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Wszelkie listy i przesyłki pieniężne adressowane mają
być fra n c o : a M . E . Jan u szkiew icz, n ie des M a ra is
S a in t- G e rm a in , 1 7 , a P a r is .

RZECZ

O SŁ A W IA N A C H

Z PRZEGLĄDU DUBLI ŃSKIEGO.

Dajemy dzisiaj czytelnikom naszym rozbiór, czyli raczej wy
jątki, ważnej rozprawy Pana S. Koźmiana, w jednym z ostatnich
numerów Doblińskiego Przeglądu umieszczonej *).
Rzećzona rozprawa napisana z powodu dzieła proFessora Ma*) Dwa są główne przeglądy w Anglji, Edymburski (Edimburgh Reriew) i
Kwartalny (Quarterly Review)- pierwszy broni pojęć liberalnych szkoły filozo
ficznej szkockiej, drugi reprezentuje opinie loryzm u ; oba istnieją od lat trzy
dziestu kilku i Europejską mają powagę. Po emancypacji katolików Irlandzkich,

wyobrażania katolickie zapotrzebowały podobnegoż organu , tej potrzebie odpo*
wiedział Przegląd Dubliński od lat trzech założony, dziś już znakomite sta
nowisko w piśmiennictwie angiełskiem zajmujący.

Innych mniej lub więcej

wziętych przeglądów liczba jest nie mała. W ogólności ceehuje je starannosć
redakcji i wyratnosc zasad i celów. Zamiast dogadzać chorobliwej aiekawosci i ze
psutemu nie raz smakowi powszechności czytającej , zajmują się one dyskussyją
objawiających się pojęć politycznych , towarzyskich, naukowych ( literackich,
zawsze w kształcie rozbioru dziei nowo wychodzących.

( P. R. )
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ciejowskiego o Historji Prawodawstw Sławiańskich, trybem An
gielskich przeglądów, zupełny traktat o przedmiocie zawiera. I
Zarys całej pracy jest następujący < Autor daje obraz przeszłości j
Sławiańskiej, głównie odznaczając religijną, polityczną i towatzyską budowę w Polsće; gdzie znowu klassa najniższa , jej los i
w czasach ubiegłych , usposobienie , óbyczaje i zwyczaje dzisiaj- !
sze , tudzież odrodzenie w przyszłości uwagę jego najwięcej -za
stanawiają,
Staraliśmy się wysławić całość pracy P. Koźmiana, o ile p o - «wohł nam obręb pisma naszego. — Wyobrażeń jego niedysku- I
tujemy, nawet kiedy z naszemi nie są zgodne. — Co do stylu I
żałować musiemy, żeśmy malowniczości , żywości i jędrności
angielskiego textu, w Polskim przekładzie oddać nie byli w sta- ]
nie.
Rozprawa P. Koźmiana w ten się zaczyna sposób : u Niespokojności która się szerzy Wa Wschodzie Guropy, od morza Bał
tyckiego do Czarnego , od Odry do Dniepru, nie należy brać za i
chwilową gorączkę; my uważamy ją za zwiastunkę zbliżającego
się przeobrażenia....v. W takiej liCZnćj jak Sławiańska rodzinie, !
gdzie obca drapież i rozliczne koleje rozdzieliły narody i odosobnify je jedne od drugich , chwilowe wzburzenie przybrałoby j
różne kształty, stosownie do oddzielnych interessów : narodowości i religji każdego ludu. Ale pod wpływem podobnychże j
okoliczności, przy rozgraniczeniu ziem i przymuszonym rozdziale, Znpełnemu choć odległemu odrodzeniu i odnowieniu spo
łeczeństwa , musi zawSzc przewodniczyć jedność moralna i toż
samość dążenia. Reforma1 umysłowa , zakwitnięcie nowej, cał
kiem ludowej literatury, i religijne przywiązanie do każdego pomnika , wspólność pochodzenia uwieczniającego, oznaki jakie
w'ostatnich cztfsach współcześnie łniędzy wszystkiemi Stawianathińa jaw w yszły; w końcu współczucie rasowe, które jeżli nie
zbawiło P olski, przynajmniej utrzymywało ją w walce i upadek
jej uświetniło —- dowodzą .jakeśmy na wstępie powiedzieli , że
jeSt jut W pracy no We Sławian przeobrażenie. Siłę tę moralną
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gdyby w ręce uprzywilejowanej powierzyć kasty, rozchwiałby
sig zapewne wśród rozterek bez chwały; szczęściem jednak
w bespieczniejszem wieści sig ona schronieniu — Lud którego
prawa tyle wieków zapominano, tworzyć teraz musi podstawę i
miazgę odbudowanej społeczności. Związek kast uprzywilejowa
nych, prędzej czy później poprowadziłyby do współzawodnictwa,
zazdrości, nienawiści; ale zgoda ludu Sławiańskiego w rozlicz-

