


N O T A N D A  H IS T O R I C A .
Król pruski znał dobrze, że poprawiony los lutrów y kalwinów  

w Polszczę, bardzo wielu m ieszkańców z jego kraju despotycznego  
mógł ściągnąć do w olnego polskiego kraju, ale znał y  to oraz, że 
naród polski wówczas był ieszcze tak żwawo przeciwny w szelkiey to- 
lerancyi, iż przewidywał z pewnością, iż w szelkie w tym gatunku ten- 
tamina, a osobliw ie tak raptowne y nadm ierne, koniecznie pociągną  
za sobą straszliwe w Polszczę zburzenia, które y  owszem wystraszą  
z niey, a do jego kraju zapędzą ieszcze y tę małą część dyssydentów , 
a osobliwie Niemców, którzy się ieszcze przecie w Polszczę znaydo- 
wali wówczas, a w tym zamięszaniu domowym Polski przewidywał 
tudzież zepsucie ieszcze gorsze, już wtedy dość niedobrego stanu 
y  rządu Polski, w którym on zawsze widok sw oich zakładał pom yśl
ności. Dlatego on uczynił się wrzekomo gorliwym  pomagaczem zamy
słów Imperatorowey favore dyssydentów  w Polszczę.

Repnin w edług rozkazów swoich, publiczną w Seym ie miał audyen- 
cyę żądaiącą porów nania dyssydentów z katolikam i1). Ta inszego  
skutku nie miała, tylko nayzapaleńsze katolickie sprzeciwiania, do roz
szerzenia których miał mowę naygorętszą Sołtyk biskup krakowski; 
tak dalece nią oburzył umysły prawie w szystkie seym uiącycb, że przy
tomni tey sessyi dyssydenci nayokrutnieyszych ostateczności sądzili 
się bydź bliskiemi, a nikt odwagi nie miał odezw ać się choć z nay- 
umiarkowańszą reprezentacyą do umoderowania w szczętego pożaru 
W tedy król, widząc bliski moment, w którym u n a n im iter  byłoby sta
nęło prawo naysroższe przeciw dyssydentom , nayobrażliwsze dla Impe
ratorowey, a tymsamym nayniebespiecznieysze dla kraju, hazardował 
sam osobiście podnieść g ło s 2), którym król stempił zamach prześlado- 
wniczey gorliwości, zwracaiąc attencyą publiczności na objekt w cale 
inszy, który przez solenność swoią y długość ceremoniału przerwał 
materyą, będącą na stole, y  dał czas, iż ochłodły umysły seymuiących  
y dały m ieysce reflexyi tak dalece, że lubo biskup krakowski pow tó

') M. P. Ta audyencya R epnina była h 9bris 1766 a B enoit o toż sam o
10 9bris.

2) V ide m ow ę królew ską dnia 11 8bris 1766 w  Zbiorze m ów  królew 
skich.
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rnie potym mówił, juź odnowić nie potrafił tak żw aw ey gorliwości 
tego dnia.

Mowa królewska kończyła się na wezwaniu do Laski W ielkiey  
K oronney Xcia Lubomirskiego Strażnika W . Koi? a zięcia X içcia Czar
toryskiego, W ojewody ruskiego, za którego gdy zwykłym obrządkiem  
Senatorow ie dziękowali pocałowaniem ręki królew skiey u tronu, Xże 
W ojewoda ruski swoim dawnym, wujowskim jeszcze tonem, pow ie
dział tylko królowi to słowo jedno: Optime.

Ta pochwała, lubo niby ściągała się do obrotu, ważnemu interes- 
sowi dyssydenckiem u danego, bardziej jednak wyrażała ukontentowa
nie teścia z protnocyi zięcia, który wprawdzie w yrobił sobie był re- 
kom endacye w instrukcyach y  w mowach wielu posłów, które to zda
wały się  wyobrażać Vocem populi, aby Lubomirski Strażnik poszedł 
prosto do Laski W ielk iey K oronney po śm ierci B ielińskiego, mimo 
wuja sw ego Mniszcha, naówczas Marszałka nadw ornego koronnego.

Prawda y to, że z wielu przymiotów Lubomirskiego można się 
było spodziewać um iejętnieyszego urzędowania z n iego, niżeli z Mni
szcha. Lecz te dogodzenie królewskie dla familij Czartoryskich, y niby  
dla seymuiących, stało się jedną z znacznieyszych przyczyn blisko na- 
stempuiącey burzy krajowey.

T ę M niszcha urazę dzielili zaraz z nim w szyscy P otoccy, Sołtyk  
biskup krakowski, y  wszystkie te pryncypalne osoby, które w ostatnich 
leciech Augusta III przodkowali w partyi, wówczas walczącey z królew
ską familią: żona tegoż Mniszcha, Brühlôwna z domu, (jak mówiono 
wówczas) mieniła bydź dla siebie osobistą krzywdą, że król nie jey  
zdawał się przyznawać pierwszeństwo wdzięków, a przytym odięcie 
bratu jey , Karolowi, Starostwa spiskiego, zakwestionowanie J u r i s  Com- 
m u n ica tiv i  jey  danego od Augusta III na Starostwo białocerkiewskie, 
łączyła także do liku powodów sw ego nieukontentowania. W ielohorski, 
kuchmistrz koronny, wielki jey  zdawna czciciel, Czacki, kuzyn jego, lubo 
był mężem córki zeszłego kanclerza Małachowskiego; lubo z tego pow ino
wactwa walczył przeciwko Mniszkowi w ostatnich leciech Augusta III, 
jednak przez fanatyzm źle zrozumianego katolicyzmu y  republikanizmu 
y  przez przyrodzone sarmackie przesądy (lubo z inszych miar cnotliwy 
człowiek) przyłączył się do opozycyiney przeciwko królowi partyi 
z liczbą innych, którzy tym latwiey do opozycyi wciągnąć się dali, im 
częściey widzieli poznaki nieżyczliw ości samychże Czartoryskich do 
króla.

T e nasiona wewnętrznych rosterków między Polakami widząc, B e
noit, minister pruski, niezaspał okazyi dodać wzrostu tymże nasionom. 
Imieniem pana sw ego począł przekładać żywo Repninowi potrzebę za
pobiegania zgadywanym czyli supponowanym przez n iego zamysłom  
króla polskiego. W iedział Benoit, że zazdrośni zmarłego Keyserlinga  
usiłowali go czernić przed Imperatorową, jakoby się dał oszukać na 
Seym ie konwokacyinym, gdy rzeczono, że materye skarbowe na sey- 
mach via ju d ic ia ria  odbywane bydz miały. Straszył Repnina, że jako 
młodemu ambassadorowi, jeszcze łatwiey emulowie jeg o  zaszkodzić 
u pani potrafią, jeźli on nie zatamuie rozszerzania się w  Polszczę  
p lu ra lita tis ,  w oczach sąsiadów naszych straszydłem zwaney.
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Osobliwie natęż}?} Benoit w tey mierze starania po dniu, w któ
rym udało się królowi wianimiier, bez deliberacyi, uzyskać w tymże 
seymie ustanowienie korpusu kadetów, gdy zrzekł się dobrowolnie król 
200,000 złł. intraty, którą miał z ceł w ewnętrznych, y  gdy darował 
Rzplcie przeszło 2,000,000 zł. —  koszt w pierwszym dwuleciu sw ego  
panowania, na zupełną erekcyę tegoż korpusu x).

