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S Ac D Z IE P R Z E Ś W I E T N Y !
Odczytane z iedney i z drugiey strony pi
sma i dokumenta, potrafiły iuż bez wątpie
nia przekonać was Sędziowie! o co rzecz
idzie. W ażycie iuż zapewne na szali spra
wiedliwości światłe wasze zdania: lecz mnie
mam, iż icszcze nie poczytacie za rzecz
zbyteczną głosu moiego, który uczynić ie
może tein pewnieyszeini; im gruntowniey
przez to roziaśnioną zostanie sprawa. — Nie
dla tego, żebym do niego przywiązywał wa
gę: lecz ażebym uczynił zadosyć memu prze
konaniu 5 które po raz ostatni poddać mam',
pod wyrok W asz Sędziowie!
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Pracowita i uczona Replika Powoda, podaie mi sposobność do roziaśnienia tey spra
w y, pod każdym względem; z iakiego tylko
naywyszukańsza subtelność uważać ią mo
gła. — Póydę za Replikuiącym krok w krok:
ażeby ślady, któremi szła prawda, przez
niego tak starannie zacierane, na wierzch
wydobyć.
Skutek mych poszukiwań w tey m ierze,
przekonać W as potrafi Sędziowie! że pra
w da, choćby naygrubszą pokryta zasłoną,
chętnie pokaże się tem u; kto pragnie szcze
re zawrzeć z nią przymierze. Jeżeli będę
szczęśliwy w iey znalezieniu; nie wątpię,
iż będę równie szczęśliwym, w przedsta
wieniu iey W am Sędziow ie! bez żadney
osłony.
Sprawa co do przedmiotu iest w ielka, co
do inłeressu rozległa: lecz co do pytania
prawnego, zbyt krótka. — Interes natężył
umysły, zaostrzył pióra, a naw et, ieźli sic
nie m ylę, obudził walkę dawnych wyobra
żeń z nowoczesnemi.
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W duchu prawa i słuszności, nikt tutay
skrzywdzonym nie został. W ierzyciele otrzymali fundusz, familiia otrzymała więk
szy, niż iey się należał udział, Król ze swey
strony zrzekł się praw Monarchicznycli. —
O cóż więc chodzi?— o byt Ordynacyi? —
Monarcha wszakże cofnął od niey swe pra
w a , a bez nich, istnieć przestała.— Sąd
praw podobnych nadać nie może. *— Otófc
rozwiązane całe pytanie prawne.
Ale interes silący się na wszystko, tysiąc
naysubtelnieyszych wynaydzie wątpliwości*
Upatruie w słozicu plam y.— W olę Monar
chy wyraźną, stara się zrobić w ątpliw ą,
dzieląc ią na pom ysły rzędne i podrzędne ,
na stosunki cywilne i adm inistracyine, na
iey fo rm ę i osnowę: zgoła, wyszukuie naydrobnieysze okoliczności, ażeby z każdey,
tworzyć osobny przedmiot sporu, a w mnó
stwie przedmiotów , zatracić prawdę. —
Przeydźmy w krótkości, ile rzecz dozwoli,
te wszystkie zakręty, a zobaczemy czyli pra
w da, pomimo tych przeciwności, na iaw
nie w yjdzie.
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Pominę okoliczności, które nic mając w pły
w u na sprawę, upadaią same nicością swoią: iak na przykład, długa rozprawa z D ykcyonarza Kieszonkowego (Taschen-W oerterbuch), nad słowem niemieckiem w pra
w ie Austryackiem zugrundegehen, według
Powoda, zamiast upadku i zniszczenia, za
padnięcie się Ordynacyi w ziemię, oznaczać
maiącem: porównanie Dzierżawców i zasta
w ników , z posiadaczem Majoratu: obszerna
Historya wiernych ^Lustryi Tyrolczyków i
tym podobne.— Pominę chętnie drobne osobistości: Iccz nie pominę czynów, które
od osób oddzielić się nie dadzą i gdy obro
na wymagać tego będzie. Uczynię to wszak
że w granicach od przyzwoitości zakreślo
nych 5 ażeby, i powadze Sądu nie ubliżyć i
ucha publiczności nie obrazić.
Główne Replikuiącego zasady, na które z
kolei mam odpowiadać, są następujące:
i od utrzymuie Replikuiący: że tu nie idzie
o zniesienie Ordynacyi, lecz tylko o iey
zmnieyszenie : że ieżeli Ordynacya zniesio
na: tedy na trzech kluczach zatrzymaną
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bydź niemogła: a ieżcli iest na trzech klu
czach, tem samem zmniejszenie iey ma bydź
nieprawne.
2le. Ze Ordynacja nie miała hydź w o-kolicznościach przez Traktat wymaganych,
ho Margrabiego sposób myślenia miał hydź
znany.
.
c
ocie. Ze familiia tylko cała, byłaby mogła
dobra sprzedać5 bo T raktat, właścicielom
tylko sprzedać pozwala, a tym właścicielem
ma hydź familiia cała.
c
4 te. Ze Konstytucje Xiestwa W arszaw 
skiego i Królestwa Polskiego, nic są podług
niego przeciwne Majoratom: bo Kodex Ma
joratów iak mniema dozwala, a Kodex ten,
przez Konstytucją Niestwa W arszawskiego
za prawo nadany.

5 ,e. Ze Kodex Napoleona podług Repli
kującego zakazuie tylko s-ubstytucyi prywa
tnych, a dozwala tych, co są przez Monar
chę erygowane: oraz źe tenże Kodex a ztąd
i A rtykuł 896 pomimo dyspozycji zakazuiącey, nie ma mieć wsteezney mocy.
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6*°. Ze Reskrypt Ministra Sprawiedliwo
ści, na podanie familii do Króla o potwier
dzenie Margrabstwa, oświadczaiąey z pole
cenia Króla, iż bez podpisu Margrabiego od
powiedź daną bydź nie rnoźe, nie znosi Ordynaeyi.,
7me. Ze Dekret Króla Saskiego, nie po
zwala sprzedaży Margrabiemu, lecz tylko
ze strony Rządu nie każe robić do sprze
daży trudności: że tylko stosunki adrninistracyyne załatw ia, a stosunków cywilnych
nie narusza: że prawa familii zastrzega, a
przeto ią, iak mniema, do robienia przeszkód
i żądania nieważności sprżedaży upowa
żnia.
3 infi. Ze Reskrypt Ministra Sprawiedliwo
ści, uwiadarniaiący Margrabiego, iż mu Król
dobra Majoratu sprzedać dozwolił, iest po
dług wyrażeń Replikuiącego tylko zmienie
niem , przeistoczeniem i przerobieniem wo
li Monarchy.
g tu. Ze Tranzakcya familiyna iest niewa
żną, dla tego; iż nie wszystkie członki fa
milii do niey wchodziły i dla tego, iż Po
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wód dzisieyszy był nieletnim, a Oyciec za
niego godzić się nie mógł, zwłaszcza, ż<*
formalności, iak mniema, tak z prawa Austryackiego o ugodach familii fideikommissowey, iako też z Kodexu o ugodach z nicletniemi, nie są dopełnione.
i o te. Że Akceptacya teyże Tranzakcyi z
strony Jego, nie iest uczynioną: albowiem
obięcie trzech kluczy w possessyą po śmier
ci oyca i pobieranie z nich intrat, nie po
siada iak sądzi na mocy Tranzakcyi, lecz
na mocy Erekcyi.
n te. Że przedawnienie przeciwko nie
mu, iako w ówczas nieletniemu mieysca
mieć nie ma.
i 2 ,e. Ze prawo o hipotekach milcząc o
Majoratach, wcale ich nie znosi.
i 5 te. Ze decyzya Kommissyi hipotecznej
uznaiąca Pozwanych za hipotecznych w ła
ścicieli, prawom iego nie uwłacza.
i 4 te. Że dekret Królewski względem
zac
miany Zamościa, na prawa Ordynacyi nie
ma żadnego wpływu*
O
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i 5 te. Zc Margrabia przez sprzedaż dóbr,
wykroczywszy przeciw E rekcyi, odpadł iak
mniema od posiadania Ordynacyi z dniem
pierwszey sprzedaży, która mu zadać mia
ła śmierć cywilną, i że nakonicc sprawa Po
zwanych, ma tylko bydź budowa z liścia,
ludibrium venti$.— Jego zaś ma bydź tak
dobra, iż przez wszystkie zapory, według
niego, na iaw się przedarta.
Na tc wszystkie okoliczności z kolei odpowiadaiąc, zaczynam.
Codo i. Margrabia mogąc sprzedać wszy
stko, nie popełnił sprzeczności, gdy od sprze
daży w yłączył trzy klucze: bo komu dozwo
lono uczynić więcey, temu nie zabroniono uczynić mniey.•— Kto prawa swego u żyw a,
nie czyni krzywdy nikomu, a robiąc z praw
sobie służących udział, czyni dobrodzieystwo. — Jeżeli zaś Powód nie chce znać te
go: wolno mu wszakże oddać na pow rót,
nieprawnie, iak sam utrzymuie, dane trzy
klucze: gdy pomimo tego, do przyiccia do
li rodzieyst w nikt zmuszonym bydź nie mas
€

ze. —
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Sprawiedliwie twierdzi Replikuiacy, ze
trzy osoby z fam ilii, nic mogły nadać trzcin
kluczom praw Ordynacyi: więcey powiem,
cała bez żadnego wyiątku fam iliia, nadać
ich nie mogła, i dla tego właśnie w §. 2.
Tranzakcyi napisano, że tez trzy klucze zo
stawiaia sic przy praw ach, ialde w ogólno
ści Majoratom w Xicstwie ł ł "ars za wskie m
siu zą, to iest.: o tyle,, o ile.
Ze w prawach takowych, Oyciec Powo
da nie miał ulności, dowodzi ta okoliczność;
iż zaraz po Tranzakcyi, podał memoryał
do K ró la , ,, ażeby te dobra , które Artyku,, łem 2. Tranzakcyi sa wyszczególnione,
„m o g ły hycli erygowane net m ajoratu że
zaś K r ó l, do dziś dnia , nie przychylił się
ieszczc do proźby t akowcy; przeto tc trzy
klucze, i u sta tu quo, po śmierci Oyca Po
woda, przeszły na Snkcessorów i ego, bez
owego uzyskać się mian ego prawa Majora
tu: a tak prawo to , udzielonem iuż nawet
wiccey bydź niemoże, ho współsukcessorom
służy iuż do równego z Powodem działu,
niewątpliwe ju s ąuaesilum.
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Okoliczności tey, w żadnem icszcze nie
wyiaśniłem piśmie; bo dotąd nie byłem za
czepiony w tey mierze: lecz skoro Powód
zarzuca sprzeczność w czynach Margrabie
go , wymaga obrona, aby zarzut prawdą isto
tną odeprzeć, i przekonać, skoro tego chce
Powód, że Ordynacya w całości istnieć
przestała.
Co do 2.

Że Ordynacya z powodu zna

nego sposobu myślenia Margrabiego, nieby
ła w okolicznościach przez Traktat wyma
ganych. — Na to odpowiadam. — Okolicz
ność przez Traktat wymagana, była nie in
na , iak tylko, żc dobra Ordynacyi leżały
w Galicyi zachodniey, która była prowineyą, przez tenże Traktat do Nięstwa YYarszawskiego przyłączoną. Sposób myślenia
zostawiony był wewnętrznemu każdego uznaniu: bo niema warunku w T raktacie,
iak, i przez kogo, mógłby bydź ocenionym.
Margrabia uczynił aż nadto, gdy Monarsze,
w memoryale o pozwolenie wyprzedania się
z kraiu, przełożył otwarcie wszystkie powo
dy, które go do tego skłaniały kroku: do Kió*
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la wiec samego należało uznać, czyli te po
wody były dostateczne i czyli Ordynacja
była w okolicznościach przez Traktat w y
maganych: a w miarę uznania pozwolić, lub
odmówić. ■
— Gdy zaś pozw olił, Sąd inkwizye vi na sposob myślenia nakazy wachy
nie mógł; bo procedura nasza zaymuie się icdynie zewnętrznemi ludzi czynami.
Nie przeczy nikt temu, że Margrabia nieznajdował się w tych samych okolicznościacli, co Tyrolczykow ie, i niemiał tych
samych powodów do wynoszenia się z kra
in, co tamci: lecz właśnie Traktat rozró
żnia dwa rodzaie mieszkańców, ty c h , co*
wracaią pod ten sam Hząd, przeciw które
mu broń podnieśli, iakiemi byli Tyrolczykowic i Polacy Galicyi wschodniey; i tych,
którzy niepodnosząc broni, przechodzili pod
inne panowanie, iakiemi byli mieszkańcy
Galicyi zachodniey do Xięstwa W arszaw 
skiego przyłączeni, pomiędzy ktoremi był i
Margrabia. O tam tych, mówią’ trzy pier
wsze ustępy Artykułu 10. Traktatu, a o
tych mówi ustęp 4 . tegoż Artykułu. — Tam
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c i, potrzebowali Armiestyi i iest im udzie
lona, ci tu niepotrzebowali żadney i niema
o nićy wzmianki
Udzielona dla nich, ta
sama wyprzedania się wolność ( la nieme faculte) niepociaga bynaymniey za sobą tych
samych stosunków i położenia. — Nie sarna
tylko nienawiść polityczna, może bydź do
wyniesienia sic z kraiu powodem: może bydź
równą przyczyną i niedogodność stosunków
cywilnych. Zostawiono wszakże tym osta
tnim mieszkańcom do wyprowadzenia s ię ,
ten sarn przeciąg czasu co tamtym, a to dla
tego, ażeby pod nowym Rządem, mieli czas
rozpatrzyć sic dokładnie, czyli prawa cy
w ilne, czyli Rządu form a, czyli stosunki
Obyw atelskie, czyli korzyści m aiątkowe,
będą dla nich dogodnemu — Margrabia nie
zaprzecza, że był urzędnikiem w Księstwie
W arszawskiem i że znał dobrze ustawy te
go krain: lecz to było przed T raktatem ,
przed przyłączeniem prowincyi, w klórey
była Ordynacya i przed przyjściem do> iey
posiadania. W cale zaś co innego być urzędnikiem , a wcale co innego Margrabią
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z dobrami fideikommissowcmi. Z instytucyi
tych dóbr, maiąc prawo naymniey do pięciukroć stotysięcy intraty, odebrał ic po
śmierci poprzednika, z pod zachwaloney
Rządu Austryackiego i familiyney opieki,
do tego stopnia zniszczone i obciążone; że nie
był w stanie partykularnego obywatela mieć
utrzymania. Te ta były okoliczności, któ
re go skłaniały do korzystania z Traktatu.
Nie zataił on przed Królem zamiarów swo
ich , oświadczył 011 w mcmoryale w yraźnie,
iź ze szacunku sprzedaży chce zaspokoić
w ierzycieli, chce zabespieczyć wniosek zo
ny, chce zapewnić posag córce i zostawić
pamiątkę Imienia icdncmu z familii. W szy
stko wszakże przyiął Król za dostateczne
do osiągnienia korzyści Traktatu. D a ł po
zwolenie sprzedaży. A Margrabia uskutecznił
wszystko, co pod tym względem zamierzył.
Zastosowanie więc Traktatu, iako Aktu
Dyplomatycznego i ocenienie przyczyn do
korzystania z niego, do samego tylko nale
żące Monarchy, nic może iuż bydź przez ża
dną w ładzę, a tern mniey przez Powoda,
kwestyonowane. — Skoro zaś uznał Monar
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cha; przeto i my uznać musieiny: że Ordynacya była istotnie w okolicznościach przez
Traktat wymaganych, pomimo iakiegobądź
sposobu myślenia iey posiadacza.
Co do 3. „ Ze fainiliia tylko cala mogła była
„dobra sprzedać: bo ona była właścicielka
„O rd ynacyi, a Traktat tylko właścicielom
,, sprzedaży dozwolił/4 — Na to odpowiadam.
Zgadzamy sic wszakże na to, że Traktat
r.

