylny królom, ni plan Stackelberga i tpwarzyszy,

4) e by o 10 lat starszy, a nie modszy od tego ostatniego, jak to mona
wnosi z tekstu depeszy i ze wzmianki u Soowiewa; wreszcie 5| warto

byo podkreli tandetn robot .Istorii Rossii" (wyd. U, VI, 992—3), we-

dug której rKanarskij"" (zmary przed rokiem) przywióz (miao by:

przytoczy) owe mniemane listy Stackelbergowi czy te szefom De-

legacyi.

») Ob. Prot. Del. Zag. III, 233, 6.
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cki, ca si pracowali nad tein, aby zrobi z narodu pol-

si<iego, za pomoc reformy parlamentarnej, wolne i samo-

wadne „ciao" republikaskie, tak wanie „korporacy^**,

jak negowa we Francyi Ludwik XIV. Konarski dy do

zniesienia pierwiastkowego dualizmu midzy koron i spo-

ecznoci, oraz midzy jego póniejszymi wykadnikami, mia-

nowicie prawem udzielania „dobrodziejstw* z jednej strony,

a prawem wypowiadania posuszeristwa z drugiej; na jego

miejscu cicia wznie budowl monistyczn, opart na

zupenem samowadztwie ludu, bez takicli obcycli ingre-

dyencyi, jak „wdziczno" wobec szefa wadzy wykonaw-

czej i pseudotrybuskie „nie pozwalam-. Wiza wic na

przyszo zasadniczo odebranie królowi wolnej dystrybuty

z wprowadzeniem rzdów wikszoci. By to zwizek za-

sad tak naturalny, e w swoim czasie trafia do przekona-

nia i rozmaitej daty republikantom, i stolnikowi Poniatow-

skiemu *), i Augustowi Sukowskiemu *). Kiedy przez opór

pastw pónocnych w r. 1764 odpada rzecz gówna, t. j. re-

forma sejmowa, to zarazem odpad jej warunek — zniesie-

nie dystrybutywy. Król jednak gotów by wróci do oboj-

ga. Z dawnej nauki mistrza, którego mdro i odwag
cywiln uczci pamitnym medalem, wzi na wasny sztan-

dar dwa gówne postulaty: sejm cigy i rzdy wikszoci;

przyda dwa swoje artykuy królewskie: wolne rozdawni-

ctwo urzdów i cakowit komend nad gwardy^), i dwa

najogólniejszej doniosoci pastwowej — aukcy woj-

ska^), oraz cilejsz uni z Litw ^). Pod tymi warun-

») Mowa Augusta Sukowskiego U maja, Dyaryusz sejmowy, Por.

Polska w (obie Wojny Siedmioletniej II, 343, 516 (wedug wasnyci wy-

zna stolnika).

») Por. wyej, 20.

») Benoit do Gabinetu 24 listopada i 1 grudnia 1773. Gabinet U
grudnia, nie zwleka z ostrzeeniem przed tak niebezpieczn nowoci, jak

sejm cigy (AB).

*) Reviczky 4 kwietnia 1773 (AWi.

s) Benoit do Gabinetu 5 stycznia 1774: ,Sa Majeste Polonaise sou-
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kami nietylko zgadza si, ale chcia uwolni si od sza-

lunku funduszem korupcyjnym, zwanym piknie „cilebem

dobrze zasuonych" '). Poniatowski niedarmo sudyowa za

modu Angli i z ksiek, i z opowiada przyjació, dyplo-

matów Williamsa (1751 -56) oraz Stormonta (1756— 1761)*),

i z naocznej obserwacyi (1753—4)'): nauczy si stamtd
odrzuca korupcy a la WalpolePelham, ale ceni zdro-

wy parlamentaryzm i siln prerogatyw*).

Gdy nadszed dzieri przebudowy - zarazem dzieri

klski, — chodzio o to, jak zachowaj si wobec tych

aspiracyi czynniki wpywowe polskie i decydujce cudzo-

ziemskie. Syszelimy syrenie gosy Sukowskiego, Massalskie-

go i towarzyszy w izbie sejmowej o przyszych ulepszeniach,

jakie czekay Polsk w nagrod za rozbiór. Gdyby chcieli

oni naprawd tak wyzyska konjunktur, gdyby przyjli

plan pacyfikacyi Panina nie do wykonania, ale do popra-

wienia w duchu narodowej racyi stanu, i postawili na swo-

jem, wówczas blok mógby si szczyci tryumfem polityki

haiterait aussi de reunir la Litliuanie plus etroitement a la Pologne, en

etablissant une plus grand union entre ces deux provinces et en abo-

lissant la difference qui r^gne encore dans quelques'unes de leurs ois.

Ce prince vuudrait qu'il n'y eut qu'un haut tribunal, un grand genral et

un grand niarechal, et ainsi de toutes les autres charges. Ceux mmes du

parti oppose a S. M. qui se piquent d'etre les plus eclaires sont d'un

sentiment egal la-dessus avec elle, mais comme cet article n'a pas enco-

re ete propose a la Dlgation, ii faudra voir ce que les Lithuaniens di-

ront a ce projet, lequel, au reste, me paralt pouvoir etre assez indifferent

aux puissances voisines, du moins mes coll^gues rentrevoient-ils, comme
cela" (AB). Por. Entretiens avec Stackelberg 22 stycznia 1774 o poda-
nem zjediioczeniu Komisyi lAU 1649) i rozmow z Lentulusem, Mate-

ryay Nr, 27.

) Reviczky 4 kwietnia 1773, j. w.

') Polska w dobie Wojny Siedmioletniej, passim; Sejm Grodzieski

1752 r. (Mrok i wit, 87 sq.).

*) Pamitniki króla Stanisawa Augusta.

*) Swe uznanie dla rzdu angielskiego wypowiedzia m. in. w mo-

wie 23 wrzenia 1776 r. ob. Dyaryusz sejmu t. r., 180 — 1.
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Ugodowej, niebohaterskJej pewno, ale racyonalnej. Rosya

ich potrzebowaa, wic mogli stawia dania. Austrya

sprzyjaa zlekka reformie rzdu polskiego, potrzebowaa

Rosyi, wic mogli wyzyska jej pomoc. Mocarstwa zobo>

wizay si nawzajem usun nierzd; Panin.gdy raz obie-

ca reformy, gosi, e musi dotrzyma sowa '). Trzeba

byo umie da. Skoro zdecydowano si na Rad, trzeba

byo postawi j na czem mocnem, jeeli nie na obu

filarach, na jakich stoj nowoczesne rzdy parlamentarne,

t. j. na królu i reprezentacyi. to choby na jednym filarze:

albo na silnym królu, albo na zdrowym Sejmie, bo ina-

czej cae dzieo zawisoby w przestworzu, na obcym koku,

na asce rosyjskiej. Sam Stackelberg w gbi duszy ska-

nia si do znanego junctim wedug teoryi Konarskiego*).

>) Panin do Stackelberga 8 czerwca, poucza, jak ma zwalcza ot>o-

jtno Reviczky'ego w sprawach wewntrznych Polski: .Les trois cours

ne sont pas moins engagees l'une vis-a-vis de i'autre a travailler k re-

gler celles-ci, qua terminer leurs propres. Lc principe d'ou elles sont par-

ties pour la formation de leur concert est la dsolation presente de la Po-

logne, le dommage et le danger qui en resulte pour leurs fronti^res, le

besoin de fixer dsormais a la Republique un etat de puissance interme-

diaire et un gouverneinent bien ordonn, analogue a TintcrSt de leur voi-

sinage. Ce sont la leurs vues et leurs engagements communs entre elles.

Mais ce sont aussi ceux uelles ont contractes par leurs declarations vis -

a -vis de la Republiue en face de TEurope. Leur bonne foi est lice de

tous c6tes. et ce n'est qu'a la confiance qu'y ont pris quelques Polonais

qu'elles doivent Pesprance qui commence a se fonder de donner une

sanction legale au partage qu'elles se sont fait. Cette sanction mme ne

pourra meme jamais exister, si les affaires interieures ne se róglent pas,

puisque ce n'est qu'a cette epoque que le traite deviendra une constitu-

tion de TEtat". (AM, list opuszczony w Sborniku).

*) Stackelberg do Panina 3 czerwca, motywuje konieczno ode-

brania królowi dystrybutywy tern, e rzdzc Senatem ad latus, _il sera

le despot indirect de la Pologne, ce qui est ...beaucoup pis qu'un Sou-

dan (!) Asiatique. Tout ce qu'onpeut lui laisser, c'est la distribution des

moindres charges, et encore serat ii difficile d"etablir les balances con-

tr lui avec le revenu qu'il aura. 11 est un principe en Pologne, fonde sur

la natur du gouvernement et rexperience : c'est que le roi ne saurait gar-
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Lecz Sukowscy i consortes pokpili spraw z krete-

sem. Niedo, e nie stanli niewzruszenie przy wyma-
ganiach „Skutecznego Rad Sposobu", oni pierwsi z wa-
snego konceptu wtrcili do planu Panina danie odjcia

królowi nietylko wolnej dystrybuty dobrodziejstw, ale i wa-

kansów, i to tycti ostatnich nie na rzecz wyborców, lecz

na rzecz Rady, której nie umieli wesprze na Sejmie, któr
zdali na ask wrogów zewntrznych. Gód wadzy i jado-

wita zo partyjna podyktoway im ten pakt w samej

chwili narodzin bloku, w kwietniu r. 1773 Za klsk po-

dziau wyjednali now klsk — podcicie królewskoci,

i có dziwnego, e rozbiorcy skwapliwie pochwycili to no-

we, warcholskie, nie republikaskie junctim, aby póniej^

gdy Sukowscy, opamitawszy si, poprosz o napraw
sejmów, odrzuci pogardliwie ich prob i zapaci im za

sub — Austrya beczkami soli z up wielickich, a Ro-

sya gotówk *).

W porównaniu z tymi handlarzami Stanisaw August

wyglda wcale przyzwoicie. Honor, interes, rozum, odpo-

wiedzialno wobec przyszoci dodaway mu hartu. Tra-

ktowa oczywicie kwesty swej wadzy nietylko jako pa-

tryota, z punktu widzenia korzyci narodowej, i nietylko

jako ideolog. By królem, wic mia prawo do instynktów

monarszych niegorsze. ni którykolwiek z jego kolegów;

wolno mu byo upiera si przy wadzy i autorytecie. Sama
Katarzyna II uznaa za niepodane po zamachu 3 listo-

der la distribution des grSces qu'avec le retablissement genera du libe-

rum veto, afin que toutes les Dietes puissent 6tre rompues, comme par

le passe. La conservation des bienfaits pour le souverain n'est pas com-
patible avec la pluralite, a moins qu'on ne veuille changer la form de

gouvernement republicain en monarchiue". (Dalej o projekcie Augusta

Sukowskiego, j. w. str. 219).

*) Stackelberg do Panina 31 sierpnia 177H: Ant. Sukowski, trzyma-

jcy pióro francuskie w Delegacyi, dosta od Józefa II 2000 beczek soli;

„le voila furieusement sale!" (AMSZ); Sbornik CXXV, 155, 326.
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pada ponia do reszty powag królewsk w Polsce, mia-

eby si zgadza na to bez oporu Stanisaw?')

Lecz wczenie jy podwaa te uczucia inne pobud-

ki, natury powszedniej i zdawkowej. Zaczadzona aura De-

legacyi spywaa te na króla. Wszystko naokoo woao:
„ratuj si, kto moe", t. j. „ciwytaj, co mona*. Wic i Po-

niatowski pocz si pyta coraz sceptyczniej: „na co ten

mój heroizm bezsilny?" I spada potrosze z wyyn bez-

wzgldnego majestatu na to niskie stanowisko, z którego

mieli go póniej sdzi niektórzy historycy: e prerogaty-

wa to dobro „osobiste", „namacalne", równorzdne z eko-

nomi, starostwem lub dochodem menniczym...

T sabo przeciwnika widzia namiestnik Katarzyny II,

gdy wiód do boju falang Sukowskich, Poniskich,

Massalskich, Gurowskich , Twardowskich, Wesslów. Oni

nieli foliant wspólnego projektu blokowego, on wywija

piorunem i potrzsa trzosem. Mia nowy prosto z Peters-

burga arsena gronych nauk: e naród trzyma z Rosy, naród

widzi w królu pierwsz przyczyn wszech nieszcz, e
niema co liczy na ch Rosyi, aby go utrzyma na tronie,

bo potencya ta lepiej wie, czego jej potrzeba; e pose nie

cofnie si przed adnym rodkiem, e kady dalszy gwat
rozbiorowy przedstawi narodowi, jako wyczny skutek

*) Stanowisko regalistyczne Husarzewski formuuje tak : ,,il ne faul

pas a present penser a autre ciose qu'a les sauver (interesy króla). Tout

le reste se fera apr6s', list do Ogiskiego 5 listopada 1773 z powodu wia-

domoci, e Gdask i Toru, przestraszone wieciami o przyszej mocy

Rady, chc prosi carow, aby je pozostawia pod wyczn wadz króla.

7 grudnia: „Je regarde les fauteurs du Conseil Permanent, comme ces

loups qui conseillaient aux brebis de se defaire de leurs ciiens de gard,

mais Salomon a eu raison de dire: stultorum plena sunt omnia. Si ces

messieurs etaient sages, au lieu de 'diminuer, ils augmenteraient les pre-

rogatives du roi, qui seul peut nous remettre sur pieds, si jamais nous

•devons y 6tre remis«. M, 21 grudnia na wie o poddaniu si króla: ,Lettre

terrible que je n'ai pas pu aciever de lir sans verser des larmes" (BCz 70).
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oporu królewskiego ^). Piorunem wymuszono Delegacyc,

dalsze ciosy chowano na czarn godzin, ale na razie ufa-

no pokusom. Stackelberg i Panin do ziszczenia ambitnych

swych marze o dalszym patronacie Rosyi nad Polski;,

t. j. o zabijaniu i pochanianiu Polski przez patronat, po-

trzebowali zewntrznych oznak harmonii i chcieli unika
tyraskich gestów. Niechaj Europa ujrzy znowu okaleczo-

ny naród, garncy si jednak do macierzyskiego ona Ka-

tarzyny. Niech ten obecny plan skrzywienia polskiego rzdu
nosi pozory dogadzania pragnieniom polskiej nacyi, jak

i za czasów radomskich. Oby si udao przedstawi nada-

nie Polsce Rady, tego organu obcej ingerencyi, jako nowe
dobrodziejstwo, i za t cen kupi od Polaków samobójczy

akt rozbrojenia królewskoci. Oby wszyscy Polacy mieli

gowy i serca Sukowskich, Poniskich, Modziejowskich!

^Tomu-l' lancetów nuny sredstwa, kto bagostju wielik kak

Bog!^ piewa Dierawin u stóp Felicy: wic i Stackelberg-

operator, zanim w ostatecznoci ukuje lancetem, próbowa
mikk doni urobi sobie Stanisawa Augusta.

Kusi go ju conajmniej od maja. Przyrzeka wtedy

stara si, aby król za przejcie na stron Rosyi uzyska

powrót do takiej wadzy, jak mia w r. 1766. Wtedy roz-

grywaa si sprawa rozbioru. Król nie ustpi*). Potem przy-

sa Stackelberg Poniskiego z wiadom misy. Król owiad-

czy, e nie chce osobistego interesu odcza od publicz-

nego, i odprawi kuchmistrza '). Bo te to byo narzdzie

») Panin do Stackelberga 8 czerwca 1773, Sbornik CXV11I, 403—5.

») Entretiens du roi avec Stackelberg ;AU 1649), fragment z przed

17 maja: „Dans le Conseil Permanent le roi choisira entre trois sujets

pour les places de senateurs; cependant Stackelberg proteste au roi que

s1l veut s'en rapporter k lui, ii travaillera a ramener les choses oii elles

etaient en 1766, — mais comme le roi ne peut se passer d'une des

trois puissances, s'il sattache a celle de Russie, on lui promet qu'il sera

mieux que par le passe".

») Materyay Nr. 19.
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zbyt brudne i szorstkie, zanadto podejrzane o mciwe
wzgldem króla zamiary. Lepiej nada si na porednika

olizgy Modziejowski. Ksidz Maciiawel, wszystkim po-

trzebny, a w nikim nie budzcy zaufania, trafia do ciem-

nych zaktków, niedostpnych dla Poniskiego. Wobec ksi-

dza kanclerza nie byo skrpowania ani skrupuów. Stanisaw

August nie potrzebowa go si wstydzi nawet w najni-

szych nastrojach swej wtej i wiotkiej duszy, raz szybu-

jcej górnie po strefach marze, to pezajcej przyziemnie.

W pocztkach lipca bysn ksidz PoniatOiVskiemu per-

spektyw wypaty zalegoci z zabranych ekonomii i 400

tysicami dukatów listy cywilnej '). Strzaa trafia: wkrótce

król skary si Stackelbergowi, e w swojej ndzy nie

moe nawet wystawia weksli. ,Faites,quej'aie, — koczy —
et on sera content de moi*). Nie byo to jeszcze przymówk
o rosyjskie pienidze, nie byo nawet skwitowania z obro-

ny, ale Stanisaw odsoni wobec wrogów wstydliw cz
swego charakteru, da pozna, e ostatecznie wszystko, ma-

jestat i honor, i dobro materyalne, zgodnie z podszeptem

Modziejowskiego i Poniskiego'), da si zredukowa do

wspólnego mianownika. Aby za król wiedzia, jakim -
daniom ma uledz, Stackelberg wtajemniczy go przez ksi-

>) Entretiens p. dat 7-go.

») Entretiens p. d. 18-go.

*) Modziejowski do króla 28 czerwca: ,W tym momencie odebra-

em od marszaka bilet w te sowa: Tibi soli. Prosz, przeczytawszy, t
kartk odesa mi. To, com ustnie WMPanu powiedzia wzgldem intrat

królewskich, jak najprdzej konkludowa potrzeba; nie moja bdzie wina,

jeeli przez odwaczanie nie dogodzi si Najjaniejszemu Panu. jakbymy

yczyli. Ja czyni, co mog, kiedy i przestrzegam. Ja wstrzymuj finaln

decyzy, bo gdy determinacy wezm, nie bdzie ju czas odrabia.

Zdaje mi si za, e dokoczenie tej facyendy podug uczynionej Najj.

Panu insynuacyi pomogoby do gadszej roboty i inszych interesów'

(BCz 799).



KADT MKir^TAJACKJ 239

dza kanclerza w tre planów Sukowskiego i niektórych

innych ^).

Inaczej, ni z Modziejowskim, mówio si wobec wier-

nych obroców monarchizmu w Delegacyi; tam mniejszo,

po czci przywizana wprost do dworu, po czci naleca
do partyi familii, nie wahaa si nadstawia karku za króla.

W trakcie rokowa z Reviczkym zdarzya si do tego wal-

na okazya. Ten sam, co poprzednio, wartogowy Antoni

Czetwertyski *) znów jak w czerwcu „z azardem" najnie-

potrzebniej robi obstrukcy, póki si nie dowie, co za

rzd wewntrzny nastpi w kraju '), i znów spowodowa
tem projekt zwrotu do posa austryackiego, niepostrzee-

nie wsunity midzy inne punkty: „Na fundamencie wszy-

stkich dawniejszych deklaracyi trzech dworów damy, aby

osobny by artyku traktatu, obiecujcy, e prdzej nie ma
mie swego waloru, a kiedy przysza forma rzdu Rzplitej

dla uspokojenia i uszczliwienia narodu, jako te wszystko,

co do tego ciga si moe, uoone nie bd, a to przez

dooenie si i pod gwarancy trzech dworów sprzymie-

rzonych". Innemi sowy, zdrajcy zamawiali sobie wszech-

wadztwo i niewzruszono wszystkich uchwa, jakie

') Entretiens, 18 lipca: ,Diver!> projets sur la formation d'un Con-

seil Permanent sous Ay B et C; celui sous B est d'un nomme Korton

secrtaire de Bibikow. Le roi promet a Stackelberg de lui communiquer

ce qu'il croit le plus necessaire a corriger dans les projets pour le Con-

silium Permanens. Projet pour Telection des rois sans interr^gne sous

D". Niestety, adnego z tych zaczników niema na miejscu; e midzy
nimi by plan Sukowskiego, wida z póniejszyci oznak, wiadczcyci.
i król zna jego zawarto. 14 lipca, jak wiemy, Modziejowski udzieli

królowi swej krytyki owego planu.

*) Pose bracawski mia dotychczas opini nieposzlakowanego pa-

tryoty, o mao nie drugiego Reytana. Owó naley wiedzie, e 12 czerw-

ca, w tydzie po pierwszej mowie o gwarancyi (ob. wyej str. 211), dosta

on ze wspólnej kasy trzech posów 150 duk., a w r. 1774 za cay czas

delegacyi od Stackelberga 600 duk. (AMSZ). W tem wietle protesty jego

przeciw rozbiorowi zakrawaj na szanta.

») Prot. Del. Zag. i, 95-6.
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we wasnym interesie przeprowadz pod lask Poni-

skiego.

Na to powstali we wasnej osobie blisko osiemdzie-

sicioletni kanclerz Czartoryski, zwykle milczcy w Dele-

gacyi, i marszaek i.ubomirski, sekundowani przez licznycb-

posów (13 sierpnia). „Nie wszyscy prosz o gwarancyc"^

woa Sumiski, pose dobrzyski, ,ciyba ci tylko, którzy pod

dependency ycz sobie zostawa!" da gwarancyi, nie

wiedzc, co ma by porczone, to nonsens, da go dla

ustaw, uoonych w cicioci bez wiedzy Delegacyi, to uchy-

bienie wzgldem zasady wolnej dyskusyi. Niezmierny roz-

ruci wtórowa mówcy, ale Poniski nie ba si szmerów;

jeeli go w kwietniu nie dosign gniew narodu, to ju
w sierpniu móg drwi z wszystkiego; wic wdawa si

miao w obron sekretnycli robót. „Projekt ten — dekla-

mowa — pierwsze spryny wewntrznego pokoju ubez-

pieczajcy, ciciay sprzymierzone gwarantowa potencye".

To w gruncie rzeczy wystarcza; ale zreszt i sama „pra-

gnie Rzplita i o jej dobro czuli obywatele wstrzyma te

wszystkie sposoby, które dotd widzielimy uyte od mo-

cniejszyci nad sabszymi. By ten dla ojczyzny czas nie-

szczliwy, e poowa najzacniejszych! obywatelów musiaa

z Warszawy wyjeda, a ktokolwiek nie ulega mocniej-

szemu, gorzkicli doznawa przemocy skutków by przymu-

szony. Ten tedy jest i nie inny koniec dania naszego, aby-

my, postrzegszy, e kto mocniejszy cice wyszym by nad

prawo, atwe mieli reflektowania jego sposoby". Zadano
otwarcia rozpraw, cicc zapewne wyjani, kiedy to byy owe

straszne czasy, czy za rzdów familii po roku 1764, czy te
po 1767/8.Ale Ostrowski skradkoniec posiedzenia, solwowa*).

Nazajutrz Turski, Lubomirski. Szydowski, Gurowski

Rafa, kasztelan przemcki, Dzierzbicki brzeziski, posowie

Szamocki i Rociszewski znów uderzyli na dan gwa-

») Prot. Del. Zag. I, 133-137.
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rancy i chcieli wszelk dyskusy nad przyszym ustrojem

odoy, a ustalone bd granice *oski. Wówczas August

Sukowski z bezprzykadn czelnoci uwzi si ^reflekto-

wa" Czartoryskiego: „Na dniu wczorajszym odezwa si

pierwszy raz ducli niezgody, duci tumicy ju od kilku

lat wszelkie sentymenta patryotyczne, duci pokrywajcy

zawsze pod paszczykiem dobra publicznego skryte przed-

tem, a teraz ju jawne zamysy do kontynuacyi despoty-

zmu, ducli gorszcy cudzoziemskici dworów ministrów w tym

samym punkcie, gdy uraa niewiimy a sprawiedliwy sena-

tora postpek dobrze yczcego Rzplitej". A potem, po

odczytaniu tekstu zapytania do Reviczky'ego, plczc z dzi-

k perfidy znane czyny familii i jej wrogów, wypadki

z czasów bezkrólewia. Radomia i Baru, wywodzi: „Jeeli

za tak fatalne maj by dla Rzplitej losy, aeby ta sama

przemoc w obradach naszych, która w roku 1764, jako

wczoraj ju chwalebnie wspomnia JW. marszaek Konfe-

deracyi Koronnej, mimo wikszej poowy obywatelów wie-

lowadne swoje pisaa prawa, która w roku 1766 potrzebn

i witobliw rozwizaa konfederacy generaln, która

w roku 1767 tak atwo na ustanowienie konfederacyi To-

ruskiej, Suckiej i Radomskiej zezwolia, byleby si zawsze

w pierwszestwie influencyi utrzymaa, która niepraktyko-

wanym przykadem sejm ordynaryjny w roku 1768, za uni-

wersaami królewskimi zwoany, dla dojcia skrytych swoich

myli rozpuci kazaa, która obojtnej zawsze, a przeto

najgorszej trzymajc si drogi, do Rosyjskiej potencyi. nam
prawdziwie przyjaznej, nie przywizujc si i ofiarowanych

czstokro od niej rodków nie przyjmujc, która adnych
powanych, ani przeciwko sromotnej publikacyi bezkróle-

wia, ani przeciwko witokradzkiej rki wystpku nie czy-

nic w czasie naleytym kroków, a nakoniec nie przestrze-

gajc stany Rzplitej, gdy o przyszym na podzia Polski

sprzymierzeniu pierwsze doszy z gabinetów wiadomoci,

do ostatniego nieszczcia nas przywiody kresu". Gdyby
Geneza Rady Nieustajcej. ]€



242 UKNRZA I UKTAMOW IWfUl

wic izba odrzucia projekt, mówca za jedyn nagrod
swoich prac patryotycznych daby, ,aby sowa onego
wyrysowane w tej izbie i odemnie podpisane zostay po-

tomstwu na pamitk. Coby milszym dla mnie i droszym
nad wystawienie statuy i kolosów od innyci danyci su-

yo monumentem!"*)

Haas i zamieszanie towarzyszyy tej wyzywajcej mo-

wie, ale gdy doszo do gosowania, blok zwyciy. Wpraw-

dzie Reviczky nie zgadza si jeszcze na wplatanie zapo-

wiedzi gwarancyi do traktatu cesyjnego, ale') wkrótce kolos

ctiway Sukowskiego stan na podziw potomnoci mi-
dzy statu radomsk i targowick. Kiedy nastpnego dnia

król skary si Stackelbergowi na nieprzyzwoite mowy
w Delegacyi, ów przyzna, e sam inspirowa napa na

Czartoryskici, bo czas ju wytpi (exstirper) ludzi, co

podpowiedzieli kiedy królowi wyrazy, i Rosya traktuje

Polsk jak niewolnic «).

W pocztkach rokowa ze Stackelbergiem ponowiy
si podobne sceny. „Duch niezgody** nie przestawa bunto-

wa si przeciwko nakadanej obroy. W odpowiedzi na

») Prot. Del. Zag. I, 137-143.

•) Prot. Del. Zag. 1, 159 160. T. Sapieyna w Strasburgu wyj-
kowo trafnie pisze o tym epizodzie w swym dzienniku: ,Owó chrzest

przed urodzeniem, a z urodzenia inaczej spodziewa si nie mona, tylko

monstrum" (BPol).

») Entretiens du roi avec Stackelberg, 15 sierpnia (AU 1649). Sta-

ckelberg do Panina 16 sierpnia: punkt 17 artykuów, podanych Revicz-

ky'emu (wanie o gwarancyi) prouvera a V. E. Tinuietude de la nation

qu'apres la confection de nos traites nous ne Tabandonnions a Tanarchie.

Toutes mes assurances ne sauraient la tranquilliser a cet egard, la familie

de Czartoryski ayant leve le masue dans la Delegation au sujet de sa

predilection pour Tancienne confusion. Son parti a pretendu qu'on ne de-

vait remettre aux ministres etrangers aucun article relatif a la form du

^ouvernement". Warto wic wzgldem Czartoryskich „prolonger la sag
suspension d'une reponse favorable relativement a leurs starosties* za

kordonem, bo zanadto licz na Austry (AMSZ).
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jedn z not, gdzie przymawiano si o dalsz przyja ro-

syjsk (28 sierpnia), pose podniós niebywae powicenie
carowej, co mimo tak krwawej z Turkami wojny przez

Polsk wznieconej, .nie ustaa dla odwrócenia caej Rzplitej

rozbioru wojowa z niewdzicznoci i usiowaniem tycli,

którzy intency rzdzenia i uciemienia ojczyzny on za-

mieszali" ^). Takie sadzanie na jednej awie oskaronyci

Konfederacyi Barskiej i familii zawierao notoryczny fasz,

chocia ze stanowiska gbszego ujcia dziejów, kryo te
i pewn prawd, e mianowicie oba te obozy zerway z Rosy,
oba walczyy o niepodlego kraju. Zaraz nastpi inscenizo-

wany atak. Ostrowski rozdziera szaty: .Biada sprawcom

klski krajowej! Musimy zrobi wszystko, co w naszej mocy,

aby dowiedzie si ich imion Jelim ja winien, to ukarzcie

mnie pierwszego za t zbrodni, haniebn dla sprawcy, ale

jeszcze haniebniejsz dla narodu, jeeli on zapomni j po-

mci. Jeelim ja winien, to niechaj mi pierwszego rzuc
do Wisy!*)

Zblad podobno, syszc te sowa, Czartoryski. Prawo

ycia i mierci spoczywao w rkach szajki Katylinów,

miecz katowski w rkach trzech cudzoziemskich mistrzów.

Ale Stackelberg nie by krwioerczy. Nasuchawszy si dekla-

macyi o wolnociach, ojczynie, bogosawiestwach opieki

rosyjskiej i zachwytów nad Wielk imperatorow, zamiast

wyjawi imiona winowajców, kaza koczy robot rozbio-

row, a porachunki odoy na kiedyindziej.

Duo zaleao na popiechu, bo za par tygodni mia
si zebra ponownie sejm, i byy oznaki e tam wrcz inny

«) Prot. Del. Zag. I, 2t4-5.

*) Rzecz szczególna, ii Protokó Delegacyi brzmi w tym punkcie

(I, 190 sq.) nadzwyczaj blado i krótko. Czyby Ostrowski, Antoni Sukow-
ski, Marcin Lubomirski zawstydzili si w protokole wasnej elokwencyi,

której próbki przytoczy Soowjew, VI, 947—8, wedug Stackelberga? —
Wolimy ufa wiadectwu obecnego na sesyi posa rosyjskiego, ni jego

popyciadom.

1«»
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przeway nastrój, ni w Delegacyi •). Aby pokrzepi ducha;

swych stronników, trzej posowie postanowili odstpi od

wasnej zapowiedzi, i o formie rzdu mowa bdzie dopiero po

traktatach handlowych tudzie stypulacyach dodatkowych*),

które miay m. in. okreli prawa Polaków za kordonami^

tudzie róne stosunki, wynikajce z podziau. Ju 13 wrze-

nia, w przeddzie wyganicia penomocnictw Delegacyi,

wniesiono projekt nowych ustaw kardynalnych. Ledwo Bu-
hakow, sekretarz ambasady rosyjskiej, zacz go czyta,

zerwaa si wrzawa i trwaa dugo, zanim Poniski wywal-

czy posuch Rosyaninowi. Dowiedziano si wówczas, e
nowe prawa maj ustanowi w Polsce: 1) tron elekcyjny*

2) z wyczeniem kandydatów cudzoziemskich, oraz 3) sy-

nów i wnuków poprzedniego monarchy, 4) „rzd wolny",

5) przeniesienie wadzy wykonawczej i nominacyjnej na

Rad Nieustajc z senatorów i szlachty pod przewodni-

ctwem króla. Monarch czekaa degradacya na prezydenta

Rzeczypospolitej '). ,Rzd wolny* oczywicie mia oznacza

rzd bezsilny. Ani jedno z repninowskich kardynalnych

praw nierzdu nie miao by skasowane. Rada staaby si
instytucy niewzruszon, mocniejsz ni Sejm, bo dotych-

czasowe przepisy kardynalne uwicay tylko zrywanie

obrad, a nie ich funkcyonowanie. Kwesty veto umylnie

pokryto na razie milczeniem *),

Delegacya nie zdya przed swym terminem (14-go

wrzenia) rozpatrzy ani praw kardynalnych, ani nawet

ukoczy rokowa z Benoitem. Przeduywszy wic wasno-
wolnie swe penomocnictwa ^), zatwierdzia w dniu zamkni-
cia czynnoci (18 t. m.) wszystkie trzy traktaty rozbiorowe

) Benoit do Gabinetu 16 wrzenia (AB),

*) Entretiens du roi avec Stackelberg, 12 wrzenia (AU 1649).

») Prot. Del. Zag. I, 295—6, wstydliwie przemilcza, jakiego to pro-

jektu izba dugo wzbraniaa si sucha.
) Stackelberg do Panina 13 wrzenia (AMSZ).

*) Entretiens du roi avec Stackelberg, 13—15 wrzenia.
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wraz z jednobrzmicymi niemal artykuami siódmym austrya-

ckim i rosyjskim, oraz dziewitym pruskim, które zapowia-

day gwarancy przez kady z trzeci dworów wszystkich

ustaw biecego sejmu, dotyczcych formy rzdu, pacyfi-

kacyi tudzie praw rónowierców. Przewidziano w tym celu

uoenie z kadym dworem „osobnego aktu", jako czci
integralnej samej umowy cesyjnej, który to akt mia nosi

podpisy stron kontraktujcych. Znaczyo to, e jeeli strona

polska odmówi uznania gwarancyi rosyjskiej, austryackiej

lub pruskiej, to stanie si winn zamania umowy i narazi

si na dalsze zabory *).

Po formalnej reasumpcyi 15 wrzenia sejm odroczy

si do 21-go'). Stackelberg nie bez obawy ledzi przygo-

towania do sesyi. O ratyfikacy umów by spokojny; gdy-

by nawet nie przesza ona w izbie, mona byo na zasa-

dzie dawnego aktu limity wytumaczy uchwa przeczc,

jako niewan, i rozbiór pozostaby faktem niecofnitym.

Ale termin penomocnictw Delegacyi, tej prawdziwej cham-

bre introuvable, upyn; odnowienie jej, zwaszcza w tym

samym komplecie, mogo si nie uda. Liczni posowie

zgaszali si do króla, bagajc, aby nie ustpowa ani na

krok ze swego stanowiska. Jednych chwycia za serce

wspaniaomylno, jak l*oniatowski okaza w procesie

królobójców, drudzy szli za pobudk wrodzonego legaliz-

mu, trzeci czuli wstrt do przywódców bloku; jeszcze inni

poprostu przewidywali, e król pozostanie królem, kiedy

z bloku nie bdzie ju ani ladu. Stanisaw przyjmowa

objawy przywizania ze wzruszeniem i z zakopotaniem

Pierwszy to raz od wiosny przyszo mu znowu stan na

szacu, decydowa, a nietylko ulega. Stronnikom, pytaj-

cym o rozkazy, mówi; „Jeeli WPan sdzisz, e uszczu-

1) Prot. Del. Zag. 1, 314,318,322. Vol. Leg. Yill. 22-3,33-4, 46.

*) Przebieg sesyi wrzeniowej przedstawiamy na zasadzie dyaryu-

sza z kanceiaryi Stanisawa Augusta (BCz 825), uwzgldniajc nadto krót-

ki dziennik w Tekach Mniszcha (AU 323).
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pienie jurium majestaticorum byoby ze szkod dla pa-
stwa, to mów przeciwko niemu z ca stanowczoci; je-

eli tal< nie sdzisz, to nikt przynajmniej nie powie, tt ja

WPana zniewoliem". Ogldno bya wskazana ze wzgl*

du na Stackelberga, który ca si wstrzymywa króla od

wywierania wpywu na posów '). Grono delegacyjne, zoiy-

dzone w opinii przez uznanie rozbioru, tracio pewno sie-

bie; zarysowywaa si w plenum saba wikszo regali-

styczna. Wspomnienie postrachów majowych mogo nie wy-

starczy, a od nowych aktów przemocy odstrczay Rosya-

nina wzgldy wyszej polityki. To za wszelk cen trzeba

byo zablinia ran polsko-rosyjsk, stroi niewol w po-

zory harmonii, despotyzm przedstawia, niby opiek, cay

naród przerobi jeeli nie w Poniiiskich — bo toby zawiele

kosztowao. — to w rzekomo bezinteresownych a usunych
Sukowskich. Nikita Panin najmilej widziaby taki obrót

rzeczy, gdzieby wszystko nchwalaa dobrowolnie Delegacya

penomocna. Jako jeszcze 1 wrzenia wojewoda gnienie-

ski upewnia zgromadzenie w imieniu posa, a porednia

imieniem Katarzyny, i wszystkie trzy potencye tego y-
cz, aby rzd polski by wolny, republikaski i bez depen-

dencyi; a „forma rzdu — dodawa sam pose — naley

szczególnie do decyzyi izby" *).

Chcc w nieskoczono przedua t komedy wol-

noci, Stackelberg na wszystkie strony obraca Stanisawa

Augusta. „Chcesz W. Kr. Mo mie u stóp cay naród, to

zrzeknij si dobrowolnie tego, co go razi w prerogatywach

królewskich", insynuowa, niby nie wiedzc, e ten naród

skada si z 4—5 ludzi'). Uspakaja, e do adnych uchwa,

poniajcych majestat, nie dopuci, e kiedy zrzuci mask
razem z kolegami, e ca ustaw opracuje razem z kró-

») Entretiens du roi avec Stackelberg p. d. 15 wrzenia (AU 1649)^

Benoit do Gabinetu 16-go (AB).

>) Prot. Del. Zag. I, 208,

*) Entretiens j. w , 8 wrzenia.
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lem, jak tylko nastanie zgoda co do sposobu obsadzania go-

dnoci senatorskich i ministeryalnych '). To znów wysuwa

si Benoit z deklamacy o wspópracy obywatelskiej, o za-

godzeniu losu, ba nawet uszczliwieniu króla, jeeli wda si

w kompromis; inaczej wróc czasy saskie. Modziejowski

najsodszym tonem zachca do jednomylnej z blokiem

pracy pro publico bono i do pogodzenia si z przemoc *).

Poniatowski o niczem takiem nie chcia sysze, a e czasy

saskie nie wróc, to rozumia dobrze, znajc intencye dwo-

rów. Istotnie sam Benoit pisywa do Fryderyka, e wystar-

czy status quo z roku 1768, a nie 1763").

Zaraz na sesyi drugiej (21 wrzenia), po sprawozda-

niu Ostrowskiego, Oraczewski miao uderzy na rzdy De

-

legacyi i odsoni, ile byo zej woli i winy w czynnociach,

które poniszczycy chcieli uda za uleganie wobec przy-

musu. Za przykadem rozumnego krakowianina ujmowali

si róni regalici za nietykalnem prawem majestatu i sporo

mówili o Radzie Nieustajcej. Co prawda, mówili niejedno-

dusznie, zdradzajc wahania, jakim wzgldem dalszej ta-

ktyki ulegao otoczenie dworskie i sam król. Stempkowski

n. p., kasztelan kijowski, przyjmowa zasad trójstanowoci,

Gurowski Rafa, kasztelan przemcki, wola dawny Senat

z pewnemi modyfikacyami, a biskup Turski wyrzeka si

caej reformy, byle królewsko pozostaa nietknita. Po-

nisk sabo broni Delegacyi, wnosi zatwierdzenie trakta-

') Tame l.ó-go.

') List kanclerza do króla 17 wrzenia; odpowied króla t. d.: -Wie-

rzy dobrym intencyom jmpana marszaka konfederackiego dla mnie mam
ochot i skonno, a gdy to jest, suponowa powinienem, e pamita
bdzie on sam i ci, którzy si jego zdaniu powodowa dadz, i bez naj-

dotkliwszej niesprawiedliwoci odejmowa mi tego nie mona, co mi pa-

cta conventa day, a czego straci przez adne onyci przestp^itwo nic

zasuyem, i z czego sam siebie obnaa nie mógbym bez wstydu**

(BCz 799).

») Benoit do Gabinetu 16 wrzenia (AB).
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tów i now limilc. Popar go Stackelberg piorunujcym l»i-

lecikiem do króla, w którym grozi kar oponentom. Sta-

nisaw August zwoa swycti najwierniejszyci i prosi, aby

nienazbyt gorco bronili prerogatyw tronu. Wszyscy od-

rzekli, i zarówno instrukcyc jak przekonania zabraniaj

im milcze ')•

Teraz, schowany pod paszczem trzech ministrów, August

Sukowski znów pofolgowa swemu jzykowi i j z za

plota razi króla jadowitemi strzaami. Dowodzi (d. 24),

e izba sejmowa sama wyzua si z wszelkiego prawa do

nagany, odkiedy cay trud negocyacyi przelaa na „zbiór

dystyngwowanych w ojczynie mów"; da, jeeli nie

wdzicznoci, to przynajmniej kompasyi dla Delegacyi,

„Wielka liczba" sejmujcych nie moe rozwaa praw, z tem

da sobie rad tylko ,,maa liczba" delegatów. Do greckiego

areopagu wprowadzano podsdnych w ciemnoci, aby nikogo

zmysy nie sprowadzay z drogi bezstronnoci; Demostenes

daremnie broni dobra pospolitego w obecnoci ajentów

Filipa; wic te i Sejm plenarny, blaskiem tronu przera-

ony, nie moe bezstronnie speni prawodawczego zada-

nia. I tak dalej dokazywa Sukowski cudów sztuki kraso-

mówczej: e Oraczewski wspomnia o uleniu losu kmiot-

ków, i o potrzebie ustanowienia midzy chopem a dzie-

dzicem wadzy poredniej, wic ksi, który sam nieraz ju
sobie wpisywa midzy projekty y,affranchissement des pay-

sans' , rzuca na podejrzenie, jakoby to Oraczewski ca
odrazu wyzwolenia i uwaszczenia chopów—sn za pod-

szeptem króla. Ksi by skromny, ksi gotów wyco-

fa si z Delegacyi, po chwa autorstwa Rady nie siga;
ksi chwali króla i poprzednich mówców, bo tam wogóle po-

chway byy w modzie: Poniski apostrofowa: „Sawny ze

wszech miar Najjaniejszy Panie, zaszczycasz Twój naród

mnogoci najdroszych twych przymiotów"; Marcin Lubo-

Entretiens du roi avec Stackelberg, 24 wrzenia, Zaczniki Nr. 11.
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tnirski sawi „króla prawdziwie ojczyzn kociajcego,

króla dla jej dobra i uszczliwienia ludu siebie i wszyst-

ko sakryfikujcego": ale ironiczniej od innych brzmiay kom-

plementy ksicia Augusta, który przeplata je gorzkiemi

pigukami i „jak Garrick"^, przedrzenia gsta i zwroty

mowy królewskiej, l^oczem, dopiwszy szczytu arogancyi,

prosi Stanisawa o „ofiar serca", t. j. o zrzeczenie si dys-

trybutywy, i koczy bluniercz modlitw: „Boe Naj-

wyszy, in cujus manu sunt corda Regum, chciej natchn
do tak heroicznego dziea króla naszego, do którego znam,

e nadto saba jest ust moich, lubo szczerych i wiernych,

perswazya. Niech ju nie licznemi wartami, ale sercami

obywatelskiemi otoczony, bdzie pewien, e na onie ka-
dego Tolaka moe spa bezpiecznie. Niech nie dla roz-

dawnictwa honorów, starostw i majtków, ale dla wasnych
x:nót, dla wielkich na polepszenie Rzplitej czynów i dla

wiekopomnej takowej ofiary bdzie od nas czczony i ko-

chany, i niech si na nas dopeni przedwiecznej prawdy

sowa: Et erlt unus pastor et unum ovUe^^).

Królowi a krew puszczano po tej urgliwej mowie
Sukowskiego. Replikowa byo atwo, ale czy warto?... Do-

piero po paru dniach Oraczewski zagat)n wojewod i to-

warzyszy, rzecz naturalna, bez oddwiku, czyby nie ze-

chcieli w dowód bezinteresownoci wyrzec si z góry

-miejsc w Radzie Nieustajcej, a iMiszewski, mao znany po-

se wyszogrodzki, w znakomitej, penej swady i logiki mo-
wie, najlepszej moe ze wszystkich na tym sejmie wygo-
szonych, przyczy si do tej propozycyi krakowianina:

rzuci w twarz caemu areopagowi, e „nie yjemy teraz

w wieku Arystydesów ani Fabrycyuszów'^, pogrozi paszkwi-

') Drukowana spóczenie mowa Sukowskiego napozór niezawiera

zoliwycti wycieczek przeciw królowi; e jednak miay one miejsce wraz

z nieprzystojn gestykulacy, i e wszystkie pochlebstwa brzmia>, jak

drwiny, stwierdzaj Essen w relacyi 29 wrzenia (AD) i Geret tego
dnia, w „Materyaach- Schmitta, 11, 123.
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lantom sdem królewskim, i potpi nielitociwie przysz
bezsejmow Rad, przeciwstawiajc jej mocne credo monar-

chiczne z sensem moralnym: ^wol mie jednego, jak trzy-

dziestu panów" »).

Poniski par razy pyta o zgod na ratyfikacy i li-

mit, lecz sysza gromki okrzyk: „Niemasz zgody!" Go-
sowania imiennego nie urzdza, bo mu Jacek Jezierski,

pose nurski, zoliwie odradza to, aby nie kompromitowa
niemocy bloku, spojonego interesem z trzema tak pot-
ncmi mocarstwy. Uprzednio wikszo przez usta Szydow-
skiego, kasztelana arnowskiego, wymoga (25 wrzenia) de-

putacy do trzeci ministrów z nastpujcemi daniami:
1*, aby ratyfikacya nastpia nie pierwej, a bd uoone
akty dodatkowe (bo inaczej, po zatwierdzeniu jednostron-

nyci ustpstw Polacy nie mogliby wyjedna nic dla odci-

tej braci), 2®, aby o formie rzdów zaczy si obrady do-

piero po zakoczonyci traktatach cesyjnyci, dodatkowyci

i iandlowycli, 3*, eby Delegacya nie ulegaa nadal adne-
mu przymusowi, 4", eby weszli do niej wszyscy eksklu-

dowani z niej posowie, którzy tak gorliwie zjeciali na

jaowe posiedzenie sejmu.

Dnia 27-go przyniós Modziejowski odpowied nic-

pocieszn. Odrzucono junctim midzy traktatami, uznano za

casus belli ewentualn odmow ratyfikacyi; odmówiono
rozszerzenia Delegacyi, bo do tego potrzebne pozwolenie-

trojga kontraktujcycti monarchów; wolno obrad przy-

obiecano, byle turnus nie bywa bez przytomnoci trzech

opiekunów.

Co byo do powiedzenia, zostao powiedziane. Izba

w bezsilnym alu wybucha szeregiem ostrych mów prze-

ciwko blokowi. Nazajutrz rano poszed Poniski do króla

pyta o „rozkazy" i znalaz go jeszcze sabym. Marszaek

*) Mowa Miszewskiego 30 wrzenia, druk spóczesny.
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i obecny ksidz kanclerz spojrzeli po sobie i zrozumieli

si. Wszelkie niebezpieczestwo dla bloku mino. F'rzeciw-

nie, teraz mona byo pogrozi pozwem izby konsyliarskiej

Kurzenieckiemu; móg Sukowski zagrozi aresztem Oraczew-

skiemu (chocia podobno, „gdyby to si zicio, toby ciyba

trzeba po dwócti grenadyerów za kadym sejmujcym, eby si

za Oraczewskiego nie ujli" '). Benoit, nabrawszy manier

repninowskici *) zapowiada, e wemie za eb tuzin pod-

egaczów"). 30 wrzenia ugia si strona królewska, zatwier-

dzono rozbiór, uchwalono limit a do 22 stycznia wedug
pierwotnego wzoru. Stanisaw August wytargowa tylko

tyle, e do Delegacyi weszli nowy hetman polny kor. Ksa-

wery Branicki, który wróci z Francyi, Bazyli Walicki, ka-

sztelan rawski, Kurzeniecki , Lipski i jeszcze paru po-

sów *).

Król przegra now potyczk z blokiem, ale Rosya
w tych dniach przegraa z Polsk. Musiano wbija nowy
cier, humanitarny Stackelberg musia przemawia po sal-

dernowsku. Z wyznaniem tej moralnej poraki pchn pose
kuryera do Petersburga, nie krpujc si zupenie przyo-

biecan wolnoci obrad i radzc, aby si nadal nie spusz-

cza na wikszo delegacyjn w materyi rzdu i prero-

gatyw królewskich *). Istotnie przykad odwagi Oraczew-

skich, Kurzenieckich, Miszewskich podziaa zaraliwie na

») Ob. Zaczniki Nr. 12.

*) Wroughton do ministeryum 1 maja. Benoit mówi tonem Repnk
na, a Stackelberg — tonem dawnego Benoita (RO).

*) Tame; potwierdza to sam Prusak w rei. 29 wrzenia, branicki,

w obecnoci którego rzucona zostaa ta pogróka, owiadczy si raczej

za powrotem do stanu rzeczy z r. 1763.

*) Drugi akt limity w Prot. Del. Zag. II, 2. Essen do Sackena 2

padziernika, widzi w tym akcie pewny znak, e Rada Nieustajca b-
dzie (AD).

») Benoit do Gabinetu 29 wrzenia (AB). Por. Pol. orr. XXXIV, 194
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innych, chwiejne ywioy zaczynay wszy zwrot w opinii,

niebezpieczny dla ówczesnych panów sytuacyi *).

Szczciem dla Stackelberga znalaz si w owych dniach

jeszcze jeden rodek na zmikczenie króla. Od pocztku

sierpnia peno byo rozmów o kasacie Jezuitów. Rodzia si

przy wspóudziale Massalskiego. Modziejowskiego.Chrepto-

wicza, ale przedewszystkiem Stanisawa Augusta, wielka myl
Komisyi Edukacyjnej. Pose rosyjski z pobudek .ludzko-

ci" przypisa si do niej skwapliwie"). 20-go wrzenia je-

dnym z tych swoich miniaturowych a wakich bilecików

z wasnego popdu zaofiarowa królowi dowoln nomina-

cy komisarzy do likwidacyi dóbr jezuickich*); 1 go pa-
dziernika doda wolno mianowania czonków przyszej

Komisyi, i pomimo wyrobionych ju jakoby przez Massal-

skiego rozkazów z Petersburga, aby jemu zapewni preze-

sostwo nowego organu, obieca nic w tej materyi nie czy-

ni bez zniesienia si z królem*), 21 padziernika znów

przyrzeka poprze projekt Chreptowicza wzgldem dóbr

pozakonnych przeciwko Poniriskiemu^). Odtd Stanisaw

August mia tern wicej powodów do wahari: jeeli we

wrzeniu pod wpywem Branickiego chwilami skania si

ku drugiej czci alternatywy Benoita, t. j. ku status quo

z r. 1768, a moe nawet z 1763*). a wic ku restytucyi praw

hetmaskich, to nadal, odrzucajc Rad, mia do stracenia

i Komisye, i regulamin sejmowy, i ulepszone sdownictwo.

*) Stackelberg do Panina 23 wrzenia: ,La Pologne deviendra un

Etat monarchiue, des Tinstant qu'on etablira un Conseil Permanent, en

laissant la distribution de toutes les graces au roi" (AMSZ).

*) Stackelberg do Panina 13 padziernika: „...rhumanite qui m'obli-

ge a contribuer aux progres de linstruction en Pologne..." (AMSZj.

») Entretiens du roi avec Stackelberg, 20 wrzenia (AU 1649)

*) Entretiens j. w., 1 padziernika.

*) Entretiens j. w., 21 padziernika.

«) Notaty króla ob. Zaczniki Nr. 12. Gerault rezyd. francuski do

d'Aiguillona 10 grudnia (AE).
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i kadetów, i nowe podatki, i bezwarunkowo — najdrosz,

nowonarodzon Komisy Edukacyjn.

Jednoczenie Panin i Stackelberg czynili kroki, aby

blokad ostatniej reduty polskiego monarchizmu uczyni

wszechstronn i bezwzgldn. Z gabinetem berliskim nie

byo wielkiego kopotu: Fryderyk patrza na ca Rad
sceptycznie; dla siebie zadowoliby si powrotem anarctiii »),

ale dla Katarzyny gotów by w Polsce zrobi wszystko*).

„Nieci si dzieje wola Rosyan jako w niebie, tak i na zie-

mi, jeeli ona nie robi nam ujmy", wywntrza si przed

bratem Henrykiem »). adnyci te dodatnici nastpstw nie

sprowadziy ciekawe skdind taktyczne gesty Stanisawa

Augusta w stron Berlina pod jesie tego roku. Naley
wiedzie, e oprócz gównego dziaacza Benoita, z ramienia

Prus bawili w Warszawie podczas sejmu inni ajenci, jako

to Efraim syn i radca finansów de Lattre do spraw eko-

nomicznych, zwizanych z podziaem, a znany ju nam ge-

nera kawaleryi baron Rupert Scypio Lentulus — do rónycli

spraw politycznych i innych. Ten to Lentulus, powiernik

i towarzysz Fryderyka przy okrgym stole, umia gadkoci
obejcia i pozorami szlachetnoci zjedna sobie sporo za-

M Rozkaz gabinetowy do Benoita 9 padziernika, zgadza si na ta-

kie rozwizanie i upowania posa do dziaania w tym kierunku, zwasz-

cza, e i Austrya atwo si na to zgodzi „Le Conseil Permanent... pent

ni'6treassez indifferenf- (AB). Por. te rozmow Fryderyka z Van Swiete-

nem z d. 2 stycznia 1774. Pol. Corr. XXXV, 7, 8.

*) Rozkaz gabinetowy do Benoita 20 listopada, ulega naciskowi

Rosyi (AB).

*) Fryderyk do ks. Henryka 19 wrzenia: ,On est occupe a pre-

sent a regler la form de gouvernement, mais ii ne faut pas se flatter

qu'on etablisse rien de stable. Lentulus croit que, si ret arrangement

subsiste trois mois, ce sera le tK)ut du monde; je suis tout a fait de son

avis, Mais c'est Taffaire des Russes; sMls ont mai imagine la form de gou-

vernement. Je n'y suis pour rien que pour appuyer leur volonte, qui

soit faite au ciel, comme a la terre, quand elle ne nous porte aucun pr-

judice", Pol. Corr. XXXIV 160.



254 ttWMKZA I UCTANOWimiS

ufania u Stanisawa Augusta. Król, zwiedziony perspektyw

duych dochodów i spaty dugów, poda mu nawet dwa-

dziecia punktów, wyraajcych jego zasady reformy, miano-

wicie, wolne rozdawnictwo wakansów, wolny wybór czonków

Rady przez króla z liczby trzech kandydatów na sposób

szwedzki, doczesno i odpowiedzialno oratora, zjedno-

czenie wielkich Komisyi, niezaleno króla w polityce za«

granicznej przy asycie jedynie specyalnego ministra inte-

resów cudzoziemskich, szczególny sposób desygnacyi na-

stpcy tronu i t. p. Lentulus na wiele z tych rzeczy po>

zwala, czujc dobrze, i jego pozwolenie nic nie znaczy,

i e jego gównem zadaniem jest przeprowadzi i o ile

mona rozszerzy rozbiór*). Jeeli Poniatowski myla na-

prawd przebi tdy pancerz pruskiej nienawici i pogar-

dy, to si zawiód, bo Fryderyk szorstko odepchn jego

„dwulicow" kokietery'). A jeeli myla zaniepokoi Rosyan

moliwoci przerzucenia si pod protektorat Prus, to sdzc
z korespondencyi Stackelberga, zawiód si jeszcze raz.

Niepokój wzbudza natomiast u Rosyan *i Prusa-

ków Reviczky — „royalisie d bruler" '), który w je-

dnych rzeczach zanadto liczy si z Poniatowskim, w in-

nych z Czartoryskimi *). Nie dalej jak w czerwcu Kaunitz

wróy i jemu i sobie niewiele uznania u potomnoci, je-

eli nie zapobiegn dalszej anarchii, nie wzmocni wadzy
królewskiej w Polsce i nie obal liberum veto. tego .ci-

gego krzesiwa niesnasek domowych" *). Podczas rokowa
o zabory pose nie mia oddala si od Stackelberga i Be-

noita, ale od chwili ratyfikacyi odzyska swobod i wyst-

pi wobec kolegów z odrbn wykadni marcowego pla-

») Ob Materyay Nr. 27.

») Fryderyk do Lentulusa 12 i 29 wrzenia, Pol. Corr. XXXIV,

145-6, 179.

») Benoit do Gabinetu 29 wrzenia, Pol. Corr. XXXIV 194.

*) List Stackelberga do Panina 3 kwietnia (AMSZ):

•) Kaunitz do Reviczky'ego 17 czerwca (AW).
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nu pacyfikacyi Panina. Dwór wiedeski, powiada, aprobo-

wa ogólnikowo ów plan przez przyja dla Rosyi, ale tam

niema mowy o odebraniu królowi rozdawnictwa urzdów,
i Austrya wcale nie pragnie takiego osabienia wadzy mo-

narszej w Polsce *). Reviczky mia zupen suszno, bo

Rosyanin i Prusak odstpowali pod wpywem Sukowskici

od pierwotnych wskaza Panina i Katarzyny 11. Dopóki

za przedstawiciel Austryi, cioby pógosem, wygasza
swoje odrbne zdanie*) i nie tai go przed królem, póki wy-

chwala króla, jako najlepszego patryot w Polsce i upewnia

o szczerem pragnieniu Austryi, aby Polska bya dobrze urz-

dzona, bogata i potna '), poty móg król i sejm niewiele so-

bie robi z prusko-rosyjskiego nacisku, a bezporedni polski

nacisk, jak to dobrze wiedziano, redukowa si do intrygi kil-

kunastu koryfeuszów bloku. Ostatni argument Stackelberga

polega na rozszerzeniu zaborów, lecz to podczas trwajcej

wojny tureckiej nie grozio, jeeli Austrya bya po stronie

króla, bo inaczej runaby caa harmonia rozbiorcza.