Sama ta okazałość pom yślności króla polskiego umacniała argu
menta Benoita. Chwycił się ich Repnin; ku przywróceniu Liberi Veto 
w nayobszernieyszym  sensie, Czartoryscy mienili w idzieć porę dla sie 
bie naypodchlebnieyszą. 2  jedney strony obiecywali sobie naywiększe  
kredyta w narodzie, potakuiąc głośno fanatyczney zapalczywości prze
ciwko dyssydentom . Z drugiey strony, także przeciwko własnemu św ia
tłu y przeciwko tylokrotnym własnym powieściom, uczynili się czcicie
lami Liberi Veto, razem y Sarmatom y Moskwie y Berlinowi posłu- 
guiąc.

Gdy król przedsięwziął pisać do Imperatorowey z przełożeniem, 
że wykonanie całkowite y raptowne w oli jey  względem dyssydentów , 
pociągnie za sobą niechybnie naygorsze dla Polski konsekwencye: gdy  
te przełożenia dobranemi wyrazami słodzić chciał król, aby nieobrazić 
gurnom yślności Imperatorowey, tak jak doradzał sam Repnin (ieszcze  
wtedy dobrze życzący królowi), Xiąże W ojewoda ruski zaostrzał y owszem  
coraz bardziey styl listu królew skiego. Trzy razy w jednym dniu od 
króla jeździł brat jego, X że Jędrzey, w targach (prawie o każde słowo  
tego listu, a W ojew oda ruski ustawnie powtarzał: „król powinien w jak- 
naytęźszych ekspressiach w tey materyi pisać do Imperatorowey, ina- 
czey podpadnie nieprzebłaganey censurze narodu“— y ten list n ieszczęsny  
p oszed ł2).

Srogie tego listu konsekw encye obaczymy niżey.
W kilka dni potym, gd y  W ielhorski proponował prawo, gruntu- 

iące Liberum Veto w  nayrozleglieyszym  sensie, n ie wstydził się Xże  
W ojewoda ruski (który w całym życiu swoim inaczey wotować nie- 
zwykł jak w kilku wierszach) tego dnia czytać trzyćwiartkową mowę 
na poparcie tey  propozycyi W ielohorskiego, y  stanęło to chańbiące 
prawo. Lecz nienatyin skończył; ogłosił takoż X że W ojewoda ruski, że 
składa marszałkostwo konfederacyi generalney koronney, chcąc przez 
to samo zniszczyć poniekąd stan konfederacki, to iest pluralitatis, w któ
rym zostawała jeszcze cała Rzplita, y pod którym jednak dotrwał jeszcze  
ten seym aż do końca. Gdy złożył laskę konfederacyi W ojewoda ruski, 
napisał król skrypt bezim ienny pod tytułem. „ U w ą g i  d o b r e g o  o b y 
w a t e l a  n a d  m e m o r y a ł e m  r o s s y i s k i m  i p r u s k i m  11 9 b r i s 
p o d a n é m “. 3) (Vide Diariusz), oraz z naypoufalszemi swemi naradzał się, 
czyli wystawić now ego Marszałka konfederacyi generalney, czyli uprzeć 
się circa pluralita tem seymuiących przy utrzymaniu na zawsze większości 
głosów  na obradach publicznych, y  przy ustawie względem dyssyden
tów średniey, między zbytecznością żądań m oskiewskich, a zbyteczno-

') V ide Constituti (s.) Diariusz y Zbiór m ów  królew skich  w  dniu 23 
8bris 1766.

s) V ide in archivo list królew ski sub data... 
г) D opisek  m iędzy w ierszam i М. P.
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ścią fanatyzmu sarmackiego. Aliści gdy Repnin y  Benoit także podali 
noty ( v i d e  d i a r i u s z u  i i  g b r i s  1 7 6 6  Ł) które się prawie dekla- 
racyi w oyny równiały, Zamoyski, ów cnotliwy kanclerz, przyszedł do 
króla y rzekł te słowa: „Każda chałupa w Polszczę zgorzała, każda
kropla krwi w niey rozlana, będą ciężyć na Twoim, królu, sumieniu, 
jeśli się przy tym pozornym heroizmie zasadzać zechcesz. Moskałów  
iest w Polszczę kilkadziesiąt tysięcy, Prusacy się z niemi złączą zaraz, 
a Austryacy się za nas bić z niemi nie będą".

T e słowa odwróciły króla od rezolucyi desperackiey y  daremney 
obrony, ile gdy widział przeciwko sobie wszystkie nayznacznieysze fa
milie obydwóch nawet Partyi, które sobie były przeciwne za Augusta 
III?_ y dla tego król uległ, a z tey okazyi ową sławną mowę na dniu 
22 ębris 1 7 6 6  (vide Diariusz) powiedział Tyzenhauz, wówczas Koniu
szy, potym Podskarbi Nadworny Litewski. Od tego momentu Repnin 
oziembił swoią poufałość z Królem, a zdał się już całkowicie bydz zwią
zanym z Xięciem W ojew odą Ruskim y z Córką Jego, y  zdał się oraz 
tak bydz zupełnie ukontentowanym  tym zbiciem Liberi Veto, jakoby  
iuż wcale niedbał o interes Dyssydencki, który więc na tym Seym ie 
poszedł tak ostro przeciwko nim, że prawie domierzył zapędów ow ey  
pierwszey m owy Biskupa Krakowskiego: Y Czartoryscy y  w szyscy
prawie tak rozumieli, że y  w samey Carowey owa protekcya nad 
Dyssydentam i już ostj^gła y minęła, jako przemiiaiąca tylko błyskotka 
miłości własney, a że za uwielbienie Liberi Veto będą Czartoryscy na 
zawsze faworytami Rossyi, y przeto przemagaiącemi nad królem. W  tych 
suppozyciach od końca Seymu w Nowembrze 1 7 6 6  r. zostawali Czarto- 
rj'scy aż do Marca 1767I?, acz zdumieli się wtedy, gdy Im przez Rep- 
nina oświadczyła Imperatorowa, że jako doznała wdzięcznie Ich do 
siebie przywiązania w materyi Liberi Veto, tak ufaiąc Ich zupełney dla 
siebie powolności, wzywa Ich teraz do uskutecznienia całkowicie po
dług Jey żądania D yssydentów  y  Dys-Unitów z Katolikami, y dał Im 
Repnin jasno poznać, że to była kondycya trwałości dla nich podpory 
M oskiewskiey.