sprzedać dozwolił. —• Zgadzamy sic i na to,
że pozwolił tylko właścicielom. Zgadzam się
nawet tymczasem z Powodem, że tym w ła
ścicielem nie sam Margrabia, lecz cała była
iamiłiia.— Cóż ztąd za skutek?— Oto famiłiia nie chce sprzedaży, a Margrabia chce
sprzedaży. W łę c Traktat byłby bez sku
tku
I któż od kogo zależeć powinien?—
Alboż Margrabia nie był naczelnikiem i gło
wą familii? Lecz zważmy tę okoliczność ieszcze z innego względu
Traktat pozwo
lił sprzedać frdeikommissa i Majoraty, któ
rych dotąd sprzedawać wolno nie b y ło ,— a
więc cofnął nad niemi opiekę Rządu, zdiął
z nich Sankcyą prawodawczą,, czyli, co iest
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iedno , zniósł Ordynacye
Nie wchodząc
przeto, przy kim iest własność, zgodzić się
na to mnsicmy, iż dobra dotąd niesprzcdalne , weszły do klassy dóbr wolnych i sprze
daży uległych, a tak w obliczu prawa cy
wilnego stały się innym ziemskim dobrom
równemi
Są one według Powoda w ła
snością całey fam ilii, a więc i Margrabie
go. •— Familiia chce ie posiadać w niepo
dzielności. —* Margrabia żąda sprzedaży. —
Któż ten spór roztrzygnie ? Słuchaymy w y 
roku
Jest on zawarty w Artykule 8 i 5.
K . C. Oto icst icgo osnowa:
„N ik t przymuszonym bydź nie może,
,, aby pozostał w niepodzielności i za„w sze można wymagać podziału, bez
„ względu na zabronienia i umowy
„ przeciwne.u
A więc bez względu na zabronienia
Erckcyi i tym podobne A k ta .— Otóż w idziemy prawa familii, iak są bezsilne obok
praw politycznych i cywilnych razem. Tu
widziemy iasno, że te prawa polityczne, nie
są drapieżne, według słów Replikuiącego.
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Nie otleymuią one nikomu prywatney własno
ści. Zdeynuiią tylko z Ordynacyów prawa
Monarchiczne (Jura M aiestalica), gdy zaś
te przez Traktat cofnione, Ordynacya bez
ich protekcyi istnieć nie mogła, skoro Or
dynat chciał z tćy wolności korzystać. O
podział nie ma tu wszakże sprawy, lecz tjlko o prawo sprzedaży, które tak iasno z
Traktatu w y p ły w a — i przekonywa, że familiia przeszkód czynić nie mogła, chociażhyśmy ią za współwłaścicielkę uważali.
Rozbierzmy z reszta tę rzecz według praw
Austryackich, na których Replikuiący ca
łą swoię gruntuie sprawę, wywodząc z nich
współwłasność familii.
Teorya prawa tego iest:
x. Ze własność dóbr podziela się pomię
dzy wszystkich powołanych i posiadacza fideikommissu ( C. II. §. 42 2).
2.
Z.e wolność czynienia wszelkich od
mian, tak dalece, iż nawet dobra na kapi
tał przemienić może za pośrednictwem sprze
daży, zostawiona iest posiadaczowi (§. 428.
i 4 2 9 ).
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c

Ze rozróżnia sprzedaż od alienacyi. *—
Pierwsza moccn iest przedsięwziąść sam po
siadacz, ( §. 429). Drugą wspólnie z famiKią (§ . 426). A że tu chodzi iedynie o wa
żność sprzedaży; przeto iest tem ważnieysza w duchu tego praw a, gdy na nie fami
liia ewentualna zezwoliła. — Pilnowanie sza
cunku , nie należało do kupuiących, lecz do
familii (§. 4 3 2 )
Cóż dopiero, gdy zważemy, że Margrabia tylko cześć swoię alienow ał, części zaś do familii z §. 422. należącey, ani sprzedał, ani alienował. Skar
ga więc o sprzedaż i alienacyą, iakohy do
bra familiynego , w duchu prawa Austryaekiego, pozbawioną iest równie wszelkiey
słuszności i zasad prawa.
Terazże dopiero zwróćmy uwagę na Trak
tat:— Replikuiącyutrzymuie, iż tylko cała fa
miliia mogła była sprzedać dobra: — lecz
wszakże widzieliśmy, że to zrobić mogła
bez Traktatu, na mocy samego prawa cy
wilnego Cz: II. §. 426. Traktat więc, niemógł nadawać wolności temu, kto ią posia
dał 5 lecz właśnie tem u, kto w niey był
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ograniczonym, szczególniey co do alienacyi,
a takim był tylko Margrabia. Ze zaś niko
mu innemu, tylko samemu posiadaczowi,
wolność ta była udzielona, przekona nas tem
gruntowniey dekret tego samego W ład cy,
co Traktat dyktował i Kodex stanowił, to
iest Dekret Cesarza Napoleona, dla prowincyi Illiryyskich, w których Ordynacye , w
tych samych, iak u n as, znaydowały się
okolicznościach, tak ze względu nowego Kodexu, iak i ze względu Traktatu
Zacho
dziły tam, te same K w estye; czyli A rty
kuł 896. K . C. mieć powinien wsteczną mocco do substytucyi dawnych ? Kto właścicie
lem dóbr fideikommissowych ? i kto z T rak
tatu ma prawo korzystać? Oto ies^ ustawa,
która to wszystko rozwiąże; a którą w w y
ciągu wiarogodnym z dziennika praw Francuzkich, z dnia 3 o. W rześnia 1811. roku
składam Sądowi.
„ Substytucye zdziałane przed wprowa
d z e n ie m w używanie K odexu, zachowu„ ią swóy skutek na korzyść pierwszego po„ wołanego, przed tą epoką urodzonego.*4
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„Przez to rozporządzenie nie chcemy uw ła
c z a ć Artykułow i 10. Traktatu AViedeń„ skiego z dnia i 4 . Października 1809 r.u
,, Les substitutions faites anterieurment a
„ l a mise en activite de ce Code, tiendront
,,au profit du premier appelle , ne avant cet,, te epogue.
,, lS'entendons deroger, par cette dispo„sitio n , a Particie 10. du traite de Vienne
,, du i 4 Octobr. 1809.“
A wiec co do Artykułu 896. K . C. prze
dłużenie substytucyi, ieszcze na korzyść
pierwszego powołanego, niema ubliżać Trak
tatow i, przez który posiadacz nabył prawa
do alienacyi. Ustawę tę, co do wsteczney
mocy Kodexu, zastępuie u nas ustawa prze
chodnia w Artykule 9. i 18, a co do Trak
tatu , zastępuie Dekret Króla Saskiego. .—
Ze zaś postanowienia takowe zgodne są z
sobą w całey Europie, a szczególniey w tym
punkcie, iż własność dóbr fideikommissow ych nie należy do familii, lecz zawsze
do ostatniego posiadacza; przekonywaią wszy
stkie prawodawstwa, gdzie

tylko Kodex
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wprowadzonym został. Przytoczyłem iuz w
pierwszem piśmie dosłownie ustawę W est
falską. Oprócz uchwały dla kraiów Iłliryyskich wyżey złożoney, składam ieszcze, ta
kąż ustawę dla kraiów Nadreńskich, równie
w wyciągu wiarogodnym z dziennika praw
Francuzkich d. 4 . Sierp. 1811, r. która w y
raźnie stanowi, iż ostatni posiadacz uży
wać ma dóbr, iako właściciel niezmienny,
„ jouira des biens comme proprietaire incommutable— - W dzienniku praw naszych
mamy Dekret Monarchy własnego, co do
zamiany Zamościa, który dosłownie przy
wiodłem iuż w pierwszem mem piśmie , a
który równie, iasno przekonywa, że posia
dacz iest właścicielem, nikt więcey
Lecz
póydźmy do pierwszey nawet ustawy, któ
ra Majoraty zniosła we Francyi, to iest D e
kret Konwencyi narodowey z dnia 2 5. Paź
dziernika i i 4 Listopada 1792 r. Otóż iest
iego osnowa:
Art. 1. ,, Wszelkie substytucje są zaka,, zane i zabronione na przyszłość.44
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Art. 2. ,, Substytucye, przez iakiebąd
„ A k t a , przed ogłoszeniem ninieyszego De„ krętu zdziałane, które się, w Epoce te„ goz ogłoszenia, ieszcze nie otworzyły, są
„ umorzone i pozbawione skutku.44
A r t. 3 . „Substytucye, otAvorzone w cza„sie ogłoszenia ninieyszego D ekretu, nie bę„d ą miały skutkuj iak tylko na korzyść tych
,, ledynie, którzy wtenczas weszli w posia„ danie dóbr do substytucyi przywiązanych,
„ lu b mieli prawo do ich obięcia.u
A rt. i. ,, 2 'outes substitutiojis sont inter„ dites et prohibees a bayenir.44
Art. 2. „ Les substitutions faites avant
„ la publieation du prćsent decret, par quel„ ques actes que ce soit, qui ne seront pas
„ ouvertes a l’epoque de la dite publieation,
,, sont et demeurent abolies et sans elTet.44
A rt. 3 . „ L e s substitutions ouyertes lors
?? de la publieation du present decret, n’au„ ront d’el‘fet qu’cn faA^eur de ceux seule„ rnent, qui auront alors recueilłi les biens
,, substitues, ou le droit de les reclamer.44
2
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"Wszędzie więc i zawsze ostatni posiadacz
zostaie właścicielem. Dowiodłem wszakże
w mem pi er wszem piśmie, również fak
tami prawodawczemi, lio Koristytucyami
Polskicmi: że prawa Polskie, podobnież iak
francuzkic, tylko Ordynata samego uznawa
ły za właściciela i dziedzica; dowiodłem
tamże i jasnym tcxtein sameyże Erekcyi fun
datora , że ten mieć ch cia ł, ażeby każdy
Następca iego posiadał dobra cum omni j u 
rę Dom inij ac proprietatis, tituloąue haereditario — stanowiąc dalćy ,, cpiod uni tan
tum succcssio debetur. -— Gdy przeto i wo
la fundatora i prawa oyczyste wspólnie z
prawami dziś u nas i w kraiach Ikodcxem
rządzonych, obowiazuiaccmi, zgadza ia się
na to , że nie familiia, lecz sam tylko Or
dynat, iest właścicielem dóbr Majoratu:
przeto prawo Austryackic, chociaż i prze
ciw niemu nic wykroczył M argrabia, sto
sunku żadnego do obecnego przypadku mieć
nie może : bo Ordynacya Myszkowskich, ani
podług niego była tworzoną, ani znoszoną.
Ażeby iednak stosunek praw Polskich i fran-
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cuzkich temgruntownićy udowodnić , a nie
stosowność prawa Austryackiego wykazać,
póydźmy do źródeł przez samego Replikuiącego przywiedzionych, to iest do historyi
łideikommissów, na teoryi praw Rzymskich
i Niemieckich opartych.
W yw iódł wszakże Replikuiący, że pra
wników zdania dzielą sic na dwie strony,
ci, co są za teoryą prawa Rzymskiego, uznawaią właścicielem fideikommissu samego po
siadacza , ci za ś, co idą za teoryą ustaw
Niemieckich, uznawaią właścicielem cała familiią
W zdaniu tern nie różnic się bynaymniey z Replikuiącym j lecz zastosowa
niu zasad fideikommissów Niemieckich, do
Ordynacyów Polskich, zupełnie przeciwnym
bydź musze.
W Niemczech, zwłaszcza w początkach
wieku szredniego, gdy system lenniczy roz
postarł swe panowanie, wiele familii łączy
ło swoie lenności razem, przez tak zwane
fam ihen-Schlusse, fam ilien -V erłrd ge, zkąd
powstały ifam ilien-Fideikom m isse, w któ
rych sukcessya nie szła w linii prostey, lecz
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spadała zawsze na naystarszego z całćy fami
lii , a ztąd przybrały nazwisko Senioratów,
nie Majoratów. — Bardzo więc sprawie
dliwie powstała stad teorya, że własność
fideikommissu, do całey należy famili: a cho
ciaż późniey, tworzono primogenitury i M a
joraty, wszelako od przyiętey iuż raz nie od
biegano teoryi, a tak i Kodex Austryacki
przyiał ią do ustaw swoich: lubo ze znaczną
zmianą, gdy posiadaczowi fideikommissu,
oprócz wyłącznego prawa użytków, przyzna’
ieszcze tyle z własności dóbr samemu, ile
reszcie całey familii. ( Cz. II. §. 422).
Przeciwnie z Teorya prawa Rzymskiego,
Tw órca fideikommissu był sam właścicielem
maiątku, który następcy swemu zostawił:
pragnął w ię c , ażeby go tym samym co i on
posiadał tytułem , żeby zawsze miał Repre
zentanta tylko iednego, w linii prostey, z
krwi własney w porządku pierworodztwa.
Która więc z tych dwóch teoryi, do Or»
dynacyów Polskich iest stósownieyszą, ła
two ustanowić: — bo sama Erekcya o tern
przekonywa, iak widzieliśmy wyżey, iż fun
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dator iednego tylko zawsze chciał mieć w ła
ścicielem, Panem i dziedzicem Ordynacji.
Nie przemieszkiwał on w Niemczech, lecz
w R zym ie, stamtąd więc przywiózł Teoryą do dzieła swoiego
Polacy ówcześni,
nie znali Goeltingi, lecz przywozili nauki z
Bononii, z Padwy. — Ze prawo Rzymskie,
hyło zawsze w poszanowaniu u nas, do
wiódł tego uczony nasz Bandtlde: że zaś
prawo francuzkie całe prawie ugruntowane
równie na zasadach prawa Rzymskiego, ża
dnemu prawoznawcy dowodzić tego nie
potrzeba.
Tak więc Ordynacya Myszkowskich, bądź
podług praw Polskich, pod któremi wzięła
początek, bądź według praw frąncuzkich,
pod któremi wzięła koniec, niemoze bydź
podług innych zasad ocenioną, tylko w e
dług zasad prawa Rzymskiego; na którem,
iak widzieliśmy, polegaiąc prawodawstwa
nasze i naszem podobne , wszędzie i zawsze,
równie iak i Traktat W iedeński, właścicie
lem dóbr M ajoratu, samego Ordynata, nie
zaś familiią uznały.

/
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Własność ta wszakże należy się Margra
biemu prócz tego, święcie i sprawiedliwie.
Nie przyszedł on do niey ubocznie, lecz odziedziczył ią po oycu , dziadzie , pradzia
dzie i naddziadzie swoim, i sam ieden tyl
ko pozostaie naybliższym, w prostey lin ii,
fundatora krewnym. — W szakże według
praw wszelkich o spadkach, bliższy wyba
cza dalszych, a według reguły praw oyczystych , succcssio nunquam ascendit, scd descendit.— Jakże wiec powód, iako ze stryiccznych, stryieczny iego synowiec, rościć
może iakowc praw o, będąc z uboczney li
nii i tak dalekim, iak widziemy, icgo kre
wnym 5 gdy tymczasem Margrabiego córka
i wnuki, iako w prostey linii, podług Erekcyi i wszelkich zasad sprawiedliwości, bliż
sze daleko do spadku i własności maią
prawo.
Ale zresztą kiedy tu mowa o w łasności,
do familii należeć maiącey, kiedy rozpra
wiamy o prawach familii, zastanówmy się
przecież, kto tę familiia składa? kto w ićy
Imieniu przemawia? Alboż to powód sam
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ieden składa familiią? Czemuż to nikt wiecey nie odzywa się z nim razem ? Onże to
sam, ma bydź organem całey familii? Kto
go o to prosił? Kto go upoważnił? Mnszzc
przynaymniey większosc za sobą? W szak
nie widziem nikogo , bo sam ieden tylko po
wodem.— Jakże więc przeciw iey woli i
przeciw iey interessowi, odzywać się mo
że ? Czyliż iego B racia, Siostry, Stryiowie , córki i wnuki stryia, nie należą do
familii? Czyliż nie większą dla nich korzy
ścią, ażeby każdy posiadał część swoię, ani
żeli żeby zawisnąć od iegb łaski ? A Avięc
dla tego imieniem ich przemawia, ażeby
sam wyłącznie posiadał wszystko. Zaiste
piękny dla nich widok, zależeć od iego woli,
i posilać swóy niedostatek tern, co się od ie
go zbytku zostanie! Takiż to zaszczyt ma
spotkać familiią! wiec Margrabia w ykroczył
przeciwko niey, zasłużył na odpadnięcie, na
ogłoszenie siebie bezwłasno wolnym, a nakoniec , iak zbrodniarz iaki, na śmierć cyw il
ną ! dla tego ; że się z nią, naysprawiedliw szą, iak widzieliśmy, własnością swoią po
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dzielił ? Powód zaś chce ziednać sobie u
niey zasługę przez to , ze całą wszystkich
własnością, sam siebie chce zbogacić! Nie
iestźe pięknieyszym przymiotem serca, dać,
aniżeli zabrać ? Sędziowie sprawiedliwi i
wszyscy czciciele uczuć moralnych, powiedź
cie co będzie cnotą ? ieżeli dobre czyny maią bydź występkiem?! Ale postąpmy daley
w rozbiorze.
r
Co do 4 . Ze Konstytucye Księstwa W a r
szawskiego i Królestwa Polskiego Majora
tom nie maią bydź przeciwne: bo według
Pow oda, Kodex dozwala Majoratów, a ten
przez Konstytucyą Księstwa W arszaw skie
go za prawo nadany.
Na to odpowiadam.
Prawo Cywilne, zgodne zawsze bydź mu
si z ustawą polityczną: bo ona iest orga
nem i duszą wszystkich iey podrzędnych ustaw
Przez nie nadany był Kodex Na
poleona, to prawda: lecz nikt nie powie ażeby nas obowiązywać miał co do joty, w
tern co u nas nie exystuie. Nikt twierdzić
nie będzie, żeby nas obowiązywały przepi-

