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o DZIESIĘCINACH

wpowszechności, a szczgólnicy w Pol
szcze i Litwie,io koniecznry potrzebie

utworzenia zamiany snopowey
Dziesięciny na oJep zbożowy,

KW

oisię spory leszcze teraz, ktore
zatrudaiały oyców. naSszychi mas samych: 4
wliczbie rzeczy , w których naywięcey są
rozróżnione zdania, celoieysze trzymaią

 mieysce dziesięciny, Były one ciężarem,
kiedy cena pracy była mała, a nakiadów na
odrodzenie ziemiopłodówprawie nie znano,
Stały się przykrzeyszemi, kiedy rolnik pracą
i owocem uakładu zaczął się dzielić, Bronio-
no iodmawiano dzisięcin z równą natarczy-
wością. Ten co odbierał dziesięcinę,i ten ce
ią dawał, chciał bydź sprawy swey sędzią. Na-
znaczono tenwydział z ziemiopłodów, bez u-
wagi, że może przyidzie ten moment, kiedy
ogromnykapitałbędzie celnieyszym środkiem
do ulepszeniai utrzymania gospodarstwa; ą

, zatómbiorący tę dziesiąt; część z prodnuk-
' £ów,które się odradzaią, bierze tćm samóćm
idziesiątą częśćnakładowegokapitału, Na-
znaczono równie umowy Ozamianę Snópo-
wychdziesięcia na pieniądze, nie zastana-
wiaiąc-się, że kiedywszystkieprodukta pod-

s  Bosząsię w ceniepm >a Żytoiowies
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4 Dyfrertacya

| zawsze iednakowo wyżywienia człowieka,i ,

| części bydła wnaszym kraiu służy, zatóm Ka- £

pfan na samych pieniężnych dziesięcinach ma-

iący fuńdusz, musi mieć kiedyżkolwiek nz-

dzę w udziale. i

"Nie wchodźmy tu, 'czy było rzeczą

przyzwoitą naznaczać ten ciężar. Lecz kiedy

wiekami uświęconą stanu Duchowaego stały

śię dziesięciny własnością , starayiny się u-

mnieyszyć uszkodzenia właściciela ziemi; a

nie rumieńmy się wymierzyć sprawiedliwo-

Ści teraźnieyszym posiadaczom. ŻZgoła zo-

stawmy chwałę fustynianinowa, który zaka-

żuiąc używania surowości kościelnych, prze-

ciwko nie chcącym dawaćdziesięcinę,zosta-

wił wolaość ofiary , uwalniaiąc od powinno-

ści; a nie narzekaymy iuż więcey na Karola

wielkiego, któremu wdzięczność maią I)ncho-

wni, że wybieraniu dziesięcin dał sankcyą

 gwey władzy. ać | Poz tę

W całym tym krótkim dziełe, będę lączył

Kay i dzieiopisa powinność. Rozszerzę

awniey przezemnie uczyniony wykład (1),

a w dziewiątym rozdziale będę się starał

„rzekonać, że powszechna umowa 0 zamianę

Siso0%6Y dziesięciny, za osep Żyta i owsą

jest koniecznai nieuchronna. W dziesiątym

Rozdziałe wyłożę prawidła do takowych u-

WE 62. | i

0) Parz. moie dzieło o Litewskich i Polskich prawach w
Tom: 1. ód k. 315. do h. 324 ERC

„A| na

22|



e Dziesigcinach - + 8

ROZDZIAŁ PIERWSZY.
O początku Dziesięcin w ogólności,

i szczególniey w Polszcze.

W ciągu kilku wieków mnogie wyszły
pisma o dziesięcinach : wieiu Teologów i.
Kanonistów wyprówadząło należność dziesię-
cin z prawa Boskiego. Nieprzyiaciele ducho-.

__ wnych, niektórzy wznawiacze nowych opiniy
w szesnastym wieku, w miarę nieoświecenia
lub złości, ten fundusz owocem ustaw diabel-..
skich nazwali. Rolvik nie byłw stanie zagłę-
biać się w dzieie, ale czuł swoie nieszczę-
Ście, własną dzielić się pracą, mieć pana w
swey własności, itemu złorzeczyć , ktore»,
go szanować musiał, iak Pasterza, Prawo-
dawcywwielu kraiach, w Średnich wiekach-
na zachodzie, w czasie koiaźni surewościko-/
ścielnych,nawszystko pozwalali; aw.chwi-
lach umiarkowania, w miarę świstleyszey o-
pinii,i obecnych w ten czas petrzeb, godzili
Kaprana, z pobożnościąipotrzebą właściciela
ziemi. Takie tam zapasy wystawniądzieie o

dziesięciny. Rozszerzmy się iednak .nieco
_ nad początkiemidalszym wzrostem naukio
teyże daninie. | $aął

| Cbrześciianie zostawali. Chrześcianśmi z
Pogan i.Zydów. Przenosili do nowey reli-
gii także zwyczaie , którym zakon czyli pra-
wo Chrystusa nie było przeciwne. Dawała



ó: 3 | Dyfrertaćya
część Narodów starożytnych dziesięciny
Swiątiicom Bożyszcz i ich kapłanom celne
ofiary (2). Dawali Zydzi podobną dla Łewi-
tówdaninę. Czy ta dziesięcina była własno
Ścią królów w narodzie żydowskim (3), czy-
Ń była nadgrodzeniem pokoleniu Łevż, przez
inne pokolenia, że równego z niemi nie miały

-- wdzisła(4);zostawmyuczonym badaczom roż-
wiązanie tey wątpliwości. Może też i w Teo-
kratycznym rządzie, podiakim był naród Ży”

* dowski, zachować chciano podatek dziesięci-
ny, znany od narodów,które będąc w kolebce
„cywilizacyi,dawały w dsninie owoce ziemi,ale
nie owóce pomnożoney znacznieyszym 'na-

_Hladem, lub celnieyszym przemysłem repro-
dukcyi (5). Boga mieli Zydzi za Pana i za 

Mtlkośk: Oranońali

(2) Sławny Selden w Dyfsertacyi de Jure Decimarum, obe
| szertnie wywiódł początek dziesięcin ód Pogah. Ten spo

sób dowodzenia nie podobał się Angielskiemu Dięke>
wieństwu, które jednak potćm tego samego wywodu u
żywało, patrz De Za Roche Biblioth: Angl: p. 183w*
ZŻenda Vesta nakazuie dziesięcinę dla xieży. Niektórzy
Pisarzewidząe równy rozkaz w xięgach Zoroasttai Moy=
Żesza , ehcieli dowodzić , że Magowie Perscy z xiąg

(starego zakonu tę ustawę w xięgi swego Prawodawcy
rzenieśli. Czy to mniemanie iest prawdziwe lub nie „.

_ obca memu dziełu: RSE NA i
(5) Słowa «a Samuela 1. VIII. 15. dały powed do takiego

"mniemania Buddensowi, Hist. veżt Test, Clericowi im
Comment: adPenżat. Se": ;

(4) Ut.cum terram dividerent (Judei) et pofsefsiones par=
irentur undecim tribus, levitica tribus; qua templo,
et altari et ministeriis divinis wacabat ,nihil de illa di=

* ©visionis portione perciperet etc. $, Cyprian Ep. 66. Ed;
p Ven 1758. p. 272. - RAR:
(8) Tak dotychczas ieszcze widziemy na Wołoszczyznie ŁMol=

dawii, tudzież w osadąch, które w Pelśzcze rządziłysię



o Dziesięcinach 7

Prawodawcę ,. z ziemi zatóm prosto od niego
daney, zdawał się bydź ten prosty i naturalny

„.. ziemiopłodów udział (6). Chrystus w wspa-

'niałey prostocie stanowiąc nową naukę, nie
umieścił w swoich przepisach rozkazu dawa-
nia dziesięcin, w nowym zakonie (>). S. Pawłą

i Tertuliana słowa świadczą dawanie składki
na kapłanów iinnych sług kościelnych. Oy-

cowie pietwszych wieków, zachęcalido da-
wania dziesięciny (8). Chryzostom silniey od

innych tę naukę wspierał (9). Zzchęcaniem
Qyców wspierana nauka zaczęła się ro7sze-

rzać: lecz w tey szmey stolicy, gdzie Chry-

zostoma wielbione świętość, fustynian Ce-

sarz zakazał, aby nie wymuszaro przez Ssuro-

wości kościelne takich danin ( 10). Na zacho-

sk . Śoiiokdh

prawem wołoskitn, innego ciężaru.nie znano. Wreście

mamy ślady, że albo zwycięzca, albo sprzymierzeniee
barbarzyńskich hord brał niekiedy dziesiątą część brań-
<ów woiennych. Każdy aaś/co badał pierwiastkowe
dzieie oświecenia i podnoszącey się potegi Narodów,

wie dobrze że wyobrażenia wkolebce obyczayności Nar

-., rodów są często wspólne. s A

46) uottinger de Jure Decimarum i inni.
6) 1. Cor. FX. et. Pim. v. v. 17: Tertull. apolog: C.' 39-

(8) Te iednak zachęcenia nie były, tyle w przykładach,
„mówi S* Hieronim in Cap.3. Malachie: saltem Tudeo-

rur immitemur erordia eet. pierwey $. Cypriana Fp.

66. i Jreneusza były podobne zachęcenia. Jak ieden
Augustyna wyraz za dziesięcinami uznany został przeż

wydawców spółeczeństwa Ś. Maura nie 3a owoc pracy

/_ tego celnieyszego w kościele pisarza, to iest rzecz obca
>. temu dziełu. i
f9) Hom. 5. in Epist. ad Ephesiox.
410) Cod: de Episc: et Clericis leg: 39-

gim Bozdziale wypisuię, :

 

Tę ustawęW dra-
e.



8. superiacyam || >
dzie inna byla postać rzeczy: Rzym był aż /mieszkaniem Papieżów, a władza różnego
todu panniących była tylko krótko trwałą,
Do nawracanych kraiów Kapłani łacińscy
hie przynosili przeciwko sobie 7ustyniana„wyroków, sle-przykłady z xiąg starego Żako:.tu, Które ich sprzyjały życzeniom. Pół wie-.
ka po iistawie wschodniego Cesarza nie mi.
hęło, kiedy Sobor Matyskoneński 585. roku .
surowieysawybieranie i oddawanie dzie-
$ięcia (11)w kraiach Gontrama Króla Bur
gundów. Taduchowna ustawa, nie zaprzeczó:

„haod słabych panniących, i od ludn, które-
$0 pómrukiwaniem pogardzono, zaczęła słu-
Żyć?a przykład, :

|. „W osmym wieku Izydor Mercator wy:
dał te sławne Papieżów w pierwszych wie:
kach wytsczaiojglekkowierioić ie przyięła,
Gratian ie upowszechnił,Tenowsze, a falszy:
We prawidła, starożytności cechą naznaczone,
daly nance prawa hieżnaną postać, W tey -
więc xiędze znaleziono łatwe dowody za ko:
niecźnością bowszechnych dziesięcin. Nie
tznali Papieże zbioru Gratiana za kanonis
czny, lecz samo milczenie zdawało się nadae
wać sankcyg. Trzeba było wstrząśnieńopie
nii w szesnastym wieku, aby odnowić o-
B= - mutiniwi PODRTCTORTZERIENIEŃ

a
nanacy

(U) Can;e Wyraża zać ien Sobor:Si quis autem contumawnóstfis śaluberrimis śtatutisfuerit, dmemóris Ecclęsig=mni tempore separetar; A



 

  
   
   

3 0 Dziesiecinach 9
strzeżenie Hinkńsara (12), że tęwyrocznie

fsą falszywe: anaszemu wiekowikachowane
było, aby nieszczęściami sławny Papież P2-
us VI. onich wyrzekł: Sż płacei igni tra-
Oen0a sunt (13). Tak więc ptzyięte pod
imieniem pierwszych Papieżow
rządzenia , uświęciły na nowo e
należność dziesięcin. | s

- Kiedy z iedney strony w imie Rligii i nie-
zaprzeczaney w ten czas tradycyj| czyli po-
dania, mówiono za dziesięcinami ; k diugiey
strony, iak Montergużeu (14) uwała : zmie-
niona postać rzeczy wymagała nowego ro:
dzaiu fnnduszów dla dnchownych. Dobra bo.
wiem kościelne w wielkiey części za Karola.
Martela, przeszły w ręcewoyskowych. Zo-
stawiono kościoły wypadkom.(15). Trudnó
było Pipinowi wspólnikom trudówi sławy
odbierać nabyte: własności. Przestał on na
istotnych darach: Papieżom, a na dobrey chę:
cidla niższych duchownych. Dopiero Ka-
rol W. zaczął, własnym przykładem stwier-