Wic wszystkiemi drogami, przez ks. Lobkowitza nad

New i ks. Golicyna nad Dunajem, nie mówic ju o Sta-

ckelbergu, uderzy Panin na Reviczky'ego, aby go zmusi
do solidarnoci ze wspórozbiorcami. Lobkowitzowi, w bra-

ku lepszego argumentu, wykadano wano zachowania

jednolitego frontu w nieukoczonej jeszcze kampanii*), na-

pomykano o wspólnym interesie trzech dworów w osa-

») Reviczky do Kaunitza 25/IX (AW). Stackelberg do Panina 23 (AMSZ).

») Stackelberg do Panina j. w., wstrzyma ca robot, a Panin

otworzy oczy Kaunitzowi. Reviczky obieca ,ne pas vouloir... trahir son

explication presente du plan. Si nous reussissons en cela, nous avons

tout gagne"; król jednak widocznie ju wie o zmianie zapatrywa Austryi

(AMSZ). Wedug Wroughtona, rei. 1 maja, Reviczky mawia, i rzd we-

wntrzny Polski nie obchodzi Austryi, on jednak musi iaasowa dla do-

trzymania towarzystwa kolegom (RO).

*) Geret do biskupa Kierskiego 18 sierpnia, Sctimitt, Materyay 11,91.

*) Nota rzdu rosyjskiego do Lobkowitza 17 padziernika, Beer,

lll. 165-7. Por. Sbornik, CXVUI 478.
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bianiu l*olski i domagano si, aby Reviczky popiera d-
enia wikszoci delegacyjnej. Golicyn doby z siebie zu-

penie innej nuty. W nocie, podanej Kaunitzowi 9 pa-
dziernika, wiadczc si opini ^wszystkJci patryotów" pol-

skici, traktowa ustanowienie Rady, jako niezbdn rkoj-

mi przewidzianej w planie równowagi trzeci stanów; wa-

kanse trzeba odebra królowi, bo inaczej „interes osobisty",

obawa lub nadzieja, przeway w urzdnikacti nad interesem

publicznym, czego oznaki ju teraz wida w miejscowych

nastrojach; powinni zatem trzej posowie uy solidarnie

swej powagi i wpywu {autorit^ et ascendant), aby znie-

woli Polaków do przyjcia caego systemu Rady Nieusta-

jcej. Golicyn przemawia bardzo sodko, wprost szlache-

tnie — a do obudy, ani wspomnia o saboci lub sile

przyszego rzdu, o despotyzmie i wolnoci, interesach-

Polski i interesach ssiadów. Mona go byo spyta, czem-

byaby lepsza interesowno kreatur pewnej kliki od intere-

sownoci kreatur dworu. Ale o to, zdaje si, nie spytano*).

Nie byo w Wiedniu ze strony polskiej nikogo, ktoby

zbi faryzeuszowskie rady Golicyna sowem szczerem, m-
skiem i rozumnem — ot, takiem sowem, jakie rzuci ma-
zur Miszewski Sukowskiemu. Z dawnych przyjació Sta-

nisawa Augusta przy boku Maryi Teresy nie byo ju od

r. 1772 powaanego lorda Stormonta; zmar 3 marca 1773^

roku ksi Andrzej Poniatowski, widomy przez dziesi
lat cznik midzy Polsk i Austry, przybity strasznem

niedawnem przebudzeniem z marze. Nie byo wpywowe-
go piemontczyka Canala. Król nie próbowa ju trafi prosto

do serca cesarzowej , odkiedy na list wzruszajcy, peen
skargi i wyrzutu z powodu zdzierstw armii okupacyjnej,

dosta od niej latem odpowied niby przychyln, a na-

^) Nota Golicyna do rzdu austryackiego 9 padziernika (AW). Jak

wida poniekd z samej daty, inspirowa j Stackelberg, a nie Panin; po-

twierdza ten wniosek relacya Stackelberga z d. 24 padziernika, Mate-

ryay Nr. 29; w Sborniku te niema odpowiedniej treci rozkazów Panin»

do Golicyna.
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prawd ozib i odpychajc ^). A ci panowie w Burgu,

co wadajc losami Polski, wzdragali si sysze prawdzi-

wy jej gos, co starali si oddawna widzie w niej martwe

ciao, nie byli teraz zdolni do gbszego, dalekowidzcego

pogldu na rzeczy. Jeeli go ciwilami mieli — jak wów-

czas, gdy ukadali instrukcy dla Reviczky'ego, to wnet

wytony wzrok spada z dalekiego horyzontu na lece
pod stopami upy. Dla nich wci, jak i dla pana posa,

warto dobrego ssiedztwa z ocalon, odrodzon Polsk
wydawaa si czem hypotetycznem, jakiem nieuchwytnem

„jeeli" *). Stary naóg skuwa racy stanu, poziomy instynkt

lecia na rzeczy uchwytne. Chciwo bez adnego we-

wntrznego hamulca zapanowaa nad legalizmem, mniema-

na nierówno podziau zasonia jego krzyczc niesuszno.
zy cesarzowej-matki wyday si dostateczn ekspiacy

dokonanego za; na nowe zo znalazyby si nowe zy.

Czy warto byo powica mono dalszego „wyrówna-

nia" zaborów z pomoc rosyjsk lub prusk dla wywal-

czenia Polsce racyonalnego rzdu? Czem bya dla tych

panów caa przyszo Rzplitej i stosunków polsko-austrya-

ckich w porównaniu z zagarniciem gdzie jeszcze kilku-

nastu mil yznych anów?

•) Bardzo charakterystyczny list Stanisawa Augusta do Maryi Te-

resy z d. 26 czerwca i odpowied 5 lipca 1773 uBeera, III, 92—5. Tak zwa-

ne „Punkta cesarskie, podane dworowi polskiemu 1773 anno**, ogoszone
przez St. Mnemona w Przegldzie Historycznym 1916, t. XX, 292 sq. s
poprostu, jak kady atwo pozna, pamfletem, podobnym do owego „me-

moryau" z mie. lutego 1773 r., o którym pisalimy wyej (str. 172 3).

Cae te opowiadanie p. Mnemona o bezporedniem porozumieniu mi-
dzy Stanisawem Augustem a Józefem II, oparte na nieznajomoci
Beera, jest bajk.

*) Reviczky pisa 25 wrzenia do Kaunitza: ,Wenn es aber dem
Systeme Unseres Allerhóchsten Hofes vortraglici ist, den Kónig von
Polen in desselben Interesse einzuziehen, so ware eine Yermehrung der

kOniglichen Gewalt nur desto erwUnscilicher" (AW).

Oeneza Rady Nieustajcej. \J
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Golicyn móg im si jeszcze na co przyda. Jeszcze

nie stany tralttaty handlowe z Rzplit i akty dodatkowe;

nie byo jeszcze rozgraniczenia, jeszcze Fryderyk móg
przy rosyjskiem pobaaniu naruszy w Polsce na swoj
korzy zasad równowagi wspódzieiczej. Ju dla tego sa-

mego musiao Austryi zalee na dobrej iarmonii z Ro-

sy. A dawao si przewidzie i to, e z podziaem Polski

koczy si racya bytu przymierza rosyjsko-pruskiego, i wra-

ca mono powrotu do sojuszów cesarskici z lat 1746,

57 i 60. Z tak perspektyw Stanisaw August konkurowa
nie móg, i chocia pewne plus na rzecz wadzy królew-

skiej w Polsce, choby w granicach planu paninowskiego,

a kosztem dodatków bloku, nie przeczyo nowej harmonii

austryacko-rosyjskiej, Reviczky nigdy nie otrzyma ener-

gicznych rozkazów, któreby go popchny do wspierania

króla.

Swoj drog Kaunitz nie byby Kaunitzem, gdyby

pozwoli sobie zarzuca jakie niekonsekwencye czy sa-

boci. Replikujc na not, dan Lobkowitzowi, zaakcento-

wa, e uwaa za obowizujce tylko najogólniejsze zasady

pacyfikacyi z r. 1772, a nie plan wiosenny, e nawet w tym

planie nie byo mowy o Radzie Nieustajcej, e dlatego

nie móg z góry naleycie pouczy swego posa, a i po-

tem móg mu zaleci tylko taktyk pojednawcz. Dowiód-

szy w ten sposób swej nieomylnoci i zganiwszy projekt

blokowy, zawiadamia, e przez przyja dla carowej kaza

Reviczky*emu wspódziaa z wikszoci Delegacyi ^). Rze-

czywicie tej treci zlecenie poszo do Warszawy dnia

*) Odpowied austryacka na not do Lobkowitza, 15 grudnia, Beer

III, 162 -3. Freuss kadzie t odpowied na 17 padziernika, nie zauwa-

ywszy, i tak dat nosi nota rosyjska, i nie doczytawszy tekstu do ko-
ca, gdzie stoi data waciwa. Niedokadno ta oczywicie nie zdziwi u

autora, który „pluralite des delegues"* tumaczy: ,.den russisctien Gesand-

ten", który wie o negocyacyi rozbiorowej, trwajcej do 19 listopada, o pó-
niejszem zaraz odroczeniu sejmu, o osobnej delegacyi do reformy ustroju.
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7 listopada. Pose mia dziaa na rzecz ustanowienia Rady,

byle z najmniejsz szkod króla i nie przemoc^). Podów-

czas wikszo blokowa w Delegacyi mocno ju bya wstrz-

nita; sam Stackelberg, jak widzielimy, w ni nie wie-

rzy 2), i od inicyatywy austryackiej zaleao przesunicie

punktu cikoci na stron królewsk. Có kiedy Reviczky

za ciki i zbyt leniwy by na powzicie inicyatywy, a w do-

datku musia si liczy nawet z Poniskim: mia przepro-

wadzi obiór wysugujcego si Austryi Marcina Lubomir-

skiego na komisarza do delimitacyi, a do tego 1'oniski

by niezbdny '). Rezultat tyci wielorakici powikanyci

wzgldów i wzgldzików bdzie bardzo prosty: Stanisaw

August skapituluje, a rola Austryi w unormowaniu nowego
rzdu polskiego zredukuje si do zera.

Pierwsze posiedzenia wznowionej Delegacyi zajte

byy spraw Komisyi Edukacyjnej. Od 16 padziernika do

16 listopada nastaa przerwa, czekano bowiem na nowe roz-

kazy dla Reviczky'ego. Zupene wyrównanie atakujcego

frontu nie nastpio. Stackelberg znalaz w owyci rozka-

zach tylko „dym dyplomatyczny". Jeszcze mniej skutku

mia zreszt nowy apel Stanisawa Augusta do Fryderyka

za porednictwem odjedajcego (w listopadzie) Lentu-

lusa *). Midzy stanowiskiem króla i bloku odlego bya

o nagle wyskakujcym tam z petersburskiego natchnienia projekcie Rady,

o biernej postawie Prus, o niewinnoci tyche w rozbiorze i o pierwia-

stkowej inicyatywie Austryi, i o innych ciekawych, ale niebywaych rze-

czach.

) Kaunitz do Reviczky'ego 7 listopada (AW). Stackelberg do Pa-

nina 20 listopada (AW).

*) Reviczky do Kaunitza Ifi wrzenia (AW).

») Essen do Sackena 20 padziernika, twierdzi stanowczo, e Sta-

ckelberg dziki marudztwu Panina straci wikszo w Delegacyi (AD).

Owa zwoka, jak zobaczymy, dotyczya pozwolenia na kasat liberi veto.

*) Wedug informacyi Ostrowskiego, udzielonej Essenowi, rei. tego

27 listopada (ADi. Istotnie król nie pomm tej sposobnoci do zaznacze-

nia wobec Poczdamu swego stanowiska. wiadcz o tem Entretiens avec

17*
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tak wielka, e nie dawaa si zapeni adnymi argumen-

tami natury prawniczej. Kiedy n. p. Stackelberg dowodzi, te

wedug cisej treci i ducia ustaw król polski nie móg
i dawniej rozdawa ask bez rekomendacyi Sejmu lub Se-

natu'), to Poniatowski wiedzia lepiej, ile w tern twierdze-

niu jest prawdy: tylko buawy od r. 1717 do 1736, a po-

tem, od r. 1736 do 1764, tylko pieczcie miay by roz-

dawane na Sejmie, po obiorze marszaka, ale niekoniecznie

za zgod izb, Rady za Senatu w tej kwestyi nie miay nic

do powiedzenia •).

Dziaa jednak wci na króla motyw mniej zasadni-

czy, owa perspektywa 400.000 dukatów pensyi, do którycti

Poniski i towarzysze próbowali doczy nowy — odszko-

dowanie za sól, wybran przez konfederatów barskici »).

1 dziaaa po obu stronach ci zakoczenia nareszcie m-
czcego konfliktu, uniemoliwiajcego i prac i uycie. Na
tym gruncie, kosztem czystoci zasad, sta si moliwym
kompromis. Stackelberg-medyator dokona segregacyi w -
daniach bloku i doprowadzi w padzierniku do przero-

bienia maksymalnego planu Rady w tym duchu, aby król

przesta w nim widzie prowokacy. Zachowa tedy nie-

Lentulus: Nr. 32 du 19 novembre... Lentulus demande au roi un plan

de ce qu'il y aurait a faire, assurant que son mattre pour son propre in-

trfit veut que la Polegn ait un gouvernement stable. Le roi demande

une Di^te perpetuelle et la pluralit en toutes matires, assure qu'il aura

une reconniissance eternelle pour le roi de Prusse, sil veut y travailler

serieusement. Lentulus avertit qu'il n'y a qu'un seul point sur Iequel ii

trouvera toujours le roi de Prusse en opposition, k savoir, qu'il ne con-

sentira pas que le roi devienne despot. Le roi lui fait voir, combien peu

est fonde le reproche qu'on lui fait de le vouloir devenir, rien n'etant

plus oppo^e au despotisme qu'une Diet perpetuelle, telle qu'il Ta pro-

poc,e''. Dalej próbowa król przekona generaa, e pozostawienie mu sza-

lunku urzdów nie zagraa krajowi despotyzmem (AU 16i8).

*) Stackelberg do Panina 24 padziernika, Materyay Nr. 29.

*) Lengnich, Prawo pospolite, 317, 48;^.

») lady takich ofert w notatkach króla 23 i 26 padz. (BCz 799).
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tknite, jako osobn cz skadow projektu, wszystkie

ograniczenia króla co do nominacyi, dystrybutywy, ko-

mendy nad wojskiem, naczelnego zarzdu i polityki za-

granicznej. Usun zato drobniejsze wymylone przez Su-

kowskich szykany i utrci rogi wielkiemu oratorowi tu-

dzie sekretarzowi stanu '). Uczyni tak nietylko ze wzgl-

du na przysz ugod. Naley wiedzie, e Panin, nie ma-

jc nawet jeszcze wyobraenia o rozlegoci wadzy ora-

tora, zlk si na sam myl o jego doywotnioci i zaraz

przypomnia posowi naczeln dyrektyw: aby w adnej cz-

ci gmachu rzdowego nie dopuszcza do skupienia mocy

niebezpiecznej dla ssiadów Rzplitej. Wszechobecny i wszech-

czujny „pierwszy reprezentant", jako rzecznik ustaw i wol-

noci, miaby formalnie tyle praw, co i król, a faktyczn

popularnoci spychaby go nawet w cie. Pomys taki

trci polsk intryg, wic minister bezwarunkowo kaza

Stackelbergowi zwalcza doywotnio oratora*). Pose uj-

rza si w kopocie; da przecie sowo Poniskiemu i nie wie-

dzia, czem go zreszt wynagrodzi za .wietn rol" ode-

gran na pocztku sejmu ,naprzekór wichrom i burzom*).

Wtedy -~ rzecz ze wszech miar ciekawa, bo wiadczca
jeszcze raz o tem, co blok móg uzyska, gdyby chcia

da, — zdecydowa si Stackelberg na samowoln opo-

zycy: doywotnio utrzyma, a powici wybujae atry-

bucye „pierwszego reprezentanta" i sekretarza. Nadto do-

») Materyay Nr. 26.

») Panin do Stackelberga 7 lipca. Sbornik CXVni, 427-8; zgadza

si te na wprowadzenie do Rady (wbrew Sukowskim) caego mini-

steryum.

») Stackelberg do Panina 29 lipca, zwraca uwag, e nastpcy Po-

niskiego zmienia si bd co dwa lata. „Apres le role brillant que

Timperatrice lui a bien voulu faire jouer contr vnts et maree et apr^

la manióre de lauelle ii a justifie sa protection, je ne trouve pour lui en

Pologne que cette recompense capable de lui faire un etat et de le mettre

a Tabri de la persecution" (AMSZ).
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godzi królowi, pozwalajc na zupen niezaleno Korni

misy! Edukacyjnej od wszystkich organów wadzy, prócz

Sejmu Departament szósty ,Spraw Kocielnych" '), który

mia pertraktowa z Rzymem, bada bulle przed publika-

cy, rozpoznawa spory midzy wyznaniami i wszystkie

sprawy dysydenckie, czuwa nad funduszami szpitalnymi

i pobonymi zapisami, jakote sprawowa nadzór nad Ko-

misy Edukacyjn, da od niej sprawozda i zmienia

jej zarzdzenia, gdy tego wymaga dobro publiczne" '),
—

nie trafi do nowej redakcyi projektu.

Poczem, 10 listopada, pertrakacye przybray cisy a sta-

nowczy charakter. Sformuowano cztery gówne punkty spor-

ne: co do obsadzania foteli senatorskich i ministeryalnych; król

da przez Branickiego i Glayre'a wolnoci wyboru midzy
trzema kandydatami podanymi przez Rad; co do wszyst-

kich innych godnoci dworskich, wojewódzkich i szar

sztabowych w wojsku chcia zachowa sw prerogatyw

nienaruszon. W Radzie Nieustajcej chcia zapewni miej-

sce wszystkim 16 ministrom (zgodnie z projektem 1767 r.

i tegorocznym „anonimowym") Dla siebie da w Radzie

dwóch gosów i ponadto gosu dyrymujcego w razie równo-

ci. O starostwach i in. dobrodziejstwach nie byo mowy. Na
to tak zwany ^naród", czyli „najowiecensze osobistoci"

2 rosyjskiego obozu, albo jeszcze inaczej: „ci, którzy z po-

budek prawdziwych uczu patryotycznych nie mieli przed

sob innego celu. jak zjednoczenie umysów i przywróce-

nie dobrego adu', krótko mówic, Sukowscy, wyrazili

przez Stackelberga szereg podanych modyfikacyi. Zga-

dzali si na punkt pierwszy (chocia poprzednio chcieli

») Okoo 20 wrzenia opieway pisane wiadomoci z Warszawy:

„Nuncyatura take i zjedanie czyli przysyanie nuncyuszów ustanie,

a na to miejsce ma by ustanowiony trybuna duchowny, skadajcy si

2 kanoników kapitularnycti" (AU 323).

») Not sur les matiferes a traiter par le departement des affaires

ecciesiastiues dans le Conseil Permanent, Materyay Nr. 28.
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€lekcyi, nie prezentacyi ministrów) pod warunkiem wolne-

go obioru kandydatów przez tajne gosowanie. Przyznawali

królowi nieograniczone prawo obsadzania urzdów dwor-

skich i wojewódzkich — oczywicie z zastrzeeniem daw-

nych regu o podkomorstwie, jakote nowej reguy — taj-

nego gosowania. Radzie rezerwowali obsadzanie godnoci

w jej wasnym zarzdzie, w czterech juryzdykcyach i na

posadach dyplomatycznych. O mianowaniu przez króla

sztaboficerów nie chcieli sysze, zgadujc w niem wiszc
grob zamachu stanu na wzór Gustawa III ^); nawet pra-

wo prezentacyi do wyszych godnoci wojskowych zosta-

wiali raczej hetmanom, ni królowi. Biskupstwa kadli w je-

dnym szeregu z senatorstwami, beneficya kocielne narów-

ni ze wieckimi urzdami, obsadzanymi przez sam Rad.
Zamiast komendy dawnej gwardyi Rzplitej proponowali

Stanisawowi now stra przyboczn, na odzie pastwowym.
Ministrów tylko omiu wpuszczali do Rady, bojc si ich

solidarnoci z królem; królewskie votum dyrymujce uwa-

ali za zbdne*). Stackelberg, zdaje si, cz ustpstw,

przyznawanych przez doradców, zachowa w garci na dal-

sze przetargi, a co do ministrów otwarcie powiedzia kró-

M Rapport de Mr. Glayre w Entretiens du roi avec Stackelberg.

Materyay Nr. 30 Temperaments pour faciliter l'etablissenient du Con-

seil Permanent en Pologne, pismo Sulkowsitich, zawiera m. in. ustp:

„Quand au militaire et mfeme aux gardes, ii est impossible, sans risuer

rtablissement de la souverainete d'un jour a fautre d'en laisser la no-

mination au roi, mais on croirait que le grand genera devrait toujours

proposer au Conseil Permanent les officiers pour les places de Ttat ma-

jor jusqu'au genera en chef inclusivement, selon le tableau de Tancien-

net qui serait toujours suivie, et les officiers brevetes par le roi; mais si

le grand genera croyait devoir preferer une personne de merite distin-

gu, alors celle-ci sera balottee par voii secrótes au Conseil Permanent

avec le plus ancien* (TPN).

*l Stackelberg, w pimie do Panina z 20 listopada, te widzi w -
daniach króla co do sztaboficerów oznak zych zamiarów przewrotowych

(AMSZ). Por. Soowiew, VI, 950.
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lowi, e ich wszystkich nie wpuci, boby to dao koronie

zbyt wielki wpyw ').

Stanisaw August zbiera mstwo na ostatni bój. Nie

mia ju przy boku Czartoryskich i Lubomirskiego, którzy

zawczasu zakadali w kraju razem z Potockimi opozycyjn

party magnack celem zwalczania Rady i tylko na Sej-

mie oraz w Deegacyi czyli swoje gosy z królewskimi.

Polega na radach brata, ksicia Michaa, biskupa pockie-

go, Chreptowicza, Jacka Ogrodzkiego i Branickiego"). Ten

ostatni po pierwszych gwatownych wystpach przeciwko

blokowi przycich i obieca Stackelbergowi dziaa w kie-

runku ugody'). Lecz z drugiej strony wisiaa królowi nad

karkiem rodzina, damy, zausznicy, klienci domowi, a wszyst-

ko to, w razie zniesienia wolnej dystrybuty wakansów, tra-

cio grunt pod nogami. Najdotkliwiej ciy ksi Kazi-

mierz, eks-podkomorzy*), dotknity utrat starostwa spi-

skiego, zawiedziony w nadziei wielkiej buawy czy te
kasztelanii krakowskiej *). Sta drczy si okropnie. Wstyd

byo wobec tylu naraajcych si dla stronników odst-

powa od wyznawanych zasad. W mózgu toczyy si „punkt

honoru" i pakta konwenta, i moc niedotrzymanych obie-

tnic, i dugi niedospacenia, i pytania: „za co ta krzywda?" lub

,na co ten opór?" Miny lata, kiedy na wszystkie udrki

bya pociecha w jednym frazesie: y,patience et courage"^.

Zy los nadciga oowian mas nieprzepart. Lecz czyby
ona doprawdy tak si na niego zawzia? Poniatowski

chwyta za pióro i stylizowa list bagalny, pochlebny do

Katarzyny II, nie bez wspomnienia pewnej jedynej szczliwej

*) Wynika to z zestawienia raportu Glayre'a i Tetnperaments.

*) Essen do Sackena 29 grudnia (AD).

») Stackelberg do Panina 20 listopada: „Sil reussit a convertir le

roi, ce dont ii] s'est charg, je lui ai promis de m'interesser en safaveur":

carowa przebaczy misy parysk, nakoni dwór wiedeski do zwrotu skon-

fiskowanych w Galicyi dóbr (AMSZ).

) Odstpi wieo podkomorstwo Wincentemu Potockiemu.

*) Kazimierz Poniatowski do króla 6 grudnia (BCz 799).
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chwili ywota, tak dalekiej, a wci tak piekielnie bliskiej,

tak le nagrodzonej blichtrem królewskoci, a sowicie opa-

conej póniej i wasn krwi, i ponieniem, i katastrof na-

rodow. Zaklina ukochan, aby mu przynajmniej nie od-

bieraa tej lichej resztki szczcia, jak daje powaga mo-

narsza... Nagle przychodzia refleksya: co z tego? czy

ona odpisze? czy nie odele poprostu do swego sugi,

Stackelberga, przy którego boku przyjdzie mu jeszcze fi-

gurowa przez cae lata? I list nie wysany zostawa w bru-

lionie *).

Pod koniec listopada pose rosyjski zaprosi do sie-

bie dwóch kolegów razem z szefami Deegacyi i paru oso-

bami z ministeryum*). Uradzono powszechn sprzeda sta-

rostw i królewszczyzn na dochód skarbu, rozwaano wszel-

kie moliwe kompromisy i podano królowi sze warun-

ków, zgodnych z ostatni enuncyacy Sukowskich '). Sta-

nisaw August stan po raz niewiadomo który na gruncie

paktów konwentów, akceptowa reform starostw i Rad
obieraln na Sejmach, ale zarzeka si, i jej nie podpisze,

jeeli szefowie Deegacyi przy postawionych warunkach

obstawa bd *). Odlego midzy stronami zmalaa.

Na dobr spraw gównie chodzio jeszcze o to, aby

strci na Rosy i blok jak najwicej powszechnej nie-

chci za przymus i za oddalenie od Rady ogóu sena-

torskiego , nastraszy Stackelberga , e król z rozpa-

czy rzuci si w ramiona Prus, wydoby ze odrazu ma-

*) Projekt listu króla do imperatorowej ob. Zaczniki Nr. 14

*) Essen do Sackena 27 listopada {AD). Stackelberg do Panina

2 grudnia :AMSZ).

') Conditions auxquelles les ministres des 3 Cours cooperantes con-

sentent de convenir ii Tamiable avec S. M. le roi de Pologne sur Teta-

blissement d'un Conseil Fermanent (4 grudnia, jak wida z egzemplarzy

w AMSZ, AD i in.), drukowane u Schmitta w Materyaach do dziejów bez-

królewia etc, II, str. xxxii.

*) Odpowied Stanisawa Augusta w Entretiens avec Stackelberg

(AU 1649), Benoit do Gabinetu 7 i 8 grudnia (AB).
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ximum da i niedopuci do ich mnoenia w niesko>

czono, wreszcie co do kwestyi zasadniczej — nie po-

zwoli Radzie urasta w potg udzieln ponad dworem

i narodem, którejby wszystko musiao przysiga i suy').
Benoit rzuci na szal atuty polskie w zaborze pruskim:

zapowiedzia w obecnoci Borcia i Ctireptowicza, e da

przycliyln odpowied na wiksz cz danych od Fry-

deryka artykuów „separowanych", ale ,kroku nie uczyni",

„sowa nie powie", póki Stanisaw August nie przyjmie

caego systemu Rady Nieustajcej wedug ycze dworów
i bloku*). Reviczky widzia, co si dzieje, rozumia najle-

piej, e tego rozbrojenia królewskiej rki darzycielskiej -
da waciwie nie naród, nie adna wikszo sejmowa, ani

nawet nie wikszo Delegacyi, tylko spiknita klika roz-

artych monarchomachów'). Sam jednak zmienia zdanie

z dnia na dzie, da sobie wmówi, e jaki honor wy-

maga dotrzymania sowa mniemanemu narodowi w na-

grod za dokonany rozbiór, i suc niby ,dla pozoru"

Stackelbergowi, suy mu naprawd, cho wyobraa sobie,e
poredniczy*). To po4rednictwo polegao zreszt tylko na

tem, e pose w sekrecie upewnia króla o przyjaznem sta-

<) Myli króla o Radzie Nieustajcej, spisane okoo 2 grudnia (BCz

7991 Maxime generale Glayre'a, Zacznik Nr. 13.

*) Entretiens du roi avec Stackelberg, 6 grudnia (AU 1649). Odpo-

wied J. Kr. Moci deputowanym od Delegacyi sejmowej na audyencyi

publicznej dana przez jmci ksidza kanclerza w. kor. d. 7 sierpnia 1774,

Prot. Del. Zag. IV, 189 sq

*) Reviczky do Kaunitza 22 listopada: ,Der wesentlichste Umstand,

der abrigens gegen das Project des Freiherrn v. Stackelberg streitet, be-

stehet darin, dass von der ganzen Delegation hóchstens 3 oder 4 Mit-

glieder solches bishero genehmigen. da doch sowohl der alte ais neue

Petersburger Plan selbst sich desfalls auf die Mehrheit und auf den all-

gemeinen Geschmack der polnischen Nation berufet' (AW).

*) Ju 7 grudnia sdzi, e „ein guter Teil der Nation" nastaje na

prerogatywy króla. .Meines Orts habe ich mir hierbei Ew. Fiirstl. Gna-

den letzte gnadigste Yorschrift zur einzigen Richtschnur meines Betrags
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nowisku Austryi, i radzi nie ba si przemocy, a jawnie

uwietnia sw osob grone demonstracye Itolegów.

Rokowania duyy si, napicie roso. Siódmego gru-

dnia wrczono Stanisawowi ultimatum w 10 paragrafacli,

gdzie, nie folgujc w niczem wanem oprócz przywrócenia

komendy nad gwardy pod warunkiem przysigi teje na

imi króla i Rzplitej, podano ca reszt, jako zasady nie-

wzruszone, od którycli zalee bdzie byt lub niebyt Rady

(guaestio an), szczegóy za (guaestio guomodo) odkada-

no do polubownego ukadu. Tylko w pierwszym komple-

cie król miaby w porozumieniu z trzema posami miano-

wa senatorów, a marszakowie konfederaccy — czonków

stanu rycerskiego'). Stackelberg dorzuci poufne zwierze-

nie, e bdzie po sejmie ambasadorem, e jednak nie do-

prasza si pienidzy i zadowoli si klejnotami, chocia

Poniski i Modziejowski dawali mu ju 40000 dukatów,

byle on pozwoli ukra z funduszów krajowyci 60000.

Znaczyo to, e przyszy ambasador woli nadal trzyma

z królem, ni z jego wrogami*). Król znów uczyni krok

naprzód. Przyj zasad prezentacyi trzecti kandydatów

przez Rad na godnoci senatorskie, przyj mile odzy-

skan dystrybutyw cywilno-kocieln, ale wzgldem uczy-

nionego w niej wyjtku, t j. czterech juryzdykcyi, da
prawa nominacyi jednego z trzech kandydatów Rady; ob-

stawa przy mianowaniu regimentarzy cudzoziemskiego

autoramentu, rozdawaniu chorgwi polskich oraz dygni-

tarstw wojskowych, gwardy oddawa Rzplitej na zasadach

z doby augustowskiej bez nowej przysigi, sobie warowa

I

dienen lasscn und mich einerseits mit all mOglicher Gelassenheit zu dem
russischen Plan iiberhaupt herbeigelassen, jedoch zugleich so viele Mis-

sigung, ais derselbe leiden mag, in der wirklichen Anwendung vorge-

schlagen" (AW).

>) Ultimatum des trois ministres (7 grudnia) i Supplement eiplica-

toire a rUltimatura etc. (to ostatnie — Augusta Sukowskiego), Schmitt,

Materyay, 11, str. XXXII -XXXV.
») Entretiens avec Stackelberg, 7 grudnia (AU 1649).
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fundusz na gwardy przyboczn; chcia mie w Radzie 3

gosy, 8 ministrów, a nikogo doywotniego fiiaprzekór Po*

niskiemu i prymasowi in spe Modziejowskiemu czy te
Ostrowskiemu*). Upór na punkcie przysigi gwardyi spo-

tgowa podejrzenia i gniew Stackelberga; odrzucenie tego

artykuu narówni z artykuem o dystrybucie wojskowej

i o doywotnici konsyliarzaci zakwalifikowa pose jako

casus belli, i tego dnia, 9 grudnia, oznajmi, .e jeeli

Król Jm bdzie si sprzeciwia intencyom dworów, deklaruje

zerwanie przyjani z Imperatorow Jejmoci, e stanie sam

na czele najprzeciwniejszycli królowi, wezwie nazad austrya-

ckie i pruskie wojska do kraju polskiego, sam tymczasem

rozkae zaraz wojskom rosyjskim w Polszcz aktualnie b-
dcym, aby wszelkicmi gatunkami uciliwoci dokuczali

krajowi, bezpatnie w nim yjc; e Austryacy i Prusacy

takie same rozkazy mie bd, e bdzie publikowane po

caym kraju przez rozrzucone pisma, i Król Jm przez mi-o wasnych prerogatyw eksponuje kraj cay na ostatnie

nieszczcie i jest onego jedyn przyczyn". Sposobem
przestrogi doda, e cesarz Józef II pisa do Rosyi: .po-

niewa król polski upiera si przy swych prerogatywach,

wemy ten pretekst do powikszenia naszych dziaów"*).

A gdy i ten postrach niedo szybko dziaa, Stackelberg

w cztery oczy grozi Stanisawowi Augustowi, e go zde-

tronizuje, a gównych opornych doradców kae ci na

rynku warszawskim »).

*) Odpowied na ultimatum w Entretiens j. w., 9 grudnia. Benoit

do Gabinetu 11 -go (AB).

*) Prot. Del. Zag. IV, 189; Józef II tu nie wymieniony, ale Entre-

tiens nazywaj go po imieniu.

») Reviczky do Kaunitza 13 grudnia: król mia .mit meinem Wissen

und Gutbefinden mehrere besondere Unterredungen mit dem Freiherrn

V. Stackelberg allein. Es ist aber dabei die Hitze auf der einen und die

HartnMckigkeit auf der anderen Seite so weit betrieben worden. dass der

russische Minister dem Kónige sogar mit dem Yerlust seines Trons, und
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10 grudnia król si podda, a nazajutrz za rad Sta-

ckelberga napisa do bilet, gdzie wyraa ca gorycz swej

ofiary, tern srosz, e sprawion przez osob, przeciwko

której nigdy jego nie zawinio serce — i prosi o zjedna-

nie napowrót przyjani imperatorowej ^).

sich hiezu der gegenwartigen Confoederation selbst zu bedienen gedrohet

hat, wofern es der KOnig auf das ausserste ankommen lassen wOrde. —
Nur nach solchen Drohuiigen und wechselweisen Yerheissungen anderer

Voiteilen hat sich endlich der KOnig zu dem bittern Opfer der Abstehung

von seinen kónigl Praerogativen nach dem Inhalt des angeschlossenen

Uhimatum beuemet" (AWi. Beer, U, 240, zbywa ca rol Austryi w tym

kryzysie nic nie znaczcymi ogólnikami. Essen do Sackena 13 grudnia:

o tych grobach rosyjskich sam król w obecnoci 3 posów mówi, zwra-

cajc si do Benoita i Reviczky'ego, e dopiero wobec nich ustpuje (AD).

») Points convenus avec le roi, Schmitt, II, str. XXXV -XXXVII;
por. Prot. Del. Zag. IV, 190-1. Tame (i91-2) przekad biletu, dora-

dzonego za porednictwem Chreptowicza. Tekst francuski w Sborniku,

CXVI11, 494. Benoit do Gabinetu 15 grudnia (AB).



ROZDZIA XI.

Odprenie. Sens kapitulacyi Stanisawa Augusta. Rozkad bloku. Pora*

ciunki I nagrody. Konferencye wspólne u Modziejowskiego i Stackel'

berga. Projekt marcowy, jego tre i charakter. Gosy przeciwne Kurze-

nieckiego i Turskiego Stackelberg pozwala na zwok Uzurpacye pru-

sko-austryackie. Trzy poselstwa. Wznowione nadzieje króla. Misya Brani-

ckiego. Wzrost opozycyi. Wnioski Wilczewskiego, Moszczeskiego i Sza-

mockiego. Czwarta limita. Król zblia si do Pouiskiego i Sukowskici.

Obroty Branickiego nad New Wykrt Panina. Stanowczy atak trzecli

posów. Król czy doa? Popisy Sukowskich Kontrprojekt Stanisawa Lu-

bomirskiego i poprawki Kurzenieckiego. Audyencya 7 sierpnia. Ostatnie

strzay. Nuta religijna. „Punkta nieodmienne" przyjte.

W przewlekym dramacie Sejmu Delegacyjnego kryzys

grudniowy nie by ostatnim momentem napicia. Ciwilowo

jednak wielu uwierzyo, e gwatowne gsta, przykre dla

kadego a dyskredytujce urok zwycizców, przeciodz do

przeszoci. Reviczky w poczuciu ctiwalebnie spenionego

obowizku pozwoli kolegom uywa swego nazwiska i ty-

tuu do popierania wszelkici wspólnyci wystpie *), a sam

*) Benoit do Gabinetu 16 lutego: Austryak ju jest ,docile", przesta

da wolnoci decyzyi dla wikszoci delegacyjnej(AB'. Jednak nie umilk

Reviczky bezwzgldnie. Dreyer do Bernstorffa 2 marca: „U m'a dit que sa

cour n'emp6cherait pas, si la Pologne voulait etpouvait avoir une armee de

100000 hommes. Je me souviens que cela etait aussi le langage de Mr le

c. de Mercy, quand je Tai connu ici Tan 176i en ualite de Tambassa-

deur imperial. II disait que selon le systeme de sa cour ii etait a sou-

haiter que la Pologne puisse devenir un bon Etat intermediaire'' (AKop).
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zabra si na sesyach Delegacyi do rysunków architekto-

nicznych '). Stackelberg odetchn, jak po walnem zwyci-

stwie. Winszowa sobie, e widzi nareszcie „zamiast dawnej

nieufnoci i zwady, ugruntowane powszechne zadowolenie

i pokój". Wyrzuci z ust wszystkie gromy i napeni je

miodopynnym piewem o dobrej wierze , darowaniu uraz

i patryotycznej emulacyi dla dobra ogóu. Zakasowawszy

nanowo wpywy austryackie i pruskie, zjednoczywszy pod

wezwaniem imperatorowej Wszech Rosyi króla i .naród",

wybiera si do Stanisawa Augusta z dawno obmylon
ostentacyjn wizyt pojednawcz, na czele siedmiogowego

„narodu" 2). A poniewa „naród" móg w cigu jednej nocy

przeszachrowa w faraona cay swój up materyalny lub

zapa si w ziemi na najbliszych wyborach, wic odtd
pose myla umieci nanowo w nieuleczalnym kochanku

Katarzyny gówn dwigni sprawy rosyjskiej nad Wis.
Wstawia si w Petersburgu, i przez Petersburg próbowa

wstawia si w Wiedniu oraz Berlinie za nietykalnoci

reszty Polski *) i za dostatniem uposaeniem kasy królew-

*) Essen do Sackena 1 padziernika 1774 (AD).

*) Stackelberg do Canina 20 listopada 1773: .J'irai alors chez lui

avec tout notre parti, Ton se donnera les mains et, en oubliant les hai-

nes et animosites passees, on commencera a travailler de concert au bien

genóral. Je diffrerai jusqu'k ce moment-la toute espece d'affaire impor-

tante. Outre que d'aussi grands arrangements ne sauraient 6tre solides,

lorsqu'on l^ve un parti sur les debris de Tautre, ii y a une si grand
foule d'iniquites et d'injustices qui marchent a la suit de Tesprit de parti,

et par lesquelle$ ils font nourrir Topposition. Mais lorsque les deux partis

se reuniront, nous esperons produire une espece d'ernulation et un sen-

timent nouveau en Pologne, je veux dire, celui de ne point empoisonner

les grandes affaires par le concours des petites". 12 grudnia: „J'anienerai

dans quelques jours d'ici notre parti chez le roi^ (AMSZ).

*) Stackelberg do Panina 12 grudnia, o dalszych apetytach Prus

i Austryi: ,11 est certain que dans le cas qu'elles restent a leur syst6me

d'aggrandissement, nous ne pourrons pas emp6cher la dióte d'annuler les

traites, et les troubles de la Pologne deviendront d6s lors plus funestes

qu'ils n'ont jamais te" lAMSZ).
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skiej, a w obu tych sprawach mia za sob wierne poparcie

Augusta Sui<owskiego. Co wicej, sdzc, i dostatecznie

ju wyszczerbi ruin polskiego monarchizmu, gotów by
przy szczegóowem opracowaniu Rady Nieustajcej i na

rk królowi. „Quaestio an'^ , czy ma powsta w Warszawie

Rada, bya ju w mniemaniu trzech posów i ich kompar-

sów rozstrzygnita; chodzio jeszcze tylko o kwesty ,quo-

modo^ *).

Kto ze wity rosyjskiego poselstwa, jaki d'Asch lub

Buhakow, powinien by w tej chwili przypomnie Stackel*

bergowi niedawn, le wróc analogi. Przed 5—6 laty

pierwszy namiestnik Katarzyny, Repnin, tak samo zgniótszy

opór swojego Sejmu Delegacyjnego i zmusiwszy króla do

ulegoci, prowadzi te na pokoje Poniatowskiego koro-

wód jego zaprzysionych wrogów, dla wikszej chway
carowej kaza si kocha ywioom ognia i wody, a rezul-

tatem bya zawierucha i nico ustaw repninowskich. Te-

raz w elaznym ucisku trzech mocarstw zawierucha ju
nie grozia, ale na aktach przemocy trwae dzieo stan
nie mogo, i nico rzdów rosyjskich nad dusz narodu

polskiego staa si kwesty niedugiego czasu. Sens tajnej

kampanii grudniowej by na razie tylko taki: pobity król

odniós taktyczny sukces, bo zamówi sobie przyja ro-

syjsk i poparcie wobec dwóch innych ssiadów, a skapi-

tulowa tylko w sekrecie, wic na wypadek lepszej kon-

junktury nie skrpowa rk swym stronnikom. Nawet gdy-

by sekret formalnie zosta ujawniony, nie potrzebowa si

go wstydzi: wszak powici mio wadzy dla ocalenia

reszty kraju. Czy ten sukces taktyczny przyniesie realne

owoce, to zaleao wanie od konjunktury, ale nawet

w najgorszym razie faktyczny wpyw monarchii by jeszcze

do odzyskania. Przewidywali zgodnie i Essen*), i Anglik

•) Stackelberg do Panina 12 stycznia 1774 (AMSZ).

*) Essen do Sackena 13 grudnia: „rindicible bassesse" Polaków
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Wroughton^), i Herzberg*) w Berlinie, i zawistny Sacken

w Drenie') i sam Stackelberg*), e przy odrobinie taktu

król polski opanuje Rad, nie uciekajc si nawet do ndz-

nych sztuczek korupcyjnych, a tylko przez sam emancy-

pacy z pod wpywu rosyjskiego w rozdawnictwie urzdów
kandydatom Rady: wówczas za Polska, wedug sów Sta-

ckelberga, stanie si dla Rosyi dalsz ni F^ortugalia')

Do tego musiao doj moc zdrowej reakcyi naro-

do wej przeciwko laureatom sejmu rozbiorowego. Po nocy

3 listopada 1771 r., po mczarniacti wiosennych r. 1773,

po ostatniej ofierze grudniowej król zyskiwa wspóczucie,

u znanie i szacunek rozwaniejszej czci ogóu, która po-

kojow prac nad odbudow cenia wyej, ni nieprzeje-

r

tobi Rad narzdziem króla (AD). Tak samo owieca duskiego mini-

stra A. P. Bernstorffa czasowy jego korespondent, S. L. Geret, 15 stycz-

nia: „On doit connaitre les Polonais, et on conviendra facilement que le

roi de Pologne, encore un Polonais lui-mfime, et davantage encore ce

Polonais ie plus sag et le plus capable de tous, comme Test le roi d'au-

jourd'hui, gouvernera ce Conseil. comme ii voudra... Selon moi, je veux pa-

rier 100 contr 1 qu'en peu d'annees on verra le roi de Pologne le m£me
qu'on a vu le roi de Suede dós Tannee I??!"* (sic, AKop).

M Wroughtondo ministeryum 8 grudnia: „Icannot avoid tellingYour

Lordship, that 1 find it the opinion of the most sensible people, that from

this change of the governement one of these two alternatives must happen:

either the king must become an absolute monarch. or the anarchy will

be so great, that it will be necessary for the neiglibouring powers to take

possesion of the remains of the Republick; and from an impussibility of

seeing in a political view the necessity of their insisting on this change

it is imagined, that this is the real conceale'd reason for it, and from the

superior fiuesse of the cabinet of Berlin Your Lordship needs not be in-

formed, that from thence is supposed to proceed the spring, that pushes

the court of Russia to so inexorable and violent an execution of it"*(RO).

Przez ,the most sensible people' rozumie Wroughton stale Czartoryskich

*) Rozkaz gabinetowy do Benoita 15 stycznia 1774: król bdzie

zawsze „T^me et le premier mobile* Rady (ABi.

») Sacken do Essena 23 kwietnia 1774 (AD).

*) Essen do Sackena 13 grudnia 1773 (AU).

*) Stackelberg do Panina 27 grudnia (AMSZ).

Oeneza Rady Nieustajcej. 18



274 OENKSA I UrrAMOWlBMIR

dnane odruchy. Przytem wicej osób wiedziao o aktualnej

biedzie i cierpieniach 1'oniatowskiego, ni o przyszych

jego dostatkach. Za Sukowscy i Poniski nie zyskali od

wrzenia do grudnia nic prócz pogardy. Z piedestau ro-

bót konstytucyjnych zsuwali si napowrót na swój przyro-

dzony poziom prywaty i sualstwa. Bez wspólnej idei

i wspólnej siy w kraju, blok skupia si ju tylko w po-

czuciu wspólnych win i deniu do obowienia si dobrem
pospolitem. Jeszcze prezes Ostrowski z Sukowskimi przy-

janili si do cile; zreszt wszyscy gardzili Poni-
skim i Gurowskim, wszyscy znali nawzajem swoj warto.
Blok czu swe bliskie zamienie i pieszy przez zim zli-

kwidowa interesy. Biegli róni do Stackelberga po nale-

no albo z wysychajcej ') kasy wspólnej trzech dworów*),

albo ze specyalnej kasy rosyjskiej. Marcin Lubomirski za-

rabia na zdjcie w kordonie austryackim sekwestru, jakie-

mu dobra jego ulegy podczas konfederacyi Barskiej »).

Ostrowski, pierwotny szef kliki, zwtpi o zaletach Rady,

jako narzdzia zemsty*), i poda Rosyanom w rachunku

sum 12540 dukatów tytuem dostaw dla wojska z dóbr

biskupich*). Nawet Sukowski August, cho niby, w wie-
tle depesz rosyjskich, „toujours honnte, toujours d-sinte-

resse et toujours homtne d^etaf^, „nie tego pokroju co in-

») Stackelberg do Panina 3 lutego 1774 (A MSZ).

«) Sbornik CXV11I, 405-6.

*) Stackelberg do Panina 1 listopada o ksiciu Marcinie: „Quelque

mauvais sujet que le susdit prince soit d'ailleurs, ii est impossible de

Taccabler davantage, parce que parmi tous les nonces de la Dite c'est

celui qui s'est conduit avec le plus de fermete'. 27 grudnia: Lub. stara

si o chorstwo kor., ale król mu odmówi (AMSZ).

*) Essen do Sackena 27 listopada: Ostrowski mówi mu, ,que tout

ce que Ton avait propose ne limitait pas trop son autorite* (AD). Ostrow-

ski do Augusta Sukowskiego 12 listopada: „wszyscy s tej opinii, i b-
dziemy zwiedzieni" (TPN).

») Ostrowski do Stackelberga 4 marca (AMSZ) D. Cetner do Mnisz-

cia 24 maja (BCz a870).
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ni Polacy" *), zgosi w grudniu razem z braciszkiem pre-

tensy o jakie starostwo na Biaej Rusi z 14 tysicami

dusz, tytuem naleytoci za dostawy z czasów jeszcze wojny

Siedmioletniej. Katarzyna znalaza te roszczenia mieszne-

mi, ale obiecaa zaatwi raciunek w rublaci, nie w du-

szach 2).

Jednoczenie,;kto tylko umia si dorwa, dar w swoj
stron szat Rzplitej. Poniski, Massalski, Modziejowski

zabierali si do funduszów pojezuickich. Inni zamawiali

zawczasu miejsca i pensye w Radzie Nieustajcej'). Za

wiedz króla ukadano spis ask w nagrod czynów 1773

roku: chodzio o to, aby król nikogo z zasuonych nie

pomin, kiedy mu przysza Rada przedstawia bdzie po

trzech kandydatów. Tak Ostrowski zamówi sobie biskup-

stwo krakowskie, Poniski na wypadek niedojcia doy-
wotniego oratorstwa zastrzeg sobie kupno podskarb-

stwa od Wessla kosztem publicznym; Radziwi, .niemniej

zasuony", czyha na wakanse w razie odsdzenia od nich

>) Stackelberg do Panina 29 marca 1774; 2 wrzenia 1773: wojew.

gnienieski naley do ludzi, którzy najmocniej przypieszali zatwier-

dzenie zaboru rosyjskiego. ,Sans avoir du credit dans la nation, ii s'eit

empare de la Dlegation par son esprit, ses talents et les moyens victo-

rieux de son loquence. 11 n'est pas possible d'inculquer a la nation les

principes qu'elle doit avoir a Tgard de la Russie avec plus de force et

de verit que ce senateur Ta fait, en agissant toujours de concert avec

moi, ne se dementant jamais. parlant pour sa patrie avec chaleur et n'ou-

vrant jamais la bouche, ce qui est bien rare en Pologne, pour ses affaires

particuii^res*. Antoni „avec beaucoup moins d'esprit et de jugement, a

cependant te ele partisan de ma negociation* lAMSZ).

*) August i Antoni Sukowscy do Stackelberga 1 grudnia, por.

Sbornik, j. w., 494. Benoit do Gabinetu 5 lutego 1774, popiera te stara-

nia (AB).

') Essen do Sackena 12 stycznia: Stackelberg ,nomme a present

la plupart des membres". Prusak i Austryak ,y concourent... tr^s passi-

yement", Reviczky obstaje tylko przy Józefie Potockim, krajczym kor.,

jako austryackim radcy tajnym (ADi. Entretiens du roi avec Benoit, 9-go

stycznia: , Benoit recommande pour membres du Conseil Permanent Mo-

17*
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konfederatów barskich, Modziejowski zamówi 120000 zp.

perisyi, Borch przyj 80000 i t. d. *). Królowi na znak zgody

i przymierza nietyiko obiecano wspania list cywiln, ale

te spróbowano wyrobi od trzeci dworów odzyskanie do-

ctiodu z odcityci królewszczyzn. Katarzyna pozbya si

tego wstawiennictwa, zwracajc uwag, e nie przystoi

polskiemu monarsze pobiera pensy z zagranicy, i zrobii

tylko nadziej zwrotu remanentów z przed okupacyi, tu-

dzie wartoci zajtego inwentarza. Straty osób prywatnyci

utony w niepamici").

Zaraz po kapitulacyi budowniczowie Rady przystpili

do kwestyi guomodo, jakby nie przewidujc, e jeszcze

najwaniejsze pytania zasadnicze wisie bd do sierpnia,

a niektóre inne — z gór rok. Jeszcze miay przyj
próby zastpienia projektu Sukowskicli innym, z gruntu

odmiennym, potem walki o róne poprawki, o stosunek

rzdu do wadzy prawodawczej oraz sdowej, wreszcie

walka o sam podstaw — dziedzicznlub elekcyjn — kró-

lewskoci.

Król obieca Stackelbergowi uoy nareszcie swój

kronowski, Gadomski, Woroniecki et Czetwertyski; le roi consent que les

3 premiers soient proposs, mais ii s'oppose k ce que le quatri^me le

soit, tant coupable de la plus noire ingratitudi envers Sa .Majest; quand

ii Mokronowski, on travaillera a surmonter rloignement qu'il paraitavoir

a devenir membredu Conseil Permanent* (AU 16 H). Ob. te Zaczniki Nr.

14. Dreyer 5 lutego: gdy M. Czartoryski próbowa oponowa przeciw do-

borowi konsyliarzów, Stackelberg odrzek, ,,que lui, le chancelier, ressem-

blait a ces vieux militaires qui raisonnent et blSment toutes les operations

desuelles leur presomption, leur opiniStrete et leur ge obligeaient de

les exclure'*, kanclerz nic na to nie odpowiedzia. 26-go: nominacya kon-

syliarzów zostanie in petto, bo w ten sposób i król i szefowie Delegacyi

duej zdoaj trzyma w zawieszeniu wielu aspirantów (A Kop).

*) Dwa spisy nagród, jeden zawierajcy projekt, drugi ostateczny

ukad, w Arch. Rydzyskiem (TPN).

») Panin do Stackelberga U stycznia 1774, Sbornik CXV1II, 501.
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plan nowego rzdu i); przez drug poow grudnia pisa

go, na Nowy Rok wykoczy w formie memoryau, a nie

gotowego projektu ustawy *j. Nie znamy tekstu tego pisma.

Wiemy tylko od Essena, e kiedy Stackelberg z kilku czon-

kami Delegacyi zabra si zaraz do przerobienia owego

memoryau, to wedug wynikego std ugodowego planu

do Rady miao tam wciodzi 15 senatorów i 15 posów,

4 kanclerzów, dwóch instygatorów, osobny sekretarz stanu

(Antoni Sukowski), osobny cenzor (oczywicie Poniski),

ogóem, przypuszczalnie razem z biskupami, 42 osoby. Wa-
dz Rady projektowano opisa trojako na wypadek obecnoci

lub nieobecnoci króhi w pastwie, tudzie na wypadek bezkró-

lewia 8). Oprócz samego Stanisawa Augusta take sekretarz

Glayre wyoy nieznane bliej myli o nowej magistraturze*).

Póki Delegacya odpoczywaa , spieraa si o po-

datki i dobra ostrogskie, midzy jej szefami i królem od-

byway si rokowania redakcyjne pod patronatem trzeci

') Stackelberg do Panina 27 grudnia 1773 radzi królowi ,eviter

tout ce qui peut annoncer un but de dominer sur cette puissance »'xe-

cutrice; ii peut y travailler indirectement, mais toujours en respectant jus-

qu'aux fantómes de la liberie de ce gouyernement" (AMSZ).

*) Reviczky do Kaunitza HO grudnia (AW).

*) Essen do Sackena 1 stycznia; 12 t. m.: „..redige en form de

memoire d'apr^s les remarues que le roi a faites" (AD).

*) Notaty nieznanego autora (moe Andrzeja Ogiskiego) o taktyce

na posiedzeniach redakcyjnych radz unika szczegóów i cisoci, po-

przestawa na ogólnych frazesach, aby z czasem, gdy nacisk zeleje, tem

atwiej naprawi braki. ,7' ...uand les idees du roi et celle de monsieur

de Glayre seront jointes a celles du systme et plan presente par les mi-

nistres, cela fera un ensemble ou toutes les parties seront jointes; on le

relira et reflechira encore, s*il ne faut point des additions, et si dans la mul-

titude des idees que la natur des choses offre ii n'y a point de contra-

dictions. 8" Les observations de monsieur de Glayre sont toutes tres bon-

nes Son idee sur tous les ministres et sur le departement des affaires

trangeres est excellente; ii me parait seulement que les circonstances sont

telles, que tout ce qu'on pourrait faire en faveur d'un veto ferait reveil-

ler les idees d'une ancienne licence, et que s'il devait avoir lieu, ce ne
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posów). Zaczy si one 7 stycznia w rrieszkaniu Mo-
dziejowskiego*), a wic na terenie bardziej regalistycznym,

ni w lecie, kiedy to najwaniejsze obrady zagajano w gio-

ryetce ogrodu Saskiego. Póniej przeniosy si pod daci

poselstwa rosyjskiego i odbyway tam regularnie dwa

razy na tydzie. Uoono, e Rada .Najwysza"*) wejdzie

w ycie dopiero w kwietniu, po skoczonym sejmie. Sta-

ckelberg zada, aby od 8 stycznia bywali na naradaci

mowie zaufania króla, ksi Micia Poniatowski i An-

drzej Ogiski; pozwala te na obecno Branickiego. Kady
skoncertowany artyku król mia podpisywa niezwocznie

w swym gabinecie*), ale jego placet nie miao by osa-

tecznem: król zawarowa, i nie zatwierdzi ustawy inaczej,

jak razem z nowymi podatkami, aktami dodatkowymi do

traktatów i ca form rzdu. By to warunek bardzo isto-

tny, skoro pamitano, jak Rosya w roku 1717 przeprowa-

dzia redukcy wojska, a pozwolia zostawi bez wyko-
czenia budet, skutkiem czego nawet zredukowana armia

devrait £tre que dans la personne du roi, comme ii est en Angleterre.

9' Mais cette translation ne pourra point se faire ouvertement..." Propo-

nuje wic autor, aby iirólowi w razie odjazdu ze stolicy towarzyszyli de-

partament interesów cudzoziemskich, oraz po 1 czonku innych departa-

mentów, i aby pozostaa Rada nie moga nic stanowi przed nadejciem

zdania króla, z wyjtkiem wypadku nagego buntu, zamieszek lub obrazy

majestatu (BCz 799).

') Entretiens avec Stackelberg pod d. 6 stycznia: „Conference arran-

ge avec Stackelberg ou Ton doit traiter des articles, proposes par le rot,

(les articles ne sont pas indius", (AU 1649). Essen 2 stycznia (AD).

*) Entretiens 7 stycznia (j. w.) Benoit do Gabinetu 8 (AB). We-

dug Dreyera, 23 lutego, konferencye ministeryalne z udziaem kilku se-

natorów, dwóch posów i trzech ministrów obcych byway i nadal wie-

czorami u Modziejowskiego lAKopi.

») Essen do Sackena 15 stycznia (AD).

*) Geret do biskupa Kierskiego 12 stycznia, w Materyaach Schrait-

ta, 11, 190—1. Entretiens 7 stycznia: „chaue point qui sera discute a ces

conferences sera communiue au roi qui y donnera son consentement de

son cabinet" (j. w.).
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nie moga istnie w komplecie*). I potem Stanisaw August

ze swego dowiadczenia raz po raz wtrca poprawki, któ-

rych lekkomylno Sukowskich nie zdoaa przewidzie').