*
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sy o morzu i okrętach, gdy tych nie mamy.
Nikt również twierdzić nie może, aby nas
obowiązywał dodatek do Artykułu 896. od
wołujący się do Dekretu Cesarskiego i Senatus - Konsultu francuzkiego, gdy ustaw
tych nie posiadamy i gdy te nie dla nas są
postanowione.— Majoraty nowe we Francyi, są Instytucyami politycznemi, w ypływaiące z Konstytucyi Cesarstwa , z posta
nowień Senatu i Cesarza, maiące związek z
urzędami i Legiią honorową: czego wszyst
kiego Konstytucya Księstwa W arszaw skie
go w sobie nic zaw ierała, ani Konstytucya
Królestwa Polskiego w sobie nie zawiera---Nic znaią one obiedwie Arystokracyi dziedziczney, nie dzielą obywateli na kasty, ani
dopuszczaią wyłączeń od powszechnego pra
wa ; czyniąc w obliczu iego wszystkich równemi. —
Replikuiący przyw odzi, że Konstytucya
nie znosi M ajoratów; że te, nie będąc przy
wiązane da urzędów i nie będąc instytucyaini politycznemi, exystować mogą bez ubli
żenia równości w obliczu p raw a, równie
5*
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iak iey nie ubliża utrzymanie szlachty. Lecz
na to odpowiadam: dla szlachty zachowana
iest w Konstytucyi prerogatywa polityczna,
ze maią sobie oddzielne Seymiki i oddzielne
wybory posłów.— Ta iednak prerogatywa
polityczna , nie stanowi zadney różnicy w używaniu praw cyw iln ych, o które właśnie
rzecz idzie. Przeciwnie Ordynacye , nicmaiąc żadnego znaczenia politycznego, a zatem
żadnego powodu do przyw ileju, stanowią
różnicą główną w używaniu praw cyw il
nych i są w obliczu ich , równości onychże
zupełnie przeciwne. Że zaś nie proteguie
ich prawo polityczne, iako przewagę nad cywilnem mieć mogące; przeto tern samem
niedopuszczanie takiego, cokolwickby ró
wnemu używaniu praw cyw ilnych, było
przeciwnem.
Dla przekonania się o tćy prawdzie gruntowniey, wystawmy sobie braci i siostry,
iako dzieci Ordynata, który pod Konstytucyą i Kodexem umarł. — Syn starszy za
biera wszystko, a braciom młodszym i sio
strom , powiada wyrazem Erekcyi: — niech
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"Was Bug opatrzy! Lecz oni przychodzą do
Sądu i mówią. „ Oto A rtykuł 8 i 5 . Kodexu
Cywilnego, naucza nas, iż w niepodzielno
ści zostawać, nikt przymuszonym hydź nie
może, bez względu na zabronienia i umo
w y przeciwne: a brat nasz starszy powiada,
że on ma prawo posiadać wszystko bez po
działu^ i że mu takowego zabrania Ordynacya , którey przecież prawo nie uznaie ,
owszem Artykułem 896. zakazuie. — A rty
kuł 732. naucza nas, że praw o, dla urzą
dzenia spadku, nic uważa, ani natury, ani
początku dóbr: a brat nasz powiada, że te
dobra są Ordynacyą z natury i początku
swego niepodzielną i do nas nienależącą, cho
ciaż oyciec nasz był iey właścicielem. A r
tykuł 745. naucza nas , że dzieci, po oycu
swoim, biorą spadek bez różnicy płci, albo
pierworodztwa: a 011 powiada nam, że na
sza iest wina, iż my bracia młodsi nie uro
dzili się pierwey, a my siostry, żeśmy się
ftie porodziły męszczyznanii i dodaie , że mu
lego Ordynacya, nie może bydź w ydartą,
równie iak żebrakowi ieco
O torba. — Sadzie
4#
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Spraw iedliw y! my mu wydzierać nic nie
chcemy, tylko się boiemy, ażeby ta torba,
w mieysce naszych części, nie stała się na
szym udziałem
Konstytucya postanowiła
nas w obliczu prawa, w szystkich, razem z
nim równemi, a na dowód tego, podała nam
w ręce za obowiązuiące, te oto prawa, któ
re przywiedliśmy.— W zyw am y przeto Spra
wiedliwości woszey Sędziowie! ażebyście
nakazać mu ra czy li, wydać nam równe z
nim części.44
I cóż więc Sad w takim przypadku wyrzecze ? Czy powie z Replikuiącym , że Ordynacye równości Cywilney, a zatem Konstytucyi, nie są przeciwne ? Słyszę głos Sprawdcdliycości dyktuiącey wyrok.
„K onstytucya nadała K od ex, a ten Ko„ dex w Artykule 732. postanowił, że pra„ w o do spadku po O ycu, niezna, ani na„ tury, ani początku dóbr: a więc Ordynacya z iakową bądź naturą i początkiem
„w o li prawa i Konstytucyi ubliżać nie mo„ ż e , gdy ta , praw C yw ilnych, wszystkim
„zarów no używać kazała.— Sąd w ł a s n o ś c i
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„ Twoiey, starszy Synu ! wydzierać nie my„ ś l i , lecz nakazuie z mocy prawa, ażebyś
, , braciom i siostrom., równe wydał części,
„ t a k , izby przy żadnym z W a s , nic zo,, stała torba.u Skończyła Sprawiedliwość
i ia kończę rozprawę z przekonaniem, ze
Ordyńacyc równości w obliczu prawa , a za
tem i obudwom Konstytucyom, naymocniey
są przeciwne.
f
Co do 5 . Ze Kodex rozróżnia substytucye prywatne od dozwolonych przez panuiącego , i że tenże Kodex nie ma wstccznćy
mocy.
D owiodłem iuż w obronie motywami pra
wodawców do Artykułu 896. że pod substytucyami rozumieli to samo, co dawniey
znanem było pod fideikommissu nazwiskiem,
przekonywa o tem i iasna osnowa Artykułu
tego, stanowiąc w yraźnie, iż iest nieważnem każde podobne rozporządzenie, Toute
disposition, gucietds dispositio. — A wiec
bez żadney różnicy. — Przekonywa o tem i
ustawa pierwiastkowa znosząca w r. 1792.
Substytucye, która iest źródłem Artykułu
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896. K . G. a którą dosłownie przy rozbiorze
Traktatu Wiedeńskiego w pozycyi 5. przy
wiodłem.-—- W iem y, że ona zniosła wszyst
kie rodzaic ficleicommissów , primogeuitur,
Majoratów i t. d. czy one były erygowane
p a r lettres paleiitcs da Roy, czy iakimbądź
innym sposobem: a prz.ecież nie użyto w niey
tycli wszystkich szczegółowych nazwisk 3
lecz powiedziano iednym ogólnym wyrazem,
iak i A rtykuł 896. Toutes substitutions, dodaiąc icdynie w dalszym ciągu , par quelqucs actes*que ce soit: równie iak A rtykuł
896. dodaiąc p a r laquelle etc. co ieszcze
wyraźniey, bo znosi różnice , przez definicyą ogólną.
lleplikuiący znalcśe chce różnicę w ustę
pie 5 . czyli dodatku do tegoż Artykułu: lecz
iuż dowiedliśmy poprzednio , przy pozy
cyi 4 . mówiąc o Konstytucyi, że ustęp rze
czony, polega na Senatus - Consultum i na
Dekrecie Cesarskim, dla Francyi tylko po
stanowionych , lecz u nas nie exystuiących,
a zatem obowiązywać nas nic mogących.
Motywa do tegoż dodatku, w obronie mo-
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iey przywiedzione, przekonały również, iż
tenże, nie należy bynaymniey do prawo
dawstwa Kodexowego, że on iest oddziel
iłem postanowieniem Senatu Irancuzkiego.
„ Ce West point une addition on change,, ment dans la legislation , mais seulement
,, la reunion de deux dispositions co -rela ,, tives, Vune du Code, et l aufre du Se,, natus - Consulte jjosteneu 7'.ii ^e zaś Koli
sty tucya, nadała nam sam tylko Kodex za
praw o, a nie żadne Senałus- Consulta;
przeto widoczną iest rzeczą, że takowe żadney różnicy, co do substytucyów, stano
wię u nas nie mogą, równie iak nie stano
wią w żadnym krain , gdzie tylko Kodex
wprowadzony, a nawet w samey Fran
c j i , do którey prowincyie Illiryyskie i Nadreńskie były przyłączone: o czerń ustawy
przechodnie tych kraiów , iuz wyzey w pozycyi 3 . przytoczone iasno przekonywaią.
Lecz gdybyśmy nawet ustęp ten i to Senatus - Consultum , za obowiązuiące przyiąć
ch cieli, tedy zaprzeczyć nic potraliem, iż
postanowienie takie , iako nowe , stanowiącr
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M ajoraty zupełnie

od daw nycli różne i zu

pełnie cel inny m aiące; tem samem uchyla
M ajoraty dawne: ho praw o późnieysze, zno
si w cz e śn ie y sze ;

( leoc posterior , derogat

priori ); ho tAYorzyć nowe, nie iest to w sk r z e szać

dawne: czego doAvodem iuż p rz y w ie -

dzione u sta w y p rzecho dnie, dla k raió w IIliryyskich i N adreńskich
lonych , gdzie

do F r a n c y i w c i e 

pomimo zaproAAradzenia

w y c h M ajoratów ,

no

d a w n y m , hcz różnicy z

m ocy A r t y k u łu 896. hyt wypowiedziano. — .
P r a w id ło to, że prawo nowe , znosi dawne ,
było tak

mocno upowszechnione u PraAYo-

d a w c ó w F r a n c u z k ic h , iż
z b y te czn ą , umieszczac ie

sadzili
av

za rze cz

K o d e x ie

i ob

ciążać tenże A r ty k u łe m n iepotrzebnym , oto
są sło w a P. Cam baceres

av

tey m ierze.u

„ J e s t to zasadą ogólną, że p raw a nastę„ p n e , uchylaią praAva poprzednie: sądzono
„ w ię c za rzecz zbyteczną obciążać K o d e x
„ A r t y k u łe m niepotrzebnym , gdyby w y r z e „ czono formalne uchylenie p ra w daAvnych w
,, tym w zg lęd zie .u
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,,, C ’est un principe generał, que les lois
,, subsequentes, a b r o g e n t les lois antieri„ eures. On eut donc craint de surcharger le
„ Code d’nn artiele inutile , si l’on eut pro„ nonce formellement 1’abrogation des an„ ciennes lois, sous ee rapport.“
Czyli więc uważać będziemy ten ustęp
za obowiązuiący, lub n ie; czyli on stanowi
różnicę, lub nie; zawsze ieden dla Replikuiącego skutek: iż szukaiąc w różnicy substytucyów ocalenia; znalazł w niey zgubę.
Przystąpmy do drugiey iego zasady, że Kodex nie ma wsteczney mocy. — Na to od
powiadam. — Kodex w ogóle , bardzo spra
wiedliwie , według Artykułu swego 2 . nie
ma wsteczney mocy: lecz że iest zbiorem
poiedynczycli u staw ; przeto zawiera z nich
wiele , które stanowią wyiątek i właśnie na
to postanowione, ażeby przeszłości byt w y
powiedziały, iakiemi są przepisy zcikctzuiace, które zarazem i wstecz i naprzód obowiezuia, a z których szczególniey A rtykuł
896. iest tey natury. Dowiodłem w obro
nie moiey, że tu nie idzie nawet o wstecz-
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ność, gdy nikt nie myślał wzruszać substytucyów iuż upłynionycli 5 lecz tylko o zata
mowaniu biegu, substytucjom dalszym, któ
ry niewątpliwie przez zakaz p raw a, nadal
przerwanym został. — Lecz oprócz tćy za
sady, mamy wszakże iasnc rozporządzenie
ustawy przechodniey, w Artykule 9. że gdzie
zachodzi wyraźny zakctz- praw a, (jus prohibitim m ), tam Kodex za prawidło służyć
powinien, a ieżeli kto wątpi o tem, tern samcm według Artykułu 18. teyżc ustawy,
przewagę mu przyznaie.— Replikujący po
w iada, że ju s prohibitlpum, ściąga sic tylko
do poddaństwa i niewoli, dla tego , że l i 
sta wa przechodnia za przykład ie przyto
czyła. Lecz to iest właśnie tem gorzcy dla
Replikuiącego. —
W iem y z Konstytucyi
Księstwa Warszawskiego, że tam użyty iest
wyraz znosi się niewola. — Skoro zaś pra
wodawca ustawy przechodniey, rzecz znie
siona , przytoczył za przykład prawu zakazuiacem u; przeto widoczną iest rzeczą, iż
zakaz uważał za toż samo co i zniesienie ,
i bardzo sprawiedliwie: bo kiedy rzecz ia-
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ką zakazuie, nie clicę ażeby istniała, a sko
ro nie chcę istnienia, tem samem ią znoszę:
a tak , przywiedziony w ustawie przechodniey przykład, przekonywa nas naywidoczniey, że substytucjo równie zakazane i
zniesione , iak poddaństwo i niewola.
W łasnem więc Ilcplikuiącego twierdze
niem dowiedziono, że iakkolwiek 5kodex w
ogóle, nic ma wsteczney mocy; Artykuł iego
896. ma ią naywidoczniey, równie sam z sie
bie iak i z ustawy przeeliodniey.
Nie mogę pominąć mniemania, iakoby
A rtykuł 896. naruszał prawa nabyte [ju ra
quaesita ) substytutów, a zatem i Replikuiącego. Chociażby bowiem i tak było, to nic
dziwnego: bo każde prawo nowe , musi ko
niecznie sprawić odmianę w stosunkach cy
wilnych mieszkańców kraiu, i nie ieden ucierpieć coś musi, dla dobra ogółu: lecz
czyli przyszłe nadzicie substytutów i expektantów w Ordynacyi, mogą się nazwać pra
wem nabytem (jus cpiaesilum) na to zgouzić
sic niepodobna; oto są moie powody w tey
mierze.
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Kazrla substytucya w Ordynacyi, Majora
cie lub fideikoinmissie; iest rzeczą przyszło
ści: bo się otwiera dopiero po śmierci In
stytutu czyli Posiadacza.-— Dwóch razem
posiadać Ordynacyi nie może, a wice dwóch
i prawa nabytego, równie mieć nie może.
Prawo takie, istotnie nabyte, służy przeto
samemu Posiadaczowi, a nadzieia dopiero
do niego, służy substytutowi. Lecz nawet
i nadzieia ta , przez A rtykuł 896. i ustawę
przechodnią, nie zostaie pogwałconą. Pra
wo to , zastawszy Ordynata w posiadaniu ,
nie narusza bynaymniey praw iego nabytych:
a zakazuiąc dalszych substytucyi, wstrzymuie odradzanie się ich w przyszłości i zapo
biega wcześnie, choćby naybliższemu otwar
ciu : ostrzegaiąc zarazem substytuta, ażeby
w temże przyszłem otw arciu, żadney iuż
nie pokładał nadziei, a tak , uprzedzoną zo
stała wszelka nawet możność do nabycia
prawa. Gdy więc substytut nie miał, a przynaymniey mieć nie był powinien, nadziei
nabycia j nie mógł rachować na żadną z tąd
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korzyść, ani iey sio spodziewać, ani na nię
oczekiwać.
W szakże o przyszłe spadki umawiać się
nie w olno, co daie poznać, że na przy
szłych nadzieiach, prawa gruntować nie mo
żna : ho żadna nadzieia pewnością, a tern
samem prawem nabytem, ju s quaesitum,
nazwać się niemoże-— id quod in spe meum cst, non vcre rneum dicere possum.
W szakże syn po o ycu , daleko pcwnieyszą ma nadzieię spadku, a niżeli Expektant
w Ordynacyi : bo te n , przez narodzenie się
posiadaczowi syna, lub w nuka, od spadku
odsuniętym bydź może: syn po Oycu nigdy.
W eźm yż teraz z tego przykład.— Prawo
o spadkach, korrekturą Pruską zwane i w
Polszczę używ ane, przeznaczało każdemu
szlacheckiemu synowi, lub synom, dziedzi
ctwo dóbr c a łe , a córkom wszystkim ra
zem , tylko część czwartą szacunku. Tym 
czasem wśród takiego p raw a, wprowadzo
ny K o d e x , Artykułem 745. bez różnicy
płci, równy dział postanowił, a tern samem
owego nierównego, a dla synów korzystne
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go podziału, zabronił — Toż samo prawo
stanowiło, ze brat bratu, siostra siostrze
zm iera; Kodex zaś , do maiatku brata, i
siostry przypuszcza. — Czemuż tu nie na
rzeka tysiące synów i braci na wstecznośe
Kodexu ? Czemuż nie krzyczą na zgwałco
ne swe nadzieie ? Czyliz lcorrektura Pruska,
nie była równie mocną, spełniać nadzieie
synów szlachty Polskiey, iak Ordynacya
członków Wielopolskich familii? a skoro
prawo to uległo wsteczney mocy Artykułu
745. K . C. który zawiera w sobie nawet
niewyraźny nakaz; dla czegóż nie ma uledz
Ordynacya Myszkowskich wsteczney mocy
Artykułu 896, który ma w sohie wyraźny
zakaz. — I iakze ! będziemyż ieszcze za coś
ważnego trzymać zawiedzioną iakoby nadzie
ie , iednego Pana Wielopolskiego , kiedy na
tysiące innych , podobnie zawiedzionych na
dziei, patrzem oboietnic? W ięc ci niego
dni Prawa opieki, a przed Expektantem
Ordynacyi, wszystkie ustawy schylać się maią? Nie — to bydź nie może — tego nie uznacie Sędziow ie! bobyście otworzyli tak
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zwane helium omnium contra omnes: nie
ma bowiem człowieka , coby się na zawie
dzioną nie skarżył nadzieię!
Po zakonkludowaniu rozprawy nad mocą
wsteczną Artykułu 896. K. G. przypominam
sobie, iż ieszcze pozostałe dłużnym w od
powiedzi lleplikuiącem u, na przywiedzione
tamże zaszczyty i tytuły Myszkowskich, za
granicą uzyskane. Gdyby Replikuiący nie
chciał na to odpowiedzi, nic byłby się z
tem popisywał. -— W inienem więc dogodzić
życzeniu
Nie potrzebnie odpowiedzieć nic
więcey, iak odpowiedział uczony nasz Ko
dak, Wespazyan Kockowski, Dzieiopis Pol
sk i, w dziele swem , Ann ale s poloniae,
Climacter II. fol. 278. Juzem to przytoczył
w Części II. Rozpraw na stronie 5 y. lecz
że właśnie iest tutay micyscc po temu i, prze
to nic będzie od rzeczy, powtórzyć to samo.
Oto iest zdanie tego Dzieiopisa o Zygmun
cie Myszkowskim, który tytuły owe za gra
nicą uzyskał. —
?? In libera Republica , similia externo„ rum crepundia, cane peius, et an-
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„gu e odio sunt. Sufficit nobilcm naści,
„ quod si in aequalitate nato, bonae
„ artes adfuerint, yirtute superantur
,, aequales, aut exeellentia qualitatum.u
Tytuły te przez żaden Seym , ani przez
żadnego z Królów Polskich potwierdzone nie
zostały; przeto do dziś dnia za narodowe uważane bydź nie mogą. W konstytucyi 1601
r. dozwalaiącey utworzyć dwóm braciom
Myszkowskim Ordynacyią, nie są nazwani
M argrabiami, lecz iak na Polaków przysta
ło , wymienieni z urzędów sw oich, ieden,
iako W oiew oda, a drugi iako Kasztelan.
Nikt przecież nie zaprzeczy, iż właśnie w
tey Konstytucyi, byłoby było naywłaściwszą
rzeczą, ażeby Zamek Mirów w Polsce do
godności Margrabstwa, przez Papieża wynie
siony, równie przez Króla Polskiego i llze czypospolitey stany, za toż samo był uzna
n y . — Konstytucya z r. 1 7 6 8 potwierdzaiąca Ordynacyą w Possessyi Karola W ielopol
skiego, będącą; nie nazywa go również ani
Gonzaga, ani Margrabią, lecz obyczaiem