_ dzoną naukę o dziesięcin ch, surowością kar
wspierać. ]ak opinią lndu chciano =

t

ky ż A
= PODZRCWWAZY2 ż 2 Ą RR ka

(12) Hinkmar Arcy-Biskup liemeński, obreńca swobód
” francuzkiego kościoła, umarł 882. roku. 3

(13) Pii VI. Responsioad MetropolitanosMoguntiniim, Tres
(_ wiremsem, Coloniensem et Salisburgensem, super tura

| ciałuris apostołścis, 1789. nóta 41074
(14) pniedoy botz: b Seo :
05) oiopis S. Remigiusża to żaświądcza w abiorże Św
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Żyć ,czytłymy słowa wstępu datego prawa

na Soborje Fraokfordzkim 794. roku:
_Experimintoenim Oióicimus in anno, quo

'illa valifa famesirrepsit,ebullire vacuas

annonaśa damonibus devorata/, cł voces

exprobrqtioniy auditas Se. (16). Pozwolo-
"no w Boi roku wykląć nie daiących dziesię-

ciny, a ołtowiązek uczewia przez kapłanów lu-

du Chrzejciańskiegoprzypomniano (17).. Po
dział dziesięcin na Biskupa, na utrzymanie

i ozdobę kościoła, na iałmużnę i na kapłanów
postanowiono. (48) Karol W. zwycięzca Sa-
xonów przynosił zwyciężonym wiarę,i wkła--

dał dziesięciny na nich dla duchowieństwa.
Natrętne wymaganie okryło nienawiścią nau-
czycielów, a przeszkadzało rozszerzaniu wia- |

ry. Taki sam interes, a zatóm ten sam powód
do nienawiści religii Chrześciańskiey ożywiał
Słowian. Pisze Alkuin, czyli iak inni chcą:

Alkoin, oayczyciel KarolaW. da Arnona Bi-

skupa Salcbnrskiego, że dziesięciny wywró-
ciły wiarę Śaxonów, a otym „ciężarze dla
Słowian, iako nieznośnym, wspomina (19).

 
(16) Ed: Baluza pag: 267. Nżęż

(27) Ut unusquisque Sacerdos cunctos sibi pertinentes eru-

diat; ut sciant qualiter decimas totius facultatis.Eccle>

siis divinis debite offerant, ed: Bal: Tite 1.p. 359-

8 CZ ś Tok:

Ab Tu verh pater Sancte, amiice fidelis,frater dilecte, ft

(5 gkarifsime cum prosperitate bona ,. ivina tecum comi-

tante gratia, pergas ad opus Dei,etcum gaudio rever-

tere cd nos, et esto praedicątor pietatis, nondecimarum

exactor, guia novella Apostelicapietatiś, łaete nutrien=

*»



o Dziesięcinach 11
Nie musiała ustawa o dziesięcinach bydź mi-
le przyiętą od ludu, kiedy $23. roka Limdwik
dobrowolny rozkazał przymunszać rolników
do uprawy roli, którzy dla boiaźni dawania
dziesięcin, zaczynali ie opuszczać.  Nastę-
pnie w $29. roku srogość urzędnikow kró-
lewskich dó surowości kościelnych, na nieda-
igcych dziesięciny, przyłączył (20). Polską
w dziesiątym wieku za Mieczysława Igo w
części Magdeburskiego, w części Praskiego

 pasterzów, w rzeczach duchownych miata .
zwierzchnikami (21). Ustawy o dziesięci=
nach przez duchownych głoszone, przez Ka-
rola W. do skutku przyprowadzane miały na-
turalny stosnnek, i do tey części dyecezyy.
Mieczystaw nawrócony od Kapianów, trzy-
maiących się prawideł zachodniego kościoła,
biorący żonę i naukę ChrześciańskązCzech,
w których prawo Karola W. było wykony-
"wane, mocą tego dwoiakiego wpływu, albo
 pozwólił, albo cierpiał naklad dziesięcin dla
Duchowieństwa (22). Kromer pierwszy raz

da est, donec crescat, convaleścat, et roboretu” ad re-
cept.omemt solidi cibi Decime ut dicitur, Savonum sub-
verteruntfidem. Quid imponendum est jugum cervici-
bus idiotarum, quod neque noś, mequefratres nostri suffer-
re potuerunt? Germania sacra Hansyza T. Ił. p. 108: — 9+-

(20) Capit: Vormatt t. 1. c. 6.
| (+1) Patrz obszerne dowody w Friese Beytrige zur Reforma-
ak tions Geschichte.

(22) We wszystkich umowach i warunkach o dziesięcinach (
| w trzynastym wiekui poźniey, nie masz $adney wzmian-
|bio nadaniu dziesięcin przez Mieczysława lgo. lizecz

3
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wydaiący Historyą naszego Naródu 1555
roku zapewnia, że Mieczysław1. będąc pa:

nem dziesięciny, do skarbu xiążęcego odda-

waney, przeniosł ten sam dochód na fundasz

Duchownych Lecz kiedy Marcin Gallus, -

Kadłubek, Bogufat, i niektórzy poźnievsi
| pisarze o tey należności xiążętom dziesięcin,

jn milczą: Kiedy inne ościenne narody miały
obok nawrocenia do wiary ;, nowy włożony

ciężar dziesięcin, a samo nieukontentowanie

ibunty Pomorczyków , i różnych hord Sło-
wian, nie miałyby mieysca, gdybyo to szło,

aby nie panuiący, ale duchowni odbierali od
ludu należytość; nauka za$ dawania dziesię-

cin od panowania Karola W. stała się powsze-
chną; zdaie się rzeczą prostszą widzieć w Pol-

szcze za Mieczysława uległość prawidiom
opowiadaczów wiary, i ustawom w OŚcien-
nych kraiach iuz wykonywanym , niżeh w

dziesjęcinach dawne upatrywać Słowian po-

_ datkiż” XTo poważne,ale nie gruntowne Kro.

mera Świadectwo w uczonych pismach o
dziesięcinach Polskich, stanowi często pier-

wsze do dziksięcin prawo. | st.

- Kiedy iuż dziesięciny były w Polszcze, ©

"Pan ościennych narodów Lotaryusz Cesarz
ostre ponowił o dziesiecinach przepisy (23),

   

 

ś czynionaiest iak o prawie powszechnym, a opierwiast-
Poj ż

* p. + 4

4 kowym przez Xiążęcia nowochrzenca nadaniu , zupełne

: > iest milczenie.
za

(23) Ułomek iest w Grącyanie, a całe prawo jest te legibus c

©. Longobardorum x negligentes autem 4Presbiteris ad.
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a Alexander III. w odpowiedzi na szczegól-
ną z Anglii odezwę, zdawał się w prawie Bo-
skim znaydować należność tego wydziału dlą
Kościołów (24). Poźnieysi zatem kanoniści

/1 narodowe Sobory tę nie miłą rolnikowi, a
od niego dawaną daninę, owocem rozkazu
samego Boga nazywali. Tak więc przepis da-
"wania dziesięcin z Papieżów nauki, z Cesa-
rzów rozkazu utrzymywał się,a ciągiern cza-
su wzmocniocy, przez milczenie wieków
opoważniony został.

- RO Z-

' moneantur, ad tertiam vicem, ut ipsi dent decimam.
Quod si contempserint, ab introitu Ecclesia prohibean-

"> fur, et st hoc minime emend arverint , a Ministris Rei-
' publieg districti, singuli per caput sex solidos Ecclesię
'componant , ef insuper dare decimam cogantur. Nam
. si iterum contemptores existant, rt per publicam aucto-

| ritatem dumus vel ease eorum gifjentur, (to jest wzię-

cie w sekwestr.) guousgue pro ipsa decima satisfaciant.
Nakoniec postanowiano ieszcze surowość Sadu na nie
_daiacych dziesięciny.(24) Kiedy w innych Narodach czezono świętość Tomaszą ,

a iegó ostrzeżeń, że dziesieciny nie są z prawa Boskie-

: |, nie'słuchano , nie dziwmy sie, że tak świetny po.

czątek tey daniny, nasi Szamotulski, Piotr z Pozna-

- nia, Lubomlski, Opatowski i Makowski, wyprowadza-
- "qi Nasz iednak Zbrożek za Władysława IVgo, a na-
() wet Jan Lwowczyk za Zygmunta Jgo ośmielili się od-

nowić tę wątpliwość, © którey teraz ledwo kto wspo-

sę mzpoy «pór.
Sz mina,ałbo przez grabąniewiadomość, albo przez wy»

-
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,

] ROZDZIAŁ II.

;Czyli Litwa i Ruś, z prawa,iak mówią,
powszechnego, podlega ciężarowi dJziesię-
cin,iczyłirówney powinności Mazow-

> sze iest poddane. - |

| Rusi Litwa nsywięcey podległa wscho-
dniego kościoła prawidłom, W. kościele
wschodnim nie było dziesięcin, więci w Li-
twie i w Ruskich kraiach iey nie było. Ju-
stynian Cesarz wyraźnie zakazał używać
ostrości kościelnych do wybierania takich da-
nin (25), Novella tegoż Cesarza (26) rzecz
czyniąo innych Źrodłach dochodów ducho-
wnych. Photius, ow sławny zaszczepca

, pordżnień z Rzymskim kościołem , świad-
czy, że w Patryarchacie Konstantynopoli=
tańskim, nie wolao było o dziesięciny wy:
klinać, lub iakieykolwiek surowości: kościel-
ney używać; nie broniono ofiary , ale po-
winności nie chciano czynić z powszechną.

yk 1

 

 

4ż5) Cod: de Episcopis et Clericis legr 39. Non opportet Epi.
scopos, aut Clericos cogere quosquam ad fructus offe-
rendos, aut angarias dandas, aut alio modo vezare, aut
idcirco mon. baptizare, quamyis usus ita obiinuerit,

, Nie masz wprawdzie tu wyrażnego zakazu dziesięcin,
Jecz wyraz niewymagania Ziemiopłodów tak był >
łego wschodu rozumianym,iak sprawiedliwie Van Espen
T. 2. pag: 30. Fleury Institution du droit Ecclesiasti-

' gue uważa. Nadto wszystko ciągiem wieków zachowa»
ny w wschodnim kościele zwyczay, takie tłumaczenie

— |. zaświadcza. 0 o tak
* (26) Novella 3, i 43. i
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(27) Bulla złota Izaaka Komnena (25)

równie o innych dochodach dla duchownych

procz dziesięcin mowi. Jak tylko innego

rodzaiu dochodyubezpieczył rząd, a otę

daninę skutecznie upominać się nie mogli

Duchowni, musiały słabieć napominania 'da-

wno zmarłego Chryzostoma , a rolaik nie

znał ciężaru. | | z

- Kiedy dorywczym orężem lacinnicy ob-

ięli S£łamóuł, żądali, aby Grecy dawali dzie-

sięciny, lecz nigdy nie mogli zwyciężonych

do tey daniny nakłonić: owszem ciż sami

' Łacinnicy dawali swoie,pola Grekom do
uprawy, aby od tego ciężaru byli wolne-
mi (29). —- i

| Ustawa Honoryusza III. (36) świadczy,

ŻeGreccy Bisknpi dziesięciny. nie wyma-

gali(31).
*. Kiedy Sobory LugJunskii Florencki dla

ziednoczenia wschodniego zzachodnim koó-
 ściołem następowały, nie mówiono o dzie-

sięcinach: a kiedy lud Ruskiego wyznania
|, Hączono z Łacińskim w naszym kraiu, nie
znanyimciężar nakładać, nie było rzeczą

- dogodnąbezpieczeństwu i ostrożności.

a m =

„27) In Nomocanone Tit: 6. c. 3. et2.
(28) Umarł 1204 roku. :

- i noty na Van Espena T. IV. p. 66.
| (429) Patrz Emanuela Gonzales Commentarium in Decretales

Rz -(30) Obran 1216. omarł w Marcu 1227.
45:) Licet Episcopi Grzecorum nec percipere IDecimas cons-

| reveiint, Cap: 11. De tiansacii, . i =
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Mamy bowiem wstawę iakoby od Wa!

dzimierzaWielkiegoR. 1000. wydaną (32),
' przez którą Metropolicie i Biskupom, nie

tylko dziesięcinę z zboża, ale i bydła na.
znącza. Lecz kiedy o tó.m nadaniu ani współ-'
czesny latopisiec Nestor nie mowi, aniAle-
«ander Król w początku szesnastego wieku,
potwierdzając Kanony xigżęcia Jarosławą,