jj nych krajach rozproszonego, nosić bgdzie cechę tej silnej miłości
J dwóch braci, co długo .uieżnani sobie, w lata rosnąc i siły, po-

j czuwają wzajemne przywiązanie, utrwalone i utwierdzone od* j
kryciem , że sa jednej matki synami. Na tym gruntując swój |
| system wniosku, entuzjasta demokratyczny przepowie utwprze- i
II nie się na wschodzie licznych i kwitnących rzeczypospolitych; j
| odmiennych wyobrażeń polityk, bgdzie tam widział wzrost po-

j tężnych monarchii; filozof nie wyrzekając o formie, czekać bę- :
I dzie niecierpliwie na zrodzić się mające z przyszłym bytem tych
| krain wolne instytucyje, na nich wznoszącą się prżewagg religii
i i sprawiedliwości.»
Tu autor przebiega po krotce cały swój przedmiot i wspomi! flając początki Sławian przytacza te wyrazy Gibbona : między
|| niemi szanowano nieprzymuszenie wiele i odw agę, ale każde pn
ij kolenie, wieś kąida, istn iały ja k o oddzielne rzeczpospolite
|i {rozdz* 42). Dalej namien.ia o wyrodzeniu sig niewoli, czyli
|! poddaństwa, *i tak kończy ;

i!
1

|j

a Jeżeli poddaństwo nie tyle z konieczności jak z chciwości
lub zaniedbania wynikło, do klass wyższych odzywamy sig ażeby swój błąd poznały; niech naśladują Cesarza Konstantyna,

j, Wznosząc po.mnik z napisem ; Synowi niesłusznie skazanemu.
: Tym pomnikiem niech będzie staranne ogłoszenie praw, prze*
i szlych cierpień i przyszłego wyzwolenia ludu.
Tu następuje ocenienie prac historyków we względzie historji
; Sławian. O Maciejowskim taki sąd znajdujemy.
a Rozdział 44 historji Gibbona jest jedną z tych prac , które
I nieraz jeniusz porzuca na swojej drodze , nie przewidując że !>
W
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potomności nowe pole do umysłowych poszukiwań otwiera.
Sayigny uchwycił myśl Gibbona i oznaczył granice nowej umie
jętności, która dziś jest wykładana pod nazwą Historji Prawo
dawstwa. Dzieła jego w naszych czasach, dały popęd wielu szla
chetnym usiłowaniom nauki i zdolności; wpływ ich widziemy
w Historji Prawodawstw Sławiańskich. Znajdujemy w Macie
jowskim wiele niepewności i ciemności, jak w każdej pierwszej
próbie — uderza nas zapach erudycji; widać ślady ciężkiej pracy

I

uczonego, co wysuwając się z zamkniętej warowni spleśniałych
ksiąg i zakurzonych rękopismów , dostaje zawrotu na czystem

|
!

|j
ji
stronnice więcej są liczbami jak wyrazami zawalone. Niewpra- j

powietrzu. Ciągłe odwoływania się do źródeł, krótkie, mdłe i
sentencyjonalne perjody ujęte w działy i podziały, robią że

wny czytelnik wstanie od dzieła zmęczony jeśli nie odsłręezony
zupełnie. Z temwszystkiem niewahamy się oświadczyć,że jest to

‘
jl

krok olbrzymi i że stanowić będzie epokę w tej gałęzi Polskiej ;
literatury. *
Dawszy rys charakteru Sławian i przytoczywszy długi i znany
ustęp z Herdera, autor tak dalej rzecz prowadzi:
« Trudno jest oznaczyć z której części środkowej Azji wyszli
Sławianie; porwani wirem ogólnego ruchu za śniielszemi albo

j

j

j

drapieżniejszemi hordami, Co następowały na siebie jak kiedy

:

jedna warstwa ziemi drugą przykrywa, zjawili się oni w Europie
niosąc oliwną gałąź pokoju i gojąc rany zadane mieczem i ogniem

|
[i

dzikszych barbarzyńców. Jakkolwiek ciasne są obręby naszej

.

