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M O W A

<.t0rą KRÓL JMC P. N. M. miał 
Maia na Seymie 1773*

[0  5710
W Szyftkiepowieści, pif»™ i poftępki trzech fij- 
"  fiedzkich dworów wyraźnie Nam w nich o- 

kazuią nie odftępną chęć zniewolenia Nas do
-------zamierzonych końców fwoich. le  końce iak

ia Jia Ovczvznv nafzey itrafzne, żałosne i fzkodliwe, zna 
l i / d y , T Ł , . v c h  niedopulzczad dobrowoime .elb 
każdego prawdziwego Patryoty żądzą1 pow m no^ą. fz^e;

Zddntf ezeici i  RemWt* ‘vtller' mtitpusamy. Te tedy ol ow m 
zki ,parny tu wtiyfcy przed oczami, idz.e tylko o Ipofobuoec 
i możność im dogodzenia*

Dawnieyfze błędy fił zbroynych do włafney obrony 
nam niezoftawiły. Te błędy teraz gorzko opłacamy.

Lecz gdy Nam włafney niedołężnośoi przeświadczę- 
nie obcych ratunków wzywanie doradziło, czyniliśmy w ey 
mierze do wfzyftkich Dworów, w rozerwamu kram nafz^ 
go części nie maiących, prócz innych zabiegów, odezwy li 
łow ne potrzykroó powtarzane z iak nayiywfeą i naydo- 
kładnieyfzą uliltiością.

Tych ftarań Ikutek (lyfzaty Przezacne Stany na dnia 
wczorayfzym w relponfoch od tych Mocarftw £ am  da
nych , które z obowiązków t r a k t a t a c h  i z wtafoego in
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tereflu Nafzego ucalenia, zda fię, że naybardziey ivczvd i
przeftrzegać powinny. y y

•' OświadczaiąNam wprawdzie te dwory, że ubolewaią 
nad IMafzyni udfkibm, ale w wyrazach fwoich pokazują, iż 
bardziey życzę, niż widzą możność dania Nam pomocy.

Cóż dla Nas zoftaie do czynienia w takowym razie? 
to iedno: żebyśmy Iżukali Ipofobu, którym by tamte dwo
ry, mogły %  Nam ftać użytecznemi. Ze za nas woiować 
nie chcą, tak ialho pokazały, że roftropnie tego fię i fpo- 
dziewać nie możemy. Już tedy chyba wfpofob przyjaciel- 
/kiego wdania fię miedzy Nas A fąfiadów nafzych, mora 
nam być pomocnetnj.

Ale ponieważ i tego działania pośrzedniczego nawet 
tamte dalfze Dwory Nam nie obiecały, wnofić z tąd można, 
ze i tego ofiarować nam niechd*ły, nfewiedząc wprzód, czy 
takowe ich działanie pośrzednicze będzie od trzech Sąfia* 
do'w Nafzych przyjęte. ^

Więc Nam to należy, żebyśmy fami rekwirowali Są- 
fiadow Nafzych, aby takowego wdania fię przyiacielflriego 
dalfzychPotencyi na rozeznanie, i rozięcie formowanych do 
Nas pretenfyi zezwolili. Tego życzyć, o to profić, My po. 
winniśmy. A że o to profić będziemy, urażać fię Sąfiedzi 
Nafi o to nie mogą. Moia zaś pewnie myśl nie ie/t ich 
drażnić.

Bog ieden, którego /kinienipm lofy i ferca pańftw i mo« 
carzów determiimią fię, przewidzieć może niechybnie /kutek 
tego zamylłu, który dzifiay otwieram Przezacnym Stanom: 
Ale tenże Bógieft świadkiem,że ten zamyfl móy, pochodzi 
iedynie z przeświadczenia mego, że niedopełnilbym po
winno ści moich, tumnienie by mi fpoczynku nie dało, gdy

bym
&• *



. .. • 1 5

bym opuścił ten krok, bez ktorego nie mógłbym la, nie 
mógłby z Nas żaden być wewnętrznie ufpokoiony, bezkto- 
rego nie moglibyśmy powiedzieć: fecimus ue 
tentavimus, nihil omifimus.

Więc nierozwodząc fię daley w przytaczaniu racyi, na 
ten krok; w którym miłość Oyczyzny, miłość włafney fla* 
wy i nayświętfze obowiązki czynią wlżyftkich bez braku 
godnych i cnotliwych tu zafiadaiących Obywatelów ze 
Mną jednomyślnych , zlecam Jch Maściom Kanclerzom 
Narodowym podania każdemu z MiniitrówSąliedzkich Po*- 
tencyi Noty, która teraz przeczytaną będzie.

N O T A
i  Mmi ferio J. K. MCi P. N. M. i Rzeczypofpolitęy podana Mi- 

mltrora Dworów Wiedeńlkiego, PetersburlkiegoiBer- 
lińlkiego dnia f. Mają 1773.

, .  Jf&ey Ppdpifani maią rozkaz adreflować JMści Panu,N 
Min litrowi Pełnomocnemu Dworu N. infra

r> ,TnZy dwory rPrzymierzone, Wiedeńlki, Petersburlki I 
uerlmlki zapowiedziawfzy tylko pretenfye fwoiedo Pollki 
w lednoffownych deklaracyach in Septembri ultime po
wody onych odkryły dopiero w wywodach 1'woich
na dniu 9. Marca, roku teraźnieylzego podanych Pollkiemu 
Mmtjterto. l e odebrało rozkaz 18 , dać Miniftrom
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tydi trzech dworom na ich v ywody. refponfa, w których 
prawa Rzeczypofpołitey Polftiey, nad wlżyftkiemi pańftwy 
fwemi fą wfparte, nayiawnieyfzemi dowodami przeciw 
wfzelkim pretenfyom ku ieyfzkodzie formowanym;ale gdy 
Rzeczpofpolita nie widzi dotąd na te odpowiedzi względu, 
którego były godne ; i ponieważ trzy dwory trw a» "nie- 
mniey w naleganiu żądań fwoich, ftaie lię potrzebnym dla 
Polfki rekwirować też dwory ,inkoż fą teraźnieyfzą notą 
rekwirowane, aby zezwoliły na przyiaciellkie wdanie fię Po- 
tencyi. neutralnych i Gwarantuiących traktaty natze do 
roztrząśnienia przez nie, pra\y i pretenfyi zobopolnych tym 
końcem, aby trzy dwory nan fąfiedzkie nie były wraz fę- 
dzią i ftrotią w włafney (prawie, i żeby Rzeczpofpolita Pol- 
(ka była zalłonioną od pokrzywdzenia, które takowe okoli
czności ciągną za fobą.