Przerażeni Czartoryscy tą niespodzianą propozycią, w którey wi
dzieli splamienie siebie w Narodzie, po tak głośnych odkazywaniach 
sw ego katolicyzmu nietoleranckiego, nienaleźli na razie inszego w y
biegu, tylko mówiąc, że jako żadney ważney rzeczy w Polszczę czynić 
nie powinni bez króla, tak tymbardziey tey, nad wszystkie inne tru- 
dnieyszey Imprezy, podiąć się niechcą bez króla. Jak tylko Repnin to 
usłyszał, tak nagle przedsięwziął przez innych sw ego dokazać. Udał się 
do Potockich: Radziwiłłowi (który po przegraney Słonim skiey Batallij 
exulantował) dał wiedzieć, że nietylko Moskwa mu wszystko przeszłe 
daruie, ale że y  w naywyższym  kredytu y mocy stopniu go postawi. 
Hetmanom, osobliwie Branickiemu, Rzewuskiemu y  Sapiehy (s.) obiecał 
powrót prawie całey dawney Ich mocy.

Podskarbiemu W esslow i takoż powrót prawie całey dawney Pod- 
skarbińskiey mocy. M niszechowi y  Żonie Jego, y  Potockim uczynił 
wielką nadzieię detronizacyi Stanisława Augusta. Na te lepy lgnęli ci

■) M. P.
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wszyscy, y zjechali się prawie w szyscy do Radomia w Maju 1767ÍL y W o
jewoda Kijowski, Potocki, spytał się, czy nie od ogłoszenia Interregni 
zacząć trzeba? Odpowiedział mu Carr (z Dziada Szkot, ale z Oyca już 
Moskal) y Pułkownik Moskiewski, z ramienia Repnina tam posłany, „że  
odmiany Tronu w Polszczę Imperatorowa niechce, ale chce, żeby Dys- 
sydenci y Dys-Unici byli zrównani katolikom. Ż e b y  prawa kardynalne 
podług Je y woli były stanowione w Polszczę, y ż e b y  z teyże konfe
deracyi Radomskiei Ambassadorowie byli wysłani do N iey z prośbą, 
aby Im zbroyno pom ogła do tych zamiarów, y ż e b y  skutek y  trwa
łość onych zagwarantowała“.

Gdy się o to zaczął targować W ojewoda Kijowski, Potocki, zasa- 
dzaiąc się na zapowiedzianej Mu detronizacyi Stanisława Augusta, po
wiedział Mu Carr: „Nie masz tey obietnicy na piśmie, słowne powieści 
musiałeś złe zrozumieć: A le  to, co Ja Ci mówię, musi bydz wykonane 
przez W as wszystkich tu zgromadzonych, bo W as niewypuszczę, poki 
nie podpiszecie: Oto patrzcie na te kilkanaście tysięcy woyska y  na
bite harmaty, które Radom otaczaią do koła“.

Za tą perswazią w ysłano do Moskwy w charakterze Ambassado- 
rów, prosząc o gwarancyę w zwyż wyrażonych punktach, Potockiego, 
Kraycz: Koron, Szwagra W ojew ody Kijowskiego, Pocieja Strażnika 
Litt° zięcia Jego, O ssolińskiego, Starostę Sandom irskiego, a szwagra 
Potockiego K rayczego, y  W ielhorskiego, kuchmistrza koronnego.

Ta Radomska Konfederacya rozeszła się zaraz po całey Polszczę. 
Mniszech, gardząc Marszałkowstwem już tylko Nadwornym, rezygnował 
one, favore  Siostrzeńca Sw ego, W ielopolskiego, Chorążyca Koronnego. 
Sam w tytule tylko Generała W ielkopolskiego zrobił się Marszałkiem 
Konfederacyi W ielkopolskiey, do czego Mu influencya siedmiu grodów, 
złączonych w Jego urzędzie, w iele pomogła.

Jeden z pierwszych kroków tey Konfederacyi W ielkopolskiey był 
ten, że kazała, iżby za dukat holenderski brano w Polszczę 18 złotó
wek tych, które według ustawy Seymu 1766Î. taki wewnętrzny miały 
walor, iż i 6 3/4, czyli 67 groszy srebnych, wyrów nyw ały prawdziwie 
wartości dukata; w ięc ta ustawa Konfederacyi 5 groszy srebnych ka
zała tracić daremnie krajowi na każdym czerwonym złotym (lub jak go 
króciey nazywaią —  dukacie). Powód Rządzących tą Konfederacyą był, 
żeby przez to króla zmartwić y czyny Jego znikczemnić. A le ten po
chop niemiałby był skutku, gdyby do niego iedno błaha przyczyna nie 
pom ogła była, a to była nie insza, iak iedne lenistw o przyzwyczaioney  
od dzieciństwa publiczności Polskiey, liczyć 18 złotych idealnych w du
kacie, zaczym przykrzy się jey  łamany rachunek tych 16 złotych y trzech 
ćwierci redukować ustawnie w każdey opłacie na 67 groszy srebnych. 
Tey małey zawadki, a za nią tak wiełkiey szkody byli byśmy uniknęli, 
gdyby się Borch, w ówczas W ojewoda Inflantski, a po tym Kanclerz 
Koronny, który się nayw ięcey zaymował ustanowieniem now ey stopy  
monety, dał był uprosić, aby po prostu 16 złotówek, troszeczkę więk
szych co do wagi y  miary, a w wartości w ew nętrzney równiuteńkich 
tym 163/4, kazał był wybijać w cenie jednego dukata.

Tym sposobem  porachunek codzienny y  comomentalny byłby się 
stał nietylko dla całej Polski ale y dla Cudzoziemców nierównie łatwiey- 
szym. Lecz Borch, zbytnim upodobaniem w  sw ey subtełney arythme-
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tyce, potrafił sw oy upór udać za iasnieysze światło, którym równie jak 
nieprzegadaną mównością swoią cmił y zagłuszał drugie osoby, które 
w R “_ 1765 składały schadzki, ku uregulowaniu now ey m onety y  Men
nicy Polskieý odbywane. Do tych schadzek należeli Podskarbiowie 
y  Kommissie Skarbowe, wówczas będące: Kanclerze, Czartoryski, Za
moyski y Przezdziecki, czasem Xze Czartoryski, Łow czy kor., Rzewu
ski Pisarz, Bracia K rólewscy y Moszyński, w ów czas Stolnik Koronny 
y  Unruch Starosta Hammersztynski. Z tych wszystkich Moszyński 
y  Unruch tylko znali gruntownie dzieło menniczne, Moszyński przez 
applikacyą swoią, Unruch przezto, że w Saksonij bywał przez lat kilka 
dyrektorem mennicznym, ale Ich umieiętność y nauka nieważyła tyle 
w umyśle Xiążąt Czartoryskich y  drugich Kanclerzów, którzy naywię- 
cey we wszystkich interesach publicznych w Polszczę znaczyli, jak ie- 
den Borch.

Tu wypada opowiedzieć, że od dnia Elekcyi król ustanowił zwy- 
czay, że codzień o godzinie XII poludniowey zieżdzali się do niego  
Xiążęta Czartoryscy, Kanclerz y  W ojewoda, Zamoyski, którego król 
zastał W oiewodą Inowrocławskim, a potym go zrobił Kanclerzem W . K. 
Przedziecki, którego król zastał Referendarzem Litt™, potym go zro
bił Podkanclerzym Litt™, Xiąże Lubomirski, którego król zastal Stra
żnikiem Koronnym, a zrobił go Marszałkiem w. kor.; Xżę Kazimierz Po
niatowski, którego król zastał Podkomorzym kor., Xżę Michał Ponia
towski, wówczas tylko Opat Czerwiński, który potym Prymassem umarł 
y Ogrodzki, którego król zastał bez urzędu, ale go potym zrobił P isa 
rzem a na końcu Sekretarzem kor. świeckim; a czasem bywali przy
tomni tym codziennym konferencyom  y  Xiąże Jędrzey Poniatowski, 
brat przed-naymłodszy królewski. Tych osób wyobrażenie należy w y
stawić czytelnikowi.

