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« Upraszam Szanownego W ydawcę pi
sma : Wiadomości Krajowe i Em igracyjne
o zamieszczenie w następnym N rzc tych
kilku słów odpowiedzi na artykuł w nu
merze 11 zawarty : Kilka si'ôiv o Postach
Litewskich w Sejmie 1831 r.

« W chw ili, kiedy zdawało się iż sprzy
krzyły się, i usiały lak mnogie i różnorodne
spory emigracyine , oraz wzajemne do n i
czego nie dążące rekryminacye, nie bez
zadziwienia czytać mi przyszło Artykuł
0 Posłach Litewskich i Ruskich w Sejmie
1831 r. przedstawiający jakąś niewłaściwą
1 nieistniejącą walką między Posłami z Kró
lestwa Kongresowego, a Posłami z Prowincyi Zabranych. Nie chcąc materyi tej
dosyć drażliwćj rozmazywać ani upowa
żniony od kollegów moich z Królestwa do
obrony której nie potrzebują, nie jest moim
zamiarem wdawać się ani w wyliczanie ich
zasług, ani w porównanie z zasługami Po
słów nowych. Posłowie dawni z ićm co
zdziałali podczas ostatniego Sejmu przed
rewolucyjnego 1830 w obec i pod harapem
grożącego ciemiężcy, a następnie przy
zawiązaniu rewolucyi i podczas jéj trwania,
śmiało każdemu w oczy zajrzeć mogą i nie
lękają się sądu potomności. Na dwie tylko
okoliczności znajduję potrzebę zwrócić
uwagę. Naprzód : iż w obrazie statystycz
nym Izb mogło się wsunąć wiele pomyłek
podobnych do tej , kiedy Autor Artykułu
z szkodą własnego założenia, liczy, iż było
1 17 Posłów Kongr. ; proste zaś odczytanie
Art. 118 Konstytueyi z r. 1815 powinno
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go było przekonać, że było 77 Posłów, a
51 Deputowanych, razem 128 Reprezen
tantów z Powiatów i Gmin. (*) Powtóre Że
Posłowie z prowincyi zabranych stosun
kowo w małej tylko zasiedli liczbie, nie po
chodziło to przecież z winy Posłów da
wnych, bo jeżeli tym jakiego bądź innego
rodzaju wyrzut dałby się zrobić, to naj
mniej ten, żeby byli trudnemi w przyjęciu
nowych kollegów , owszem rewolucyjnie
działając bardzo dobrze postąpili, iż wszel
kie drobno formalności w tej mierze na
bok przez nich usunięte zostały. — Nie
godzi mnie się wreście pokryć milcze
niem zarzutu mnie osobiście dotyczącego
się, przy którym Autor Artykułu sam na
plac występując mnie przez zbyteczną de
likatność nie wymienia, a na piętnastu da
wnych Posłów ryczałtowo ostre rzuca po
ciski. Suum cuique. Grzech ten chętnie na
siebie przyjmuję , i niepoprawiony bodaj
by tylko chwila pożądana wróciła jeszcze
się go dopuszczę. Tak jest kiedy Szaco
wny Kollega Hajsyński powstał gwałtownie
naprzeciw nadużyciom druku, i wystawia(*) A rtykuł ten przysłany mi został po rozesłaniu
niepoprawnego exemplarza ostatniego numeru W ia
domości j zapytałem przeto Szanowuego Autora ar
tykułu , czy nie pragnie swojej nic nicznaezącej
uwagi o liczbie i 17 zamiast 1 a8 t wypuścić, albowiem
pomyłka ta była tylko prostą pomyłką druku z ląd
pochodzącą, że numer wspomniony boz ostatniej p o 
prawy b ył rozesłany, czego dowodem jest w ypusz
czenie Kasztelana Pistera z listy Senatorów którzy
się na tułactwo pośw ięcili. Szanowny A utor nie ży 
cząc sobie zmieniać szyku swojego artykułu, zostawi!
w nim uwagę o której wiedział że jest niesłuszną.
A. .1.
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jąc mniemane z tąd wyniknąć mogące nie
szczęścia gwałtownych też żądał srzodków, ja głównie stanąłem nie w obronie
nadużyciów, ale zbijając sposób, w jaki je
ukrócić chciano ; nie uczyniłem tego, aby
aby przez deklamaeye zarobić sobie na p o 
pularność, bo deklamaeye nie były w mo
im zwyczaju, a ten na popularność dopiero
zarabiać sobie niepotrzebował, kto zasłu
żenie lub nie, zaufaniem kollegów nie^ylko
dawnych , ale i nowych zaszczycony był
ciągle od początku aż do ostatniej chwili na
Członka, a nawet Sprawozdawcą Kommissyów wybierany. Przyjaciel wolności dx-uk u ,ja k o podług mnie najgłówniejszej rę
kojmi swobód obywatelskich, nikt razem
większym odemnie nie jest przeciwnikiem
jej nadużyciów ; lecz kiedy Izba Poselska
z r. 1831 poleciła mnie jako Prezydującemu w Kommissyi Prawodawczej wypra
cowanie projektu skrócenie tych nadużyć
na celu mającego, po kilka razy interpelo
wany ciągle oświadczałem, iż gdy nic poj
muję w kraju wolnym podobnego prawa
bezzaprowadzenia In sty tu c y i przysięgłych,
a ta w kilku tygodniach a nawet miesią
cach nie da się improwizować, przynaj
mniej ja nieczuję się na sitach abym w y
sta rczył temu olbrzymiemu dziełu upra
szam Izbę aby kogo innego w miejsce moje
wyznaczyła. Znalazł się Senator, co bez
przysięgłych żądany projekt zaimprowizo
w ał, ale ten altakowany przez nieodżało
wanej pamięci Posła Bonawenturę Niemojewskiego i przezemnie jako niedoważony
i mogący przyczynić się raczej do zakłó
cenia, niż do utrzymania spokojności pu
blicznej, na samym wstępie w Kommissyacb odrzucony został.
W Paryżu, d . 5 czerwca 1 8 3 7 .