Duszy spór wywoaa kwestya, jak maj si odbywa
wybory do Rady '). Wojewoda gnienieski, niewyczerpany

w pomysach, a niedo zdecydowany w zasadach, propo-

nowa po kolei dwa projekty. Jeden skrajnie demagogicz-

ny: aby wszelkie wogóle wybory urzdza w wojewódz-

twach, które wskazywayby Sejmowi tajnem gosowaniem

cae listy kandydatów, a Sejm dokonywaby obioru, uy-
wajc do skrutynium deputacyi konstytucyjnej. Proceder

taki musiaby doprowadzi do wielkiego rozpolitykowania

szlachty prowincyonalnej i zrobiby z niej narzdzie pro-

wodyrów partyjnych. Drugi plan przezorniejszy, bo wedug
niego kandydaci zgaszaliby si sami, i dopiero posowie

wotowaliby odrazu na wszystkie wakujce miejsca. Oba
pomysy wyczay niemal zupenie wpyw króla, z wyj-

tkiem wypadku par/Ya//5. Utrzyma si projekt drugi*). Na-

reszcie okoo 20 marca projekt ugodowy zosta wykoczo-

ny i oddany do druku *). Trzej posowie cudzoziemscy za-

») Tame, 9 stycznia.

») Reviczky do Kaunitza 8 stycznia (A W). Benott 19-go lutego

j 2 marca (AB|.

») Benoit do Gabinetu 12 stycznia (AB).

*) ^Un projet" i „Second projet", oba rki ks. Augusta, w TPN.

Twardowski do Mniszcha 19 stycznia: ,Tu wielkie s lukty o Consilium

Permanens, król zdaje si pozwala i przychodzi do porozumienia si

z Moskw, inni tylko, których prerogatywy musiayby by okrzesane,

sprzeczni s. Widzi mi si za, e Stackelberg niema jeszcze zupenej

w tej mierze determinacyi od dworu swego" (BCz 3870). Inne echo za-

kulisowej walki, zreszt baamutniejsze : Antoni Lubomirski, wojewoda lu-

belski ,do Maryi Lubomirskiej 12 marca: ,Consilium Permanens aby abso-

lutne byo, od króla tylko dependujce, stan rycerski zezwoli na to, se-

nat niby si sprzeciwia, ale arcydelikatnie, ministeryum za uparte nie

chce na to zezwoli, tylko aby dependowali od Sejmu, to jest od caej

Rzplitej" (tame).

*) Essen do Sackena 12 i 23 marca; zacza tekst francuski przy
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nieli go do Delegacyi, rozdali egzemplarze posom, a se-

kretarz odczyta go na gos (28 marca). Sucliano z po-

wag, w wieikiem skupieniu. Có przynosi ten plan, po-

party autorytetem trzech mocarstw, a zrodzony napozór ze

zgodnych usiowa , króla i narodu?"

Wstp uzasadnia konieczno reformy wadzy wyko-

nawczej i powoywa si na konstytucyjne precedensy Rady,

mianowicie przepisy o senatorach rezydentach z lat 1576,

1590, 1607, 1641, 1669, 1677 i 1678. Dalej szy cztery wielkie

artykuy wedug planu anonima, ale tre ich niemal do-

sownie bya brana z zarysów Augusta Sukowskiego*

Skad: król, 3 biskupów, 11 senatorów wieckich, 4 mini-

strów, 18 konsyliarzów z stanu rycerskiego), marszaek te-

go stanu (dotychczas zwany oratorem), wszyscy prócz bi-

skupów i ministrów — ze specyaln pensy konsyliarsk,

dalej sekretarz Rady z gosem doradczym i subalterni,

jakoto instygatorowie, sekretarze do konferencyi, archiwi-

sta, kancelici, kopici, tumacze. O królu wcielony cay
ukad grudniowy. Marszaek i sekretarz z atrybucyami

Umiarkowanemi, dalekiemi od pierwotnych pretensyi, ojców

duchowych tego urzdu. Artyku II o „uoeniu, podziale,

porzdku odprawowania si" i innych akcesoryach Rady

Nieustajcej przewidywa m. in. podzia na 5 departamen-

tów, jawne gosowanie, z wyjtkiem paru kategoryi spraw,

i pewn osobliwo pomysu Sukowskiego czy te Gra-

nowskiego: skrzynk na skadanie suplik i skarg, prze-

ciwko komukolwiekbd zaniesionych, tudzie memorya-

ów, zawierajcych w sobie cokolwiek uytecznego i po-

trzebnego dla dobra kraju. Takie skargi oraz projekty

z napisem: „periculum in mora^ miay mie pierwszestwo

przed innymi przedmiotami obrad. Artyku III o „wadzy,

powadze, powinnociach" Rady zawiera 20 §§ bez pamit-

rel. 6 kwietnia (AD). Stackelberg do Panina 22 marca, ob. Zaczniki Nr.

15, przesya tene tekst (AMSZ).
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nego punktu o admonicyi, a z paragrafem o wykonywa-

niu da Komisyi Edukacyjnej. Artyku IV ujmowa „gra-

nice, szal, powag i okrelenie wadzy" nowej instytucyi

w 11 §§ z dodatkiem 1). Z góry zaznaczmy, e lektur

poprzedzia nota trzech posów, jako „nie przyjm adnego
sprzeciwienia nieodmiennemu uoeniu ustawy Nieustajcej

Rady" ^), i e ogromna wikszo przepisów wesza potem

bez zmiany do Yoluminów Legum.

Brakowao wskazówek o stosunku Rady do cztereci

juryzdykcyi, t. j. do waciwej administracyi, i do Sejmu.

Projekt przelizgiwa si delikatnie nad organizacy urzdu
spraw zagranicznyci. Stackelbergowi chodzio o skrpowa-

nie „skonnoci króla do negocyacyi na wasn rk**
i o poskromienie „zej wiary polskiego ministeryum", in-

nemi sowy, o unicestwienie szczerze polskiej polityki za-

granicznej, zarówno osobistej królewskiej jak ministeryal-

nej. Dlatego ustali na razie, e Departament Interesów

Cudzoziemskich, zoony z 4 czonków, w tej liczbie je-

dnego kanclerza, prowadzi bdzie korespondency bie-

c, ale wszelk akcy dyplomatyczn zostawi penej Ra-

dzie. Aby wreszcie uczyni nowy rzd gitszym i módz z cza-

sem poprawia go stosownie do interesów Rosyi, unika

Stackelberg szczegóów i zamierza przepisa, i Rada od
kadego Sejmu odbiera bdzie instrukcy — zgodnie z pro-

jektem 'oniskiego«).

Kiedy sekretarz skoczy czyta, wsta zaraz Ku-
rzeniecki i zaoponowa nad spodziewanie stanowczo. Mó-
wiono, e mow uoy mu ks. Micha Czartoryski, ale

prawdopodobniej odwany pose piski trafia, jak zwykle,

prosto w intencye króla. „Pozwoliwszy na Consilium Per-

manens, jest to pozwoli na arystokracy, która niszczy

») Ob. Materyay Nr. 26.

») Prot. Del. Zag. III, 159. Tekst francuski u Theinera IV, 570.

') Stackelberg do Panina 22 marca j. w.
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istotn woln dusz Rzplitej". Rada nie dopuci do roz-

woju Sejmów, sama pochonie wszystl<o. Sama napeni si

emulacy; „emulacya midzy nimi zrodzi kótni, kótnia

z swoim sekwit roznieci ogie, bdzie si u nas znowu

palio, wezw ratunku, a ratunek znowu nas bdzie wiele

kosztowa". Wród klski zrodzio si za Jana Kazimierza

liberum veto, wród klski rodzi si Rada Nieustajca, i rola

ich bdzie w dziejach Polski podobna Ma to by podo-

bno „parlament, czynicy aegiiiUbrium midzy monarch a lu-

dem, a gdzie tu u nas samowadztwo egzorbitujce?" Król

nie przeciwstawia si narodowi, owszem, „jako gowa z sta-

nami razem rzdzi, razem stanowi, razem konkluduje; prze-

ciwko komu ten parlament ma si formowa?" Zapewne

przeciwko caej Rzplitej, przeciwko nam samymi I dalej,

jakby nie wiedzc o grudniowej ugodzie, oburza si na

obalenie filaru monarchii, i woa z patosem: „My to Po-

lacy, zawsze wierni monarchom swoim, mamy czyni krzyw-

d tronowi, mamy siga do tego rk, co trci wiaro-

omstwem?"
Biskup Turski odsya ca matery Rady, jako no-

w i nieprzewidzian, do województw, a kasztelan Szy-

dowski, wskazujc, e projekt nadwera nietylko kardy-

nalne ustawy Rzplitej, ale i poprzysione majestatowi obo-

wizki, zwróci uwag, e król nie moe rczy za nastp-

ców swoich (jak chcia projekt), bo nie jest panem dzie-

dzicznym; proponowa przeto odroczenie obrad nad t
ustaw, a wróc poselstwa, które Delegacya wyle do Pe-

tersburga, Wiednia i Berlina.

Wystpi z polemik Benoit, ale widocznie w takim

tonie, jaki nie nadawa si do zaprotokoowania, bo o jego

gosie dowiadujemy si tylko z wasnej jego relacyi ^).

Grzeczny Stackelberg nie chcia sysze o adnych remon-

stracyach, a przyszym poselstwom radzi dla uniknicia

*) Benoit do Gabinetu 30 marca (AB).
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kompromitacyi nie zaleca nic przeciwnego nowej formie

rzdu, „bo tak stae s przedsiwzicia sprzymierzonych

dworów, e caa Europa jest nazbyt sab, aby je odmie-

ni moga" ^). Królewscy chcieli szeciu tygodni zwoki na

rozwaanie projektu. Stackelberg i towarzysze dawali tylko

tydzie witeczny przed Wielkanoc. Wród wielkiego

podniecenia zawieszono obrady do 12 kwietnia'). 27-go

przeduono termin decyzyi znów o dwa tygodnie i po-

zwolono na uwagi krytyczne, byle „fundament" roboty

pozosta bez zmiany. Delegacya na to: e nie prdzej przyj-

mie projekt, a los reszty Polski zostanie zdecydowany.

Stackelberg swoje, e zwoka nie zgadza si z interesem

trzech dworów '); znów rozlegy si groby prusko-rosyj-

skie na temat moliwego wkroczenia trzech armii*), znisz-

czenia i rozszarpania kraju, i znów strona polska posta-

wia na swojem: pose Katarzyny pozwoli wypowiedzie

si co do projektu wszystkim czonkom Delegacyi, jacy nie

uczestniczyli w pracy redakcyjnej "*).

Cay ten nowy zwrot mia ródo i wytumaczenie

w ówczesnej konjunkturze midzynarodowej. Najwidoczniej

co zaszo, co omielio króla do wznowienia walki o pre-

rogatywy tronu. Owó Stanisaw August zawar wia-

domy sekretny ukad nie bezwarunkowo, ale z milczc
salw: rebus sic stantibus. Uleg wobec groby dalszego

rozbioru, tym razem forsowanego podobno z inicyatywy

austryackiej, w nadziei, i zabory nie posun si poza

kres, wytknity w konwencyi petersburskiej z 5 sierpnia 1772

Toku, oraz w traktatach warszawskich z 18 wrzenia 1773.

1) Prot. Del. Zag. Ul, 160 sq. Por. Theiner, IV, 585.

») Prot. Del. Zag. III, 165.

») Stackelberg do Panina 20 kwietnia 1774 (AMSZ).

*) Entretiens avec Stackelberg, 21 kwietnia (AU 1649); Benoit do

Gabinetu 20 (AB).

*) Essen do Sackena 30 kwietnia (AD). Król do Branickiego 25-go

(Korespondencya z Branickim, AU 1663). Zwoki te wynajdywano, rzecz
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A tu 15 marca nadbieg do Warszawy y^feralis nun-

tius o nowosiedlinach króla jmci pruskiego w czci kraju

Rzplitej, nad okrelenie konwencyi petersburskiej" *). Inwi-

zya wkraczaa z dwóci stron: od Prus Zaciodnici na Ku-

jawy i od lska w Kaliskie oraz Sieradzkie. Najpierw do-

sza do Noteci i Prosny, potem obja ziemi dobrzysk,

w czerwcu nawet zagrozia ziemi sociaczewskiej *). Za pre-

tekst suyo to, e poprzednio Austryacy zagarnli wiece

ponad zasad równoci, mianowicie, e przy rozgraniczeniu

signli a do Zbrucza, nie znalazszy w rzeczywistoci

mniemanej rzeczki „Podiorce", do której rozcign ciciel

wedug mapy swe „suszne" roszczenia. To faktyczne wspó
dziaanie dworów germaskici pod postaci wspózawo
dnictwa stanowio nowo, wywracajc wszelkie poprze

dnie zobowizania. Delegacya w porozumieniu z królem po

bezowocnej wymianie not postanowia wyprawi do wszyst

kici trzecli stolic ssiedzkici poselstwa: do Berlina Fra
Ciszka Kwileckiego, starost wschowskiego, z apelem do

wieej pruskiej gwarancyi przeciwko Austryi; do Wiednia

Andrzeja Ogiskiego, do Petersburga Ksawerego Brani-

ckiego.

Dalej, nikt inny jak trzej egzekutorowie podyktowali

Sejmowi w akcie limity, e przed form rzdu maj by

prosta, iiaprzekór blokowi, i ku wielkiemu zgorszeniu jego przywódców.

wiadcz o tern m. in. listy Ostrowskiego do Augusta Sukowskiego, pisane

z Wolborza, dokd biskup uda si na wypoczynek, n, p. 15-go maja:

.Spodziewaem si tych wybiegów i bawardy podobno ostatnici na uwol-

nienie si od Sejmu pod konfederacy i od Delegacyi, per conseuens
a Consilio Permanenti et a privatione prerogatyw etc, i zda mi si, em
ostrzega W. Ks.. Mo. Przyzwyczajeni jestemy do tyci sposobów za-

wsze nikczemnycti..."; 19 maja: „Godzien kompasyi upór w przedueniu
dni kilku i w utracie onyche od zagajenia Sejmu, gdy niechwalebnym

zwyczajem zosta na koszu i w habie z tak ma liczb w promocyi

turni* etc. (TPN). Mowa tu o krótkiej sesyi sejmowej d. 6 maja.

») Prot. Del. Zag. 111. 135.

») Korespondencya króla z Branickim, passim, j. w.
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zaatwione sprawy zewntrzne. Teraz strona dworska ka-

da im przed oczy ow limit i daa najpierw ukocze-

nia aktów dodatkowycti i traktatów iandlowycli, a ju bez-

warunkowo — cofnicia apczywycli rk pruskicti i austrya-

ckicli. Królowi bysna myl odzyskania jednym zamaciem

nieodaowanych prerogatyw oraz wyzyskania protekcyi

rosyjskiej przeciwko roszczeniom innyci ssiadów. Ta dru-

ga sprawa miaa za sob cakowite poparcie Stackelberga.

I on zawistnie patrzy na niemieckie apetyty, którym w ów-

czesnyci kopotaci Rosya, wstrznita buntem Pugaczewa,

a wyczerpana wojn naddunajsk, nie moga sama poo-

y tamy. Bd co bd, dopiero wezwana na pomoc przez

Polsk, mogaby Katarzyna nie bez moralnego autorytetu

powciga Fryderyka i Józefa. Dlatego Stackelberg gorliwie

adwokatowa I*olsce w sporach z Prusami *) i bez oporu

zgodzi si na marcowe poselstwa.

Inaczej rzecz si miaa z nowym zwrotem polityki we-

wntrznej króla. Kiedy Stackelberg jeszcze 21 marca inda-

gowa go o cel misyi hetmana. Poniatowski wyzna, e
chodzi m. in. o ocalenie czci prerogatyw korony. Kur-

landczyk twierdzi, e na to ju zapóno, ale zgodzi si

zawiesi uchwalenie Rady Nieustajcej, a nadejdzie pierw-

szy kuryer od Branickiego*). Niemniej ostrzeg zawczasu

Panina, e cae dzieo upadnie, jeeli si naruszy równo-

>) StackelbtTg do Panina 3 lutego: „Les delais des sessions jus-

qu'au mois de septembre ne sauraient 6tre attribues qu'aux articles con-

traires aux conventions que les cours de Vienne et de Berlin avaient

juge a propos d'inserer dans leurs projets de traies, et sur lesquels 11

s'est ouvert une negociation entre les trois cours qui a dure jusqu'au

mois d'aout. Depuis ce temps ce n*est pas les Polonais qui ont traine

les affaires, mais c'est nous autres trois ministres, attendu qu ii fallait con-

venir avec le roi sur les sacrifices necessaires k la nouvelle form de

gouYernemeiit". Tymczasem Lentulus w zaczonym licie z d 22 stycz-

nia z Berlina grozi Polakom, e Fryderyk straci moe cierpliwo wobec

eh marudztwa AMSZ).

*) Entretiens avec Stackelberg, j. w., 21 marca. Husarzewski do
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wag wadz, bo Polska jest jeszcze zbyt uboga, by moga
odstpi na rzecz kaprynej królewskiej dystrybutywy naj-

mniejsze starostwo, niezbdne dla utrzymania pastwa*).

Ruszy Branicki w pocztkach kwietnia, peen wielkiej otu-

ciy, w swoj trzeci podró nadnewsk, l*odczas pierwszej

(1758) uratowa ycie Poniatowskiemu-kociankowi Podczas

drugiej (1770— 1) ocali od destrukcyi stanowisko magna-

ckie Czartoryskicti, a moe nawet myla o ocaleniu Polski

od rozbioru. W trzeciej wyprawie, oprócz obrony nowona-

jeclianych dzielnic, zamierza ocali pewne prerogatywy kró-

lewskie, mianowicie wyznaczanie szefów i oficerów gwar-

dyi, rozporzdzanie starostwami wedug zamierzonej ustawy

o puszczaniu ici w dzieraw i mianowanie czonków Rady').

*óniej, kiedy to ostatnie danie okazao si zbyt mia-
em, zjawiy si w instrukcyacti pomysy mniej górnolotne,

aby spieniy dystrybutyw starostw za milion doctiodu

dodatkowego na gratyfikacye dla sug królewskici «). W ka-
dym razie pierwsze zlecenia, marcowe, miay wygld sen-

sacyjny; czu byo w nici wpyw owego awanturnika, co

to, na wie o zamacliu Gustawa III, zacica Stani-

sawa do rewolucyi wojskowej *). miae te byo rozwini-

cie instrukcyi: jeeli Petersburg powie, i król musi zrzec

si dystrybutywy dla uspokojenia narodu, to nieci si

Ogrodzkiego 1 marca, doradza zwok, bo sycha o nowym zwrocie

w stosunkach europejskich (BCz 704).

1) Stackelberg do Panina 29 marca (AMSZ).

*) Precis des instriictions, donnees au comte Branicki. aliant a P-
tersbourg en ualite d'ambassadeur du roi et de la Republiue, le 31 mars

1774. Ob Zaczniki Nr. 16

») Król do Branickiego 15 lipca (AU 16631, Zaczniki Nr. 16.

*) Por. wyej str. 176. Dreyer4maja 1774: Król liczy na jaki nad-

zwyczajny zbieg okolicznoci, „II m'a fait l'honneur de me parler plusieurs

fois de la souverainete en Suede avec beaucoup d'enthousiasme, mais je

crains qu'avec une nation aussi legere et inconseuente, comme celle-ci,

le roi aura plus a risuer qu'a gagner". Podobnie 25 czerwca: król po-

dziwia wszystkie kroki Gustawa (A Kop).
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spuci na wolne gosowanie Delegacyi; a jeeli t krzywd

zechce tumaczy jako kar za opór z czasów konfede-

racyi Barskiej, to nieciaj zway, e król wówczas dziaa

jako patryota, a nadal te jako patryota bdzie pierwszym

przyjacielem Rosyi; im wicej zrobi cesarzowa dla niego,

tem wicej pomoe swej wasnej sprawie rosyjskiej.

W pogo za hetmanem posa Sackelberg naglc
depesz, aby Panin przez samego Branickiego zmusza

króla do ulegoci *). Zamiast spodziewanego skutku, nad-

bieg kuryer z zacht do dalszego oporu. Hetman, wy-

bornie przyjty w najwyszych sferach, radzi zwleka, do-

póki Austrya i Prusy pod naciskiem Rosyi nie zgodz si

na lojalne rozgraniczenie, roi jakie kosztowne zbrojenia*),

jaki coup d'ecla, wyobraajc sobie, e ju zjedna now
gwiazd tj. Potiomkina dla planów królewskich w Polsce').

Wnet echa tych mniemanych tryumfów doszy do Delega-

cyi i wywoay w niej gawdy, e Polska nie potrzebuje

ani nowego ani starego rzdu, dopóki nie ma rkojmi dal-

szego bytu*). Stackelberg, suchajc podobnych gosów,

da od Panina prdkiej rektyfikacyi Branickiego, ,bo ów
psuje wszystkie umysy" '»). „Zginem sam, i zgina Pol-

ska, jeeli on (Branicki) nie napisze, aby nie oponowano

tu przeciwko Radzie Nieustajcej wedug 'askiej kon-

cepcyi" *').

Rzeczywicie zdawao si, e podwaliny rosyjskiego

protektoratu nad Polsk pkaj, zanim stan na nich kito-

wany tylu grobami budynek. Od wiosny naród dwiga

») Stackelberg do Panina 20 kwietnia (AMSZ).

») Stackelberg do Panina 30 maja (AMSZ).

») Aug. Sukowski do Stackelbcrga 8 lipca (AMSZ).

*) Branicki do króla 20 maja (AU 166.H).

») Stackelberg do Panina 30 maja AMSZ).

•) Stackelberg do Panina list 26 czerwca, depesza b. d. z lipca

t. r. ostrzega przed dan przez Branickiego aukcy wojska, za pomoc
której ów zmierza do „un coup d'eclat a sa facon* (AMSZ).
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si z prostracyi, bo czu, e nie wszystko przepado. Z lubo-

ci czytano, niby wit ewangeli') ostatni manifest tu-

ajcej si po wiecie Generalnoci Barsitiej, Bdni ryce-

rze z Pacem i M. Krasisi<im na czele pitnowali bezecne

dziea delegacyjne, a nie uywali ju dawnyci de
na ukucie króla i Czartoryskici — jakby tworzy si w po-

mysacli jakowy wspólny front narodowy przeciwko cie-

mizcom'). Z duciem barskim czy si ducti staropol-

sko-magnacki, gruntujcy si na wieyci zwizkaci Lubo-

mirskicli, Czartoryskici i Potockici »), a z tymi obojgiem

wstpowa w przygodny sojusz duci regalistyczny, aby je

wyzyska dla swoici celów. Wszelka ta opozycya, dotyciczas

zatiukana *), poczuwszy od Wielkiej Nocy swoj wag liczebn,

wydara si na wierzci *) i zamanifestowaa si w szeregu

wybitnyci mów, poprawek lub kontrprojektów, jakiemi za-

rzucili Delegacy mówcy, oddaleni od pierwszych robót re-

daktorskicli.

Franciszek Wilczewski, pose wiski^), biorc za punkt

•) Benoit do Gabinetu 2 marca (AB).

) Stackelberg do 1'anina 1 marca: .,Le mnagement qu'ils parais-

sent avoir pour le roi, en prouvant Teffet des ngociations de la familie,

parait ne plus fixer son attention que sur ie sort de la Pologne, Tinterfit

de la religion et le secours des Turcs" (AMSZ).

») Stackelberg do Panina 1 marca 'inny list, AMSZ). Ureyer do

Bernstorffa 5 lutego: stronnicy familii pomagaj królowi (AKop).

*) Dreyer pisa 16 lutego: .11 n'y a qu'une dixaine de personnes,

entre lesuelles le secret des affaires roule. Aussitót que ceux-ci sont

d'accord avec les ministres des trois cours, on met la pi^ce en public et

on la fait reussir au gre, et si un honnete homme de la Delegation s'op-

pose, on le maltraite ou le rend ridicule et fou; ainsi, pour viter un

pareil traitement, on se tait dans le moment present"' (AKop).

5) Garampi 6 kwietnia, Theiner, IV, 585, przewiduje, e projekt nie

przejdzie bez przymusu.

«) Czyje pogldy wyraa Wilczewski, trudno orzec. Brat jego Jó-

zef, kasztelan podlaski, znany z sensacyjnej roli na sejmie grodzieskim

r. 1744, trzyma z famili. Husarzewski do Ogrodzkiego 24 maja: „Je

brule d'envie de savoir, qui est ce Wilczewski? Serait-il veritablement si
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wyjcia, e „Rzeczpospolita Polska nie jest fundowana na

anarchii, tak jak jest oskarona, ale na prawach i wolno-

ci", w jasnem i zwartem przemówieniu (16 kwietnia) bro-

ni zdrowych pierwiastków dawnego rzdu polskiego i -
da ich przebudowy w ten sposób, aby król nie straci nic na

wadzy i powadze, aby Senat nieustajcy, uzupeniony czon-

kami ze szlachty, zyska wadz do egzekucyi praw naro-

dowych, a Sejm eby te rozszerzy sw moc prawodawcz
i dozorcz, stajc si organem czynnym bez przerwy. Wy-
wyszenie natomiast Rady Nieustajcej kosztem króla i za-

niedbanej legislatywy niechybnie wtrci naród w oligar-

chi, bo nowa instytucya pod pozorem nagoci potrzeb

publicznych i niedochodzenia Sejmów zagarnie w swe rce
zwierzchnictwo. Na razie da Wilczewski oddania caego

planu reformy do rozwaenia województwom, podobnie jak

trzej ministrowie czsto odnosili si do swoich dworów,

gdy Delegacya chciaa od nich szybkiej rezolucyi. .Woje-

wództwa, ziemie i powiaty — wyraa si nasz konserwa-

tysta z Wizny w sowach, przypominajcych niedawne

m spory konstytucyjne szwedzkie, — s nasi pryncypali i pa-

nowie, od których przysani jestemy posowie, i za tych

uznani jestemy od J. W. ministrów i ich Najjaniejszych

dworów; byoby to przeciwko godnoci tyche ministrów,

a powadze majestatu ich dworów, e my, majc honor tra-

ktowa z nimi, nie mielibymy by tak wierni pryncypa-

om naszym, jak oni swoim monarchom" ').

W tym samym duchu, e Sejm obecny nie moe bez

bon patriot qu*l se montre? On le croit ici Prussien cache' (BCz 704).

Wierutna lialumnia. Geret do Bernstorffa 19 lutego, nazywa nawet W.

..pensionnaire de Mr de Benoit": posdzenie tern atwiejsze, e W. wy-

stpowa przeciw dysydentom, których broni G., — ale nie potwierdzo-

ne depeszami samego Benotta. Bliej prawdy jest Dreyer, 7 marca, gdy

uwaa W-go za stronnika Czartoryskich i Austryi, niezdolnego zreszt

rei. z 26 listopada) do samodzielnego mylenia i mówienia (AKop).

*) Prot. Del. Zag. Ul, 183-6.

Oeneza Rady Nieustajcej. 19
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zgody wyborców narusza praw kardynalnych, mówili Gu-
rowski, kasztelan przemcki, nawiasem mówic, niezy znaw-

ca dziejów i ustaw krajowych, biskup Turski, Lenkiewicz,

pose mozyrski, Sumiski dobrzyski (25 kwietnia). Za
Andrzej Moszczeski, wojewoda inowrocawski, odda do
laski dwa projekty, które razem wzite mogy projekt Su-
kowskich i spóki uczyni zbytecznym. Pierwszy kasowa
liberum veto i wprowadza do sejmów oraz sejmików za-

sad wikszoci, drugi przydawa senatorom rezydentom

48 posów (po 16 z prowincyi), z których 12 (po 4 z pro-

wincyi) zmieniaoby si przy królu co kwarta, tworzc

wspólnie z senatorami rzd wykonawczy. Król podlegaby
decyzyom wikszoci, ale miaby wzgldn przewag, jako

jedyny stay czynnik Rady wród zmieniajcych si sena-

torów i posów*).

Ostatni z mówców strony królewskiej, Szamocki, po-

se warszawski, na pognbienie przeciwników uy (27 kwie-

tnia) teoryi Polibiusza o ewolucyi form pastwowych,
wróc „z tej arystokratycznej formy rzdu pretendowane-

go" oligarchi, z oligarchii desperack ochlokracy, potem

„na wzór owych florentczyków" — „samowadne komu
upatrzonemu panowanie"; którym to wszystkim gronym
perspektywom zapobiedz mia podany przez mówc pro-

jekt do laski — ni mniej ni wicej, tylko par rozdziaów

ksiki „ziomka naszego, mioci narodu na tron wynie-

sionego", Stanisawa Leszczyskiego o Sejmach i o przer-

wach midzy Sejmami; zaleca tedy Szamocki zamiast Rady
Nieustajcej — rady ministeryalne, zjednoczone w osobie

królewskiej *).

Los projektów Moszczenskiego, prawdopodobnie po-

danych za wiedz familii, a moe i Andrzeja Zamoyskiego,

pozosta tajemnic. Blok nietylko umia ira skrci kark,.

») Prot. Del. Zag. III, 210, 213, 214, 219.

«) Prot. Del. Zag. III, 233-6.



BAUY NIEUSTAJCEJ 291

ale zatar nawet wszelki lad swej decyzyi w tej mierze*).

Inne propozycye i dania szybko uciszy Stackelberg,

owiadczajc, e „choby i Delegacya caa nie bya tego

zdania przyj ConsiUum Permanens, to... trzeba wypowie-

dzie wojn" 2).

Nie wzito nazbyt tragicznie tyci sów i spróbowano
roztrzsa poszczególne czci wielkiego projektu. Zgani
Kurzeniecki aryng, konstatujc wszem wobec „anarcii

polsk"; inni, jak marszaek') Lubomirski, upominali si
aby Rada wyranie ustanowiona bya tylko na czas „od

Sejmu do Sejmu"; wnet jednak wszelk dyskusy uniemo-

liwi sw arogancy Benoit, interpelowany o powód no-

wej inwazyi Prusaków. Przytem upyn trzeci termin li-

mity, Stackelberg zada czwartego, trzymiesicznego. Król

rzuci myl, aby Delegacya i Sejm obradoway jednocze-

nie: w takim razie pierwsza musiaaby si stosowa do
tendencyi drugiego, i tern mniej suchaaby obcych rozka-

zów. Pose rosyjski oczywicie odmówi i zagrozi wkro-

czeniem wojsk, gdyby po nowem zagajeniu patryotyczne

gosy odzyway si zbyt dononie*). Nastpia czwarta li-

mita'). 17 czerwca delegaci rozjechali si na wie, niby

celem zbadania nastroju wyborców, aby po szeciu tygo-

dniach przywie poprawki do projektu Rady, jakie im po-

dyktuj wyborcy ").

») We wszystkich znanych nam egzemplarzach Protokóu Delega-

cyi jest luka midzy str. 236 i 237, midzy rodow stsy 27 kwietnia,

a pitkow 29-go. Przypuszczalnie wydawca, Antoni Sukowski, uzna za

waciwe opuci jaki draliwy moment ju po wydrukowaniu arkusza,

a nie dopilnowa przeamania str. 237.

') Prot. Del. Zag. 111, 237.

') Prot. Del. Zag. 111, 241, 245. Tego ograniczenia „od Sejmu do
Sejmu" domaga si m. in. Oraczewski w penym Sejmie 22 stycznia

(AU 321).

*) Korespondencya króla z Branickim, król 2 maja (AU 1663),

») D. 6 maja (Dyaryusze BCz 825 i AU 321 i.

•) Prot. Del. Zag. IV, 149-153 (bis); Benoit do Gabinetu 8 czerw-

ca i 27 lipca (AB).

19*
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Naprawd odwoywano si teraz do innej instancyi.

Gdyby król wierzy w skuteczno zwyciskicli gosowa,
to wytywszy siy, mógby z pomoc lunyci ywioów
Delegacyi pozwoli sobie na niejeden tryumf ). Czarodziej-

ska moc laski Poniskiego musiaa zamrze z chwil wzno-

wienia trybunau koronnego; marszaek spróbowa (w czerw-

cu) zaciowa mono wywoywania spraw przed swoje

forum, i przegra: sama Konfederacya Warszawska zabronia

ewokacyi •). Zreszt kuchmistrz jeszcze w grudniu, kiedy

król robi ugod z blokiem, przyrzek mu w sekretnym cyro-

grafie okaza si w roli oratora .wiernym, yczliwym
i od dania paskiego nieodstpnym" »). Za pomylne za-

atwienie sprawy listy cywilnej mia obiecane od króla

600.000 zp , za obrócenie starostwa szadowskiego na wa-
sno dla Kazimierza Poniatowskiego 200.000*). Ostrowski

zmierza do ugody od kwietnia'^), August Sukowski i brat

jego Franciszek, byy konfedera barski, od pocztku ma-

ja '^). Atak zela, obrona równie. Mogli sobie Kurzenieccy,

Wilczewscy, Sumiscy gosi wito i niepozbywalno
praw monarszych: poza nimi nie sta waciwie aden wódz.

Król pod wpywem natrtnych pokus Modziejowskiego')

mik z kadym dniem, i cho si jeszcze droy, mimo-

') Stackelberg do Panina 26 czerwca : w pocztkach Delegacyi zwo-

lennicy Rady mieli przewag 90 gosów przeciwko 20; obecnie król ma
ju wikszo (AMSZ).

*) Król do Branickiego 7 maja i 27 czerwca (AU 1663). Reasump-

, cya trybunau nastpia ku wielkiemu niezadowoleniu Poniskiego w sier-

pniu, ob. list tego do Modziejowskiego b. d. (z pocztku wrzenia)

w BCz. 799.

*) Ob. Zaczniki Nr. 15.

*) Rewersy Poniskiego 8 i 9 stycznia w BCz 799.

*) Król do Branickiego U kwietnia: „reveque de Cujavie s'est ren-

du chez le roi, qui espere qu'a ravenir ii fera moins le mechant" lAU 1663).

*) Król do Branickiego 2 maja (j. w.); listy Franciszka S. do króla

w BCz 799, Dreyer 4 maja (AKop).

') Ob. Zaczniki Nr. 19.
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woli rozlewa mikko w swem otoczeniu. Lista cjwilna,

starostwa, remanenty zakordonowe, nawet jakie posiado-

ci na Wooszczynie na wypadek oderwania jej od Tur-

cyi przy nadcliodzcej pacyfikacyi '), wszystko to zm.eszao

si razem z majestatem korony w jeden kompleks wspó-
rzdnych korzyci do utrzymania lub do wywalczenia. A gów-
na walka przeniosa si z Ksawerym Branickim nad New.

Jak tam dokazywa pan hetman *), o czem gawdzi
przy partyach tric-trac'a ») z imperatorow, jakimi kanaa-

mi wciska si do zaufania austrofila Potiomkina, wieo
ozdobionego Orem Biaym, i podmiiiowywa prusofila

Panina, jak paradowa po Newskim Prospekcie w asysten-

cyi caej wity Polaczków, jak podrwiwali petersburszcza-

nie z tej „syamskiej ambasady"*) i jak on sam, upojony

mniemanym sukcesem, budowa „hiszpaskie zamki na wo-

dzie wiconej dworów"^), czyli po naszemu: zamki na lo-

dzie, rozdyma si z dawnego kozackiego komendanta

w póniejszego pysznego oligarch, — o tern wszystkiem ca-

ej prawdy nie dowie si ju historya. Wiadomo tylko, e
e za jego rad «) król 15 lipca, po dugiej przerwie, napi-

sa do byle] kochanki i do swego trzeciego nastpcy, Po-

tiomkina list, z podzikowaniem za obron l*oIski przed

>) Król do Branickiego 27 czerwca: chocia Poniski i Sukowski

myl o czciach Modawii, Stackelberg upewnia, e jeeU Turcy ust-

pi cz, to tylko król na tern zyska fAU 1663).

*) K- M. Morawski, Dwie rozmowy Stanisawa Augusta z Ksawe-

rym Branickim, Kwart. Hist 1910, 136—7, przeoczy gówne zadanie tej

misyi. dotyczce Rady i prerogatyw królewskich. Towarzyszyli hetmano-

wi Rzewuski pisarz kor., kasztelan Dzierzbicki, kawaler orderu Aleks.

Newskiego, oraz synny Boscamp: por. Dreyer 2 kwietnia AKop).

») D. Cetner do Mniszcha 15 czerwca (BCz 3870).

*) Król do Branickiego 16 maja: ,Le roi previent ie c Branickide

ne pas aller escorte de tous les Polonais chez le comte Panin, parcequ'on

appelle son ambassade Tambassade de Siam" (AU 1663).

'I
Stackelberg do Panina 18 lipca (AMSZ).

«) Branicki do króla 1 lipca (j. w.).
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uzurpacy ssiadów i ze skargami na obcicie dochodów,

zatrzymanie remanentów, projektowane odjcie prerogatyw

i wogóle na cay antykrólewski projekt Rady. Sycha
niemniej, e do odparcia niemieckiego wdzierstwa zabiegi

Branickiego w pewnej mierze si przyczyniy. Król, prze-

konany, e Rosya przez wasny interes, jako przysza pro-

tektorka Rzplitej, musi dba o cao jej obszaru, nagli

o nowe rozkazy w sprawie Rady Nieustajcej, któreby mu
przynajmniej zostawiy gwardy, szalunek wakansów i do-

bór pierwszego kompletu Rady'). Zamawia sobie z Pe-

tersburga powcignicie Antoniego Sukowskiego, bo ina-

czej — uprzedza — król, szykanowany w Delegacyi, nie

znajdzie do staoci (fermete) przeciwko Prusakom. Niech

kady widzi, e wpywu króla w Rosyi nic nie moe zruj-

nowa ani przeciwway" *).

Nareszcie decyzya zapada. Panin uy wzgldem
Branickiego manewru, który w jzyku Sukowskich za-

sugiwaby susznie na nazw „skapinady". Niby naobie-

cywa duo, nagada sodyczy, a zatkawszy mu niemi usta

i nastroiwszy na ton mocno rusofilski jego relacye 'j, od-

>) Król do Branickiego 19 maja i 20 czerwca (j. w.).

*) J. w. 4 lipca: ,11 est indispensable que Stackelberg ait ordre de

dire a tous qu'ils doivent tenir avec le roi et qu'on cesse de le chicaner,

puisue Ton a vu une lettre de Petersbourg a Antoine Sulkowski par la-

uelle on lui mande qu'il sera toujours soutenu et que le grand genera

n'effectuera rien contr le Conseil Permanent. .. Si donc Panin desire

que le roi temoigne de la fermete contr les usurpations, ii est necessai-

re, que chacun voie qu'il n'y a rien qui puisse le ruineren Russie ou l'y

contrebalancer" lAU 1663). e król mia w tym wzgldzie niejak susz-

no, t. j
, e przemoc zbrojna nie leaa w interesie Rosyi, o tem wiad-

cz relacye Stackelberga z 22 marca i jeszcze bardziej z 18 lipca: „Votre

Excellence verra de la le resultat pour les affaires des limites. Les troupes

etrangres rentrees une fois en J'ologne, affaiblissant le cri de la justice

qui parle pour la Republique, ne founiiront plus que des pretextes a la

dechirer, ou peut-etre meme, pour la partager daYantage"* (AMSZ).

») Stanisaw August do Branickiego U sierpnia (AU j. w.l.
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prawi napowrót do Polski z listownem zleceniem do Sta-

ckelberga, aby wstrzyma ca wspóln akcy reformatorsk,

dopóki nie wróci hetman. Jednoczenie zwyk drog ka-

za posowi nie bra tamtego listu na seryo, owszem, dzia-

a za porednictwem Benoita i Reviczky'ego wedug po-

przednich wskazówek, i da przez nich niezwocznego

otwarcia obrad nad projektem Consilii Permanentis, za-

nim wróci Branicki ^). Cios hetmaski uderzy w próni.
Stackelberg móg sobie pozwoli na zdumiewajc enun-

cyacy, e choby carowa kazaa mu dziaa przeciwko Ra-

dzie, on jej nie usucha*).

Zreszt ten obrót rzeczy jakby przeczuto w Warsza-

wie. Wspózaborcy pojli, e jeeli Branicki wyjedna ener-

giczny krok rosyjski w obronie caej reszty Rzplitej przed

uchwaleniem Rady, to caa trójca ulegnie przedwczesnemu

rozbiciu, i Stanisaw August zwyciy na caej linii. Dla-

tego Benoit bez wzgldu na waciw intency swego ga-

binetu, streszczon w alternatywie: albo Rada, albo saski

nierzd^), obstawa waciwie ju tylko przy Radzie i za-

grzewa swych mocodawców do rozesania w Polsce kwa-

termistrzów z zamówieniami na 8-10 tysicy onierzy*).

On te pocign ku Stackelbergowi Reviczky'ego *). Chwi-

lowo wydawao si, jakgdyby cay wielki projekt wyszed
2 Berlina i lea gównie na sercu Fryderykowi oraz Pa-

») Panin do Stackeberga 28, 30 lipca i 1 sierpnia. Sbornik, CXXXV,
156—7, 162. Reminiscencya tej sztuczki w sowach Stanisawa Augusta,

wypowiedzianyci do Brauickiego 26 maja 1776, ob. Morawski, j. w.,

152. — Dreyer 13 sierpnia (A Kop).

») Ogrodzki do Branickiego 27 lipca (AU 1663).

•) Entretiens du roi avec Stackelberg 25 lipca (AU 1649).

*) Benoit do Gabinetu 27 lipca (AB). Tymczasem Fryderyk przez

cay rok 1774 pod adresem Benoita wyraa obojtno wobec caego
planu Rady: Pol. Corr. XXXV, 7-8, 283, 503, 507, a pod adresem Solra-

sa — e „ton ferm" ze strony Rosyi jest konieczny, tame, 461.

») Stackelberg do Panina 18 lipca (AMSZ).
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ninowi *), Tercet zestroi si nanowo, i 1 sierpnia powita

wracajc z wywczasów Delegacy jeszcze jedn drako-

sk not, dajc om dni do namysu na przyjcie wszyst-

kicti „esencyoiialnycli" punktów projektu. Dwory, owiad-

cza Stackelberg, ,cicc mie Rzplit rzdn, odstpi nie

mog od uoonej planty, tak dalece, e pierwejby si re-

zolwowali widzie zgub caej Polski, nieli j cierpie

duej w tym nierzdzie", i „gdyby wojska sprzymierzonyci

dworów z tej przyczyny do Polski sprowadzone byy, usta-

nie ju natenczas sposób przyrzeczonej medyacyi'' '). Po-

niatowski czeka jeszcze na Branickiego i kaza oznajmi,

e projekt poty bdzie lea „zakonnotowany", póki nie b-
dzie go mona uoy cznie z finansami krajowymi i kró-

lewskimi. Wtedy dopiero trzej ministrowie zdecydowali si

zaszactiowa króla, odsaniajc jego sekretne ukady gru-

dniowe. Napomknli o jakiej „konwencyi", i zaraz patny

patryota Czetwertyski podniós o to alarm. Przyczyli si
wani stronnicy dworu, dajc wyjanie »).

Nazajutrz Stackelberg notyfikowa szczliwie zawarty

pokój z Fort w Kuczuk Kajnardi, i doda, e gdy Najja-

niejsza Imperatorowa innej ju dystrakcyi mie nie bdzie,

tern wiksze okae staranie do uoenia dobrego Rzplitej

rzdu*). Ostrowski spieszy z powinszowaniem w imieniu

caej Delegacyi, ani pytajc o jej rzeczywiste w tym wzgl-

<) Tak pisa m. in. Branicki 1 lipca: „le Conseil Pertnanent n'est pas

un projet de Timperatrice, mais du roi de Prusse et de Panin"; T-po: .ex-

cepte Panin, ii n'y a personne qui ne desapprouve ce Gjnseil". Podobnie

król do hetmana 13 lipca: „Les ministres du roi de Prusse disent a Mr
Kwilecki que le projet du C. P. a ete imagine par la Prusse". Dalej nie-

równie trafniej; „On croit que Panin a pris cette idee de Saldem qui

disait a Varsovie qu'il reduirait le roi de Pologne a la condition d'un do-

ge de Yenise" (AU 1663).

*) Prot. Del. Zag. IV, 155.

») Entretiens du roi avec Stackelberg 2 sierpnia (AU 1649). Essen

do Sackena 6 sierpnia (AD).

*) Prot. Del. Zag. IV, 159.
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dzie uczucia. Czas by najwikszy przypomnie o tylokro-

tnie przyznanej delegatom swobodzie dyskusyi i decyzyi.

Uczyni to Szymon Szydowski z tym dokadem, e wi-

kszo pod brutalnym przymusem moe si ugi, ale gdy-

by si nawet ugia, to jednak nie ma ona prawa nic sta-

nowi z ujm dla króla. Sam tylko papie mocen jest roz-

wiza obustronne przysigi koronacyjne. „Jeeli wszyst-

kich gów ukoronowanych jest... interesem broni preroga-

tyw króla", to tembardziej sawa i powaga dworów peters-

burskiego i berliskiego wymaga, aby polecony przez

nie elekt nie poniós krzywdy. Wnosi wic kasztelan, aby

cay ustp o wadzy królewskiej wyj i pozostawi do

wasnej Króla Jmci rezolucyi w obliczu zgromadzonych sta-

nów. Koczy sowami: „Mamy panujcego króla, chc go

mie królem, ale nie do^).
CromwellSukowski potrzebowa caej doby, zanim

uoy i wygosi replik pod adresem przywódcy monar-

chistów. Przyzna si do wspóautorstwa reformy wraz z te-

mi osobami, których „charakter poczciwy i przywizanie do

ojczyzny nie szukay prónej chluby u postronnych lub

u swoich, ale sd imparcyainy postpków zostawiaj po-

tomnoci". „Przewietna Delegacyo". woa po raz dziesity

i dwudziesty, „czy moe ta prerogatywa królewska utrzy-

ma si w swojej teraniejszej caoci przy ustanowieniu

Rady Nieustajcej? Czy moe naród wolny pozwoli, aby

kilkadziesit osób, co dwa roki odmienione, mogy si sta

nie rad krajow, nie egzekutorami prawa, ale sabemi in-

strumentami woli jednego? czy wielu jest w narodzie tych

stoicznych filozofów, którzy z jednej strony widzc aski,

z drugiej postrachy, nie mieliby si chwyci szali intere-

su?" Jeeli mona byo odstpi od paktów konwentów za

zobopóln zgod króla i narodu, sankcyonujc rozbiór, to

i w sprawie prerogatywy takie odstpstwo jest cakiem mo-

») Tame, 160.
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ljwe, byle tylko „dobry i w równoci z nami urodzony

król, który w rycerskim bdc stanie, nieraz chwalebnie

przeciw prepotencyi dworskiej walczy", przyzna si do za-

wartej „konwencyi". „Kocham i szanuj króla, któregom

sam sobie obra, e do zgonu ycia wierny i przywizany

mu bd; ale gdyby inszej nie byo alternatywy, wo-

labym go widzie doem, anieli monarch' •>

Wszystko zawiso od wypowiedzenia si korony.

W walce o dusz królewsk krzyoway si ostatnie orc
stron. Marcin Lubomirski fataln polszczyzn wskazywa
rozwizanie w duchu do ut des: „lepszy stan zamierzamy,

bo wolniejsi by mamy'', nieche zarobi i król i wolno,
gotówka za prerogatyw! Stackelberg znowu: „Powtarzam,

e myli si kady w mniemaniu, i bez przyjcia Rady Nie-

ustajcej, pozwol wojska, wkroczywszy w kraj, opatrzy

dochody skarbu, ustanowi wojsko lub jakiekolwiek uczy-

ni rozrzdzenie: bo to jest nieodmienne przedsiwzicie

sprzymierzonych dworów mie Polsk rzdn i widzie j
w zupenej wolnoci *).

Antoni Sukowski rozpuci znów swój gadzinowy j-
zyk. Kama, jakoby tylko pitnastomiesiczny opór królew-

ski by przyczyn przeduajcej si klski; zion fury na

chytro i ambicy wiadomych kilku „faworytów, krwi z-
czonych", tych sprawców dziesicioletniej naszej bezczyn-

noci i anarchii; cay opór nowej wikszoci delegacyjnej

mieni podoci i nieszczliwem pochlebstwem wzgldem
tych „kilku odrodków"; — kwitowa w imieniu stanu ry-

cerskiego z pensyi w przyszej Radzie, jeeli zrezygnuj

z niej wszystkie ministerya, dykasterye i komisye, „od naj-

wyszego dostojestwa poczwszy". „Otwórz oczy, prze-

wietny miy stanie rycerski, jedyna staroytnej wolnoci

») Tame 166.

») Tame 167 sq.
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podporo! zwa krzywd, któr ponosisz, gdy wynioso,

ambicya, prywata coraz oddaleniem ci od wspoecznoci

rzdu nieprzerwane gotuje na ci wizy, w wiecznej zanurza

usiuje inakcyi i pod jarzmo przemocy zawabia!". Woa na

pomoc bratniego ductia Poniskiego, co „z mioci ojczy-

zny w tej burzy do steru bra si raczy", i miesznie krzy-

cza o jakiej swojej i towarzyszów ostatniej rozpaczy, i naj-

mieszniej cliwali te swoje dze dobrego obywatela, pa-

tryoty i prawdziwego republikanta *).

Aby nie wygldao, e opozycya, zwalczajca projekt,

nie ma do przeciwstawienia mu nic pozytywnego'), mar-

szaek Stanisaw Lubomirski przedoy 3 sierpnia z ramie-

nia „odrodków" „Myli" cakiem odrbne. Czy spodziewa

si jeszcze pocign za sob wikszo o tak pónej po-

rze, czy tylko manifestowa stanowisko „familii" i wogóle

starej arystokracyi, której mia przodowa w nastpnyci

latach? Jakkolwiekbd, nieprzejednanym i konserwatywnym

duchem owiane byy jego „Myli". Autorowi chodzio po-

prostu o reform dawnego Senatu przybocznego, o nawi-

zanie tradycyi do sekretnych rad z pocztków tego pano-

wania. Rad Nieustajc, wedug upodobania Lubomirskie-

go, tworzyliby król (z dwoma gosami), prymas, 18 sena-

torów i 14 ministrów z gosem stanowczym, 4 sekretarzów,

4 referendarzów i 8 pisarzów „cum voce informativa^ . Mini-

strowie wchodz tam z mocy samego prawa, czonków se-

») Tame 161 sq.

») W odpowiedzi na list z d. 3 sierpnia, w którym król wyjania

istot „konwencyi" (niepodpisanej zreszt), z 10 grudnia 1773 r , Stani-

saw Lubomirski odpisa: „Do nóg upadam W. Kr. Mci. Objanienie mi

dane przez W. Kr.Mo bd komunikowa selon Teiigence du cas; j'ai eu

hier occasion de parler a Mr de Stackelberg, et je lui ai dit qu'en bon

patriot, c'est un mai pour TEtat que la diminution des prerogatives roy-

ale, et que de la partager dans un corps, c'est perdre TEtat, c'est enra-

ciner la brigue et la cabale. J'aurai Toccasion en peu de mots de le dire

publiuement..." (BCz 799).
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natorów obiera Sejm nie bez udziau izby poselskiej. Uzu-

penienie kompletu w razie czyjej mierci odbywa si

przez kooptacy. Sfera dziaania jakby osnuta na dawnej

praktyce: obejmuje kierownictwo dypiomacyi, zwoywanie

sejmów nadzwyczajnycli, ukadanie wniosków na sejmy

z inicyatywy rzdowej, dozór nad administracy w drodze

napomnie i pozywania przed waciwe forum (byle nie

przed swoje wasne!), asygnacy ze skarbu na nage po-

trzeby, wyjanianie organom podwadnym wtpliwych kwe-

styi prawnycti, mianowanie czonków cztereci juryzdykcyi

w razie nagego midzy Sejmami wakansu; wreszcie „do

wszystkich urzdów i wakansów duchownych i wieckici

Rada Nieustajca ma prawo zarekomendowa Najjaniej-

szemu Królowi osoby" zdolne i zasuone, co zreszt nie

znaczy, iby król musia ow rekomendacy uwzgldni:
marszaek z gruntu przeciwny jest takiemu niszczeniu po-

wagi tronu. Posiedzenia maj odbywa si regularnie dwa
razy na tydzie przy minimalnem quorum 6 senatorów

i 4 ministrów. Protokóy podpisuj wszyscy uczestnicy;

mniejszo zaznacza swe odrbne zdanie. Sprawozdania —
na tajnych sesyach Sejmu; zamiast pensyi — nagroda od

Rzplitej po spenieniu fiinkcyi wedle zasugi. Termin urz-

dowania — od obioru na samym pocztku Sejmu, po zcze-
niu izb, przez cay czas obrad i potem w przerwie dwule-

tniej a do obioru nastpców — bo te i dawny Senat nie

zawiesza czynnoci na czas Sejmu ').

Niezalenie od wystpienia Lubomirskiego, ze strony

dworskiej znany nam Ignacy Kurzeniecki próbowa pod-

way stanowisko przyszej magistratury za pomoc sze-

^) Maieryay Nr. 33. O tej mowie ledwo krótka wzmianka w Pro-

tokóle, 178. Jest ona jednak drukowana osobno i w „Zbiorze mów ró-

nych w czasie dwóch sejmów ostatnich roku 1775 i 1776 mianych", Po-

zna 1777, I, 163—79. Wedug Essena, rei. 6 sierpnia, projekt marszaka

ogólnie si nie podoba (AD),
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regu poprawek. „Refleksye" jego zmierzay konsekwentnie

do utrzymania maximum praw królewskich, oraz zapobie-

enia naduyciom Rady albo jej organów. Poza krytyk

drobnych usterek, jak np. braku przepisów karnych na

wykroczenia konsyliarzów i zbyt atwych przenosin tyche

z departamentu do departamentu, umoliwiajcych nieod-

powiedzialno, pose piski uderzy w instytucy mar-

szaka stanu rycerskiego i w „skrzynk" zaale. Skoro

Rada ma by organem wykonawczym Sejmu, a nie rów-

noleg reprezentacy narodu, bez wasnego marszaka

moe si obej. Wystarczy jedna gowa, król, i gdyby

miaa istnie druga, to naleaoby j podejrzewa o takie

tendencye, jak staroytnego Oktawiana, który po zwyci-

stwie nad Antoniuszem nie chcia by dyktatorem, tylko

wanie trybunem. Skrzynka zaale z napisem periculum

in mora, zwaszcza przy tajnem gosowaniu, doprowadzi

tylko do szykan i przeladowa partyjnych. Kurzeniecki

mocno obstaje przy nietykalnej dystrybutywie królewskiej,

i za utrat samodzielnoci monarchy wobec póniejszych

doradców chce go wynagrodzi prawem mianowania pierw-

szego kompletu Rady. Zwaywszy pustki w skarbie, radzi

na pocztek nie dawa konsyliarzom adnej pensyi. Wresz-

cie, rzecz najwaniejsza i wysunita na czoo pisma, chce

odebra konsyliarzom prawo ponownego obioru i przepi-

sa, aby caa Rada tracia wadz z chwil rozpoczcia Sej-

mu. Dwie „magistratury" najwysze z trudnoci unikn-

yby kótni, wic ~ zgodnie z nauk Jana Jakóba Rous-

seau — „niech bdzie jedna panem, a druga sug, w nie-

bytnoci pana niech czyni porzdki, ale w jego przytom-

noci poty powinien by bezczynnym, a pan si oddali".

Dlatego te now Rad obiera si powinno nie na po-

cztku Sejmu, jak chcia projekt, ale pod koniec, oczywi-

cie, przy naleytem zabezpieczeniu obrad przed zerwaniem^).

*) Ob. Materyay Nr. 32; 8 sierpnia pose piski daremnie upomi-

na si o skutek swych Refleksyi, Prot. Del. Zag. IV, 217.
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Z szacunkiem przyj Stackelberg zdanie wielkiego

marszaka, nie odpowiedzia nic posowi piskiemu. Do-

czekawszy si nadejcia z Petersburga depeszy Panina^

obracajcej w nico zabiegi Branickiego, posa Modzie-

jowskiemu argument nieodparty: „Jeeli Rada Nieustajca

nie przejdzie dnia U b. m.. natycimiast wyrusz gocy
celem sprowadzenia wojsk cudzoziemskici; zapomoc de-

klaracyi we wszystkici prowincyach ogosi si króla od-

powiedzialnym za nieszczcia kraju; jeeli powstanie kon-

federacya, to si j zniszczy orem; jeeli za utworzy si

ona w Wielkopolsce przeciwko tronowi króla, to znajdzie

poparcie; wreszcie, w razie wojny domowej, trzej ministro-

wie nie pozwol na uoenie finansów królewskici ani

pastwowyci, ani tem mniej na urzdzenie armii" '). Pe-
nomocnik Katarzyny nie artowa. Przytem czste aluzye

jego i menerów bloku do owej tajemniczej konweiicyi sze-

rzyy nieufno wród posów •). Czas byo nareszcie wy-

jani zagadk. Posza tedy do króla wspólna deputacya

od obu stronnictw, obaj Sukowscy w towarzystwie Tur-

skiego, Lubomirskiego Stanisawa, Stempkowskiego, Szy-

dowskiego i paru innycli. Jedni szli po tani efekt zwy-

cistwa, drudzy z cikiem sercem po wyrok, który mia
przeci wszelk ich dalsz obron »).

W niedziel 7 sierpnia Stanisaw August na publicz-

nej audyencyi da odpowied przez usta kanclerza. Mó-
wiono, e sam by chory, e przedtem duo paka po no-

cach *). Rzeczywicie by zgnbiony, opadnity, ale spo-

kojny. Naley wiedzie, e audyency poprzedzia, jak

zwykle, wymiana ostatnich targów ugodowych midzy nim

i Stackelbergiem, w trakcie których pose obieca uwzgl-

») Entretiens avec Stackelberg, 6 sierpnia (AU 1649).

«) Stackelberg do Panina 7 sierpnia (AMSZ). Prot. Del Zag. IV, 179.

') Prot: Del. Zag. IV, 181-2, o wzdraganiu si regalistów.

) Essen j. w. 6 sierpnia (AD),
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dni kandydatów dworskich przy obsadzeniu pierwszego

kompletu Rady, tudzie doczy do waciwej listy cywil-

nej kilka zarezerwowanych starostw. Zreszt zatwierdzi

cay tekst królewskiej odpowiedzi na iiiterpelacy i rzuci

na osod obiecujce sówko: „Powiedzcie królowi, e te-

raz moe mn rozporzdza. Zrobi dla niego wszystko" *).