wiedzy, możemy jednak wskazać wpływ opatrznego rozumu, który zdziałał, że morze inwazyi pędzące niespokojne bałwany na jl
obszary Europy, niosło w swojej głębi mocne materjały do j
wzniesienia okopu, co miał w późniejszych czasach zwalniać i jj
osłabiać, jeżeli niepołożyć tamy wściekłości rozhukanego żywiołu.
Nie jesteśmy w stanie wyrzec o ilości i znakomitości wojennych |
awanturników, których ten wał wstrzymał w szybkim pochodzie i
ku środkowi państwa Rzymskiego; wiemy wszakże że główny i J
najsilniejszy przedni szaniec Polska, ostała się dziewiędziesięciu
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dziewięciom zalewom tatarskim, a w późniejszych czasach zba
wiła chrześciaństwo pod poświęconą chorągwią Sobieskiego?
« Od Vs“'doX wiekuchrześciańskiój ery, rasa sławiańska wal
czyła bezprześlanuie z azjatyckiemi nachodźcami z jednej strony,
a ze straszniejszemi od nich Germanami z drugiej. Jói bogactwa
i przemysł które przeciągały chciwość pierwszych, drugich do
osiedlania się przynęcały. Gruby napastnik łupu szukający, za
wsze był chęcią zabezpieczenia nabytku do prędkiego zmuszany
odwrotu; ale chytry Frank lub Saxon szedł rościć prawo nie
tylko do owoców sławiańskiej pracy, ale id o ziemi którą ich
umiejętność i czynność użyźniła — pod Karolem W. i jego na
stępcami domagał się powszechnego panowania cesarzów Rzym
skich — pod Henrykiem Ptasznikiem i Ottonami uprawnia!
swoje zdobycze pozorem rozszerzania Chrysljanizmu, powierzał
je zarazem pieczy biskupów i możnych — w obu razach dowo
dził, że okolica przynajmniej do Wisły, wydarta mu była poprze
dnio, iże jedynie odzyskania własności dochodzi. Napady o któ
rych mowa zmieniły postać kraju i budowę społeczną u Sławian.
Pięć wieków jaśniało nad chwałą Augusta i poniżeniem Augustula, Rzymem u szczytu i upadkiem Rzymu. Pięć wieków wi
działo Odyna zbiega gnanego przeciwnością i wiodącego swe
plemie wzdłuż Dniepru ku brzegowi północnemu, a wracającego
jako Bóg wywiązać się ze ślubu nieśmiertelnej zemsty nad uci•
skającęmi ludzkość. Pięć także minęło wieków a Stawianie przy
szli z bogactw do ubóstwa; ze stanu wolnego do poniżenia,
które imie ich nawet jednoznacznem z najnędzniejszą miedzy
ludźmi kondycyją uczyniło. »
Dalej rozprawa przechodzi utworzenie się i wzrost monarchji
polskiej, skreśla panowanie Bolesława it . d .i lak następnie rzecz
prowadzi:
« Zwycięzki postęp jakkolwiek schlebiający dumie Polaków,
może zasmucić przyjaciela ludzkości; w tym albowiem przeciągu
wychodzi na jaw zmiana w wewnętrznych stosunkach sławiań
skiej rodziny. Szeroka różnica między dwoma klassami nprzy-
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wifejowaną i uciśniony, wojownikami i rolnikami, staje się wido-'
mą W całej swej szka radzie. Kloby byli ci uciśnieni rolnicy? Jaki
ciąg przyczyn i skutków niewolę w ówczas przyniósł? Są ważne
do roztrzygnienia dla historyka pytania. Większa część w podda
nych widzi Sarnńato-^cytów podbitych przez Sławian w V wieku.
Ale w takim razie w cóż śię obrócę owe zachwalone cnoty na
jeźdźców, którzy mieli się połączyć z pierwszetni mieszkańcami
W jeden jednostajny stan braterstwa; fakt tak wymownie wykła
damy przez dzisiejszych, tak poważnie! zaświadczany przez da*
Wttiejśżych pisarzy? Przypuszczenie każące szukać początku k/assy pracującej w jeńcach wojennych, w części lylko przyjęte być
iiiożć. W rzeczy niepodobieństwo było żeby ich liczba wystarczała
rołniczhym potrzebom wielkiego kraju. Przyznać trzeba że polożenie pasterskiego albo rolniczego narodu zmuszonego okoliczno
ściami wysyłać wyborcze roty na obronę granic i mienia, przypu
szcza Wczesne istnienie różnicy między bronióneńii i obrońcami,
wojownikami t wieśniakami... I tupoźwolemy Sobie powiedzieć,
Chociaż poprzeć naszej opinji żadnem wyraźnem świadectwem
ńife możemy, że długie trwanie wojeń, wkładając na skłonną do
pokójti społeczność, obowiązek wybierania naczelników tudzież
uczczenia i Zapłaty żołnierzy, .zmieniło z czasem przywileje łych
Ostatnich na absolutne prawo; z lem Zaś poszło odpowiednie
poniżenie pracującej klasśy