J u ż  X i ą ż ą t  C z a r t o r y s k i c h  poznał wyżej czytelnik.
J ę d r z e y  Z a m o y s k i ,  brat naym łodszy ordynata Zamoyskiego, 

w pierwszey młodości sługiwał w oyskow o w Saxonij, potym bez prze
chodzenia przez insze cyw ilne stopnie ani funkcye, został W oiewodą  
Inowrocławskim, bez znaczney ieszcze przychylności do żadney partyi 
y  prawie nie znany z sentym entów  swoich politycznych; w tym będąc 
stopniu, przyszło mu wotować z kolei in Senałus Consilio Roku 1762 
die 27. Octobris.

Ten głos jego, wcale zelantski, im mniey był spodziewany, tym 
większą utworzył dla niego opinią, którą dla n iego zaczęła była fun
dować sprawiedliwie y  przykładnie sprawowana Laska Trybunalska Ico- 
ronn. w Ru 1760.

W  prywatnym pożyciu, uczciwość y łagodność czyniły go y  ztąd 
szacowanym. Powszechna approbacya uwielbiła wybór króla Osoby 
Jego na Kanclerstwo. Na tym urzędzie jednak cnotliw ości tylko za
chował zaszczyt, lecz poznano w Nim mierność talentu ministrowskiego, 
która mu też z w łasnego znać sił poczucia zawsze cichość y  modestyą 
zachowywać kazała.

P r z e z d z i e c k i .  Podkanclerzy Litewski dowcip y  biegłość miał 
znakomitą w tey sferze, która przez czas panowania Augusta III była 
iedynym  prawie okręgiem zatrudnień Polaków. Statut Litewski y Sey- 
mikowe roboty znal dobrze, im zaś bardziej z natury był trworzliwym,
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tym więcej nadrabiał ostrożnością y wybiegami, tak dalece, że nad 
miarę prawdy y słuszności u wielu uchodził tylko za franta; przj^tym 
żartobliwy, zabawny, o maiątek skrzętny, b}’} ulegaiącym dla tych,
o których trzymał, że ich powaga w umyśle królewskim przemagać 
będzie nad własnym króla zdaniem, a przeto równie y przez wdzięcz
ność iednostaynie przywiązanym był do Xcia Czartoryskiego, Kancle
rza, y Lubom irskiego, Strażnika koronnego.

T e g o i u ż  w y ż s z e  k a r t y  po w ielk iey części poznać dały; 
trzeba tylko dołożyć, że do inszych pobudek, które go czyniły niechęt
nym królowi, przyłożyła się osobista Jego zazdrość do braci królew
skich, osobliw ie po oddanym przez króla bratu starszemu Starostwie 
Spiskim, którego żądał Xżę Strażnik. Co do urzędowania samego Mar- 
szałkowstwa, trzeba przyznać, że sobie zarobił na chwałę, pilność, umie- 
iętność y sprawiedliwość. W statycznych okkurencyach trzymał się 
zdania Xiążąt, równie jako y promocyinych.

Na Seymikach y  w Trybunałach, wspierał niby Teścia Sw ego  
chęci, ale widać było zamysł y  starania figurować głów nie w swym cza
sie  na czele opozycyi przeciwko królowi.

X i ą ż e  K a z i m i e r z  P o n i a t o w s k i . 1)
X ż e  M i c h a ł  P o n i a t o w s k i ,  Opat Czerwiński, bardziej z na

mowy jak z wokacyi xiądz,pod laską Trybunalską Andrzeja Zamoyskiego 
bywszy Deputatem Duchownym chwalebnym, unikał długo, y można 
mówić, uporczywie, promocyi stanowi duchownemu wlašciwj’ch, przez 
obawę obowiązków do tego stanu przywiązanych, tak przez delikatność 
sumienia jak przez obawę pracy, którey nie lubił, którey jednak nie- 
szczędził, gdy się raz dał do jakiey wprządz czynności, jako się to po
kazało w rozrządzeniach Jego Biskupich, a naybardziey w prezydowaniu 
w Koinmissyi Edukacyiney.

Uczciwość ścisłe sam zachowuiący, nie łatwo pobłażał błędom lub 
niedoskonałościom obcym, przez ostrosć nagany y  satyryczny często  
język nieraz sobie nieprzyjaciół zrobił, y  gdy przeciwko komu raz p o
wziął uprzedzenie, nigdy prawie wrócić się nie dał na lepsze mniemanie; 
ale też gdy komu sprzyiał, utrzymywał go prawie aż do slepoty, jako  
się to pokazało mianowicie względem  Tyzenhauza.

Słówka Jego, gdzie niegdzie uszczypliwe, tym bardziey raziły, że 
ie nigdy lekkości ani pierwszemu impetowi nieprzypisywano, ponieważ 
zwykle był tak w sobie skrytym, jak bracia Jego byli zbyt otwarci. 
Królowi bratu swemu szczerze dobrze życzył y często dobrze radził, ale 
się Ich humory mało zgadzały, gdyż go król zawsze do pracy naganiał, 
a on w królu ganił y zbytnią do czynności chęć, zbytne dla ludzi po
wierzanie, zbytnią n ieoszczędnosć y ztąd wynikaiące inkonweniencye. 
Lecz to się wszystko w poznieyszych dopiero leciech jaw niey wydało. 
W  początkowych, mimo Jego ochoty, król go przynaglał do trzymania 
poniekąd protokułu tych codziennych konferencyi, w których to król 
chciał znaydować naypoufalszą poradę, a w których istotnie doznał 
tylko chęci przeinagania W ujów swoich dla ich osobistych widoków,

T ekst polski, jak rów nież i francuski n ie  mają charakterystyki X. Ka
zim ierza. W  obu tekstach pozostaw iono tutaj w oln e m iejsce. Przyp. Wyd.

9
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a nayczęściey — ulegania dla nich, w iększey części przytomnych tymże 
konferencyom.

X ź e  A n d r z e y  P o n i a t o w s k i ,  od pierwszey młodości w szyst
kie lata strawiwszy w Austryackiey służbie, y  tam przez iedenaście ran, 
w różnych potyczkach poniesionych, dosłużywszy się rangi wysokiey, 
za urlopem tylko od śmierci Augusta Iii-go przebywał czasem w Polszczę, 
y niedał się królowi nigdy namówić, aby porzucił tamtą służbę 
y  w Polszczę osiadł. W zdaniach iak w czynach swoich tęgi y  cał
kowity, ale Polskę mało znaiący, bo w niey mało bywał.

Było myślą królewską, aby trzey bracia Jego, bywaiąc na tych 
codziennych rannych konferenciách u króla, tak w iedzieli o interesach 
publicznych, tak się do nich przykładali, jak sam król bywał przypusz
czany y używany przez X iążąt Czartorj^skich, póki był w  prywatnym  
stanie.