Tym nowym paktem Poniatowski nie pochlubi si

oczywicie przed izb. Ale z przebiegu waciwej walki

o reform nic nie zatai, bo nie mia co tai; przytoczy

autentyczne brzmienie dziewiciu punktów ultimatum i swe-

go biletu do Stackelberga. Oczyci si z insynuowanej

podejrzanej „wdzicznoci*, powiedzia wicej, ni chcieli

trzej ministrowie, bo nie pomin i owego ,memoryau**,

co zachca Katarzyn do nowych zaborów, (przemilczajc

zreszt osob Józefa II); wyjawi wicej, ni yczy sobie

pierwotnie Stackelberg, bo i pogróki grudniowe i wiee
wczorajsze, i t prawd zestawi z kamstwem obietnicy

trzech ministrów, danej 15 wrzenia, e chc „uznawa
wol narodu w wikszoci wolnych gosów delegacyj-

nych' ').

Deputacya zrozumiaa sowa królewskie, ale zrozu-

*) Król do ks. M. Poniatowskiego 7 sierpnia, ob. Zaczniki Nr 21.

*) Odpowied J. Kr. Mci deputowanym od Delegacyi sejmowej na

audyencyi publicznej dana przez ks. kanclerza w. kor. dnia 7 sierpnia

1774, druk spócz.; to w Prot. Del. Zag. IV, 188 - 192. - Stackelberg

do Panina 10 sierpnia: w królewskiej odpowiedzi by fasz „d'un memoi-

re que la Cour de Russie devait avoir recu, et dont ii detaille le conte-

nu. Bie loin de ravoir dit, je n'ai jamais pense", mowa bya tylko

o moliwoci nowego podziau w razie dalszego oporu (AM). Gdyby tyl-

ko powysza „Odpowiedi-* zawieraa wzmiank o memoryale, moglibymy
si waha, kto tu si mija z prawd. Lecz w Entretiens du roi avec

Stackelberg, spisywanych dla wasnej pamici króla, czytamy: ,(il) lui

annonce que Tempereur a ecrit en Russie: „puisue le roi de Pologne

se roidit sur sa prerogative, prenons ce prtexte, pour augmenter son lot"

(AU 1649 . Kama wic raczej w sierpniu Stackelberg, aby si usprawie-

dliwi przed Paninem z niedyskrecyi; czy nie kama pizedtem w grud-

niu o zachtach Józefa, to pozostaje jeszcze do sprawdzenia.
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miaa i to, co byo na samym kocu: e Stanisaw ^tej

zguby zaciga nie cice na kraj przez upieranie si przy

swoici prerogatywaci". Ju w przeddzie sformuowali

trzej sprzymierzeni dyplomaci swoje „sic volo, sic Jubeo":

„1" aby Consilium Permanens byo, 2® zoone z trzeci

stanów, 3' Król Jm nieodmiennie w niem prezydujcy,

4« gratia distributiva... przy Radzie, 5* aeby po zczeniu
si izb na Sejmie ant omnes materias byli obierani kon-

syliarze" ').

Jeszcze nie dawa si powstrzyma potok rozalonej

wymowy stronników dworskici. Turski sawi (8-go) ca-o dawnyci instytucyi krajowyci z wyjtkiem liberum

veto, które „le uywane, nie podobao si nam, podobao
si jednak obcym"; Kurzeniecki próbowa ratowa docio-

dzenie Sejmów i zawiso od nici Rady, krytykujc arty-

ku o obiorze tej ostatniej na pocztku Sejmu bez wzgl-
du na jego póniejsze dojcie lub niedojcie. Szydowski

pitnowa „potwarz" trzeci posów, zdemaskowan przez

wyjanienia królewskie, i uwydatnia ici wasne odstpstwo

od umowy grudniowej, skoro dopiero teraz namylili si
da rezygnacyi króla z prerogatyw nawet w imieniu na-

stpców. Lenkiewicz ciwyta si, jak deski zbawienia, teo-

ryi, e król nie ma prawa bez zgody wolnego Sejmu
zrzeka si ozdób majestatu *).

Jeszcze próbowali róni mówcy za przewodem Wil-

czewskiego wygrywa ostatni atut religijny. Poddali ten

ton sami posowie Rosyi i Prus, a podciwycili regalici,

dajc exkluzyi dysydentów z przyszej Rady i zniesie-

nia praw 1768 roku. Koataa si nadzieja, e duci boju-

jcego katolicyzmu poruszy sumienia i oderwie od bloku

niektóre dusze nieprzebudzone, dla których ojczyzna nic

jeszcze nie znaczya, lecz znaczya wiara. Rzeczywicie

') Prot. Del. Zag. IV, 187.

») Tame, 193, 199, 203, 206.



UADT NIBUSTAJGBJ 305

omal nie caa Delegacya obruszya si na dysydentów i w je-

den gos apelowaa do poparcia Reviczky'ego, jako przed-

stawiciela Jej Apostolskiej Moci ^). Musia Austryak napom-

kn o ustawach repninowskicti, jako idcycti zbyt da-

leko; ale na punkcie Rady ani na jot nie oddali si od
kolegów.2) i pod koniec sesyi 8 sierpnia, ku wielkiej rado-

ci bloku'), artykuy „nieodmienne" zostay uciwalone*)

wbrew wewntrznemu przekonaniu Delegacyi, a tembar-

dziej caego Sejmu. Przysza kolej na dyskusy szczegóow.

«) Tame 183 sq.

«) Tame, 197. Stackelberg do Panina 10 sierpnia (AMSZ). Por. So-

owiew, VI. 992.

») Husarzewski do Ogrodzkiego 16 sierpnia: ,Ce jour qui devait

€tre des pleurs et des gmissements en a et de rjouissance pour nos

dlgues. Pauvres idiots! lis sont k plaindre, ils ignorent sQrement qu'ils

ont sign i'arret de la mort de leur patrie" (BCz 704).

*) Essen do Sackena 10 sierpnia: król ma */, gosów (AD). Prot.

Del. Zag. IV, 211—4. Twardowski do Mniszcha 10 sierpnia: ,Te tylko

sowa wyrzucone, e si król zrzeka za siebie i za nastpców swoich'*

(BCz 3870).

Oeneza Rady Nieustajcej. 20



ROZDZIA XII.

Dyskusya szczegóowa. Czwarta potga rozbiorcza. Spór o doywotnio
prymasa i marszaka stanu rycerskiego w Radzie. Dalsze punkty sporne:

odpowiedzialno rzdu przed Sejmem, stosunek Rady do sdownictwa.

Prawo o Sdach Sejmowyci. Prawo uaskawiania. Rozgraniczenie terenu

midzy Rad a specyalnemi gaziami zarzdu. Urzdy kanclerski i mar-

szakowski. Napaci na Komisy Skarbow. Walka o przywileje buawy.

Sdy o roli ietmastwa. Kto bdzie mianowa oficerów i zgromadza woj-

ska? Sukces Branickiego. Departament Interesów Cudzoziemskich. Los

reformy parlamentarnej. Dwukrotne ordownictwo Stackelberga. Panin

nieubagany Sprawa reformy bezkrólewi. Zabiegi saskie. Wyczenie ksi-

t cudzoziemskich oraz potomków regnanta. Gwarancya rozszerzona. Pra-

wa Kardynalne. Koniec Delegacyi i Sejmu.

Kadry stronnictw si rozluniy. Delegacya zamienia

si w wielkie targowisko interesów, w „kancelary regen-

ta", jak mówi Lubomirski, gdzie wszyscy siebie nawzajem

potrzebowali i wszyscy pomagali do „przypieszenia spra-

wiedliwoci" sobie lub swoim bliskim. Opozycya przeciwko

Radzie zaniechaa wielkich, gwatownych mów, wnosia tylko

poprawki, czasem z dalek myl ukryt, i odwlekaa, o ile

moga, obrady, systematycznie spóniajc si na sesye oraz

dekompletujc uorum. Przypadkowe wikszoci uchwalay,

odrzucay, poprawiay róne paragrafy projektu. Czartoryscy

odstrychnli si od króla, jako od „czwartej potgi roz-

biorczej" ^), poczem Stanisaw August zawar z byymi wro-

*) Dreyer 21 grudnia (AKop).
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gami formaln ugod, przyj ich, sprowadzonych przez

Stackelberga, na audyencyi pojednawczej ^) i spieszy roz-

drobni swój kapita na zdawkow monet. W mylnej na-

dziei ocalenia choby czstki wadzy rozdawniczej, choby
nad 15 starostwami'), zawar ze Stackelbergiem nowy ukad:

mia mu codzie o 8 rano posya przez Glayre'a swoje

dezyderata, a pose mia królowi przez Buhakowa komuniko-

wa po sesyi osignite poprawki. Cae urzdzenie Depar-

tamentów Interesów Cudzoziemskich i Wojskowego zostao

pierwiastkowo omówione midzy nimi dwoma poza ple-

cami Poniskiego').

Kilka miesicy upyno, zanim Delegacya przebiega

ca ustaw. Przed samem gosowaniem nad „nieodmien-

nymi" punktami Stackelberg pod presy wielu delegatów

przyrzek te „nieodmiennie", e nadal zgromadzenie o wszy-

stkiem swobodnie bdzie decydowao*). Przewanie te
póniej podpowiada, doradza, nakierowywa, ale jak tylko

kto proponowa zmian, mogc podkopa porednio zna-

czenie Rady i podnie rol innych czynników administra-

cyjnych lub spoecznych, pose wtrca od siebie albo od

caej trójcy twarde „niewolno" *).

Pierwszy powany spór wywoaa rola prymasa w no-

wym rzdzie, i tu zaraz ujawnia si przewaga wzgldów
osobistych nad rzeczowymi. Stanisaw August pierwotnie

nie chcia dopuci w Radzie adnych innych czonków
doywotnich obok siebie. Potem, zdecydowawszy si za-

pewne dy do obleczenia purpur prymacyaln modsze-
go brata, biskupa pockiego, zmieni po czci pogld. Za

godnoci „pierwszego w ojczynie ma", wówczas nie-

*) Husarzewski do Ogrodzkiego 18 wrzenia (BCz 704). Dreyer

7-go (AKop). Sbornik, CXXXV, 290.

*) Essen do Sackena 13 sierpnia (AD).

•) Entretiens du roi avec Stackelberg, 21 sierpnia (AU 16i9).

*) Prot. Del. Zag. IV, 213.

») Ob. np. Prot. Del. Zag. IV. 256, 287.

20»
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obecnego w Warszawie Podoskiego, uj si jego ucze z Rady

Patryotycznej (1770— 1), Poniski (13 sierpnia). Sekundowali

przyjaciele, Twardowski i Ostrowski, ten ostatni zapewne

w przewidywaniu, e sam pierwej doczeka si prymatury,

ni biskupstwa krakowskiego. Chodzio o to, czy arcybi-

skup gnienieski wedug brzmienia projektu „co dwa lata

ipsojure bdzie zasiada, wakujc drugie dwa lata". Sprzeci-

wiali si temu Borcli i Lubomirski. Doszo do dziwnej wymia-

ny zda midzy marszakiem koronnym a Poniskim, gdy

pierwszy dowodzi, e takie wywyszenie prymasa sprzecz-

nem jest z „punktami nieodmiennymi", a drugi z kuglarska

po faryzeuszowsku dziwi si, jak mona cytowa taki akt

przemocy, skoro posowie obcy pozwalaj ode odstpi.

Jako i Stackelberg i Reviczky, cho z rónych powodów,
i sabo zoryentowani w sprawie, odezwali si za pryma-

sem, wbrew punktom nieodmiennym. Z boku pomóg czuj-

ny nuncyusz Garampi za porednictwem Turskiego, i przy

poparciu niektórych regalistów, jak Szydowskiego, projekt

od laski przeszed znaczn wikszoci^). Na czas bezkró-

lewia prymas otrzyma prezydyum Rady nawet w dwuletnim

okresie poza alternat*).

Analogiczna rónica zda wynika z powodu marsza-

ka stanu rycerskiego. Wiemy, e przeciwko doywotnioci
tego dygnitarza, choby ad personam tylko Poniskiego,

pierwszy stanowczo wystpi Panin, i pamitamy, z jakich

powodów: Rosyanin zlk si, eby z oratora nie wyrós
ponad gow króla grony dla ssiadów pensyonarz, jaki

Jan de Witt, czy te Heinsius. W danym razie mdry Ni-

kita przenidrkowa si zupenie, um za razum zaszo. a-
den potny trybun nie móg wyró w.Polsce bez Sejmu.

») Prot. Del. Zag. IV, 224—7. Wedug Garampiego (rei. 20 sierp-

nia u Theinera, IV, 596) król nie dopuci prymasa do staego (bez przer-

wy) udziau doywotniego w Radzie, aby nie stwarza w dyskusyi pre-

cedensu, po którym atwiej przeparby swoj doywotnio Poniski.

») Prot. Del. Zag. IV, 240.
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Ostatecznie, chocia za doywotnioci uj si Stackelberg,

róne ozdoby oratorstwa odpady, a termin caego ionoru

i pensyi skurczy si na danie Petersburga do trzecti lat.

Kuchmistrz przypisa ten zawód Reviczky'emu i tak zapa-

a do odraz, e chwali publicznie posów, którzy odma-

wiali podpisu pod traktatami rozbiorowymi *).

Ochonwszy, zmiarkowa, e dokucza królowi przez

trzy lata, a nie a do rilierci, byoby zamao, jak na jego

dawn krzywd i nowe zasugi. Pomyla wtedy o kupnie

podskarbst\^a od Wessla, a urzd marszaka stanu rycer-

skiego gotów by odstpi starszemu Sukowskiemu. Mia
wszake tyle sprytu, i opozycy paninowsk zatai i stra-

szy Poniatowskiego przez ksidza kanclerza, jakoby wci
jeszcze ciicia i móg utrzyma si przy doywotniem mar-

szakostwie; takim szantaem skania króla do jakich za-

kulisowych tranzakcyi*). Klienci brali jeszcze jego roszcze-

nia na seryo, a nieprzyjaciele, jak Lubomirski, Turski, Cze-

twertyski, Kurzeniecki, Sumiski, Jerzmanowski, chcieli wy-

kreli z projektu cay urzd, jako niepotrzebny, niebez-

pieczny i obmierzy. Std gorca utarczka (.17 sierpnia), za-

koczona poowicznem zwycistwem poniszczyków. Stan

rycerski otrzyma staego marszaka zamiast doranego prze-

wodniczcego; urzd i pensya pozostay, ale z terminem

dwuletnim, bez wyjtku dla kogokolwiek"). Daleko te byo
takiemu marszakowi do wymarzonego niegdy przez sze-

*) Kaunitz do Reviczky'ego 19 stycznia, odp. 29-go (AW).

*) Modziejowski do króla 15 sierpnia, odp. 16-go (BCz 799, ob. Za-

czniki Nr. 32). Husarzewski do Ogrodzkiego 6 wrzenia (BCz 704).

») Prot. Del. Zag. IV, 234. 24t—9. 253. 257-8, 374. Gównie na-

pastowa doywotnio Czetwertyski, i on to. wedug Garampiego, spowodo-

wa jej odrzucenie, Theiner 595. Por. jego ,Refleksye podane J. W. mi-

nistrowi dworu petersburskiego wzgldem ustanowienia Rady Nieustaj-

cej", przy Gosie w Delegacyi 8 sierpnia (druk. spócz.). Wrougtiton donosi

swemu rzdowi 31 sierpnia: Poniski przyzna mu si, e uwaa dzieo

sejmu za nietrwae i cice za rok uciec do Anglii (RO%
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fów bloku oratora czy cenzora. Sekretarz, te bez prawa

zastpowania marszaka, bez miejsca obok ministrów, po-

zosta szefem kancelaryi, urzdnikiem, z gosem doradczym,

którego obiera miaa Rada, i to jedynie z poród sekre-

tarzów, referendarzów lub pisarzów wielkich. Przez t uchwa-

, przepart nieznaczn wikszoci 1 9 sierpnia, odpada kan-

dydatura Antoniego Sukowskiego na „sekretarza stanu"*).

Z kolei przystpiono do okrelenia stosunków mi-
dzy Rad Nieustajc a wadz prawodawcz, sdow i ad-

ministracy podwadn. Im mniej zrobiono dotd dla Sej-

mów, tern czciej odzywaa si obawa, e organ, uprzy-

wilejowany cudzoziemsk protekcy, nie zechce zwoywa
ich we waciwym czasie, ani te stosowa si do ich

woli, a moe nawet przywaszczy sobie ich funkcye. Dla-

tego to taki niepokój wznieca ów urzd marszakowski.

Cytowano przykad Komisyi. które z powodu zamieszek

krajowych przeduay swe urzdowanie ponad termin. An-

toni Jabonowski „wnosi, e gdyby Consilium Permanens

miao by sprzeczne Sejmom, aby natenczas województwa

uczyniy manifest de non praestanda oboedientia" (31 sier-

pnia*) Czetwertyski proponowa odpowiedzialno sdo-

w czonków Rady wobec Sdu Sejmowego. Wrócia kwe-

stya 8 listopada i uwiza w sprzecznoci: skoro gosowa-

nie w Radzie miao by po czci tajne, nie mona byoby
pozywa bezimiennej wikszoci, a pozwoli na vota separata

Poninski nie chcia, boby wtedy „kady sobie w protokóle

pisa panegiryki". Sukowski obstawa przy odpowiedzial-

noci solidarnej caego gremium, i to musiaoby naprowa-

dzi na jedynie waciw w normalnych warunkach drog —
odpowiedzialnoci politycznej. Trudno jednak zaprzeczy,

e w czasach wyjtkowych, jak ówczesne, wobec natoku

takich aspirantów, jak sam wojewoda gnienieski, jak

1) Prot. Del. Zag. IV, 260-1.

*) Tame, 313 i 362 (powtórnie — 9 wrzenia}.
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Poniski, Modziejowski i S-ka, odpowiedzialno krymi-

nalna konsyliarzów, i to w uproszczonym, nielitociwym

trybie bya naglco potrzebna. Chwilowo zachwiaa si re-

gua tajnoci gosowa w Radzie. Sukowski proponowa,

aby wota raz byy gone, a drugi raz sekretne: replikowano

trafnie, i wtedy konsyliarze poprostu inaczej gosowa
bd jawnie, a inaczej tajnie. Marszaek Lubomirski by za

zupen jawnoci. Branicki (przytomny ju po powrocie

z pónocy) rzuca niedorzeczn myl, aby nad propozycy
oczywicie szkodliw dla pastwa, za sprzeciwieniem si je-

dnego czonka, nie mogo by gosowania, i aby taki opo-

nent odpowiada potem za swój gos na Sejmie. Równao-
by si to przeszczepieniu liberi veto do naczelnej administra-

cyi 1). Skoczyo si na tem, e ustanowiono w zasadzie odpo-

wiedzialno sdow Rady przed Sejmem zwyczajnym, ale

uniemoliwiono zbiorow odpowiedzialno polityczn: bez

wzgldu bowiem na czyny i denia rzdzcego kompletu,

ani mniej, ani wicej jak Vs j^go miaa by obierana na

dalsze dwa lata.

Niemniejsz trudno wywoaa w niewiczonych umy-
sach panów delegatów kwestya stosunku Rady do sdo-
wnictwa. Czetwertyski, zajady nieprzyjaciel nowotworu

Sukowskich, ^dawa wiele racyi, dla których pod adnym
pretekstem nie powinno sobie to Consilium Perntanens

przywaszcza judykatury, bo niemasz kraju, aby sdzia by
egzekwujcym i sdzi, i e pod paszczem tych punktów

aden obywatel nie mógby zosta pewien swego ycia"

(22 sierpnia). Wojewoda gnienieski, od pocztku spra-

gniony wszelakiej wadzy dla swego dziecicia, próbowa
argumentowa wysoko-teoretycznie: e kiedy kady ukrzyw-

dzony obywatel ma gród, ziemstwo, trybuna, to i ukrzyw-

dzona ojczyzna, w razie obrazy majestatu, zbrodni'stanu, zdra-

dy, winna znale obron w juryzdykcyi Rady Nieustajcej.

*) Tam2e, 15H sq.
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Czujc jednak zapewne, e co w tym wywodzie szwan-

kuje, wyrywa si otwarciej: „ju to nie sekret, e poryw-

cze na zgub Rzplitej spiski day ssiadom t nieszczli-

w por do podziau kraju naszego, trzeba wic na to ia-

mulca, jeeli do reszty zgin nie cicemy". Pi do Konfede-

racyi Barskiej, ale mia te na myli przeczuwany powszeci-

nie wybucti gniewu narodowego, który grozi starciem

z oblicza ziemi jego samego i wspólników. Jerzmanowski

odpowiedzia, nie krpujc si obecnoci trzech dozor-

ców: „Jeeli Konfederacya Barska nie posza pomylnym
skutkiem, nie inn przyczyn kady widzi, tylko niejedno
umysów; w stracie, w której jestemy kraju, powinnimy
upatrywa okolicznoci odzyskania onego" *).

Poniski gotów by poprzesta na ustanowieniu spe-

cyalnych Sdów Sejmowych, któreby sdziy wymienione

przez Sukowskiego przestpstwa. Istotnie uchwalono potem

osobn konstytucy o Sadach Sejmowych na zbrodnie ma-
jestatu i stanu, oraz do spraw denegati judicii, corrupio-

nis Judicis, perjurii ac oppressi civis liberi, które to wszyst-

kie sprawy, wedug pierwotnej intencyi Sukowskich, miay
podlega Radzie, a teraz przeciwnie, przeszy do kollegium,

zoonego ze wszystkich ministrów, senatorów i 54 szlachty,

obieranych na Sejmie, z wyranem wyczeniem 37 czon-

ków Rady. W razie pozwania ministra lub senatora w cza-

sie midzysejmowym miaa Rada umylnie w tym celu

zwoa Sejm nadzwyczajny, ale komplet sdzcy pozosta-

waby ten sam, co poprzednio*). Szczegóowych przepisów

o pozywaniu czonków Rady przed tene sd w przerwach

midzy Sejmami nie uoono. — Zanim do tej uchwa-

y doszo '), opinie chwiay si mocno, i zapd prze-

ciwko zachannoci nowego Tryboniana by wielki. Cho-

») Tame, 264—8.

«) Vol. Leg. VIII, 118-122.

') Czytanie zaczto 31 sierpnia, Prot. Del. Zag. IV, 313; Theiner, 597.
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cia wszyscy wiedzieli, e Rada ma sprawowa naczeln

wadz wykonawcz, jednake nawet tak wytrawni ludzie, jak

Stanisaw Lubomirski (26 sierpnia) dostrzegali niebezpie-

czestwo despotyzmu w przyznaniu jej ogólnej „egzekucyi

mocy prawa", a to wobec braku czynników, któreby mogy
równoway jej si. Niektórzy kwestyonowali nawet prawo

Rady do wykonywania wyroków, i sam Prusak Benoit mu-

sia imieniem trzech dworów broni zupenej kompetencyi

wykonawczej Rady. Dopiero Massalski jasno wyuszczy
róno funkcyi rzdu, prawodawstwa i sdownictwa, przy

czem ostrzeg przed bezkarnoci monych grzeszników:

„std zamieszanie w kraju, std porywcze konfederacye,

a z nich nieomylna reszty królestwa zguba". Odrónienie

powysze trafio do przekonania wszystkim, i ono to po

gruntownej dyskusyi wpyno na decyzy o wyczeniu
czonków Rady z Sdów Sejmowych*).

Dalsze rozgraniczenie wadzy wykonawczej i sdowej
przeprowadzono na punkcie uaskawienia. Z pierwotnego

zamiaru Sukowskich, aby Rada wtrcaa si do wszystkich

spraw przez ewokacy, apelacy lub rewizy procesów, nie

pozostao prawie nic. O resztk, t. j. o prawo uaskawiania

posprzeczali si (od 27 sierpnia) zwolennicy i przeciwnicy

króla. Stanisaw Lubomirski uwaa je wogóle za zbytecz-

ne, czem da powód do duszej rozprawy teoretycznej.

Massalski popisywa si Beccari, Sukowski znajomoci
procesu niewinnego Galasa, Gurowski, podkomorzy gnie-

nieski, i Gomoliski instygator licytowali si nawzajem

w humanitarnych tyradach na temat kary mierci, a ukrad-

kiem zmierzali do przekazania juris aggratiandi Radzie,

narówni z innemi prawami Majestatu. Byo w tych mowach
utajone ostrze przeciwko znanemu z surowoci marszako-

wi wielkiemu, ale byo i inne, antykrólewskie. Na gruncie

szwedzkim w epoce wolnociowej najwicej okazyi do da-

M Tame IV, 284 290.
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rowania win dostarczay procesy o spiski monarchistów,

i król bezwadny patrza na spadajce gowy swyci stron-

ników. Widoczn byo rzecz, i nasi naladowcy ustroju

szwedzkiego, nie mogc zreformowa Sejmu, a pragnc jak

najabsolutniej rzdzi krajem przez Rad, cic jej zostawi

na krytyczne wypadki prawo ycia i mierci. To te ludzie,

niezaleni od ich kliki, nawet nie-regalici, jak Lubomir-

ski, sieradzanin Tymowski (17 wrzenia), rezerwowali spor-

n prerogatyw dla Sejmów. W trakcie obrad tak mao
gosów owiadczyo si za Rad, e Sukowski spróbowa

przemyci swój wniosek, udajc go za identyczny z pew-

nem przemówieniem Modziejowskiego, które naprawd do-

tyczyo tylko dopuszczalnoci uaskawiania wogóle, ale

nieprzesdzao kwestyi, kto je ma sprawowa (19 t. m.)»);

Stanisaw Lubomirski dostrzeg i przeci szacherk w sam

czas. Wznowiona w listopadzie dyskusya nad tym przed-

miotem posza w odwlok, bo Sukowski i towarzysze nie

czuli si na siach do przeparcia podanej decyzyi").

Te same trzy gówne tendencye, regalistyczna. Su-

kowskich i zachowawcza magnacka, stary si przy rozgra-

niczaniu kompetencyi Rady z polem dziaania innych or-

ganów wykonawczych '). Konserwatyzm kry tu w sobie pier-

wiastki dwojakie: spadkobierców programu Czartoryskich,

którzy stawali w obronie ich dziea, t. j. Komisyi Wojsko-

wych i Skarbowych, oraz obroców hetmastwa.

Stosunkowo bez trudu zaatwiono spór z pieczci

i lask. Chciao si pierwotnie Sukowskim, moe dla do-

kuczenia Michaowi Czartoryskiemu, aby Departament Spra-

li Tame, 292-3, 299, 301, H09-403. Mylnie podaje Szujski, 518,

jakoby 18 wrzenia przyznano prawo uaskawiania Radzie.

») Prot. Del. Zag. V, 158-9, 163.

») Drukowane projekty Departamentów, jak wida z relacyi Drey-

era z 28 i 26 lutego, oraz 16 marca, powstaway jednoczenie z ogólnym

planem Rady (AKop). Podobnie pisze Geret do biskupa Kierskiego 19 marca,

Schmitt, Materyay, U, 217—8.
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wiedliwoci wchon zupenie i zastpi dawn Asesory,

ale ju podczas pisania projektu przyciodzia refleksya, e
stary Sd Zadworny nieatwo wyrwa z korzeniami ^). Kanc-

lerze mieli swoici ludzi, otrzaskanyci ze skomplikowan,

wielorak funkcy ich juryzdykcyi. Chciao si tedy pozo-

stawi Asesory pod nadzorem Departamentu, aby tene co

dwa tygodnie przeglda jej sprawozdania i móg wstrzy-

mywa do Sejmu wykonanie niesusznych wyroków, albo

nawet zmienia je w razie jawnej niezgody z prawem. Ko-

niec kocem juryzdykcya pieczci pozostaa nietknita, tyl-

ko do boku „urodzonym asesorom" t. j. sekretarzom, re-

ferendarzom i pisarzom, przydano, jakby dla formy czy te
dla pensyi, dwóch senatorów i czterech sdziów ze stanu

rycerskiego z gosem stanowczym. Instygatorom i metry-

kantom jakote innym osobom, zaproszonym przez piecz-

tarzów, przyznano gos doradczy. A Departament Sprawie-

dliwoci, jako co odrbnego od Asesoryi i wyszego
nad ni, nie powsta wcale'). Pozatem czynnoci natury

dyplomatycznej, jako to rokowania z obcymi posami, przyj-

mowanie i podawanie not i t. p., przeszy do Departamen-

tu Spraw Zagranicznych. By projekt, aby zabra kancle-

rzom wadz sdow nad miastami i przenie j na mar-

szaków, ale Lubomirski nie siga po cudze prawa i po-

przesta na obronie swojego ministeryum '). a nawet ujmo-

wa si za prerogatywami kanclerzy, w zastpstwie nieo-

becnego, bliskiego mierci Czartoryskiego. Chcia n. p. za-

strzedz, aby stróe praw zachowali takie prawo remon-

stracyi wobec Rady Nieustajcej, jakie mieli wobec króla,

>) Projekt: „Kanclerze Wielcy obojga Narodów*, druk spócz. (AU
321), orygina francuski p. n. „Le grand chancelier et la justice des vil-

ks" w TPX; ob. Materyay Nr. 34.

*) Dyskusya toczya si 17 padziernika, Prot. Del. Zag. V, 67 sq.

») Wspomina o tern marszaek w mowie, mianej na nastpnym sej-

mie, 6 wrzenia 1776 r., ob. Dyaryusz tego sejmu, str. 71,
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to jest sigajce a do odmowy pieczci na aktach nie-

konstytucyjnych; stano jednak na tem, e Rada, wysu-

chawszy przeoe kanclerza, moe nad niemi przej do

porzdku dziennego ').

Ciszy by porachunek z kluczami, buaw i przy-

bocznemi Komisyami tych urzdów Komisya Skarbowa •),

najpierwsza, jak udao si Czartoryskim ustanowi, najza>

suerisza, przeznaczona od pocztku do wielkich dzie, bo

wogóle do inicyatywy reformatorskiej i do uchwalania ró-

nych ulepsze albo innowacyi na gotowej podstawie praw-

nej, wci jeszcze duo znaczya w kraju, nawyka rzdzi,

gospodarzy, miaa setki funkcyonaryuszów podwadnych

i duo dowiadczenia. T si mona byo ochrzci inaczej,

ale nie atwo byo przeistoczy lub zastpi czem innem.

Lecz na ni wanie zawzili si szczególnie dotychczaso-

wy podskarbi Wessel i przyszy — Poniski. Wiedzieli oni,

e nowy Departament Skarbowy, choby go zoy z naj-

powolniejszych kreatur i najhojniej wyposay, z ca tech-

nik percepty i rachunkowoci nie da sobie rady; wic
chcieli Komisyi zostawi prac. Departamentowi da wa-
dz, a urzdowi podskarbiskiemu zyskowny zaszczyt mia-

nowania oficyalistów. W trakcie obrad (20 padziernika)

Poniski dogadza sobie zoliw, a goosown krytyk

Komisyi; broni kolegów prezes, Andrzej Moszczeski, wo-

jewoda inowrocawski. Kiedy komisarz Fryderyk Moszy-
ski zaproponowa, aby Komisya przedoya swoje uwagi co

do Departamentu, spotka si z niechtn odpraw. Projekt

wprowadzenia do tego ostatniego podskarbich nadwornych

nie podoba si take, bo poniszczycy bali si regalistów

») Prot. Del, Zag. V, 71 (18 padziernika). Projekty „Marszakowie

Wielcy obojga Narodów* oraz ,Ustanowienie Departamentu Policyi czyli

Dobrego Porzdku w Radzie Nieustajcej'', druk spócz. ;AU 321i;or>'gina

francuski tego ostatniego ob. Materyay Nr. 35.

*) Najobszerniej pisa o niej dotd Korzon, Wewn. Dzieje, wyd.

2, t. III, 80 sq. i 193 sq.
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Kossowskiego i Tyzenhauza. Najdraliwsz byo kwesty,

kto ma „rezolwowa" projekty, wymagajce nakadu pie-

ninego ze strony skarbu. Jedna strona pragna, aby

Komisya decydowaa o wszystkiem ,cum referentia" do De
partamentu, t. j. aby Departament zatwierdza lub odrzuca

jej wnioski. W imieniu drugiej Stanisaw Lubomirski, jaw

ny inicyator Komisyi z r. 1764, da dla niej zupenej sa

modzielnoci zgodnie z pierwotn ustaw. Ale starszy Su
kowski przenika zamiar nieprzyjaciela: „Naostatek", mówi

z sarkazmem, „ta Rada Nieustajca bdzie u nas tej wa
dzy, co u Tatarów Lama: wszyscy o nim wiedz, wszyscy

w osobie jego znaj najwysz juryzdykcy, przecie go

nikt nie widzi, i wezyr pod imieniem jego absolutnie ca-

ym rzdzi narodem". Jednak decyzya zostaa i nadal przy

Komisyach, i tylko w drodze wyjtku móg nadal autor od-

rzuconego wniosku apelowa do Rady ^). Król chcia wy-

robi dla Komisyi take prawo mianowania oficyalistów skar-

bowych, ale usysza z szeregów wasnych stronników , e
taki porzdek nie zapobiegnie w zarzdzie skarbowym nepo-

tyzmowi: komisarze forytowaliby na posady krewnych lub

duników, lepiej wic, aby superintendenci proponowali

naraz wielu kandydatów, a Komisya obieraa jednego •).

Uchwalono wreszcie przepis, który mia chroni zarzd

i od napywu podejrzanych kreatur samego podskarbiego

(mianowicie Poniskiego), i od skutków koteryjnego du-

cha komisarzy: nominacya stana przy podskarbim, a roz-

trznienie zdatnoci osób, przyjcie lub odrzucenie zasta-

wu (kaucyi) — przy Komisyach. Departament poprzesta

na kontroli nad percept i ekspens.

Mniej moe interesów, ale wicej gbokich nami-

tnoci poruszy spór o Departament Wojskowy. Gówn,

M Obrady toczyy si gównie od 20 do 24 padziernika, Prot. Del.

Zag. V, 79 sq. Projekt drukowany w AU 321.

*) Rapport de 17 Octobris 1774, ob, Zaczniki Nr. 24.
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bohatersk rol odegra w nim hetman polny Ksawery Bra-

nicki (obaj wielcy hetmani trzymali si zdaa od Delega-

cyi — Wacaw Rzewuski w dalekich Podhorcach, Micha

Ogiski na tuaczce, przewanie w Paryu). Zaraz po for-

sownem uchwaleniu „punktów nieodmiennych" Stanisaw

August odwoa z Rosyi Branickiego, ostrzegajc, i Sta-

ckelberg zechce wykocza ustaw Rady bez niego >). Wró-

ci Branicki we wrzeniu, peen wysokiej o sobie prezump-

cyi, jakgdyby pobi Austry i Prusy, a ocali Polsk. I za-

raz, jakby na zstpiy wszystkie duchy zmarych Sieniaw-

skich, Potockich i tych Gryfitów Branickich, których sam

gania za bezkrólewia na czele zacinych rot „familijnych",

zatkn wysoko na swym sztandarze honor buawy. Przez

to poczu si w przeciwiestwie i do rzeczników Rady, i do

twórców Komisyi Wojskowych, Czartoryskich. Wedug pier-

wotnych zamiarów Salderna i Panina hetmastwo miao
odzyska swe splendory kosztem Komisyi. Potem jednak,

w grudniu 1773 roku Stackelberg poprosi o zwolnienie od

tego reakcyjnego zadania*), i uzyska je tem atwiej, e
Branicki ze swym pówaryackim animuszem nie wzbudza

wcale zaufania Rosyi. Rozkaz Panina z d. 11 stycznia 1774

roku zaliczy wadz hetmask do tych spraw, w których

mona byo zda si na opini wikszoci*), a Stackelberg

ow opini wyinterpretowa po swojemu, na niekorzy bu-

awy. Kiedy wic Branicki po powrocie spróbowa dowol-

nie regulowa swój stosunek do Departamentu Wojsko-

wego i pocign za sob sabego króla, znalaz opór w po-

le rosyjskim. Podobno nie znalaz go natomiast w Po-

niskim, dawnym przyjacielu z czasów suby u Woko-
skiego Sycha byo, e hetman zostawia woln rk pod-

skarbiemu co do Komisyi Skarbowej, aby w zamian wy-

^) Korespondencya króla z Branickira, król 11 sierpnia (AU 1663).

») Materyay Nr. 31.

») Sbornik CXVIil, 500.
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robi sobie jak najwicej wadzy^). Dopiero Stackelberg

pierwszy ostrzeg króla, czem trci pretensya Branickiego

do ukadania Departamentu Wojskowego"), niebawem te
kilkunastoletnia walka opozycyi magnackiej z królem i Ra-

d, przeprowadzona po czci pod wezwaniem buawy, po-

twierdzia suszno tej przestrogi.

Gówne szkopuy byy dwa: kto bdzie mia jaki

wpyw na promocy oficerów, i kto moe ciga do kupy

wojsko. Gosy zrazu bardzo si rozstrzeliy: Lubomirski

cicia (29 wrzenia) opisa wypadki, kiedy poruszenie armii

moe nastpi za wol hetmanów; Wilczewski (7 padzier-

nika), przypomniawszy sobie adjutanckie lata przy boku

Józefa Potockiego, gotów by dla osabienia Rady przy-

wróci buawie cakowite dowództwo i „wiadczy si ii-

story narodow, jak ietmani bronili Rzplitej i jej dzier-

aw", a jeeli odstpowali od powinnoci, to i na to znaj-

dowa si pod rk sposób: „wiadkiem s tego zwizki

wojskowe, które zawsze s gotowe przeciwko tietmanom,

sprzeciwiajcym si pomylnociom ojczyzny". Drugi gówny
orator tietmaski, Tymowski, wszystkie nieszczcia Rzplitej

wywodzi z ustaw 1764, 1766 i 1768 r., ograniczajcycli

urzd wodza. Przedtem „kwitna wolno narodowa, bez-

pieczestwo narodowe byo zactiowane tak, e cay naród

za królów Augusta II i III przez lat 60 w niewzruszonym

pokoju zostawa*)". Potem — „podnieli dysydenci konfe-

M Rapport de 17 Octobris, ob. Zaczniki Nr. 24.

*) Korespondencya króla z Branickim, 24 sierpnia: Stackelberg fait

prevenir le roi qu'il eprouve des difficultes pour le Departament de la

Guerre selon les vues du grand gneral". 9 wrzenia: .Stackelberg cher-

che k eluder les ordres qu'il a recu de Panin au sujet des pouvoirs du

grand genera et pretexte que cela nuira aux interfits du roi" (AU 1663).

») Stanisaw August dopiero na sejmie Mokronowskiego znalaz

sposobno do odparcia takich twierdze: ob. jego mow d. 2'i wrzenia

1776 r.: „...od czasu Mieleckiego, który by pierwszym doywotnim het-

manem za Stefana Batorego (bo Tarnowskiego przywilej by tylko dla

niego osobistym) od tego samego czasu, w którym buawy doywotnemi
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deracy, po grodach wszdzie gwatownie cum assistentia

milltari oblatowali, naostatek przez Konfederacy Radom-

sk, pod któr i Sejm odprawiony, w nieszczliwy traktat

wprowadzili, a Komisya Wojskowa przez szpary na to pa-

trzya, gdzie byo potrzeba ordynowa wojsko na pogro-

mienie konfederujcycli si, consulto w odlegych miejscach

wojska rozoya, niejako czas dajc do zmocnienia kon-

federacyi. Po nastpionym traktacie, gdy si zjawia Kon-

federacy Barska na obron wiary, wolnoci i dawniejszych

praw narodowych, Komisya Wojskowa bezczynn staa si!

Gdyby by samowadny hetman, alboby rozgromi konfe-

deracy, alboby si czy do niej; mocniejszaby bya po-

dobno, wsparta regularnym wojskiem, tych ruin nie do-

znaaby Rzplita z ostatnim spustoszeniem kraju, aniby tak

znaczne kraje nie poszy w rozerwanie". Z tej mieszaniny

prawdy i baamuctwa miao wynika, e hetmanowi naley

si cakowita komenda. Radzie — kontrola nad legalnoci

jego czynów i mono pozywania go przed sd, a Ko—
misyi — nic. Podobnie mówi Tooczko, pose wokowy
ski, z t rónic, e nie ujmowa si za ruchem barskim,

tylko gromi Komisy, i supponowa najszczliwszy obrót

wszystkich rzeczy minionych, gdyby Czartoryscy nie skr-

powali hetmanów. Z przeciwnej strony Buharyn umia na-

pitnowa dawne gwaty hetmaskie, ale i on da zwi-

nicia Komisyi Wojskowej, która w ten sposób staa si
kozem ofiarnym za wszystkie winy króla i narodu z cza-

sów wojny domowej ^).

Sprawa bya pierwszorzdnej wagi. Od tego, czy

by zaczy, i wadza królewska zmniejszon by zacza; pytam si,

czyli granice ojczyzny naszej, czyli powaga w Europie narodu naszego

powiksza si czy umniejsza od tej daty, kwitn czy widni zaczy?
Niech mi na to odpowie ktokolwiek wiadom historyi naszej'. Dyaryusz

Cieciszowskiego, 180.

1) Prot. Del. Zag. IV, 436 sq.; V, 20—32, 38, 42, 43 (mowa Utow-
skiego, posa krakowskiego) 55.
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hetman czy te Rada Nieustajca sprawowa bdzie rzd
nad wojskiem, zaleao, czy sia zbrojna pastwa popadnie

w zaleno od stojcej poza hetmanem koteryi magna-

ckiej, czy te wszystkie nici przez K-ad cign si —
w Petersburgu. Trzeciego ani czwartego rozwizania, t. j.

oddania wojska w rce króla lub narodu, nie mogo by,
póki król mia by prezydentem Rzeczypospolitej *), a par-

lamentaryzm nie uzyska zdolnoci do ycia. To te lu-

dzie, którzy nie ufali dzieu Sukowskich i Stackelberga,

szli na lep patryotycznych frazesów Branickiego. Król sam

nie wiedzia dobrze, czego chcie, a nie mia serca oprze
si przyjacielowi '), ale niektórzy dependenci dworscy, czu-

jc, jaki to duch czepia si przywilejów buawy, z dwojga

zego woleli Departament. Ostatecznie, jak i w innych ana-

logicznych wypadkach, przyznano Departamentowi wadz
nadzorcz nad Komisy Wojskow, a zarazem zdjto znacz-

n cz dotychczasowych pt z buawy. F^owiedziano

wprawdzie, e „karno, posuszestwo, mujstra, ubiór,

wojska rozlokowanie, dywizyi wyznaczenie miejsc..., jednem

*) Sukowscy wobec kwestyi spornej midzy tietmanem, Departa-

menlem i Komisy trzymali si dyrektywy, aby co mona uzyska dla

Departamentu, a niczego nie darowa królowi i zblionej do Komisyi.

Ks. August ciwilowo chory i nieobecny, pisa do Antoniego 5 padzier-

nika: „.. nous sommes dans une crise, ou ii faut dcider, si nous vivrons

dans un gouvernement libr et independant, et . ..le nom ni le titre ne

font rien, d6s que le despotisme doit exister en Pologne. Nous combat-

trons contr, ainsi que nous TaYons fait depuis dix huit mois, mais nous

avons besoin d'6tre soutenus, lorsue la vogue momentanee nous mena-

ce d'un turnum qui causerait peut-6tre a jamais le malheur de la patrie".

Okoo tego czasu, b. d.: .Prenez gard, au nom de Dieu, vous-meme et

conjurez le ministre imperial de Russie de ne pas permtttre qu'on fourre

aujourd'hui, comme Ton a deja tente hier, quelques articles, pour tendre

Tautorite royale et surtout qu'il ne soit rien decid sur celle des grands

gneraux'' (TPN).

») Dreyer 11 padz., wróy trafnie, e król si prdko zawiedzie

(AKop).

Geneza Rady Nieustajcej. 21
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sowem, komenda generalna wojska dependowa bdzie
jedynie od hetmanów wielkich", ale fortyfikowanie nowych

miejsc uzaleniono od woli Sejmu, powoanie urlopowa-

nych — od Rady Nieustajcej, stron gospodarcz i s-
downictwo w sprawach, gdzie choby jedn stron jest

wojskowy, zostawiono Komisyi. By to porzdek daleki od

konsekwentnego przeprowadzenia jakiejkolwiek myli po-

litycznej, i urzdzenie spraw wojskowych odnioso silniej-

sze, ni jakakolwiek inna dziedzina rzdów, pitno tymcza-

sowoci.

Przedtem jeszcze, we wrzeniu, zaatwiono niesycha-

nie draliw kwesty organizacyi urzdu spraw zagranicz-

nych. Projekt, zapowiedziany 20 sierpnia, a wniesiony po

trzech tygodniach przez samego Stackelberga, by dzieem
królewskiem, powstaem za wiedz posa '). Dziwne to mu-

siao robi wraenie, gdy Rosyanin poucza Delegacy
o koniecznoci zachowania sekretu, bo na nim „najwicej

zawis interes Rzplitej", i trafnie zauway z tego powodu
Czetwertyiiski, e „jeeli jest potrzebny Departament, to

powinien by tak uoony, eby j. w. ministrowie cudzo-

ziemscy o jego uoeniu nie wiedzieli, i nie wdawali si
w t rzecz, która ma by przed niemi samemi sekretem;

niech bdzie król i ministeryum informowane, ale nie cu-

dzoziemcy" 1). Wszystko to byo pikne, ale znamy ju
z kilku przykadów osobliwe nastpstwa piknych przemó-

*) Ks. Teofila Sapieyna zapisuje w swym dzienniku pod d. 27 pa-
dziernika, zapewne wedug listu Anny Jabonowskiej, e szefowie Dele-

gacyi podpisali z królem ukad, wedug którego Departamenty Spraw Za-

granicznych, Wojny i Policyi miay by przyjte ,suivant les projets, con-

certes avec le bar. de Stackelberg" iB Pol). Jest to wiadomo nader praw-

dopodobna, a co do Spraw Zagr. i Policyi - pewna. Istniej dwa proje-

kty ustawy o Hetmanach, drukowane spóczenie, AU 321; oba przeszy

prawie cakowicie, tylko fortyfikowanie nowych miejsc pozostawiono do

uznania Sejmu.

») Prot. Del. Zag. IV, 364-5.
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wie Czetwertyskiego. Nieobliczalny, a sam, zdaje si,

dobrze wszystko obliczajcy braclawianin najniespodzianiej

znalaz sposób na sekret aby wszystkie materye tego

Departamentu byy odsyane do plenum. Zakrawa na to,

jakgdyby Stackelberg umówi si najpierw z królem, e De-

partament prowadzi bdzie korespondencye i rokowania

w gronie swoich czterech czonków, bez referencyi do Ra-

dy ^), a potem przez kupionego krzykacza *) wycofa wiado-

mo i decyzy spraw z Departamentu do plenum, 36 osób,

gdzie ju o tajemnicy mowy by nie mogo. Przemoc, która

z Rady kua dla siebie narzdzie, nie potrzebowaa dys-

krecyi wobec nikogo, a najmniej — wobec polskiego

ogóu. Dla formy uoono przysig, zobowizujc do

dyskrecyi sekretarza Departamentu i uchwalono cao bez

dalszych poprawek (14 wrzenia)').

Tak nie uday si próby obrócenia Rady Nieustaj-

cej w „nikczemne phantasma", „poczwar**, „Lam" czy

te .namiewisko". Przez uchwa o pensyach dla konsy-

liarzów nie-senatorów, wbrew nader znamiennej opozycyi

Lubomirskiego (4 listopada), zabezpieczono niezamonycti

konsyliarzów przed korupcyjnym wpywem magnateryi *).

Stackelberg. jak przystao na wschodniego demokrat, do-

pilnowa interesu nowych i dorabiajcych si rodzin,

tej nowej arystokracyi pó-urzdniczej, któr mu Panin

kaza tworzy kosztem dawnej Trudno zaprzeczy, e taka

emancypacya leaa nadto w linii interesu narodowego.

Caa Rada o tyle tylko stawaa si wanym plusem w na-

szem yciu konstytucyjnem, o ile wyrastaa ponad gowy
królików prowincyonalnych. Miaa liczne usterki, — ale

») Tak informuje Garampi, 17 wrzenia, u Theinera, IV, 598

») Garampi 26 padziernika, twierdzi, e Czetwertyski wogóle

dziaa z cudzego instynktu, Theiner, IV, 602. Wie o niebezinteresownych

pobudkach bracawskiego posa i Henryk Schmitt, Dzieje Polski, II, 494.

») Prot. Del. Zag. IV, 264, 292, 309, 364-5, 374-8.

*) Tame, V, 135-6.
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i te dayby si uleczy, gdyby pomylnie rozstrzygnito

dwie najwalniejsze kwestye caego systemu, wci odka-

dane na koniec: kwestye reformy sejmowej i eekcyi.

Obie wynurzyy si stopniowo podczas pierwszych

narad w obrbie „konferencyi tajnyci" oraz .wielkich", je-

szcze przed cich kapitulacy Stanisawa Augusta. Widzie-

limy, jak wojewoda gnienieski w trudnych momentach

wyrabia sobie kredyt za pomoc aluzyi do przyszej re-

formy parlamentarnej: za skasowan woln dystrybut ask

miaa Polska dosta prawo wikszoci. Niejeden, syszc
e napomknienia, gotów by darowa wiele stronnictwu, któ-

reby dokonao tak zbawiennego przewrotu. Na czciowe
usprawiedliwienie Sukowskiego trzeba stwierdzi, e chwi-

lami o skasowaniu veto pamita i umia dla tej myli po-

zyska samego Stackelberga. Kiedy we wrzeniu 1773 r.

dyktowano Delegacyi prawa kardynalne, kwestye sejmowa-

nia ze wzgldów taktycznych pominito. ,Co do tego"

uprzedza jednak pose Panina, jedno jest tylko woanie.

Naród po rozbiorze Polski absolutnie nie chce rozciga
liberum veto na inne materye, jak pokój, wojn i przy-

mierza, a chce wyj z pod niego w obecnym stanie sa-

boci wszystko, co dotyczy wewntrznego rzdu. Powiada

n. p., e byoby to okruciestwem, gdyby mu w obecnym

stanie unicestwienia przepisano te same ograniczenia co

do podatków i t sam cis proporcy midzy dochoda-

mi i wydatkami pastwa. Wszyscy Polacy przywiadczaj,

e nadal takie skrpowanie byoby nie do pogodzenia

z urzdzeniami handlowemi i ekonomicznemi, jakie rzd ma
obmyli celem wydobycia kraju z nicoci'). Odpowiedzi

dugo nie byo, kredyt Sukowskich cierpia na tern, wic
w grudniu, donoszc o kapitulacyi króla, Stackelberg po-

nownie przedstawi swemu rzdowi te i inne dezyderaty

*) Stackelberg do Panina 13 wrzenia (AMSZ).
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Polaków 1). Na to Panin odpali bez ogródki: „Zniesienie

lub choby osabienie liberi veto, byo celem de wszyst-

kich wichrzycieli {boute-feux) w Polsce". Pose jest w b-
dzie: to nie Sukowscy, nie wierni totumfaccy rosyjscy,

lecz , pewne duchy, których podstpy znane s posowi",

nalegaj o reform sejmow, aby zici w rzdzie wewntrz-

nym i reprezentacyi na zewntrz swój ulubiony zamys.

Uratowali podstpem w roku 1768 cz swej roboty, ale

teraz im si to nie uda. Pose naradzi si z kolegami i cz-
nie z nimi przeszkodzi wszelkiej próbie wydobycia Rzplitej

z systemu, zakrelonego jej przez dwory. „Niedo zacho-

wa pod panowaniem liberi veto pokój, wojn i przymie-

rza, trzeba koniecznie zostawi pod niem podatki, aukcy
wojska, handel, monet i wogóle wszystkie materye pastwo-

we"; jeeli dla miej zgody wypadnie w czem popuci
cugli Polakom, to takie ustpstwo nie powinno jednak pro-

wadzi do niebezpiecznej aktywnoci pastwa *).

Panin susznie odrónia szefów bloku od starych wich-

rzycieli-Czartoryskich. Sukowscy woleli w kompromisach wy-

targowywa sobie zyski osobiste i rkojmie wszechwadzy,

kiedy o napraw Sejmów bezskutecznie koata król »), ko-

atali ludzie z pod znaku dworu i familii, jak Ogiski *),

Moszczeski, Wilczewski lub Kurzeniecki. Zwaszcza pose
piski czuwa nad t palc spraw. „Rada Nieustajca b-

») Materyay Nr. 31.

») Sbornik, CXVII1, 498-500.

») Król wspomina potem na sejmie 1776 r. (6 wrzenia) o tych swoich

zabiegach: „Bogdajbym doczeka widzie sejmujc nieprzestannie w trzech

stanach RzpUt, wszak wielu mam za wiadków, e ja sam proponowa-

em Sejm ten ustawny tym, którzy fato Reipublicae mieli moc w rku przed

dwiema laty, ale odmówiono, a odmówiono z grob", Dyaryusz, str. 75.

Ustp ten przytoczy potem na sejmie 1784 r. Ustrzycki, pose woyski,
Dyaryusz, 481, a na Sejmie Wielkim Weyssenhof 13 stycznia 1789, Dya-

ryusz, t. II, cz. 1, str. Ul.

*) Na konferencyi wielkiej 21 czerwca; wojewoda gnienieski pró-

bowa wtedy dla przypodobania si Stackelbergowi poprzesta na prze-
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K

dzie zawsze, a Sejm nigdy, ostrzega Uelegacyc 29 kwie-

tnia. „Jest to, przezacni obywatele, periculum in mora, nic

trzeba tego opuszcza i zdawa na przecig czasu... Umoc-

ni potrzeba wprzód pana, a potem sudze da moc wy-

konywujc, aby suga w czasie nie sta si mocniejszym

nad pana"'). „A teraz zwracam si znowu do was, j. w. mi-

nistrowie cudzoziemscy — mówi póniej, 8 sierpnia, — „sy-

szaem w sowaci i czytaem w mowie waszej, i nam do-

brze yczycie, e intencye wasze d do szczliwoci

kraju naszego, z któryci powodów popieracie Rad Nieu-

stajc; ciciabym wic prosi o jedn rzecz, co moe by
skutkiem przyrzeczonej i owiadczonej nam przyjani, to

jest, aby liberum veto byo u nas zniszczone, i aby Sejmy

byy na zawsze sub pluralitate, wszak i to bdzie dzieem

do przymnoenia nam szczliwoci')". Lecz janie wiel-

moni ministrowie, ci wymowni naganiacze polskiej anar-

chii, teraz milczeli *), a kiedy na sesyi 4 maja debatowa-

no nad wniesionym przez nici samych przepisem, aby nie

wolno byo rwa Sejmu przed obiorem nowej Rady*), mie-

dzianoczoy Benoit zada wrcz, „aby do projektu o Sej-

mach dooy, e te po obraniu marszaka zrywa si mo-

g"! „Powstaa caa izba"'*) — lecz skoczyo si na pi-

knym gecie i na uchwaleniu prawa, e gdyby król nie

pisach z r. 176H z pewnemi poprawkami, a dopiero Oginsi<i zmusi go

do owiadczenia si za Sejmem cigym i zniesieniem „wolnego niepo-

zwalam", Materyay Nr. 20. str. 87.

') Prot. Del. Zag. III, 242-3.

«) Tame, IV, 201.

») Póniej, 28 lutego, kiedy posowie Szamocki i Buharyn przy

czytaniu praw kardynalnyci naprowadzali dyskusy na temat zapewnie-

nia stanowi rycerskiemu wolnoci prawodawstwa, aby Senat nie móg
si miesza do obrad Izby Poselskiej, Stackelberg uprzedzajco mówi po

polsku: „niemasz nic do dodania, prosiemy podpisa". Tame, VI, 148.

*) Stackelberg do Panina 5 maja 1774 (AMSZ).

5) Prot. Del. Zag. III, 235, 240—1, 251, 305. Blisze szczegóy o tern

starciu podaje Dreyer w relacyi z d. 7 maja (AKop).
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zwoa w terminie Sejmu, uczyni to Rada, a gdyby i ona

omieszkaa, województwa same obior posów, i ci sami

ukonstytuuj si w Sejm, na którym przedewszystkiem obio-

r czonków Rady ').

Stackelberg przeczeka taktownie kilka miesicy, a
upór Panina stopnieje, i dopiero w czerwcu, skaniajc si
w pokorze przed jego mdroci i obiecujc solennie prze-

strzega caoci ustaw kardynalnyci oraz materyi stanu,

prosi w imieniu stronników o jeden wyjtek, któryby po-

wetowa narodowi czciowo klsk podziau - o podda-

nie spraw handlowycii decyzyom wikszoci*) Na to za-

pada zgoda pod warunkiem cisego zredagowania kon-

stytucyi, aby jej polska „finezya nie tumaczya zbyt roz-

cige '). Wicej nie uzyskano, a i to pozwolenie z niewia-

st Vol. Leg. VIII, 118. Z tych dni pochodzi zapewne poowiczny

projekt Augusta Sukowskiego p. t. .Warunek Sejmów, wedug którego

Sejmy zbierayby si automatycznie co 2 lata bez uniwersaów, a na sej-

mikach przewodniczyhby najstarsi urzdnicy; wybory wane bez wzgldu
na liczb obecnych; przewidziana moUwo wyborów powtórnych za uni-

wersaem; na Sejmach zwyczajnych w braku jednomylnoci puszcza si

wnioski w reces; na nadzwyczajnych, jak i na sejmikach, wystarcza wi-
kszo gosów (TPN).

*) Stackelberg do Panina Nr. 11 b. d., ob. Zacznik Nr. 18. Echa

obu polonofilskich prób posa sycha w relacyach Dreyera do Berns-

torffa, 29 stycznia: „Mr de Stackelberg s'explique toujours vis-a-vis de moi,

comme 1'ami du roi, et se plaint de ce que les ordres de sa cour Tobli-

gent d'agir diffremment; ii m'a meme avoue que son sentiment particulier

sur le changement de la form du gouvernement differait entierement de

celui de sa cour, et que son devoir et sa reputation TobUgeaient d'agir,

comme ii fait, etant, au reste, tres d'accord avec moi qu'on ne pourrait

pas prevoir, encore moins fixer les suites de cette nouveaute, et que tout

ce qu'il faisait n'etait que pour porter a une fin quelconque un ouvrage

qu'il regardait lui-meme, comme inconsequent et precaire"; St. ubolewa

nad silnym wpywem pruskim w Petersburgu. 13 sierpnia: ,Mr de St. ajouta

que, s'il ne trouve pas moyen de changer les resolutions tyranniques et

particulires de sa cour, ii sera oblige de demander son conge" (tu gów-
nie mowa o przeladowaniu familii i in. rodów opozycyjnych) lAKop).