whosiemy więc, że w żyłach pol

skich ćhlopów, lak czysta jak w żyłach szlachty, krew sławiańska
płynie,
Tu rozprawa do odznaczenia klasś przechodzi i zaczyna od
wskazania budowy społecznej w cięgli historycznym.
<i Naprzód oczy nasze uderzy tłum wojowników biesiadujących
U Stołu rycerskiej równości jak bohaterowie' Walłhali u Gotów.
Dalej napotkamy okrągły stolik (round table) dwunastu wojewo
dów, aż wzrok nasz spocznie na majestacie króla, co własną ręką
złotą koronę na swe czoło wkłada i równie nieprzyjacioły w stra
chu, jak szlachtę w posłuszeństwie trzyma. Ale musiomy zejść
ż Wjśokości, blask tronu się zmniejsza i nalraflamy na poważny
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| senat, aż znowu cała massa drobnej szlachty gdy prawa urodzęji nia i liczebną większość głosów i szabli uczuła, staje z odzyskaną
j

równością w jednostajnej ją mierze utrzymując. Przejdźmy teraz

I do chłopów drżących z nędzy u progu doskonalej cywilnej i po|

litycznej wolności.»
Rozprawa przytacza nazwy dawane klassic niższej w historji :
rastici, colom, origm arii, adscriplicit, nillani, tnbu tarii, eon: ditionales, serui, famuli i 11 d.
« Chociaż, mówi, wątpieiny żeby była rzeczywista różnica we
wszystkich tych nazwaniach, musiemy przyznać bez wahania, że
w rzeczy samej istniała niby klassa średnia, niższa od szlachty,
nieskończenie jednakże wyższa od ostatniego szczebla społeczne
go; coś między kondycjami dawniejszych angielskich socagers a
villeins (roturiers i vilains). Porównanie to łatwo przyjąć jeśli
zastanowiemy się że pierwsi używali w Anglji wolności jeżeli
nic szlachetnej dystynkcji rycerstwa; zaś drugich nie należy nigdy
mięśzać z poddanemi (ser/s), Niewiadomość Jordana (De originibns SlavieisJ który utrzymuje że Stawianie znali tylko dwie klassy, szlachtę i poddanych, możemy wylłómaczyć; ale użalić się
musimy że Hal lam popadł w błąd podobny. Autor ten w tymże
samym okresie wzmiankuje fakt niezaprzeczony i popełnia naj
grubszą omyłkę. Nie możemy, mówi, porządku w Rossji i w Pol
sce nazwać feodalnym ; cała szlachta polska m iała równe praw a,
Wszyscy byli nawzajem niepodlegli;kto m n iij ja k szlachcic, b ył
w poddaństwie. (H istorja średnich wieków. Tom I, część II,
Rozd. 2) (*). ( d .c . n.)
(*)/H enryk

H a lla m

ś r e d n i c h w i f .k ó w

n a jz n a k o m its z y d z iś

i konsty tucyjna

h ^s t o r j a

historyk Angielski, napisał
A nglii.

Teraz w ydaje

H istor ja

H ist o r ja

lite

*

R ł T U R Y ŚRE DNI CH W IE K ÓW.