„otey daninie dla kościoła nie wspomina, ani
w żadnym potwierdzeniu, które Ruskie Du-
chowieństwu otrzymywało od Witolda, aż
go ostatnich panowań tey swobody ubezpie=
Czenia nie żądało; Kiedy nakpniec urzędowe
ne dzieiow i aktów przez ośm wieków unil-

_ czenie składa świadectwo, że nie oddzie-
łano się na Rusi od obyczaiow Carogrodz-
kiey stolicy, skąd wiara i10auka do Rusi prze-
szła; zostawmy czytelnikowi zdanie o pisa-
rzu, który w 750 lat pragnie -WfoJzimie-: ©
rza W. przeobrażać na xigżęcia, trzymsig>

| - cego się prawideł Rzymskiego kościoła.
Nie tylko u naś, sle i w Węgrzech. bę-

dący Rusini nie dawali dziesięciny. Ten sam
Wladystaw Jagiellończyk , który w Wę»

_ grzech i w Polszcze równie był królem,i zie- -
_ dnoczenie kościołów w Florencyi przez Eu-
geniusza IV, z radością i z zapałem przy-
iąt, ostrzega (33), że Rusini nie sg obgq-
wiązani dawać dziesięciny, tylko z dobr

j 7 kupie-
 

g2) Kalezykskietu osimen Booioniz Bożkanay=:
33) Wariykałe 29, | - ee
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kupionych, bo kupuiącyiest w prawiei w
. obowiązku przeszłego dziedzica. wr

Takież samo było w Połszee późniey nió-
co maiemanie, kiedy Zygmunt I. oświad-

cza, że Rusini podług swego obyczaiu nie -
powinni dawać dziesięciny (34). Kiedy za

Zygmunta III. do Klemensa VIII. wysye
łano od wyznawaiących Grecką wiarę, Sta-

/ rowiercy,(iak ich oazywano ) Czyli Caro:
/grodzkiey stolicy podłegłi Rusini , straszyłi
Uniatów, że będą na nich nowi Pasterza

wkładać dziesięciny: Hippacy Pociey, p'ec-
wey Władzimirski Biskup, poteia Metropo-

dita ntrzymywał: Iżw Zakonie Ruskiey
"Cerkwi są inne dla Duchownych, popow

ś diaków posuty (35), są gruńta, ale
dziesięciny niemńsz; a kiedy my konten-

ci z naszych fundacyy, Dyle ich dra-
pieżne wilki (36)nie pożarty ,.nasz Świę-

| ży Qyciec (37) patrzy na powolną slużt

'. bę,a nie na Z Ś którey an-

 

454) W metryce koronney 1520 roku, iest fundusz przez.

Zygmunta i, dla kościoła parafialnego w Brześciu Li-

tewskim. . Cum ad solutionem ejusmodi decime exritu

suo Ruthenice non teneantur, et ad eam prestandam:

„adistringi commodenon possint, nosprovidere wołentes

/ indemnitati hujus Keclesie G7c. trzy kópna rok ozna-

a= cza. 0 ac * *

|43%) Znaczy to słowo dary, używane iednak było częściey

edo taffmnych darów)" 3.2 z

 Drapieżnemi wilkamirozumiePocieynie aiednoczonych

"wierzekatolickiey . a |

> (37) ŚwiętymOycem nazywanoWapieża. La

 

  

 

  

 

» ka)

toba.
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Bulgary; ani Ormiany, ani lllyryki nie
znaią (37). - |

| Szczególne bywały wLitwie i na Rusi
fundusze , i są w wykonaniu.„A niekiedy Du-
_chowni obrządku Ruskiego, -0 tęż samę dzie-
sięcinę Rzym i Warszawę, Sądy i Seym
zatrudoiali. Tak iest sprawa między kapi-
tułami obudwoch obrządków w Chełmie, o

i którey nawet Pacta Conventa króla Micha-
ia (39.) wspominaią, i z Referendaryina
ostatni Seym przerwany odesłaną została.

„Wszczęty także był spor czyli Katolicy
powinni byli dawaćdziesięciny Rusinom nie
ziednoczonym z kościołem Rzymskim świad:
czą akta Przemy$łskiego Konsystorza (40)
że Zygmunt August 1558R. wskazał aby

,,patrzano nie na rożnicę wiary , ale na cię-
żar dobrom przez prawnych włażseicielow
szczególoemi funduszami włożonych.
„ , W względzie Mazowsza zupełnie są

- przeciwne uwagi; Mazowsze wtenczas by-
-ło wydzielonym od Polski dla xiążąt pakre-
„wnego rodu panuiącym, kiedy iuż były
'w Polszcze ustanowione dziesięciny. Ta
" zmnieyszona zaa 7ana Albrachta, a aiedag

 

„ (38) w Hośnii IV. są AA: 519.
(39) 1669 roku. © = ę

o) Ważne w isy z tyc że akto
s” P zjoala obzktadeć. „któr

materyałów do dziejów współney nam Qyczyzny , jest
-równa niepospolitey pracy. Miło mi iestzapowiedzieć
Ziomkom, że w licznychdziełach erzeczach oyczys=

- tych, bez użukik Jego skarbów pisma A nie-
- dokładaemi.

4winienem, JP. ies:
>gorliwość w zbieraniu

   
  

„zab | wa
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„czona zaZygmuntaI. 2 Polską prowincya,
ważnieysze prawa miała wspólne zPolską:

;, zbyt rozrodzeni, rozróżnieci , a po wyga-
©. śnięcia aawet ubocznych liciy, zbyt słabi
Xigżęta,niemogli bydź wyższemi nad swoy.
wiek, iteż same dziesięciny nch;lać, które
w Polszcze wybierano. Byly wprawdzie
spory O wybieranie dziesięciny w trzyna-
stym wieku między Duchowsemi i Swiec--

 kiemi w Mazowszu. Akta kapituły Pło-
_ckiey, 1 Mstorya kapituły Warszawskiey '
"(4ą1), daią wtey mierze ważne szczego=
ły. Ugoda Janusza xiążęcia Mazowieckie-

. go (42), uroczyście ten ciężar przyznała,
_ Przywiliey Władysława xiążęcia 1446 roku,
który równie z gruntów pańskich, iak chiop-
skich oznaczył dziesięcinę, był obiektem
szczegolnieyszych sporów. Powirność wy-

_ stawienia prawdy, czyni moią otwartość -
_ konieczną. Przywiley ten 1557 roku pono-
. wiony, w oryginale w składzie kapituły Po-
 znańskiey będący, iest ugodą stanów xię-

©. stwa Mazowieckiego z Andrzeiem Bisku-
)pem Poznańskim. Lecz kiedy za Dzierzgow-
_ skiego Prymasa i5gy roku wyznaczeni Du-

' , chowni zebrali stare Statuta, w trzeciey xię-
|. dze umieszczaiąc ten przywiley dodali Nos

-(7w rękopismie. Tey historyi jest autorem JX. Alber-
|... trandy Biskup Zenopolitański i Prezydent Zgromadze-   iaprzyiaciół naak w Warszawie,

43) W metryce koronney w xięgach pod literami B, pas   

 

e pac:60 ..
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«słowo: Nobiłes non funt adstrieti ad deci-

mas. Atak bądź przemysłowy, bądź przy-

 padkowy dodatek zdawał się uwalniać Śla-

chtę od tego obowiązku. Wyznaczono po-

wtórną rewizyą 1577 roku Statutów. Ta do-

pełniona,aw wydaniu1579 roku oimyłka nie

została poprawioną (43). Roku róor pod
przewodnictwem Macieiowskiego prymasa,

ta xięgasobornych ustaw została petwierdzo-

/ną,a w162$ roku Jakob Wężyk Prymas

dat tęż samę ustawxięge, powszechności lu-

du'i Duchownych. zą prawidło. Równie ie-

dnak iw tych wszystkich ponowionych wyda-

niach, toż samo słowo Non zostało docho-

wanem, Ża Augusta III: nayżywiey zaczę-
to iść w zapasy o dziesięciny w Mazowszu,

 Nakoniec za ostatniego panowania 1774 roku
Ziemstwo Warszawskie sądziło sprawę o

należność, lub nie, dziesięcia z gruntow pań-
skich w Mazowszu. Dziedzice wygrali;

lecz kiedy Trybnaał miał rozsądzić tę spra-

wielu względów żyć będzie w d'ieiach cno-
ty isprawiedliwości, obrany od stron za sę-
dziego, wydał wyrok, że oryginał przy:

_wilein, czyli ugody, ma moc rozkazuiącą: *
myłki bądź druku, bądź przepisniących

ustąpić powińny przed tak autentycznym
"i dawnością użwięconym układem, Kiedy

LJ
3

 
| (43) Twiest mowa o edycyi, którą Karakowski Stefanowi

Królowi przy pisał. ła "AŃ a i
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jednak wydawał ten wyrok iak sędzia, tąż

samą ręką pisał, iak Światły obywatel, aby

koniecznie ugoda*między Duchownemi a

Swieckiemi następowała o dziesięciny. [ak

na seymie'1775 roku polecono czynić ugo-

dy, w Rozdziale o kompozytach nieco niżey

powiemy. AR

ROZDZIAŁ III.

O Maióratach i o Mesznym.

© Dziesięcina w snopie nie zawsze była
dogodną xiędzu, który odbierał, a zawsze

była uciążliwą rolnikowi, ktory ią odda-

wał. Zaczęto się godzić na pewną ilość zbo-

ża, ite osepy nazwano Małdratami. Mal--

81

drum„, malorus, Maltra, Maltrum, bys

ła miara niemiecka (44). Małdrzty, iż tak

rzekę, przyniesiono zosadami niemieckiemi,

a z prawem niemieckim czyli Magdebur-

skim weszły do Polski; pierwsze o nich ie-

dnak. wspomnienie mamy w końcn dopiero
 3iggo wieku w Polszcze. Już w ten czas

mamy opisane czterckorcowe Małdr»tv. zu- >

pełnie równe wielkim nie mieckim (45 ). Ró-

 

(449) Patrz Glossarium Medie et infime Latinitatis pod sło-
wem Małdrum. ż

(45) Ta tranzakcya iest 129! roku, między Syxtemi Wiera-

_ bietą dziedzicami wsi Kleszczewa w Grodzie Poznań-

skim s561 roku w Piątek. po narodzeniu N. P. oblato-
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wnie w końcu tegoż 13g0 wieku pamiątkę
zachowano, że będący w prawie niemiec-
kim Teutońskim, Szreckim, czyli Magde-
burskim, dawali Małdraty; a osadnicy pod
prawem Polskim dawali snopową dziesięci-
nę (46). Takowych osepów oddawanie
upewnił dla Prufs przywiley Chełmińskim
zwany 1233 roku (47): lecz Biskup Ku-
jawski w poźnieyszych czasach, maiąc to
rozrządzenie za przeciwne powszechnemu
(iak twierdzono ) prawu, nie chciał mieć in-
ney dziesięciny, iak snopowg , a potóm za-

„  ć mienił ią na pieniężnąopłatę.W 1526 R (48)
; _ destwyrok Zygmunta I. aby Biskupowi Cheł-

-. _ mińskiemu od każdego pługa ziemi (49), po
„. jednym korcu żytai owsa oddawali właści-

ciele gruntów i. ich posiadacze. Ten wy.
w bm —;

wana. Unum fertonem argenti usualis, et unam Mal-
dratam triplicisfrumenti, videlicet quatuor mensuras
tritiei, guatuor siliginis„ quatuor avene per singulums

2 |. «gsAnnum persolvent.
(46) Jest w dwóch archiwach, Poznańskiey i Kujawskiey

kapituł 1298 roku w dzień S. Jana przywiley Henry-
"ka Xiążęcia Slaskiego , którego Mokosznicy przeciw
Władysławowi | RYAłEŻ: za Go Polskiego Xią-

, żęcia obrali: w, tympiśmie od Zygmunta Augusta 1564
roku potwierdzonym, są te wyrazy: Quod omnes qui
ad Decimas tenentur, illas persolvant integrahiter im

, eampis, si ville Juris Polonici fuerint, si autem Theu-
-  fonici małdratas per medium Go. > ay

| 47) 1251 roku ponowiony, To iest osadny przywiley
(Prus przez Krzyżaków , kiedy tego kraiu stali się pa-
„ADORG  rci > > waga"

( 48) W metryce koronney xiędze pod Lit; EE. p. 531. (aż
149) Pług ziemi, iest pewna miara ziemi: wychodzi na dzień

erania, Patrz o miarach ziemi T,2. mego dzieła,

s 
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rok dowodzi zamianę dziesięciny na osep
zbożowy podług przywilein Chełmińskiego.