F . W ołowski, Dcput. Ob. W ar.
Umieszczając powyższe pismo niech mi
wolno bądzie wytknąć jego niesłusznośći.
A l°d Artykuł mój o Posłach Litewskich
i Ruskich', nie przedstawia żadnej w alki, i
słusznego do niej nie daje powodu; nie był
napisany na wywoływanie sporów i wzaje
mnych zaskarzeń, lecz był wywołany niesłusznem zaskarżeniem Posłów Litewskich i

Ruskich, i jest napisany jedynie na ich obro
nę, bez uwłaczania czyimbądż zasługom.
2e W obrazie statystycznym Izb Sejmo
wych , ( i o tem Szanowny Deputowany
warszawski wic bardzo dobrze,) nie ma żad
nej pom yłki, był on bowiem układany nie
tylko podług łaskawie przypomnianego Ar
tykułu 118go Konstytucyi 1815 r. ale po
dług kopii spisu urzędowego Senatorów,
Posłów, i Deputowanych, którą szanowny
Wojewoda Ostrowski udzielić mi raczył.
3» Nie powiedziałem ani pomyślałem
bynajmniej, że Posłowie dawni winni są
temu iż mała liczba Posłów Litewskich i
Ruskich zasiadała w Sejmie.
W ięc pokazuje się jasno i oczywiście, że
owe trzy zarzuty czynione mi przez Szano
wnego Deputowanego Warszawskiego, są
tylko wybiegiem retorycznym, próżną a na
wet podstępną deklamaciją, służącą jedynie
do ujęcia czytelnika na swoją stronę a obu
rzenia go na stronę przeciwną nim się do
wykładu samej sprawy przystąpi. Szano
wny Kolego ! Mając wiele prawdziwej wy
mowy i zacności charakteru, niewypada Ci
tego fortelu używać. Tego-to fortelu, i tej
że samej dcklamacii użyłeś Szanowny Ko
lego, powstając na mnie w Sejmie kiedym
się domagał prawa zapobiegającego nadu
życiom druku. Twoi koledzy co równie
z Tobą na mnie powstali, zagrzewani okla
skami publiczności które pospolicie łat
wiej zdobyć pięknemi słowy niżeli dobrą
rzeczą, równie od tej dcklamacii wolni nic
byli. Nie zbyt potrzebnie przypominając
tę scenę, nie Ciebie jednego miałem na
celu, i dla tego tylko , nie zaś przez deli
katność której w prawdach historycznych
nic pojmuję, nie wymieniłem Twojego na
zwiska. Ażeby Ci przypomnieć jakiej się
wraz z kolegami Twemi dopuściłeś wzglę
dem mnie niesłuszności, żeby Cię przeko
nać że i dziś niesłuszność tę ponawiasz,
umieszczam tu głos mój który stal się po
wodem całej tej dyskussyi j w Sejmie czy
tany przezemnie, i zaraz umieszczony w Ku
rierze Polskim, jest on autentycznym doku
mentem z którego bezstronna publiczność
pomiędzy Tobą a mną osądzi.
Chociaż w tej sprawie wygram, nie idzie
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za tem abym miał moje zasługi i zdolności
nad Twoje wynosić, a nawet z niemi kłaść
w równi. Mówię lo z serea— bo równie ja
jak moi koledzy z Ziem Zabranych, Tw oje
i tych kolegów którzy się na Tulactwo po
święcili, zdolności cenić i zasługi powa
żać umiemy. Suum cuique.
A . Jelowicki.