») Panin do Stackelberga 26 lipca 1774, Sbomik CXXXV, 156.
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domych przyczyn pozostao bez skutku. Sejmów przed zry-

waniem nie zabezpieczono. Rzplita nawet zmniejszona o »/»

cz, nawet cinita acuchem pastw rozbiorczyci, je-

szcze wydawaa si zbyt zdrow, zbyt zdoln do ycia, by

wolno jej byo odetcin po przebytych katuszach.

Na drugiem miejscu dezyderatów Delegacyi, posa-

nych we wrzeniu r. 1773 przez Stackelberga Paninowi,

figurowao uproszczenie elekcyi *). Czy moga istnie po-

trzeba zrozumialsza i dojrzalsza, ni ta, któr dostrzegali

jeszcze ludzie epoki Zygmunta Augusta i Zamoyskiego?

Rozumia te j Reviczky, zwolennik nawet tronu dzie-

dzicznego w Polsce'), rozumia Fryderyk II, który okoo
tego czasu spodzi luny i do ignorancki projekt, aby

czynne prawo wyborcze ograniczy do „samych wojewo-

dów, czonków senatu i posów od prowincyi i miast",

a bierne — do wyszych dostojników królestwa »). Rozu-

mia Stackelberg, który perswadowa Paninowi, e .bez-

królewie to legalne (autorise) ognisko wani, rabunku i bar-

barzyristwa, godnych XV wieku. Caa Polska domaga si

pozwolenia na podanie rodków, za pomoc których mo-
naby byo bez nadwerenia elekcyjnoci królów uproci
obiór albo wyznacza sukcesora za ycia króla. Niektórzy

sdz, e mona go obiera po województwach, skadajc

gosy w urnie zapiecztowanej a do mierci panujcego,

w ten sposób, eby nikt zawczasu nie wiedzia, kogo obra-

no. Inni pragn tylko wyznaczania kandydatów, z poród

których jednego mi^anowaby król w testamencie, pod wa-

M Materyay Nr. 31.

*) Do Kaunitza 4 kwietnia 1773 (AW).

») Fryderyi do Benoita 9 marca 1774: ,aux palatins, membresdu se-

nat et nonces des provinces et villes seuis". Pol. Corr. XXXV, 158, 503.

Pose odpisa 23 marca: „Le projet que Votre Majeste a bien voulu me

communiuer sur la futur election des rois de Pologne... (jestlle plussalu-

taire et aise*, ale Stacltelberg ma rozltaz nie dopuszcza do adnych zmian

co do elekcyi (AB).
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runkiem, eby to nie by jego krewny. Nadto bdzie duo
projektów chimerycznych" i). Jakie to byy te inne pomy-

sy, z góry potpione przez Stackelberga, nie wiadomo.

Moe pomimo caej „chimerycznoci" zawieray co m-
drzejszego, ni streszczone powyej niepraktyczne pórod-
ki. Sycha n. p. o projekcie zastpienia eiekcyi viritim

obiorem przez Sejm*). Sycha, i to ze róda, wyklucza-

jcego wszelk wtpliwo, o radykalnym a dziwnym po-

myle Stanisawa Augusta, aby przebieg eiekcyi rozoy
na trzy akty: najpierw, za ycia króla, sejmiki obieraj

kandydatów do tronu z zupenem pominiciem cudzoziem-

ców; król wybiera z ich listy trzech i zapisuje ich imiona

w testamencie; wreszcie po jego mierci Rada Nieustajca

otwiera testament i wikszoci wyznacza z poród tych

trzech nastpc *). W listopadzie szefowie bloku pilnie ra-

dzili nad t spraw*), a w grudniu Stackelberg przypomnia

j leniwemu zwierzchnikowi^). Fanin ockn si i odrzuci

wszelk napraw. Wobec gotowej przewagi trzech zgodnych

dworów skrócenie bezkrólewi wydao mu si wprawdzie

moliwem i podanem, ale zlk si doniosych skut-

ków zmiany, których nie umia opanowa myl. „Kady
nowy pomys ze strony polskiej staje teraz przed oczyma

trzech dworów pod tym ktem widzenia, czy nie wzmocni

on Rzplitej i nie doda jej aktywnoci; temsamem kady
jest podejrzany". Dwory badaj nawzajem swój stosunek

do sprawy eiekcyi i boj si powiedzie pierwsze sowo,

aby nie budzi zawici i podejrze. Póki wic przyszo
nie usprawiedliwi nadziei, e w nowym porzdku rzeczy

>) Stackelberg do Panina 13 wrzenia t r. (AMSZ).

») Benoit do Gabinetu 23 marca 1774 r. (AB).

») Rozmowy króla z Lentulusem 24—8 sierpnia 1773, Materyay

Nr. 27.

*) Benoit do Gabinetu 24 listopada 1773 (AB).

*) Stackelberg do Panina 12 grudnia t. r„ zacza Points (Materya-

y Nr. 31).
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Polska utworzy ogniwo spokoju i cznoci dla Austryi,

Rosyi i Frus, wszyscy trzej posowie powinni zapobiega

na tern polu wszelkim innowacyotn 'j.

Istotnie gaiiinety badawczo ledziy nawzajem swe

utajone myli, tylko e wynik ich docieka mia dopro-

wadzi do pewnej innowacyi — wstecznej.

Dom Wettinów przez cay czas zaburze barskici

szuka okazyi do zapewnienia sobie przez Rosy albo

wbrew Rosyi sukcesyi tronu polskiego po detronizacyi lub

mierci Stanisawa Augusta. Szczególnie sam rozbiór wy-

dawa si okazy dobr do rewindykacyi wielkiej straty

z przed 10 lat. Daremnie jednak minister Sacken wkupy-

wa si w aski Petersburga, daremnie jego czujny Essen

patrza w oczy Stackelbergowi i werbowa dla stronników,

rozpaczliwie pracujc nad cofniciem wiadomej jeszcze od

lata 1772 r.*) decyzyi trzeci mocarstw wzgldem eksklu-

zyi cudzoziemca. Cierpliwi Sasi umieli contra spem sperare,

i usyszawszy nieszczsne sówko „Piast", przysali zaraz

do Warszawy wywód, e królewicze polscy, jako posesyo-

naci Rzplitej, s take Piastami*). Przez ten pospieci zdra-

dzili tylko swój apetyt*), a nic nie poradzili na to, e Fry-

deryk z góry wytumaczy now zasad w tym duciu, i ani

synowie Augusta III, ani tem mniej jego wnuk Fryderyk

») Panin do Stackelberga 11 stycznia 1774, Sbornik, CXVIII, 499—
500, óenoit do Gabinetu 31 sierpnia, wie o nowym zakazie z Petersbur-

ga co do reformy elekcyi; my adnego tej treci reskryptu w AMSZ poza

powyszym styczniowym nie znalelimy.

«) Sacken do Essena 30 maja 1772 (AD).

') Gotowy ju od padziernika r. 1772; nosi on tytu Memoire hi-

storiue prouvant que la Ser-me Maison de Saxe est a considerer comme
Piast ou nationale en Pologne iAD). Zgodnie z tym wywodem pisa

Twardowski do Mniszcha 24 kwietnia 1774: „Przez t jednakowo eks-

kluzy domu Saskiego od konkurencyi oddaliby nie mogli, bo ma indy-

genat i posesy aktualn'' (BCz 3870).

*; Reviczky do Kaunitza 17 kwietnia 1773 (AW).
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August, urodzony poza granicami Polski, nie mog ucho-

dzi za Piastów i).

W Warszawie mao kto yczy sobie dalszego królo-

wania takich Stanisawów Augustów*). Tylko Sukowscy,

niechybnie z pobudek ambicyi, domagali si Piastów na

wieczne czasy; natomiast Ostrowski, Modziejowski, Po-

niski^) ze znaczn bodaj wikszoci Delegacyi skaniali

si ku obcym dynastyom, i w braku lepszych kandyda-

tów — ku Wettinom. Reviczky z polecenia Kaunitza dla

przypodobania si Dreznu przytakiwa dedukcyom Essena*);

Stackelberg po ogoszeniu projektu ustaw zasadniczych

z wrzenia 1773 r., z zabójczym dla Drezna paragrafem

drugim, pozwala jeszcze klientom krytykowa ów §, i uda-

wa, e trzyma z Sasem przeciwko Benoitowi. Ten zno-

wu, pamitajc o wysuwanych ostatnimi czasy kandyda-

turach, zblionych do Berlina, brunwickiej, heskiej i pru-

skiej (ksicia Henryka, 1764j, take nie miaby nic przeciw-

ko temu, gdyby ekskluzyi zaniechano, i gdyby jemu przy-

pada rola królotwórcy *). Ale bezsilne byy te osobiste

aspiracye wobec ugruntowanej szeregiem ukadów prusko-

rosyjskich zasady piastowskiej. Petersburgowi opaci si
dogodny Piast; Berlin po dawnemu yczyli Wettinom i mo-
narchii polskiej jak najgorzej: wic kazano Henoitowi widzie
w ekskluzyi obcego ksicia najwiksze szczcie Rzplitej i naj-

pewniejsz rkojmi ogólnego pokoju"). Wobec jednomylno-
ci wspózaborców niewiele wskóraaby ju Austrya, gdyby
nawet zdolna bya pochwyci podsuwan jej w tym samym

M Fryderyk do Borckego 12 stycznia 1774. Pol. Corr. XXXV. 29. 30.

*) Geret do Kierskiego 18 wrzenia 1773, Schinitt, Materyay»

II, 121-2.

») Essen do Sackena 27 listopada 1773 (AD).

*) Kaunitz do Reviczky'ego 9 kwietnia 1774; relacya Reviczky'ego

24 t. m. (AW).

*) Benoit do Gabinetu 26 padziernika 1774, zgaduje, e Reviczky'e-

rau ciodzi nietyle o obron interesów wettyskich. ile habsburskich (AB).

•) Rozkaz gabinetowy 2 listopada 1774 r. (AB).
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czasie przez famili Czartoryskich za wiedz czci bar-

skiej emigracyi myl osadzenia arcyksicia Maksymiliana

na miejscu Stanisawa Augusta')

Te kwestye pierwszorzdnej wagi: czy od elekcyi na

przyszo maj by wyczeni obcy ksita, oraz polscy

królewicze i ici synowie, i czy elekcye pozostan tak cia-

otyczne, jak dotd, nie spowodoway ju gortszycti utarczek

w Delegacyi. Los ici pociciu zdecydowa si za kulisami*).

„Kancelarya regenta" produkowaa decyzye partykularne

masami, z pospiecliem, ledwo niekiedy podnoszc wzrok ku

wanym materyom, dotyczcym aukcyi wojska, podatkowania,

sdownictwa, praw dysydentów. Szy limity sejmowe jedna

za drug a do ostatniej, szóstej, 3 marca*). Grzmieli wy-

jtkowi, nieprzejednani mówcy przeciwko robotom Delega-

cyi, bez adnej wiary w skuteczno oporu, poprostu w imi
wiernoci goszonym iasom, na zbudowanie przyszyci

wieków. Jeszcze w padzierniku Oraczewski*) rzuca ostre

prawdy przed oczy reformatorom z kancelaryi Stackelberga,

a ju w grudniu Stanisaw August, iojnie wynagrodzony

gotówk za utracone zaszczyty idealne, przywróci serce

i zaufanie Sukowskiemu, jako najszczerszemu stosunkowo

') O tej kandydaturze, mylnie odniesionej przez dra K. M. Moraw-

skiego do r. 1776 (Ignacy Potocki str. 42, 102i, zamierzamy da blisz
informacy w pracy o Konfederacyi Barskiej.

») Vol. Leg. Vin, 62, Akt osobny 15 marca, artyku 11, p. l.r.Nie

bdzie napotym nikt móg by obranym królem polskim i w. ksiciera
litewskim, tylko Piast, rodowity szlachcic i posesyonat w krajach Rzplitej.

2. Synowie i wnukowie zeszego króla nie bd mogli immediate po ojcu

lub dziadzie ich zosta królami, lecz przynajmniej trzeba bdzie przeci-

gu dwóch panowa do tego, aby byli eligibiles". Stackelberg do Panina

1 marca 1775: Benott upar si przy wyraeniu: „Piast" bez dodatku: „noble

polonais', ale i on i pose rosyjski ustpili wobec yczenia Reviczky'ego,

aby wykluczenie cudzoziemca nastpio milczco (AMSZ).

») H. Schmitt, Dzieje Polski, II. 469-480.

*) Mowa 1 padziernika YIIA, Dyaryusz (BCz 825).
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wyznawcy zasad w caym rozlunionym bloku ^). Sam Ku-

rzeniecki musia w penym Sejmie (28 marca) broni no-

wego kursu taktycznego swego monarctiy •), poczem taki

Gurowski, podkomorzy gnienieski, jeden z lichszyci ma-

tadorów drugiej strony, wywdzicza si za to pociwa
króla 8).

Bezmaa wszyscy znaleli co do uszczknicia przy

stole delegacyjnym. Lepsi i gorsi, mionicy ojczyzny i za-

przacy, regalici i warchoy, podali sobie rce za przy-

kadem króla i wojewody gnienieskiego. Utworzy si
nowy blok ywioów, zrezygnowanycti co do sprawy pu-

blicznej, a bardzo zapobiegliwycti o sprawy prywatne. Na
palcaci obu rk policzy mona samotnych oponentów

Lubomirskiego i Turskiego, Wilczewskiego i Dunina, Jerz-

manowskiego i Biesiekierskiego, i jeszcze trzech czy czte-

rech. Chwilami, prawda, czy z nimi swój bohaterski

gos Ksawery Branicki, aby z pod stackelbergowskiego

paszcza wygraa Austryi i I^rusom, i nie dopuszcza ich

do wspógwarancyi nierzdu narówni z Rosy*), ale te

próbki nowej demagogii, nie majce nic wspólnego z czy-

stym gosem tamtych dziesiciu, nie przeszkodziy hetma-

nowi uczestniczy w dzieach prawodawczych i zyskach

przewanej ciby.

Na posiedzeniu d. 28 lutego Delegacya przyja nowe
prawa kardynalne z rk Stackelberga i towarzyszy. Sabo
protestowali przeciwko ekskluzyi cudzoziemców i króle-

wiczów kasztelanowie arnowski i mazowiecki Szymon

i Teodor Szydowscy, posowie Czetwertyski i Jerz-

») Benoit do Gabinetu 14 grudnia: ,le palatin (de Gnesne) a presen-

tement Toreille du roi uniquement a cause du desinteressement et du pa

triotisrae qu'il a remarue en lui pendant toute cette Diet" (AD).

•) Tame; mowa drukowana w Zbiorze mów rónych.... 1773—6,

str. 109.

') 5 kwietnia, Schmitt, j. w. 489.

*) Król do niewiadomej osoby 19 marca, ob. Zaczniki Nr. 25.
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manowski '). Wkrótce potem (9 marca) rozegraa si sce-

na, jedna z najmniej zaszczytnych nawet w dziejach tego

nieszczsnego Sejmu: oto ogromna wikszo delegatów

z wasnego popdu, dobrowolnie, za wiedz i zgod króla,

owiadczya si za roztoczeniem gwarancyi mocarstw nie-

tylko na prawa kardynalne, nietylko na waciwe ustawo-

dawstwo, ale na najprywatniejsze „wyrobki", na cay akt

Sejmu warszawskiego. Jeeli co tam byo niesprawiedli-

wego, uspokaja Stackelberg swój rzd, to ambasadorowie

rosyjscy potrafi z czasem zo naprawi').

Tak uzyskaa Rada Nieustajca szerok podsta-
w krajow — w olbrzymiem zbiorowisku przenikajcych

Delegacy interesów. Formalne utwierdzenie we-

wntrzne wyrabiali jej opiekuczy posowie, zniewalajc

do podpisywania uchwa Sejmu nawet tych posów, któ-

rzy im byli przeciwni'). Wreszcie formaln gwara n-

cy zewntrzn otrzymaa ona tylko od Rosy i w trze-

cim (obok traktatu handlowego i traktatu o prawach by-

ych polskich poddanych) „akcie osobnym", który obj spra-

w dysydenck i prawa kardynalne, zarówno dawne, repni-

nowskie, jak i nowe (15 marca). Analogicznej stypulacyi

nie zawary Prusy ani Austrya, poprzestajc na wiadomym
„chrzcie przed urodzeniem", t. j. na zagwarantowaniu przy-

») Prot. Del. Zag. VI, 147 sq. Ostrowski listownie powiadczy Esse-

nowi d. 27 marca, e artyku 2 ustaw kardynalnyci dotyczy tylko Stani-

sawa Augusta, a nie Wettinów (AD).

.«) Garampi 15 marca, Tieiner, IV, 621. Prot. Del. Zag. VII, 28,

Stackelberg do Panina 9-go: „L'interet de la pluralit, ainsi que Tayis du

roi, m'a determine a donner un peu plus d'etendue a mon article de ga-

rantie, que la familie de Czartoryski n'eut desire, parcequ'elle menace deja

de renverser aux Diótes futures les constitutions, afin de payer les Polo-

nais au depens de la Pologne pour epargner la caisse de Tambassa-

de" (AMSZ).

') Podniós to biskup ucki w mowie 28 marca: przemoc „ostateczn po-

lityk przedsiwzia, wymaga unanimitatem przez podpisy..." (BCz. 825).
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szej Rady w traktatach cesyjnych z wrzenia r. 1773*)

W dzie w. Józefa zamkna Delegacya swe czynnoci «).

27 i 28 marca czytano w penej izbie senatorsko-poselskiej

projekt Rady i Departamentów, 8 kwietnia — akty do-

datkowe i prawa kardynalne'), a we wtorek, 11-go, zanim

zgromadzone stany mogy zda sobie spraw z odzyskanej

na moment swobody dziaania, spiesznie zamknito jednym

zamaciem i Konfederacy Warszawsk i Sejm, — wityni
praw i „kancelary regenta" *).

Otwara si nowa doba dziejów narodowycti, doba

Rady Nieustajcej.

') Vol. Leg. VIII. 60-83.

*) Musia to by moment, niepozbawiony pewnego napicia, bo

w Entretiens du roi avec Stackelberg figuruje pod dat 18 marca: „Billet

par lequel Stackelberg demande une audience du roi avant la seance qui

doit 6tre la derniere pour les affaires publiques. U previent que tout tient

ii un fil et que c'est peut-6tre le moment le plus critique pour la Polo-

gne. Cest pourquot, en protestant de son attachement pour le roi, ii le

fait prier de ne pas abandonner la barque dans cet instant fScheux''.

Póiniej znów przed pewnem gosowaniem 6 kwietnia pose króla ,pr-

vient qu'il n'y a plus de Pologne, si le turnus reussit" (AU 1649).

») Dyaryusz BCz 825).

*) Entretiens avec Stackelberg. 11 avril: ,Stackelberg trouve du

danger a remettre au lendemain la ratification et la dissolution de la con-

fderation. Cest, selon lui, un coup a frapper la nuit et a ne pas remet-

tre a des ttes fraiches- ^AU 1649). Zaprotestuwao jednak — jak wia-

domo — siedmiu posów ustnie, a czterech pimiennie.



ROZDZIA XIII.

Ze wróby: Jerzmanowski, Sumiski, Zakrzewski. Co nam przynkSs rok

1775? Rozbiór ustawy Rady Nieustajcej. Zamiast króla prezydent. Skad,

podzia i funkcye rzdu. Granice jego wadzy. Stosunek Departamentów

do caoci Usterki nowego prawa. Uzupeniajca reforma r. 1776; moc
tumaczenia ustaw przyznana Radzie. Zaleno ministrów i Komisyi od

centralnego organu. Zwinicie Komisyi Wojskowych. Okrelenie powin-

noci Departamentów. Sojusz króla z Augustem Sukowskim pod skrzy-

dami ambasady rosyjskiej. Dwojakie ródo niezadowolenia. Paszkwile.

„Zycie i mier Rady Nieustajcej*. Sd o dziaaczaci Delegacyi i o icti

dziele. Wzór szwedzki, a jego nieudolna kopia. Zdrowa tre ycia pol-

skiego zwycia wadliw form.

Odkiedy zaoenie Rady Nieustajcej okazao si nie-

uniknionem, ton pospny i smutny przebija w kocowych
przemówieniach opozycyi. egnano dawn królewsko,

jako instytucy, nalec ju do przeszoci, egnano dawny

Senat i stan rycerski.

• .Do ciebie teraz mówi, Przewietny Senacie, drugi

Rzplitej stanie i ozdobo", ubolewa Jerzmanowski: „wiesz,

w jakiej dotd zostawae dostojnoci i powadze, a dzisiaj

ci bardzo na niskim ustanowienie Nieustajcej Rady za-

sadza stopniu. Bywae wzywany od Najjaniejszych Kró-

lów na wszystkie.... rady bez wyczania adnego; dzi
omnastu z pomidzy siebie wybranych ju nie rady, ale

rozkazów, ju z narzekajcym obywatelów gminem su-

cha, wyrokom ulega, a gdy moe okrutnym, i z ojczy-

zny bdziesz musia umyka. Bye midzy Majestatem
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i Wolnoci rodkujcy, teraz z tej bdziesz wyzuty wa-

snoci, ani na obiecywanych Sejmach udzi si nie mo-

esz twojej okazaniem powagi, bo Nieustajcej Rady zda
wikszo albo nierycho, albo te nigdy nie dopuci Sej-

mów dojcia..." 1) I stan szlachecki nie zyska nic z pozor-

nego zaszczytu uczestniczenia w nowym rzdzie oraz posiada-

nia w nim swego marszaka. Poraony w trzech stanach na-

ród, chwycony przez obc przemoc ,za gow, za piersi

i za barki" *), mimowolnie zrywa z ca przeszoci i czu

si ju innym od dzisiaj narodem.

Gdyby mona byo uwierzy, e lepszym! Zwalczy

obaw, „e to jest tylko osobiste, ale nie powszechne do-

bro", e nie nacisn si do nowej Rady ci sami jej „stwo-

rzyciele", a nazbyt znani narodowi z chciwoci, ambicyi,

zaprzastwa i dzy wadzy! Któ zreszt „za przyszo
zarczy, e fakcye, przemoc i wynioso takie do tego

przybior osoby, których pycha w ziemskie przerobiwszy

bogi, rozkae kademu obywatelowi czynno od nich -
dan nie sobie na ofiar, upewniajc ask szafunkiem

i utrzymujc na poselstwach przychylne po województwach

dla siebie subjekta? A tak wierzc naley, e ta wielka Rada

przywaszczy sobie moc legislacyi, snadno odbierze zwierzch-

no i wadz nad wojskiem i jeszcze snadniej wcinie si

do rzdzenia skarbem..., nietrudno jej bdzie o zazdrosne-

go wolnoci polskiej rzdc, i rzdcy te nienajtrudniej b-
dzie takie do siebie nakoni duchy. Konsekwencya std

jaka? Oto, od czegomy wszystkie dotd odwracali nie-

bezpieczestwa, tego nieszczliwa z naprawy naszej do-

wiadczy potomno, e y musi w absolutnym rzdzie.

Wypywa std i druga, niebezpieczestwem groca, konse-

kwencya, e gdy ta wielka Rada swojej uywa bdzie ab-

») Mowa na sejmie 15 listopada 1774, Dyaryusz (BCz 825).

») Wyraenie biskupa Turskiego w mowie mianej 28 marca 1775

na sejmie. Dyaryusz (BCz 825).

Ceneza Rady Nieustajcej. 22
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solutnoci, gotowe w narodzie niesnaski, std porobi si
partye z sob walczce, z nich by moe zamieszanie l<ra-

jowe; ssiedzkie wic potencye obojtnym na to nie bd
patrzali okiem: profitujc z okazyi, mog midzy siebie

cae rozebra pastwo". Tak wróy regalista, dobrzyniak

Sumiski *), a wtórowa mu kolega partyjny i sejmowy,

Wielkopolanin Zakrzewski: „...Przez stanowienie nowych praw

zniszczone dawne kardynalne zostan, fundament rzdu

z gruntu przewrócony, bezpieczestwo obywatelstwa uchylo-

ne, honor, majtek i ycie nieszczliwemu rzdzcej Rady

losowi lub zemcie porzucone, cao religii nieupewniona,

Rada radzca z rzdzc uyje mocy i kredytu swego do

zniszczenia Sejmów, do przeniesienia trybunalskich juryz-

dykcyi pod decyzye swoje wszelkie, odebraniem ycia

uprztnie przeciwiestwa, i stanie si absolutn wszystkie-

go rzdczyni, albo stworzy gorsz nad niedawno potu-

mion w kraju anarchi, i co dzi wolnoci jeszcze za-

szczycajcy si Polak, to za rok lub dwa najuciliwszym

w Europie stanie si niewolnikiem...."*)

Moe i byo nieco oratorskiej przesady w tych kru-

czych wieszczbach, ale widok zwalonego na Polsk fatum

usprawiedliwia pesymizm. Nad wszystkiem za i wszyst-

kimi górowao poczucie: fuimiis Troes, — e tu zamiera

wielki okres naszego bytowania, i rodzi si nowy, nieznany.

') Gos na sesyi delegacyjnej 25 kwietnia 1774, Prot. Del. Zag.

IV, 216-8.

*) Gos na sesyi delegacyjnej 29 kwietnia 1774, Prot. Del. Zag.

III, 243—4. Dojrzalszy, a te pesymistyczny sd wypowiada pismo .Uwa-
gi nad skutkiem ex Consilio Permanenti" (BCz 817). Nowo ta spowo-

duje szkodliwe intrygi; ponienie tronu uniemoliwi dobr rad; zagranica

nie da królowi wyzyska reformy dla dobra kraju; sekretu nie bdzie a-
dnego, tendencya przeciwkrólewska nie zganie. Ani konfederacyom si
nie zapobiegnie, bo kiedy zagranica zechce, to najpierw wcignie w zwi-
zek sam rzd polski; „figura w nim bdzie jakiejci rady, pozór pracy

radzcych, a zgoa nic wysczy nie mona, czegoby si na lepsze kraju

spodziewa".
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Historya dotychczas nie potwierdzia opinii o przeo-

mowym charakterze reformy 1775 roku. Nikt nie zaczyna

nowej epoki od tej daty; zarówno otoczenie zewntrzne,

ukad stosunków midzynarodowych Rzplitej, jak tre i na-

picie wewntrznych de, jak nastrój myli i czucia Po-

laków, zmieniy si ju od ostatniego bezkrólewia. Rok

1775, obok zwenia granic,*ujrza wszelako nowo wan:
rzd ogólny i centralny zamiast odosobnionych organów

zarzdu, rzd ustawowo unormowany — zamiast panujcego

po czasach saskich „wezyratu" ') osobistego familii. Ta

nowo nawet wytrawnych polityków, niepozbawionych po-

czucia odpowiedzialnoci, przejmowaa lekkiem dreniem

i nasuwaa pytanie: co bdzie dalej ?

Có przynosia na razie sama pierwotna ustawa Rady

Nieustajcej, w tym ksztacie, w jakim wysza z kuni de-

legacyjnej i sejmowej 1775 roku? Jak okreli istot tej

instytucyi, streci kwintesency przepisów? Spróbujmy to

uczyni zwile a dogmatycznie, nie uprzedzajc nastpstw

i abstrahujc narazie od oceny reformy ')

Wszelka naczelna wadza wykonawcza w Rzplitej, jaka

przedtem naleaa do króla, z dodatkiem prawie caej wa-

dzy ministeryów oraz wielkich Komisyi, a z jedynym wy-

jtkiem spraw owiatowo-szkolnych, ogniskuje si nadal

w Radzie Nieustajcej, obieranej przez Sejmy zwyczajne

na termin dwuletni. Król traci prawo rozkazywania wadzom

») Wyraenie Augusta Sukowskiego w mowie 11 padziernika 1776

roku, Dyaryusz sejmowy Cieciszowskiego, 288.

^) Rzecz uderzajca, e dotychczas nikt z historyków, ani nawet

Korzon, nie zanalizowa ustawy o Radzie Nieustajcej. Preuss da tylko

skrócon przeróbk niemieck i doczy par sdów ogólnych bez a-
dnej wartoci. Do sumarycznych streszcze w podrcznikach W. Smo-

leskiego i prof. St. Kutrzeby wkrady si niedokadnoci, po czci moe
podyktowane przez wzgldy dydaktyczne. Pierwszy w Dziejach narodu pol-

skiego, II, 61—3, uogólnia przepisy z r. 1775 i 1776, jakgdyby wszystkie

powstay ju na Sejmie Poniskiego. Drobne usterki w wykadzie drugie-

go autora sprostujemy poniej.

2l*
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administracyjnym; traci prawo dowolnego mianowania se-

natorów i czonków czterech juryzdykcyi, których nadal

obiera bdzie z poród trzech kandydatów podanych przez

Rad. Traci prawo promowania oficerów: moe tylko pod

warunkiem motywowanej rekomendacyi hetmaskiej przed-

stawia Radzie do awansu poza kolej starszestwa kan-

dydatów wyjtkowo zasuonych. Traci prawo szafunku

królewszczyzn i starostw; traci komend nad gwardy ko-

ronn i litewsk. Zachowuje prawo obsadzania wszelkicti

innych godnoci, byle nie podwadnych Radzie lub jej De-

partamentom, a wic podskarbich nadwornych, podkomo-

rzych i in. dygnitarzy. Zachowuje nadto moc wyboru i no-

minacyi wszelkich stopni posów do dworów cudzoziem-

skich. Prawa Senatu przybocznego oraz Senatus Consilium

równie przechodz na Rad. Król podlega decyzyom teje;

ma w plenum i w Departamencie Interesów Cudzoziemskich

dwa gosy; do innych Departamentów — sdzc z milcze-

nia ustawy — wcale nie ma wstpu *). Temsamem z mo-

narchy konstytucyjnego staje si prezydentem republiki, i to

bez porównania sabszym, ni dzisiejszy prezydent Francyi,

a dopiero Stanów Zjednoczonych.

Skad Rady — w poowie senatorski, w poowie szla-

checki, bez wyjtku elekcyjny. Tylko prymas bywa wiry-

list w cigu dwuletniej kadencyi, na zmian z innym bisku-

pem. Pozatem: dwaj inni biskupi, czterech ministrów, po

jednym „z kadej juryzdykcyi"; dziewiciu senatorów, z któ-

rych dwaj mog by ministrami; omnastu konsyliarzów

stanu szlacheckiego; jeden z nich, t. zw. „marszaek stanu

rycerskiego", jest te obierany przez Sejm per vota se-

*) Prof. Kutrzeba wyraa si, e „król ma w departamencie tylko

dwie kreski"; nie znajdujemy uzasawlnienia tego pogldu w tekcie pra-

V'a, Gdyby król mia dostp do wszystkich Departamentów, ustawa za-

znaczaaby przy wzmiance o marszaku, hetmanie, podskarbim prezydu-

jcym, e prawo to przysuguje im tylko „w niebytnoci królewskiej" —
jak to oznaczono pod tytuem: „Departament Interesów Cudzoziemskich'.
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creta, jak wszyscy czonkowie Rady, a nie dopiero przez

grono konsyliarzów szlacheckich. Zastrzeona in pleno rów-

na, w Departamentach wzgldnie równomierna reprezenta-

cya prowincyi. Na kadym Sejmie nie mniej i nie wicej

jak '/s cz kompletu ma by obrana ponownie. W razie

mierci konsyliarza Rada kooptuje zastpc. Rezygnowa

nie wolno. „Dwie osoby jednego domu i przezwiska nie

mog, jako czonki jednego stanu, zasiada w Radzie, jako

to dwóch senatorów lub te konsyliarzów z stanu rycer-

skiego, ale po jeden z kadego stanu by moe" •)•

Departamentów pi: Interesów Cudzoziemskich, Po-

licyi czyli Dobrego Porzdku, Wojskowy, Sprawiedliwoci

i Skarbowy. Pierwszy ma czterech czonków, z królem jako

przewodniczcym, z udziaem jednego piecztarza i subal>

ternami, mianowanymi przez króla Cztery pozostae De-

partamenty licz po omiu czonków.

Wszystkie ekspedycye wychodz z aryng: „My, Król,

za zdaniem Rady Nieustajcej". Na kadej wymagany pod-

pis króla, pierwszego senatora i marszaka stanu rycerskie-

go, a pod odpowiedzi na skarg take podpis sekretarza

(obieranego przez Sejm ponad komplet 36, z gosem do-

radczym, z poród wielkich urzdników).

Wszystkie decyzye zapadaj absolutn wikszoci
gosów. Minimalny komplet w Radzie 15 czonków, w De-

partamentach — 3.

Gosowanie jawne, ale posiedzenia zamknite. Na -
danie kadego czonka nastpi musi gosowanie tajne.

Wycznie tajne — „w obieraniu do wakansów, Consilio

Permanenti zostawionych", „w ekspensach z skarbu Rzpli-

tej ekstraordynaryjnych, prawem nie oznaczonych", oraz

„w materyach criminis laesae Majestatis, criminum status^

^) Dwaj Sukowscy mogli zatem wej do Rady, ale dwaj starzy

Czartoryscy — nie.
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wzruszenia spokojnoci publicznej, jako i zjazdów prawami

zakazanych".

Wadz, powag i powinnoci Rady Nieustajcej wy-

uszcza artyku III w 7 punktach. Jeden to z najwaniej-

szych dziaów obszernej ustawy. ,Nie majc najmniejszej

mocy prawodawczej ani sdzcej, (Rada) ma moc nakazy-

wa tam, gdzie bdzie z prawa naleao, aeby prawa egze-

kucy miay, a zostajc skadem i zbiorem powszechnyci

interesów publicznych, tak zagranicznych, jako te we-

wntrznych w kraju, powinna je rezolwowa podug opisu

praw". W tym celu ma rozporzdza funduszem rezerwo-

wym na potrzeby nieprzewidziane, opracowywa nadsy-

ane skdkolwiek projekty poytecznych zarzdze i wpro-

wadza je w ycie, albo odsya na Sejm, jeeli wymagaj
one osobnego ustawodawstwa, ukada projekty praw, re-

formy, m. in. „zbiór praw publicznych, cywilnych i krymi-

nalnych"; wysya do dworów cudzoziemskicli ambasado-

rów i ministrów, mianowanych przez króla, dawa im in-

strukcye zasadnicze i dorane wskazówki; wreszcie poda-

wa królowi po trzech kandydatów na te urzdy, które wy-

jte zostay z pod jego wadzy rozdawniczej.

Nie wolno Radzie wkracza w kompetency Sejmu

ani sdów, a wic, m. in. nie wolno nic przedsibra „prze-

ciwko swobodom i prerogatywom jakimkolwiek, prawnie

nadanym". „W przypadkach, w których niemasz prawa wy-

ranego, Rada Nieustajca nie bdzie moga wdawa si,

ale tylko praw egzekucyi pilnowa, i tymczasem przygo-

tuje projekta do nowych praw w takowych okolicznociach

i one w uniwersaach zwoujcych na Sejm wyrazi".

Sprawozdania Rady rozwaa moe tylko Sejm ordy-

naryjny. Za przekroczenie wadzy grozi odpowiedzialno
przed nowo zreorganizowanym Sdem Sejmowym, „jako

pro crimine status", „podug praw o tym dawniejszych".

Po takiem okreleniu „granicy, szali, powagi"^ Rady

Nieustajcej nastpuje z kolei dziesi ustaw o kompetencyi
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Departamentów, oraz stosunku ich do ministrów i wielkich

komisy!.

Podzia osób midzy Departamenty dokonywa si

albo za ich zobopóln zgod, albo przez uchwa wikszo-

ci plenum.

Departamenty w zasadzie roztrzsaj sprawy i podaj

je do rozstrzygnicia caej Radzie. Nadto kontroluj dzia-

alno czterech juryzdykcyi, t. j. Komisyi Marszaków, Ko-

misyi Kanclerzy (= Sdu Asesorskiego), Komisyi Skarbo-

wej i Wojskowej, jakote czterech ministeryów >). Czyni

to Departamenty poczci wedug wasnego uznania, mia-

nowicie wzgldem komisyi marszaków, której protokóy

badaj, „gdy uznaj potrzeb"*, po czci peryodycznie. Mia-

nowicie hetmani dwa razy do roku przesyaj raporty

o wojsku Departamentowi Wojskowemu, Komisya Wojsko-

wa — caej Radzie, kanclerze teje Radzie co miesic sy-

gillat wszystkich przywilejów. Bezporedni zarzd naley

po dawnemu do juryzdykcyi i ministeryów *), zwaszcza do

wzmoonych kosztem wielkich Komisyi hetmanów i pod-

skarbich. Komisya Skarbowa nikomu raportów nie skada,

ale i ona i inne trzy juryzdykcye odpowiadaj przed Rad
Nieustajc w razie zaskarenia o odmow sprawiedliwo-

ci, sprzedajno sdziów, krzywoprzysistwo oraz ucisk

wolnego obywatela.

Zreszt wadza dyscyplinarna Rady nad poszczególny-

mi zarzdami ogranicza si do udzielania napomnie i do po-

») Prof. Kutrzeba formuuje t rol w zdaniu: .Departamenty ma-

j w stosunku do Rady charakter cia doradczydi*. Czy nie waciwiej

byoby mówi o prawie inicyatywy w stosunku do plenum

?

») Mylnie sdzi prof. Kutrzeba, jakoby ,ci z ministrów, którzy nie

byli wybrani do Rady, o ile nie zasiadali w Komisyach, nie mieli odtd

zgoa adnych funkcyi". Równie zadaleko idzie twierdzenie, jakoby ka-

dy Departament mia na czele ministra. Departament Sprawiedliwoci mia

go tylko w tym razie, jeeli zamiast innego senatora obrano do Rady dru-

giego kanclerza.
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zwania przed Sc\d Sejmowy, ewentualnie, w razie pilnej po-

trzeby, przed Sejm ekstraordynaryjny, orf Aoc zwoany.

Wystarczy choby pobieny rzut oka na to streszcze-

nie, a tembardziej na sam ustaw, aby oceni, e jakkol-

wiek technika kodyfikacyjna zrobia tu pewien postp w po-

równaniu z wielomówn kazuistyk ,Woluminów Legum"
poprzedzajcych epok, to jednak dzieo rydzyskiego Try-

boniana i towarzyszy dalekie jest od formalnej doskona-

oci. S tu przeoczenia, s w szczegóach rónice, nieuza-

sadnione adn racy, s rzeczy ogólnej doniosoci, wtr-

cone do ustpów specyalnych, a nadajce si do rozci-

gego tumaczenia. lad przypadkowej gry osobistych in-

teresów i wzgldów widoczny jest zwaszcza w artykuach,

opisujcych Departamenty, Komisye i ministerya. Cay arty-

ku IV o granicach, „szali* (niezrczne tumaczenie francu-

skiego contrepoids) i powadze nowej instytucyi podobny

jest do rozwalonej chaupy pod dachem, ale prawie bez

cian i wntrza. Pierwotnie miano tam wyszczególni okoo
10 spraw, których Radzie nie wolno tyka; potem poprze-

stano na zakazie wdawania si w prawodawstwo, sdo-

wnictwo oraz inne materye, „których decydowa wyranie

jest jej zabroniono", ale o czem tu waciwie mowa, nie-

wiadomo. Nie spróbowano okreli kompetencyi Sejmu,

a jeeli kto z autorów reformy myla, e zrobia to ju
konstytucya repninowska, to si oczywicie myli: materye

stanu s w prawodawstwie 1768 r. jedn tylko z kategoryi

spraw, podlegych Sejmowi, obok „praw kardynalnych" i ma-

teryi ekonomicznych. Owó tych ostatnich nie podzielono

naleycie midzy Sejm i Rad. Dopisano punkt, zakazujcy

tumaczenia ustaw, bez czego powaga naczelnego organu

wobec podwadnych stawaa si iluzoryczn. Jeeli przez

„szal* rozumiano Sdy Sejmowe na konsyliarzy, to gdzie

w artykule zostao miejsce na „powag" nowej instytucyi?

Nakoniec, jeeli przewodni tendency reformy byo
stworzenie centralnego rzdu z cakowit wadz wyko-
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nawcz, ponad wszystkimi innymi organami, lo i tego nie

przeprowadzono do ostatita, skoro Komisyom, a zwaszcza

hetmanom, nie nakazano bezwzgldnego wobec Rady po-

suszestwa *).

Trzeba byo reform uzupeni, eby pierwsza burza,

pierwszy szturm niezadowolonej magnateryi pod wodz
Branickiego, nie rozniosy niedokoczonej budowli'). Su-

kowscy, widzc niedoskonao swego dziea, pod koniec

roku 1774 zwtpili ciwilowo o jego trwaoci i posali Pa-

ninowi przez maltaczyka Sagramos projekt przeduenia

konfederacyi: natycimiast po limicie marcowej weszaby

w ycie Rada Nieustajca, a nad pierwszymi jej krokami

czuwaby wszeciwadny ksi August, jako marszaek kon-

federacyi, nastpca ^oniskiego »). Plan ten nie znalaz

poparcia, ale wiadomo, e niepowinno si zarzuca ko-

twicy przed portem, pozostaa i doprowadzia po upywie

pótora roku do dalszej przebudowy.

Za zgod mocarstw opiekuczych zawizana zostaa

*) Andrzej Ogiski do króla z Wiednia G sierpnia 1774: trzy rze-

czy szpec Rad: „ujma powagi tronu, a per conseuens i narodu, liczba

wielka osób'' i koszt na nie, oraz brak rkojmi wykonania jej postano-

wie, gdy egzekucya przy kim innym zostaa (AP).

*) Przekonanie o jej wtoci byo powszechne. Fryderyk przepo-

wiada z góry ; »que tout ce qui pourra ?tre convenu et statu la-dessus

ne sera ni stable, ni de duree, et qu'avant que quelques annees seront

ecoulees, cedit Conseil, etabli sur tel pied qu'il pourra Totre, aura souffert

de grands changements", do Benoita 23 sierpnia 1774, Pol. Corr. XXXV,
503. Trafniej Husarzewski do Ogrodzkiego 13 wrzenia: ,L'un de deux

arrivera avec le temps: ou toutes ces institutions prejudiciables a u pays

seront annuUees, ou bien ii sera de nouveau partage et tout a fait anean-

ti. Les circonstances donneront lieu au premier cliangement, le Conseil

Permanent contribuera a Tautre. a moins que le roi ne parvient pas d'y

^tre maitre des suffrages" (BCz 704^.

»i „Moyens pour remedier aux malheurs actuels de la Patrie et

pour emp6cher sa destruction totale", oraz projekt listu do Panina w Ar-

ciiwum Rydzyskiem (TPN). lady teje myli widoczne ju w depeszy

Panina do Stackelberga 22 grudnia 1774, Sbornik, CXXXV, 290.
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24 sierpnia 1776 r. konfederacya w onie Rady Nieustaj-

cej; do niej przystpi ogó posów i senatorów. Pod lask

Andrzeja Mokronowskiego i Andrzeja Ogiskiego odby
si w Warszawie sejm skonfederowany, na nim król z po-

moc Stackelberga i Sukowskiego przeforsowa wbrew za-

artej opozycyi tietmanów oraz marszaka Lubomirskiego

dwie wane ustawy'). Pierwsza nosi tytu: „Objanienie

ustanowienia Rady Nieustajcej przy boku Naszym". Król,

jak sam o sobie tu mówi, dowiadczy „z niemaym powagi

rzdowej ponieniem, e dla nieograniczonej wolnoci ka-
dego tumaczenia sobie i nadcigania do swojej myli pra-

wa, rezolucye napominalne i rekwizycyonalne listy Nasze,

lubo na fundamencie jego i z okolicznoci wypade, nie-

tylko bezskutecznemi zostaway, lecz w zgorszenie, a przez

to po prowincyaci nieci do teje Rady ksztatnie wpro-

wadzay; wic eby na przyszy czas nic podobnego trafia

si nie mogo, i ta najwysza po Sejmujcej z Nami Rzplitej

magistratura, na czele swoim Majestat królewski zawsze

majca, czcz i bezskuteczn w czynnociach swoich nie

zostawaa, wolno jej bdzie nadal niedopuszcza do swa-

wolnej interpretacyi prawa, wtpliwoci prawne rezolwo-

wa i do skutku prawa przywodzi". „A wszystkie ministe-

rya, juryzdykcye i wszelkiej kondycyi obywatele Rzplitej

rezolucyi, listów napominalnych i rekwizycyonalnych od

niej wypadych jak najzupeniej sucha powinni". Za nie-

posuszestwo wszystkie podwadne magistratury (z wyj-
tkiem sdziów ex judicato) ulega bd zawieszeniu w urz-

dzie. Wzamian za to kademu wolno pimiennie skary
si przed Sejmem o samowol Rady, i podobne zaalenia

», Szujski IV, 532—541; Schmitt, Dzieje Polski w wieku XVIII, t.

III, 1—32; projekt rozszerzenia wadzy Rady wyszed od samego króla.

Inne projekty na ten Sejm podawa Modziejowski, zastrzegajc sobie se-

kret, bo „wielu jest takici, coby gotowi i ewangelii si sprzeciwi', gdyby

ta wysza od niego. Na proponowane przez króla zmniejszenie liczby

radców nie pozwoli Stackelberg.



l<AlV NIKUjSTAJCEJ 347

lak o rezolucye, listy napominalne i rekwizycyonalne Rady
Nieustajcej, jako i o tumaczenie praw przez t Rad,
maj by koczone na Sejmie wikszoci gosów.

Druga nowella opisuje „powinnoci i wadz Depar-

tamentów", jakote tumaczy „obojtnoci prawa'^ w pier-

wotnej ustawie teje Rady.

Departamentowi Interesów Cudzoziemskicli wyranie
przydano moc prowadzenia rokowari o traktaty iandlowe,

bez odsyania co ciwila kadej kwestyi do plenum, byle

w rokowaniach uczestniczy król, a w zawarciu traktatu —
caa Rada.

Departament I'olicyi otrzyma moc badania raciun-

ków miejskich, tudzie rozrzdzanie wydatkami miast, a wic
nadzór nad gospodark miejsk wogóle; sd marszaków
o tyle upodobniono do kanclerskiego, e pozwolono prze-

wodniczcemu marszakowi „dawnym sposobem" z r. 1766

przybiera samemu asesorów oprócz tych szeciu, których

mu przydao prawo.

Najwaniejsze, a dla buawy najdotkliwsze zmiany

zaszy w dziale wojskowym. Z jednej strony, zwinito zu-

penie Komisye Wojskowe i funkcye ich przekazano De-

partamentowi. Z drugiej, odjto hetmanom wadz nad wi-
czeniami, musztr i karnoci wojsk w ich kwaterach, jak

niemniej prawo ruszania ich z miejsc; pierwsz przeniesio-

no na Departament, drugie na plenum Rady. Nawet obec-

no wszystkich hetmanów w Departamencie uznano za

dopuszczaln, ale nie za konieczn do wanoci uchwa.
Pac wojska powierzono Komisyom Skarbowym. Sprawy
cywilne midzy obywatelem a wojskowym odesano do

sdów zwyczajnych, reszt kompetencyi sdowniczej daw-

nych Komisyi przekazano specyalnym sdom przy Depar-

tamencie Wojskowym, których dekrety nie bd ju zale-

ay od zatwierdzenia lub uchylenia przez Rad. Jeeli

hetman w ten sposób spada niej, ni by kiedykolwiek,

bo na stanowisko tylko prezesa swego Departamentu, to
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akcye króla poszy w gór. Odzyska on teraz komend
nad czterema regimentami gwardyi, oraz prawo mianowa-

nia i patentowania wszystkici oficerów z zacliowaniem

porzdku starszestwa, a przy dowolnem uwzgldnieniu re-

komendacyi ietmaskiej.

Departament Sprawiedliwoci dopiero teraz otrzyma

okrelone zadanie, coprawda, ujte w wyrazacli bardzo ctia-

otycznycli i przygodnych: kazano mu mie baczno na

funkcyonowanie Asesoryi i juryzdykcyi marszakowskiej,

nadto bada skargi obywateli na róne juryzdykcye, celem

skierowania ici bd do plenum Rady, jeeli ciodzi tylko

o rezolucy, bd przed Sd Sejmowy, jeeli zaszo jakie

bezprawie.

Departament Skarbowy dla ulenia Komisyi bdzie móg
bada i podawa Radzie do zatwierdzenia umowy z przed-

sibiorcami, zwaszcza w zakresie eksploatacyi kruszców.

Wprowadzono prócz tego kilka poprawek ogól-

niejszych. Przewidujc zoliwe próby zdekompletowania

rzdu przez stopniowe szerzenie absenteizmu, upowanio-

no Rad do obsadzania w ostatecznoci miejsc nieobecnych

lub opieszaych konsyliarzów. Zabezpieczono cay skad

Rady przed kondemnatami; w nieobecnoci przewodnicz-

cego ministra pozwolono zastpowa go najstarszemu w De-

partamencie czonkowi. Nowoobranym na Sejmie, a waha-

jcym si konsyliarzom dano czas do namysu (6 tygo-

dni), po którym sama Rada moe obra trzech kandyda-

tów na konsyliarzów do przedstawienia królowi, podobnie

jak si to ju dziao z senatorami i komisarzami.

Reasumujc cao przeróbek z r. 1776, widzimy, e,
popierwsze, dokona si tu stanowczy zwrot frontu prze-

ciwko ministrom i trzscym dotd urzdami magnatom,

kiedy przedtem gówne ostrze nowoci godzio w króla.

Powtóre, król zdoby napowrót znaczn cz tych korzy-

ci, o które walczy w grudniu r. 1773 i lipcu 1774. Po-

trzecie, atrybucye organów Rady lepiej dostosowano do>
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odrbnoci funkcyi i wyprostowano niektóre skrzywienia

myli prawodawczej. Poczwarte, Rada dopiero odtd (1776)

moga kierowa caym rzdem bezporednio, przez rozkazy

czyli „zalecenia", a nie porednio, przez napomnienia, jak

byo w pierwszym roku jej egzystencyi.

Ta wadza dyspozytywno-rezolutywna musiaa nabra

niezwykego znaczenia wobec ctiaosu, jaki panowa od

wieków w polskiej kodyfikacyi, kiedy kady przepis trzeba

byo umiejtnie tumaczy na gruncie przepisów dawnycti,

niejasno ucliylonycti albo zbyt ogólnikowo potwierdzonycti,

raz ograniczonyci pro hac sola vice, kiedyindziej na-

prawd lub napozór ogólnych. 'rzyzwyczajono si w ka-

dym urzdzie widzie „juryzdykcy", a wic nietyle organ,

czynnie rozkazujcy, ile mniemane ródo wyjanie i roz-

trzsa prawnycti, które do kadego przypadku stosowao

niby objektywnie wytumaczon rationem legis. Obecnie

zamknito naraz usta wszystkim tumaczom, kazano sucia
jedynej tumaczki - Rady rzdzcej >). Nic dziwnego, e ta

nowo, — obok wizów, jakimi znów okuto buaw, -ci-
gnie na siebie gówne gromy potpienia i zoci. Nierz-

dna wolno zacofaricza, która dotd krya si przed kar
i przymusem pod „cedry" hetmaskie, znienawidzia gów-

nie nowell o Powinnociach Departamentów. Za wolno
zdrowa, nowoczesna, ta która daremnie wyczekiwaa od

Delegacyi Poniskiego naprawy Sejmu i tsknia do par-

lamentarnych form rozwoju, dostrzega nie bez podstawy

uzurpacy wadzy w nowem „Objanieniu ustanowienia

Rady", a zwaszcza w dokonanej tam fuzyi wykonawstwa

tudzie interpretacyi ustaw 2). Oba prdy sprzymierzyy si

*) Por. Skrzetuski, Prawo Polityczne Narodu Polskiego, 11, 467 sq.

*) „Pozwala bowiem tumaczenia praw ogólnych, tumaczenia praw

ministrom sucych, jest to jedno, co wszystkie prawa, wszystkie stany

odda w moc Consilio Permanenti. Jest to jedno, co Sejm zrobi sejmi-

kiem, a Rad Nieustajc Sejmem" — mówi Markowski, pose podlaski,

na Sejmie 1776 r. d. 6 wrzenia, Dyaryusz, 77.
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na lat kilkanacie i walczyy razem, a na Sejmie Cztero-

letnim stary eb znienawidzonej instytucyi.

Pod ich dziaaniem rozszczepi si ku dwóm kracom
sd spoeczestwa o Radzie Nieustajcej. ywioy ctiodne,

skonne do pracy stopniowej, pozytywnej, albo, wedug
dzisiejszej terminologii, organicznej, ywioy spokoju i adu»

które, jak mówi Benoit, spowodoway ukad z grudnia 1773

roku. uznay w Radzie wyrany czynnik postpu i jy
broni jej bezwzgldnie. Wspólna wiara w konieczno
harmonii midzy Polsk i Rosy zespolia Sukowskiego

z królem ').

Na sejmie skonfederowanym 1776 r. zawiadczy król

ze stanami konsyliarzom. Rad skadajcym, i dopenili

tego, ,00 nieskazitelna wierno, prawdziwa ojczynie yczli-

wo, mdra roztropno i dobre obywatelstwo po nich wy-

cigao"'*). Przywiadczy biskup inflancki Giedroy, prezes

deputacyi sejmowej do egzaminowania czynnoci Rady Nie-

ustajcej, e prace teje, jak i króla w niej, naprawd byy
nieustajce i e , staroytna wieku pami nie okae, aby

który król tyle sobie dawa starannoci i mozou", ile Sta-

nisaw August w latach 1775—6. Za .wielki m w ojczy-

nie, a godny Rady Nieustajcej marszaek, wszystkie owie-

conego rozumu swego nata spryny do uatwienia

•) Poniatowski wyrazi si na sejmie Mokronowskiego 29 sierpnia

1776 r.: .Jestem przyjacielem imperatorowy rosyjskiej, mówi to tak go-
no, jak prawdziwie, bo interes ojczyzny mojej kae mi by jej przyja-

cielem". Sukowski nieco póniej, 11 padziernika: „Owiadczam si pu-

blicznie, e jako senator i jako obywatel ycz, aby interesa Rzplitej jak

najcilej zawsze z interesami Rosyi byy zczone, e konserwacya wol-

noci i egzystencyi Polski adn inn nie interesuj potency, tylko Ro-

sy, i e nie mog mie za dobrze yczcego wasnej ojczynie radc,

który po nieszczliwym krajowym podziel jeszcze czu nie chce, e
nam potrzeba monego przyjaciela, nieodstpnego alianta i wasnych praw

naszych od wszelkiej ku zemu odmiany szanowanego gwaranta*. Dya-

ryusz Cieciszowskiego, 32, 288.

2) Vol. Leg., VIII. 856-7.
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mnóstwa zachodzcych interesów publicznych, nie ublia

usilnej pracy, aby przez punktualno w dosiadywaniu,

gruntown oraz przezorno w doradzaniu jawnie pokaza,

e jest prawdziwie vir consilii'^ '). Od tych stwierdze po-

toczy si strumyk myli, którego jedna odnoga trafia a
na karty „Uwag nad yciem Jana Zamoyskiego".

Drugi prd, podsycany przez szerokie koa nieprze-

jednanych patryotów, a cigany na myn koteryi magna-

ckiej, zaj stanowisko bezwzgldnej negacyi. Zapomniano,

e ta Rada Nieustajca nie bya adnym obcej krwi na-

rzutem, e przeciwnie, wyrosa ona ze szczero polskiego

korzenia, — z Senatu przybocznego; e j wykarmili sokiem

swych idei Karwicki, Leszczyski, Zauski, Potocki, Podo-

ski, a wyksztaci w zupenoci Konarski; e j pierwotnie

zwalczali najgorsi nieprzyjaciele Polski, i e dopiero po-

tem ulega ona spaczeniu dziki wpywom garci krajo-

wych zaprzaców, i w tej spaczonej postaci zostaa narzu-

cona Sejmowi. Nie chciano widzie, e wanie dlatego za-

suya ona nie na bojkot, zamanie, zniszczenie, ale tylko

na oczyszczenie z obcych naleciaoci. ó zbieraa si
w wtrobach, a wylaa si z czasem w postaci mnóstwa
„katechizmów'^ Rady, „litanii'^ do niej i innych pamfletów,

z których najdowcipniejszy a najzoliwszy p. t. „ycie
i mier Rady Nieustajcej", w wybornej alegoryi malowa
genez i ustanowienie instytucyi.

„Dziecko to, którem 1773 roku matka w ci
zasza, urodzio si 1775 roku. Matka jego, wiemy, e
bya Rzplita, o ojcu za wcale dopyta si nie mogem.
Chocia napozór bkart, musiao by wielkiego rodu,

bo go babiy dwie wielkie cesarzowe, a król nieboszczyk

pruski swemi go wspomaga radami. Ostrowski prymas

ochrzci , nazwa Rad Nieustajc , a Sukowski do

witnicy prawodawczej przyniós i pierwszy zwiasto-

wa. Jako za to dziecko nowotnym byo podem , tak

*) Dyaryusz, sesya 14 padziernika, sir. 305.
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cale po modnemu go chowano: nie koysano, mao go

powijano, w rok za po urodzeniu i to jeszcze rozwolnio-

no, a- nawet oprócz piastunki, zwanej Gwarancy, adnyci
mu kobiet nie dano, ale samemi mczyznami obsadzono.

e za przy porodzeniu postrzega poczto, i to bdzie

jakie monstrum, bo ciao jego z kilkunastu innyci zo-

one, byo wielu tego zdania, aby go w tym momencie

otru albo udusi; ale e go wielka pani rodzia, a przeto

niemay dwór sug patnyci dla tego nowego dziecicia

mia si formowa, na który powszechna z caego kraju

robi si miaa skadka, przeto wielu bardzo, chccych si
pomieci u nowego dworu, dokazali tyle, e dziecko to

przy yciu utrzymali. Wezwano tylko rónych zagranicz-

nych doktorów: z Wiednia przyjecha Reviczky, z Berlina

Lentulus, aby byli przy niem i znosili si z Stackelbergiem,

dawnym lejbmedykiem Rzplitej, który doskona wiadomo
tej natury temperamentu mia sobie zostawion od Sal-

derna i wszystkie repninowskie recepty od roku 1764. Ci

jednak trzej niedycy, widzc, e dobrane kollegium naro-

dowe medyczne, prócz tylko niektórych, jako to Reytana,

Korsaka, Oraczewskiego, zupenie wedug myli ich obcho-

dzili si z poonic, spucili si wreszcie na praktyków

swoich, F*oniriskiego, Gurowskiego, Sukowskiego, Ostrow-

skiego, a bawili si tymczasem robieniem lalek....*).