- Podobne są w tychże aktach dla Biskupa
Kujawskiego wyroki, zapadłe w sądzie te»
go Światiego króla. Tak więc część kraiu
w którym osady były niemieckie, uwalniała
się od snopowey dziesięciny. >

Meszne,Mszowe, czyli Mż/sałe, stąd
wzięło początek, że przy układzie z Ple-
banem o dziesięcinę , Pleban brał obowią-
zek odprawiania Mszy. To Meszne, Mszo-.

> we bywało dawane niekiedy ztych nawet.
| grantów, które podlegały dziesięcinie. Lu:
__ dewig(50)przywodzi ieden przywiley 1319,

roku, w którym oprócz dziesięciny, od-.
dzieloie meszne upewniono. Nie znalazłem,
nigdzie śladu, aby Mszowe komu innemu,
iak plebanowi było dawane.  Konstytucya
Seymu 1635 roku zapewniła, Że tam, gdzie.
 Małdraty i Meszne daig, tam dziesięcina
nie powinna bydź dawaną, i nawzaiem,
chybaby wyrażnie inaczey fundusz posta-
mowił. To Meszne bywa w zbożu i-w pie-

niądzach. Synod czwarty Piotrkowski 0-
strzegł, aby w mesznego oddawaniu dawną

"zachować miarę: A a

"ROZ.
m *

 

(50) Reliquiarum M. $. T.1.pag: 287.
am
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SUROZDZIAŁ MV.
Zczego powinna byOź Dziesięcina

awama, >.

Jak tylko raz postanowiono prawidło da-
wać dziesięcinę, tak nie zdawało się nic wy-
łączać od ciężaru tego procentu, który stawał
się poświęconą wedlng iednych, a według
drugich przykrą i wymuszoną ofiarg. Zgo-
dzili się łatwo kanoniści zzdaniem 4/exan-

.

Ora II1 (51), że zbydła, pszczół, wszel-_
kich osobistych nawet zarobków , dziesię-
cina należy.  Winniśmy nieiakie umiarko-
wanie Swiętemu Tomaszowi, że radził pil-
nować zwyczain mieyscowego (52), Ła-
two było potóćm Kanonistom różnicę miey-
skich (53) od wieyskich (54), osobistych

t

51) €. 5. et 22. Odpowiedź tego Papieża iest dana Arcybie
„skupowi Kantuaryiskiemu.

(52) z. z. quest: 87. ar: 2.
(53) Predia Urbana vocant edificia habitandi causa facta,

sive in urbe, sive extra urbem 1. 198. f. D. U. $.- >
egqtorumm mercede locationis decima de jure prestantur,
Cap: penult. Cap: 25. De póctis gquemadmodum et et
molendinorum proventibus, De Decimis Van Espen
TRL. gg. - 5 |

(54) Predia rustica sunt edificia habitandi causa non pre-
paratd; żed in alium usum, uti sunt stabula, ovilia
ef similia 1. 4. $: 1. In guibus Causis pignus G7o.

--ltemrusticorum prediorum nomineveniunt et agri viRe©, |
silve, et similia. Et quidem attento hedierno karum
geliarumque multarum Previnciarum usu hacfere in
materia decimarum pro prediis ex guibus dicime soł.
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(55) od mieszanych (56) uczynić , zgoła.
żołd żołnierski, przemysł nawet i zabawę w
ptasznictwie i polowaniu poddać tey dani-
Bie, 3 ! ;
-. .W Bulli Egeniusza III. dla Katedry Ku-
jawskiey 1168 roku (57) czytamy wyliczone
szczegóły dziesięciny, a w nich dziesiątą
część moosetyiprzychodów sądowych (58).
Zbiór dyplomatycznyPomeranii (59) zawie-
ra nadanie iig$ R. w którym nietylko dzie-
sięcina z orney ziemi, lecz z bobrów , ryb
Źrebiąt, cieląt, gęsi, śledzi, cła, monety i
przychodu z karczmy ubezpieczona. Nie
uczy iednak nas historya, aby nasi Duchowni

ż.

vuntur et a quibus decime prediales dicuntur « nomine
' prediorum veniunt, eo quod paś$sirn consuetudine et usu

invalłuerit ut ex solis fructibus etęrra nascentibus, sive
naturalibus, mon autem de fructibuś civilibus, uti est

_ merces elocationis, aut alic annua- pensitatio, decime,
4. SÓWaRtUK "VaREEIDER EO ZPO aa Bi

" (55) Decime personałes a Canonistis dicuntur, que ext re-
bus quas quisque sibi industria et opera sua acquirit,

„persolvuntur; veluti ex lucro honeste cujuscunque ne-
 gotiationis, ex stipendio militie,ex venatione, pisca-
tione aliavepac velopificio. Wan Espen ibidem.

(56) Decime mixte dicuntur, que partim personales, par-
/.._. tim proediales sunt; quales sunt ex fructibus pecoruw,

ex fetu, lana, lacte, ovis, aliisque similibus solvun-
_ tut. VanEspen ibidem. i :

| (57) Wskładzie teyże kapituły. „RE
| (58) De moneta,etdeJudiciis totius Episcopatu$.

(9) Etiam cum decimatione omnisarature in omni provin-
„cia Jatlinensi, cum omni decima Castorum,Salmonum, -

_ et Sturionumet aliorum piscium cum decima poledro-
_ rum, Vitellorum et Anserum , cum decima sanina Hal-

lecum, de theloneo, decimam marcam de moneta
"TabernaSc. (OW POMĘ

  
   

-
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_więcey dziesięcin żądali, iak z pól i ogrodów;
takowe iednak wymaganie namnożyło spo-
rów. W rątym wieku zaczął Wzklef powąt-
piewać o prawności dziesięcin: Ludzie ie-
go głosowi, a swemu iaterefsowi chcieli wie-
rzyć. Wyższym był nad swóy wiek Kazi-
mierz W. nie było w iego mocy uchylić dzie-

sięciny, ale otrzymał ich zwolnienie.Wten
czas Bodzanta Biskup Krakowski żądał utrzy-

mania nieograniczonego dziesięcin, i klątwą
wspierałżądanie. Kazimierz W. stawiałdo
uwagi przeciw piorunom Duchownych nędzę
zniszczonego ludu. farosław Arcybiskup
Gnieźnieński 1359 roku pośredniczył ugo-

„. dzie (60), która w xięgi praw wpisaną z0-
- stała(61 ), Warunki celnieyszesą te: 100. to.

(60) Łaski wydrukował tę ugode iakoby pod rokiem 1 369,

zawartą, kiedy Bodzanta iuż nie żył.- Łecz to iest o-

myłka druku. Tey ugody były trzy, ile si zdaie

_exemplarze. Przezszczegolny przypadek ieden exem-
larz zwielką pieczęcią Kazimierza” wielkiego dosta-

NP r GÓR: IB w składzie moiey Biblioteki.

101) 'Bodzanta Episcopus Cracoviensis constituit.
j 'Noverint yniversi przsentinm notitiam kabituri, quod

nosBodządnła Divina e: Apostolice Sedis rovidentia,
Cracoviensis attendentes, .quod Terre, Lu-

 blinensisj Sieciechovien: et Lucovien: nostrże Diacesis,

per insultum infideliam Tartarorum et Lithvanorum

peccatis exigentibus sint plurimum desolata: Volentes_

itaque, ut ad possidendum easdem populus Christianus
- feryentius invitetur, ad petitionem instantem Serenissimi

rincipis. Domini nostri, IJomini Casimiri Dei Gratia

"Regis Poloni illustris de voluntate et consensuFra-

| trom nostrorum Capituli Cracoviensis: Omnibus et sin-
gulis, qui iaterris predictis se locaverint, aut hactenus

suat locati, in villis predictis et possessionibus „ im
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wszystko, co się motyką kopie, nie podlega
dziesięcinie. 27e. Mak, Cebula , Czosnek, i

podob:e ogrodowinysgwolne. 3cze. Orzą-
cy całym pługiem na uprawę konopi, da

 

o quibus ad mensam nostram Episcopalem decim= perti-
'nebant, a solutione decime triginta annorum spatie a
data presentium plenam et omnimodam concedimus li-
bertatem; ita tamen quod si libertate durante Dominus

. przfatus Rex aut procuratores sui, vel Nobilis quicun-
que in borris suis, sitis in terris przedictis , decimam a

|. suis colonisR ve! pro suis usibus usurpare vo-
/ luerit, extunc libertate non obstante decima bonorum
> eorundemad mensam nostram sine contradictione aliqua

revertatur. ln aliis autem bonis, in quibus decima re-
cepta non fuerit , libertas permaneat sicut concessa.
Per hanc autem libertatem nostram Monachis et Cleri-
cis etiam szecularibus quibuscunque, qui in terris pre-

* dictisratione suorum monasteriorumac aliorum beneficio-
| rum Ecelesiasticorum decimas possiderent, aut possident
nullum volumus przejudicium generari, sed ipsorum quili- ,

(0) pet circa jus suum permaneat,sicut prius. Decima sicut
| ex antiquo de quibusvis locis dabantur , sic dande

| „erunt perpełuo, et de decimis Scultetorum.  Csterum
 mandamus annuente Domino nostro , Domino Rege
predicto„,ut ubicunque perj totam nostram Dicces:
in civitatibus, castris , oppidis , villis , przediis et pos-

/ sessionibus, decime manipulatim, in campis hactenus
tollebantur, ubi ad huceedem modo exdem decime in

/ posterum 16Ui debent , contradictione cujuslibet mon ob=
|stanie. f. Verum sculteti etadvocati, Civitatum, oppido-
| |rum, sey villarum, in quibus decime manipulatim persol-

_ wvuntur de quatuor mansis advocatie seusculteti£ sue,
quos coluerint propriis laboribus, etexpensis dequoli--
betmansorumpredictorum , in festo Beati Martini , in
menseNovembri quatuor scotos grossórum pragen: pro
decima nobis solyent. $. Sed si plures mansos colere
voluerint. quam quatuor, aut dictos quatuor vendide-
riot, locaverintauttradiderint ad colendum, de ipsis

* dent decimam manipularem in campo , prout alii inco-

©, le, quorom vicinisunt'consveverunt solyere. De tem-
| pore decimandi. Et ne labores hominum proptćr deci-
/matorum desidiam retardentur , decernimus, ut qnili-e  

  
kin octaya Beati Jacobi adrecolligendumsuam dę:

ze ż —

)„sg6ł
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czworo wiązania konopi, a orzący półpłu-
giem da dwoile wiązania. 4że. Z nawin po za-
kończoney swobodzie, czyliczasie zwyczay-
nym, w którym korczniący odbiera nadgro-

GR

cimam vel per se, vel per puntium idoneum sit paratus,

alias depositis et relictis in campo quinque manipulis
de qnalibet quinquagena , frumenta hominum libere.
conducantur. De decimis novalium. ln novalibus”au-
em exortis, ultra Wisłam et citra metas Russie, Hun-
,garie , PORI usque ad limites terre, in quibus
 hucusque nobis manipulatim decima non dabatur , li-
bertate expleta, de quolibet manso parvo sive magno,

„ -locato sive łocando , ferte grossorum Pragen in festo S$.

de quolibetipsoram unum fertonem grossorum, sicut et

z 4 : > . g « . .
Martini predicto, annis singulis nobis pro decima solvi
debent prediali.$. Advocati veró et sculteti noval'rum
predictorum de qualuor mansis advocatimvelscultetie,

' sea quos coluerint propriis laboribus ut prafertur , de

- me, ut prefertur ,

 quolibet mansorum predictorum , tres scotos grosserum
sołvant illi Ecelesie pro decima , ubi audiunt iJivina ac
percipiuat Ecclesiastica Sacramenta. Sed si plures
quam qsatuor coluerint, aut aliqui ipsorum aliquid aliis
wend:derint , locaverint, seu tradiderint ad colłendum,

rustici in festo prenotato nobis pro decima solvant. Et
insaper pro gratia, quam eis fecimus insolutionedeci-

iidem sculteti vel advocati fertones.
nostros decimales, in festo Beati Martini supperius —