P R Z E ŚL A D O W A N IE KATOLICYZM U W PO LSC E.
Deptalacja kleru katolickiego arcbydjecezji Gnieźnieńskiej i
Poznańskiej, podała była proźbę do króla Pruskiego o uwolnie
nie arcybiskupa Dunina. Proźba ta , pełna umiarkowania , wy
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wołała następując;, złej wiary w grunie, a co do formy, pruskiej,
nieprzyzwoitości odpowiedź.
« W odpowiedzi na adres xięży Kantaka i Porzyńskiego
z dnia 20 Stycznia roku b. w którym ci mianuj; siebie, w sposob
niewłaściwy, wysłańcami

kleru katolickiego djecezyj Gnieź

nieńskiej i Poznańskiej, oświadczami że potwierdzam odpo
wiedź jaka już była im dana od ministra spraw duchownych,
w rzeczy powrotu Arcybiskupa Dunim. Zwyczaj zachowywany
co do małżeństw mieszanych, w djecezj Gnieźnieńskiej i Poznań
skiej, urzędownieuznany przez Arcybiskupa Dunina na dniu 20
Stycznia 1830 roku, zasadza się na prawic Królestwa Polskiego,
i od siedemdziesięciu lat utrzymywał pokoj i zgodę w kraju po
między różnemi wyznaniami, gdy Arcybiskup Dunin, gwałcąc
i prawa krajowe i swą przysięgę wierności, i obrażając moją go
dność panującego, ważył się zamieszać pokój który, mimo różni
ce religji,' tak długo był panował pomiędzy mymi poddanymi.
Oświadczam więc panom peticjoriarjuszom , że dopóki Arcybi
skup Dunin będzie się \fz-braniai dopełnić swych obowiązków,
stosownie do odebranych rozkazów, sam sobie będzie musiał
przypisać ostrość środków użytych przeciw osobie swojej. Za
wiadamiam przytem panów podpisanych na proźbie, iż jestem
mocno niezadowolony, z tego że sobie pozwolili mówić przeciw
ko prawdzie, śmiąc utrzymywać zuchwale, jakobym ja zaręczył,
najuroczyslszcmi traktatami wolne wyznawanie'religji katoli
ckiej, z uszczerbkiem nawet moich praw królewskich. Katolicy
poddani moi, mogą liczyć zawżdy na moją opiekę, nawet w rze
czach dotyczących ich wiary, ale nicpozwolę nigdy aby kler i jego
naczelnicy nadużywali samęjże religji, i targnęli się na prawa
panującego.»
Berlin 8 Lutego 1840.
Fryderyk Wilhelm.
Odpowiedź powyższa przesłana została szesnastu dziekanom
dyecezji-Poznańskiej. Duchowni ci postanowili odwołać się raz
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jeszcze do króla i przesłali mu następujący adres, opatrzony swe*
mi podpisami :
o

Wasza Królewska Mość nieraczyłeś wysłuchać delegowanych

kleru katolickiego którzy na dniu 20 Stycznia, domagali się od
jego sprawiedliwości, w imieniu kleru i wiernych powrotu ar
cybiskupa Dunina. Powiedziano, w odpowiedzi Waszej Królew
skiej Mości z 8 Lutego, że adres przedstawiony niemoże być
uważany za wyraz powszechnych życzeń kleru, ponieważ ci co go
podMi, wzięli nieprawnie tytuł delegowanych. Zarzut ten jako i
stan smutny naszych spraw religijnych , w kładają na nas obo
wiązek ucieknieniasię raz jeszcze do łaskawej opieki, do sprawie*
dliwości najaśnicjszego pana, i oświadczenia mu, iż rzeczywiście
wybraliśmy - za naszych delegowanych trzech duchownych,
przezwiskiem : Sucharski, Perzyński i Kantak i że poleciliśmy
im szczególnie aby prosili .Waszą Królewską Mość, w imieniu
całego kleru, o uwolnienie, naszego pasterza, uwolnienie będące
dziś najkonieczniejszą potrzebą kościoła naszego.
Oświadczamy z najgłębszem uszanowaniem, że adres naszych
delegowanych , z dnia 20 Stycznia jest zgodny z naszą religją,
z naszemi przekonaniami i żądaniami, żeod tego nie możemy od
stąpić bezzdradzenia sprawy bożej. Oświadczamy nadto, że niewidzimy tam żadnego nadużycia religijnego z uszczerbkiem praw
królewskich które są dla nas święte, i że ani nasi przełożeni, ani
„ my, nie jesteśmy w stanie dopuścić się podobnego przestępstwa.
Jeżeli zdarzyło się kiedy że przepisy naszej religji pogwałcone
zostały przez pewne zawierania małżeństw mieszanych, nie możem w żaden sposób brać tych pogwałceń przypadkowych za
! prawidło dla siebie. Tc pojedyncze fakta, jakkolwiek dawne, niemogą stanowić prawa; szaleństwa i zbrodnie popełniane od
stworzenia świata i teraz jeszcze codziennie, czyliż uprawniły
zbrodnie? Morderstwo jestli mniej godne obrzydzenia ludzkiego,
przez to że się może pochlubić starodawnym początkiem ? Skon
Abla z ręki brata Kaima, czyż usprawiedliwia bratohójstwo?
Prawo Królestwa Polskiego dotyczące wychowania dzieci
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spłodzonych w małżeństwach mieszanych , było prawem czysto
cywil nem, niewiązało ani mogło wiązać sumienia ; inaczej sumienie podlegałoby na raz dwom sprzecznym prawom, cywilne-