.

Polskim, wymienia go z urzędu, Chorążym
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koronnym.— Bulla Papieska rozkazuie B i
skupom i duchowieństwu w Królestwie Polskiem , ażeby Myszkowskich przy Tytule
M argrabiów, per censuras et poencis E c clesiasticas, utrzymywali: lecz nie zobowięzuie do tego Króla , ani narodu. -— Opie
ka zatem i protekeya tych T ytu łów , nie do
władz cyw ilnych, lecz do Duchownych na
leży.— Uznał to za sprawiedliwe sam Po
wód i dla tego za świadka i protektora Ma
nifestu swoiego , przed Rejentem Engelke w W arszawie na dniu 17. 'Września r.
1827. zeznanego i drukiem ogłoszonego,
O
O 7
w ezw ał Pasterza Dyecezyi tuteyszey, a po
mny na klauzulę B u lli, Inpocato etiam
auxilio brahij secularis, w ezw ał także mę
żów sławnych orężem
Lecz zapomniał
niestety! że iuż minęły czasy Teokracyi i
czasy feudalne. — Zapomniał, że sprawie
dliwość zawiązane ma oczy: że u niey sier
mięga i kiy żebraka, leży na równey szali
z wszystkiemi dostoyności godłami, które tu,
iak gdyby w Akcie iakim Dyplomatycznym,
od A , do Z, są wyszczególnione. Umiemy

5

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
szanować te godła, tem więcey, że są na
grodą zasług osobistych: oddamy im cześć
winną, av każdem stósownem mieyscu: lecz
tutay powiedzieć musiemy— non erat hic
locus.
Ale zwróćmy sic icszcze do tytułu Margrabstwa. Mógłby kto zarzucie, że mówiąc
przeciwko iego prawności, ubliżam przez
to samemu Prawodawcy memu, od którego
nabyciem maiątku, zaufaniem iego i przyiaiaźnią się szczycę
Lecz nie obawiam się
za to wyrzutu od niego.*— Znam iego szla
chetny sposób myślenia
W szakże on sam
ieszcze w czasie Seymu Konstytucyjnego,
będąc Ordynacyi następcą, podał iuż był
proiekt o iey zniesienie. W tranzakcyi familiyney, zrzekł się tytułu Margrabiego.— Dla
dobra rodzicielskich i swoich w ierzycieli,
dla dobra córki i familii, w yzuł się z do
statku
Czy splamił przezto sławę swych
przodków? Nie iestże pięknieyszy tytuł dobre
go Polaka, dobrego Obywatela, męża, oyca i
poczciwego człowieka? Gdyby fundatorowie
Ordynacyi, znani z cnót swoich, mogliby-
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li przewidzieć, ile Instytucya ich, ze śmier
cią niemal każdego następcy, zrządzała
krzywd iprocessów , w dobrey wierze zna
komitości tytułu ufaiącym; hyliby się wyrze
kli ch ęci, szukania sławy w dostatkach- —
Byliby powiedzieli swoim następcom, szukaycie zalet w przymiotach osobistych, a
nie w maiątku naszym. Familije Czartoryyskich, Potockich , Lubomirskich , Krasiń
skich , Ostrowskich i tyle innych , zatrzy
mały maiątek i sław ę, choć Ordynacyów
nie miały. — W źadney Ordynacyi nie znaydziem Puław, W illanowa, Zofiiowki, Łań
cuta.— Gdyby Jana Zamoyskiego sławne
czyny, z dziciami narodu złączone, nie by
ły go zrobiły nieśmiertelnym; ostatnie dzie
ło iego Ordynacya, nie potrafiłaby go w yr
wać zapomnieniu. — Patrząc na bogactwa
posiadacza, nie pytamy się o to, kto mu
ie zostawił. — Dyainenty, błyszczą w ciem
ności , sława dzieł własnych, wśród dnia
lasnieie. Czyn Margrabiego, sam tylko prze
sąd potępiać będzie: lecz geniiusz dobra ogólnego, w łoży mu na skroń wieniec dębowy.
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Co do 6 . Że Reskrypt Ministra Spra
wiedliwości, z polecenia Króla JMści Saskie
go, na memoryał familii o potAvierdzenie
M argrabstwa, dnia 5 . Stycznia 1811. r.
wydany; w którym oświadczono lam iłii, że
na prośbę iey, bez podpisu Margrabiego, od
powiedź dana bydź nie może; Ordynacyi
nie znosi i prawom familii nie ubliża. — Na
to odpowiadam: §. 456 . Części II. Prawa
Austryackiego , pozwala A gnatom, bez pod
pisu Ordynata, starać się o potwierdzenie
fideikommissu w przeciągu lat trzech , od
śmierci ostatniego posiadacza; sądzili wice
podaiący, że to samo prawo, służy im ró
wnie pod Kodexcm C yw ilnym , iak to w
memoryale swoim wyrazili. — Gdy zaś M i
nister Sprawiedliwości, z polecenia Króla
oświadczył, że bez podpisu Margrabiego, od
powiedź daną bydź nie może; przeto iuż tern
samem dał poznać, że prawa fam ilii, od
Margrabiego zawisły i że, gdyby Margrabia
podpisał sic na Memoryale; niewiadomo ieszcze iaka i wtenczas nastąpiłaby odpo
wiedź- —
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Replikuiący tw ierdzi, że potwierdzenie
potrzebnem nie było i że prawo Austryackie
obowiązywać w tey mierze przestało. — A lboż to Pozwani odwołuią się do tego pra
wa ? alboż to Margrabia zadał potwierdze
nia? W szakże to był Oyciec Powoda i iego Stryiow ie.— Oni to pierwsi zrobili pró
bę , która im się nie powiodła: gdy zamiast
spodziewanego potwierdzenia, odebrali R e
skrypt , iż na proźbę ic h , bez podpisu Mar
grabiego odpowiedź dana bydź nie może.—
A więc żądanie ich , nie tylko na wzgląd
przyzwoity, ale nawet na odpowiedź nie za
służyło !
Pozwani nie przeczą, że Reskrypt ten nie
znosi wprost Ordynacyi, ale i Powód nie
zaprzeczy zapewne, że gdyby Prawo nieby
ło iey zniosło, Reskrypt w innym zupełnie
byłby wyszedł stylu.
Co do 7. Dekret Króla Saskiego. Nad
rozbiorem Aktu tego, słyszeliście iuż Sę
dziowie ! rozmaite rozumowania: lecz mnie
mam, ze żadne z nich, nie trafiło ieszcze
do Waszego przekonania i żadne w nale-
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znem nie wystawiło go świetle. Mówię to
śmiało , bo i z siebie samego nie czynię w yiątku. —. Częstokroć daleko prawdy szuka
my, gdy ona blisko iest przy nas. •— Potrze
my na n ic, lecz iey nie spostrzegamy dla te
go , ze nie zwłaściwego uważamy ią stano
wiska. •— Chcieć w i e r n i e r z e c z ocenić, po
trzeba uważać ią w tey epoce i av tych okolicznościach, w których się w czasie w y
darzenia swego znaydowała. Duch czasu,
zawsze i wszędzie w p ływ y swe na czyny
ludzkie wywierał: na to więc wszystko, ba
czność mieć potrzeba. Od czasu zmiany systematu feudalnego czyli lenni czego, na
Konstytucyyny; spostrzegamy dotąd icszcze,
dość częstą walkę wyobrażeń tamtych cza
sów , z dzisieyszemi: a c i , którym one po
chlebiały, radziby ie Avrócie , kosztem ogól
nego dobra 5 byleby własnemu dogodzić interessoAvi. W iem y że tę zmianę winniśmy
Francyi
W ładzca iey ówczesny, starał
się nowy ten system po całey rozkrzeAvić
Europie, gdzie tylko zAAry cię zk ic ramie ie
go dosięgnąć mogło. Z tąd to w id ziem y, ze

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
kraiom, gdzie władza iego szanowaną była,
nadawał Konslytucye i Kodcx. — Te zaś,
znosiły wszędzie niewolę i poddaństwo, sta
w iały w obliczu prawa wszystkich rownemi i zmieniały przez to lennicze zwyczaie
i wypływaiące z nich ustawy.— Substytucy e , iako naymocniey z Systematem lenniczym związane; nie mogły pogodzić się z
równością praw Cywilnych: dla tego W ład
ca F ran cyi, iako zakazane przez K o d ex ,
wszędzie starał się znosić , pod iakiemkolwiek one były nazwiskiem. -— Z tąd poszło ,
że i w Traktacie Wiedeńskim nie przepomniał o nich, dozwalaiąc sprzedać fideikommissa i Majoraty: a wiedząc o tem, że przez
Rządy i prawa Cywilne kraiów odstąpio
nych, były protegowane, dodał wyraźnie
których clotąd sprzedawać wolno nie by„ ło .“ Ten to' dodatek, znoszący dawnieyszy zakaz sprzedaży, stanowi niewątpliwe i
formalne ich zniesienie. Prowincya Galicyi
Zachodniey, w którey Ordynacya Myszkow
skich leżała, przyłączoną zostawszy przez
Traktat ten, do Księstwa W arszawskiego,
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przyniosła iuż zc sobą to zniesienie, a Mar
grabia iako Ordynacyi posiadacz, przeszedł
pod Rząd Króla Saskiego, iuz z nabytą wol
nością sprzedaży. Nie potrzebował zatem
prosić K ró la , iakoż nie prosił, o wolność
sprzedaży, lecz iedynie o pozwolenie wy
przedania się, z kraiu: bo pozwolenie wy
przedania się, oznacza, iuż posiadaną wol
ność sprzedaży: i właśnie Król od tego D e
kret swóy zaczyna: że ,, Margrabia ponowił
„ prośbę o decyzyą, w przedmiocie zamie,, rzonego przez niego wyprzedania się 5 z
,, maiątkiem za granicę.44 D aley— Niepotrzebował Magrabia, prosić Króla i nie pro
sił, o zniesienie Ordynacyi, czyli o zdięcie
z nićy prawodawczćy S a n k c y ib o ta zdictą iuż b y ła , iak widzieliśmy przez postano
wienie T raktatu, w słowacli: wolno sprze
dać Majoraty, , , których dotąel sprzedawać
„ wolno nie było.u Margrabia nie potrzebo
w a ł więc prawa tego od Króla, gdy ie miał
bezpośrzednio z tego samego Aktu, co i Król
swe prawo do posiadania Galicyi Zachodniey
Z tego to istotnego punktu rzecz
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uw ażaiąc, możemy bez wahania się przy
znać Powodowi, że Dekret Królewski nie
iest niczem w ię ce y , iak tylko poleceniem
Administracyinem, czyli na drodze ekonomicznćy wydanem, ażeby stosownie do wy?'aźnego brzmienia Traktatu, nie czynie
Margrabiemu do sprzedaży żadney przeszko
dy, ani trudności. — Zamieszczony w nim
wyraz nie ma bydź, stanowi rozkaz, a sło
wa „ stosownie do wyraźnego brzmienia
, , T ra kta tu 14 przekonywaią , że Traktat ża
dnego nie potrzebuie tłum aczenia, lecz ledynie prostego wykonania: a tak i Dekret
wykonanie to nakazuiący, w rzeczy samey,
nie iest Aktem prawodawczym , lecz iedynie Aktem wykonawczym , i z tad niech bę
dzie druga Replikuiącego praw da, że iako
ta k i, oraz z powodów, które w pierwszem
mcm piśmie przywiodłem, w Dzienniku praw
umieszczanym bydź nic potrzebował. Zga
dzam się więe i na to z Replikuiącym, że
tenże D ekret, iako A kt wykonawczy, nie
iest ani rozwinięciem, ani obiaśnieniem, ani
dodatkiem,

ani

zmianą Traktatu: bo on
5*
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nie ulega , a obiaśnicnia nie potrze-

buie: ubi obscuritas deest , cesscit interprcie-

tis officium.
P ow ód z resztą w R e p lice sw ey, na k a r
cie 96. sp raw iedliw ie rozumuie , gdy mÓAvi:
,, Nieutrzym uię

ia

zaś b y n a y m n ie y ,

izby

,, D e k r e t p ra w a fa m ilii, o ile przed iego za,, padnięciem b y ły b y b y ły wątpliwemi, b y ł
„ zam ienił na niewątpliwe , to i e s t , izby
,, cokolw iek do ich mocy b y ł d o d a ł u bo też
w ła śn ie D e k r e t pow iedział o ile są w swey

mocy. — Zgodni

zatem , iak w id zę , ieste-

śmy w e Avszystkiem, skoro sobie nic zaprzcczamyj ze tenże D e k r e t, nie iest w ię c e y niczem , iak tylko A k te m wykonaAYczym p ra w
z kąd inąd posiadanych. Póydźm yż teraz i do
K o d e x ó w C y w iln y c h Austryackiego i F r a n c u zk ie g o , na któ rych R e p lik u ią cy gruntuie
stosunki c y w i l n e , tw ierdząc ze D e k re t takoAvych nie narusza i ze K o d e x cy w iln y nie
znosi