© notato, sub juramento fidelitatis ipsorum rusticorum

4

- „wiam
*b

|, Dunaiec, etut intelleximus qved sunt agri steriles et

"exigere, nobisque vel nostro prócuratori intraquindecem
_ dies ante festa immediate sequentia presentare fideliter ©
et integraliter tenebuntur, $. Sed tamen ubi in predi--
«tis novalibus nobis ante decima manipulatim solveba-
ur, adhuc futuris temporibus perpetuo solvi debet,
nec ipsam propter hoc remittimus ad fertones. 202 de-

|.3 cetmis agrorum sterilium circa Długiepole et Czorstyn,
_ wersus Myslinice. Verum quia in distinctionibus circa
Długiepole , Czorstyn sub ea limitatione, videlicet nter

use curriŁ ad Myslinice versus Twardoszyno-, et
inter Ślonagora versus. montemqui d'citur Obsdow in

-  frigoragrandia-diutius terram premunt , ita quotpauca
- tempore anni inibi laboratur , vołentes gratiosius cum .
- dacolis districtuum predictorum ordinare» staiuimus,
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dęswego trudu, należy dziesięcinś. 5źe. Te-
mu z nowiny należy dziesięcina, komu zda-

- wnego pola. Zwyczay dawany i umowy ście-
śniły w niektórych mieyscach te dla Iucho-

wnych warunki, 'W tey zaś części Polski ,

aoL2

quod incole przedicti qui jam ibi locati sunt vel in po-

sterum locabuntur , in festo Sancti Martini preedicti ,

pro decima prediali de manso quolibet tres scotos gros-
_. sorum pragen: annis singulis nobis persolvant.  Quam

/ pęcuniam sculteti locorum predictoruth colligent nobis-
"que vel procuratori nostro presentabunt , prout in casą
finali superius est expressum, hanc autem solam l mita-
tionem de solutione ferronum pro decima ia łocis supe=
rius ita expressis totaliter cum Domiao Casimiro Ke-
ge predisto ordinario permanere statuimus , quod
deinceps ad civitałes, villas, oppida, predia , poss*s-

siones quascunque totius nostra dicecesis, ubi manipula+

 tim decima solvitur ab antiquo nunquam ullo tempore

©. extentandur. Tedecimis per Nodiles cultis, arendatis,
aut a Kmethonibus habitis.  ltem decrevimus , quot

' ubicuaque aliqu's Nobilis alteri Nobili sibi zequali, ne-
cessitate cogente hereditatem snam obligaverit, et cre-

/ di*or coluerit ia ea , decimam frugum de agris suis
_golvat illi Ecclesie, cui is qui obligavit solyere consve-

_verat ab antiquo; <ed si forte labores suos dictus credi-

tor volueiit ampliare repellendo Kmethores et excolen-
|do agros eorum , de agris Kmethonum, quos colit deci-

_ mam in Gonitwa solvere tegac „, etiamsi Nobilis Kme-

_thoni vel alteri similiter h£feditatem obligaverit , idem
ignobilis decimam illiberam , cui de jure debuerił , de

©. agrisquos colit dare sit adstrictus. Praeterea ne propter
| <ausam decimalem judicem Ecclesiasticum de Nobilitate,

" Nobilem judicare contingat , statuimus , quod ubi qnis
_.€lericus petens.decimam illibecam ab aliquo qui se di*

| «it Nobilem,ispumque propter hoc ad judicium Eęclesie
 revocaret; Yolumus utcausa Nobilitatis ejus vel nobis,

2 + vel officiali nostro „. per ipsum proposita clypeoque suo
|, 6 et parentela nominalis, pernos vel officialem nostrum

«nulla tenus judicetur, sed remittatur ad judicium saecu-
łare , ut ibi Nobilitatis queeslione primiłus expedita,

„doćeatur Ecclesia, que jure talis decima conferri debet

irca solutionem. decime przedialis.. De decimis per
progressumm habendis. Demum statuimus et ordinavi-
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która późniey została przyłączona, i w:Li-
twie,. fundusz iedynie iest prawidłem, 2 ia-
kiey ziemi brać wolno dziesięcinę. W takim
więc funduszu, gdzie tylko zziemi w ten

czas uprawney fuadator naznaczył, albo o
-przysztych korczunkach nie wspomniał, sąd
winien zważyć , iskie po fuoduszu przyby-

„ły grunta, które żacw*mu ciężarowi nie
-. podlegają. i i

"ROZDZIAŁ V."-

-O Dziesięcinach z nowin £ z iakiego po-
wodu Biskupi Oo wielu Jziesięcin z no-
win w Polszcze przyswoili sobie prawo.

-_ *fby zrobić dzieło dokładne o dziesię-

cinach, i uniknąć zarzutu, ktory był mi

 

mus vołuntate et consensu IJomini nostri Regis predi-
cti, ad hoc specialiter accedente, quod ubicuńque ab
antiquis agris progressive quispiam silvas , rubeta vel

 mericas extirpavit, ille decimam percipiat de novalibus
amodo, ad quemantiquorumagrorum decima primitus

( pertinebat, verum si ad extris veł sinistris ab antiquis
- agris aliqui incolee fuerint collocati „, extirpaverintque

silvas, rubeta veł nemora, vel mericas, predicti incols
deagris ipsorum totaliter extirpalis nobis et nostris suc-
cessoribus decimam solvere tenentur.  IDe decima im *
loco ville Nobilibus vendeda.  ltem quicunque Dominus
ville in ipsa villa suam decimam emere Y*oluerit, octo. -
diebus ante festum Beati Jacobi, et octo diebus postea,
cum domino decime forisare prOcuret , alioquin Domi.
"nus decima libere decimam vendat impedimento a Do-
mino ville cesante. ; ni

LJ
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czynionym, iż pisząc o nich w moim dzie-

- le (62), opuściłem ten szczegół, iako t;l-

„ ko należący do kwestyi, kto ią ma brać,

pisać cokolwiekw tey mierze iteraz przed-

sięwzigłem, zwłaszcza, że mówiąc o po-

trzebie zgody Pasterzów ludu z ludem, 0-

śmielę się przełożyć, że prawa do wielu no-

"winnych dziesięcin dla Biskupów, nie są

/ tak mocne, iak się na pierwszy rzut oka

| zdaią. Nowiny w prostym znączeniu są

"role na nowo wykorczowane, o których

' niemasz wiadomości, żeby były pierwey

uprawione (63).
Kiedy inż dziesięciny stawały się po-

wszechnemi, Benedyktyni Forczuiący la-

sy na poła, dawać ich nie chcieli. Przy-
.

- muszeni uledz, nie mogli przewodniczyć

do oporu, który byłby rolników ocalił ód

+, Wprowadzona razem była wiarainau-

(ka o dziesięcinach do Polski w 1otym wie-

| ku.  Prawidła więc w ten czas zachowane

|weWłośzech, skąd pierwsi Biskupi w wiel-
- kieyczęści byli brani, iw Niemczech cel-

nieyszym sąsiednim państwie, miałyu nas
z i )

(6ż)w Tomiepierwszym. 7 ż
(63) JX. Biskup Albertrandy w uwagach, które Rządowey
7 Władzy w Prusiech podał , sprawiedliwie uważał, że
| wtych mieyscach, gdzie na zagony orzą, można poznać.

>| w lasach nowo korczowanych, czy te pola były kiedy

|. korczowane , i takie świadectwo przeważaazaąem błę-

dne podania mieszkańców,



13% Dyssertacya
„nieiako moc rozkazuigcą. PodMitotaiem
II. odprawiony Sobor w Rzymie 1059: ro-
ku, Biskapom porucza rozdziałi rozrglze-
nie dziesięcin (64). Ow Grzegorz VII. któ--
rego wielkość wylęgła się w małości Świa-.
tła wieku, a słabości Henryków Cesarzów,
podług zdania wielu, tytuł króla następcom
Bolestawa śmiałego odebrał (65), uroczy-
ście rozkazał, aby dziesięciny, Biskup iako
naczelnik w swoiey I)yecezyi,rozrządził(66):
agdyby ieszcze wpływ ustaw świeckich
był potrzebnym w ten czas, kiedy Papieże
rozdzielonych naszey ziemi Xiążąt przeciw-
ko Biskapom w ich własnych'kraiach bro-
nili, a ten cały kray hołdownym dla stolicy
S. Piotra nazywali (67), tedy 1 Kapitu-
larz Karola W. (68) część dziesięcin Bi-
skupom przyznał. Takwięc Biskupizaczę-
li rozdawać dziesięciny w trzynastym wie-
ku: bywały w Polszcze tychże dziesięcia
rożnym Klasztorom, zgromadzeniom i Ple-

- banom oadawania. Tam„więc » gdzie tylko
- bę-

(64) Decimas primitias et oblationes vivorum et mortuorum
in dispositione Episcopi esse..

(65) W zbiorze Koncyliów edycyi Mansa widziemy ieden_
List, w którym Władysław Herman ma tytuł Króla,
lecz wszystkie podobieństwa zdaią się składać świade-
ctwo, że Władysław iuż tego tytułu nieużywał , i
dopiero Przemysław II. ten tytuł odnowił.

(66) Na Soborze Lateraneńskim 1074 roku Decimas esse łoś
bere sub manu Episcopi, ut żlle „e ceteris„2 detsóke
omnibus justedistribuat,

 

_ (67) PatrzTom 1..„p: 309.
(68) Patrz połę 16.1 17.
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będgcemi w ten czas dziesięcinami rozrzą-
dzono, zdawało się, że Biskupi maią pra-

wo do nowinnych dziesięcin.
| , * > BW - .

Lecz takie mniemanie było przeciwnć

(duchowi praw kościelnych r3g0 wieka?

Innocenty III. (69) twierdzi, że z prawa

powszechnego nowiune dziesięciny należą

Plebanom, chybaby przeciwny był rozsą-

dny zwyczay (70). Alexander VI. 1158.

roku ostrzegł, że gdyby komu dziesięciny

były przyznane, nie ma iednak stąd prawa

do nowinnych dziesięcia, które Parafialnym „a

należą kościołom (71). Lecz nadto wyrok ni

Alexandra III. 1170 roku stał się zupełaćm i |

naywiększey Części Kanonistów prawem,

tak dal-ce, że małą liczbę przypadków wy-

sażaig, w którychdziesięcinaBiskupowi mo-

że należeć (72). Ugady odziesięciny mię-

469) Umarł 1216. £

4po) L. 111. tt:XXX, C. 29. Cum ix quibusdam paraciis ,

| ad quasdam Ecclesiasticas personas ab antiquo pertińeaf

perceptio decimarum, et de novo fiant novalia im eisdem,

ueris a nobis, ad quem hujusmodi nevafium decimie

-ancipiant pertinere? Respondemus, quod cum perceptie

decimarum ad parochialłes Ecclesias de jure comrmunt

© pertineat, decime novalium que fiunt de Parochiis

 |earundem, ad ipsas procułdubio pertinere noscuntur,

nisi de his qui alias percipiunt decimas, rationabilis

| gausa ostendatur, per guarm appareat, nevalium ad cas

| 0. .decimas pertinere. ow i AR

- 61) Li: LIL. tit: XII1. C.2.twierdii, że choć komu są nadane

/ dziesięciny, nowinne dziesięciny w tóm nadaniu nie

mogą bydź zawarte: in tam grave Ecclesiarum pate-

"5 chialium dispendium. ; .

477) W odpowiedzi Brixyenskiemu Biskupowi: Quoniame a

mobissollicitudo tua regui. vit, quiddenovalium decie
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dzy Bodzantą Biskupem Krakowskim aKażi-
'mierzem W. (73), co do nowianych dzie-
sięcin, są słowa następuiące. _ Demumsta-
żtuimus et or0inamus voluntate et consen-
su Domini nostri Regis predwti aQ hoc
Jpecialiter accedente; juo0 ubicunque ab
 antiquis agrts progrefsive quisquam syl-
vas, rubetavel mericas extirpaverit , ule
Qecimam percipiat Oe novalibus amodo,
adquem antiquorum agrorum Oecimapri-
mitus pertinebat;z verum sia Oextris: vel
sinistru ab antiquis agris aligui incole
fuerint collocati, extirpaverintque syl-
vai, nemora vel rubeża, vel mericas, pree-
dicti incole de agris ipsorum totaliter
extirpatis, nobis zł, nostris succefsoribus,

' (mowi to Biskup Bodzanta osobie ) Deci-
mamsolvereteneantur (74).  *
7Kiedy był ną Soborze Lateraneńskim

151sryki,ŁAŁ
Aż

Wi ża Z AZ E0 Kimy W PYóh Zr 05 GE

"mis tue Diecesis tibi sit, statuendum ? Respondemus,
„ut siterre que arabilęs sint, intrą certam alicuius
-Eecjesiepareciamfuerint, decimasearum, tuą parte
retentafacihs afsignari; alioquin ipsa secindum. źscre-
żionem a A)co tibi dałam,WEtobułate 288
ad ous tuum pottris retinere, Concinna. cztery tylko
/daie przypadki, w których dziesięcinaBiskupowi może
-należeć. aod, Kiedy Katedra iest parafią, 2re. Kie-
„dy' nie ma pewnie oznaczonych parafiy, i cała Dye-

». e TĘ r 7 * su Ubi WEG 02 CZW
cezya niemał iest iedną parafia. 3cie.Kiędy wsienie
są do pewnych. parafy oddzielone. 4fe,Kiedy wyra-
nym funduszem, lub prawnem ustąpieniem dziesięciny

©  -Biskupowi są dane.