Rzplita tymczasem w róne symptomata wpadaa, za-

cza wydawa ekspektatywy, indemnizacye, emphiteusis,

a te wreszcie w bóle wpadaa. W bólach utracia trzeci

cz kraju; Polacy — wolnoci, sól, sposób utrzymania

wojska; opiekun dziatwy — dystrybut starostw, czyli sza-

lunek chleba zasuonym. Co zapewne znaczyoby wiele

w kraju, naprzykad, niemieckim, gdzie interes ca zasad;

ale u nas w Polsce, gdzie szlachetna ambicya pierwsze-

*) Tu nastpuj drastyczne personalia.
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stwo ma przed zyskiem, nic nie znaczy; bo co przedtem

starostwo, teraz lada wsteczka zrobi, a nawet opiekunowi

nagrodzio si to z innej strony, bo oprócz rónych ró-

nemi czasy podarunków, zyska kilka milionów pensyi

rocznej, co z ekonomiami i z trzecim groszem z ca do

dziesi milionów wyniesie, czego nie mia aden z jego

antecessorów. Dziecko to zaraz zmodu byo rezolutne

i na kade pytanie bez zajknienia odpowiadao, czasem

wykrtnie, czasem obojtnie, a czasem te i wyranie, cio-

cia czsto jedno drugiemu przeciwne. A e mu wolno byo
prawa clioby najzawilsze tumaczy, przeto sektatorowie

jego dla zaostrzenia bystroci jego dowcipu tysiczne mu
zadawali pytania; tak wic spodziewa si mona byo, e
do wielkiego rozumu dojdzie, a wprdce i matk za nos

wodzi potrafi.."

Satyryk, który to pisa, zna, jak widzimy, dobrze ró-
ne tajniki Sejmu Delegacyjnego, a zwaszcza wiedzia o nie-

prawem pociodzeniu Rady Nieustajcej, i to mu wystar-

czao, aby j^ potpi bez pardonu. Z bkarctwa wyniky
zdronoci, ze zdronoci „przeklestwo matki* na Sejmie

Czteroletnim, operacya, t. j. odcicie Departamentu Woj-
skowego, Konwulsye, t. j. ostra krytyka, i mier. Pogrze-

bu zemu dziecku nie sprawiorio. .Nagrobki tylko wolno

kademu postawi, na jakie zasuyo"* *). Jako autorowie

nagrobków nie zostawili na niem suchej nitki.

Sd historyi nie moe poprzesta ani na czystej ne-

gacyi, ani na jednostronnej apologii. Musi on przezwyci-

y zalewajcy ca ówczesn chwil dziejow koloryt uczu-

ciowy, osobno wymierzy sprawiedliwo ludziom, rze-

czom i czynom. Mia suszno pewien pose, który radzi

oderwa si na chwil od scen Sejmu Delegacyjnego i od

wygldu jego dziaaczów, aby przedmiotowo oceni zalety

*) Cay tekst ogosi K. M. Morawski, Ignacy Potocki. 94—6.

Oeneza Rady Nieustajcej. 2.S
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dziea '). Ale takie oderwanie si jeszcze nie wystarczy do
ugruntowania pochway czy nagany samej instytucyi.

O jej twórcaci i sposobie tworzenia wypowiedzieli-

my si ju do jasno. Widzielimy, jak warciolstwo, su-

alstwo i szermujca frazesem demagogicznym namitno
sprzgy si w blok, aby za cen klski publicznej kupi so-

bie pomoc obcego gwatu. Niedo na tern, miay one odwa-

g zaapelowa przez usta Sukowskiego do trybunau dzie-

jów'); z naszej strony stao si zado ici rekursowi. Skd-
ind da Rupert Dunin, zacny pose czycki, aby odró-
niano w Delegacyi pierwiastki lepsze i gorsze; my te
staralimy si tam „upatrzy róno" midzy socem
i cieniem, per i gazem, plew i mann"'). Istotnie kryy

si róne gazy, cienie i plewy pod pozór przymusu, jak-

gdyby caa Delegacya skadaa si z nieszczliwycli, przemo-

c gnbionyci Reytanów; najwymowniej próbowa utrwa-

li to zudzenie Massalski Ignacy*). Lecz na te wykrty
menerów bloku jedna jest tylko odpowied, ta mianowi-

cie, któr rzuci im Ignacy Kurzeniecki: „Ju ten gwat
przesta by gwatem, gdy go wiksza liczba Polaków

prawnie osdzia susznoci, gdy z tego wyroku nie do

przymierza, ale do posuszeiistwa przystpia, gdy to po-

suszestwo podpisaa i uznaa zezwoleniem narodu. —
Spyta si potomno sprawiedliwa popioów naszyci, kto

nam takie przeznaczenie zgotowa, a pewnie nie przyjmie

za gwat..., co wikszo gosów obywatelów radzcyci za

konieczn osdzia potrzeb; mniema bdzie z ukrzyw-

dzeniem wieku naszego, e miejsce cnoty, gorliwoci i mi-

•) Tomasz Ostrowski, podkomorzy i pose nurski, na sejmie 1776

r., 14 padziernika: „Gdyby ta sama Rada Nieustajca w inszym czasie,

w inszych okolicznociach, po inszym sejmie ustanowion bya, jakie-

goby nie zasuya sobie od narodu uwielbienia!"

») Por. wyej, str. 207 i 272.

») Gos na sesyi sejmowej d. 22 wrzenia 1773, Dyaryusz BCz 825.

*) Mowa na sesyi sejmowej d. 3 padziernika 1774 r , druk spócz.
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oci sawy zawzito, sabo i duci niewolniczy zast-

powa" ^). Sowa cikie i prawdomówne, prawdziwe wów-
czas, i nieraz jeszcze póniej, ilel<ro Polak czy si do-

browolnie przeciw Polakowi z obc przemoc i udawa, e
pada ofiar gwatu! Cokolwiek zreszt przyszo nam stwier-

dzi o pochodzeniu Rady i o moralno-politycznej wartoci

jej fundatorów, ocena samej instytucyi powinna nastpi nie-

zalenie od wszelkici uprzedze i sugestyi uczuciowyci,

li tylko ze wzgldu na potrzeby ustrojowe Polski ówcze-

snej i póniejszej. Czy takiego rzdu potrzebowaa Rzplita?

Czy innowacya z r. 1775 bya zmian na lepsze czy na

gorsze, i w jakim stopniu? cile powiedziawszy, mona
bdzie j uzna za wiksze lub mniejsze plus czy minus

dopiero wtedy, gdy za podstaw przyjmiemy nie papiero*

wy tekst prawa, lecz rzeczywist dziaalno Rady, oraz

jej Departamentów, oddajc co jesl radzieckiego Radzie, co

królewskiego królowi, co komisarskiego Komisyom i t. d.,

a odgraniczajc przytem zbiorowe zalety urzdze od za-

sug nieprzecitnyci jednostek, w nich zasiadajcycti. Do-

póki wic nie przestudyowano stu kilkudziesiciu wolumi-

nów protokóów Rady, ocenia mona raczej ustaw, ni
instytucy. i wszelka aprioryczna ocena tej ostatniej moe
mie tylko walor tymczasowy.

Tego rodzaju prowizoryczna ocena zyska, bd co

bd, na wartoci, gdy j przeprowadzimy na tle porów-

nania z urzdzeniami innych krajów spóczesnych. Zesta-

wienie z pastwami absolutystycznemi niedaleko nas za-

prowadzi. Z austryackim np. Staatsrathem Rada Nieustaj-

ca ma tylko tyle wspólnego, e raczej doglda administra-

cyi, ni sama j prowadzi. Pozatem Staatsrath nie zna roz-

winitego podziau pracy, nie ma Departamentów, stoi nad

ministeryami jednoosobowemi, a nie nad kollegiami, od-

powiedzialny jest tylko przed monarch, w którym ma nie-

») Zbiór mów rónych w czasie dwóch sejmów... 1775 i 1776,1,66.

28*
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wzruszony punkt oparcia, kieruje liczn biurokrac>', sam
rekrutuje si z biurokracyi: — ile spostrzee tyle kontra-

stów z nasz Rad. Conseil du roi - du roi Tris Chri-

tlen — ma jedn wspóln cech wicej, i jedn mniej:

skada si z ministrów specyalistów, ale nie stanowi kol-

legium, bo nie gosuje wikszoci; powoany jest do
wspólnej narady, ale nie do wspólnych uchwa. Król decy-

duje bez wzgldu na opini ogóu ministrów. Próby szu-

kania podobiestw z organizacy prusk, rosyjsk, dusk,
te utykaj na samym wstpie: brak poprostu tertii com-

parationis.

Znacznie owocniejszym bdzie równolegy rzut oka na

ustrój pastw konstytucyjnych, mianowicie parlamentarnej

Anglii i Szwecyi z jej reprezentacy stanow. Gabinet rz-

dzcy wielkobrytaski czerpa si z ustawicznego kontaktu

z opini narodow; powstawa nominalnie z aktu kró-

lewskiego zaufania, a faktycznie drog doboru przez pre-

miera, majcego zaufanie gmin. Ze sugi królewskiego sta

si ministerstwem narodowem. Rada Nieustajca przeciwnie,

z zespou wybraców sejmowych atwo moga si sta na-

rzdziem zrcznego króla; kontaktu z opini nie miaa,

z Sejmem prawie nie potrzebowaa si liczy. Istotnie, kon-

stytucya przewidziaa dla niej jedyn form odpowiedzial-

noci — karn, przed Sdem Sejmowym, na podobiestwo
impeachment, i to wycznie za przekroczenie wadzy, a nie

za niedbalstwo, bezczynno, zdrad tajemnic lub t.p. prze-

winienia. O odpowiedzialnoci politycznej wobec wikszo-
ci Sejmu nie mogo by mowy, skoro krótki Sejm zwy-

czajny odbywa si co dwa lata, a nadzwyczajny nie móg
zmieni skadu Rady bez wytoczenia jej procesu krymi-

nalnego. Co waniejsza, przepis o obowizkowym obiorze

Vs czci konsyliarzów na drugie dwulecie i o nieobieralno-

ci, ponownej, reszty sprowadza do zera zaleno rzdu od

wadzy prawodawczej: w najlepszym razie mogli czonko-

wie pierwszego rywalizowa z sob o to, kto zasuy na
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obiór ponowny, a kto odpadnie razem z '/s czciami ko-

legów. Tymczasem midzy Sejmem a Sejmem moga Rada

wprowadzi despotyzm, zupi dobro publiczne, sprzeda

ojczyzn, o ile król nie uyje ostatniej resztki wadzy i nie

zwoa Sejmu nadzwyczajnego. Krótko mówic, jeeli Gabi-

net angielski, odpowiedzialny, a ufny w poparcie nieustan-

nego parlamentu, móg robi duo dobrego dla kraju, to

Rada Nieustajca, nieodpowiedzialna na sposób nowocze-

sny, moga robi duo zego, a mao dobrego.

Porównanie z ustrojem szwedzkim, który, jak wiemy,

i wprost, i porednio (przez Konarskiego) wpyn na orga-

nizacy Rady. da wynik najciekawszy. Do gównyci nie-

domagali „rzdów wolnociowych" z epoki „Kapeluszy"

i „Czapek" zaliczano sabo wadzy królewskiej, ocia-o wielogowego Senatu czyli Rady Pastwa, zbytni za-

leno teje od Sejmów, albo te od ici „tajnych wy-

dziaów'' i deputacyi, chwianie si punktu cikoci mi-
dzy rzdem i zgromadzeniem stanowem, pomieszanie czyn-

ników administracyjnych z prawodawczymi, wynikajce std,

e ywio urzdniczy co kilka lat przedzierzga si na Sej-

mie w demagogów, agitatorów, którzy dyktowali prawa

i wskazania polityczne swym przeoonym, obok za tego

zjawiska — nadmierne rozczenie wadz midzy legisla-

tyw i egzekutyw, w imi którego czonkowie Senatu nie

mogli uczestniczy w Sejmie, skutkiem czego znów gówni
menerzy partyjni wstrzymywali si od udziau w rzdzie,

i sprawowali odrbny rzd zakulisowy. Dalej, w yciu pu-

blicznem partyjno, a póniejszymi czasy rozbrat midzy
poszczególnymi stanami, podatno wszelkich wyborców
i wybraców na demoralizujce wpywy zagraniczne; w ad-

ministracyi biurokratyczna formalistyka i pedantyzm, ma-

rudztwo i samowola, wyuzdanie i zarozumiao. Niejeden

z tych defektów przetrwaoby pastwo z powodzeniem, gdy-

by nie potrzebowao si ba losu Polski; wobec atoli wil-

czych apetytów strasznych ssiadów, autokrata Gustaw III
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przyszed w sam czas, aby powcign zbyt rozhukan
wolno stanow*).

Polska po roku 1775 przeja, jak wiemy, niejedn
czstk wieo zrzuconej skorupy szwedzkiej. Jeeli Senat

w Sztokholmie stanowi najlepiej wykoczony na ca Euro-

p okaz wydziau sejmowego, to nasza Rada Nieustajca,

acz obierana przez Sejm jednostanowy, a nie czterostano-

wy, miao moga pretendowa do drugiego po nim miej-

sca. Tam wprawdzie kollegia stay poniej Senatu, tutaj

Departamenty — w onie samej Rady; ale to nie sprawiao
jeszcze wyranej rónicy na korzy którejkolwiek strony.

Znalazy si zato inne rozbienoci, dochodzce wrcz do
przeciwiestwa. W Szwecyi monarcha by od wieków dzie-

dzicznym w zasadzie dynast, i nikt nie myla wyklucza
od nastpstwa tronu jego potomków. Mia król komend
nad wojskiem, szafowa mnóstwem wakansów, i Rada Pa-
stwa moga najwyej, w drodze wyjtku, uchyla poszcze-

gólne nominacye, jako niezgodne z zasugami lub prawa-

mi kandydatów, co oczywicie prowadzio do przykrych

konfliktów. Panujcy sani wyznacza czonków Rady z po-

ród trzech kandydatów, i wedug pierwotnego przepisu,

odrazu obsadza! wszystkie wakanse, wybierajc Vi cz
z podanej listy kilkunastu wybraców; dopiero z czasem
(od r. 1738) nauczyy si stany podawa mu po kolei kan-

dydatów na kade miejsce, co ogromnie zwzio jego swo-

bod wyboru. U nas Stanisaw August od pocztku nie

móg odrzuci ani jednego konsyliarza, a i pod wszystkimi

powyszymi wzgldami znalaz si w gorszej sytuacyi, ni
królowie szwedzcy ubiegego okresu.

') L. Stavenow, Geschichte Schwedens, VII, 439. Najnowsze stu-

dyum Fr. Lagerrotha, Frihetstidens fórfattning, pomimo wszystkich swych
zalet, i pomimo szczerych usiowa autora, aby zrehabilitowa konsty-

tucy czasów wolnociowych i wykaza jej pokrewiestwo z dzisiejszym

liberalizmem, nie obala ustalonego ujemnego sdu o niej, tudzie jej mo-

raIno-politycznych opakanych skutkach.
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Daleko byo polskiemu wiatu do takich, bd co

bd, zbytkownych i kulturalnych niedomaga, jak biuro-

kratyczna formalistyka czy pedantyzm: poprostu brakowao

biur i biurokracyi... O ile ocialsz musiaa si okaza na-

sza Rada od Senatu szwedzkiego, skoro lic/ya trzy razy

tylu czonków, i o ile trudniej byo w takim komplecie

o sekret! Czy dziwna, e od pocztku przylgna do niej

zoliwa nazwa „Zdrady Nieustajcej", rzucona z citych

ust Szamockiego, posa warszawskiego *), w pamitnej De-

legacyi? Jeeli tamten rzd zamorski traci na powadze,

gdy wstrzsay nim co kilka lat burzliwe, namitne Sejmy,

to có sdzi o autorytecie, zwaszcza wobec zagranicy,

takiego grona, za którem sta Sejm, sptany przez liberum

veto, w kraju, gdzie punkt cikoci nie tkwi ju ani

w królu, ani w narodzie, tylko w osobie rosyjskiego pro-

konsula?

Zdarza si nieraz, e kardynalne wady ustrojowe ci-

gn za sob drugorzdne nastpstwa dodatnie. Tak jedno-

mylno, wymagana do prawodawstwa i uchwalania po-

datków na Sejmie, skaniaa stronnictwa do kompromisów

i chronia Rad przed jednostronnem zabarwieniem partyj-

nem; dziki niej w znacznej mierze znalazo si tam miej-

sce dla opozycyonistów Lubomirskich i Potockich. Podo-

bnie próba przeciwstawienia dawnym oligarchom, Czarto-

ryskim, Potockim, Radziwiom, Ogiskim, modszej i lich-

szej arystokracyi Sukowskich, Gurowskich, Poniskich,

wydaa rezultat, który z czasem zawiód podstpne rachuby

rosyjskie: dwie arystokracye neutralizoway si nawzajem,

i do przepowiadanej przez pesymistów wszechwadzy „trzy-

dziestu tyranów" czy „dwunastu wojewodów"*), albo ,pod-

królów" nie doszo; przeciwnie, rednia szlachta tern a-

>) 29 kwietnia 1774 r., Prot. Del. Zag. 111, 247.

*) Ob. m. in. mow Przyjemskiego, posa omyskiego, 28 marca

1776 — echo synnej mowy królewskiej 14 maja 1773, Dyaryusz (BCz 825).
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twiej sigaa po ster nawy narodowej, aby ni pokierowa

niezalenie od petersburskich nakazów. Nie da si i to za-

przeczy, e kontrola Sackelberga chwilami naprawd dzia-

aa, jak tumik, na zbyt awanturnicze temperamenty i przy-

czyniaa si do utrzymania adu w znkanym kraju.

Przecie naogó dzieo Sukowskich z r. 1775 stano
nieskoczenie niej, ni dzieo Ribbinga i Horna z lat

1719—23. Tam, nad Melarem, powsta rzd mieszany, wa-

dliwy, przedwczenie republikaski i demokratyczny, ale

wykoczony, okrelony i zdolny do dalszego rozwoju

w kierunku monislycznej konstrukcyi ludowadczej; tu nad

Wis — jak susznie powiada Sumiski, — powstao co,
czego nie mona byo nazwa ani monarchi, ani despo-

ty, ani arystokracy, ani demokracy, ani nawet ustrojem

mieszanym na wzór angielski *). Jeeli te Szwecya pomi-

mo caej swej technicznej wyszoci, pod niektórymi tylko

wzgldami osigna postp w okresie wolnociowym, a pod

innymi, waniejszymi, stoczya si na skraj przepaci, to

Rzeczpospolita nasza caeteris paribus, ze swoj lich re-

form rzdow 1775—6 roku miaa otwarty i bity goci-

niec w dó, ku ostatecznemu rozstrojowi ducha i ciaa.

Zawiedli si jednak rachmistrze, którzy na kracach
tych szlaków obdnych rozstawili na ni sie, mniemajc,

e sama narzucona forma zewntrzna przesdzi o yciu
lub mierci zdrowego narodu. Poprzez zdradzieckie formy

przedar si ku innym przeznaczeniom niemiertelny duch

Polski. Ten sam indywidualny czynnik etyczny, który

dwiga spraw publiczn za czasów gbokiego nierzdu,

i który ratowa j póniej w epoce niewoli, sprawi w okre-

sie midzyrozbiorowym, e naród przyj urzdzenia z roku

1775, — najgorsze, jakie umia przeprowadzi Nikita Pa-

nin — lecz postara si je wyzyska na wasne dobro i do-

bro ludzkoci. Kiedy powstawa pierwszy komplet Rady

»i 2.0 kwietnia 1774, Prot. Del. Zag 111, 216.
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Nieustajcej, Stackelberg pozornie zoy w rce Stanisa-

wa Augusta dobór wszystkici czonków. W ten sposób

unikn obioru icli przez Sejm, przy którym gówne na-

rzdzia trzecli dworów przepadyby sromotnie. W rzeczy-

wistoci potajemnie zostawi królowi obsadzenie poowy
Rady, a sam obsadzi reszt swoimi moojcami. Opozycya
nieprzejednana si oburzya, protestowaa gono*), a kiedy

król zaproponowa niektórym jej przywódzcom miejsca

konsyliarzy, odmówili wszyscy, jak jeden m. Stanisaw Lu-

bomirski, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, Fryderyk

Moszyriski, Mokronowski, Czaplic wzgardzili koleestwem
z prowodyrami byego bloku ").

Póniej zmieniono taktyk. Zacza si infiltracya

czystszycti pierwiastków do nowoutworzonyci instytucyi.

Aktorzy jarmarcznyci scen osawionej Delegacyi, reforma-

torzy z saskiej gloryetki i z gabinetu Modaiejowskiego,

jeden po drugim znikali ze kulisami. Niepami krya po-

trosze ici czyny. A ci, co zajmowali icti miejsca, nowi

pracownicy, podali sobie rce, i na wszystkich polach y-
cia polskiego, od Rady Nieustajcej do zaciankowej kance-

laryi grodzkiej, od Komisy! Edukacyjnej do Komisyi Po-

rzdkowej, posuna si naprzód praca skromna, cicha^

a w skutkach dobroczynna.

'1 Mowy St. Lubomirskiego 20 marca i Feliksa Turskiego 28 marca

1775 r., Dyaryusz sejmowy (BCz 825).

*) Garampi 29 marca, Theiner, IV, 628,





ZACZNIKI.

1. Wykaz tymczasowy Rad Senatu od r. 1658 do koifca RzpliteJ*j

1668
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8
8
2
2

2
8
8
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1

1

1
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1
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1
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3
3
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3
5
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4
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3
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14
5
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6
6
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8

>) Wedug rp. 401 obecni byli wszyscy senatorowie wielkopolscy.

») O dalszyci Senatusconsiliach a do r. 1676 niewiele wiadomo.
Korzon. Dola i niedola Jana Sobieskiego, wspomina o kilku sesyach

z czasów króla Micliaa: 28 maja w Warszawie, 12—16 listopada t.

r. w Krakowie, 21 — 25 kwietnia 1670 w Warszawie, 19 czerwca
1671 tame na Bielanach, 6 wrzenia t. r. w Lublinie 11,195,283—6,
365-6, III, 39,49).

') Prymas Andrzej Olszowski.
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Rok I Dziert Miejsce
Lczba obecnych

bisku-

pów

1698
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2. Regestr Sekretnych Rad Senatu, zaczynajcych si^ w Warszawie

roku 1765 dnia 17 miesica padziernika, a cigncych si^ ai do roku

1768 dnia 24 marca, rónym czasem w siedemna&tu sesyach odpra-

wionych, tudziei innych papierów niej specyfikowanych.

Bibl. XX. Czartoryskich w Krakowie, rkp. 817, kopia*)

Nr. 1'. Die 17 Octobris aiino 1765 w propozycyach 4:

1**. Jakim uoeniem Senatu Rada ma by odprawiona?

2^ Qua formalitate propozycye od tronu maj by
Senatowi podawane?

3<*. Jakim sposobem maj si pisa resultata?

4°. Jak pogodzi ukrycie secretorum tractandorum

z potrzebnym in nonnullis wyjawieniem resultatorum?

Nr. 2*. Die 21 Octobris 1765 w propozycyach 4:

1"*. Czarnockiego interes z Turkami.

2'. Instancya ksicia prymasa za Poniskim o polep-

szenie vialium do dworów z oznajmieniem mierci Augusta Iii.

3". Instrukcye ablegatom wydane powinny by w pro-

tokó Senatus consiliorum wpisywane.

4". Aby dwóm tumaczom oryentalnym pensya do

600 czerw. z. kademu z nici powikszona bya. Instrukcya

ksiciu Poniatowskiemu, do dworu wideskiego cum denun-

tiatione o elekcyi i koronacyi J. K. Mci wysanemu.

Nr. 3". Die 28 Novembris 1765 w propozycyi 1:

Psarskiemu ranga rezydenta, instrukcya, credentiales

dane do Peterburga.

Nr. 4". Die 19 Decembris 1765 w propozycyacti 2

:

1". Aby posom, za granice wysyanym, powszecina

dawana bya instrukcya.

2°. Powrócenie wydanycli pienidzy ur. Branickiemu,

na zniesienie radziwiowskici ludzi wysanemu.

*) Jestto waciwie spis rzeczy, zawartych w oryginalnym protokóle

propozycyi oraz uchwa, przechowanym w rkp. 878 teje Biblioteki.
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Instrukcya powszechna dla posów polskich.

Regestr ekspensy dla hr. Branickiego.

Nr. 5». Die 2 Januarii 1766 w propozycyi 1:

Aby reskrypt kurlandczyków by ekspedyowany. Re-

skrypt do Kurlandyi.

Nr. 6". Die 23 Januarii 1766 w propozycyi 1:

Delegacya ur. oyka, qua ablegata do Francyi, z de-

nuncyacy o elekcyi i koronaryi króla. Instrukcya temu.

Nr. 7'. Die 31 Januarii 1766 w propozycyach 2

:

1°. Aby rezydenci do Wiednia, Anglii, Danii i Ber-

lina ekspedyowani byli.

2°. Aby ur. Bollo charg d'affaires by postanowiony

w Genui. Instrukcya temu posana. Opisanie ceremoniau

woskim i polskim jzykiem, jak tene urodzony Bollo by
przyjty w Genui.

Nr. 8°. Die 7 Februarii 1766 w propozycyi 1:

Powrócenie z. pol. 10118 ks. wojewodzie ruskiemu

Czartoryskiemu, które Turkom wyliczy za ur. Czarnockiego.

Wypis z Komisyi Wojskowej strony przerzeczonej sumy.

Nr. 9". Die 27 Februarii 1766 w propozycyach 2:

1". Aby z nuncyatury polskiej nuncyuszowie imme-

diate promowowani byli na kardynalstwo.

2°. Aby urodzonemu Ryszewskiemu^), jako przeszemu

rezydentowi od dworu rosyjskiego, wyliczy gratyfikacyi

zotych 6000 albo tysic talarów current.

Relacya wzgldem poselstwa ur. Aleksandrowicza do

Porty. List wielm. kanclerza w. kor. do tego ur. Aleksan-

drowicza de 12 Decembris 1765 z Warszawy. List hospo-

dara multaskiego, pisany z Jass 29 Januarii v. st. 1766

woskim jzykiem do tego ur. Aleksandrowicza. Listu tego

przetumaczenie na francuski jzyk. List wielm. kanclerzów

koronnych i W. Ks. Litewskiego do ur. Aleksandrowicza,

pisany francuskim jzykiem z Warszawy 19 Febr. 1766.

») Jan Rzyszewski by rezydentem rosyjskim w Warszawie

1765—1762.

Geneza Rady Nieustajcej. 24
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Nr. 10". Die 3 Aprilis 1766 w propozycyi 1 :

Aby Komisya Skarbowa postaraa si o ziemianina,

któryby dug kupców tureckicli na siebie przej, a dobra

ur. Czarnockiego w teje sumie na siebie odebra.

Nr. 11°. Die 10 Maji w propozycyaci 5:

1*. Aby rewizorów z geometrami naznaczy do granic

z Rosy, Litw i Polsk wedug traktatu Grzymutowskiego
in ordine uczynienia dokadnej informacyi de situ miejsc.

2°. Aby sdziom pogranicznym Skarb Koronny wy-

paci pensye prawem naznaczone-

3'. Aby regimentarze sdom pogranicznym przydawali

asystency wojskow.
4*. Aby ur. Chojeckiemu i Ctiordyskiemu, sdziom

pogranicznym, gratyfikacye skarb koronny wypaci, pierw-

szemu z nich 6000 z. polskici, a drugiemu 2000 z. polskici.

5". Aby skarb koronny wypaci do Komisyi Wojskowej

10.000 z. polskich na amunicye do Kamieca Podolskiego

i innych fortec pogranicznych.

Nr. 12". Die 23 Maji 1766 w propozycyi 1:

Aby Komisya Skarbowa daa pienidzy na wypacenie

dugu ur. Czarnockiego Turkom salva refusione z dóbr

tego.

Nr. 13°. Die 30 Maji 1766 w propozycyi I

:

Margrabia Antici, charge d'affaires w Rzymie.

Deklaracya ksicia Repnina, posa wielk. moskiewskiego,

uczyniona w Senacie 4 Novembris 1766.

Nr. 14". Die 20 Martii 1767 w propozycyach 8:

1". Aby wielm. kanclerze pisali do senatorów na sej-

miki deputackie, obligujc o dopilnowanie onyche, eby
niezawodnie dochodziy.

2". Minister króla pruskiego deklaruje imieniem mo-

narchy swego, e komisarzów swoich wyznaczy na uznanie

krzywd obywatelów polskich od lzaków poniesionych.

Wic J. K- Mo, gdy bdzie widzia potrzeb posania w tej

okolicznoci do Berlina, za Rad Senatu nie omieszka.
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S*. Tumacz do sdów pogranicznych tureckich nazna-

czony z pensy z. polskich 3350 corocznie.

4°. Na bruki, na dom dla winiów dekretowanych

remanent pensyi, dawniej k 40000 corocznie wynoszcy,

zp. 163666 gr. 20, z skarbu koronnego wypacenie nazna-

czone.

5". Wydatek ur. Nowickiemu, metrykantowi koronnemu,

na uoenie i oporzdzenie ksig archivi z gratyfikacy te-

mu za prac postanowion, zp. 16750. Archiwum si mi-
dzy ur. metrykantów dzieli, i o pensyi onym deliberabitur.

Opatrzenie take archivi dla litewskiej kancelaryi zleca si.

6°. Komornikowi granicznemu województwa mcisaw-
skiego, Downar zwanemu, prócz pensyi dawnej 1000 zp.

gratyfikacyi zp. 1500 naznacza si z skarbu publicznego.

7". Miasto Lublin otrzymao fawor, e ze skarbu ko-

ronnego kazano 8000 zp. onemu dawa na sublewacye

podatku pogównego, non specificando, do wielu lat.

8". Consilium Medicum aby w Warszawie ustanowione

byo, ministrom obojga narodów zleca si.

Rezydenta do Moskwy, naznaczywszy mu prócz rocznej

pensyi, dawniej naznaczonej, insuper pro hac sola vice na

oporzdzenie si czerwonych zotych 600.

Instrukcya ur. Psarskiemu do Rosyi wydana i rk
Najjaniejszego Króla Jmci podpisana. Credentiale dla tego
rk N. P. podpisane. Votum wielm. Granowskiego woje-

wody rawskiego, na teje Senatu Radzie.

Nr. 15". Die 2 Aprilis 1767 w propozycyach 2:

1". Circulares litterae do senatorów na Rad Senatu,

pro 25 Maj i naznaczon, decernuntur.

2°. Ur. Leduchowskiemu, sekretarzowi legacyi do Stam-

buu, nakazuje si da z skarbu czerw. z. 400.

Regestr papierów, sprowadzonych z Krakowa.

Relacya ur. Ogrodzkiego, pisarza w. kor., wzgldem
danej audyencyi delegatów dysydenckich 15 Aprilis pi-

sana, ad archivum 26 ejusdem oddana.

24*
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Relacya konferencyi wielebnego Modziejowskiego,

podkanclerzego koronnego, mianej z ksiciem Repninem

od archiwum 26 Aprilis oddanej.

Nr. 16». Die 25, 26, 27 Maji 1767 w propozycyach 4:

1". Sejm extraordynaryjny naznacza si pro 5-aOctobris.

2°. Aby goca tatarskiego przyzwoicie przyj.

3'. Na opraw ksig i przepisywanie z oryginaów

w metrykach koronnej i W. Ks. Litewskiego uoenie eks-

pensy z skarbu Rzpltej na wielm. kanclerzów obojga na-

rodów praecommittitur, jakote rozdzia archivorum koron-

nego od litewskiego. Ur. za metrykantom naznacza si

kademu po 3000 zp.

4°. Ratusz lubelski reparowany by powinien kosztem

skarbu koronnego, tudzie gratyfikacya wielebnemu sekre-

tarzowi w. kor. zp. 16750 naznacza si.

Votum Jabonowskiego poznaskiego, Granowskiego

rawskiego wojewodów i Lipskiego, czyckiego kasztelana.

Nr. 17«. Die 24 Martii 1768 w propozycyach 7

:

1°. Decyduje si wysanie delegata do Baru z perswa-

zy w zwizku zostajcym, aby imprezy swoich (!) odstpili.

2®. Fortecy Kamienieckiej naznacza si z skarbu ko-

ronnego 50000 zotych na victualia i amunicye wojenne,

tudzie Komisyi Wojskowej na róne ekspensa zp. 20000.

3**. Sdziowie pograniczni uwolnieni od podawania

aktów swoich do grodów per oblatem.

4<*. Margrabia Antici, dotd charge d'affaires, in po-

sterum, jako indigena, ablegatem J. Kr. Moci i Rzplitej

w Rzymie deklarowany.

5°. Urodzony Bollo ministrem J. Kr. Moci i Rzplitej

u Rzplitej Genueskiej deklarowany.

6°. Urodzony Wolf Henryk Wickede. podkomorzy na-

dworny J. Kr. Moci, jako indigena, za rezydenta w Ham-
burgu naznaczony.

7°. Powikszenie pensyi ur. Psarskiemu, rezydentowi

w Peterburgu, do 1800 czerw. z. postanowione.
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Akt konfederacyi Barskiej de 29 Februarii.

Uniwersa ur. Krasiskiego, podkomorzego róaskiego,

w Barze de 29 Februarii.

Uniwersa ur. Puaskiego, starosty wareckiego, de

4 Martii w Barze.

Raport ur. Dzieduszyckiego, czenika koronnego, regi-

mentarza podolskiego, do Komisyi Wojskowej 13 Martii

uczyniony.

Votum wielmonego Moszczeskiego, wojewody ino-

wrocawskiego.

Votum wielmonego Granowskiego, wojewody raw-

skiego.

Votum ur. Walickiego, kasztelana sociaczewskiego.

Votum ksicia Sanguszka, marszaka w, W. Ks. Li-

tewskiego.

Votum wielmonego Moszyskiego, kasztelana lubel-

skiego.

Votum ur. Szydowskiego, kasztelana soskiego.

3. Fragment listu Michaa Czartoryskiego do Itróla z d. 1 lipca 1766 r.

Bibl. XX. Czartorysidch, Ricp. 659, orygina.

„Je connais et je sens le bien vrai et le bien entier

de la bonte dans les motifs lesquels font envisager a Votre

Majeste, comme des choses utiles et desirables, que du

moins la partie regissante des deux Commissions pour la

Lithuanie du Tresor et du Militaire soient transferees a siege

de Grodno a Varsovie
;
que les uatre sceaux de TEtat

soient mis en parite totale et dans un usage egal, soit en

Pologne, soit en Litiuanie. Cependant de mes reflexions,

meditees sur ces deux articles, resulte mon opinion que les

raisons par lesquelies est motivee cette pensee n'equivalent

point a beaucoup pres le nombre, la valeur, le poids de celles

qui y sont opposees et qui rendent la ciose tpes dilficile...
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Cest dans une parit nationale et par des pactes longtcmps

et pineusemen ngocies (qu')est avenu un trait d'iinion

entre la Fologne et la Lithuanie, pour que Tensemble de

ces deux tats, iusqu*alors eii sorsivite, fit le corps indi-

viduel de la mme Republique. Dans ce traite, pactc et

contrat la Lithuanie a stipul pour soi la con$ervation et

le maintien des lois, des r^gles et des formes qui lui taient

particuli^res dans et pour Tinlrieur de la province. Des

changements dans Tessence de ces articles ne pourraient

etre faits de droit et avec justice que par un nouveau trait

entre les deux parties qui ont originairement contrade et

conditioniie leur unioii. Dja la plupart des Litiuanais est

dans les allarmes et dans les inquitudes sur le divulgu

des intentions adessus de Votre Majeste; la nialignit des

citoyens mecliants les interpr^te en boute-feux. Dans le z^le

extreme qui ni'attache a la personne deVotre Majeste, dans

celui avec lequel je desire le fruit et la gloire de son r^gne,

je vous en supplie, j'ose mme vous en conjurer que vous

laissiez tomber ces questions, et que du moins elles soient

mises en suspensi on".

4. Wycig z memoryaów Augusta Sukowskiego, przeznaczonych

dla Fryderyka II.

Bibl. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, brulion oryg. i czystopis.

„Ides sur la F^ologne"*).

„Cest de la Polegn que le legislateur de Thumanite,

un des grands hommes de notre siecle, Montesquieu, a ecrit

1) Pismo to zawióz autor Fryderykowi Wielkiemu w kocu lipca

1770 r., por. Polit. Corresp. XXX. 55-6, gdzie wprawdzie o samym memo-

ryale niema mowy, jednak orygina znalaz si w Arciiwum Pastwowem

berlinskiem. Pierwotna redakcya miaa nosi tytu: ,Esquisse d'un plan

de gouvernement solide et tranuille pour la Pologne, presente en main
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qu'il lui faut un Esprit Creaeur qui tire du chaos un

ouvrage immense, glorieux a son auteur, utile a la posterite

dans la suit des siecles". Jeeli nasta czas, by dokona
tego wielkiego dziea, to przedewszystkiem warto zbada
przyczyny za: „P, Le roi parait faible, ii est trop fort. 2", Le

gouvernement voudrait etre democratique. ii est anarchique.

3", La nation devtait etre riche, elle est dans Tindigencc".

Na dowód tych twierdze autor przytacza, e król ma mi-

lion dukatów dochodu oraz prawo rozdawnictwa wakansów
i ask; e Sejmy s skrpowane wymaganiem jednomyl-

noci, handel polski uzaleniony zupenie od zagranicy,

kredyt utrudniony przez wysoki procent od poyczek; kra-

jowi brak pienidzy i przemysu. Nastpuje wykad rod-

ków zaradczych : naley, 1°, wprowadzi obieralno urzdni-

ków, przy czem kler obieraby swoich zwierzchników, a Ko-

misya Wojskowa obsadzaaby godnoci w armii. 2*, usta-

nowi Sejm cigy pod rzdem wikszoci gosów; ten

Sejm uwolniby wocian, tudzie „deciderait du nouveau

chef de TEtat qui ne pourrait jamais etre un etranger"-

de Maltre par un bon patriot', a zaczynaa si od nastpujcego zwrotu:

„Ii est sans doute heureux de vivre dans ce siócle eciaire et philosophique

cii, s'eloignant de ces principes destructifs qui ci-devant faisaient rechercher

a plusieurs Etats leur grandeur dans la ruin ou, du moins. dans I'abais-

sement de leurs voisins, toutes les puissances en Europ aujourd'hui

paraissent avoir adopte le syst^me de paix generale qui assure en m^me
temps la tranuillite, le bontieur et la prosperit de chaue nation. Cest

a TAuteur sublime de ^rAntimachiaYel" qu'on doit principalement un

changement aussi avantageux, puisue, demontrant toute Thorreur de

Tancienne politique, ii a su etablir des preuves conv3inquantes que ce

n'est que de la plus stricte droiture dans les negociations, de la fidelite

a remplir ses engagetnents, de Tadministration de la justice aux etrangers,

comme i ses sujets, de Taccroissement de la population. des progres de

Tagriculture, des arts et du commerce... que depend la veritable puissance

et tranquillite d'un bon gouYernement". W imi takich zasad autor pro-

jektuje uszczliwi Polsk wiadomemi reformami, a chce je rozpocz
na przewidywanym sejmie pacyfikacyjnym ~ propozycya, opuszczona

razem z ca apostrof w ,Idees"' (TPN'.
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3", Ugruntowa tolerancyc religijn, popiera wzrost ludno-

ci, wprowadzi now taryf celn, rozwin rzemiosa i rol-

nictwo, pozawiera traktaty handlowe, ukróci prepotencyc

Gdaska, zniy stop procentow, urzdzi drogi, ka-

nay etc.

„Griefs de la nation, dont elle demande le

redressement k Tayenir"').

1. Niewykonanie przez króla paktów konwentów

(o czem miaa by zaczona osobna nota)'). 2. „En admet-

tant plusieurs religions dans le gouYernement", wprawiono

Polsk w stan cigej wojny domowej. 3. Liberum veto

zrobione prawem fundamentalnem. 4. Prawa kardynalne

r. 1768 krpuj swobod prawodawstwa. 5. Gwarancya

ustroju w rku jednego mocarstwa prowadzi do „depen-

dance totale" Rzplitej. 6 Król rozporzdza wakansami z ujm
dla swobód narodowych. 7. Std „la preponderance d'une

seule familie ou de quelques favoris". 8. Sejmy rzadkie

i krótkie. 9. Naduycia dworu, kleru, senatu, trybunaów.

10. Brak traktatów handlowych z ssiadami. 11. Król ma
zbytni swobod w ekspedyowaniu poselstw. 12. „Toute

tenue de conference a la cour de laquelle emane la moindre

resolution en affaire intern ou externe doit ^tre absolu-

ment defendue". 13. Aby uniezaleni Sejmy od wpywów
dworskich, naley zaprowadzi gosowanie tajne po publi-

cznej dyskusyi. 14. „La plus parfaite reciprocit avec Ttran-

ger etant la base de la consideration au dehors, tout ce

qui est arrive jusqu'a present de contraire a ce principe

') Zarówno „Griefs" jak „Articles" pisane s tern samem pismem,

co „Idees", i najwidoczniej powstay jednoczenie z tym memoryaem

;

niewtpliwie te wszystkie te papiery miay by przedstawione Frydery-

kowi II ; e za „Griefs" i ..Articles" zostay w Rydzynie, tumaczy si

to zapewne niepowodzeniem, jakiego doznay na wstpie „Idees'".

*) Noty tej brak.
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demande redressement pour le passe et surete pour ravenir,

selon une not separee sub B" '). 15. Zbytnie bogactwa

w posiadaniu kleru... 17. Konieczno nowej kodyfikacyi...

19. Brak egzekucyi wyroków. 20. Milicye prywatne panów...

24. Nowa moneta srebrna zbyt dobra, wycieka zagranic,

miedziana za zostaje w kraju.

Articles principaux sur lesuels les sussignes
se reunissent pour le bonheur de leur patrie

k la futur Diet depacificationenPologne.

I. Pi mocarstw: Austrya, Rosya, Francya, Anglia

i Prusy zagwarantuj (nawet przeciwko sobie nawzajem)

cao posiadoci Rzplitej, jej swobody i form rzdu-

2. Stosunki midzynarodowe Polski odnonie do granic,

ce, emigracyi, rekrutacyi, prawa wekslowego i t. p. oprze

si na zasadzie wzajemnoci. 3. Zabroni si pod kar
mierci komukolwiek, nawet sejmowi walnemu, wzywania

obcej protekcyi i pomocy: wolno bdzie tylko odwoywa
si naraz do wszystkicti gwarantów, a to za porednictwem

urzdownych ambasadorów. 4. Ustali si równowag wadz
prawodawczej i wykonawczej. 5. Rzd ma by „libr, mixte

et solide". 6. Odebranie królowi rozdawnictwa wakansów

(o tern osobna nota C, przewidujca puszczanie starostw

w wieczyst dzieraw oraz oddanie przywilejów miejskicti

pod wadz Asesoryi tudzie Komisyi Skarbowej). 7. Sejm

cigy (o nim osobna nota D). 8. „D'excepter de la plura-

lite les articles suivants: 1°, la religion, de la manier qu'elle

sera reglee a la Di^te presente de pacification, 2°, L'aug-

mentation de Tarmee et 3°, Taugmentation des impóts au

dela de ce qui sera de meme decide actuellement". Te

trzy kategorye zaleayby i nadal od uchway jednomylnej.

9. „De convenir pour loi fondamentale qu'aucun etranger^

Noty tej nie znalelimy.
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mais seulement iin Polonais natif, au moins de p^re, puissc

tre roi et clief de la Republique, lequel dans le cas de

vacance du tróne sera galement lu par la pluralit des

voix secr^tes d'une assembie plus nombreuse que la Di^te

ordinaire". 10. Lista cywilna dla króla zamiast dotyrhcza-

sowych dochodów.

5. wPro Memoria ii mon cher frre Antoine concernant ies affairet

publiques** Augusta Sukowskiego (wrzesie r. 1770).

Hibl. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, orygina.

1. Gównym celem podróy Antoniego do Petersburga

bdzie wyjednanie pozwolenia Katarzyny na ,Ia diminution

totale de Tautorit royale et la pluralite dans Ies conseils,

et surtout une Diet perpetuelle selon le projet entier, pr-
sente aii roi de Prusse '). NB. Pour (s) son influence sera la

nomination de trois candidats par le roi h chaque charge,

dont run ensuite sera choisi per vota secreta aux Di^tes".

NB. Komput armii polsko-litewskiej — 36000. Podatków

w Koronie 18 milionów, na Litwie — 7. 2. ,De tacher de

faire gofiter peu k peu tous Ies 27 points connus*) et en

particulier celui contr la ville de Dantzig, 3. D'engager

la Russie a cajoler davantage la cour Imperiale Royale par

des petites attentions, comme Pimpratrice Elisabeth. NB.

Eloges du prince Gallicyn et du prince Lobkowitz et don-

ner au premier des plus amples instructions sur Ies affaires

de Pologne. 4. Faire connaitre habilement la conduite equi-

voque du Grand Yoisin et ses mauvaises intentions contr

la Pologne, en tachant de Thumilier a Tayenir par le bon

ordre projete de la Republique et Ies articles suivants a la

paix" : 1°, wolno obustronnej transmigracyi midzy Polsk
i Prusami, 2°, wolno handlu i przewozu towarów, 3**, usta-

nowienie staej komisyi pogranicznej, 4", likwidacya pre-

tensyi Polaków do Fryderyka, 5", pozywanie duników

1) Patrz wyej, str. 374—8.

») Materyay Nr. 8, str. 30—3.
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przed sd zamiast gwatownej egzekucyi, praktykowanej

dotd przez Prusaków. — 5. Zagodzenie artykuu o dysyden-

taci. 6. „Q'Je pour mortifier !a maison de Saxe on explique(s)

les pensions des princes a leur prsence et sejour en Pologne.

7. La ratification du traite *) de la part de la Russie ne

s'etant pas faite, elle est toujours a temps de se tirer du tout

avec ionneur. S.NB.'*) 9. L'affaire de la Yalacliie et Moldavie

entre le prince Charles et Albert. 10, La Yalacliie et Mol-

davie feudataire de la Pologne avec une nouvelle erection

des starosties ou biens royaux".

Do tego pisma doczone s trzy inne notatki. Jedna

opiewa:

„Griefs de N contr NN".

„De ni'avoir promis la ctiarge de secretaire de la

Couronne et de in'avoir donn celle de pisarz. 2. De ne

point ni'avoir accorde Tentre k la Conference. 3. De m'avoir

amuse pendant trois ans de la promesse du cordon bleu-

4. De ne point nravoir dedommage de Taffront k Toccasion

de la mission en France par quelque autre distinction

signalee. 5. D*avoir ete si contraire a Terection du palatinat

de Gnesne, et de lui avoir donn de dernier rang. 6. De
m'avoir óte le conimandeinent du Corps desCadets. 7. D'avoir

donn la tut^le sur Maciowice au grand ecuyer de la Cou-

ronne 8) ce qui m'a cause tant de desagrenient. 8. De ni'avoir

donn de si niauvaise grace le regiment anowy et de m'a-

voir voulu brouiller a cette occasion avec mon fr^re Francois.

9. De m'avoir refuse la starostie de Jeziorno. 10. De ne

m'avoir pas accorde la moindre faveur au sujet de mon
mariage, dont ii a ete Tauteur. IL D'avoir engage mon frere

Francois, etant a Paris, k arr^ter chez moi Targent de la

vente de mon palais a Varsovie".

») Roku 1768.

*) Niewiadomo, jaki tajemny zamys zamierza tu wpisa autor.

») Hieronim Wielopolski.
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Nastpuje spis zysków osobistych, które Antoni ma
wyjedna dla rodziny: dla siebie — starostwo gniewskie,

rosyjski i pruski „cordon bleu", 5000 dukatów pensyi kosz-

tem pensyi Wessla, który okaza si niewdzicznym wobec

Rosyi, nagrod od ks. Karola Saskiego za Modawi i od

Alberta za Multany etc. Dla Augusta: przeniesienie do

Wielkopolski i pomnoenie do 3000 ludzi jego puku, który

pomaga tam bdzie Rosyanom przeciw konfederatom; dalej,

za dawne pretensye do Rosyi, „une grand terre a Casan

ou Astracan avec le titre de principaute", albo wielkie sta-

rostwo po Jerzym Mniszciu, albo ksistwo na Ukrainie

w pasie neutralnym midzy Polsk i Rosy; 5000 dukatów

rocznie na ractiunek pensyi podskarbinskiej Wessla, god-

no ministra w Koronie. Dla Franciszka maestwo z wo-

jewodzin podlask') albo inn posan kobiet, amnesty
za sumy, pobrane w miastaci wielkopolskici podczas udziau

w konfederacyi, starostwo cudnowskie, regiment gwardyi

litewskiej. Dla caej rodziny — prawo lenne do trzecti sta-

rostw i t. d.

Na kocu w liczbie „Projets spares" nastpujca kom-
binacya: poniewa Mniszech gotów jest naby ksistwo Neuf-

chatel za cen, równ wartoci starostw, jakie ma w Polsce,

niechaj Rosya uyje tych starostw na wynagrodzenie wier-

nych swoich stronników, a Fryderyka II skoni do oddania

Mniszchowi Neufchatelu wzamian za prawo wasnoci do

terytoryum elblskiego oraz Drahimia. Carowa mogaby bez

wasnych strat wynagrodzi wszystkich, którzy Fryderyka

dla niej „ont risque leur bien, leur honneur et leur vie".

6. Rewers, wystawiony przez Poninskiego Saldernowi.

Arch. Spraw Zagr. w Moskwie, orygina.

Je soussigne declare et m'engage en homme de bien

sur ma bonne foi et ma parole d'honneur qu'ayant ete

1) Mowa zapewne o Barbarze z Humieckich Gozdzkiej.
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choisj par quelques uns des senateurs ecclesiastiues et

seculiers,|des dignitaires et de Tordr.e equestre d'aller a St.

Pótersbourg, pour exposer a S. E. Mr le c. de Panin, ministre

d'Etat et des affaires Etrangóres de S. M. Imple. Les craintes

et les apprehensions dont nombre des citoyens sont saisis

a cause des manigances que la familie du Roi se permet,

selon notre opinion, dans les conjonctures presentes, je

promis le plus solennellement que faire se peut k S. E.

Mr de Saldem, ambassadeur de Russie:

1". De ne me point qualifier en chemin ni me re-

garder a St. Ptersbourg qu'en simple particulier, a qui ii

est permis par son passeport d'aller, comme un voyageur,

en Russie.

2°. Que je ne me chargerai point d'aucun ecrit ni

d'aucune commission qui soit inconnue avant mon depart

a Mr Tambassadeur.

3*. Que je n'entreprendrai point a St. Petersbourg au-

cune negociation ou commission qui puisse etre inconnue

a S. E. Mr le c. de Panin et que je ne me mdlerai d'aucune

affaire et encore moins des intrigues avec qui que cela

puisse 6tre.

4°. Que je serai prSt de retourner sur mes pas en

Pologne, aussitot que S. E. Mr le c. de Panin me Tannoncera.

En foi de quoi j'ai signe ce revers en main propre

et muni de sceau de mes armes.

Fait a Varsovie 1772, le 8 de septembre,

A. Poniski, k. kor.

7. Wycig z relacyl Stackelberga do Panina, datowanej 16 padzier-

nika 1772 r.

Arch. Spraw Zagr. w Moskwie, orygina.

Jeeli król nie zwoa Rady Senatu, trzy dwory bd
musiay dziaa same, kada w stronie swojego zaboru.

„L'humanite" kae uywa raczej pogróek, ni fizycznego
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przymusu. Kodzaj groby naley przystosowa do charakteru

narodowego Polaków. „La libert polonaise n^ayant jamais

port que sur rimagination, toujours borne aux formaiits

jamais souenue par des lois permanentes, a accoutum
la nation au seul culte de Tappareil exterieur et des pro

cdures. Ce vice du gouvernement exige dans les opra
tions la mthode la plus propre, pour frapper les sens"

Najskuteczniejsza byaby groba imponujca — wypowie

dzenie wojny. Jeli to nie podziaa, przyjdzie kolej na

przemoc, ale przemoc racyonaln, bo dotd gwat by „sans

mtiode, saiis syst^me et avec un caractre de cruaut",

wedug widzimisi podwadnych oficerów. Prawdziwi wino-

wajcy opacali si i zwalali kary na niewinnych. „II faud-

rait..., lorsqu'on en viendra k s'expliquer avec la nation,

rinviter, aiii de lui inspirer plus de confiance, k faire elle-

m6me les lois qu'elle jugera les plus convenables pour le

rtablissement de sa form de gouvernement rpublicaine.

Voil^ Tappas que je propose tous les jours dans mes con-

versations aux personnes, auxquelles je puis m'ouvrir avec

quelque surete. Cette demarche, servant a ramener et k eon-

cilier les esprits, est une promesse que je ne crois pas inca-

pable d'etre realisee et qui par consequent nous remettra

en possession de la confiance nationale que la mauvaise

foi des Czartorinskis nous a fait perdre enti^rement. Le

plan qu'a la requisition des cours de Yienne et de Berlin

V. E. a donn pour la nouvelle lógislation de ce pays,

etant, independamment de sa conformite aux interets des

cours Yoisines, si sag, si parfaitement analogue a la na-

tur de ce gouvernement, que le Polonais le plus penetre

des interets de sa patrie ne pourrait jamais concevoir des

idees plus justes et plus lumineuses a cet egard, ii est

evident que nous ne saurions courir aucun risque, en per-

mettant aux plus eclaires de notre parti de travailler aux

changements des constitutions. En mettant dans cette affaire

toute la prudence, dictee par mes instructions, ii me .semble.



KADY MIKUHTAJCBJ 383

que, d'un cóte, je ne comprometrai point )es interets de

S. M. Imple et que, de Tautre, Tidee de travailler a la I-

gislation sans le concours d'aucune puissance fera non

seulement oublier tout le passe k la nation, mais la trao-

uillisera aussi pour Tayenir. — Le liberum veto, n'ayant

jamais ete loi ecrite et fondamentale, et ayant recu ce

caractere a la Di^te de 1766 (!), avec la stipulation de ne

pouYoir jamais etre abolie, ce qui heurte de front la puis-

sance legislative, cense egalement capable de promulguer

et d'annuler les lois, ii y aurait un expedient qui, en tran-

quillisant sur cet article la nation allarme et prete k s'en

plaindre k la premier Di^te, ne garantirait pas moins Teter-

nit du liberum veto: c'est, si Ton soumettait son abrogation

par une condition sine qua non k une Di^te unanime. —
Comme la nation soupconne deja qu'une loi positive k la

Diet prochaine restreindra son droit d'lection a un roi

Piast, les gens les plus senss et les plus consideres de

notre parti m'en ont paru si allarms malgre toute ma
reserve, et tout ce que je leur ai dit sur ce qu'il n'y avait

rien d'arrange la-dessus entre les cours, que je crois nces-

saire de proposer des modifications a cet egard, dans la

necessite indispensable ou nous sommes de reunir le parti

saxon a nous, pour avoir beau jeu. La consideration que

je viens de mettre sous les yeux de V. E. me parait me-

riter quelque attention. Les trois cours ne pourraient-elles

pas s'assurer cet article par un traite entre elles et en

differer Tenregistrement dans les lois de la Republique

jusqu a la Diet qui succedera immediatement a la pro-

chaine?" — Czyby wobec tej przesdzonej sprawy nie

warto byo „insinuer a la cour de Saxe de travailler siu-

cerement a nous ceder ses amis dans ce pays-ci?" Rosya

ma pod rk do przynt dla Saksonii.
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8. Fragment relacyi Stackelberga (j. w.) z dnia 19 padziernika 1772 r.

Arch. Spraw Zagr. w Moskwie, orygina.

II s'est form dans la Grand Pologne sous la pr-

sideiice de Tain des princes Soulkowski, palatin de Gnesne,

une assemble de quantite de gentilshommes de la pre-

mier naissance. Apr^s s'^tre unis d'abord, pour deliberer

sur Tordre et Tgalite des livraisons aux troupes prussiennes,

renthousiasme rpublicain a recule les bornes de cette

union, jusqu'a en former un status in statu dans toute

Tetendue du ternie. Ces messieurs, en donnant place parmi

leurs dlibrations a des affaires d'un autre objet que

Tconomie, viennent de mettre la main sur les fonds du

trsor de la Republiue, s'exemptent des rtributions usitees,

annoncent qu'ils vont traiter et avoir correspondance avec

les cours trang^res et finissent par publier toute cette

opration dans un manifeste imprime, dont ils viennent

d'envoyer un exemplaire au roi et au minist^re. — V. E. va

trouver ce vol rapide d'une rpartition de fourages k la

creation d'une Republique de Platon, qui s'est donnee

pompeusement le nom de Conseil Permanent, plutót un

Y^nement risible que dangereux. Cependant non seulement

la cour, mais aussi tout le public, lui font Thonneur de

renvisager sous un point de vue bien different. On est

venu en foule chez moi, pour me faire sentir Timportance

du cas, et en demelant dans cette affaire les raisons qui

doivent la rendre desagreable a la cour et celles qui sugge-

rent de la jalousie aux magnats et dignitaires de cette

province, presents ici, parcequ'ils n'ont pas imagine cette

assemblee. J'ai repondu en riant: „Messieurs, j'espere que

cette illustre assemblee, apres avoir donn du foin et de

ravoine aux Prussiens, retournera tranquiliement chez elle,

en renoncant a la correspondance avec les cours etran-

geres". — J'ai oublie d'informer Votre Excellence que le
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prince Soulkowski, frere du Cromwell de la Pologne et

celui qui a etó a Petersbourg Tannee passee, est venu

quelques fois de la part du prsident du Conseil Perma-

nent me montrer ses lettres, dans lesuelles ii soumet

aveuglement ses oprations au gout de la Russie, en don-

nant les assurances les plus fortes de Tattachement de

toute la familie aux interets de S. M. Imple. J'ai repondu

ce que j'ai dit a tout le monde, qu'il se pr^sentera bien-

tót des occasions pour realiser ses sentiments, et qu'on

recueillira alors les fruits avec certitude et solidite".