Lecz że bracia królew scy, do niego szczerze przywiązani, nie po
błażali w zdaniach swoich na tych konferencyach Xiążętom Czartory
skim, ilekroć widzieli, że oni w promocyach y radach swoich swoim oso
bistym tylko widokom dogadzali, ztąd częste sprzeczki y niesmaki 
wynikały, z których skutku nayw ięcey król cierpiał w umyśle y szyko
wał (ś .) w interessach.

O g r o d z k i ,  wychow any w domu rodziców królewskich, w łaci
nie y językach zagranicznych biegły, w departamencie cudzoziemskim  
Saskim przy Dworze Augusta 111° używany y przez Kanclerzów Pol
skich, był przy królu Sekretarzem w Poselstw ie Jego w Moskwie, za- 
tym jako naypoufalszy domownik przybrany od króla, jako za Szeffa 
Gabinetowey Expedycyi. Był to człowiek, który— można było m ówić—  
że całą Polskę znał y wszystkie konnexye po woiew odztw ach, przytym  
charakteru naycnotliw szego y  rzadkiey modestyi y pracowitości. T ego  
zawsze król chciał mieć przytomnego tymże konferencyom, ażeby zaraz 
wiedział co in  consequenti wypadało zrobić, powiedzieć lub napisać, 
czy w kraju czy za granicą: ale ten zdania na tych konferencyach
nie dawał.

Bywał niekiedy na tych konferencyach y  Xiąże Adam Czartory
ski, Syn Xcia W oiew ody Ruskiego, ale Sam się starał bydz od nich 
uwolnionym, raz z przyczyny, że z natury ten gatunek applikacyi Jemu 
był niemiły, a powtóre, że dobrze widział, że razem Oycu y królowi 
dogodzić na nich było trudno.

Jako zaś w tey to konferencyi czyli radzie chciał istotnie król 
mieć roztrząsane wszystkie rządowe czynności sw oie, jedna z nay- 
pierwszych nasunęła się w pierwszym roku panowania: U r z ą d z e 
n i a  m o n e t o w e .  W  tejże konferencyi zbierał y  rozważał król to 
wszystko, co na licznych urzędowych skarbowych konferencyach mó
wiono y  pisano było w tey materyi. Po kilkumiesięcznych dysceptacyach  
przemogło zdanie M oszyńskiego y Unruha, gdy nasza stopa m onetowa 
zrównała się z tą, którą król Pruski Fryderyk II u siebie postanowił 
po skończoney siedm ioletniey woynie, gdy sam uznał, że nie maiąc 
iuż Saxonij w ręku swoich y  po odmianie okoliczności, Z samego po- 
koiu wynikaiących, iuż te niezmierne fałszowanie m onety, którym się 
podczas woyny ratował, po jey  skończeniu na szkodę kraju Jego wła
sną obróciłoby się.
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Te zdanie było wspierane y  tą uwagą, że Traktat W elawski m ię
dzy inszemi warunkami zawierał y  ten, że Polska y  Prussy względem  
stop y 'm on etow ey  powinny się były zawsze znosić.

Ta uwaga tym więcej względu za sobą pociągała, że św ieży przy
kład już był okazał, jak była wręcz niebezpieczna w czym kolwiek 
zmalkontentować tego dla Polski zawsze strasznego sąsiada. Gdyż, 
ustanowione na Seym ie konwokacyinym cło generalne, dało pretext, 
z niektórych słów Traktatu W elaw skiego naciągany, królowi Pruskiemu, 
że zaraz w Ru_ 1765”  zdarł z handlu Polskiego za Gdańskiem kilka- 
kroć stotysięcy talarów; iakoż te prawo o cle odmienić w R “ 1766 
Polska została prz)'muszoną. Zbiór tych racyi pociągnął za sobą przy
chylenie się wszystkich osób, w ten czas na konferencyi u króla zasia
dających, po kilkokrotnym czytaniu na kilku po sobie idących dniach, do 
kontraktu Scheigertow i Bankierowi Berlińskiemu, który się podeymo- 
wał przystawić znaczną kwotę srebra, początkowie potrzebnego, do roz
poczęcia now ey w Polszczę mennicy. Data tego podpisu był dzień
i augusta 1765.

Borch y  Przezdziecki lubo walczyli długo przeciwko temu podpi
sowi, ale ulegli przed zdaniem Xięcia W oiew ody Ruskiego, y przy 
podpisie królewskim  milczenie zachowali. A liści we trzy dni potym  
przybył z W ołczyna X iąże Czartoryski, Kanclerz Litewski. T ego ieszcze 
na Pradze spotykali Borch i Przezdziecki z nayżywszym przekładaniem, 
jakoby ten podpis królewski był zgubnym dla Polski z powodu tego, 
że, gdy podług Traktatu W elaw skiego w olno Królowi Pruskiemu bić 
monetę w równym z Polską walorze y wzaiem ny kurs mieć powinną, 
on, ośm ielony y  w zwyczaiony podczas siedm ioletniey w oyny do fał
szowania bezw stydnego monet nietylko Polskich ale innych Xiążąt 
y  mocarstw, zapewnił użycie tey  niegodziw ości na szkodę naszą, gdy  
censebituv, że stopa naszey m onety iest iedna ze stopą Jego. Przytym  
wyszukali dawne prawo, iuż ledwie komu pamiętne, które radziło bar- 
dziey niż kazało, aby stopa monety Polskiey zbliżała się a d  lig a m  Im - 
perij. Natym fundowali nalegania potrzeby według nich nieodbitey, żeby 
naszą mennicę regulować do Austryackiey.

Daremnie sie Im przekładało, że ta sama liga Imperij, wówczas 
gdy to prawo polskie było pisane, była bardzo różna od tey, która 
w R1!  1765 mogła się nazywać ligą Imperij lub R zeszy Niem ieckiey  
y  że liga m onetowa Austryacka ieszcze się różniła od tey samey ligi 
Imperij, y  że, gdy Polska daleko w ięcey handlowych Interesów miała 
z Mocarstwem Pruskim niżeli z Austryackim, to samo bardziey nas 
zbliżyć powinno było do stopnia m onetow ego Pruskiego, niżeli do 
Austryackiego.