(73) 1359- roku. i

(09) Ve LLLpagi 10.
R

  

kiArcybiskup Gnieźnieński,

+
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wyiednał Bvllę Leona X. o nowinnychdzie--
sięcinach (75); Kięgi Statatów synodalnych .

*
  

. (75) Bulla Apostolica. de Novałibus. Łeo Episcopus, setvas:
, servorum ł)ei: ad 'perpetuam rei memoriam. Iecet Ro-.
'manum Pontificem, votis personarum sibi et Sedi Apo-

, stolice devctarum ,„ presertim Regali et Archiepiscopali
diguitate fulgentium , et per que dissensiones et jurgia
toliuntur, libenter annuere, et his que, prepterea provi-
de facta fote prospexerit, Apostolice adijcere muinini-
nis firmitatem,ac illa statuere, que circa premissą.
conspexerit facerę opportuna. Sane pro parte charissi-
„mi in Xto filij nostri, SIGISMUNDI Poloniae Regis ll.
lustris, ac Venerabilhs fratris Joannis de Lasko, Ar»
chiepiscopi et -rimatis Gnesnens: nobis exhibita nuper.

etitio continebat: quod licet alias loca etterre Regni
'olonie, tam propter bellorum discrimina, quam mor. A
talitates,et alia impedimenta , antea excoli non potue-

_ rant; tamen postea multiplicatis in dicto Regvo; 1)e>
benedicente, hominibus, per arboram suputationem, et
radicum extirpationem ac evulsionem ad culturam r*-
dacta, et nove ville in illis locate et constructe fuerunt.| Gumquea multisveriereturin dubium,adquem decima/
earundemvilłarum vel locorum et terrarum,an videlicet ad.
Locorum Ordinarios, an vero ad Parochialiuin Ecclesia-_

" rum dictorum locorum Rectores, pertinere deberent, et.
inde lites et controversia inter bone memorie Joannem

j  Episcopum Cracoviensem et quondam Arnoldum + Ger-.
tosque Canonicos Eeclesie S$. Fłoriani suburbii Craco-_

( «  vien: super hujusmodi decimis novarum willarum ac
|. novalium, in Biecen: ac Zmigroden: territoriis consj-.., stóntium„ ęoram bone memori Jaroslao Archie-

 piscopo Gnesneńsi,et clarm memoria CASIMIKO Po- -
ie Rege,dum in humanisagereńt, et ejusdem. Re-_

gni Baronibus suborta fuissent: JoannestancEpiscopus
Cracovien:ad lites hujusmodi sopieadas, quoddam in-

-. stramentum:dubiorumet litium hujusuodi decisorium : R”
bonxmemorie JanusioArchiepiscopo Gnesnensi, a 'du-

ai centis aanis ampłius" emanatumia medium produxit;|| eontinens,quod cuminterclarememoria VLADIŚLA.
" Roo UW PołonieRegem, dum in humanis ageret, Glerico-

 

     

 

| rum etEvcclesiarum;,quarum ipse_ VLADISLAUS Rex,et MilitesdictiRegnipatroni existebant, ex una; aę
bone-memorie Joannem -Episcopum Crac: Ecciesie„

ue nominibus, superdęcimismov lium, quas videlice
poje żę F e ka I sę z*

i

zw

  



 

act Roa Dyssertacya
zawieraią tę ustawę (76). Celnieysze są
przepisy 0 - | w e

-

 

VLADISLAUS Rex, et Milites ad Ecclesias quarum
patroni existebant, ut przfertur, Joannes vero *pisco-
pas prefatus, ad mensam suam Episcopalem Cracovien-
"sem respective de jure spectare afserebant, et contro-
versia fuisset susciłata: Ac tandem Joannes Archiepi-
scopus, et VLĄDISLAUS Rex prefatus, lilium anfra-
ctus, et discordias predictas per viam amicabilis con=

cordise terminare decernentes prefatus Joannes Archiee
iscopus, et quibus, qaoad ejismodi di(sensionum et
iium decisioaem , idem VLADISLAUS, Rex vices
suas commiserat: et quondain Nobiles viri, Navogius
Casteilanus, Spicimirus Palatiaus Cracoviea: et Petrus
Castellanus, $andko ludex Sandomirien: et tetrus De-
canus Ecclesie /osnaniensis, Cancellarius Polonie: et
Sułco, alias 5woxk Wiacerna Sandomirien: M)ecreto-
rum Doctor; attendentes cosueiudinem moribus utentium
approbatam, ac juri commaqi satis consonam, dissen-
sionen predictam dęterminąrunt. Quod ubicunque syl-
ve vel merice, aut pars .earum ab agris progrediens
antiquis simul vel succesive extirparentur, agrorum na»
valium hujusmodi decimam iiector Parochialis Ecclesie
vel Clericus ratione beneficii perciperet, ut prius, ac
eo modo, quo agrorum aniiquorum decinam percipie-*
bat. Ubi vero iatra gades et limites ville antique in.
sylva vel merica seu in agro aut prato, iatra sylvam.
vel mericaim villa locareturde nova radice, sive nun=

 <uparetur,ut villą prior et vicina; sive non, novalium
hajasmodi decine ad Episcopi Dicesesani mensam per-

 linerent, Si vero villa antiqua, more Polonico locatą

>

de uao inculto loco adalium cultum et arabilem locum
transferretur , et ejus incole antiquos agros colentes,
aliquid progressive .extirparent; is decima:n perciperet,
"ad quem antea antigquoruam azrorum decimae perceptioq quoru: 5 P P
spectasset. Quo quidem instrumento Regi et Baroni- -
bus lecto,et vulgari sermone Polonice exposito, quod
CASIMIRUS Rex,et Barones, omnia et singula in ille
contenta, rata et grata habentes, laudaveruntet appro=
baverunt, ac dilectos filios Castellanum Spicimiriea-
sem et Joaanem Proepositum (Gnesnensem ac * ejj
 Gaacellarium Polonie, ad videadas et distiażuendas

| nova; villas, ab antigquis ia territoriis praedictis desti=

 

matąat, prout in dicto Iastrumento dicitur plenius con-
%

w
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i

/ 160. Gdziekolwiek prosto od pól daw-

nych wykorczowano lasy , tedy temu dzie-
| | | aAx -

Sinn

_tineri. Quare proparte eorundem SIGISMUNDI Regis

i ©, et Joannis Archiepiscepi , qui adnos per euńdem Re-

Dz. gem Orator destinatus existit, Votis Pomiliter suppli,

catum fuit, ut Lecrelo et decisioni-predictis > aliasque

in premissis opportune providere de benignitate Aposte-
lica dignaremur: Nosigitar, qui pacem etconcordiam inter

ś Ecclesiasticas personas pizecipue, perpelno vigere sum-

+. mis desideriis exoptamus, dicti Ipstrumenti tenorem

MAPSŚĆ presentibus pro expressis habentes, bujusmodis suppli-

0, cationibus inclinati decretnm, decisionem, et concor-

ę diam hujusmodi, Apostolica authoritate tenore presen-

/ łium approbamus et confirmamus, supplemusque omnes
"et singolos, tam juris quam facti delectus, si qui vere

interyvenerint in eisdem. Et nihilominns, qnodubicun-

que in Regno Połonie, et locis ilii vicinye, ac tota

Provincia Gnesnen: syłve vel merice, avt €arum pars
_ab antiquis agris progrediens, simul vel successive in

futurum exlirpabuniur, agros antiquos contigentes; A+

|, 'grorum novalium hujusmodi decimas Rector Parochia-

(- >lis Ecclesie hujusmodi, vel Clericus, aut canonicus„

„, vel alius quicunęque, ratione beneficii per €uim obtenti,

invilla vel territorio Rovalia hujusmodi evenerint, per-

_6ipiat ut prius, et sicut antiquorum agrorum decimamq

percipiebat. Ubi vero intra gades et limites antiquz vil-

le in sylya aut merica, sive in agro aut prato, intra

„sylvam et mericam villa lozabitur, sive cónstruetur de.

/ fovo, aut nuncupabitur ville antique nomine, sive

x non: dictarum villarum decime novalium hujvsmodi,

>.> ad Archiepiscopi Episcepique iicecesani, in cujus I)ice-

|| eesimova villa ipsa existit, mensam specient et perti-

>  neant. Siautem villa antiqua. modo. Polonico locata,

| deinculto łoco ad alium cultum locum et arabilem,
trańsferatur,et cjus incole antiquos agros <colentes,

aliquid progressive exlirpent; is decimam.percipiat , ad

4  quemantiquorumagrorum decime erceptio spectabat,

|, authoritate et tenore przemissis, statuimus et decernimus;

(,—.. sicqueper quoscunqueJudices, ac causarum Palatii A-—

3 postolici auditores, judicariet interpretari debere, subla*

"ge £: et eorum cuiliber, aliter judicandi et interpretan-

di facultate, acirritom etinane quidquid secussuper his

_a quoquam quavis avthoritate ,. scienter ve! ignoranier

tigerit alientari, dęcernimus: non obstantibus. Cen-

4 z
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38 Dyfiertacya
'sięciny należą, kto ztych dawnych ościen-
nych pól brałdziesięcinę.

ao

 

, stitutionibus et Ordinationibas Apostolicis , czterisque
- eontrariis quibuscunque. Nulli ergo hominum liceat hanc
/paginam nostre approbalionis, eonfirmationis, supple-
'tionis, Statuti , Coastitutienis et Decteti Anfringere, vel
"eiausu temerario contraire: si quis autem hoc attenta-

"re presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac
|beatoram Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit in.

„| eursuram. / Datum Rome apud Sanctum Petrum.
AbnoIncarnationisDominice Miliesimo Quingentesimo
decimoquinto, tertio Calendas Aprilis. Pontificatus no-
stri Anno tertio. BullaExrecutoriali super Novaliżus,
Leo Epigcopus, seryus servorum Dei, Venerabilibus
"Fratribus Wratislaviensi et Olomucensi Episcopis, Sa-
.lutemetApostolicam benedictionem. Hodie emanarunt
a nobis litera tenoris subsequentis: LEO Episcopus,
servyus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. De-
cet Romanum Pontificem, votis personarum sibi et Se-
di Apostolice devotaraum: przesertiim Kegali et Archie.

_piscopali dignitatate fulgentium,etper quse dissensio-
 neset lurgia tollantur, hbenter ańnuere, etc. Czius ©
tenor: de verbo ad verbumm supra immediate habetur.
Quocirca Fraternitatibus vestris perApostolica scripta

_, mandamus, quatenus vos'ąut alter vestrum, per vosvel

m. WĄ

PE

" fuerint, contra tenorem literarum predićtarum quomo-

alium , seu alios, literas predictas, ac omnia et singu-
"la ia eis contenta, ubi et quando expediens fuerit, et
quoties .pro parte SIGISMUNDI Regis, et Joannis
Archiepiscopi predictorum, super kos requisiti fueritis,

- sołlenniter publicantes, dak SIGISMUNDO Re-
i. etJoanni Archiepiscopo in przemissis eflicacis de-
ookcch presidio assistentes, faciatisliterasprzedictas,

_ etineiscontenta hujusmodi inviołabiliter observari ,
non permittentesSIGŁSMUNDUMRegem, et Joanaem
- Archiepiscopum preefatos, super illis, perquoscunque ,
SE ródikai, ie status 5 ordinis * gradus; 3 vel m conditionis

 

_dolibet molestari. Contradictores per censuram. Ecele-
siasticam, appellatione postposita , compescendo , invo-
eato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

- Non obstantibus ordinationibus:supradictis ,  aat si ali- rż
- quibus commanitór vel divisimabApostolica Sede

| sit indultam, quod interdici,suspendi,*velexcom.

cientes,plenam et okkooóa; ac de verboad verbum,

„



* oddaną.