Ordynacyów. —

Przypuśćm y w ię c ze

tak iest, chociaześmy w swem mieyscu inacz ey doAA7iedli. P rzypuśćm y mÓAvię dla krótszey

rozpraAvy, ze obadwa K o d e x a

u trzy -
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muią Ordynacye i sprzedać ich niedozwalaią.— Terazże przychodziemy przed Sąd z
liaszemi prawami. Powód przedstawia; że
obadwa Kodexa zachowuią Ordynacyie i
sprzedać ich nie dozwalaią. A ia niewdaiąc
się nawet w żadną w tey mierze rozprawę,
składam Tj'ciktat i powiadam: Oto A rtykuł
10. Aktu tego naucza, żc wolno iest sprze
dać Majoraty, których właśnie , iak Powód
przedstawia, według ustaw Cywilnych, sprze
dawać dotąd wolno niebyło. — Sąd może orzecze, iż w ustawy polityczne wdawać się
nie może.— A więc nie ma sprawy. Lecz
oto klauzula exekucyyna w Dekrecie K ró
lewskim, który poleca, ażeby wyraźne
brzmienie Traktatu było wykonanem, czy
li iednem słowem JEocequatur. Powód prze
r y w a , w o ła ią c, Dekret nie tyczy się są
dów ; bo icst tylko poleceniem administracyinem. Ja odpowiadam, tak iest: lecz po
lecenie to , tyczy się wszystkich wydziałów,
szczególnićy sądowego; bo wykonanie D e
kretu, poleconem iest, oprócz wszystkich
M inistrów, Ministrowi Sprawiedliwości w
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szczególności. Oto iest Reskrypt tego Mini
stra, nauczaiący, że Margrabiemu, nie ko
mu innemu, sprzedać wolno, a sprzedaż
nie dzieie się przed Administracyą, lecz
przed wydziałem Sądowniczym. A więc us u w a n ie przeszkód i trudności w tey mierze
do naczelnika tegoż wydziału należy
Sąd
więc upoważniony orzecz, kto ma mocnieysze za sobą prawo ? A że prowincya Gali
cy i Zachodniey, przez Traktat wspomniony,
iuż z tym warunkiem do KsięstAva W arszaw 
skiego przyszła, że Majoraty sprzedać wol
no ; przeto ustawy cyw ilne, iakkolwiekby
inaczey rozporządzały, zawsze politycznym
uledz muszą iako ich podrzędne. — Nie uważaiąe przeto Dekretu Królewskiego za nic
więcey, iak tylko za rozkaz wykonania T rak
tatu , nie wchodząc bynaymniey w rozpo
znanie praw cyw iln ych, iako podrzędnych ;
Traktat zostaie zawsze przy swoicm pier
wszeństwie, iako główna, niewątpliwa i
niewzruszona zasada sprzedaży. Przez nie
go Ordynacya, od zakazu dawnego uwol
niona, każdemu do kupna chęć mąiącemu ,
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otwartą została
Każdy więc śmiało mógł
kupić: a maiąc właściciela na gruncie, nic
potrzebował szukać poza granicą iego fa
milii. Zagłębiać się w T e o ry e , kogo prawa
Rzym skie, a kogo Niemieckie właścicielem
Ordynacyi uznaią, niebyło rzeczą kupuiącycli: bo tego warunku w Traktacie nie czy
tali. Nie było rzeczą Traktatu, dawać ko
mu innemu pozwolenie sprzedaży, iak tyl
ko posiadaczowi; bo on tylko sam był wysta
wiony na skutki woyny i on tylko sam znaydow ał się z dobrami w położeniu przedmiotem
Traktatu będącem; iak to iuż w mieyseu
swem dowiedziono. Nie potrzebowali zatem
ciż kupuiący dowiadywać się o mniemanych
współwłaścicielach, ani też szperać po Jeliealogiiach Myszkowskich i Wielopolskich,
wiele głów do familii należy, które z nich są
przy życiu, które letnie, a które nieletnie,
kto ich opiekunem, lub kuratorem, gdzie ich
zamieszkanie, podług iakich przepisów legitymacya ma bydź prowadzoną, przez kogo
rozpoznawaną? W szystko to są rzeczy do kupuiącyeh nienależące, ani pomysłem, Traktat
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piszących bydź mogące; gdyż inaczey, chyhaby skutku dzieła swoiego mieć nie chcie
li. Alboż oni stosunków posiadacza z fami
liia nie znali? Czemuż nie położyli warunku,
że wolno sprzedać, za poprzedniem iednak
zezwoleniem familii ? A skoro nadana wol
ność bezwarunkowa, kupuiący sam sobie
warunków ani trudności wymyślać nie mógł.
Dobra wiara gruntuie się na wyrażnem ustaw brzmieniu, a nie na wyszukanych teoryach i substelnościach.— L e x ju b e t, non
dispu tat , et quod Ula non distinguit , nec
nos distinguere debemus. Na pytanie komu
pozwolono sprzedać Ordynacya? każdy bez
namysłu odpowie, że Oi'dynatoivi; bo on
łączy w sobie iey tytuł i nazwisko i iest iey
prawym Reprezentantem. Komu pozwolo
no sprzedać Margrabstwo? Margrabiemu;
bo tytułu tego nikt więcey nie nosi. Rzuć
my tylko myślą, co to iest fidcikommis, co
to iest Majorat? Czy oderwie kto słowa od
dóbr, które one wyobrażaią? Mógłżeby kto
pomyśleć, że wolno sprzedać słowo, a nie
maiątek niein oznaczony? Góżby znaczyły
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wyrazy, fideikominissa i Majoraty „których
dotąd sprzedać nie było wolno.u Komuż
nic było wolno ? Któż był ograniczony ta
ką niewolą ? posiadacz. —- A więc wolność
iemu nadana: bo tym którzy ią posiadali,
nie była potrzebną: bo chcieć nadawać wol
ność, wolnemu; byłoby nadawać własność
św iatłu , ażeby świeciło. Tak w ie c , nie
może bydź pod żadnym względem wątpli
we przekonanie że Traktat dał wolność
sprzedaży każdemu fideikommissu posiada
czowi: że Dekret Królewski rozkazał Rzac
dowi, ażeby nie czynić przeszkód, ani trudno
ści do takoweyże sprzedaży, Margrabiemu:
że kupuiący nie mogli z kim innym wcho
dzić o kupno, tylko z Margrabią i do rąk
iego uiścić szacunek. O iakże światłe prze
widział wszelkie przypadki przy Majora
tach , sławny Molina.— Dzieło iego praw
dziwy Kodex Majoratów. Zakończę RospraW ę zdaniem iego w Dysputacyi 6 5 1, lólio
4 i 8 . ,, Emplor tutus erit, tradendo praetium
„majoratus possessori, si solum in lacultate
„ concedatur ei possessori, yendere id posse.u
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I cóż do kupuiących należeć mogą ewen
tualne prawa familii? z kądże nawet kupuiący, mógłby bydź upoważnionym do tego?
Nie byłożto raczey rzeczą samey familii?
Jey Kuratora, albo z reszta Prokuratorów
K rólew skich, ieżeli K ró l, iak twierdzi lle plikuiacy, zachował iey prawa?
Tyle maiac stróżów, czegóż wywierać ża
le przeciw kupuiącym? z iakiegoż względu
czynić im w yrzuty ? wszak temi kupuiącen ii, są wierzyciele. Nie ciągnęła ich chęć
podłego zysku, ażeby kupić bezcennie, owszem, przepłacono wartość, ażeby iakkolw iek zrealizować swą należytość. AV moiey
osobie, widzicie Sędziowie! czterechset prze
szło w ierzycieli, których większey połowy
należytości, maiątkiem własnym, maiątkiem
żony, maiątkiem krewnych, maiątkiem przy
iaciół i znowu przyiaciół tych przyiaciół,
pozaspakaiałem. llcszta kontentuiąc sic kre
dytem moim, bo rewersami memi, oczeki
wała skutku z Towarzystwa Kredytowego;
gdy proces tak lekkomyślny ze strony Po
woda, zatamował wszystkie srzodki dalsze
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go działania
Cóż tu iest w tcm krzywe
go, co niegodnego , co prawu lub słuszności
przeciwnego? W ywiedliśm y więc ze strony
naszey prawo i słuszność i dobra wiarę, iaka w nas wyraźne brzmienie Traktatu i uznanic tegoż wyraźnego brzmienia przez
Króla samego, utworzyć mogło.
Przeciw nie, chcąc bydź nayprzychylnieyszym stronie Powoda..— • Cóż można przy
wieść na iego poparcie? Oto Reskrypt, któ
ry bez podpisu Margrabiego odpowiedzi
odmawia familii. — Oto powtórny, który
ią do Margrabiego po układ odsyła. Oto
decyzya prawomocna Trybunału, za wysłu
chaniem wniosków Prokuratora Królewskie
go zapadła, że protestacya familii, przeciw
alienacyi dóbr przyiętą bydź nie może: Oto
wyrok prawomocny, uznaiący protestacya w
gazetach, za niemogącą ubliżać prawom na
bywców. Ale w tcm mieyscu Powód zawo
ła zapewne, że Dekret Królewski, zastrze
ga prawa familii. Tego pragnąłem.— Na to
odpowiem. ■
— Zwróćmy uwagę, do cze
go posłużyć mogą prawa familii ? wszak to

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
—

66

są prawa pryw atne, prawa stosunków cy
wilnych , pomiędzy Margrabią a iam iliią,
prawa de me o et tu o, a wice prawa do po
działu maiątkowego; nie zaś prawa maiestatu do utrzymania nadal Ordynacyi! Prawa
takowe cofnął T raktat, a Król zatrzymać
ich nie chciał, owszem do sprzedaży prze
szkód czynie zabronił. — Prawa familii po
służyć iey mogły, i posłużyły, do osiągnienia przy sprzedaży maiątkowych korzyści;
nie zaś do osiągnienia władzy Monarsze prze-?
ciwney; ażeby tamować sprzedaż, gdy Król
tamować nie kazał. Replikuiący powiada,
że Król zabronił tylko Rządowi, a nic familii.
Tak iest, przyznaiemy to chętnie: bo właśnie
sam tylko Rząd mógł protegować Ordynacya i
bronić iey sprzedaży. ^Wszak to uznała sa
ma fam iliia, gdy prosiła Króla o ićy po
twierdzenie i następnie o erygowanie majo
ratu na trzech kluczach, przez Margrabie
go od sprzedaży wyłączonych. Równie więc
tworzyć, iak znosić Ordynacye, będąc dzie
łem samego Monarchy; sprawiedliwie i mą
drze w y r z e k ł w Dekrecie sw y m te s ło w a :

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
_

67

—

,, Niema hycli czyniona ze strony JRzculu
, , naszego żadna trudność , ćmz kładziona
przeszkoda do sprzedania ,u Zrobił to w ła
śnie dla tego, ażeby odróżnić prawa swoie
Monarsze, od praw prywatnych familii, któ
rym ubliżyć nie ch ciał, o ileby takowe z
powołania do sukcessyi, mogły bydź ieszcze
w swey mocy, to iest, o ileby ze zniesie
nia substytucyi, iakowe ju s cjuaesitum słu
żyć iey mogło. Ouid juris dla substytutów,
przy zniesieniu substytucyi? jużeśmy to i z
teoryi i z faktów prawodawczych Europy
całey, aż do zbytku w ykazali.— A że to
Wszystko przy sprzedaży, tak iak iest dzisiay, roziaśnionem ieszcze nie było; przeto
familiia naywięcey korzystała z tego i tak
choyny z strony Margrabiego, przez Tranzakcyą otrzymała udział w dobrach. — Ta
to więc powinność i dobroć Margrabiego,
ośmieliła Powoda, do kuszenia się o resztę,
w brew naywidocznieyszym prawom i słu
szności. Ale wytrwaymy do końca i nie zo
stańmy mu w niczem dłużnemi. Odparli
śmy wszystkie zarzuty, co do osnowy i tre
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ści Dekretu; odpowiedzmy i na zarzuty co
do formy iego.
Że w Dzienniku praw umieszczonym nie
był': to zależało iedynie od samego Monar
chy, kazać go umieścić, lub nie; bo taką
widzimy formę, że Monarcha domieszczał
to w postanowieniach swoich wyraźnie. —
Z resztą dowiedliśmy iuż iasno w pierwszem
piśmie obrony, że nie iest z rpdzaiu tych
postanowień, które konstytucya w Dzienni
ku ogłaszane mieć chciała: sam zaś Powód w
Replice swey uznał, iż uważaiąc go, iako
A kt wykonawczy, mieysca tam mieć nie
mógł. Dłużey nad tern rozprawiać , nie ma
więc potrzeby.
L ecz ważnym dla nas zarzut, że Dekret
stylizowany iest do R ządu, nie do Margra
biego , a stąd, iak mniema Powód, że nie
Margrabiemu sprzedać pozwala, tylko Rzą
dowi poleca, ażeby przeszkód w tey mierze
nie czynił. Że tak iest, przyznaię: owszem,
do utwierdzenia teiro
zdania,/ chętnie
siec
O
c
przyłożę.

Sam w szak że początek

D e k re tu

p r z e k o n y w a , że K r ó l , tenże D e k r e t, w r a z
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z memoryałem Margrabiego, Rządowi prze-*
syła, i cały styl Dekretu do niego obraca,
i o M argrabim, iako o trzeciey osobie sta
now i, nic zaś wprost do Margrabiego prze
mawia. Mówić o k im , a mówić do kogo,
iest w istocie wielka różnica: i Margrabia
w rzeczy samey, żadnego użytku z tegoż
Dekretu zrobićby nie był mocen; gdyby Mi
nister Sprawiedliwości, któremu Król w y
konanie woli swey w tymże Dekrecie pole
c ił, Reskryptem oddzielnym, októrym na
stępnie mówić będziemy, niebył tegoż De
kretu Margrabiemu zakommunikował, i do
korzystania z niego upoważnił, oświ adczaiąc w yraźnie, iż mu Król tymże Dekre
tem dobra Majoratu sprzedać dozwala.
W idzim y w ię c, że forma ta , przyięta od
Króla i Rządu , żadnemu prawnemu ulegać
nie może zarzutowi, ow szem dziwić siec należy, iż zarzut podobny mógł bydź uczynio
ny. Terazże gdyśmy ten zarzut samem wspólnem przyznaniem odparli, gdyśmy wszelką
prawność z strony Margrabiego wykazaliobrócę się do Replikuiącego i zapytam w ia-
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kiey formie i na iakićy drodze doszła wia
domość iego familiią, że Król w Dekrecie
uczynił o niey wzmiankę ? "Wszak Dekret
ten, iest tylko stylizowany do Rządu, a nie
do fam ilii.— Król mówiąc o niey do Rzą
du , iego tylko uznaniu i ocenieniu zosta
wia , o ile praw a iey, są leszcze teraz w
swey mocy. Od Rządu wiec zależało uznać
c
ic , lub nie
Ze me uznał, przekonywa
o tern Reskrypt do Margrabiego bezwarun
kowo wydany i przekonywa milczenie do
familii. Jakiemźe więc praw em , Replikuiący odwoływać się może do Dekretu Mo
narchy, który na zadney legalney drodze
nie był kommunikowanym fam ilii, ani ta
nie była upoważnioną od żadney władzy,
do korzystania z niego. Ileż to Dekretów i
Reskryptów znayduie się w Archiwach Rzą
dowych, które sic tyczą rozmaitych interessów i osób, względem których decyzye lub
polecenia , samym władzom do użytku sto
sownego zostawione, lub wykonanie ic h ,
rostropności tychże oddane. Cóżby się dzia
ło ? iakieżby powstało zamieszanie ? gdyby
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strony interessowane , powziąwszy o nich,
iakowym bądź ubocznym sposobem wiado
mość , chciały z nich korzystać , nie maiąc
ich sobie od władzy, którey to powierzono,
Ha legalney drodze zakommunikowanych i
do zrobienia z nich prawego użytku odda
nych? Gdy przeto również familiia W ielo
polskich, od władzy, którey wykonanie De
kretu było poleconem, żadney iego nie mia
ła sobie udzieloney kommunikacyi, ani upoważnienia do korzystania z niego; zaczem
odwoływać się do niego, i żądać praw iakicli z niego, na żadney legalney drodze
nie iest upoważnioną: — a tak zarzut co do
formy, walczy przeciw familii, nie zaś prze
ciw Margrabiemu, i przechodzi wszelkie w y
obrażenie prawa i sprawiedliwości, ażeby z
Aktu do siebie nienależącego, żądać unie
ważnienia sprzedaży; którey tenże, tak w y
raźnie, w sku tek Traktatu, dozwolił.
W y t aczać na zasadach podobnych process tak ogromny, burzyć spokoyność i ta
mować interessa tylu familii, chcieć wzru
szać ich prawa na tak wyraźnych ustawach
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i w tak dobrey i czystey wierze nabytej
nie iestże to szukać av pieniactwie sławy i
ze sprawiedliwości robić szermierstwo ?
Przystąpmy
Co do 8 . Reskrypt Ministra Sprawiedli
wości z dnia i 5 Czerwca 18112. r. Jest 011
k ró tk i, można go powtórzyć.
„M . S. Dekret N. P. pod d. 8. t. m. za„p a d ły , którym Monarcha J W . Myszkow„ skiemu Margrabiemu Pińczowskiemu, do„ zwala nayłaskawiey sprzedania dóbr do Ma
jo r a t u Pińczowskiego należących, w załą„czoney kopii, temuż J W . Margrabiemu
,, Pińczowskiemu kommunikuie.u
Reskrypt ten, nazywa Replikuiący nie
zgodny z Dekretem Królewskim i powiada,
ze zamiast bydź wykonaniem woli Monar
chy, iest on zmienieniem , przeistoczeniem
i przerobieniem teyźe woli, a zatem obowiezy wać , według niego, nie może.
Na to odpowiadam:
Dekret Królewski wydany iest, iakeśmy iuż w id zieli, do R ząd u , nie do osób.
Wykonanie więc iego, poleconem zostało
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Wszystkim Ministrom, a w szczególności Mi
nistrowi Sprawiedliwości. — Znamy manipulacyą Rządu, wiemy dobrze, ze Król sam
Dekretów nie pisze, ale każdy Minister,
w przedmiocie wydziału swego dotyczącym,
proiekt Dekretu Monarsze przesyła. Ze zaś
chodziło tu o sprzedaż, a tern samem o znie
sienie Ordynacyi, które Traktat W iedeń
ski iuż w sobie zawierał; przeto widoczną
iest rzeczą, że przedmiot ten, dotyczył się
głównie W ydziału Sprawiedliwości, reszta
było accessorium
W iem y, bo to całemu
kraiowi było wiadomcm, iak wielkie ten Mi
nister, z powodu światła i cnot swych, po
siadał zaufanie u Króla Saskiego: możemy
więc twierdzić z pewnością, że za niego,
żaden inny Minister nie pisał tego proiektu.
Jakże więc zezwolić można, na twierdzenie
Powoda, tak ubliżaiące charakterowi tego
to , wzorowey wierności dla Króla i kraiu
M inistra, tego prawdziwego Polski Arystydesa, ażeby on wolę Monarchy miał przei
staczać ! On, który iey był nayzaufańszym
powiernikiem