W cyfrowanem postscriptum pose dodaje: „..J'ai en-

voye Mr de Raczyski, notaire de la Couronne, en Grand
Pologne, pour dissoudre le nouvel areopage, s'il ne peut

pas s'en emparer a notre avantage. Cest Thomme que je

compte mettre a la tte de cette province, quand ii en sera

temps. — Comme je pourrai, peut-etre, tirer quelque parli

du grand crdit de mon prisonnier dans la confederation *),

dont une partie peut et doit servir k nos vues, je supplie

V. E. de faciliter sa libertó". Podobnie naleaoby postpi
z innymi, którzy zechc wróci do ojczyzny, „et qui y sont

necessaires pour la pacifier; ils sont tous ennemis de la

cour, et voila precisment des gens qu'il nous faut".

9. Fragment relacyi Stackelberga (j. w.) z dnia 3 lutego 1773 roku

Arch. Spraw Zagranicznych w Moskwie, orygina.

„Le[ gouvernement de la Pologne, le seul en Euro-

p qui rappelle encore ces vicissitudes feodales qui autre-

fois branl^rent si souvent les Etats, doit absolument re-

cevoir une form reguli^re, dans laquelle 11 serait indis-

pensable d'etouffer jusqu'aux germes de ces abus mon-
strueux qui aux yeux du vulgaire ont pass pour les co-

lonnes de la liberte de cette nation. Quand a certaines

*) Adama Krasiskiego.

Oeneza Rady Nieustajcej. 25
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irrgularits, jusqu'ó prsent convenables aux intrts de la

Russie, ii faudra, si Ton veut les laisser subsister, se sou-

venir qiie dornavant, en servant egalement aux vues des

deux autres cours, elles pourront fttre mises en jeu con-

tr nous. 11 rsulte, k ce qui me paratt, de ce principe

Tinter^t essentiei pour les puissances voisines, de pr-

venir, en tablissant le plus grand ordre, toute espfece de

participaion trang^re au gouvernement intrieur de la

Pologne, de lui donner une exisence solide dans lui-m6-

me par des lois stables et sages et de ne se r6server quc

les moycns d'influer sur les affaires qui auront du rapport

h celles de TEurope. - R^gler Timpót, rendre le peuple

heureux, en lui assurant une propriet^, introdiiire une

bonne administration des finances , fonder la justice sur

des principes, en detruisant les influences du roi et des

grands, etablir un conseil national, sans lequel le roi ne

pourra rien entreprendre, Ty faire presider, en Tassujettis-

sant k rendre un compte exact et periodique a la nation

de tout ce qui se fait, lui donner le plus grand pouvoir

de faire le bien public, en lui ótant tous les moyens de

corruption particuli^re, rduire ses facults a celles du plus

petit gentilhomme sur Tarticle des guerres et des allian-

ces et soumettre en genera toutes les resolutions publi-

ques qui peuvent aboutir a faire sortir la Republipue de

la classe d'une puissance intermódiaire, au consentement

unanime de la nation: voila, a ce qui me parait, les prin-

cipes sur lesquels ii faudra travailler, pour eviter que la

Pologne ne devienne le foyer d'altercations continuelles en-

tre les voisins et de guerres en Europ. Quelque difficile

que la reform d'un Etat paraisse, celle de la Pologne

le sera moins, parcequ'on sent bien vivement les incon-

Yónients du passe. II y a, au reste, bien de Tetoffe dans

les constitutions de 1767(!) pour faire le bien. II s'agit

seulement de les rediger et d'y ajouter, comme V. E. Ta

remarqu dans mes instructions, quelques articles explica-
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toires. Pour ce qui est de la justice, dont Tabandon a ete

la source principale de la tyrannie aristocratiue, les Po-

lonais ne sauraient niieux faire que de puiser dans Tln-

struction du cod des lois de Tlmpóratrice. Je m'honore-

rai en genera d'^tre sous la direction eclaire de V. E.

rinstrument dont notre August Souveraine se servira, pour

donner des lois a la Pologne, comme elle en a donn
k la Russie. II sera digne de son coeur et de sa gloire,

de faire le bonheur de cette nation qui n'est pas incompa-

tible avec les inter^ts de son Empire.

Cette form intrieure du gouvernement est ce qui

occupe presentement le roi et les plus claires de la na-

tion. Le premier porte son imagination sur les moyens
d'aggrandir son pouvoir, et les derniers voudraient le bor-

ner avec syst^^me, pour ne pas retomber dans Tanarchie.

J'ai dit a Tun et aux autres de faire des plans, et j'aurai

Thonneur de les communiquer a V. E., pour savoir son

sentiment". Król w tajemnicy zamierza wytargowa nast-

pujce ustpstwa w traktacie.

„1) Une petite dimunition des occupations des trois cours.

2) Un commerce libr par un affranchissement recipro-

que de droits sur rentre des productions de part et d'autre.

3) Des stipulations qui puissent garantir les villes de

Danzig et de Thorn et, par consequent, emp^cher Sa Mt
Prussienne de devenir le monopolist de tout le commer-
ce de Pologne.

4) L'irrepetibilite des transfuges.

5) La conservation des starosties dans les nouvelles

provinces aux possesseurs actuels.

6) L'aneantissement d'un article du trait de Welau,

en vertu duquel les Prussiens ont la liberte de faire des

recrues en Pologne.

7) L'exclusion des dissidents de la legislation, en leur

accordant tout le reste avec un libr exercice de religion.

8) La stipulation d'un nombre raisonnable de troupes

26»
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que je suppose devoir monter k 40000 liommes, et 'au-

gmentation sujette a runanimite.

9) L'tablissement d'un impót unique sur la terre,

suivaiit le syst^me des conomistes.

V. E. reconnaitra dans ce projet l'esprit et le cara-

ct6re du roi. Nous trouverons moyen de tnoderer son

enthousiasme qui le porte k vouloir figurer dans la poii-

tique, ce qui n'est pas du tout compatible avec le bon-

heur de la nation Pourvu quMl ait assez de troupes pour sa

gard et pour s'opposer aux incursions des haTdamaques,

ii n'en faut pas davantage k la Pologne. Heureuse chez

elle, nulle dans le reste de TEurope, \oi\k, k ce qu'il me
parait, le lot qu'il faudra lui assigner".

10. Fragment relacyi Benoita z dnia 6 lutego 1773 roku.

Archiwum Pastwowe w Berlinie, orygina.

Stanisaw August „m'a dit rondement qu'il ne vou-

lait pas que le liberum veto restat sur le pied oii ii etait":

nadal nie powinno ono dotyczy podatków ani aukcyi

wojska, ani niektórych innych przedmiotów. Dawszy od-

praw te „rondement", „j'ai ajoute qu'il fallait entendre ce

que la nation assemble en Di^te dirait a cela, que j'etais

persuade qu'elle ne pensait pas, comme S. M. Polonaise,

et qu'il y avait tout lieu de craindre que par de pareils

projets Sa Majest ne regagnerait pas la confiance de son

peuple, qu'il en couterait deja assez de peine pour faire

consentir la Diet aux nouveaux impóts qu'il faudrait eta-

blir, pour remplacer les revenus que le roi avait perdus,

de meme que ceux que le tresor perdait par la dimuni-

tion du pays, et que la nation ne voudrait pourtant passer

outre. II m'a replique qu'en pareils cas la nation ne savait

pas ce qu'elle voulait, et qu'il fallait la faire vouloir. Je

lui ai fait sentir a mon tour que ce n"etait pas la tout

a fait notre sentiment. Le roi ayant du depuis rendu no-
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tre entretien au ministre de Russie, celui-ci lui a propos
qu'il fit un projet, pour nous en faire part, et que nous lui

dirions notre sentiment sur ce qui serait faisable ou non.

Mais Sa Majeste lui a rpondu que cela ne se pouvait pas,

puisque par la nous lui tirerions les vers du nez".

11. Rozmowa króla z regalistami 24 wrzenia 1773 r.

Ustp z Entretiens du roi avec le comte de Stacitelberg, Rps Bib.

Al<ad. Umiejtnoci 1649, kopia.

B. En consequence du billet de Stackelberg le roi

fait venir chez lui les castellans de Kiovie, de Frzemck,

de arnow et de Ciechanów^), ainsi que Zaremba, Lipski et

Zakrzewski, et leur dit ce qu'il a rpondu a Stackelberg,

lorsqu'il se plaignait qu'on parlait en Diet en faveur de

la prerogative royale... Malgr Tassurance que le roi n'ex-

citait personne sous main a parler, les ministres, affectanl

d'^tre surs du contraire, ont donn la declaration du 24

septembre; en consequence le roi prie les susdites person-

nes de ne pas s'obstiner k parler en faveur de sa prero-

gative, pour ne pas s'exposer aux desagrenrents dont elles

sont menacees. — C. Toutes repondent que leurs instruc-

tions et leur propre conviction leur font regarder la dimi-

nution de la prerogative Royale, comme nuisible a TEtat,

ce qui les obligeait de s'y opposer. Le roi leur fait obser-

ver qu'il a expose sa personne et les leurs au mois de

mai, lorsqu'il s'agissait du tout pour le tout, mais que

dans le moment, oti ii n'est question que de sa seule pre-

rogative, ii ne veut pas laisser soupconner qu'il les enga-

ge a persister dans leurs sentiments d'opposition; qu'ils

pourront avec plus de succ^s la defendre k la Delegation

ou y procurer a Ttat des arrangements plus avantageux,

ce qu'ils ne pourront effectuer dans Tinaction de la Diet,

et s'exposeront immanquablement au ressentiment des trois

puissances.

'I Franciszeli Podoski.
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12. Wasnorczne notaty króla o drukiem zagajeniu Sejmu.

Bibl. XX. Czartoryskich, Kps 799, orygina

Ce 28 septembre 1773.

A la sance d'hier le seul Antoine Sulkowski a parl6

d'une manier qui avait que!que rapport k la diminution

de la prrogative, mais cela ótait noy dans un tas de

mots boursoufls. mai dits et nuUemeut clairs, mais le tout

tendait a §tre un second tome du dernier discours de

son aiii.

Martin Lubomirski a parl uniquement, pour deman-

der la signature des deux projets de prorogation et de

ratification, avec force respectuosits pour moi.

Oraczewski a parl fort loquemment, en relevant plu-

sieurs articles du discours d'Auguste Sulkowski, qu*il a

m^me nommó, mais en lui parlant tr^s polimeut et m^me
en disant qu"il le louait du d(^sintressement. II ajouta:

Nous devrions tous renoncer au desir d'entrer dans le

Consilium Permanens. Puis ii a dit: Vous nous avez dit,

Sire, que vous ne vouliez pas que nous nous exposions

pour la dfense de votre prrogative. Souffrez que nous

vous disions publiquement que, malgr ce que vous nous

avez dit, nous nous sentons tenus par notre devoir et no-

tre conviction a la defendre. Zakrzewski*), Korzeniecki *),

Jezierski'), celui du primat.un Konacki (sic) de czyc, qui

n'a jamais encore parle, Czy de Wilna , Chomentow-

ski*), de Sendomir, mais surtout Miszewski de Wyszy-

gród, ont tous parle en faveur de la prerogative royale.

') Zapewne Adam, podstoli kaliski; oprócz niego posowa na ten

sejm Floryan. podczaszy wschowski.

*) Ignacy Kurzeniecki.

') Jacek Jezierski, miecznik ukowski, pose nurski; wzmianka o pry-

masie pozwala domyla si, e by on klientem Podoskiego.

*) Szczepan Chomentowski, wojski stycki.
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Ce dernier a resume tout le discours du palatin de Gne-

sne, sans le nommer. II y avait a la vrite des mazoyitis-

mes, mais les choses principales taient ben bonnes. Je-

zierski a parle dans son style ordinaire, faisant le plaisant,

mais le sens tait que les trois ministres nous donnent

donc par ecrit absolument tout ce qu'ils veulent, afin que

le sachant nous puissions remontrer contr aupr^s de ces

messieurs, et si cela ne suffit pas, envoyer des ambassa-

deurs ou des courriers aux trois cours, et si encore ce-

la ne les flechit pas, alors ii faudra bien plier, faute d'ar-

me. Korzeniecki a dit de plus, e sdy konfederackie nie

powinneby ju by, a potym o jezuitach gada w sensie

owego najpierwszego projektu jako do sejmowej konsty-

tucyi, któr ksidz kanclerz uformowa by. •

Marszaek kilka razy próbowa, czy bdzie zgoda na

projekta owe dwa: nie byo wcale zgody, tak tandem

o czwartej solwowaem sesy.

Notandum, e zacza si bya sesya od relacyi, przez

ksidza kanclerza i jemu przydanych czynionej, w której

do przyczonego responsu ministrów (który mi prosz

odesa) przydali, e odmówienie ratyfikacyi posowie mie
bd za wypowiedzenie wojny.

Fo tej relacyi Branicki wzi gos i powiedzia, e
jeeli jako minister drugim równy siedzie bdzie na De-

legacyi, gotów tam by; jeeli tylko cum voto consultivo,

nie chce takowego ublienia czyni urzdowi swemu.

Wieczór u Radziwiowej^) na assemblach Poniski po-

wiedzia ksinie wojewodzicowej *): Tak li s na WPani

brata, e nie chciabym by w jego skórze: przestrzegam

jak przyjaciel. Ne tyche assemblach pierwej Benoit, po-

tym i Stackelberg powiedzieli Branickiemu: Eh bien, vous

*) Heleny z Przeidzieckich, ony M. Radziwia, a kocianki Stackelberga.

*) Elbiety Sapieyny, ony Jana, wojewodzica mcisowskiego,

siostry Ksawerego Branickiego, a kocianki króla.
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entrerez en plein a la Dlgation et venez me parler de-

main chez moi a neuf heures.

Benoit a dit k part a Branicki: II faut que le roi choi-

sisse: s'il veut garder sa prrogative en plein, ii faut qu'il

renonce a avoir un Conseil Permanent, et on vous laissera,

comme vous fites. Si le roi veut le Conseil Permanent, ii

faut qu'il subisse la diminution de sa pr(^rogative. A cela

Branicki a dit: Je ne sais pas la volont du roi sur cela.

Ce matin a neuf heures Branicki a t chez Stackel-

berg qui lui a etaló toutes les menaces usit^es du dlró-

nement, du partage du Royaume etc, si Topposition con-

tinue k la DiMe, et a fini par lui confirmer son entr^e

k lui dans la Df^legation et m^me lui a accordó celle du

castellan de Rawa ') qu'il refusait hier, et y a ajoutj'* m^me
de son propre grc cele du castellan Lipski *) que person-

ne n'a demand (et que NB. Ton regarde, comme le souff-

leur de Jerzmanowski), mais tout cela (a) condition que

les deux projets od laski fussent sign^s aujourd'hui. Bra-

nicki a dit qu'il fallait que tous les nonces non delgu^s

entrent aussi, et que, du reste, ii ne promettait rien.

Poniski est venu me demauder mes ordres. J'ai dit:

J'attends ce que vous me direz. Apres s'Stre regard^s

avec le chancelier, Poniski m'a dit avoir appris que je ne

me portais pas tout-a-fait bien, et en consequence, qu'il

croyait devoir faire une szace tr^s courte. J'ai dit: Oui.

Nous sommes alls au senat. F*oniski zagai, mówic,
e poniewa sysza wczoraj róne pr/.ymówki, odpowiada

dzi, e myl si ci, którzy konfederacy mieni by jedy-

nie w Sejmie zawart, poniewa wszyscy ci, którzy od Bar-

skiej receduj, eo ipso cz si do teraniejszej, a powtóre,

e sdy konfederackie, spokojno krajow, i przez to i po-

wag tronu utrzymujce, existunt i mog da si poczu

») Bazyli Walicki.

-) Tadeusz Lipski, kasztelan czycki.
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kademu, i trzy dwory ich popieraj. A poym dla sabego
zdrowia królewskiego prosi samego króla o solwowanie

sesyi; co te zaraz subsecutum: solwowano do czwartku.

Notandum, e dzi izba konsyliarska konfederacka przy-

staa do Korzenieckiego z tym, e jest zgromadzon, i jeeli

ma co do niej, gotowa go sucha. On odpowiedzia, e nie

ma tam sprawy, Sejmu pilnuje i moe jeszcze o teje Kon-
federacyi mówi bdzie mocniej ni pierwej.

Wymówi si wczoraj Poniski, e wojewoda gnie-

nieski chce pozwa Oraczewskiego przed Konfederacy

o jego gos. Branicki przytomny odpowiedzia Poniskiemu,

e gdyby to si zicio, toby chyba trzeba po dwóch gre-

nadyerów za kadym sejmujcym, eby si za Oraczew-

skiego nie ujli.

W tych terminach s rzeczy.

Teraz uaeritur, co dalej robi. Jedni mówi: niech

król sam mówi we czwartek, e radzi podpis dwóch pro-

jektów, ale oraz deputacy powtórn caego Sejmu do mi-

nistrów ssiedzkich, e ujcia prerogatywy nie chce. ale

e król sobie rezerwuje, gdy obaczy, e w samej rzeczy

umniejszenie prerogatywy moe by uyteczne krajowi,

tyle z niej ustpi, ile bdzie sdzi potrzebnym.

Drudzy mówi: niech król zostanie w milczeniu, jak

dotychczas, i niech nic nikomu nie radzi, nie zakazuje.

Trzeci mówi: Jeli tak dalej, to Sejm zostawiemy was-
nej woli kadego, jak dotychczas, to nakoniec tak dziwne

wypada bd zdania, takie namno si kwasy, tyle przy-

czyni si punkt-honoru z obu stron, e nakoniec zajedzie-

my dalej, ni trzeba, i doprawdy król nieszczliwym zo-

sta moe, i doprawdy król pruski do cakowitego Polski

podziau sobie danego powróci, jeeli my zbyt oddala
bdziemy si zdali ratyfikacy cesyjnych traktatów, i wic
e trzeba czego chcie, co rozkaza, czyli samemu co
zrobi we czwartek.

Ale co? W tym kwestya.
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Czwarty to ma w uwadze, e wczoraj rano Lentulus

by u mnie, proszc mnie o koadjutory') hic et nunc. Jam

odpowiedzia: Nasza umowa bya, e jej nie dam, a po

wszystkim, z wiadomych racyi; tego si trzymam. Bardzo

ycz przyjani króla pruskiego, ale j widz tylko w so-

wach, a w skutku przeciwnie. Koniec rozmowy by ten, e
Lentulus powiedzia: To tedy Wasza Królewska Mo ko-

niecznie chcesz konserwowa prerogatyw ca'-' Ja: Ca.
Lentulus: Ah, to tedy ja musz jeszcze o to pisa. Ja: Pisz

WPan. 1 rozstalimy si w bardzo przyjaznym tonie, i chwa-

li si Lentulus w godzin potym, e kontent z rozmowy

swojej ze mn.
Teraz quaeritur: jeeli mi napr o wybranie, albo

Consilium Permanens bez prerogatywy, albo prerogatywa

sine Consilio, co wybra? Zda si, atwa odpowied: upu-

ci Consilium. Tylko, e mogliby li ludzie powiedzie,

e król przez mio swojej wadzy sakryfikowa rzdu do-

brego nadziej. Replicatur, e poniewa traktaty, podatki

i wszelka legislacya nie maj podpada Consilio Perma-

nenti, reliua s blichtry.

Nakoniec jest /danie, eby do tego nieznacznie pro-

wadzi, eby Consilium Permanens w eb wzio, ale e
król sam, ile monoci, niech sam tego wyboru nie czyni.

Zakrzewskiemu dzi zapowiedzia marszaek, e si
wkrótce dowie, co si z dobrami jego stanie, a niech si

strzee i o osob. Odpowiedzia, e si na wszystko re-

zolwowaem, choby i na mier.

13. Notatka Glayre'a, pisana okoo 1 grudnia 1773 r.

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina.

Maxime generale. 11 faut empecher en toute occasion

de laisser prendre au Conseil Permanent la tournure et

les pretentions d'un corps dont Tautorite lui serait inhe-

rente. II faut le ramener sans cesse a Tesprit de son insti-

>) Kujawsk, dla Józefa Rybiskiego, opata oliwskiego.
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tution, qui est d'en faire une grand commission d'Etat

dont Tautorit est dans ses pleinpouvoirs et qui n'est plus

rien du moment qu'il cesse de reprsenter le souverain,

qui est cens absent dans rintervalle des Dietes. Sur ce

principe ii ne doit en aucune manier avoir des troupes

a lui particulierement et immódiatement assermentees, mais

ii doit commander les troupes qui appartiennent a la Re-

publique et qui ont pret serment a celle-ci. Les seules

personnes qui doivent lui etre assermentees sont les offi-

ciers subalternes et immódiatement fonctionnants dans le

Conseil, comme copistes, chancelistes et autres. ...Que le

roi commence par refuser tout serment des troupes au

Conseil Permanent; 2", qu'il recede du commandement des

gardes et les soumette au pouvoir de la Republique, com-

me les autres troupes; 3", qu'en ^change de ce sacrifice

le roi recoive la paye pour 1200 hommes.

14. Projekt listu Stanisawa Augusta do Katarzyny II (listopad 1773 r).

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps. 799, wasnorczny brulion.

Madame Ma Soeur. Ma lettre sera courte, mais elle

suffira, pour me faire entendre de votre ame gnereuse et

sensible. Vous savez Thistoire de ma vie. Je n'ai gout4 le

bonheur qu'un instant. J'y ai H^ arrachó et Tai vainement

dsir depuis. Le prestige des honneurs non seulement

n'a pu m'en consoler, mais en m'imposant des nouveaux

devoirs, m'a procur^ des peines d'un genre nouveau. Je

compte parmi les plus sensibles. d'6tre affligó par la main

que je chóris le plus. Je ne parle point ici de tout ce que

j'ai perdu, de la detresse, des rigueurs, des besoins quau
cun*) jusqu'ici ne souffre comme moi; mais aujourd'hui

on en veut a ma dignite, a la seule prerogative qui cara-

ctórise essentiellement ma royaut^: c'est la distribution des

») Wyraz nieczytelny.
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grSces, et c'est votre ministre qui plus que ceux des cleux

autres cours appuie la-dessus et exige en votre nom. Cest

le comble de la douleur pour moi, et c'est pourquoi jV»cri5

k Votre Majest. Je prie, je conjure Votre Majest, ne

m'ótez pas le droit des bienfaits. Mettez vous a ma place

et figurez vous qu'aprfes huit ans de troubles, de malheurs,

de dangers de toute espfece, on venait encore vous dispu-

ter ce droit, que diriez, que sentiriez vous?

Je sais que je suis loin de vous, je sais que les

triomphes et Tencens vous environnent; mais je sais aussi

que votre ame est encore au-dessus de votre fortun, et

cest ce qui m'encourage k reprsenter k Votre Majest** que

les pacta conventa me donnent k moi seul le droit de dis-

tribuer des grces de toute esp^ce, que les pacta con-

venta sont un contrat national, vraiment libr et ^galement

obligatoire pour les deux parties. Jai rempli le mie k la

rigueur, et la meilleure preuve s'en est montr^, lorsqu'au

mois de mai dernier, au milieu de ceux qui se sont d-
clarós m'en vouloir, j'ai invite publiquement, quiconque au-

rait a citer la moindre infraction, a me Tobjecter: personne

n'a ouvert la bouche. Je suis innocent, roi, malheureux et

votre ami. Je prie Votre Majest^ d"ordonner a votre mini-

stre de cesser de demander la diminution de ma prro-

gative. Je suis etc.

15. Rewers, wystawiony Stanisawowi Augustowi przez Ponisl^iego.

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina.

Die 10 Decembris 1773.

Przyrzekam, e gdy przyjdzie do opisu urzdu ora-

torskiego Consilii Permanentis, nie bd si napiera a-
dnej takowej prerogatywy, któraby Najjaniejszemu Panu

przeciwn lub niemi, albo komukolwiek uciliw lub

straszn by moga, jedynie tego dajc, eby ten urzd
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dla mnie jednego, sine consequentia dla nastpców moich,

by doywotni przy pensyi...,^)

W sprawowaniu tego urzdu zawsze we wszystkim

Najjaniejszemu Panu wiernym, yczliwym i od dania
Paskiego nieodstpnym pokaza si obiecuj.

Bior na siebie upewni dla N. Pana równo ze mn
wierno i przywizanie ksicia Antoniego Sukowskiego

bez pretensyi sekretaryi Consilii Permanentis. Utrzymanie

przy tej sekretaryi sekretarza Ogiskiego i utrzymanie In

Consilio Permanenti Lipskiego obonica i Zakrzewskiego*)

i wszelkici od N. Pana danyci osób wszelkim staraniem

moim wyrabia przyrzekam.

A. Poniski.

16. List biskupa Antoniego Ostrowskiego do Józefa Zaremby.

Bibl. Kórnicka, orygina.

W Warszawie, d. 11 Decembris 1773 A.

Janie Wielmony Mci Kochany Dobrodzieju.

Wanie w tym samym czasie, w którym mnie zacho-

dzi odezwa JW. WMPana de 7-ma currentis, walny inte-

res Consilii Permanentis bierze swój skutek; substancyal-

nejsze zawady ju si w tej mierze zupenie uprztny,
i nie idzie (o) rzecz, tylko jeszcze de methodo agendi. Król

Jm odstpuje dóbr swoich stoowych, zrzeka si szafunku

starostw, nominacyi na biskupstwa, rozdawania krzese se-

natorskich, wszystkich urzdów tak prawodawczych, jako

i wysugujcych; waruje tylko sobie cz wakansów du-

chownych, to jest opactwa, kanonie i plebanie, tudzie

cz dystrybuty niektórych rang wojskowych: to tylko

jest, co pragnie utrzyma in statu quo, i co jeszcze pozo-

staje do negocyacyi na dniu dzisiejszym; w zamian dóbr

stoowych mie bdzie Król Jm z skarbu publicznego

») Luka w rkopisie.

*) Zostawiona luka na jeden wyraz.
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pensy roczn, praeter propter do szeciu lub siedmiu mi-

lionów z. polskich, oraz pro custodia corporis regimenta

gwardyi, salvo juramento super fidelitatem Consilio Per-

manenti przez t cz wojska praestando. Komput caego
wojska w Koronie i Litwie jest determinowany i akordo-

wany do 30000 ludzi. Wiadomo JW. WMfanu, e miejsca

w Radzie Ustawicznej ju s od niejakiego czasu przezna-

czonej trudno byoby t ra umiejci JW. WMFana in

tioc dicasierio; ale in militaribus otworzy si obszerne pole

do wykierowania si. Sdz wic potrzeb, aeby JW.
WMPan zjecha tu wkrótce i osobicie pochodzi okoo
siebie; zaczeka tylko ycz jednego jeszcze ode mnie
listu, a tymczasem mie gotowo do drogi, bo zechc
JW. WMPanu co pewniejszego donie nastpujc pocz-

t, to jest, w którym czasie materya wojskowa przyj
moe na stó, a tak prónoby si JW. WMPan do War-
szawy nie fatygowa.

Interim upewni JW. WMPana mog. e na staro-

stwo sokolnickie jako i na wie po jezuitach atwo otrzy-

masz prawo wieczystego dziedzictwa, równie i o tej praw-

dzie, e statecznie z prawdziwym przywizaniem i wyso-
kim szacunkiem by pragn JW. WMPana Kochanego Do-
brodzieja yczliwy brat uniony suga

Ostrowski B. K.

17. Fragment relacyi Stackelberga do Panina z d. 22 marca 1774 r.

rch. Spraw. Zagr. w Moskwie, orygina.

Pose przesya projekt ustanowienia Rady Nieustaj-

cej, „tel qu'il a ete arrete entre )e roi et les principaux de
son parti et les chefs du notre. Votre Excellence trouvera

que nous nous sommes faits un principe de ne pas donner
un caractere trop determinó a ce nouvel tablissement, afin

qu'il ne puisse dgnrer en aristocratie. II a te indispen-

sable dans ce nouvel etat de choses en Pologne de ras-
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sembler les pouvoirs et de les fixer dans un corps pour

le courant de la regie du royaume, afin d"eviter les trou-

bles". Rada sama nie zdoa wzruszy zasad nowego rz-

du. „Le roi ne róglera plus le sort de sa patrie avec quel-

ques personnes de sa familie et les affaires trait^es entre trente

six personnes ne sauraient etre d(''robóes a la connaissance

des cours voisines, comme ii est tres dangereux de

trop dire dans un nouvel etablissement qui branle tout

rdifice du gouvernement, j'ai tache de simplifier le pro-

jet, autant qu'il a ótó possible; le temps, les experiences et

les circonstances pouvant faire des additions et des chan-

gements, ii m'a paru prudent de laisser une porte ouverte

pour cet effet, et voila pourquoi ii sera dit que chaque

Diet donnera une instruction au Conseil Permanent. Cest

alors que la Russie pourra se servir du degr d'influence

qu'elle jugera a propos d'^tablir en Pologne, pour donner

a cette puissance executrice la form qui lui paraitra la

plus convenable a ses intrets".

18. Wycig z instrukcyi Ksawerego Branickiego, danych mu przez

króla na drog do Petersburga w marcu r. 1774, tudzie z póniej-
szych (lipcowych) rozkazów króla.

Biblioteka Akademii Umiejtnoci, Rps. 1663.

Prócis des instructions, donnes au comte
Branicki, aliant a Peters bo urg en quali.te d'am-

bassadeur du roi et de la R p u blique, le 31

mars 1774.

4. Gardes. Puisqu'il a ete convenu le 10 decembre

1773 entre le roi et les trois ministres que les rgiments

des gardes rentreraient sous Tautorit militaire de TEtat,

prócisment de la manier que cela etait sous August III,

ii s'en suit que le roi doit en nommer les chefs et les

officiers; c'est a quoi Stackelberg a consenti.

5. Prrogatives du roi. Poniski ayant eu le projet

de faire dsigner un fonds pour les gratifications qui pour-
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raient etre distribu(''es par le Conseil Permanent, ii est

ncessaire de faire observer que la saine partie de la na-

tion est persuadóe qu'elles seraient vendues et non distri-

bues, ce qui fait voir, combien ii est essenliel que ce fonds

soit confie au roi seul. Si la Russie prtend que le sacri-

fice des pr(''rogatives est ncessaire pour pacifier la nation,

qu'on denne ordre k Stackelberg de dire k la Dlgation,
composóe avec tant de soins des personnes contraires au

roi, qu'elle est libr de dire son avis, si elle veut ou non,

que la distribution des grces soit óte au roi, et on verra

qu'il n'y en aura pas six qui seront pour raffirmative. Au
surpus, si la Russie continue k dire qu'elle ne veut rien

faire pour le roi parce qu'il n'a pas ót(^ assez dfórent pour

elle par le pass^, on doit faire remarquer que si le roi n'a

pas fait tout ce qu'elle demandait, on ne peut en accuser

que son patriotisme, mais que pour le prósent toutes ses

vues patriotiques sonl tournes vers la Russie; ii est sflr

que plus elle fera pour le roi, plus elle fera pour elle-m^-

me, ce qu'elle ne peut pas se prometre de tous ceux

qu'elle a employ^ selon les circonstances, pour les opposer

au roi et qu'elle a si souvent vu ensuite se dclarer con-

tr elle niSme.

9. Dissidents. Le roi a promis au nonce Garampi de

faire agir Mr Branicki, pour que la Russie n'exige pas T-
ligibilit pour les dissidents, mais cette affaire doit etre

traitóe avec circonspection et, si Toccasion s'en trouve, ii

faut instruire rimpratrice que le roi a ete noirci dans
Tesprit de rimpratrice par son confesseur qui lui a fait

entendre que le roi n'6tait pas assez contraire a cette ^li-

gibilit; ii faudra donc chercher quelque milieu a ce que
la Russie veut pour les dissidents.

10. Choix des membres du Conseil Permanent.

Demander des ordres de Panin a Stackelberg de favo-

riser le roi dans le choix des membres du Conseil
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Permanent, sans quoi le Conseil sera tout autrichien et

prussien.

Nr. 24 du 15 juillet.

a) Le roi recommande au comte Branicki de deman-
der la leve du suestre des starosties du prince g^nóral

de Podolie;

b) Lettre du roi a rimpratrice. II la remercie de ce

qu'elle fait au sujet des usurpations des deux autres cours,

reprsente Ttat auquel ii est rduit par tout ce qui lui est

enlev, demande le payement des remanents/la conservation

des gardes et de la distribution des graces et represente,

combien 11 lui serait douloureux que ce fót elle qui voulflt

rótablissement du Conseil Permanent. Annexe A: lettre du

roi k Potemkin, pour Tengager a appuyer les detnandes

de la precdente. Annexe B: le roi, en adressant la premier

lettre au comte Branicki, lui fait observer qu'il serait, peut-

etre, galement dangereux de la faire passer dans les mains

de Panin ou de Potemkin; ii s'en rapporte a la prudence

du comte, en Tengageant cependant k la rendre lui-m6me,

si la chose est faisable, et de chercher les moyens de lui

procurer une correspondance directe avec Timperatrice.

c) Stackelberg ne veut consentir a aucun projet fa-

Yorable au roi, qu'on n'ait accept le Conseil Permanent;

ainsi, si on ne se presse pas de lui donner des ordres du

contraire, on ne pourra empficher que le projet ne soit le

premier que la Delegation prenne, lorsqu'elle se rassemblera.

d) En cas qu'on promette quelque changement au

projet du Conseil Permanent, le comte Branicki n"a qu'k

dire, qu'en laissant la presentation des candidats pour les

charges sónatoriales au Conseil Permanent, on remette au

roi la distribution des starosties dont les deux et meme
les trois quarts seront au trósor de la Republique, ou au

moins, que sur la masse de ces starosties on assigne un

million de revenus au roi pour les employer en gratifica-

tions; qu'enfin ii soit enjoint a Stackelberg d'aider le roi,

Oeneza Rady Nieustajcej. 26
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quand ii s'agira d'un proje avantageux, et que le choix

des membres du Conseil Permanent soit laiss absolument

au roi....

Nr. 25 du 19 juillet...

Le roi annonce au grand gnral qu'enfin ii consentira

k ce projet pourvu qu'on lui conserve la distribution des

grdces et ses gardes; piusieurs personnes parleront dans

ce sens k la Dt^lgation.

19. Trzy bilety Modziejowskiego do króla (fragmenty).

Biblioteka XX. Czartoryskich, Rps 799, oryginay.

Nr. 1. (14 kwietnia 1774):

Pan Stackelberg o to, e onegdaj na sesyi owiadczy-

em, i Consilium Permanens jest zwizane z podatkami,

gdy podatków ukada nie moemy, pokd nie bdziemy
mieli determinacyi, co jest naszego, wic i Consilium in

suspenso zosta musi, ywo mi wymawia nieotwarto W.
Kr. Moci z nim et per consequens moje intrygi w izbie;

ja niemniej ywo eksplikowaem si w sowach, które da-

way po nosie relacy przed nim czynicym i jemu dono-

szcym, a ci byli przytomni i sysze nasz yw rozmow
mogli. Na reszt powiedzia mi po ciciu, e W. Kr. Mo
ju wiesz i jeste przewiadczony, jak on czuje, co W. Kr.

Mo dotyka, i swojemi sposobami gotów jest wszystko

czyni, co mu si przyda moe, a zatem, jeeli to t ra
nie byo z instynktu królewskiego, to nadal prosi, jak tyle

razy prosi, eby si z nim porozumiewa, a on w czym
bdzie móg, w tym wszystkim przeciwny nie bdzie. Nie

mówi on za, eby Consilium Permanens podpisa, ad

executionem przyprowadza, nieli podatki bd ustano-

wione, ale yczy, eby dworom oczywicie nie pokaza
przeciwiestwa i nie da im okazyi, jeeli nie do wikszyci
rezolucyi, to przynajmniej do obojtnoci na to wszystko,

co król pruski czyni, a zatym yczy postpowa w egza-
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minowaniu projektów do rzdu wewntrznego i mie w po-

gotowiu wszystko, co bdzie ugodzone do podpisu w cza-

sie swoim.

Nr. 2. (21 kwietnia):

Nie przez przypodobanie si ministrom cudzoziem-

skim, ale przez konwikcy na dniu onegdajszym w izbie

delegacyjnej yczyem nie odrzuca dania tyche ichmciów,

eby o projekcie Consilii, od kilkunastu dni ad deiiberan-

dum wzitym, traktowa, bo ju przewiadczony jest kady,
e Rada przy boku królewskim ustawiczna jest potrzebna.

Co ta Rada ma czyni, ten projekt w sobie zamyka, wic
to trzeba wzi na rozwag, i co si zgadza z dobrem po-

wszechnym, przyj, a co Przewietna Delegacya uzna jemu
przeciwnego, tego odmian proponowa. Byle byo poro-

zumienie, to bez przeciwiestwa ministrom obcym mona
nad tym Consilium w izbie pracowa, a nic nie konkludo-

wa i czas, jaki bdzie potrzebny, zyskiwa.

Nr. 3. (15 maja):

Pomacaem naszym ichmciom pulsów, czyli nie do-

brze w tych dniach projekt ca solnego pro re W. Kr.

Moci proponowa.... Nasi ichmo odpowiedzieli mi, e
pp. ministrowie cudzoziemscy bd si temu projektowi

przeciwiali. jak si ju owiadczyli, pokd Consilium Per-

manens nie przejdzie; dla czego nie byoby inszego spo-

sobu, chcc ten projekt, w samej rzeczy sprawiedliwie po-

trzebny, przypieszy, jako eby Król Jm tyche ministrów

upewni, e jak prdko od jmci pana hetmana odbierze

z Petersburga rezolucy, na co tam pozwol i czego od-

stpi nie zechc, e podug tej rezolucyi sacrosancte za-

chowa si zechcesz i przeciwiestw Consilio Permanenti

dopuszcza nie bdziesz. Z tej odpowiedzi miarkuj, e
praecedenter z pp. ministrami mówi o tym musieli. W. Kr-

Mo co na ten sposób powiesz, nie chc by ciekawym,

ale rozumiabym, eby przystao swoj drog pana Stackel-

berga obligowa o nieprzeciwianie si rzeczonemu pro-

26*
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jektowi, owszem o pomoenie, eby niebawnie by pro-

mowowany, wszak przetrzymywanie jego codzie wiksze

szkody krajowi przynosi przez nieustajc inwekt soli pru-

skiej, bez najmniejszej od niej do skarbu Rzplitej zapaty.

20. Stackelberg do Panina b. d. ')

Archiwum Spraw Zagranicznych w Moskwie, orygina.

I! n'est pas possible de se refuser k revidence des

observations que Votre Excellence a bien vouIu me faire

sur le degr de i'inactivit, dans Iequel ii faut contenir ce

gouvernement, afin que la Pologne ne puisse jamais sortir

des bornes que Tintrfit essentiel des voisins paraft iui

avoir prescrites par tant de motifs. Je suis pnótr de la

force de cette v^rit, ainsi que les deux autres ministres. Vo-

tre Excellence sent bien que nous ne permettrons pas m^me
qu'il soit fait mention de la moindre alteration aux lois

cardinales et principales mati^res d'tat. Mais ii est un

article qui dans la position prsente de la Pologne de-

vient le plus importaut pour son existence, sans pouvoir

allarmer ses puissances voisines: le commerce. La partie

^clairee de la nation voudrait soustraire les arrangements

de cette branche de Tadministration au liberum veto, afin

de pouYoir porter rem^de la oii le partage de la Pologne

ne laissera que de produire a Tayenir des maux sans fin.

Ceci regarde surtout la Vistule. Des conventions impar-

faites dans le moment present oii cette matiere abandonne,

peut-6tre, tout-a-fait óterait a la Pologne pour ravenir

jusqu'a la faculte de se plaindre legitimement, s'il tait

dfendu a la nation de traiter les matieres de commerce par

la pluralite. — Voici le raisonnement de la nation. Je le

soumets a la dcision de S. M. Imperiale, et je supplie

V. E. de me mander, si nous pouvons entrer dans quelque

espece d'adoucissement a cet egard.

Odpowied nastpia niezwocznie 26 lipca 1774 r.
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21. List Stanisawa Augusta do ks. Michaa Poniatowskiego (fragment).

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps 799, brulion lub orygina wasnorczny.

Ce 7 aolt.

Pendant 1'audience des dputs de la Delegation chez

moi Glayre est all montrer a, Stackelberg la traduction de

ma reponse. II y a trouve beaucoup de details. Cependant

finalement ii Ta prise pour bonne; ensuite ii a demandó

que je parle tout bas a, mes amis, comme j'ai fait parler

au public. Puis ii a tómoignó de Tinnietude sur ce qu'on

ne remit pas demain sur le tapis les dissidents pour ser-

vir d^chappatoire. Glayre lui a remontre que Wilczewski et

le palatin de Kalisz qui ont dit hier qu'il ne fallait pas

de dissidents dans le Permanens, n'taient pas des gens

a moi, mais que cette corde, une fois touchee. n'est pas

aisee a faire taire. Stackelberg en convint. Enfin Glayre

proposa les points que nous avons projets avant-hier.

Stackelberg les a accorde tous a la reserve de trois:

1", les 500.000 fi. de revenu en starosties reserves.

2°, qu'il accept3.t ma list pour le C. P.,

3°, que le secrtaire du C. P. fut de mon choix.

Sur le dernier article de ces 3, ii a temoigne que cela

lui couterait bien de la peine, cependant qu'il verrait.

Sur le second, qu'il se concerterait avec moi, mais

qu'il n'accepterait pas ma list; Rzewuski en sera.

Sur le premier, apres plusieurs discussions ii a accept

ce que Glayre lui a propose da sa tete, savoir, qu'il me
soit donno en heredite a moi 6 des meiileures starosties et

converties en heredite apr^s les possesseurs actuels morts,

afin (selon Glayre) que mes neveux entrassent d^ja la-de-

dans. — Voila ce qui s'est passe entre eux le matin. Glayre,

appointe par Stackelberg, est alle lui reparler le soir et

apurer ce qui etait ebauche le matin. Je ne Tai pas revu

depuis. Mais Rzewuski i) m'a dit que Stackelberg lui a dit

») Franciszek Rzewuaki.
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cet apr^s-diner: „Dites au roi que dsormais ii peut dispo-

ser de moi. Je ferai tout pour lui"... ')

22. Bilet Modziejowskiego do króla z d. 15 sierpnia 1774 r. (fragment).

Bbl. XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina.

Najjaniejszy Panie. Zblia si nietylko czas, ale pra-

wie dzie do traktowania w izbie o marszaku Consilii

Fermanentis. Bdzie zapewne pro et contra wiele zdaniów,

ale i to pewna, e bdzie wicej sekundujcych chccego
si utrzyma hac vice vita durante, i ministrowie cudzo-

ziemscy na t stron nachyla si bd. .laka w tej mate-

ryi jest myl i wola W. Kr. Mci, ja nie wiem, ale moje

yczenie byoby, eby t dysput odwróci i porozumie-

niem si on uatwi. Ksicia marszaka nie sysz i nie

widz, tylko chodzcego okoo siebie, bo do szczliwoci
swojej, któr w doywotnim urzdzie przy znacznej pen-

syi zakada, przywizuje si pewnie i punkt honoru. Z tym

wszystkim (mógbym) si odway perswadowa jmci. eby
imprezy odstpi, gdyby tylko do uskutecznienia perswa-

zyi powaga W. Kr. Moci podaa rodki, albo poszuka
ich pozwolia i do wynalezionych przychyli si chciaa...

Trzeba bdzie mówi i o tym, co W. Kr. M prenumero-

wae *\ i o dochodach mensae regiae, ale materia Con-

silii Permanentis zawadza.

23. Odpowied króla na powyszy bilet, z d. 16 sierpnia.

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina.

Na pytanie WPana wzgldem marszalkostwa Consilii

Permanentis inaczej nie odpowiem, tylko jak zawsze czy-

*) Dalej mowa o staraniach króla, aby 3 starostwa zostay zarezer-

wowane dla Augusta Sukowskiego, Branickiego i Fr. Rzewuskiego.

*) Posom lub korespondentom przy dworach obcych.
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ni, to jest wedug prawdy. Wiadomo jest samemu ksi-

ciu Poniskiemu, e in publico wcale nie jest yczona
perpetuitas tego urzdu, a nawet, e i wcale woleliby, eby
marszaka Consilii Permanentis nie byo. Rozumiem, e
ks. Poniski powinienby preferowa przypodobanie si
publico nad inne wzgldy i zamierzenia, i kiedy si
WPan ofiarujesz czyni mu w tym punkcie perswazye,

czynisz w tym krok i dobrego patryoty i przyjaciela ksi-

cia Poniskiego, który przy kredycie i podporach swoich

pewnie atwo pozyszcze sposoby inne osodzenia sobie tej

powolnoci, którby pokaza dla yczenia powszechnego;

a te sposoby, gdy mi bd przeoone, nie bd zapewne

tych odbiega, które si najlepiej zgodz z dobrym publicz-

nym i z ukontentowaniem ksicia Poniskiego.

24. Raport niewiadomego ajenta dworskiego.

Bibl. XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina lub kopia.

Rapport d. 17 Octobris 1774.

Jmp. Wolmer^) in toto obieca dwa zlecenia dope-

nia z delegatami litewskiemi.

JmPana Lipskiego nie zastaem.

Jmp. Zakrzewski, pose kaliski, pierwsze zlecenie za-

trzymania projektu Czetwertyskiego przyrzek dopeni.
Wzgldem drugiego zlecenia, aby podskarbiemu nie dopu-

szcza wyrabia sobie mocy postanawiania i odmienienia

oficyalistów, ale eby Komisya w swojej powadze i wa-
dzy, jak dotychczas jest, zostawaa, i eby komisarzów

dawnych jak najwicej byo konserwowanych, — odpowie-

dzia, e i to zlecenie J. Kr. Moci bdzie chcia dopeni,
lubo wprzód chce uprosi dla siebie audyency, jeeliby

J. Kr. Mo nie uwolni go od tego, dlatego e ksiciu

Poniskiemu by zawsze przeciwny, a przynajmniej teraz

*) Kazimierz Wolmer, sdzia ziemski i pose grodziesiti.
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nie chciaby mu przeszkadza, i z racyi, e mu jest cio-

tecznym bratem, i e te ma dwa interesa, na którychby

klapn, gdyby mu si przeciwnym okaza. Obieca mi se-

kret i prosi, eby mu J. Kr. Mo czas audyencyi deter-

minowa dzi lub jutro rano wpó do dziewitej.

Jmp. cki, kasztelan sandomirski, oba zlecenia obie-

ca dopeni z t tylko ekscepcy, e tego wnosi nie b-
dzie, aby dawnych komisarzów jak najwicej konserwo-

wa, poniewa ta materya popularna (sic), wic naraziby si
proponowaniem jej. Powiedzia, e satius by byo, aby

trzeci cz, to jest dwóch starych konserwowa, a czte-

rech nowych postanowi.

Jmp. Sieraszewski, pose kaliski *), obieca dopenia,

lecz to powiedzia, e ciko bdzie ksicia Poniskiego

przepisa, poniewa 40 delegatów ma swoich pensyono-

wanych, i e trzeba, aby jmp. hetman w. koronny stan
jemu przeciwnie, i eby mu J. Kr. Mo to zaleci.

Jmp. podkanclerzy litewski obieca wszystko dope-

nia i wyrazi, e z tego zalecenia J. Kr. Moci czuje

ukontentowanie, bo ju pocz rozumie, e J. Kr. Mo
bdziesz si mia permissive dla ksicia Poniskiego. Wy-
razi i to, e nie alby mu byo, jak jest ubogim n-iinistrem,

czwart cz intraty dla dobra ojczyzny da, gdyby to

nie szo na uytek prywatnego, ale dla publicznoci. Na-

mieni, e trzeba koniecznie, aby jmp. hetman w. k. przy

tym obstawa, co J. Kr. Mo teraz zaleca, i boi si, eby
przy ksiciu Poniskim nie by, gdy zdaje si by z nim

w przyjani i jedno rozumie, i czy sobie oba A^zajemne

wsparcie nie przyrzekli.

Jmp. wojewoda inowrocawski chcia dopenia oba

zalecenia, nawet powiedzia, e projekt Czetwertyskiego

ju tymsamym jest zatrzymany, kiedy subdelegacya za-

*) Antoni Sieroszewski, genera-adjutant, byy regimentarz konfe-

deracyi wielkopolskiej.
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dala pytania Komisyi Menniczej, na które odpowiedzi do-

piero na rod przysz s przyrzeczone. Wzgldem dru-

giego, o porozumieniu jmci pana iietmana, wanie te sa-

me, (co) i podkanclerzy mia imaginacye. Rzek i to, e to

jest prawda, e jmp. hetman adnego przeciwnego o sobie

nie zrobi przewiadczenia zego, i e na owiadczanie jego,

e jest synem ojczyzny, e dla jej dobra te cicia sobie

otrzyma prawa, e jest Polakiem, e dobro kraju nad

wszystko przekada, ale e ks. Poniski non item, wic
trzeba, eby J. Kr. Mo sam mówi jmci panu ietmano-

wi: „Moci Panie ietmanie, co sobie wyrabia, nie sprze-

ciwiaem si temu, bo wiem twoje przywizanie do ojczy-

zny i do mnie króla, e tego na ze nie zayjesz; ale eby
mia ksi Poniski wyrabia pretendowane od niego

dla podskarbstwa beneficia, to na to nie pozwalam, bo

insza ratio rerum, i dam po WPanu, aby by temu

przeciwny".

Jmp. Lasocki, pose gostyski, citnie take zalecenia

przyrzek dopenia. Powiedzia mi nawet, e ju ksi
Poniski prosi go, eby by po jego stronie i e mu od-

powiedzia, i duchem obywatelstwa si rzdzc, wymawia

si mu z tego, i e to bdzie usiowa utrzyma, co mu
si zdaje lepszym by krajowi, i e Komisya w tej sferze

zosta si powinna, jak jest, przy swej wadzy. Namieni

tylko, e i to mu si nie zdaje, aby komisarze oficyalistów

kreowali, bo kady komisarz swoje podstawia subjekta,

a czsto bywa, e tak osob, która albo jest krewna ko-

misarzowi, albo e mu dug winna, i eby si staa w spo-

sobnoci oddania mu dugu, jak funkcy zyszcze; wic
medium to by powinno, eby superintendenci, ludzie ma-

jtni, majcy z czego odpowiedzie, prezentowali takie Ko-

misyi subjekta i o nich na pimie ich zdatnoci i poczci-

woci czynili przewiadczenia, i nie jedn osob, ale kilka

do jednej funkcyi, eby Komisya miaa w czym wybra.

Poniewa czsto bywa, e kiedy z powodów wy wyrao-
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nych który komisarz proponuje subjectum, to to czsto

bywa i niezdatne i ladaco, a nietylko skarb Rzpiitej tna na

tym deces, ale i J. Kr, Mo, gdy trzecia cz intrat

idzie na niego.

25. Ust Stanisawa Augusta do niewiadowej osoby. <)•

Bibl XX. Czartoryskich, Rps 799, orygina.

19 Martii 1775.

Boj si bardzo, eby jmp. hetman nie zrobi nie-

szczcia publicznego przez to, e chce niedopuci gwa-

rancyi austryackiej i pruskiej.

Bo rzecz si ma tak.

Reviczky i Benoit mówi: my artykuów separowanych

i traktatów handlowych ju zakonnotowanych nie podpi-

szemy, chyba z gwarancy.

Szkoda wielka dla nas, nie dla nich, kiedy artykuy

separowane nie bd podpisane, bo to jedne wcale dobre

dla nas od nich zrobio si dotychczas; a i traktaty han-

dlowe, lubo mniej dobre, osobliwie pruski, jednak daleko

lepiej dla nas mie je takie jak s, ni adne: bo gdy a-
dnych nie bdzie, wcale zostaniemy pod noem ich, i okru-

tnym weksacyom i zdzierstwom zostaniemy eksponowani

bez adnej wcale obrony ani zasony, i bd mieli racy
i moc nas drze, poniewa my samochcc odrzucilimy

traktaty.

Ale pójdmy dalej — dlaczego my to chcemy odrzuci

t gwarancy? dlatego, ebymy uzurpacy nadtraktow (sic)

granic nie pozwolili. Motivum jest chwalebne, ale t drog
nie idziemy do naszego koca, i owszem, oddalamy si od

niego. Bo cho my i artykuy separowane i traktaty han-

dlowe odrzuciemy, jednak oni na fundamencie artykuu IX

») Moe do ks. Michaa Poniatowskiego.
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bd i powinni gwarantowa. A jeeli my im tego zechce-

my broni, to my sami szlibymy przeciwko traktatowi 18

septembra 1773 zrobionemu, i przez to samo dalibymy

przeciwko sobie or, e my amiemy traktat, poniewa

w artykule IX powiedziano jasno, e wszystkie konstytu-

cye tego sejmu bd gwarantowane przez nich.
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Gerard 178.

Gerault 107. 111, 116, 162. 178,

252
Geret"l48- 52, 2>49, 255, 273, 278,

289, 314. 331.

Giedroy 350.

Glayre 217 - 8, 262, 264, 266, 277.

307, 394-5, 405.

Golicyn Dymitr (I) 30.

Golicyn Dymitr (II) 255-6, 378.

Golicynowie 29—30.
Gomoliski Ignacy 313.

Gomoliski Karol 130—1.
Gozdzka 380.

Grabowski 73.

Granowski 161-2, 216, 225, 280,

371-3.
Grzymutowski 370.

Gurowski Aleksander 333.

Gurowski Rafa 240, 247, 290, 389.

Gurowski Wadysaw 162, 190,197,

199, 210-2, 214, 236, 374, 313,

352,359.

Gustaw I król szwedzki 34—5.
Gustaw U Adolf 36.

Gustaw III 4. 32, 175-6, 178, 263,

27H, 286, 357-8.
Gwizyusz 105.

Habsburgowie 15, 152.

Heidenstein 50, 54, 61.

Heinsius H08.

Henryk III król angielski 13.

Henryk IV 14.

Henryk II król francuski 21.

Henryk Walezyusz 20,52,55, 60—1.
Henryk ks. pruski 144-5, 253,331.

Herrmann 148.

Herzberg 119, 122, 273.

Hildebrand 33—6, 38.

Hjarne 31.

Hock 24.

Hohenzollernowie 26, 180.

Holsztyski ksi ob. Karol Fry-

deryk.

Horn 360.

Hoym 169.

Hryniewiecki 94.

Hub hi.

Husarzewski 173, 226, 2H6, 285,

288, 305, 307. H09, 346.

IgelstrOm 123.

Jabonowscy 42.

Jabonowska Anna 322.

Jabonowski Antoni 310, 372.

Jagiellonowie 230.

Jakubowski 149, 187, 212.

Jan Ul król szwedzki 34.

Jan II Kazimierz 63, 282, 363—4.
Jan III Sobieski 55-9, 62,98,229,
364-5.

Jan Zygmunt margr. brand. 24.

Jarochowski 366.

Jerzmanowski 210,309, 312,333-4
336-7, 392.

Jezierski 210, 212, 260, 390.

Joachim Fryderyk margr. brand. 24.

Józef II 257, 268-9, 285, 303.

Justi 86
Justynian 207.

Kalinka 2. 4.

Kalousek 16—7.
Karnkowski 60, 54, 61.

Karol II król angielski 94.

Karol V kr. francuski 20.

Karol V cesarz 206.

Karol IX król szwedzki 34—6.
Karol X Gustaw 36.

Karol Xl 36.

Karol XII m-1.
Karol ksi kurlandzki 107, 109,

116-8. 379-80.
Karol Fryderyk ks. holsztyski 37.

Karwicki 68-70, 72, 85—6, 231—2,
351.

Katarzyna II 5, 28—9, 31-2, 106,

121 2,145, 148-9,155,157-60,
16H, 167, 174, 176, 178, 184,

188, 200, 207, 235-7, 243, 246,

250,263,258, 261, 264—6,268-9,
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271, 276-6, 293, 296-6. 802-3.
860-1, 878, 881, 388, 886, 887,

896-6, -iOl, 404.

Kaunitz 163-5, 180, 182, 191—2,
254-9, 267-9, 277. 279. 288,

286, 287, 309. 328. H30-1.
Kazimierz Jagielloczyk 48, 61.

Kierski 255, 278, 314, 3H1.

Kisielewski 91.

Kluczewski 31.

Kluczycki 196.

Kotaj 76.

Konacki (?) 390.

Konarski 70, 72, 79, 80-9. 102,

110, 127, 142, 164-6, 168, 178,

190. 203, 228, 231-2, 234-5,
351, 357.

Koronowicz ob. Wróblewski.
Korsak 201, 362.

Korsaków 31.

Korton 239
Korzon 2, 4, 6, 47, 91, 228-9,

316, 339, 364.

Kossowski Antoni 73,

Kossowski Roci 316.

Kostomarow 6.

Krasiski Adam 105, 107, 131—6,
139, 148. 163, 185-6, 190, 195.

385.

Krasiski Mictia 288, 373.

Kraszewski 4c.

Kraushar 121, 174.

Kruszewski 208.

Krzemiski 46.

Krzyanowski 69.

Kurzeniecki 203—4, 210, 251, 281—2,
291-2, 300-1, 304,309,325—6,
333. 354-5, 390-1, 393.

Kutrzeba 48, 50, 62, 339—40, 343.

Kwilecki 284, 286.

Lagerroth 38, 358.

Lanckoroski 202—3.
Lasocki Adam 409.

Lasocki Roch 155, 157—8.
De Lattre 253.

Lavisse 23.

Leduchowski 371.

Leibniz 27.

Lengnici 46, 52, 73, 149, 260.

Lenkiewicz 290, 304.

Lentulus 222, 233, 253, 259, 285,

329, 352, 394.

Leniowolski 54.

Lewicki 47.

Likurg 38. 164, 189, 207.

Lipski Jan 261, 889, 897, 407.

Lipski Tadeusz 173, 872, 898.

Lobkowitz 163-4. 190-1. 266,

268, 278.

Locke 43.

Lossow 169.

Lubomirscy 42, 146, 288. 369.

Lubomirska Marya 180, 279.

Lubomirski Antoni 279.

Lubomirski Jerzy 46.

Lubomirski Marcin 162, 197, 243,

248-9, 269, 274, 298, 390.

Lubomirski Stanisaw 91, 94, 100,

156, 208, 210. 240. 264, 291, 299.

300, 302, 306, 30H, 311, 318-7,
319, 323, .333, 346, 361.

Ludwik X 19.

Ludwik XIII 106.