Lecz Ich deklamacye, że podpis, Schw eigertow i dany, był zabóy- 
stwem dla Polski, tak były skuteczne, że nietylko w  umyśle Xcia Kanc
lerza Czartoryskiego, ale y w (73) całey prawie Publiczności W arszaw- 
skiey wzbudziły okrzyk, za którym Xże Kanclerz Czartoryski przemógł 
nad umysłem X cia W ojew ody Ruskiego tak dalece, że obadway bra
cia razem, a za niemi wszystkie członki konferencyi (prócz braci kró
lewskich) natarli razem na króla, aby zniszczył kontrakt Schweigerta. 
Może w całym życiu tych dwóch braci, w tym iednym razie W ojewoda  
Ruski sw oie zdanie odmienił y skłonił podług zdania brata kanclerza,
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y to na fatalną dla króla y  kraiu konsekwencyą. Daremnie król odpo
wiadał, że Królowi Pruskiemu nie będzie służyła tak jak dawniey igno- 
rantia nasza narodowa, gdyby chciał ieszcze powtarzać fałszowanie mo
nety naszey, ponieważ nayprzód: samo doświadczenie przeszley klęski 
uczyni nas ostrożnieyszem i, a powtóre, że maiąc teraz m ennicę własną, 
częstym powtarzaniem probierni będziemy zaw sze mogli zapobiegać tey  
zdradzie zagraniczney. A że tu odpowiedź była gruntowna, dowiodło 
doświadczenie. Ilekroć bowiem od tamtey daty Król Pruski czy w zło
cie czy w srebrze probował powtarzać fałszowania, zaraz było poznane, 
zaraz Mennica W arszawska y  Kommissya Skarbowa ostrzegały (74) Pu
bliczność y zaraz w całym kraiu naszym, a m ianow icie na pograniczu 
Pruskim y  Szląskim, mieszkańcy, przerażeni pamięcią dawnych klęsek, 
tak skrzętnie zapobiegali rozszerzeniu się tey  zarazy, że się iuż nigdy 
Królowi Pruskiemu nieudało, w  tym gatunku oszukania, z nas korzystać.

Ale te wszystkie raciocynacye nie przemogły w roku 1765 nad 
uprzedzeniem publiczności, któremu dogadzaiąc, Xiążęta Czartoryscy 
natarli na króla, jakoby imieniem dobra publicznego y  grożąc mu z hań
bieniem w narodzie, gdyby nie skassował kontraktu, danego Schwei- 
gertowi. W ten sam czas, na ostatniey z owych sessyi wielolicznych,
o których w yżey wspomniałem, gdzie y  kommissarze skarbowi wcho
dzili, w iększością kresek takoż wyrzeczono, że dobro publiczne tego  
wyciągało, aby kontrakt Schweigerta został zniesionym .

Przychodziło tedy królowi decydować się m iędzy własnym prze
konaniem a zdaniem Publiczności, a w takiey materyi, która wzbudzała 
powszechną tkliwość, y  w samym początku panowania, w którym grun 
tować dla siebie opinią powszechności królowi (75) koniecznie należało. 
Przytym, lubo król mniemał y miał racyą mniemać, że utrzymanie kon
traktu Schweigerta nie będzie ze szkodą kraju, jednak, że to było tylko 
mniemaniem, król sw ego osobistego tylko mniemania y  kilku z nim 
iednotrzymaiących osób, nie mógł kłaść za pew ność przeciwko mnie
maniu tak wielu a tak znaczących wówczas w kraiu ludzi. A zatym 
determinował się na skassow anie kontraktu Schweigerta, acz ze swoią  
ciężką szkodą, ponieważ odkupić trzeba było podpis, dany Schweigertowi.

Gdy o tym była mowa, gdy król Xięciu W oiew odzie Ruskiemu 
przekładał, że za Jego radą, przed przyiazdem X ięcia Kanclerza Litt%  
podpisał kontrakt Schweigerta, odpowiedź Jego była ta: żeby bez opłaty 
żadney Schw eigertow i skassować kontrakt. A gdy mu przekładano na 
odwrót jak pewna zemsta nas czekać miała od Króla Pruskiego w uy- 
mowaniu się za Schweigertem , jako W assalem  swoim, czynił się na to 
głuchym y pomódz w tym królowi w żaden sposób niechciał się oświadczyć. 
Schw eigert pretendował 50 tysięcy czerwonych złotych indemnizacyi, alle- 
guiąc poczynione iuż różne awanse, a miano(7Ó)wicie na sprowadzenie 
metallu srebra. Ambaras królewski ztąd był pomnażany, że z Intrat Eko- 
nomij Koronnych y  żupp solnych w tym pierwszym roku panowania 
sw ego  król prawie żadnego niemiał dochodu, dlatego, że W essel, Pod
skarbi wówczas W . Kor., arendowawszy one od Augusta III, pretendo
wał dla siebie zwrotu awansów, czynionych Domowi Saskiemu. W  ta
kim tedy zbiorze okoliczności nie pozostało dla króla inszey determinacyi, 
iako wyszukiwać pożyczki, ale y do tey  bliższego terminu nie wynay-



NOTANDA H IST O R IC A . 269

dywał, jak kontrakty trzykrólskie Lwowskie, do których ieszcze  
czterom iesięczny czas nie dogadzał natarczywości niecierpliwev Schwei- 
gerta. Tę uspokaiaiąc, Xże Kazimierz, brat starszy królewski, Franci
szek Rzewuski, Pisarz wówczas Polny, a potym Marszałek Koronny, 
y Branicki, w ów czas Starosta Halicki, później Hetman W . Κ., zapisali 
się Schw eigertow i na fortunach swoich, że mu summę 50 tysięcy czerw, 
złotych na trzy króle we Lwowie przystawią.

Gdy się X iężna Strażnikowa o tym dowiedziała, wyrzekła te słowa 
do R zew uskiego Pisarza z żywością:

(77) Ach cożeście zrobili? czegoście się tak pospieszyli? y  niektóre 
dodała oboiętne słówka, które nie rozwiązały wątpliwości czyli skłaniał 
się przecie umysł Jey Oyca do poratowania króla wtym ambarassie, 
którego był sam królowi przyczyną przez sw oie dwie przeciwne rady, 
czyli też żałował tylko, że się przecie znalazł ktoś, który króla z tego  
ambarassu wyprowadził, y że właśnie to były te trzy osoby, których 
X że W oiewoda Ruski znakomicie nie lubił. W szelako ten przypadek był 
początkiem zamieszania interesów  domowych królewskich, y początkiem  
zadłużania się Jego, gdj7ż ten, blisko m ilionowy wydatek, spadł na króla 
w tym samym pierwszym panowania Jego roku, w którym z dochodów  
właściwie królewskich niemiał y  czwartey części sobie należących, 
a sprawiać był przymuszony srebra, ekwipaże, liberye y  całą dworu 
okazałość, do czego wszystkiego y  szeląga pom ocy nie doznał król od 
bogatych wujów sw oich, ani od nikogo z krewnych.

Chcąc wyobrazić, jaka była wewnętrzna duszy, osoby, y  domu kró
lew skiego sytuacya, dosyć iest tu w ystaw ić dwie (78) osobliwsze ro
zmowy króla z wujami swenii. Pierwsza z X ięciem  W oiew odą Ruskim  
takowa:

Król: Pam iętny na lat tyle młodości moiey, przepędzonych w domu 
pod oczyma y  dyrekcyą W . X. Mości, wdzięczen Mu iestem affektu, 
któryś mi wtenczas świadczył y który był słodyczą życia moiego. Przy- 
tem pełen iestem tey opinij, że um ieiętnieyszego do zwierzchnego Rządu 
człowieka nieznam nad W . X. Mość; z tych powodów żądałem y  żądam 
w nayszczerszey poufałości trwać z nim iednostaynie, lecz gdy co
dziennie doznaię dowodów, które mnie przekonywaią o nie takiey dla 
mnie korresponduiącey od W . K. Mości skłonności, żalę się o to przed 
Nim Samym.