i wykładaczem; on miałby

4
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bydź fałszywym iey tłumaczem, czyli sło
wami Powoda , zmiennikiem , przeistoczycieleni, przerohicielem ! ! Sędziowie ! Pu
bliczności! którym znane są cnoty tego peł
nego zasług w krain męża, przeymiycie sio
zgrozą, na taki nieprawy zarzut. Przeymiy
cie się zaś teni więcey, gdy się przekonacie
z czynu, iż ten, który zarzut podobny czy
ni , winien mu iest naywiększe uwielbienie.
Minister ten, nie bez przyczyny, posiadał
zaufanie swego Monarchy; bo równie iak
on, kochał cnotę i sprawiedliwość. W id ział
on, że Traktat W iedeński zbyt iest w yra
źny, ażeby mu zadosyć uczynić nie można.
W id ział prócz tego, że substytucye równie
wyraźnie przez Kodex są zakazane. Znał
zaś dobrze z drugiey strony, iż familii, praw
Majoratu nadać niepodobna; ażeby przeszka
dzać miała sprzedaży: lecz w idząc, że sam
Margrabia w Memoryale pierwszym do K ró
la podanym, ofiarował ze sprzedaży familii
uczynić pamiątkę: że familiia z swey stro
ny, w podaney do Króla proźbie, udziału z
dóbr żądała; nie chciał bydź przeszkodą pic-
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liny cli 7. obudwu stron skłonności, ale o*
Wszem wpływem swoim u Monarchy, po
dać sposobność do ich ziszczenia. — Ztąd
nastąpiło zakommunikowanie Margrabiemu
memoryału familii, końcem zrobienia układu;
stąd owa wzmianka w Dekrecie o sposobie do
chodzenia praw familii, o ile są w swey.mocy:
bo prawa nie mogły bydź inne, tylko do udzia
łu : bo sposób nie mógł bydź inny, nad
dobrowolne porozumienie, z którego nastą
pił tak hoyny ze strony Margrabiego dla fa
milii udział. Nie wypłynął on, iak widzie
liśmy, z żadnego p raw a, z żadnego obowią
zku: ale wypłynął z serca, wypłynął z przy
chylności, która tak źle zrozumianą, i tak
nieprzyzwoicie wynagrodzoną zostaie, za
miast bydź uwielbianą. Było wszakże w
mocy Ministra , trzymać się ściśle osnowy
Traktatu, nie potrzebuiąc żadney o familii
czynić wzmianki: było w Mocy Margrabie
go , żadnego nie czynić dla niey udziału.
Każdy z nich przenosił skłonność serca, nad
nieodzowność praw a: a za to , Minister na
zwany został fałszerzem woli Monarchy,
4*

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
—

76

~

a Margrabia występnym, aż do zasłużenia
na wypędzenie z Dóbr, od naddziadów pra
wem bliższości do siebie doszłych
Lecz
pociski podobne, przeciwny skutek sprawiaią. Cnota w prześladowaniu większego na
biera blasku: a Reskrypt Ministra zostanie
zaw sze, iak iest, z wolą Monarchy i iego
Dekretem zgodny i równie z nim obowiązuiący: owszem przeciw nie, Dekret bez
Reskryptu, żadnego nie miałby skutkuj bo
by wiadomym i wykonanym bydź nie mógł.
Co do cj. Ze Tranzakcya Familiyna iest
nieważną: — z powodu, iż nie wszystkie
członki familii do niey wchodziły; że Powód
był nieletnim, a oyciec za niego godzić się
nie mógł 3 że formalności prawa Austryackiego i kodexowe o ugodach z nieletniemi
dopełnione nie zostały. — Na to odpowia
dam; iż dosyć iest odczytać Tranzakcya, a
sama bronić się będzie. — Dosyć odczytać
obronę iey w pierwszem piśmie moiem , a
cały zarzut Replikuiącego upadnie. — W
ogóle więc przytoczę: Co do tego, że nie
wszystkie członki wchodziły, to niewcho-
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dziły te , które żadnego prawa nie miały;
bo w Dekrecie Królewskim była tylko
wspomnianą familiia ewentualnie powołana,
to iest, in eventum mortis Margrabiego n aj
bliższa, chociaż nawet i nayodlegleysi, przez
Kuratora potomności według prawa Austryackiego zastąpionemi byli.-— Lecz kiedy R e
plikujący utrzymuie, ze Kurator, przez nieb
samych sądownie ustanowiony, zastąpić ich
nie miał prawa; iakimże sposobem chce ich
zastąpić Pow ód, kiedy żadnego od nich nie
składa na to upoważnienia, kiedy oni Tran
zakcyi nie zaskarzaią, kiedy przed Sądem
nie staią iz Powodem w cale wspólnie nie
działaią: — a ta k cały ten zarzut próżny i
nieprawny.
Ze P o w ó d był nieletnim, a oyciec o maiątek iego godzić się nie mógł, iest zarzut
równie nieużyteczny: bo przecież maiątek
ten był Margrabiego, na przypadek zaś ie
go śmierci, mógłby bydź wprzódy oyca Po
woda, a za życia oyca, Powód żadnego do
niego nie miał praw a, owszem Erekcya
przekonać go powinna, że „ lTivente putre,
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„ tantum , successio debetur.44 A więc oyciec godził się o prawa swoie i o własność
swoię; bo do siebie wprzódy, niż do synów
należącą
Godził się, ażeby wyratować coś
dla siebie, a zatem i dla synów , których
Imieniem iako oyciec działał, nie zaś ażeby
im przynosił szkodę
W każdey Tranza k cyi, w każdey um owie, nie na próżno
wieczystcmi zwanych, rzecz dzieie się w
Imieniu własnem i sukcessorów; bo kto bie
rze po kim spadek, obowiązany iest dotrzy
mać i obowiązków za niego. Powód obiąw szy po śmierci O yca, dobra przez niego
Tranzakcyą w mowie będącą nabyte, iakże przeciw Tranzakcyi powstawać może ?
L ecz będzie mowa osobno o iey Akceptac y i, mówmy więc teraz daley o prawie sa
mem. —
Powód wystawia sobie, iak gdyby Tranzakeya działa się o fideikommis exystuiący,
przez Praw a i Rząd protegowany, zgoła w
całem swem znaczeniu niewątpliwy: lecz
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tutay rzecz, ma się zupełnie przeciwnie:-—
bo fideikommis , iak się przekonaliśmy, był
iuż w ówczas z pod opieki prawa i Rządu
w yicty, dobra stały się iuż allodyalnemi,
substytucya Oyca Powoda, a tem więcey
dalszych następców, została tylko snem. j
marzeniem: a więc Tranzakcya działa się
ledynie dla utrzymania zgody i przychylno
ści pomiędzy familią i dla uniknienia dłu
giego i kosztownego processu: wszakże na
wet Reskrypt Gabinetowy, iuż przytoczo
ny'-, leszcze przed Dekretem sprzedaży dozwalaiącym upoważniał strony do zawarcia
układu, gdy żalącą się familią do Margrabiego
po to odesłał. — R zeczy przeto znaydowały się w tym stanie, że Tranzakcya była
iedynym środkiem, który mógł dla familii
przynieść korzyść, a sercu Margrabiego uczynić zaszczyt. — Nastąpiła w ię c , załatwiaiąc wszystko, czego tylko po Tranzyguiących, godność, słuszność i sprawie
dliwość wymagać mogła. — Nastąpiła pod
prawem Kodexu, nie pod prawem Austryackiem, nastąpiła pomiędzy pełnoletniemi,
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nie zaś niełetniemi; wszelkie więc w tey
mierze inne formalności były zbytecznem i,
a sam A rtykuł 2o5s Kodexu, iest dostate
cznym do iey utrzymania, stanowiąc w yra
źnie, że „Tranzakcye maią między strona„ m i powagę rzeczy ostatecznie rozsądzoney.
„ N ie mogą bydź zaskarżane z przyczyny o„m y łk i, co do p ra w a , ani z przyczyny po„ krzywdzenia.44 Tak więc niewzruszalność
Aktu tego będąc iasno dowiedzioną, usuwa
wszelkie nayodlcgleysze pozory iakoby wąt
pliwego kupna moicgo, które po tak ugruntowaney pewności i po uspokoieniu iuz wszel
kich familiynych pretensyy, nastąpiło po
między Margrabią a mną, w naylepszey w ie
rze i w nayczystszycli zamiaracl-i, bez krzy
wdy niczyiey.«— Przekonawszy się więc o
prawności Tranzakcyi 5 przeydźmy do iey
Akceptacyi.
Co do * o. Replikuiący utrzym uie, iż
Tranzakcyi tey nie akceptował, obięciem
w possesyą dóbr po oycu, przez nic naby
tych; sądzi albowiem, że do posiadania te
go, przyszedł na mocy E rek cyi, a nie na
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mocy Tranzakcyi.— Na to odpowiadam.— .
Skoro Powód sądził, że Erekcya iest ieszcze w swey mocy i że Tranzakcya niewa
żna , przeto uważaiąc tę ostatnią, iako nieobowięzuiącą siebie, niepowinien b y ł, działaiąc z konsekwencyą , obeymowae dóbr po
oycu: na mocy teyże Tranzakcyi, posiada
nych: ale raczey, niechcąc, ażeby go czyn
ności oyca wiązały, powinien b y ł, przed
księgą Sądową zrzec się wyraźnie takowe
go według siebie nieprawnego i zawczesnego spadku; bo wiedział dobrze, iż według
E rc k cy i, za życia Margrabiego, bez teyże
Tranzakcyi, do possessyi przyiść nie mógł;
ale raczey, powinien był czekać śmierci
Margrabiego, po którey dopiero , ieszcze w
przody rozprawie się z Górką, lub wnuka
mi Margrabiego, o pierwszeństwo w nastę
pstwie, skoro Erekcya nie wyłącza od dzie
dziczenia kobiet w prostey linii.— Mniema
nie powoda, że Margrabia złamał Erekcya
i że z przyczyny tey odpadł od posiadania
Ordynacyi, iest mniemaniem iego osobistem,
lecz nie wyrokiem Sądu. Ze zaś odpadnię- 'Y J Y
5*
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cie takie, stać się nie mogło ipso facto et
jurę, dowodzi tego proces przez Powoda te
raz dopiero o to wytoczony: Sąd więc do
piero ma uznać, czyli Margrabia na odpa
dnięcie zasłużył, a Replikuiący iuż anticipando od lat i 5 . uważa go za odpadłego; i
w tey imaginacyi, a więc tytułem swoiey
wyobraźni, mniema, że dobrze posiada trzy
klucze i że przez to w niczem nie Akceptuie rzeczywistey Tranzakcyi i rzeczyw i
stych z niey skutków, iakiemi są dochody,
które pobiera. Gdyby Tranzakcyi nie by
ło , Powód z mocy Tytułu idealnego, nie
potrafiłby posiadać Chrobrza, Kozubowa i
Książa; bo te , byłyby dotąd w posiadaniu
Margrabiego : a kiedy używa rzeczywistych
korzyści Tranzakcyi; winien szanować ró
wnie i iey rozporządzenia: bo ze żadnego
Aktu niewolno odnosić korzyści bez dopeł
nienia xv tym Akcie przepisanych oloxviązków (*)• Cóżhy się bowiem działo z Tow a
(*)

Słowa samego Powoda, gdzieindzićy mniey

st os owni e użyt e.

Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl

rzystwem ludzkiem,gdyby pod pozorem w iecz
nego pokoiu i zgody, dostać od kogo połowę
maiątku, używać go w całey rozciągłości,
a potem powiedzieć , posiadam go z nieprawney ugody; odday mi resztę, za to, żeś
się z oycem moim godził
Oyciec móy nie
miał prawa godzić się z tobą, wszelako ia
mam prawo korzystać z tey ugody. Nie
chcę Tranzakcyi: ale chcę Ghroberz, Książ
i Kozubów. — Otóż to u Powoda nazywa
się nie akceptacya Tranzakcyi.
W szelako nieakceptacya taka, używana
iest tylko przeciw Pozwanym; ale naprzykład przeciw wierzycielom rodzicielskim ma
ona inny swóy skutek: tam ona zaraz obowięzuie i służy za płaszczyk do uniknienia
zapłaty.— Podobne postępowanie, połączo
ne z okolicznością, że się po oycu nie zrzekł
spadku, czy nie iest akceptacya, Sąd ra
czy roztrzygnąć.
r

Co do i i . Ze przedawnienie przeciwko
Replikuiącemu, iako w ó wczas nieletnie
mu , mieysca mieć nie może. — Na to od
powiadam.
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W pierwszem piśmie moiem, udowodni
łem naywidoczniey, przepisami i czynam i,
dziesięcioletnie przedawnienie, które własność
nabywców robi niewzruszalna. — Powód utrzymuie w Replice , iż przedawnienie to ,
przeciwko niemu, iako w ówczas nieletnie
mu, mieysca mieć nie może: lecz zapomniał,
że mianuiąc sic substytutem lideikommisarnym , wyiętym iest w tym właśnie przy
padku, z pod przepisów ogólnego prawa, i
nie iuż A rtykuł 2262. K . G. do którego się
ódwołuie, lecz Analogiia Artykułów 1070 i
1074, o przedawnieniu względem nieletnich
iemu podobnych, do niego zastosowaną bydź
może: skoro bowiem służy przedawnienie
przeciw nieletniemu w substytucyi pupilarney, tem w ięcey służyć musi w substytucyi fideikommissowey, w którey, ponieważ
Replikuiący utrzymuie, iż cała familiia, maiątku fideikommissowego iest właścicielką,
iuż tem samem nieletność iego przedawnie
niu przeszkadzać nie może: bo cała familiia
małoletnią nigdy nie iest