Głos Posła Hajsyńskiego , miany na
posiedzeniu Izby Poselskiej, ^ s i e r 
pnia 1831 r.
Prześwietna Izbo Poselska!

Kiedy wydarzone nieprzyzwoitości i
krzywdy prywatnych osób, których powo
dem było nadużycie druku , zajmowały
dni kilka Waszą uwagę ; kiedy tocząca się
w Waszem zgromadzeniu rzecz o naduży
ciach druku, zdawała się wywoływać pra
wo do ich poskromienia ; troskliwość W a
sza uspokojoną została, tem zdaniem, że
źródłem nadużyć druku jest niedokładność
Kodexu Karnego co do Artykułu o obel
gach, że prawo zapobiegające nadużyciom
druku jest bardzo trudnem , że tymczasowe
podobne prawo musiałoby nosić cechę nie
dojrzałości , że się z niem przeto wstrzy
mać należy do czasu, w którym cały nowy
Kodex Karny stanowić będziemy. — Lecz
w ciągu rozbioru lak ważnego przedm iotu,
ograniczaliśmy się tylko szczegółowym wy
padkiem z nadużycia druku wynikłym,
niezapuszczaliśmy głębiej naszej uwagi,
bośmy może niewystawiali sobie, aby kto
wśród murów stolicy poważył się używać
druku na szkodę Ojczyzny.
Szanowni Reprezentanci ! Na takie nadu
życia, których wam smutny muszę przed
stawić przykład, którycheśmy przewidywać
nie śmieli, zwracam W aszą uwagę. — (Tu
nastąpiło odczytanie art. z N owej Polski
i d . 26 lipca). Autor tego ustępu wyraźnie
usiłuje nauczyć nieprzyjaciela jak ma nas
pokonać, zamknąć Stolicę i wziąść ją bez
wystrzału. Z tego wypływa naturalny wnio
sek, że radby go tu widział.
Pojmujębardzo, i uwielbiam troskliwość
tych , co powodowani życzeniem lep.
szegc, korzystając z błogosławionej wol

ności druku, wskazują błędy wszelkiego
rodzaju władz naszych : gruntowne i na
znajomości rzeczy oparte podobne uwagi ,
naród widzi z roskoszą, a władze z wdzię
cznością przyjmować powinny. — Ale
biada tym, którzy wolności druku, tej naj
dzielniejszej przeciwko ciemnocie i despo
tyzmowi broni, przeciwko samej wolności,
przeciwko naszemu szczęściu używają ! —
Gdyby tacy wśród nas nieprzyjaciele nasi,
nic daj Boże ! zdołali zgubić sprawę naszą :
nie na nich, ale na nas spadłaby klątwa Na
rodu, klątwa najpóźniejszych wnuków na
szych.
Zwracając waszą uwagę, na przytoczone
tu factum , na to, że nic nam niezaręcza, że
się już podobne nie trafią, ośmielam się
Szanowni Kolledzy przypomnieć wam,
abyśmy się co prędzej zajęli obmyśleniem
środków zapobiegających nadużyciom d ru 
ku. Czy to stanowić będziemy jakie cho
ciaż tymczasowe w tym celu prawo, czy leż
zaprowadzać sądy przysięgłych, zawsze
paitiętajm y na to, abyśmy nie podnieśli
świętokradzkićj ręki na wolność d ru k u ,
którą każdy, a tembardziéj prawodawca,
równie jak wolność osobistą szanować po
winien. Podobne prnwo nikogo nie prze
razi. — Nasza publierność aż nadto jest
oświecona, ażeby sama nieumiała oddzielić
wolności od swawoli, ażebyśmy zaprowa
dzając prawo przeciwko nadużyciom d ru 
ku, posądzani być mieli o chęć przywró
cenia cenzury, którą każdy z nas tyle po
gardza, ile obalonym rządem, co za jej p o 
mocą naszą umysłową nawet wolność
uwięzić pragnął. Naiód nasz zapewne jest
przekonany , że jak w najliberalniejszych
rżądach, prawa cywilne a nawet krymi
nalne dla tego że sa, bo być muszą, nikogo
nie obrażają i niczyjej nienaruszając wol
ności służą do jej zabezpieczenia ; tak też i
prawo o nadużyciach druku, nie dąży ni
gdzie do ukrócenia wolności druku, ale do
jej zapewnienia, do jej zachowania na zaw
sze ; a w tćraźniejszem położeniu naszem,
prawo lo byłoby nadto stróżem całej wol
ności naszej , od której i wolność druku
zależy.