j
j
i

mu, i religijnemu które wynosi małżeństwo do godności sakra
mentu i żąda spółdziałania kapłana w umowie. Prawo takie

j

coby chciało krępować sumienie, niebyłoby prawem, ale po prostu gwałtem, czynem oburzającym , ohydną tyranją, której ża-

|
|

dna potęga ziemska, żadne prawodawstwo szanujące rozum i

j

słuszność usprawiedliwiłby niemogły. Jakoż królowie polscy

j

nigdy się niedopuścili tak potwornego gwałtu przeciw religji katolickiej. Jeden tylko przykład znachodzimy w naszej historji :

i

morderstwo świętego Stanisława zostanie niestartą plama dla

j

naszego kraju, ale zarazem zbawienną przestrogą na przyszłość, i
Prawda że traktat Warszawski w dniu 24 Lutego 1768 r. za war- j
ty, daje przepisy w artykule drugim, paragrafie 10, o wychowa- jj
niu dzieci zrodzonych z małżeństw mieszanych ; ale traktat len
nie rości sobie bynajmniej przymuszać xięży katolickich do bło
gosławienia tym małżeństwobi.

I

Wasza Królewska Mość widzisz w postępowaniu arcybiskupa

|

dziś więzionego, bunt przeciw prawom krajowym, i pogwałcenie |
przysięgi wykonaneju panującem. Prosimy W. K. M. abyś nam j
przebaczył, jeżli pozwalamy sobie zrobić uwagę, że ta przysięga
;

obowiązuje arcybiskupa jedynie ■co do spraw życia cywilnego;

|

kiedy tymczasem, owa którą wykonał ojca świętemu, obowiązuje

I

go we wszyslkiem co dotyczę urzędowania kapłana i pasterza.
Pierwszej nie złamał, a drugiej chciał dotrzymać jak mu to na

j

kazuje powinność, sumienie, kościoł i Pan Bóg. Przeniósł dobro
wieczyste nad dobra ziemskie; nie mógł inaczej postąpić bez
zbrodni i mamy mocną nadzieję że wytrwa na lej drodze cli o*

i
|
i

ciażliy miał umrzeć w więzach; rzecz aż nadto podobna , wspomniawszy na jego wiek, stargane sity i codzienne przydawanie
do jego Ąerpień i boleści.

j

Świadectwo jakie Arcybiskup , wtedy dopiero administrator
kapituły, dał był niegdyś o wprowadzonym zwyczaju błogo-

I

I
|
1

*,
stawienia małżeństw ■mieszanych, oparte było na błędzie; i jak
skoro postrzegł się ie zwyczaj len był przeciwny rozrządzeniem
kościoła , pospieszył iśdź za prawem Boga i rozkazami Jego na
miestnika, odrzucając stale wszystkie nieprawe układy, jakie
mu rząd WaSzćj Królewskiej Mości przedstawiał w tym wzglę
dzie.