W s z a k ż e inni

członkowie fam ilii, mogli sic byli starać
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przerwać bieg przedawnienia Aktami praWnemi, iak to starali sic uczynić Aktami
nieprawnemi, naprzyklad przez protestacye
w G azetach, które wyrokiem z mey stro
ny zniweczone zostały. -— Jest więc niewąt
pliwe przedawnienie z mocy Artykułu 2 265
i następnych K . G. które w obronie udowo
dniłem, a które Pozwanych od impetycyi
niewczesney Powoda zasłania, chociaż pra
wa ich i bez niego, są aż nadto poprzedniettii ustawami ubezpieczone.
Co do J2. Że prawo o hipotekach mil
cząc o Majoratach, wcale ich nie znosi. —
Na to odpowiadam.
Żadna Ordynacya bez protekcyi prawa o
hipotekach nie może exystowae iawnie w
księgach wieczystych: lecz tylko chyba extra ksiąg modopraecario. •— Może ona bydź
tolerowaną: lecz nigdy przy tytule swym
bronioną ponieważ straciła mieysce w tern
prawie i tarczę w niem , któraby ią zasła
niała. — Go nie iest przedmiotem praw a,
nie może nazwać się prawnem. — Cokol
wiek wyiętym z pod prawa, cokolwiek nie-
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opieki praw a, wszystko to uznane bydź
musi za nieexystuiące, za zniesione. •— I tak,
ponieważ prawo Austryackie proteguie fideikommissa; przeto też w Kodexie Austryackim , mamy cały oddzielny tytuł fideikommissom poświęcony, a nawet przy Sądach
opieka dla nich ustanowiona. Ze zaś Kodex
nasz Cywilny, nie tylko ich nie zn a, ale ich
zakazuie j przeto też żadnych w nim nie
znayduiemy w tey mierze przepisów. To
samo i prawo hipoteczne w mowie będące,
niezawieraiąc żadnych względem regulacyi
dóbr Ordynackich przepisów, nie uznaie tern
samem ich bytu, ani im opieki w księgach
wieczystych zapewnia. Kommissyia W oje
wództwa Lubelskiego, odmówiła regulacyi
Ordynacyi Zamoyskiey, właśnie dla tego,
że iey prawo nie zna : bo gdyby właściciel
żądał był regulacyi, iako dóbr Ziemskich,
Kommissya hipoteczna, niebyłaby regulacyi
odmówiła , ani odmawiać iey niebyłaby mocną
Tak więc prawo hipoteczne , nie
zawieraiąc przepisów żadnych względem Or-
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dynacyów, pisane iuż iest w duchu Konstytucyi, w duchu Kodexu, w duchu ró
wności w używaniu praw cyw ilnych, któ
re Ordynacyów nie dopuszczała, a tein samem
ie znoszą.
c
Co do i 3 . Ze decyzya Kommissyi hipoteczney uznaiaca Pozwanych za właścicieli
hipotecznych, prawom iegonie uwłacza, sko
ro od niey założył appcllacyą. •— Na to od
powiadam.
A rtykuł i 42 . Praw a hipotecznego, tego
tylko za właściciela uznawać kazał, po
cząwszy od r. 1819. kogo księga konserwa
tora za właściciela wymieni: skoro więc fa
milia ewentualna, którey imieniem Repli
kujący przem awia, miała iakowe do dóbr
hipoteczne P raw a , winna ie była w ciągu
roku przekluzyynego, przed księgami kon
serwatora obiawie : zwłaszcza , gdy odwo
łując się do praw Austryackieh, dowodzi ,
ze mu z tey epoki służą do Ordynacyi T y 
tuły, równic iak i z epoki Księstwa W a r
szawskiego, w którey nieprawna, iak mnie
ma, nastąpiła Tranzakeya i sprzedaż. Z o-
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budwu wiec epok, sądząc mieć przeciwko
sprzedaży Tytuły, powinny były bydź do Ksiąg
Konserwatora wniesione, lleplikuiący uwa
ża rzecz tę iako formalność , która sprawie
in rnerito przesądzać nie może: lecz mylne
to zdanie, gdyż przekluzya, przecina wzglę
dem trzeciego posiadacza wszelkie działa
nie, i właśnie z mocy Artykułu tego, na
bywcy dóbr przez Kommissyą hipoteczną,
iako właściciele bezwarunkowi, z ksiąg kon
serwatora do ksiąg w ieczystych, przeniesionemi zostali. Nie może się Replikuiący
zasłaniać epoką czasów Polskich, bo właśnie ,
pozwani iako nabywcy praw Margrabiego , i
z tey epoki prawa swe na mocy Artykułu
i 46 . wywiedli 5 albowiem Margrabia po oycu, dziadzie, pradziadzie i daley, dziedzi
cząc te dobra , za właściciela ich był zna
ny, a prawo hipoteczne tego tylko znać mo
że , który iest, nie zaś tego, który bydź
nim pretenduie dopiero. Nie obiawiwszy
więc Tytułów swych przed księgą Konser
watora , z żadney z trzech epok, z któ
rych takowe mieć sądzi3 nie mógł bydź w
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księgach wieczystych, ani za rzeczywistego,
ani za ewentualnego właściciela uznany,
ani nawet ostrzeżenie w tey mierze mogło
hyc przyięte. Decyzya zatem Kommissyi
hipotcczney wspiera iak naymocnićy spra
wo Pozwanych in merito, co do prawności
Tytułów nabycia: gdyby bowiem, Kommissya hipoteczna uznała była, tak iak chciał
P ow ód, ze Dekret Króla Saskiego niepozw olił Margrbiemu sprzedaży; tedy Tytułu
własności na nim zagruntowanego, niebyłaby przeniosła z ksiąg konserwatora, do ksiąg
nowych wieczystych, obok Erekcyi w księ
gach dawnych Polskich istnącey: lecz gdy
uznała, ze Margrabia będąc po oycu swym,
dziadzie i daley dziedzicem w księgach da
wnych Polskich, za pośrednictwem Dekre
tu Króla Saskiego, iako sprzedawca dóbr,
kupuiący zaś od niego , z mocy tegoż same
go T ytu łu , iako właściciele do ksiąg kon
serwatora zamieszczonemu zostali; przeto za
mieszczenie tak ie, przeniósłszy do ksiąg
nowych wieczystych, tak z mocy Artykułu
i 42 . iako i z mocy Artykułu i 46 , tem sa

1

f
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mem uznała T ytuły własności dla kupuiących za prawne, nie tylko z samey epoki
Księstwa W arszaw skiego, lecz i z epoki
czasów Polskich , to iest z ksiąg dawnych
wieczystych: albowiem skoro prawność T y 
tułu dziedziczenia Margrabiego, od lat czterechset, przed Kommissyą hipoteczną, z
strony Pozw anych, iako T ytu ł własności
od niego maiącyeh, iest wywiedziona i przez
też Kommissyą za taką uznana; przeto uznanie to, właśnie na spór in mcrito w pły
wa , który o prawność nabycia się toczy.
W szakże pierwszą sprzedaż Książa małe
g o , sam Trybunał, za w y słuchaniem wnio
sków Prokuratora, do ksiąg konserwatora,
wraz 'l Dekretem Króla Saskiego, temuż
konserwatorowi wciągnąć polecił: iakże wice
mógłby to był czynić; gdyby tenże Dekret,
nie pozwalał sprzedaży! — W szakże familiia chciała wnieść do tychże samych ksiąg
protestacyą przeciw alienacyi dóbr, a prze
cież Trybunał, przez Rezolucyą sw ą, ró
wnie za wysłuchaniem wniosków Prokura
tora w y d a n ą , żądanie to oddalił. W s z a k 
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że równie i protestacya w G azecie, wyro
kiem Trybunału za nieprawna ogłoszona
została: zawsze wiec sprzedaż była uważa
na za prawna, a przeszkody do nićy za nie
prawne. Decyzye tc są prawomocne, sta
nowią przeto rem judicatam: i iakże chce
Iłeplikuiący, ażeby Kommissya hipoteczna
mogła była nieuznać prawności Tytułów dzie
dzictwa Pozwanych? iakże ten sam T ry
bunał, decyzye swe, wraz z Dccyzyą Kommissyi hipotecznej, sobie rów n ey, mógłby
przesądzać, i uważać Dekret Króla Saskie
go, za niepozwalaiący sprzedaży} kiedy sprze
daże z mocy iego nastąpione, dla wiary
publiczney, do ksiąg konserwatora, a nastę
pnie do ksiąg wieczystych są zamieszczone.
Gzyliż możnahy dopuścić , ażeby księgi pu
bliczne były dla tego, żeby publiczność za
wodzić i sidła na dobrą wiarę zastawiać ?
K.ommissya hipoteczna, będąc stróżem praw
osób trzecich , mogłażby bez żadnego wa
runku i ostrzeżenia , właścicielami ogłaszać
od Margrabiego nabywców} gdyby Tytuły ich
prawney nie miały zasady? Appellacyą, powia-
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da Replikuiący, założył od tey decyzyi. Czyliz ta decyzya, ma bydź dla tego niepra
wną, źe się iemu niepodoba? Czy sądzi żeby
w Appellacyi pomyślnieyszą uzyskał decyzya ?
Niechby i tak b yło : — lecz 011 dopiero spo
dziewa się uzyskać, a my iuż uzyskali---Sądowi zaś służyć tylko mogą za permowencyą okoliczności, które się stały, nie zaś te,
które się późniey stać mogą.— Tak więc
decyzya Kommissyi hipoteczney, poprzedzo
na Rezolucyami prawomocncmi Trybuna
łu , stanowczy zawsze na sprawę Pozwa
nych w pływ mieć będzie, a tern samem,
mniemanem prawom Pow oda, tamy kłaść
nie przestanie.
c
t
Co do i 4 . Ze Dekret Królewski wzęleU c
dem zamiany Zamościa, na prawa Ordy
nacyi nie ma żadnego wpływu. — Na to od
powiadam.
Dekret wspomniony, będąc w Dzienniku
praw umieszczonym, daie nam przystęp do
korzystania z niego i przynosi dla nas nie
wątpliwą i prostą Analogią prawa , i rozwiczuie dwa ważne pytania: — czyli w du
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chu ustaw teraźnieyszych exystuią Ordynacye ? i kto iest właścicielem fideikonunissowec;o
?
O maiatku
c
Co clo i. Że Monarcha w zamianie Za
mościa , nie uznał bynaymniey istnienia Or
dynacyi, przekonywa ta okoliczność: iz Po
siadacza iey, nie nazywa nigdzie Ordynatem,
lecz prostym właścicielem: nie nazywa Za
mościa dobrami lideikommissowemi; lecz
dobrami dziedzicznemi. Dóbr za Zamość da
nych, nie poleca wcielić do Ordynacyi; lecz
postanawia przeciw nie, ażeby przechodziły
na sukcessorów płci meskiey i żeńskiey.
Co do 2. Że sam Ordynat, to iest, osta
tni Posiadacz, nie zaś familiia, maiatku ta
kowego iest właścicielem, przekonywała nie
tylko powyższe okoliczności, ale nadto i to,
że do] Alicnacyi Zamościa i zmnieyszcnia
przez to Ordynacyi, niebyło potrzeba przy
zywać nikogo z familii, i nie przyzywano
nikogo, lecz prosto z samym Ordynatem
zawarto przed Notaryuszem publicznym Kon
trakt zamiany, stosownie do zapadłego w
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tey mierze , przywiedzionego Dekretu K ró
lewskiego.
W szakże to działo się , nie iuż na mocy
Traktatu Wiedeńskiego; lecz na mocy i pod
powagą Praw Cywilnych
Dekret ten, słu
żyć więc może nie tylko za wyjaśnienie
Artykułu 896. K. C. i stosunku iego do da
wnych Ordynacyów; ale nawet nazwać się
może ustawą przekonywającą o zupełney ich
nieexystencyi w duchu p ra w a ,— a zarazem
i o nicości mniemanych praw fam ilii, do
własności dóhr podobnych.
W szakze to laktam prawodawcze, nie
iest zagraniczne, iest własnego naszego krai u , własnego naszego prawodawcy. Jest w
Dzienniku praw zamieszczone, a zatem ogół
kraiu obowięzuiące, i tein samem Praw a
Pozwanych, iak naymocniey utwierdzaiące:
przeciwnie zaś, prawa Pow oda, w całey
ich rozciągłości, pod każdym względem w
niwecz obracające.
Co do ] 5 . Nakoniec, że Margrabia, przez
sprzedaż dóbr, wykroczywszy przeciw E re k c y i, odpadł od posiadania Ordynacyi, z
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(Wem pierw szej sprzedaży, która mu zada
na w tey mierze śmierć cywilną, a tym spo
sobem sprawa Pozwanych, iest tylko budo
wą z liścia, ludibrium ventis, Jego zaś,
lest tak dobrą, iż przez wszystkie zapory
Ua iaw sic przedarła.
Na to wszystko odpowiadam iak następuie.
W pierwszem piśmie moiem , udowodni
łem : ze Margrabia działaiąc wszystko na
zasadach ustaw krajowych i udzielonego so
bie przez Traktat i Dekret Królewski szcze
gólnego pozwolenia sprzedaży, nie mógł
przez to popełnić żadnego wykroczenia, ani
utracić praw przez też ustawy sobie nada
nych. — Replikuiący czyni zarzut obronie
takowey, że Pozwani nie śmieli mu odpo
wiedzieć wprost na pytanie: — czyli Margra
bia podług E r e k c ji zasłużył na odpadnie
cie , lub nie ? 5 ale starali się tylko złagodzić
niestosownemi, iak mniema, sposobami, po
stępek Margrabiego, iakoby uwłaczaiący obowiązkom względem fa m ilii i Potomności.
Pozw ani, że nie przywiązywali żadney
Wagi do Erekcyi Ordynackiej, prosta przy
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czyna, iż ią nie uważali za praw o, któreby miało bydź wyższe nad Traktaty polity
czne, nad konstytucya kraiową, nad K od ex, nad Dekret K rólew ski, i tyle innych
ustaw i rozporządzeń kray obowiezuiących;
obok których, ona znika i na żadną prawną
nie zasługuie uwagę
W szelako, ażeby
zadowolnić W yzyw aiącego, chce okazać Są
dowi , że według przepisów tcyże Erekcyi,
nie M argrabia, lecz Powód sam , na odpa
dnięcie zasługuie.
Całą Erekcyą w związku swoim z uwa
gą odczytawszy, przekonamy się ła tw o : że
Instytutor wiele przypadków iasno przewi
dział i na takowe zaraz przepisy postano
w ił, kto i iak w razie uchybienia ma bydź
karanym: tam zaś, gdzie nie przew idział,
lub kary szczególney nie przepisał, posta
nowił przy końcu ogólną karę odpadnięcia.
Przypadek dziś z Ordynacyą wydarzony,
bardzo iasno w Erekcyi iest przewidziany i
opisany i zaraz przy nim kara wymierzona.
Oto iest tego wyraźna osnowa.
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„ Idem successor eadem bona haercdita55ria vendendi, oppignorandi, donandi, com9) mutandi, et quovis modo alienandi, et qui95 buscunque contractibus et debitis oncran9? d i, nullum jus et facultatem habeat.44
Otóż mamy ten sam co dzisiay przypadek,
i gdyby się nie był w ydarzył z mocy w yższey władzy, iak wola Instytutora i na inndamencie praw mocnieyszych, niżeli Erekcy a , tedy nieomylnie miałoby mieysce prze
pisana za to kara, iak następuie:
,,Ouod si yero aliquis ausus fu eril, pe95 cunias quasvis super ea bona, quocunque
99titulo contractus, impendere; ipso facto ea
95 pecunia super ea bona data et in bonis
95 eisdem inscripta, amitti et dcperdi debet,
95 neque eandern summam aut summas quas
95^is idem dans et impendens repelcre ju55 re poterit.44
A więc kara wyznaczoną iest na kupuiący c h , lub pieniądze na dobra w iaki bądź
sposób daiących) iż takowe maią im prze
paść i nie maią mieć prawa upominania się
o nie: lecz nie ma za to żadney kary na