48

0 Subsydiach i o praw ie 21 kw ietnia
(trze c i a rty ku ł.)
« Z dniem pierwszym Czerwca żadna
zmiana w wypłacaniu żołdu nastąpić nie
mogła, gdyż Izba nieotworzyła jeszcze po
trzebnego kredytu na zmniejszenie redukcyi wprowadzonej od 1 Stycznia b. r. Aby
ona była w dziesiątej części nie w piątej
potrzebny jest kredyt przybyszowy 300,000
fr. Dodatek len zbyt uciążliwy się wydał
kommissyi budżetowej na rok 1838, któ
rej oszczędność postanowiła utrzymać pier
wiastkowy plan zmniéjszenia to jest o piątą
c ific.Dla tego trudniej będzie otrzymać od
Izby, aby zmniejszenie było o dwudziestą
część, i może wypadnie w Izbie mniej ener
gicznie opponować się projektowi komissji,
aby zbytecznem wymaganiem nie zaszkodzić
interesowi.Kwestia subsydiów już skompli
kowana przez nieprzewidzianą konkluzyę
rapportu kommissyi budżetu (który w krot
ce Izbie przedstawiony zostanie), uległa
nowej trudności z przybyciem do Francyi
więcej stu polaków z Hiszpanii, z których
większą część rząd chciał zFrancyi oddalić.
W tym nagłym interesie wszelkie środki
przedsiewzięte zostały aby odwrócić tę no
wą klęskę. Pietnaścic petycyi do Izby de
putowanych od polaków i od francuzów,
złożono na ręce Prezesa Izby. Kilka było
Izbie prezentowanych przezPP. d e Brias,de
Trący (*), Havin i Deslongrais. Tc ostatnie
odesłane zostały do Kommissyi subsydiów,
pomimo że ta już zdała swój rapport Izbie.
Inne petycye odesłano Kommissyi zajmu
jącej się petycyami, która niezwłocznie rapportswój przygotuje.Mamy wielką nadzieję
iż rząd przychyli się do żądania ogólnego
1 że ziomkowie nasi niepodpadną powtór
nej emigracyi.
Rapport Kommissyi zajmującej się pra
wem 21 kwietnia, czytany był w Komissyi
5 Czerwca, w obecności Ministra, i uległ
pewnym odmianom , które opóźniły jego
złożenie Izbie. Sprawozdawca (P. Poulie)
zakomunikował Kommissyi pismo do niej
zaadiesowane, o którem w innym artykule
namicniliśmy. To pismo dało powód do ży
wej dyskussyi. Minister odpowiadał na za
rzuty w niém znajdujące się. Jeden z 9 Ko
misarzy (P, Fulchiron), obwiniał emigran
tów polskich o straty jakie poniósł handel
Lyonski z ltossyą, w skutek działań emi(") Ta petycja przysłana została przez Polaków
zamieszkałych w Metz, i podana do wiadomości pu
blicznej.

gracyi polskiej przeciw Rossyi. P. Fulchi
ron nieznalazł wierzących. Rapport zmody
fikowany czytany był d. 8 Czerwca Kom
missyi, a 9 Czerwca Izbie przedstawiony,
Rapport ten odznacza si^ przyjaznemi uczu
ciami dla Polski, ale szczególnie z powodu
przybywających Hiszpanów, potwierdza
projekt rządowy przedłużenia na jeden
rok prawa 21 kwietnia. Dyskussya nad tym
rapportera następuje już w porządku dzien
nym; chwili więc nie ma straconej.
W następującym Numerze uwiadomiemy czytelników naszych o dalszych szcze
gółach mogących ich interessować. »
15 Czerwca 1837. r.
— Cyrkularz adressowany do Prefektów
przez Ministra Spraw W ew nętrznych uwia
damia : iż odląd wszelkie proźby do Mini
stra za pośrednictwem Prefektów przesy
łane bydź winne, gdyż inaczej zostaną bez
odpowiedzi.
Składka na pom nik K. Potockiej.
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— Do niniejszego numeru załącza się wy
jątek z noly przedstawionej d. 27 maja
przez P., W ). Platera komissji subsydjów
i za upoważnieniem Prezesa Izby, rozdanej
deputowanym 12 czerwca.
Ner 13ty następujący rozpoczyna drugi
oddział. Ziomkowie chcący prenum ero
wać nadal na pismo ff'iadomosci Krajoxve i
E m igracyjne, raczą opłalę fr. 2 (za num e
rów 12, które wyjdą w czasie nieoznaczo
nym) nadesłać franco do Księgarni Polskiej.