A 0) Dziesięcinach i *39
2 Gdziekolwiek w granicach dźwniey

wsi, wykorczowano w lasach pola, i nowo za-
sadzoną żostała wieś,tedy dziesięciny dośto-

łu Biskupiego należą.
gcie.Gdyby'wieś w prawie Polskim (77)

osadzona przeniesioną została, i iey miesz-
kańcy dokorczowali część iaką pola,z nie-
go dziesięcina temu ma bydź oddang, kto

i brał zdawnych gruntów.
ąqte. Taka ugoda, iak tuwyrażona, mia-

ła bydź za Władystawa króla, potćm za
|, Kazimierzapotwierdzoną,i na żądanie Zy-
gmunta 1.i Arcybiskupa Gnieżnienskiego
przez Papieża na wieczność wykonaniu dest

Oddaiącsdcześć5 prawdzie wyZn2-
7221| "iemy, że o tey ugodzie przed Łaskim przy-

Rnaymniey urzędównie nie wiedziane, i taz
samaumówado iedney pyecażyi stosowa-
na, kiedy:iaż zprawa powszechnymiwko-
Ściele zwanego, i z posiadania, Plebani lub
KAC 7tęż ASPECT i” a

| de indutte hujusmodi mentionem. Datum. one apud
Sanctum Petrum. Anno Incarnationis Dominice Mille-

_ simo, Quingentesimo, decimoqainto„. terlio Calendas
ż Aprilis, Pentificatus nostri Anno tertio*

(76) Jestdrukowaną w kilku jsnych.pomnieyszych. dziełach,
lecz zawsze 2.ŚŚ tatatemeSynadalnym.

A 427) RAS: była prawa Polskiego pNiemieckiego w Osa-
, że w prawie Niemieckim byli za wzaiemną umo-

Si "w prawie Polskim żadnych nie było Sn”

 

, >abezpieczańących naa. w: prz"

,
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nie mogła, do drugiey we dwieście lat sto-
sowaną prawnie bydź nie może (78). Lecz

78

— 

) Butla ta mówi: że ten spór się wszczął o dziesięciny
nowinne, między Janem Biskupem Krakowskim* ą Ar-
noldem Kanonikiem hKollegiaty S. Fleryana. ' W Bulli
tey będący wyraz: a ducenfis ef amplius annis przeko-
nywa, że tu iest mowa o Władysławie Loktyku, Qy-
cu Kazimierza wielkiego, zwłaszcza , że ten układ miał
bydź od Każimierza W. potwierdzonym. Wiemy, że
<dwóch Biskupów Krakowskich Muskata ; Groth miało
imie Jana za Władysława Łokietka panowania, lecz
zachodzi nieiaka trudnośćo Arcybiskupię Gnieżnien-skim. który tę umowę miał potwierdzić, nazwanym

szkodę trzeciego łaska wyiednśng bydź.

=

iest na kar: 195. Janem, na kar: 196. ustaw Synodal--
« nych ed; 1630roku Jaugszem. Lecz właściwie mówiąc,
Janusz wezwany na stolicę Gnieżnieńską 1260 roku, amarł 1272 roku 30. Sierpnia; za Władysławazaś Łokiet-ka żadnego nie było Arcybiekupa Jana, lub Janusza, leczpo Borysławie 13:11 R. nastąpił Janisław 11. który aż za., panowania Kazimierza W. 134: K. uńnazł. Nazwanym ou

" sam Arcybisku

iest wprawdzie Janem od Nakielskiego żz Miechoria, todRzepnickiego w naszych czasach ; lecz Miechowita nąkar: CCVI. i na kar: CCXXIII. Bielski na kar: 177.Kromer ed. 1568 K. na pocz. 12 xięgi, aw przekładzie
Polskim na kar: 341. a przed temi wszystkiemi pisarza- —zdzo Długosz ed. 1711. T. 1. Pp: 1029. i ro60. Jani-sł wem nie Janem tego Arcybiskupa. nazywaią. Term -

w oryginałach, które są w składzie„ Kapituły Gnieżnieńskiey »325. 26. Kwiet: 133». 20. Li-stopada t 1337 roku 25. Kwietnia nie nazywa siebieinaczey,iak Janisławem. Wiadomozaś iest z orygina-łów, że Janusz równie po łacinie nazywałsiebieJa-"nussius, iak Jam Suchywilk Joannes: na próżno zaśjest koniecznie szukać imienia chrzesnego o Świętychdawnieyszych, kiedy Stanisława, Borysława, Jarosła.wa ciężko w dawnieyszych świętych rocznikach zna-leść. Łecz tę trudność z niezgodności imienia wynika-łącą usuwam, owszem badania dalsze zastanawiam, ifuż Jana od Janisława nie chce różnić, a omilczeniaaktów musze wspomnieć. zag atęe_ 1od. Kazimierz wielki utworzył umowę w” zacho»dzących sporacho dziesięciny , tey umowy nie wspomi»



+
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_ kiedy Synody prowincyalne tak.za życia Ła- -
skiego, iak poźniey odprawiane tę Bullę
wydrukować,iw zbiorze ustaw umieścić
zaieciły ; kiedy przez trzy niemal wieki,
nikt przeciwko tey umowy potwierdzeniu
nie mówił, a Biskupi też na wzaiem nie uży-
wali tego dobrodzieystwa, które Łaskł po-
sełod «ałey Polski, a wyliednacz dla siebie

 

 

nano. Kazimierz wielki, który tyle razy z uszanowa”
waniem wspomina nadania Oyca, nic o tym urządze”
niu nie mówi, owszem na kar: 93. V. L. 1. iest wyraz”
sdnnuente D. Rege' Czy potrzeba nowego pozwolenia :
na rzecz iuż vłożoną , czy naywiecey prostego potwier-

dzenia? niech każdy sądzi. j 3
2re. Taki układ o dziesieciny iest ważną epoką

(w dziejach zapasów Duchownych z Swieckiemi. lłu- .
gosz, który tegoż samego panowania o mnieyszych
"sporach w wźględzie dziesiecin w Pomeranii wspomi-
na, niemówi nicotey urzędowey zrewizyi w I)yece-
yi Krakowskiey, o którey mógł naylepiey wiedzieć,
bo był Kanonikiem Krakowskim, i układał dla tey

' Dyecezyi Łibrum Bereficiorum. MKromer, który popra-
wiał Długosza,arównie miał wstęp deskładów pa-,
pierów publicznych, równe zachownie mi!czenie. A

gcie. Mamy zbiór ustaw Synodalnych za Włady-
sława Jagiełły przez Mikołaia Trąbę zebranych, tam
tyle czytamyodziesięcinach, a żadney nie masz o tey
umowie wzmianki. 3 MORS R ELIRKK "52
e Oddaymy sprawiedliwość składom  Aapituł,

że umiały dochować nadania, umowy, i obce im na-
wet papiery , które ufność ich pieczy poruczyła. Tyle
mamy nadańi tranakcyi za Władysława Loktyka,
tey nie masz. Jakiż los zawistny inne zachownie pa-
miątki, a tę zatracił! * ksi

. ste. Liber Benęficierum na każdey karcie mówi,
|. korou należy dziesięcina , o tey umowie nie masz
m wzmianki. _ AC. s? =
- |. 6te, Nie musiała bydź dawna possessya tych dzie:

 sięcin, kiedySyńod Krakowski 1621 roku mówiąc ©
nich, odwołuie się do posiadania Od 105 lat, co wła”
śnie wychodzi na epokęBulli 15>5 roku.   
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tylkoinastępców takiego nadania ubezpie-
czył. Oddaymy lepiey cześć umiarkowaniu
"Biskupów, Że z ostrożnością używali tego n

- szycielami.

;prawa; stawmy na obronę Plebanow kon-
stytucyą 1607 roku o dawności, powszechne
prawników kościelnych mniemania, a nie

ć zaymuymy się bojaźnią, aby Biskupi będąc

zwierzchnikami i obrońcami Plebanów, ich

''spokoynego posiadania chcieli bydź wzru-

Synod Krakowskiey Dyecezyi pod Mar:
| cinem Szy/zkowskim odprawiony (79), mó- -
-- wi o tych nowinnych dziesięcinach stoła Bi-

' skupiego, iako od rog lat posiadanych, to
- jest odepoki tey Bulli. śB

Synod Chełmski 1717 rokupod przewo-
'dnictwem Szembeka Biskupa, o'takichdzi.

- sięcin należności podług zwyczaiu w innyc
 Dyecezyach rzecz czyni (80).

sj

* Lecz gdyby twierdzeniaułatwione przez
- Bullęniepodlegały sporom, tedybyłby po-
trzebny ten sam układ wyznaczonych urzę-

- doików dlapoznania, które wsie byłyna no-
owoosadzone. Ta kwestya iest ważna, ieśli

uważaną. Kiedy bowiem otwieramyxięgę
-Liber Beneficiorum zwaną (81), po na-

*. s% am *w wwakegć MOP zoknim © mię) : ASC. m Nm

(79) 1621 roku C.36. s-3
(go)Patrz akta drukowane Synodu.

'(81) Xięga Ziber Beneficiorum,. iest spisanie: funduszówi
(_ posiadan Kościołów, Istotnie mówiąc sama Krakowska
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znaczeniu, które łany opłacaig, Swiętopietrze

ż), doyść możemy, które były za Bołe-
 

 

Dyecezya ma tę xięgę, ułożył ia Długosz, iak pry-
watny człowiek. Władzaczasudała tey xiedze sank-
cyą. Archi- Dyecezya Gnieżnieńska ma xiege nażwa-
ną: Liber. Retavationum: Cel tey pracy był ułożyć

„RZY

(82)

szacunek intrat Duchowieństwa, dla ustanowienia pra-_
wideł podatku za Zygmunta I. a Łaskiego Arcybiskupa.
Świętopietrze nazywano opłatą, którą na lampe w. Ko-
ściele S$. Piotra w Rzymie nowe nawrócone narody da--
wały. Jak o ten podatek upominano sie z Rzymu od

- Polaków „ patrz Historyą Narodu Polskiego przez Naru-
' szewicza. Za Leona X. wyiednał Zygmunt I, iż na re-
paracyą zamku Kamienieckiego ten dochod ustepowano.
Ce.dziesieć lat ponawiano to ustapienie , i takie iedno
Breve 1513 R. wydane, mam w oryginale w moiey Bi-

' pliotece. Z instrukcyi 1539 R. przez Zygmunta I. Wi-
|lamowskiemu Biskupowi Kamienieckiemu do Pawła IL

/ daney, a w zbiorze Stanisława Gorskiego, czyli bar-
dziey w aktach Piotra Tomickiego będącey widzimy,

"że Czarnkowski Poseł Polski wyiednał te daninę dla
, Królów Polskich. Wszelakó to darowanie musiało bydź
R latach odnawianym, kiedy b ten sam grosz S$.:

otra w Kamerze Apostolskiey sąw tymże czasie ra-
Ę chunki. W' korrespondencyi nawet Cemmendoniego
Kardynałaza Zygmunta Augusta widziemy, że ten.
Poseł Papiezki ieszcze tę danine poczytywał za włas-
ność Stolicy Apostolskiej Odtąd o s, opłacie zu-

/ pełne w Aktach jest milczenie.' Co do wielości Sum-
"my z tego Roda zaZygmunta I. w Aktach Drze-

| wieckiego nelerza KoronnegoNro.369. na kar: '174.
 zaświądcza Król , że 420" grzywien rocznego przy-

(chodu Świętopietrza odebrał. Jest także w aktach
> Kapituły Krakowskiey kwit tegoż Króla 1538 R. Sta-
,. msławowi Borkowi Kollektorowi za 5 lat z Summy
| |4zoo Złł. owsczesnych. Jak wiele grzywien i zło:

tych na naszą monetę liczyć należy , obacz Tablicę

+  „kar: 178. w Tom 1. mego Dzieła. Cały ten podatek
byłwybierany w trowincyi Gnieżnieńskiey, to iest tych

  

  
   

kraiów ,prócz Pruskich i Ruskich woiewództw , które
(4 Duchowneywłkdzy Arcybiskupa Gnieżnieńskiego pod-

legały. Łatwo więc czytelnik może poznać, iak była
mała liczba łanów znoszących tenciężar, kiedy do tey
składki należały woiewództwa i ziemie maiące pła-

my mił kwadratowych4725. SD 0%

ENY
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stawa Chrobrego, a które peźnieyzostały

wykorczowane. Kiedy. nawet poźnieysze

jszpia łanów piętnastego i szesnastego wie-

ku ($3) widziemy, przekonamy się bardzo

łatwo, że za Bolesława Chrobrego nie było

wsi, któraby miała dziewięć łanów. Brałem

stosunek z rewizyą łanow za Zygmunta

Augusta (24), ledwo osma część w piekto-

rych mieyscach była uprawną.— Podług tey

więc Bulli wszystkie nowinne dziesięciny

byłyby wzięte na stol Biskupow, czego za-

pewne nie żądaig, amy pisząc © tak waż-

ney rzeczy, opuścić tey uwagi nie mogli-

śmy. ME: REPSAŻ oki. =

Przyymuigc nawettę Bullę z zupełną po-

wolnością, możemy iednak następuiące dla

Plebarów dobra, wnioski czynić.