i

Jeżeli uroczyste traktaty zapewniające utrzymanie religij kato
lickiej w naszym kraju, nie były zawarte przez Waszą Królewską

:|

Mość osobiście, stanęły one pomiędzy zmarłym Królem Fry
derykiem II a Cesarzową austriacką Marją Teresą w Berlinie,
2 8 czerwca 1742 ; pomiędzy Królem polskim , a Królem Fry
derykiem Wilhelmem w Warszawie, 18 września 1 7 7 3 , i pó
źniej nareszcie w Urodnie, 26 września 1795. — Artykuł ós
my traktatu zawartego

18 września 1 7 7 3 , brzmi jak nastę

puje : « Katolicy rzymscy używać m ają, w prowincjach ustą
pionych niniejszym traktatem równie jak w Królestwie pruskiem
i obwodach Luxemburgu, Butonu i Draheinsu, wszystkich
dzierżaw i własności, co do stanu cywilnego, a we względzie
religijnym, zachowani będą zupełnie in stalii quo, to jest, w
temże wyznawaniu swój religij, z wszystkiemi temiż kościoła
mi i dobrami duchownem i, jakie posiadali w chwili przejścia
pod panowanie Jego Królewskiej Mości Pruskiej, w miesiącu
wrześniu 1772. Taż Jego Królewska Mośę i Jego następcy nie
mają używać ni‘ dy praw panującego z uszczerbkiem stula quo
religij katolicko rzymskiej w zwyż wymienionych krajach. »
I

Ponieważ zobowiązanie tych traktatów spływa na następcę
panujących spółtraktujących , nasi więc delegowani w ierzyli,
jako my wszyscy wierzym y, że j>rzez nie są niezgwałcenie

I

zareczone : utrzymanie,

zachowanie i wolność naszej reli-

l! g}j'
I

||

w

Wreście , Wasza Królewska Mość raczyłeś sam oświadczyć,
swym adresie do Wielkiego Xięstwa Poznańskigo, z okolicz

ności obejmowania tia nowo tego krajn w swe posiadanie, na
dniu 15 Maja 1815 roku, że « nasza religia będzie utrzymana
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w całej swej m ocy; » i niedaw no, na dniu 12 Kwietnia 1835
roku Wasza Królewska Mość zapewniłeś znowu temuż ludowi
« całkowite zachowanie jego relig ij.»
Przekonani o słuszności naszej spraw y, ponawiamy bez ża
dnej zmiany pokorną prożbę naszych delgow anych, z 2 0 Sty
cznia bieżącego roku, i jesteśmy- i t. d. »
Delegowani i Dziekani Dyecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.
(T u podpisy)

Dwónaste sprawozdanie publiczne banku polskiego na rok
1839, odbyło się d. 6 Maja 1840. Według odczytanego na tem
posiedzeniu sprawozdania, okazał się w działaniach Banku do
pełnionych w ciągu roku 1839, ogólny bilans jak następuje :
Stan czynny a , w \\exlach i papierach sku-

—-

GROSZK.

5 ,3 3 2 ,2 1 7 1
1,706,267 23
3 1 ,9 1 2 ,2 3 8 15

d , w pożyczkach i zaliczeniach.
«, w przedsięwzięciach h a n d l..
f , w kassie...................................

75,7 0 2 ,6 4 7 17
49,2 6 7 ,0 4 9 19
6 ,0 1 2 ,4 4 9 24

Ogól. . . . .
Stan bierny, a, zaspokojenie długu p u 
blicznego .........................
.<—
b, wartości bank. powierzone.
—

ZŁOTE.

p io n y c h .................• • •
b, w wexlach zagranicznych .
c, w pieniądzach publicznych.

c, bilety w obiegu....................

169,963,909 15
1 ,2 0 6 ,2 2 1 12
8 1 ,1 4 6 ,2 5 3 1
4 2 ,0 0 0 ,0 0 0

Ogół. . . . 1 2 4,352,774 13
Po odtrąceniu stanu biernego od stanu czynnego, stan m ająt
kowy na dniu 31 Grudnia 1839 r. wynosi zł. 4 5.611,135 g. 2.
A że fundusz uposażenia banku wynosi złot. 4 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , zy
skano więc w roku 1839 złot. 3,611 ,1 3 5 g r. 2. ( Gazeta Poran
na, dnia 7 Maja.)