Xiąże: W . K. Mość innych rad prócz naszych słuchasz, y to czyni 
zamięszanie. Król: Dobrze rozumiem, co znaczą te słowa. W . X . Mo
ści nie podobaią się moi bracia, nie rad ich widzisz przytomnych obra
dom naszym codziennym: aliści gdy są bracią memi, gdy codzien
nie do w ykonywania uradzonych między mną a W . X. Mością zamia
rów używanemi bywaią, już by też rzecz była nieludzka, abym Ich od 
tych obrad exkludował, albo żebym od nich wyciągał niem ego posłuszeń
stwa,ile (79) gdy ieden z nich iest odemnie 11 lat starszy, a drudzy w ie
dzą, że kiedym Ja sam wstanie prywatnym bywał przypuszczany do na- 
radzań z W . X . Mością, w olno mi było przekładać zdania moie, chociaż 
nie zawsze zgodne ze zdaniem W . X . Mości: A  teraz cóż się dzieie? 
jeżeli promocye lub laski, ledwie z setnych iedna za ich żądaniem w y
pada. Jeżeli kroki jakie Rządowe —  nigdy prawie inaczey y  te nie są 
przeze mnie determinowane, jak za zdaniem W . X . Mości y  Xcia Kane-
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lerza, równie jak y  dystrybuta. Pow inien byś tedy W . X. Mość kon- 
tentować się temi dowodami istotnie przeze mnie zachow aney maxymy, 
że własnego mego zdania y  zdań młodych radców nie przekładam nad 
zdania wiekiem y  doświadczeniem  upoważnionych u mnie W ójów . A le  
pozwól tu Sobie W . X. Mość powiedzieć, że przy wysokich ode mnie 
przyznawanych Mu przymiotach, zawierasz w swym charakterze dwa 
szczeguły, to jest: W yniosłość, y  nielubienie pracy. Nie dość Ci na- 
tym, że w radnych u mnie konferencyach finalnie masz zawsze górę, 
ale sama dysputa zdaie się Tobie obrazą y fatygą; y (80) dla tego  
chciałbyś widzieć moich braci z gabinetu m ego exkludowanych, 
y  uniosłeś się daleko, żeś wyrzekł onegday, że ktoby się memu zdaniu 
sprzeciwiał, temu bym powinien kazać wyniść precz z gabinetu m ego, —  
a to mnie przymusiło odpowiedzieć, że gdy by to było regułą, mało 
kto by w nim p o zo sta ł.J) Pow olność tedy moia, y  tak szanow ne dla 
W . X. Mości względy, powinnyby y  uprosić u N iego miłey, łagodney, 
wzaiemney poufałości ku mnie, dla dobra publicznego, którego Ja w y
rabiać nie potrafię, kiedy W. X . Mość nie będziesz dla mnie z takim 
sercem, z jakim Ja iestem  dla niego. M ówię to sam, że się los ponie
kąd omylił: powinien był W . X. Mość zrobić królem a mnie Jego mi
nistrem. Lecz gdy przeznaczenie tak kazało, że Ja królem jestem, czy
nię z siebie wszystko, abym od Ciebie doznawał tego, o co proszę.

Tu Xiąże grzecznemi kilku słowami zakończył tę rozmowę, ale 
która skutku inszego niemiała, tylko że tegoż dnia przed synem  y córką 
powtarzał z upodobaniem ostatnie słowa królewskie. Lecz sposobu  
postępowania względem  króla nieodm ienił (81). W kilka czasów potym  
zdarzyła się królowi z Xięciem  Kanclerzem Czartoryskim rozmowa 
takowa.

Król: Im w ięcey  polegałem  na affekcie dla mnie, m ianowicie WT. 
X. Mości, tym mi iest żałośniey widzieć z codziennego obchodzenia 
y  z dowodów, nawet na piśmie trafunkiem mnie doszłych, że Wr. X. 
Mość z Xięciem bratem swoim nietylko mnie nie tak sprzyjacie, jak Ja 
W  am, ale owszem daiecie to starownie poznać publiczności, że ganicie 
moie postępki, prorokuiecie zle o moich intencyach, y  w łaśnie odstrę
czacie ode mnie umysły.

Xże chciał zrazu negow ać facta, ale gdy mu cytował król osoby, 
do których tak pisywał, zwrócił się Xiąże do m ówienia, że: M y n i e -  
c h c e m y  n o s i ć  w  p u b l i c z n o ś c i  i m i e n i a  d w o r s k i c h ,  k t ó -  
r e b y  n a s  n i e z d o b i ł o .

Król: Póki w wolnym narodzie król nietylko nie przestępuie pac- 
tów y  obowiązków swoich, ale owśzem wszystkie starania y  przemyśla
nia swoie obraca na to, żeby powiększać wewnętrzną szczęśliw ość Na
rodu y  znaczenie Jego u obcych, poty nikogo nie plami tytuł Przyia- 
ciela Dworskiego, a tym bardziey wstydzić y  zapierać się go niepowinien  
(82) M inister y  W uy królewski, za którego radą wszystko się tandem

*) Nota. Zdarzyło się było  raz, że się m óy brat starszy w  p ew n ey  matcryi 
sprzeciw iał b y ł memu w łasnem u zdaniu, które tego dnia było  łączne ze zda
niem  X içcia  W dy R uskiego: A le też zaten ieden przykład b yły  setne, w  któ
rych W ujow ie m oi m em u zdaniu s ię  przeciw ili.
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dzieje y konkluduie przez króla; y owszem, urzędowną powinnością 
iest Ministra, widzącego zbliska dobroć intencyi postępków króla, one 
wystawiać y tłomaczyć publiczności w sposób, jak tylko bydz może nay- 
lepiey konwinkuiący, bo tym iedynym sposobem może ułatwiać y zbli
żać skutki, usczęsliwiaiąc O yczyznę. A przeciwnie, kto dobrze chcą
cego y czyniącego króla zle maluie przed narodem, ten obciąża sumienie, 
bo tłumiąc ufność ludu w królu, zatrudnia zgodę, bez którey w w ol
nym narodzie nic dobrego stać się niemoże, a zazdroszczącym sąsiadom  
naylepiey przezto wygadza.

Gdy tu, niemaiąc dobrych racyi, zagadywał tylko jak mógł 
Xiąże, bez dobrey konkluzyi, król skończył, mówiąc: Gdybyś W. X.
Mość własnego tylko serca słuchał, tobyś był dla mnie trwale tak do
brym, jakeś bywał przedtym. A le to jest y  będzie nieszczęściem  moim
i kraju, że się daiesz powodować instynktom i passyom nie swoim.

A le y ta rozmowa została bez skutku dobrego.
Tu wypada wzmiankować okoliczność, acz w  sobie małą, ale słu

żącą w(83)dowód, jak był starownym X iąże W oiew oda Ruski uszkadzać 
króla w e wszelkich gatunkach, y iak był zazdrosnym wszelkich Jego 
pom yślności.