Ludwik XIV 20-2, 230. 232,

Ludwik XV 22, 177, 230.

Luschin 17.

aski 48.

cki 407.

towski 320.

oyko 369.

ubieski 368.

Mably 135-40.
Macchiavelli 155, 216.

Maksymilian I 16, 23.

Maksymilian arcyksi 332.

Maachowski Adam 78.

Maachowski Jan 79.

Maachowski Piotr 78.

Magorzata królowa szwedzka 33.

Manteuffel 67.

Marcel Stefan 20.

Mariilac 106.

Markowski 349.

Marya Teresa 23, 40, 174, 181,

183-4, 250, 256—7, 305, 361.

Massalski Ignacy 91, 100—1, 131,

162-4, 183, 190, 193-4, 197,

199, 203, 212—4, 216, 222, 224,

233, 2:h6, 252, 275, 313. 354.

Massalski Micha 91, 100-1,111-2.
Matuszewicz 60.

Maurycy Saski 66.

Mazarini 20.

Mercy Argenteau 270.

Micha Korybut Winiowiecki 55,



RADT NIgUSTAJCBJ 417

62, 77, 36i.

Michaowski 7.

Mielecki 50, 819.

Mielynski ló5, 198.

Milukow 31.

Miszewski 249-51, 256, 390.

Modziejowski 92, U, 129, 165-6,
164, 171, 190, 193, 197, 199,

200, 210, 212-7, 222, 224-6,
237-9, 247, 251-2, 266-8,
275-6, 278, 292, 302-3, 309,

311, 314, 3H1, 346, 361, 369—70,
372, 391—2, 402-4, 406-7.

Mneinon 257.

Mniszech 6U, 80, 105, 107, 117. 163,

158, 160-2, 180, 188, 197, 214,

245. 274, 276, 279, 293, 305,
3a0, 380.

Mokroiiowski 91, 178, 206, 319,
346, 350, 361.

Monet 169. 175- 7.

Montesuieu 71, 128, 185. 374—5.
Montmorency 105.

Morawski Kazimierz Maryan 231

,

293. 295, 332, 353.

Morawski Szczsny 130.

Morawski Teodor 6.

Morstin 45.

Mortet 22.

Moszczeski 94, 210, 290-1, 316,

32), a73.

Moszyski Franciszek 316, 861.

Moszyski Leon 37..

Mottaz 160, 169, 175, 178.

Mouy 180.

Nakwaski 96.

Niemojewski 51.

Nowicki 371.

Oczapowski 86.

Ogiscy 153. 359.

Ogiski Andrzej 158, 212, 216—9,
277-8. 284, 325—6, 345-6, 397.

Ogiski Ignacy 91.

Ogiski Micha 318, 346.

Ogrodzki 94, 173, 226, 2H6, 264, 286,
SSH8, 295, H05, 307, 309, 346, 371.

Oktawian 3ol.

01denbarnevelt 68.

Olszowski 364.

Orów 32, 154.

Orzelski 61.

Oeneza Rady Nieustajcej.

Oraczewski 204, 208-9, 247-9.
251, 391, 352, 390, 393.

Ossoliski 112, 119.

Ostrowski 95, 129, 155—7, 187,

190. 210-2, 243, 247, 259,268,
274—5. 284, 292, 296, 308, 331,
3H4, 351 -2, 397-8.

Ostrowski Tomasz 363—4.

Pac 131, 148, 165, 288.

Pacowie 42.

Panin 4. 5, 31-2, 87, 103, 119-23,
U4-6, 148, 152—9, 161, 164.

169, 182-93, 196, 199. 219,

225, 233-5, 237, 242, 244. 246,

253,255,268-61,263-6,271—7,
280 1, 283, 285-9, 292—4,
296, 302 3, 305, 308-9, 318—9,
323-30, 332, 345, 360, 381—8,
400-1. 404.

Papie tl.

Fatz 193—4, 197.

Paulmy 80.

Pawe I 31, 166.

Pawiski 47. 195.

Pedro IV 14.

Pelham 233.

Piotr Wielki 27-9, 147.

Piotr II 29.

Plater 51.

Pociej 112. 119.

Pocieje 42.

Podoski Franciszek 389.

Podoski Gabryel 95, 107-8, 110,

116, 117. 129. 166, 161, 173,

307 - 8 390
Podoski Mikoaj 42, 77, 351.

Polibiusz 290.

Poniatowscy 103. 153, 156.

Poniatowska Konstancya 88.

Poniatowski Andrzej 94, 97, 167,

256, 368.

Poniatowski Kazimierz 94, 97, 117,

120, 156-7. 161, 164, 292.

Poniatowski Micha 93—4, 97. 264,

278. 303, 307, 372, 405. 410.

Poniatowski Stanisaw 156-7,231,
Poniski Adam 4, 7, 129—30,

156—8, 164, 172, 186—7, 193,

197-200, 202—3, 206, 208-17,
219, 222-4, 2:i6-8, 240-1,
244, 246—8, 250-1. 259-61,
267, 274-5, 277, 281, 292—8,

27
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299, 307-12. 816 -8, 331, 889,

846. 352, 369, 380 1, 391-4,
396-7, 399. 406—10.

Poniski Jan 131.

Poniski Józef 3<)8

Potiomkin 287, 293, 401.

Potoccy 6-7, 42, 76-9,146,163,
160, 188, 206. 264. 288, 369.

Potocki Antoni 69, 75-9, 86-6,
851.

Potocki Franciszek Salezy 101,107,

160.

Potocki Ignacy 1, 361.

Potocki Józef hetman 318—9.
Potocki Józef krajczy 112. 119, 276.

Potocki Maryan Ul.
Potocki Stanisaw 1.

Potocki Szczsny 1

Potocki Wincenty 264.

Preuss 3, 268-9, 339.

Pruszanowski 2u8.

Przebendowski 173.

Przedziecki 92, 94, 96, 102.

369 70, 372.

Przyjemski 195. 369,

f^rzyuski 78.

Psarski 368. 371—2.
Pugaczew iSh.

Puaski Józef 373.

Puaski Kazimierz 162.

Puaski Kazimierz 131, 162.

Pytiy 84.

Pyrrhis de Yarille 87, 127-9.

Raczyski Edward 68.

Raczyski Kazimierz 155, 194, 197 - 8,

20H, 212, 385.

Radziwi Karol 105, 115, 153,155,
368.

Radziwi Miclia 200, 210—1, 267,
275-6.

Radziwiowa Helena 391.

Radziwiowie 42, 146, 188, 359.

Rakoczy Franciszek 15.

Rakoczy Jerzy 15.

De Real 223.

Recke 30.

Rembowski 47, 64.

Repnin4d, 106—8,110—1, 113-23,
115, 132, 144-6, 158, 166. 198,

202, 244, 251, 272, 305, 309,
352, 370, H72.

Reviczky 154, 171, 180-4, 190-2,

19t, 197-8, 200, 202-1. 100,.

211-2. 214. 282, 239, Ml—8,

250, 254 - 9, 266 - 72, 276, 278^ «1

.

283, 2^8-9. 296-6, 808. 806,
307 8, 322, 326, 828-9.881-2,
362, 389, 391. 398, 408, 4<J6, 410.

Reytan 195, 201, 239. 862, 864.

Ribbing 8>iO.

Ricielieu 20-1, 106.

Rociszewski 240.

Rousseau 136,137-40, 801.

Rulhiire 7, 78-9. 118, 168,

Ryciowski 212.

Ryszard II 14.

Rzeczycki 51.

Rzewuscy 87.

Rzewuski Franciszek 103. 405—6.
Rzewuski Kazimierz 293.

Rzewuski Seweryn 163-4.
Rzewuski Wacaw 78. 131. 163—4,

318.

Rzyszewski 369.

Sacken starszy, min. saski 148—9,
155-8. 161-3, 187, 194, 251,

259, 264-5,269,271 -5,877 - 9,

283. 297, 305, 307, 380-1.
Sacken modszy, dypl. saski, 187.

Sagramoso 346.

Saint Saphorin 91—2, 97-8, 100,
112, 183.

Saint Piene 22, 137,

Saldem 102-3, 113, 145-53.
155-60, 162, 181—3. 186-7,
189-90. 197,216,261, 318.352,

380 1.

Sanguszko Jan 87, 127.

Sanguszko Józef 125-7, 373,

Sanguszko Pawe 59.

Sanguszkowie 127.

Sapieha Jan 391.

Sapieha Jan Fryderyk 59.

Sapieha Kazimierz Nestor 1, 5.

Sapiehowie 42, 146.

Sapieyna Elbieta 391.

Sapieyna Teofila 160, 163. 178.

208-9, 212, 242, 322.

Schmitt 3, 96. 101, 112, 130, 156,

229, 2+9, 255, 265, 267, 269, 278,
314, 323, 331—3. 346.

Schmoller 23, 66.

Schvarcz 14—5.
Sedlnicki 77.
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Sieniawski 318.

Sieroszewski 408.

Skakowski 90, 197.

Skarga 64.

Skibiski 74, 76.

Skrzetuski 46, 349.

Somiski 95.

Smitt 121, 124.

Smoleski 173, 339.

Sobieski Jan ob. Jan III.

Sobieski Wacaw 61.

Solignac 12.

Solikowski 61.

Soims 119, 121 -H, 147, 152-3,
180-1, 187-8. 190, 295.

Solon 38, 164, 207, 220.

Soohub 173-4.
Sotowiew 32, 156, 162, 231. 243,

268, 3U.
Sotyk 100, 105, 107,117. 131-2,
163-4, 196-7.

Stackelberg 4, 5, 132,143,158-64,
169, 170-3, 181-7, 189—90,
192- 4, 196-8, 202-3. 208 13,

21K-7, 219—20, 222, 225, 229,
23.H— 9, 242 - 8, 260-6, 259—89,
291-6, 298—9. 302-5, 807—9,
312, 318-9, 321-35. 345-6,
352, 3«0 1, 391-5. 391-3,
396, 39i»-406.

Stanisaw I Leszczyski 70 -2, 82,
86-9, 141, 228. 29(». 361.

Stanisaw II August Poniatowski.

2, 4, 8, 38-88, 108, 111-23.
125, 129, 132. 147. 153, 156-8,
160-70, 172. 174-86. 188,161,
222. 224-5, 227-30, 232-9,
241, 242, 244-60, 262-70,
271-88, 290-9, 302-9. 313,
317—25, 32i) 35, 346-8, 350,

352, 355,358, 361, 367—74,
379, 384, H87—411.

Staszic 7, 76, :51.

Stavenow 38, 358.

Stefan Batory 7, 51-2, 64, 319.

Stein 13.

Steinliauserowie 7H.

Stempkowski 210, 247, 302, 389.

Stormont 177, 179, 233, 256.

Stuartowie 18
Suciodolski 2, 42.

Suffolk 177, 273.

Sukowski Antoni 157, 164-9,172,

194-5, 197-9, 207-8. 210-2,
214, 224-6. 235-7. 243, 255,
261-2,265,274—7,279, 290-1,
294, 298-9, 302, 310-4, 321,
324-5, 331, 341, 360, 378—80.
385, 390, 397.

Sukowski August 94, 127, 131, 157,
164-70, 172, 194-5, 197 9.

206 12,214-6,219-25,232—8,
235-7. 241-2, 246, 248-9.
251. 255-6. 261-2. 266. 267,

272, i74-6. 279, 284, 287, 290.
292—4, 297—8. 302, 309-14,
317, 321, 324-6, 331— H, 839,

341, 344-6, 350-2 o54, 369.
360. 374-80, 884-6, 390— 1 . 406.

Sukowski Franciszek 292.379-80.
Sumiski 210, 240. 290, 292. 309.
337-8, 360.

widziski 78.

wicicki 365.

Sykstus V 11.

Szamocki 1 10,210, 240, 290.326, 369.

Szujski 3,47,50-1, 64, 172, 314,
34;.

Szydowski Szymon 210. 240, 260,

282, 297, 302, 304, 308, 333,389,
Szydowski Teodor 333.

Szyjkowski 128.

Taro 58. 78-9, 83. 86, 206.

Tarnowski 319.

Taszycki 64.

Tatiszczew 29, 30.

Tercier 72.

Theiner 209, 212, 218, 281, 28.4,

i88. 308—9, 312, 323, 334, 361.
Tooczko 320.

Tilly 168. 161, 187.

Timon 14—5.
Trybonian 207, 220, 312, 344.

Tudorowie 18.

Turgot 13.

Turski 173, 202-3, 208, 210, 240,

247, 282. 290, 302, 304, 308-9.
33.H-4, 337, 361.

Twardowski 129, 156, 161—2.197,
199, 212, 214, 222, 236, 379.

305, 330, 405.

Tymowski 814, 319-20.
Tyzeniauz 194, 317.

Ustrzycki 325

27*
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Uiryk Krzysztof 2S.

Ulryka Eleonora 29. 37.

Yalois Noei 22.

Van Swieten 162-4. 177, 191.253.

Wagner 66.

Walezyusze 19, 20.

Walicki 261, 373, 392.
Walpole 233.

Watzdorf 67.

Wazowie 229.

Weihrauch 117.

Wessel 106. 107. 111-3, 131,

166, 168, 161-2, 164, 186-7,
194. 197, 212, 214-6, 222, 236.

275, 309, a 16, 380.

Wettini 66, 68, 113, 117-8, 148,

167, 176, 229, 330-1, 364, 879.
Weymarn 146—6.
Weyssenhof 3, 5, 325.

Wiaziemskij 31.

Wickede 372.

Wielhorski 6, 100, 111—2,117,119,
1H5, 137-41, 160.

Wielopolski Franciszek 166.

Wielopolski Hieronim 379.

Wilczewski Franciszek 210, 288—9,
292, H04, 319, 325, 333, 406.

Wilczewski Józef 288.

Williams 233.

Winiowieccy 42.

De Witt 808.

Wtadimirskij Budanow 29.

Wadysaw III 16.

Wadysaw IV 66.

Wodziski 202.

Wolmer 407.

Wokoski 130, 146 - 7, 164. 166.

168, 318.

Wrougiton 161. 18H. 194, 266.

278. 809.

Wróblewski 6
Wyrwicz 62.

Zakrzewski Adam 210. 338, 888,
390,394, 397, 407-8.

Zakrzewski Floryan 390.

Zakrzewski Wincenty 47, 61.

Zauski Andrzej Stanisaw 72—7,
86-6, 142, 164, 361.

Zauski Józef Jdrzej 72, 163—4.
Zamoyski Andrzej 89-92, 94-6,

98, 1(K)-1, 129, 142, 164, 290,
H61, 369-70.

Zamoyski Jan 7, 60—4, 328.

Zaremba 167-8. 209, 389,397-8.
Zboiski 148.

Zebrzydowski 62.

Zygmunt August 52, 92-3, 328.

Zygmunt III 34-5, hb, 62-4.



SKOROWIDZ RZECZOWY.

Act of attainder 4-5.

Admira we Francy i 19.

— w Szwecyi o5.

Admonicya ob. Upominanie
Akcyza saska 67.

Alianse ob. Traktatów zawieranie.

Amfiktyonowie 2H3.

Amunicya 74, 370, 372.

Anarchia U7, 171, 173, 178 9. 188,

192, 203, 234, 242, 254, 277, 289.

291, 31.<, 324, 338, 360, 375, 385,

387, 404.

Anglia 2, 13, 18-9, 22.30, 36, 62-3.
66, 129, 176 7, 181, 230, 233.

238, 356 7, 360. 369, 377.

.AntimachiaYel" 375.

Apelacya 128, 214. 218, 31H.

Apostazya 145, 192, 205
Aragonia 13, 63
Archiwaryusz w Anglii 18.

Archiwum 371 — 2.

Archonci 223.

Arcybiskup w Szwecyi 33.

Areopag 69. 248.

Artyku o wypowiedzeniu posusze-
stwa 52. 54, 232, 310.

— w Rosyi 29.

Artylerya 75.

Asesorowie w Radzie Królewskiej

Czeskiej 16.

Asesorya 82, 91, 126, 141, 168,223,
315. 347-8, 377.

Astracha 380.

Ateny 69, 205, 207, 223.

Austrya 17, 23 4, 34, 40, 65, 93.

122, 142. 145, 147, 149, 152-3.

157 8. 160. 176-7. 181-2, 19«>,

211, 224-5, 230, 242, 253-9,
267-71. 283-5, 288-9, 313,

318, 330-2. 3.^6, 368-9, 377—8,
381 3. 393, 410.

Awanse 115.

Bar 372
Barska konfederacya 6. 96,

130-2, 135, 141-2, 147,

155, 160 3. 167, 174, 1 78,

201, 208-10, 241,243, 260,

276, 286, 288, 312, 320. 830,

373. 380. 385, 392, 408
Bastylia 105.

Bawarya 17.

Belgia 23.

Beneficya 263.

Berg-Collegium 27.

Berlin 102, 166, 169, 172. 177,

27.^, 284, 370.

Bezkrólewie 95, 277, W8, 328,

te Elekcya. Piast, Sukcesya,
kluczenie cudzoziemców.

Biaa :^64.

Biaoru 147, 159, 275
Bielany 364.

Bielsk 161.

Biskupi w Polsce 47, 51 3,

75, 96, 136 8, 199, 219,

26, 277. 280, 340. 363-7,
— w Szwecyi 33, 35
Brandenburgia 17, 24—7. 32,

ob. le Prusy.

Bruki 371, ob. te Komisya
Brunwicka kandydatura 331.

125,

160,

186,

274,

332,

192.

ob.

Wy-

5B,

223,

.397.

66.
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Brzeany 366.

Bulle 2b2.

Bunty 278, ob. te Konfederacye.

Burgrabia praski IH,

Burgundya 23

Bydgoszcz 9.').

Cenzor 220, 22 1, 277.

Charlottenburg 102

Chopi 172. 218. 248. ob. te Eml-
gracya

Chorgwie wojska polskiego 267.

Chory 108.

Ciechanowska instrukcya (1748) 77.

Ca w Polsce fib. 76, 95. 99, 3ó3,

876-7. ^3.
— w Szwecyi iih.

Coadiuiatio status 41. 87, \^~

Commerz-Collegium 27

Common Pleas (sd' 18

Conseil du roi ob Rada Królewska
we Francyi.

Conseil Perpetuel (projekt Aloego)
80.

Consilium Bohemicum ob. Rada Kró-
lestwa Czeskiego.

Consilium Continuum w Anglii 18.

Consilium Ordinarium w Anglii 18.

Cudnowskie starostwo 38i'.

Cudzoziemskie Kollegium w Rosyi 27.

Curia regis 18—9.
„Czapki" .H57.

Czechy 16.

Czstochowa 364

Dania 176, 356, 369.

Decemwirowie "iOS, 207.

Delegacya midzywydziaowa (w pla-

nie Konarskiego) 84
— traktatowa 1767-8 116-8.
— traktatowa 1773-5 158. 198, 203-

211, 222, 226, 231 , 233, 242. 244,

247, 250 1. 258—9, 2G4-6,
270-1, 274-7, 2.^2-4, 287-9,
291, 296. 305-35, 339. 349, 389,

391 -•-', 405, 408
— województw (w planie Flemmin-

ga) 68.

Pepartament Interesów Cudzoziem-
skich 277-8, 2S1. 307, 315. 322,

323. 340—1, 347, ob. te Dyplo-
macya, Poselstwa.

— Policyi 316, 322, 341. 347.

Departament Skarbowy 316—7.841,
348

— Sprawiedliwoci 218.314-6,341,
343, 348.

— Spraw Kocielnych 262.
— Wojskowy :i07. 317-22. 341.

.347 8. .163

Departamenty Rady Tajnej branden-
burskiej 25 6.

— Dyrektoryum brandenburskiego
26-6, 72.

— Rady Cesarskiej (w planie Pani-

na) 31.

— Senatu rosyjskiego 28.

— Rady Rezydentów iw planie Ko-
narskiego) 82— 5.

— Senatu (W planie Mably ego) 186.
— Rady Stanu (w planie Aloego)

108. MO 1.

— Rady Nieustajcej (w projekcie

z r. 17671 114 .'), 225.
— Rady Nieustajcej (1773-6)218,

223. 280. 301, 3 4. 340-4. 347.
349. 355. 3.'>8.

Deputaci-urzdnicy 61.

Deputac>a do konstytucyi 279.
— Krajowa w Saksonii 66 — 7.

— Nadworna Sanitarna w A ustryi 24.

— Sekretna w Szwecyi 37.

Detronizacya (projektowana) 140, !ó7,

195. 229, 241. 268, 375.

Directorium in Publicis et Camera-
libus 24-6

Dugi Stan. Augusta 254, 264
Dobra duchowne 199.
— stoowe ó8. 397.

Dobrzyska ziemia 28i.

Dochody Stanisawa Augusta 215.

229, 2.i4, 274, 276, 286, 292,

294, 29H, 298. 375. 378. 388,

401, 405- 6.

Doktorzy praw 23.

Doa 69, 149-50, 156, 296-7.
Doywotni czonkowie Rady Nieu-

stajcej 268, 307-9, 396-7,
406—7; ob te Orator, Prymas.

Drahim 380.

Drezno 66. 72, 117, 142, 160, 166,

183 273
Duchowiestwo 108. 172, 199, 218,

375—6.
Duma Bojarska 27—8.

Dukla 107.
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Dwa gosy monarsze w Radzie 114,

137, Ul, 262 3.

— w Rosyi HO.

Dyktator 301.

Dyplomacya 72, 220. 261, 281, 300,

315; ob. te Poselstwa, Posowie.
Dyrektor garderoby w Anglii 18.

Dyscyplinarna wadza 214, 343.

Dystrybuta wakansów i ask w Pol-

sce 6, 48, 50, 62, 6 >, 78, 82, 86.

108-10, 115, 117—8, 132, 142,

150, 156, 165-7, 172, 188, 199,

204-6, 210, 214, 228, 232-3,
235, 249, 252. 254-5, 260-1,
26i, 266 -7, 273, 286. 294, 300 1,

304, H07. 324, 337, 340 1, 352,

358. 375-7, 395-7. 401-2.
— w Szwecyi 38.

Dysydenci 97, lOO, 102, 110, 116,

118-9, 123, 128, U4 -5. 147-8,
150—2, 182 3, 192, 196, 203-4.
217, 241, 245, 262, 289, 306,

319, 332, 334, 371, 387, 405.

Dzierawa wieczysta starostw 128 9.

208,Edukacya 83. 89, 173, 195,

339; ob. te Komisya.
Egzekutywa 41-4, 21h, 223, 244,

276-7, 280, 289—90, 301. 311,

313, 339. 342, 344-5, 319, 367,

Ekonomiczne materyel23, 153, 344.

Ekonomie 238, 353.

Ekonomici 388.

Elblskie terytoryum H80.

Elekcya króla w Polsce 139—40.
14 1, 150. 152-5, 157, 175, 177,

231. 239, 244, 276. 328-9, 332,

369, 383; ob. te Bezkrólewie,

Nastpcy tronu obiór, Piast, Suk-
cesya. Wykluczenie cudzoziem-
ców, Wykluczenie królewiczów.

Emigracya :<77 -8. 387.

Encyklopedya 95.

Ewokacya procesów 109, 220, 313.

Florencya 290.

Francya 16, 19—22. 40, 63, 127,

129. 142, 178, 230. 232, 340,379.

Fundusz rezerwowy 342.

Gabinet angielski 12, 14, 18-9, 38,

129, H57.

— pruski 25 — 6.

— rosyjski 28, 30.

- saski 66- 7, 70, 72.

Gdask 57, 70, 161. 173, 236, 363 5.

376, 378, 387.

Geldrya 26.

General-Commissariat 25.

General-Finanz-iJirectorium 25.

Generalno Barska 130—1. 160-1.
172, 178, ob te Barska.

Generay (sejmiki) 128—9.
Genewa 30.

Genua 86, 150. 166. 369, 372.

Geometrowie 37o.

Gnienieska instrukcya 194—5.
— województwo 37'.).

Granice Rzplitej 268-9, 276, 984.

320, 370, 410.

Grodno 57, 92 3, 141, 365—6,373.
Grody 43. 72, 114. 311, 361.

Gwarancya ustroju Polski 123,144—6,
163, 177-9. 182. 204, 209,211,
239-40. 242. 245, 333-4, 350,

352, 356-7, 410-1.
Gwardya 112, 191, 193, 199, 232,

263, 26^ 286, :i94, 348, 380,

395, 398, 401.

Hajdamacy 193, 388.

Hamburg H72.

Handel 74, 79, 108, 118, 177^8.196,
207. 244, 327, 375, 378, 387, 404.

Handlowe traktaty 244, 285, 324—5,
334 5, 337, 376, 404, 410-1.

Herb pastwa 92.

Heska kandydatura 331.

Hetman 42, 4.ó, 71. 91, 94. 101.108,

111-3,115.130,136, 141.145-6,
150-2, 156. 158. 187-8, 233.

252. 260, 263.316.318-22.340,
343, 345—9, 391, 408-6.

Hiszpania 230.

Hofcommission (.Geistliche) 24.

Holandya 2, 40, 86, 215.

Hypoteczne ksigi 199.

„Ide" anonima (1773) 215-8,225,
262, 280.

Impeachment 46.

Indygenat 128.

Inicyatywa rzdowa 83, 133, 220,

300, 316, 342.

Instrukcya dla Deleg. (1773)209, 211.
— dla Rady Nieustajcej (,w planie
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Ponlskiego) 223, 281.

Instrukcya poselska 1746 r. obacz
Owicimska.

— 1748 r. ob Ciechanowska.
— 1773 r. 19.H 6. 198. 389.

Instrukcye dla dyplomatów 96, 106,

342. 368-9
Instygator w Anglii 18.

— w Polsce 66, 73-4, 220, 277,

815.

Inwalidzi 113.

Izba Conferentiarum 99.

— Konsyliarska (1773-6) 210,261,
891 4.

— Najw. Skarbowa (wAustryl) 24.

— Obrachunkowa francuska 19.

— Skarbowa szwedzka 35.

- Skarbowa Generalnoci Barskiej

131.

— Szlachecka (w projektach rosyj-

skich 17;-;0 r.) 30.

— Mieszczaska (j. w.) 30.

Izby administracyjne w wojewódz-
twach (w planie Flammingai 68.

— ekonomiczne (w planie Sukow-
skiego, 1773) 221.

— konsyliarskie (w kont. Barskiej)

130.

— sejmowe (wedug Karwickiego)
69«

Jaworów 57, 365-6.
Jednomylno 28, 51-4, 153, 155,

186, 210-1, 334, 369, 375. 383,

386, 388.

Jeziorno 379.

Jezuitów kasata 252. 276. 391, H98.

Judicium mixtum 205.

Juryzdykcye cztery 4, 91—2, 201.

220, 223, 263, 267. 281, 298,300,
340. 343, 346; ob. te Komisye.

Justiz-CoUegium 27.

Kabaa (Cabal) 94.

Kadeci '253, 379.

Kahska instrukcya 194—5-

— województwo 284.

Kalmarska unia 33.

Kamera Nadworna bawarska 23.

— wirtemberska 23.

— Skarbu Nadwornego w Polsce 73.

Kameralne umiejtnoci 10. 86.

Kamieniec 107, 370, 372.

Kammer-Collegium w Rosyi 27.

Kanay 376.

Kancelarya czeska 24
— Stanu austryacka 24.

— Nadworna austryacka 88—4.
— Centralna Zjednoczona M.
— Litewska ^7)

Kanclerz angielski 18.

— czeski 16.

— francuski 19, 21.

— Szachownicy 18.

— szwedzki 3.H, 36, 87.
~ wgierski 14
— polski 42,46. 66.64.71.116,136,

141, 163. 223, 260. 277, 281.
314-6. .H41. 348, 347. 370-2.

Kanonicy 262, 397.

, Kapelusze- 37, 367.

Kara mierci 116, 313.

Kardynalne prawa 117, 128-9, 132.
195 6. 282, 290, 324, .326-7,

331, 334-5, 338, 344, 376, 404.
Kardynaowie 369.

Kasata wyroków 109. 114, 228.

Kasztelanowie 47, 49, 52—3, 56.

96. 133. 1H6, 138- 9. 141, 219.
221, 223. 26.S-7.

Katolicyzmu prawa 2(O, 202, 220.

Kaza 380.

Kijów 93
Kliwia 26.

Kodyfikacya 95. 128, 149, 165, 199,

225, 342. 349. 377.

Koekwacya praw litewskich z pol-

skiemi (1697) 92.

KoUegia delegatów 17.

— francuskie 22.
-- pruskie sdowe 26.

— rosyjskie 27-3r>, 32, 4C.

— saskie 66. 70.

— szwedzkie 35—7, 358.

Kollegializm 6.10-2. 66,356.
— w Polsce 41-3. 45. 62-3, 82,

8.Ó, 89, 91, 130, 136, 150. 161,

168. 172.

Komendanci fortec 112.

Komisarze 348, 408-10.
Komisya Brukowa 92, 134.

— Edukacyjna 252-3, 259, 262,

281, 361.
— Ekonomiczna ob. Kamera Skarbu

Nadwornego.
— Ekonomiczna 'projekt 1748r.)79.
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Komisy a finansowa ló90 r. 4'.

— Generalna (projekt 1740 r.) 79.

— Gówna czeska 17.

— Marszaków ob. Sd Marsza-
kowski.

— Menniczna 92, 134, 409.
— Skarbowa, projekt 1 744 r, 73-5.
— Skarbowa (1764) 113, 132, 147,

316-7, 348, 370, 377, 407—9.
ob. te Komisye Wielkie.

— Walna (projekt 1746 r.) 79.

— Wojskowa (1764 r.) 112, 146,

318-22, 369, 372—3, 375; ob.

te Komisye Wielkie.

Komisye administracyjne w Polsce

45 6.

— Porzdkowe 92, 141, 361.

— stanów tyrolskicli 16.

— Wielkie 91 3, 101, 111, 114—5,
1>2— 3. 126, 130-1, 133-4,145,
160, 168-9, 187—8, 196. 199,

213, 223, 233, 262, 310, 316,339,
343-5, 347, 355, H73-4.

Komitet sejmowy w Szwecyi 37.

— wykonawczy emigracyi 1772 r.

130.

Komornik w Czechach 16.

— graniczny w Polsce 371.

Kondemnaty 348
Konfederacya 1764-6 r. 88, 241.

— 1773—5 r. 198,200-1.210,292,
H35, 393; ob. te Delegacya, Izba

Konsyliarska. Sejm 1773—5 r.

- 1776 r. 346.

Konfederacye 88, 207, 220, 302,338,
;-^66 7; ob te Barska. Gob-
ska, Hadomska, Sandomierska.
Sucka. Targowicka, Tarnogrodz-
ka, Toruska.

— wojskowe 319.

Konferencya przy Naj. Dworze w Ro-
syi 27, .SI, 80.

— Konferencya króla z ministrami

w Polsce 94-6, 100-1, 103,

1 .T
1

, 376, 379.
— Tajna austryacka 24.

Konferencye z obcymi ministrami 58.

Kongregacye 11.

Konnetabl 19.

Konstantynopol 371.

Konstytucya 1573 52, 55.
— 1576 52, 5, 280.
— 1588 55

Konstytueya 1590 55, 62, 280.
— 1607 53, 55—6, 62, 280.
— 1609 55, 221.
— 1641 63. 55-6, 280.
— 1662 55.

— 1669 65-6, 97. 280.
— 1673 62, 77.

— 1677 55, 280.
— 1678 55, 280.
— 1717 55, 151.

— J736 151.

— 1764 319.
— 1766 319.

— 1768 150, 252, 272, 305, 319,
386.

Konstytucyi uchylenie 59.

Konsyliarze konfederaccy 130.

Konsystorz saski 66.

— szwedzki Sn.

Kontroler skarbu nadwornego w An*
glii 18.

— finansów we Francyi 21.

Konwencya petersburska (1772) 171,
283-5

Kopenhaga 189.

Koronacya Stanisawa Augusta 369.

Korupcya 2 0, 273-6.
Kraków 57, 95, 364—5.
— biskup 75. 275, 308.
— województwo 194—6.
Królewska wadza w Polsce 46-62,

55. 61, 6.H, 84, 100, 106. 108,

117, 121, 120. 128. 150, 160,

165. 172. 175. 180, 182-;s. 187,

19 1. 196, 198, 201-5, 207.

214-5, 22 '-2, 227-38. 244,
246-7, 249—60, 265. 258, 260,

262-4, 272-4, 278-80, 282,
284-6, 289 90, 29.H— 4. 297-8,
304, 320. 322. 337 - 340, 345,

347, 352, H67-8, 375. 378, 387,

389-96. ob. te Dwa gosy,
Dystrybuta, Elekcya.

Królewiec 70.

Królewszczyzny 128.

,Królobójstwo-' (1771) 196. 235-6,
241, 245.

Kruszce 74, 348.

Krzywoprzysistwa .H43.

Kuczuk Kajnardi (pokój) 296.

Kujawy "^84.

Kurlandya ;-i69.

Kwidzyska komora 118.
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Lama 317, 828.

Landmilicya 165.

Legici 20.

Lenna 128. U9, 379-80.
Liberum Veto 43, 68. 78, 95,122 -3,

128, Ub, 152-4, 158. 162, 172,

17i. 181 - 2, 184, 191 , 19G, 201—2,
206, 231 -2. 230, 24*. 254, 259,

277, 282, 290, 311, 324-8.369.
376, :h83, H88, 404.

Licencyaci prawa 23.

Limita Sejmu 248, 260-1. 284-5,
291. .190, 392.

Lipieski sejmik 195
Lista cywilna 196, 199, 22 1, 2.H8,

260, 276, 292-3, 80H-4, 378,
39S.

Listy cyrkularne 69.

— elazne i99.

Litwa 85. 92 3, 108, 128, 131, 163.

209, 2 1 1 -2, 232 -3, 370. .">73- 4.

378, 407.

Londyn 177.

Lord admira 18.

— marszaek 18.

— steward 18.

Lublin 95, 364, 371 2

Ludnoci pomnoenie 375—6.
Lwów 57. 96. 112, 364-6.

anowy regiment 379—90.
obzów 36.0.

omyska instrukcya 195. 198.

yskowice 363.

Ma ciejowice 379.

Madryt 5.

Magistrat Gówny (w Rosyi) 27.

Majestat 62, 116, 131, 282. 293.

Majestatu obraza 50—1, 220, 278,
811-2, 341.

Maopolscy marszakowie konfede-
raccy 131.

Manufactur-Collegium 27.

Manufaktury 83.

Marszaek w Polsce 42, 45, 56, 71,

91, 94 , 101, 1H6, 141, 172. 233,

314—5, 343. ob.te SdMarsza-
— kows/c\.
— w Sz ft'ecyi 33, 35.

— poselski 71
— Stanu rycerskiego 280, 308—10,

337, 340-1, 406—7.

Materye pastwowe 101 116, 12S,

129. 15, 1H5-6, 204-6, 325,

327, 344, 404
Mennica 74, HH. 95, 99, 221.

Metryka 371-2
Metrykanci 95, 316, 871.

Miasta 74, 76. 218, 315, 328,347,377.
Mielnicki przywilej 4H -61, 64.

Miernictwo w Szwecyl 86.

Milicye nadworne 191 —3, 377.
Mineray 83.

Minister interesów cudzoziemskich
(w projekcie Stan. Augusta) 264,

Ministrowie w Polsce ;)2, 70—1,73,
HO -2. 84—5, 94 6, 106-8,
111-2, 114 6. 127-8. 133,

136-7, 141. 146, 160, 172, 187.

211, 218, 22.S, 233, 247, 262-4,
268, 279, 280-1. 298-300.310,
312. 3H9-40, .H44. 363. 367, H71.

— Rady Wojennej (,w planie Ko-
narskiegoi 82.

Misk 364.

„Mocarstwo porednicz' 163, 166,

181, 186. 279, 386.

Moers 26.

Modawia 293, 379-80.
Moneta 5«, 74, 118, 126. 129, 221,

325, 375 6.

Moskwa 122, 135.

Multany h69, .370-80.

„Nakaz- Katarzyny II 185, 387.

Namiestnictwo w Saksonii 66.

Namiestnicy w prowincyacli fran-

cuskich 19.

Nastpcy tronu obiór 19i. 254, 328;

ob te Elekcya.

Nawigacya 82
NeuchStel 26, 380.

Niemcy 23. 86.

Nieport 363.

Niepremiennyj Sowiet '62.

Nietykalno osobista 50.

Nominacya urzdników 7, 38, 165,

225, 244, 247, 2.Ó5, 261, 273,

286. 317; ob. te Dystrybuta.
— czonków Rady 19. 279, 294,

301. 303, 361, 398, 402. 405.

Note 284.

Nuncyatura 108, 262, 369.

Ober Finanz-Krieges- und Domi-
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nen Directorium 25 -7.

Obieralno radców królewskich 19,

20. 278.
-- urzdników 140, 142, 375.

Oboiny 112
Ochmistrz bawarski 23.

czeski IH.

Odpowiedzialno rad królewskich

na Zachodzie 14-5, 17, 356-7.
— rad i urzdników w Polsce 44 — 5,

84, 115, 151, 185, 187-8,218—9,
225, 300-1, 304, 310-1, 342,

346, 356.

Ogród Królowej 212, 215. 278.

Oligarchia w Polsce 2, 46-53, 88,

10.'), 107. 136, 153, 188,205,281,
289-90, 319, 323,348, 351,359,
386.

— w Rosyi 29.

— w Szwecyi 36.

Opactwa 397.

Orator 214-5, 222-3.225 6,254,

261, 280, 292, 308-10, 396-7;
ob. te Cenzor, Marszaek stanu

rycerskiego, Pensyonarz, Trybun.
Ordery 293, 379, :i80.

Orsza 93
Osobne akty 1775 r. (dodatkowe

lub .separowane") 244— 5, 250,

266, 285, 334-5, 410.

Ostre 864,

Ostrogskie dobra 277

Pacyfikacya, jej plan w roku 1772,

152 5, 258. 382.

Pakta konwenta 7, 109, 176, 201,

204 5, 221-2, 225. 228, 247,
26-5. 297. 376.

Palatyn na Wgrzech 14.

Pamflety 351-3,
Papie 297, ob te Rzym.
Parlament we Francy i 19.

— angielski w opinii polskiej 282.
— Szalony w Anghi il258) 13-4.
Pary 135, 142, 318, 379.

Pensye 280, 298, 300-1, 309, 315,

323, 352 -3. 368—70, 372, 408.

Pensyonarz 215, 223, 30H.

Peterhof 179.

Petersburg 5, 103, 129, 143, 144,

U7, 157—8, 166-7, 176, 192,

199, 215, 284. 302. 209, 372, 378,

381, 385.

Piast 152-3, 156, 187,220,330-2.
378. 383.

Piecztka zamiast podpisu królew-
skiego .H><.

Piecztarz w Anglii 18.

Piotrków 95.

Pisarz w Czechach 16.

— kwarciany 73 - 4.

skarbowy 73 4.

— w Senacie 141.

— wojskowy 142
— ziemski 140.

Pisarze wielcy 56. 91, 108, 299,

310, 315.

Plan reform w Polsce Panina 186
-192, 258.

Plebanie ;J97.

Poczdam 142.

Poczta 187. 199.
— w Szwecyi 35.

Podatki 115, 117, 154, 204, 253,

277, 324, H32, 377 8, 386. 388,
4(i2

Podhorce 284. 318.

Podkomorskie sdy 43.

Podkomorzy w Anglii 18.

— w Czechach 16.

— na Wgrzech 15
— w Polsce 95, 108. 263. 340.

Podskarbi nadworny w Anglii 18.

— w Polsce 7H-4, 108, 316. 340.
— wielki 42 3. 45, 56, 71, 73-4,

77. 91, 94. 101, 111. 113-5,
136, Il, 146. 150, 152, 165,

178, 186 8, 222, 2H0. 253, 259,

265, 268, 271, 275,309, 316—8,
343 380, 407, 409.

Pogówne 371.

Poitiers (bitwa I 20.

Pokoju zawarcie 115, 129, 326.

Polisynodya 22. 27, 72
Poock 9H.

Popów 363.

Poselstwa polskie zagranic 54. 57,

84, 96, lOS, 133, 213, 263, 282,

340, .H42, 368 -2, 377. 379, 399
-402, 406.

Posowie cudzoziemscy w Polsce 83,

224 .Hb9.

Pospolite ruszenie 115.

Powiaty 109.

Pozna 95.

Poznaskie województwo 194—5.
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Praaci na Wgrzech 15.

Frezentacya kandydatów 218, 224.

254, 263, 267, 342, H48, 358, 378,401

.

Prezydent republiki 340.

Prikazy 27.

Privy Council ob. Rada Tajna.

Procentowa stopa 375— 6.

Projekt Rady, uoony przez blok
l-^4-.').

— Rady królewski 277.
— Rady marcowy (1774) 280 1

Prokurator 224; ob. Orator.

Prosn 284.

Prowincye 129, 223, 3H.
Pruska prowincya iom, 147. 284.

Prusy 4i>, 87, 102 - 3, 118-24. 142,

145-6. 148. l.'>3, 158, 169. 176,

181-2, 189 90. 19H. 19o, 211,
222.273. 283 5. 288-9. 291,

294, 297, ;.0, M-d, 318. 327.
330—1, 35»>, 369 70, H77-9,
381-4, 387. 39;{. 404, 410

Prymas 71, 75. 77, HI 2. 84, 113.

128, 221, 22.S, 268, 299, 307-8,
:h40.

— litewski 163.

Pryncypalat 289.

Przemys 375,

Przymierze z Rosy 116.

Przysiga wojska ;-^95.

Przywileje ln8, 116.

Rada Cesarska (w planie Panina) 31 —2.
— w Rosy i (1768) 32
— Gabinetowa ob. Konferencya króla

z ministrami.

— Generalna Regencyi 22.

— Handlowa (projekt Aloego) 79,

108, 110.

— Kocielna w Wirtembergii 23.
— Królestwa Czeskiego 16
— Królewska we Francyi 19, 23, 51,

356
— Królewska na Wgrzech 16.

— Lekarska (projekti 371.
— Naczelna wirtemberska 23.

— Nadworna austryacka 23.

— Nadworna bawarska 23.

— Nadworna saska 66.

— Najwysza Tajna w Rosyi 28—9.
— Niderlandzka 24.

— Nieustajca (plan Aloego, 1760) 80.

— Nieustajca ^projekt 1767 roku)

114-24, 181. 190, 2ir.. 262.

Rada Pastwa w Szwecyi 4. U,
32-9. 357 9.

— Patryotyczna 147, 156.

— Przyboczna plan Antoniego Po-
tockiego) 76.

— Policy i (w planie Aloego. 108, 110.

— Rezydentów iw planie Konar-
skiego) 81 7, iOl, 231

— Sanitarna (w planie Aloego;
108. 110.

— cilejsza wgierska 15
— Senatu ob. Senatus Consilium
— Spraw Wewntrznych we Fran-

cyi 22
— Staa w planie Plemminga 68.

— Staa w planie Karwickiego 69,
— Stanów Generalnych w Holan-

dyi 68
— Stanu austryacka 24, 365-6.
— Stanu francuska 21.

— Stanu (plan z r 1767) 108-11.
113, 115 8, 122, 125, 1.H5, 190,

193. 197.

— Synodalna (w planie Aloego)
108. 110.

— Tajna angielska 12, 14, 18-9,61.
— Tajna bawarska 23.

— Tajna brandenburska 11. 24 7.

— Tajna saska 66—7. 70, 72.
— Tajna Sprawiedliwoci 26.

— Tajna wirtemberska 23.

— Walna .ó9.

— Woska 24.

~ Wojenna 1590 r. 45.
— Wojenna 1673 r. 62.

— Wojenna przy hetmanach 130.
— Wojenna General. Barskiej l.Hl.

— Wojenna w Szwecyi 36.

— Województw Wielkopolskich (I)

168
— Województw Wielkopolskich (U)

169, 170. 193, 107. .S84-Ó.

Radomska konfederacya 91, 95.

104-7.110. ll.S,llf^-7. 119— 22,

125-6,132. 139. 150,156 161-2,
170, 197, 2.^7, 241, 320.

Rady Ekonomiczne iW planie Su-
kowskich 199.

— Ministeryalne (projekt Leszczy-
skiego) 70—2. 290.

— Ministeryalne (projekt Mably'e-

go) 136.



RADY N1KU8TAJCEJ 429

— Ministeryalne (projekt Wielhor-
skiego) 141.

— Nadworne hiszpaskie 11, 22.

— Wojewódzkie (projekt Leszczy-
skiego) 71—2.

Radziejowski sejmik 195.

Radziwiowski paac 209.

Hedukcya w Szwecyi 36
Referendarze 42 3, 56, 91, 108,

2^9, HIO, 3^5.

Regenci Komisyi Wojskowej 112.

Regent w Senacie 141.

Regeringsform 1634 r. 34.

Regimentarze 112, 116, 267, 370.

Reichshofrat 23.

Rekrutacya H77, H87.

Remonstracye 12, 31.ó.

Reprezentant pierwszy stanu szla-

checkiego 219-20,224,261; ob.

te Orator, Marszaek.
Revisions-Collegium w Rosyi 27.

Rewizye 2".'0.

Rezolucye Rady Nieustajcej 346- 9.

Rezydenci (senatorowie) 52—60,69,
77 8, SI, 96 7, 132, 134, 187,
•^21, :^80. 2yO, H40.

— ze szlachty 128, 134, 138—9,
367.

Riddarhuset 30.

Rokosz lwowski 6t.

— Zebrzydowskiego 64.

Rolnictwo 376.

Rosya 102, 116, 142, 145—50, 152-3,

l!)(i, 158, 162-3, 176, 181—2,
194, 1^6, 198, 209, 211—2, 230,

23 V 5. 237, 241 2, 253-5.
258. 265, 271, 278, 283, 285,288,
294 1^97, 304, 313, 318, 322. HHO,

350, H.Ó6, 358, 3(59—71, 377—8,
381. 885, 387. 393.

Rozczenie wadz 42, S9, 357.

Równowaga stanów 150, 196, 203,

213. 224. 256, V82, 386.

Rydzyna 197-8, 366, 376.

Rzemiosa 37f..

Rzym 40, 86, 126, 138, 205, 207,
223-4, 262, 372.

Rzyszczew H64.

Saksonia 65-7, 163, 183, 278,
330-1, 383.

Sambor 364.

Sandomierska konfeder. (1704) 366

— województwo 194.

Sandomierz 64. 36H.

Sd hetmaski 131.

— awy Królewskiej w Anglii 18.

— Marszakowski 199, 223, 343,
347-8.

— Nadworny w Szwecyi 35.

— Relacyjny 49, 51, 114.

— Sejmowy 49. 61, 310, 312—8,
H24. 344, 348.

Sdów naprawa 5, 173. 186, 192.

252. 86
— niezaleno 43, 53, 109. 214-5,

218, 220, 276, 311, 342, 344,

346-7, 386.
— zawieszenie podczas bezkróle-

wia 230.

Sdy grodzkie ob. Grody.
— pograniczne 82, 114, 370—2,

378 9.

— wojskowe 322.

Sedecemwirowie 61.

Sejmik uprzywilejowany 221.

Sejmiki 68 83, 126. 173. 199, 327,

329, 349.
~ deputackie H70.

— polskie w opinii rosyjskiej 31.

— relacyjne 58.

Sejm r. 145 < 46, 61.

— r, 1505 48, 50.

— „ 1573 50.

— „ 1607 62.

— „ 1673 62,

— , 1717 278
— , 1744 73, 288.
— „ 1752 79.

— , 1760 79.

— , 17^4 (konwokacyjnyi 88— 90.

— , 1764 (koronacyjny) 91,96, 368.
— „ 1766(Czaplica)95,100,104,383.
— r. 1767-8 (Delegacyjny pierwszy)

7, 43, 9a, 129, 272, 320.

— r. 1768 (niedoszy 126, 166, 241.
— r. 1773-5 (Delegacyjny drugi) 2,

7, 8, 44, 1l9, 13>. 153, 171 -4,

185, 187—9, 193, 200, 217, 222,
243-51, 273-4, 278, 2^4, 291,
;s33-5, 339. 35.^, 361, 389-94.

— r. 1776 207. 315, 319, 325,
349-50, 354.

-- r. 1784 325.
— , 1788-92 1 . 3, 42, 44, 77, 127,

325, 349. 353.
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Sejm nieustajcy 66, G9, 85, 89, 127. 67-60,101, 140, 172-8, «tt,
141, 165, 168. 170. 232. 260, 3».7.

289, ;^25 6, 3/5-7. Senatus Consilium 1729 r. 67, 866.
— czeski 16. — w listop. 17*4 r. 6«, 367
— siedmioyrodzi<i 16. — 10 stycznia i766 96, 867.
— szwedzki 36-7, 858. - 6 paidziei. 1766 96, 867-8.
— wgierski 16. — 17 padzier. 1766 99, 867—8.
Sejmów kompetencya 64, 69, 83, — 26 7 maja i767 101.367,871,

100 128. 132-3. 136, 141, 226, - 24 marca 17.H 101, 367.
260, 262, 256. 279, 281, 289, — 30 wrzenia 1769 lUl, 367.
300 - 1, 313, 322, 337, 339, 342, — 23 grudnia 1771 101, 172, 867.
34, 3^9. 395; ob. te Materye — 6 padzier. 1762 101,172, 367.
ekonomiczne, Materye pastwowe, - H lutego 1773 173-4,193,367
Kardynalne Trawa. Sdzia nadworny na Wgrzech 14.

- naprawa 9 », 100, 128, 16.M67-8, Sdziowie krajowi w Czechach 16.

170. 173. 177, 186, 20<), 213, - westminsterscy 18.

218-9, 234—6, 2i4, 262. 282, Sdziów sprzedajno H43.
301, 3»!4, 321. 3n-8, 849, 376. Siedmiogród 15.

Sejmy nadzwyczajne i;>3. 221, 300, Siedmioletnia wojna 276.
H12, .H44. Sieradzkie województwo 284.

— pacyfikacyjne 128. Skarb 108. 116. 129, 178, 185, 207,
Sekretarz do konferencyi 28o. '^6b, 29G, 298. 300, 302, 317,— Depart. Inter. Cudzoz 3-3. 337, Sil, 370-1. 386, .S97—8,— Rady Nieustajcej 280, 283,310, 410

397, 405. Skarbowy onierz 115.
— Stanu we Francyi 21—2. Skady publiczne 74.
— Stanu w Rosyi 31. Skrzynka zaale 226. 280, 301.
— Stanu w Radzie Nieustajcej 225, lzacy 370

261, 277. Sucka konfederacya 241.
Sekretarze skarbowi 73—4. Sochaczewska ziemia 284.
— wielcy 56, 91, 299, 310. 315. Sokolnickie starostwo 398.
Sekretna propozycya (w Szwecyi) Sól 235, 260, 352. 403—4.

223. Sparta 207.
Sekwestr dóbr 401. Spiski 220, 312, 314.
Senat 1, 45-61, 69. 78, 81, 85,87, Spiskie starostwo 264.

89, 96-101, 108, 126, 128, 133, Staats-Kontora ^7.

135. 137 8. 142, 145, 151, 158, Staatsrat ob. Rada Stanu w Austryi.
163. 171, 186, 188, 192, 21H, Stany Generalne 1357 r, 20.
218 9. 221, 260, 289, 299. 336, — 1484 r. 20.

340. 363-73, 381. - Zjednoczone 340.
— porzdek obrad 57, 99. Starostowie 42.— tajno obrad 96-101, 299, Starostwa 128. 140, 151, 153, 163,

368 73. 381. !72, 178, 185, 188, 192-3,
— w Rosyi 27-8, 30. Iy6, 199. 229, 262, 265, 286,— w Szwecyi ob. Rada Pastwa. 292, 303. 307, 340, 352—3, 377,
Senatorowie 71,74—6,81—2,84— 6, :.79, 387. 397, 401, 405-6,

89.97, 114, 116, 127-9, 133, Stefanowce 57, 365.
135—6, 138, 141, 150, 211, 218, Strasburg 242.
22:^, 237, 247, 262, 267, 277, Stranikowie 112.

279, 280, 290, 299, 3U0, 312, 315, Studien-Direktion 24.

326, 328, 340-1, 348, 363—8. Sukcesya tronu 103, 128. 139, 152,
370, 397, 401. 157, 182, 191, 276, 282, 328-32.

Senatus Consilium (plenarne) 52, 56, Superintendenci skarbowi 317, 409.
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Szadowskie starostwo 292.

Szarogród 364.

Synod narodowy 110.

Szkoa rycerska ó8.

Szlachta drobna 146, 158.

Szpitale '262.

Sztaboficerowie "262—3.

Sztokholm 34, 175, lh9.

Szubin H63.

Szwajcarya 86.

Szwecya 2, 4, 28, 30-40,86, 137.

151—2, 160, 175-6. 178, 189.

209, 218, 254, 286, 289, 313-4,
356—9.

Tajne gosowanie 194,214,218,263,
27H-hO, 310. 341, 376.

Targowicka konfederacya 210.

Tarnogrodzka konfederacya 55, 167-8,

Tarnopol 3C)6.

Tartaków 107.

Taryfy 108.

Tatarski goniec 372.

Tczew 363.

Testament królewski 328—9.
Tumacze 280, 368, 371.

Tumaczenie ustaw 109, 140, 344,

346, 347, 349, 35H.

Tolerancya 376, ob. te Dysydenci.

Toru 148-9, 236, 363. 3b7.

Toruska konfederacya 241.

Traktat o gwarancyi 1768 roku 101,

12.^, 211, 379; ob. te Gwarancya.
Traktaty r. 1773 209, 242, 244-5,

247, 250. 283, 309,335, 390-3,
410-1; ob. te Zabory.

Traktatów zawieranie 115, 126, 196,

204, 325.

Trakty 109.

Transeat 109.

Trybuni rzymscy 223—4, 301.

Trybun (Orator) 214, 220.

Trybuna duchowny 262.
— dyscyplinarny iw planie Anonima)

218
— instygatorów (j. w.) 218.
— Radomski 82.

— wykonawczy (projekt A. S. Za-
uskiego) 74-6.

Trybunay 58, 82, 95.110, 114,173,
214, 233, 292, 311. 338.

Turcya 103, 122, 160. 243, 255,285.

293, 296, 368-71.

Tyranów trzydziestu 205, 359
Tyrol 16.

Ukraina 149.

Uaskawianie 313—4.
Unia aragoska 13.

- lubelska 5, bb, 92-3, 128,

2i!2-3, 373-4; ob. te Litwa.
— ob. Kalmarska.
Upominanie króla 221-2,225, 281.

Urzdnicy wielcy 56, 367, ob. te
Pisarze, Referendarze,

Veto królewskie 109, 221, 277.

Votum separatum 99, 300.

Vybor zemsky 17.

Warszawa 5, 57. 72. 92-3, 95, 102,

107, nS. 1>9. 141-2, 155, 170,

178, 183, 197, 201, 240, 287,

363-73, 379.

Welawski traktat 387.

Wenecya 2, 40, 64, 140, 150. 156.

219, 296.

Wersal 70, 129, 179.

Wezyr 317, 339.

Wgry 13-6, 63.

Wicesgerent 141.

Wici 58.

Wiede 142, 166-7, 172, 177. 192,

284.

Wielkopolska 167-8, 194, 198, 302,

364, 385, 408.

Wikszo gosów 22, 49, 54, 68, 74,

78—9, 91, 109, 114. 116, 126.

128, 132-3, 137, 141, 146, 151,

153-4. 163, 165, 167. 177-8,
185, 194-5, 199, 203. 207, 232,

258. 260, 290, 318, 324, 326-7,
329, 337, 341, 347, 358, 376,

377-8. i04.

Wizienia 371.

Wilanów 57, 365.

Wileski biskup 75.

Wilno 364.

Wirtembergia 17, 23.

Wizna 289. .

Wasno 185, 386.

Wojenne Kollegium w Rosyi 27.

Wojewodowie 42-3, 47, 49. 52-3,
56, 68, 96, 133, 136, 138, 141,

219, 328, 363-7.
Wojewodów dwunastu 205, 369.
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Województwa 109. 130, Ul. 165,

199, 221. 279, 282, 289, 327,

Wojsko 103, 108. 116-8. 126, 1 .'9,

163. 186-7. 196, 204, 207, 218,

232, 261, 270, 278, 2H7. 298,

302, SiO 2, 826, 8S2. 337, 848.

352, 368, 375. 377 -8, 887-8,
391, 395, H98.

Wojny wypowiedzenie 116, 126, 129,

132, •^2b.

Wolno 160, 159, 169, 173-4,
200-2, 5i06. 208-9, 231, 266,

277, 289. 298, 319.337 - 8, S42- 8,

349, H62, 358. 377. 382. 385.

Wotczinne Kollegium 27.

Wschowa 168, 367.

Wschowska instrukcya 194.

Wydzia Krajowy galicyjski 17.

Wydzia Tajny w Szwec>i 37, 223,

867.

— stanowy w Polsce 41, 62,60—4.
3,58.

Wykluczenie cudzoziemców na ele-

kcyi 24t, 830-2, 858, 377-8,
ob. te Piast.

— królewiczów 189, 187, 220. SM.
Wyznaniowe sprawy 186. 888, 877.

Zabory 174, 178-80, 196.201,808.
227, 235, 241-2, 246, 860—1.
273. 276, 283, 28«, 294. 297,
Hn3, 312, 388, 34.i, 387. 398.

Zapisy pobone 262.

Zdrada stanu 311-2. 341.

Zbrucz 284.

Ziemie 1(J9

Ziemstwa 43, 78, 140, 811.

ókiew 57. 355,

Zorawno 364.

SPROSTOWANIA
Sir. 16 w. 2 od spodu, czytaj: sprycie. .Str 89 w. 11 od spodu,

czytaj: senatorów. Str. 95, w. 6 od góry czytaj: Somiski.

Ju po wydrukowaniu niniejszej ksiki udao si nam odszuka pro-

jekt reformy Senatu ad Latus z r. 1660, wedug którego instytucya ta, za-

ciowujc ciarakter doradczy, a zarazem obejmujc funkcye Sdu Sejmo-

wego, miaa si przeksztaci w wydzia sejmowy senatorsko-szlachecki,

z udziaem 21 posów ziemskicti, po 7 z kadej prowincyi. Cay tekst

tego projektu, cile zespolonego z ówczesnym planem reformy sejmo-

wej, ogosimy w zacznikach do pracy o , Liberum Yeto"*.

•\
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