5
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Ordynata i bardzo sprawiedliwie: bo cóżto
iego następcom miałoby szkodzić, ze on wziął
pieniądze za dzierżaw ę, na zastaw , na hi
potekę , za sprzedaż; skoro według przepi
su powyższego, ci wszyscy w interes z nim
wchodzący, czynią to na /'esico własne, bez
krzywdy następców: bo widzą dobrze, iż
ze śmiercią Ordynata, kończą się i prawa
iego , a zaciągnione przez niego obowiązki i
żadna czynność, nie wiąże następcy. W y padek podobny, zdarzył się iuż był wszakże
z synem fundatora, który po śmierci oyca,
obiąwszy Ordynacyą, sprzedał był dwa klu
cze. Żaden przecież z Ewentualnych na
stępców , za życia iego, nie pociągnął go o
to do Sądu, ani żądał iego odpadnięcia: lecz
dopiero po śmierci iego, ten , który obiął
po nim dziedzictwo, będąc iuz w prawach
sobie służących i korzystaiąc z przepisu E rekcyi wyżey przywiedzionego, zapozwał
posiadaczy dóbr oderwanych, o zwrot ich
do Ordynacyi i uzyskał wówczas i przy ów
czesnych prawach O rdynacyi, bardzo spra
w iedliw y w yrok, nakazuiacy zwrócić do
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bra: lecz ze to kupno, miało w ówczas co
(lo tych dwóch kluczy, przywiązany pewny
rodzay dobrey wiary; przeto nakazano Or
dynatowi zwrócić szacunek, pod nie ustąpie
niem z dóbr rzeczonych.
Gdyby więc Erekcya była dzis w swey
mocy, tedy Margrabia za czyn swóy, iasne
W tey ze Erekcyi skutki przepisane maiący,
liie na odpadnięcie od Ordynacyi, lecz na
byw cy od niego, po śmierci iego dopiero,
na zwrót dóbr, a w miarę złey w iary i na
utratę danego szacunku, mogliby bydź ska
zani. —
Replikuiący, chcąc odpadnięcie Margra
biego poprzeć wszclkiemi srzodkami, przy
biera w pomoc Erekcyi, A rtykuł 618. K o
ciex u Cywilnego, utrzymuiąc, ze według nie
go , równie zasługuie na odpadnięcie, iako
naduźywaiący prawa przychodów, to ie st:
przez złe używanie rzeczy i iey pustoszenie.
Na to odpowiem, że powszechnie wiadomo
ie st, iż Margrabia nie pustoszył Ordynacyi;
lecz przeciwnie spustoszoną i długami ob
ciążoną, po swoim poprzedniku odebrał, a
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przez to nie był w stanic mieć z niey uży
tkowania , iakie mu zapewniała Erekcya.
Stan ten, upoważniał go właśnie do stara
nia się o zmianę rzeczy, która w takowem
położeniu, przeznaczeniu swoiemu odpowia
dać nie mogła. Do familii należał dozór, a
nawet i prawo w łasności, iak to wywodzi
P o w ó d : czemuż ta familiia nie broniła po
przednikowi M argrabiego, wycinać w pień
ogromnych lasów , które drugie tyle co do
bra były cenione ? czemu nie broniła zacią
gu długu tak wielkiego ? czemu nie dopilno
w ała przynaymniey, ażeby te pieniądze, zaciągnione pod pozorem restauracyi zniszczo
nych przez woynę dóhr i Inwentarzy, nieu
żyto na ten cel zbawienny? czemu nie pil
nowano , ażeby stosownie do E r ekcyi, po
wtarzane było spisywanie Inwentarza rze
czy ruchomych? srebra, kleynoty i inne
kosztowności przez pareset lat zgromadzo
n e, szły na ofiarę P a ry ża , Amsterdamu,
W iednia! W szystko trwoniono i na w szyst
ko patrzano przez szpary: a teraz powstaia
niewczesne głosy, broniąc niby upadku te
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go, co przez ich samych winę upadło. Za
taką oboiętność, za taką nieczynność, czyliż raczey familiia Margrabiemu, a nie Mar
grabia familii stał się odpowiedzialnym? Za
tyle niedopełnionych warunków E r e k c y i,
nie iestże raczey godną odpadnięcia od Or
dynacyi, familiia, a nie Margrabia?
Kiedy w ięc ani według Erekcyi, ani w e
dług Artykułu 618. Kodexu, Margrabia na
odpadnięcie zasłużyć nie mógł j zobaczmy,
czyli uczyniony przez Replikuiącego Mar
grabiemu zarzut podstępu pod Królem ma
iaką bądź zasadę.
Margrabia w memoryale swoim pierwszym
do Króla o pozwolenie wyprzedania się z
kraiu , przedstawił wyraźnie cały swóy za
miar i sposób urządzenia Interessów , aże
by za granicę mógł wyiechać. — Po zaspokoieniu w ierzycieli i zabespieczeniu fundu
szu dla siebie, zbywaiące z szacunku sprze
daży dwa milliony, chciał mieć ulokowane,
sposobem we Francyi używanym , w skar
bie publicznym; przeznaczaiąc na millionie
Majorat dla iednego z fam ilii, a drugi mil5*
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lion na posag swey córce
Propozycyą po
dobną, maiącą zarazem dogodność dla skar
bu w pożyczeniu tey summy, Replikuiący
bierze za podstęp pod Królem i że Margra
bia przez to subreptitie i dolose Dekret od
tegoż Monarchy wyiednał.
Zobaczmy, czy zarzut podobny wytrzyma
zdrowe rozumowanie.
A rtykuł 1116. K G . naucza, że podstęp
iest w ten czas, gdy sposoby używane są la
kierni , iż się z nich oczywiście pokazuie,
ze bez tych sposobów, nie byłoby nastąpiło
zezwolenie. — W idzim y zaś , że tutay sta
ło się zupełnie przeciwnie: bo Monarcha
bez pożyczki dał zezwolenie, a więc bez
tych sposobów, które go, podług Repliku
jącego, skłonić miały: co dowodzi iasno, że
propozycyą Margrabiego, nie była środkiem
osiągnienia decyzyi, ani też żadnego na nie
nie miała wpływu. Tak więc ani subrepti
tie , ani dolose, Dekret Królewski nie zo
stał wyiednanym : lecz owszem w sposób
nayotwartszy; gdyż Margrabia przed Monar
chą nic nie za ta ił, fałszu żadnego nie u ż y ł,
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ani też niesprawiedliwej przyczyny, żadney
nie położył. — Czemuż raczey Replikuiący
nie pow ie, że Margrabia chciał Króla zo
bowiązać , ofiaruiąc dla skarbu dwa milliony pożyczki? Gdyby K ró l, przyiął był tę
ofiarę i warunek utworzenia na niey majo
ratu, byłby przynaymniey okazał do Majoratu
przychylność ; przeciwnie zaś , przeinilczaiąc ofiarę, pokazał przez to, że nawet szcząt
ku Majoratu mieć nie chciał i dla tego też
to podobno, na prośbę, względem Erygo
wania Majoratu, na tych trzech kluczach,
od sprzedaży wyłączonych, nic nie wyrzekł.
Gdy więc do Margrabiego żadne wykro
czenie , a z tąd odpadnięcie zastosować się
nie da; zobaczmy raczey, czyli sam Repliku
iący nie zasługuie na nie.— Zostawmy sąd
samemu fundatorowi w tey mierze. "W całey Erekcyi widzimy, iak fundator zaleca
swym następcom cnoty, nieskażoną sławę i
dobre zawsze o Imieniu mniemanie, a wrszczególności w iednym Artykule tak m ów i:
„ Quod si facto alicpio, idem successor
„ contaminatus s it, quo fama , existim atio-
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,, que Fam iliae nosti'ae dedecoretur , ta„ lis a successione ea remoyeri debet, atque
,,exhaeres sit.“
Oskarżać Stryia o podstęp względem Mo
narchy, kiedy ten , z nay większą otwarto
ścią, iak widzieliśmy, postępował. — Chcieć
go wyzuć z maiątku, kiedy te n , maiątkiem
do siebie prawnie i słusznie należącym, tak
hoynie go obdarzył. Stosować do niego śmierć
C yw iln ą, na którą iedynie zbrodniarze w y
rokiem Sądu bywaią skazani; nie iestże to
ubliżeniem i niewdzięcznością? Byłoż to za
czasów fundatora cnotą? Stanowiłoż to do
bre o familii mniemanie? Dobra sława Imienia, niemoże także bydź pomnożoną przez
chęć odięcia praw kilkuset familiiom, do
brą w ia rą , bo na mocy ustaw krajow ych,
nabytych. — W szystkie te familiie, zamiast
oddawać Iinieniowi cześć i uwielbienie, iakie sobie fundator w następcach swych za
m ierzył, miotałyby złorzeczenia i przeklęstw a; a tak Powód postępowaniem swoiem,
szkodząc widocznie dobrey stawie Im ienia
( bonae existimationis fa m ilia e ) zasługuie
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według E rekcyi na usunięcie i wydziedzi
czenie , słowami fundatora, ,, a succe&sione
rem o v eri d e b e t , atqu e e x h a e i'e s sit.ii
Czytamy w E re k c y i, iak fundator tros
kliwym był o zaspokoienie wierzycieli swo
ich, iak w tey mierze upominał o to K u 
ratorów, iak im przekładał przed oczy wia
rę i sumienie , — fid e m in an im u m et conscien tia m illorum , p r a e oculis M is itnpo n e n d o ,t4 Jakże więc mógłby wziąść za złe
i wydziedziczać Margrabiego za to; że pra
gnął zaspokoić Rodzicielskich i swoich w ie
rzycieli, drogą ustawami kraiu przepisaną,
nie chcąc bogacić się krzywdą cudzą, i ścią
gać złorzeczeń na lmie ? !. Czytamy daley,
iak tenże fundator umiał szanować ustawy
krajow e, iak znał to dobrze, iż zachowanie
Ordynacyi, nie od woli prywatney familii,
nie od iey bezużytecznego, przeciw usta
wom , oporu; lecz iedynie od woli Monar
chów i ich protckcyi i opieki byt iey zale
żał : z tego to powodu, nie fam ilii, lecz
Królowi i iego następcom w opiekę ią od
dał. — ,, Ipsum itidcm screnissimum Regem
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„ e t ejus Ssores serenissimosPoloniae Reges,
,, Pntronos, Promotores, Conservatorres ,
,^et Defeji$ 07'es supremos, lmjus Ordina„ tionis meae eonstituo.44 Gdyby przeto usta
w y Krajowe Instylueyom podobnym były
przeciwne w (Vwczas, iak dziś przeciwnemi
bydź się okazały; czyliż m ówię, tenże fun
dator > równie iak M argrabia, dla spokoyliości i uszczęśliwienia wspólnego fam ilii,
nie byłby tych samych przedsięwziął środ
ków ? Cnoty tak obywatelskie , uczucia dla
familii tak przychylne, mógłżeby fundator
poczytać Margrabiemu za wykroczenie ? —
Upadaia Trony, upadaią narody!.— mogłażże Ordynacya Myszkowskich nie uledz w pły
w ow i czasu i okolicznościom,7 które siec na
nię , bez winy Margrabiego, ze w szystkich
stron zm ów iły?— Klęski woyny, zniszcze
nie dóbr i lasów, wytracenie Inwentarzy,
obciążenie długam i, oboiętność na to wszy
stko w dozorze familii i w opiece Rządu;
sąże to czyny ostatniego Margrabiego? Jegoż to zła ch ęć, iegoż to wina upadku?— •
Szczątki dość znaczne, bo ieszcze i godność
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i świetność Imienia, stupięćdziesiąt Tysiąca
mi dochodu, utrzymać zdolne, przez niego
z krzywdą w łasną, z krzywdą swey córki
i w nuków , dla familii ocalone, maiąż go
czynić ła m ią c y m obowiązki w zględem te y ze f a m i l i i i p o to m n ości? I

N ie.— Takhy nie sądził fundator.— Tak
nie osądzi nikt dobrze myślący
Tak nie osądzi Sąd Sprawiedliw y!
Co do potomności. -— T ey sic nie lęka
Margrabia. — Odda ona cześć winną iego
czynności; bo patrzeć iuż nie będzie okiein
przesądu.
Gdy więc w tym sposobie rzecz się iuż
zbliża do końca, rzućmy uwagę na wszystkie
piętnaście rozebranych punktów Repliki Po
woda
Jeden wszakże tylko iest panuiący , że w ła ścicie le m

Ordynacyi czyli fidei-

kommissu, iest w ed łu g n ie g o , cała famialiia.

Z tego wypłyAva
podrzędna. —

r e s z t a , która

iest tylko

L e c z ieśli to ma bydź sporem;

ted y sam P o w ó d naylepiey go rozstrzyga.—
W ł a s n o ś ć , p o w ia d a , ca łey f a m i li i : —
czegóż sam ied en ,

a dla

chce ia p rz y w ła s zczy ć
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dla siebie ?! — Skoro własność wszystkich ;
więc każdy członek familii iest współ
właścicielem. .— Dla czegóż sam ieden Po
wód powstaie za w szystkich; gdy wszyscy
milczą? — Dla czego używa Imienia familii;
gdy od żadnego iey członka pełnomocnictwa
nie składa?— Dla czego upomina się o ich
iakoby interes; gdy działa przeciwko ich in
tereso w i?— Dla czego pozywa tych, co roz
rządzili swoią własnością; skoro nie zaprze
cza, że maią do niey prawo ? — Do podzia
łu , powiada, (co iedno iak do sprzedaży) po
trzeba zezwolenia wszystkich
A dla czegóż
do niepodzielności sam ieden chce wszyst
kich przymusić ? Gdy przeciwnie według
praw własności, do niepodziału potrzeba iednomyślności wszystkich; a do podziału do
syć iest wola iednego. — Margrabia więc ,
choćby sam ieden przeciwko wszystkim ,
mógł to zrobić sam co zrobił wspólnie z
drugiemi: lecz tego, czego chce Pow ód,
chociażby razem z wszystkiemi, bez Mar
grabiego iednego, zrobić nie iest mocen. -— •
I iakże więc sprawę Pozwanych nazwać
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mógł z liścia budową; gdy nie Pozwani, lecz
on sarn, sprawy tey iest budownikiem? —
U lepił on ią z różnorodnych żyw io łó w , sofizmami spoionych, i sądzi ią bydź tak dobrą, źe się p r z e z w szystkie za p o ry , iak mó
w i, n a iaw p r z e d a r ła . — L ecz chociażbyśmy odrzucili wszelka oczywistość praw i
słuszności ze strony naszey; chociaźbyśmy
wikłaninę iego wzięli za w ęzeł Gordyiski:
to przecież tego zaprzeczyć nikt nie zdoła;
że w ęzeł ten, Błogosławioną Ręką A l e x a n d r a ,
przy zamianie Zamościa został prze
cięty. —
Podobało się Powodowi, przy końcu R e
pliki , przyznać mi w obronie biegłość, któ
ra iednak sprawy Pozw anych, iak m ów i,
dobrą uczynić nie mogła. ■
— Chętnie mu
przyznaię, że sprawa zła, przez naybiegleyszą obronę, dobrą się nie stanie. — Ma te
go wszakże przykład na swoićy własney__
Co do m nie,— ■Bóg mię niech broni ! iak
mię bronił dotąd; ażebym zdolności moich,
ieżeli mam iakie, poświęcać miał złey spra
wie ! Prostak bez nauki, Dziecko bez uspoG
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sobiema, staią się wymownemi 3 kiedy czuią dolegliwość.— Przeciwnie i Demostenes
i C icero, straciliby byli cały w p ły w , cala
m oc, cały urok swoiey wymowy 3 gdyby
złych spraw byli bronili.— Kto do zdolno
ści um ysłu, nie łączy przymiotów serca 3
ten nigdy wymownym nie będzie
Nie na
to poświęcałem się nauce praw a, ażebym
komu wydzierał własność 3 lecz żebym bro
nił wydarcia
A kiedy w ten sposób do
pełniałem obowiązków powołania mego, w ła
śnie ta Reputacya, ściągnęła na mnie nie
szczęśliwe Interesa Margrabskie. -— Od cze
góż ie zacząłem ,— czyliż od pieniactwa?
Nie byłaż pierwszem mem dziełem na wstę
pie ugoda z familią ?«— Znałem , ze Mar
grabia miał do całości prawo: lecz chcia
łem zapobiedz pieniactwu inie chciałem bydź
narzędziem processu pomiędzy familią. —
D ziś, kiedy wystąpił przeciwko nam nie
spodziany Pow ód3— uczynił nam zaszczyt:
żeśmy mogli przed sądem i publicznością 0kazać otwarte postępowanie nasze: żeśmy
mogli zawstydzić wszelkie zarzuty: żeśmy
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nieprawność prawem odparli, a przeciw
niesłusznem roszczeniom naywidocznieysz^
postawili słuszność.
Czyn Margrabiego z ustawami i tak iaW n ą sprawiedliwością
i słusznością zgodny ,
Tranzakcya familiyną uświetniony, równie i
od. W a s , Sprawiedliwi Sędziowie! za nie
wzruszony uznanym zostanie: bo tam, gdzie
prawo i słuszność, towarzyszy czynom; tam
sprawiedliwość cliętnie dyktuie wyrok z
niemi zgodny.

S Ą D Z IE P R Z E Ś W I E T N Y l
Gdy iuż cały stan sprawy wyiaśnionym
został, gdy iuż z oboiey strony, iak się zdai e , nie ma nic do dodania: niech ieszcze
Sąd raczy zwrócić swą światłą uwagę, na
tak gorszące w wieku naszym wyrazy, przez
Powoda, w końcu Repliki umieszczone.—
Oto ich osnowa: ,,Jak nikt nie powinien w dzie,, r a c się av obce .dziedziny, tak też nie po,, winien dopuszczać , aby w iego własnych,
5, obce siedziały p le m io n a .'**— Co to iest
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wdzierać s ię ? ! Co to są obce plem iona? t
'W yrok W asz, Sprawiedliwi Sędziowie! niechay obiaśni i przekona Przeciw nika, — że
Kontrakt kupna i pod poAvagą P raw zawar
ty, nie iest wdarciem się w obcą dziedzi
nę : -— a Polak f na ziemi oyczystey zrodzo
ny, w żadnym ićy zakącie, nie iest iey ob
eem plemieniem*
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