Owa pani Geoffrin, o którey w pierw szey części tych Pamiętni
ków była mowa, ziechała aż z Paryża do W arszaw y w R_u_ i7 6 6 m na
wiedzić króla. W ziętość tey osoby w publiczności paryskiej, y  można 
było mówić, że znaczność Jey iuż była taka, że nietylko naysławnieysi 
wtym wieku literaci francuscy, jako to Voltaire y Montesquieu, n ie
tylko cudzoziemcy wszj'stkich nacyi Europejskich, którzy do domu 
}ey przypuszczani byli w Paryżu, zachow yw ali dla N iey poważa
nie, a wielu z Nią y korrespondencye, ale y Imperatorowa Rossyiska  
do Niey swoią ręką kilka razy pisała, w stylu nietylko przychylnym ale 
y familiarnym.

Że tedy taka osoba y w wieku przeszło 6o-letnim, którą y Ce
sarzowa Maria Teressa z dystynkcyą y karessami w W iedniu przyjmo
wała, trudziła się tak daleko jedynie z affektu dla króla, okazało się 
to bydz przypadkiem dość podchlebnym dla króla, a przez to samo 
wzbudza(84)iącym zazdrość X cia WTdy Ruskiego; zatym, co tylko było 
sposobów, żadnego nie opuszczał, aby tę słodycz obrócił w gorycz 
dla króla.

Jako miał wielką przenikłość w poznawaniu słabizny każdego czło
wieka, tak prędko postrzegł, że przy w ielkiey dowcipu bystrości y  wielu  
dobrych przymiotach, miała ta dama więcej pretensyi jak prawa do 
gustu wybornego w rzeczach, tyczących się kunsztów wyzwolonych, 
y  był mianowicie uwiadomiony o tym przez córkę swoią, która od sa
mych artystów tego się w Paryżu nasłuchała. Aby tedy trafić, jak 
mówią,— poprostu Jey w same sedno y rozdrażnić Ją naytkliwiey prze
ciwko królowi, po długim Jey ze wszech miar kadzeniu, po różnych 
przed nią naganach króla, które niedość nad Jey umysłem czyniły im- 
pressyi, aby Ją zniechęcić przeciwko królowi, rzucił jak od niechcenia  
y  trafunkiem te słówko: „Król, który sam mało ma gustu, a drugich
posądzać pozwala sobie tak dalece, że naw et o W . Pani Sam ey pow ie
dział, że gustu niem asz“.
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Taiła Ona przez czas niejaki jak głęboko raził Jey miłość własną 
ten strzał: ale zamiast miłego z Nią obcowania, doznawał król nay- 
przy(85)krzeyszych codziennie Jey złego humoru skutków —  tak dalece, 
że ledwie mu nie przyszło żądać, aby czymprędzey oddaliła się od niego. 
D ość późno dowiedział się król od Niey Samey o prawdziwey przy
czynie tych niesmaków; ledw ie potrafił zaleczyć tą ranę, którey iednak 
blizna odnawiała się często przez cały czas Jey dw um iesięczney byt
ności w W arszawie, wktórym nayserdecznieysze Jey dla króla oświad
czenia, ustawnie przeplatane bywały scenami burzliwemi, czasem y  śm ie
chu godnemi, lecz które sprawiły, że ta wizyta, która tyle przyiemności 
obiecywała królowi, stała się prawie nieprzestannym zrzódlem kłopo
tliw ych plotek, które, gdyby z inszą osobą, łatwo y krótko przydusić 
m ógłby był król tęgim wyrazem, ale którego użyć niem ógł prawie król 
względem  takiey osoby, która mu dała była wielkie affektu dowody, 
a którey popędliwa natura y  nie umiarkowana w gniew ie gęba, była 
by pokrzywdziła króla w zagraniczney publiczności, gdyby, w powro
cie swoim ztąd, odgłos niby niew dzięczności y  złego przyięcia Siebie
o królu rozsiała. Trzeba (86) w ięc było znosić y  unosić Ją, iak można 
było naymniey złe. Cokolwiek zaś w tym wszystkim było dla króla 
martwiącego, — złośliwą było dla W uia Jego radością.

Sama Geoffreniowa poznała to tandem tak dobrze, że, żegnaiąc 
króla, powiedziała mu: „Ten W uy nigdy Ci niedaruie, żeś T y królem
został a nie On, y będzie on Ci to wykałał, gdzie tylko będzie mógł, 
w wielkich y małych rzeczach.

A le czas iest zwrócić się do ważnieyszych dziejów.
Jak tylko w Marcu Ru 1767 przeniósł Repnin głoszenie faworu 

y  protekcyi R ossyiskiey od Czartoryskich do Potockich y  Radziwiłłów, 
od tey daty nie przestał odrywać wszelkim staraniem umysł króla od 
ulegania dla Czartoryskich y  od ufności w Nich. T ego nic lepiey nie
okaże nad rozmowę Jego z królem na d n i u ............................. .. którą oba-
czyć można in A n n exis. Przez te całe lato 1767 R u , mocą przytom
nego żołnierstwa R ossyiskiego y  pomocą Potockich w Koronie, a Ra- 
dziwiła w Litwie, wyrobił sobie Repnin Seym iki y posłów  pow olnych, 
ile  pod laską konfederacką y  Seym ow ą koronną Radziwiłła, a Litewską 
(87) Brzostowskiego, Starosty Bystrzyckiego, którego Matka była siostrą 
przyrodnią tegoż Radziwiłła.

Ułatwiane były roboty Repnina przez to, że Hetmanom y  Pod
skarbim obiecywał rozszerzenie Ich przerogatyw na now o. Podziwie- 
niem jednak było publicznym, że Rzewuski, Hetman wówczas Polny  
Koronny, naywiększym nabożeństwem dystyngwuiący się zdawna, spuł- 
kował z Konfederacyą Radomską, która wysłała posłów , oświadczaiąc 
Imperatorowey chęć przypuszczenia dyssydentów  do w szelkich urzę
dów y  krzeseł w równości z katolikami. Jednak pomnożenie W ładzy 
Hetmańskiey okazywało powód tey spułki.

Lecz żadnego naw et takiego nieznaydowano w przylgnieniu do tey  
że konfederacyi Radomskiey W ielopolskiego, W oiew ody Sandom irskiego. 
T en Człowiek, D ew ot znakomity y który pozyskał był sobie prawie przy
domek, że go dość pow szechnie nazywano V ir  rectus , pisał się takoż 
na ten związek, bez żadney (przynaymniey wiadomey) korzyści. Inaczey 
więc tego explikowaé nie(88)umiano, tylko że tworzliwość y  lekko
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myślność żony Jego musiała go wtym skłonić, jak go skłoniła była za 
Augusta III do podpisania Resultati Rady Senatu, przyznaiący (s.) X ięstwo  
Kurlandzkie królew iczow i Karolowi. Atoli były y  takie posądzania nie
których, że X że W da Ruski (którego nayściślieyszym  przyiacielem b}̂ ł 
zdawna tenże W ielopolski) p o d d a w a ł  mu  p r z e z  t r z e c i c h  insy- 
nuacye, może y  od sam ego W i e l o p o l s k i e g o  nie przeniknione, do 
pisania się na tę konfederacyą, chcąc W d a  R u s s к i *) przezeń mieć 
у w tam tym związku jakiekolwiek w eyście.

') W yrazy  podkreślone zosta ły  w pisane pom iędzy w ierszam i М. P.

P r z e g lą d  H is to ry c z n y . T .  X , z . 2. 17