«100. Kiedy w środku lasów, albo nie-

uprawnych pól, nowe się uprawiają , a nie

są zupełnie przyległemi do dawnych pół,

/ lecz ani Miasta, ani wsi nowey wystaw io-

ney nie masz, wtedy dziesięciny nowirne

Plebanom.należą, bo uwłoczenie Prawu po-

wszechnemu , ies mss Bydź przyjęte, po-

winno bydź w nayściśleyszym stosunku słów

uważanym. R OJ "R
*

 

£g3) Za Kazimierza Jagielłoń

sporządzone, były w arc

*. rannego.
R = 008

(84)Czytałem rewizya 'woiewodztwa Krakowskiego przez

>
o Przez tę zewi»

bywa do Podatku dziesięć tysięcy łanow.

czyka takie urywkowe taryfy

bivum kommifsyi "skarbu ko-

: Filipowskiego 1562. roku sporządzoną.

syą przy
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are. Bulla zdaie się mówić owsiachi
miastach w prawie Polskim osadzonych, więc
„osadzone w Prawie Niemieckim Plebaaom

oddawać wiany. 40;
' gcie. Nie iest rzeczą przeciwną Balli

twi rdzić , że nowinne grunta podzielonę
rzeką lub szeroką drośą,należą do Pleba-
OWU ZWANE
© gto. Bulla potwierdza "dawną Rewizyg

za Władysława podobno Łokietka ($5.) u-
tworzoną. (Gdy więc tego aktu Rewizyi nie
masz , zatym Plebant winoi zsamey preskry- -
pcyimieć nienaruszone prawo do tychże.
nowianych dziesięcia, i

Zmieniła się postać rzeczy, kościołów i

ichpodziału. Nie masz iuż wsi takich, któ-
róby dopewnych parafiy nie należały,zi-

kagły wawet nazwiska Vagabunóce Falle

(56) Parafie maią swoie grańice, nie masz

więc dziesięcin bez Plebana, któryby nie -
mógł ich odebrać Biskup : więc gdyby Ży»

Czył sobie wziąć do: swego stołu takie dzie-
sięciny, byłby swoiey sprawy sędzią. |

Piszęten cały rozdział z nieukontento-

+85) Patrz note 77. Tey umowy innemu przyswoić nie mo-
| żna Królowi, z przyczyn w łeyże nocie wyrażonych. ,
186) Patrz ten wyraz w Aktach Synodu Chełmskiego 1717
(roku. SDnilz ratione ex jure ad practicata in ałiis Re-
gni nostri Diecesibns consvetudine, quascunque deci-
mas tam pre'liales quam Cethenales de Villis vaga-

, bundis et quiduscunque aliis, que nullam Ecclesiis ; dęci-
| mam extradunt, ad nostram mensam et dispositionem

*
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waniem ? przypadek bywa rzadki, wktórym
towyiaśniemie iest potrzebnym, a sama
 msterya iest zbyt AE» aby ią przecią-
gać. |

ROZDZIAŁ vL

Jalia są: oodkości wiałokokta ziemi
. przy oddawaniu dziesięcin KPŁUNORE:

„kiedy. ustanowiono dziesięciny, lad żą-
/ |dat, aby przynaymniey mógłie odkupować
„bez oporu Xiędza. Nie podobało sięto Du-
 chownym , i iuż Ludwik dobrowolny iLota-
ryusz l. to żądanie usunęli. Różsą koleią
szła litość z twardością duchownych, win-

/ mych kraiach równie iak u nas było. Dawali
w Dyecezyi Płockiey zadziesięciny, kuny „
 popielicei wiewiorki. Jest wskładzie Ka-
pituly Płockiey Bulla Grzegorza IX. 1232
R.w którey iest wypisano ostrzeżenie od
Konrada xiążęcia Mazowieckiego,iż snopo-
wa dziesięcinakoniecznie powinna bydź

,dawaną ($7). W ugodzie Bodzanty Bisku-
p P> owejć (88) dożwolene pier-

a

(37) Polens. etiam  abusum corrigere y eb Feólesiam Dei”
„justis, decimis nonfraudari, statuit: ut in toto Ma-

" soviensi, tam circa Bug, quam aliassolvantur mani-
pułate adkoónÓĆ:, ubi hactenusconsueverunt solvere Cu- >

| > «mas, vel asperiolos pra deóliniy. J :
R (88) 'V.L+3e102, A
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wszeństwo kupna, naznaczaljąc czas układu.
przed oktawą Sgo Jakóba (29). Nie pozwa-
l duchowni odwozić kopy zostawuiąc dzie-
sięcinę na polu, a wytykanie w oktawę Sgo
J akóba naznaczono.

Wielki także był spór, czy taż sama
dziesięcina ma bydź odwożoną do gumna od-

w

kilku.

(9)
rza XIH. czasów, innego nie było Kalendarza , iak -

bieraiącego dziesięcinę. « Pisarze którzy -

przeniesienie dziesięcia od skarbu xXiążęce-

go doDuchownychza ? lieczysława l. poda-

li,donoszą także owłożoaey w tenczas po:
winności odwożenia dziesięciny. Im bar-

dziey podnosiło się rolnictwo za Kazimierza
wielkiego, tym większy fundusz z dziesięcin

dla Duchównych, a pomnożony wielki ciężar
naR az przybywał. Zakazał Ka--
zimierzWielki wożenia Dachownym dziesię-

cimnych kop. Maciey Smogolecki powie-
dziawszy, że chęć nieoddawania dziesięcin

była owocem pokus diabelskich, występnym

Kazimierza w obyczaiach nazywaląc , łączy

świadectwo dzieiów 0iego rozwiozłości, Z

- śmiesznym wnioskiem o małości cnót i pra-

 

iakteraz dwanaście dni, bo wiadomo, że do Grzego<

dawnypod imieniem Juliusza Cezara znany. Gdyby ta
- . prosta uwaga w swoiey oczywistości była wlzędzie u-

ai
pada byłoby takich spraw, iakie o uchybienie

|. powac. Niestety! wsamym rachunku dni Kalendarzo-
| wych t ać przypa: |

ki nie będzie.ważnychipowszechnych prawideł. .,   
 

 

To iest 1ggo Li Ż a, z odmianą Kalendarza przybyło Ą

iczasawugodzie o dziesięciny mogły nastę- .

rzeba szukaćprzypadkowey ulgi dla Rojnika, |
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wideł słuszności Wielkiego Kazimierza. (90)
Zwolmeć mnusiai Kazimierz, i1352 roku
odwozić kazał. dziesięciny: Metryką Ko-

ropna (91) zawiera w sobie oblatę tegoż

rozrządzenia, a oryginał iest w składzie Ka-

pituły Krakowskiey. W Mazowszu podług

umowy 1446 roku stanów Mazowieckich z

Biskupem Poznańskim (92); Dziesięcina Z
gruntów Slacheckich nie powinna bydź od-

wożoną. (Gdy takie wyrażać są umowy,

nie $miała władza Prawodawcza przeciw-
nych stanowić wyroków. Lecz w Konstytu-
cyi 1607* roku (93.) postanowiono pre-
skrypcyg przeciwko Duchownym wzglę-
dem użytków, 0e utilitatibus beneficiorum.
Do tego więc rodzaiu użytków mależy od- -
wożenie dziesięcinnych kop. Tam więc,
gdzie opuszczenie zaskarżenia w ciągu dzie-
sięciu lat nieprzerwane dowiedzionem bę-
dzie, na mocy tego prawa upada powin-
ność odwozu. PŚ |
Byłatakże kwestya osłomę, komu ma

należeć?Kiedy Sądy odziesięcinę były w
ręka Duchownych, wtenczas słomę prze-

znaczono Duchownym. Lecz w naszych-
czas»ch Referendarya w sprawach gromad.

zważywszy, że słoma należy do zgnoienia
; _ ziemi

A, -
-

(90) W dziele_oExorbitancyach p. 84.
(91) W Xiedze pod literami'VV. p. 289. 1540 R. 23

(92) W Metryce Koron: w Xiędze pod litt: F. p. 59 i 60. a

„ /pod lit; B. p. 252. ” pe, ! 4
(93) V» L. 2. p. 2603.

%
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ziemi i ulepszenia reprodukcyi, słomę dla
gromad daiących dziesięcinę upewniła.

ROZDZIAŁ VII.

Dowody do okazacia należności dziesię-
cin są te: żo0 Fundusz. 2re: Komplanacya

' lub Dekret. zcie: Zwyczay naydawnieyszy.
| 4te: Dyeceżyy rządcy uczynili spisy czyli

Reiestra beneficyow. Tax uczynił Jan Dłu-
_ go$z z Czarnocina dla Dyecezyi Krakowskiey
w 1445 roku, i takie opisanie nazywa się
Liber Beneficioru.n. Wypisy iedńnostron-
nych Attow wzruszały spokoyność właści-
cielów , Konstytucya 1635 roku (94) prze-
żsała Librts beneficiorum na DobraSla-
checkie, Duchowni OQowodzić nie hęoą,

- krom poświętnych Oziesiecin; w drukowa-

=

*

nych i rozesłanych exemvlarzach teyże Kon-
stytucyi dodano literę y między słowami po-
świętne dziesięciny (95); a tak kiedy po-

ik >

,

(04) V! L. 2. p. 859.SOG:
(95) Kiedy pisałem dzieło tyle razy przywiedzione , napi-
/ sałem w T. 1 na k. 521. że się w współczesney Edycyi tą

„literay nie znayduie. Lecz gdac w Krakowie ostrze»
żony od uczonego Suffragana i Administratora Biskups-
twa Krakowskiego JX. Olechowskiego, byłem w Skła-

(. dzie Aktów Grodzkich Krakowskich ; w Konstytucyi
sacz Koronną stwierdzoney , znalazłem literę y.
_ Nie rumienię się wyznąc błędu. Ten tylko ma prawo
do szacunku, który chce odkrywać prawdę. Ten go-dzien wzgardy, kto ią zaciemnia, Lecz tey litery by+
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świętne podług słów Statutu 1543 roku iest

pierwiastkowym funduszem , adziesięciny są

oddzielną rzeczą, dwie rzeczy tak różne 1 tak

ważne dowodzić błąd drukarza dozwolił. W

następney przez Andrzeia Piotrkowczyka e-

dycyi (96), tey litery nie masz. Wedycyi

ostatniey Piiarów mała litera y umieszczona,

o niepotrzóbie litery tey uważania , ostrzegł

ZMAGA (COŻ) 050 ry m

- Widziałem w Metryce Koronney orygi-

nał tey Kostytucyi: urzędownie i sumiennie

daię świadectwo, Że tey litery nie było umie-

szczoney ; lecz mocne. obstawanie za sło-

wami tey Kónrstytucyi, gsłabia powszechne

prawo, które do dziesięcin Duchowni w Dye-

cezyi Krakowskiey mieć twierdzą. Proste

znaczenie tego prawa jest, że w spisaniu

generalnym Parafiy było wyrażonym, która

wieś iakiemu kościołowi daie dziesięcinę.

Wypadło nawet to prawo w czternaście =

na Synodzie pod Marcinem Szyszkowskim

E odprawionym (98), ma którym. pierwszy

I:

 
ma *% ę

/tność, a potem opuszczenie, czy ma wielki wpływ do.

tey kwestyi, w ciągu tego dzieła mówiemy..

(96) Patrz Konstytucye, Seymu 1635. przez Andrzeia Piotr-

, kowczyka wydane; I)ruk tego exemplarza , który iest

'w Aktach Grodzkich Krakowskich , nie iest Piotrkow-

czyka. Ę RA
(97) W Inwentarzu Praw. W Zbiorze Trembickiego ta Ti-

- tera yrównie iest opuszczona i ten Zbiór przez Rząd

Pruski Sądom iest podany do prawideł wsprawach,

którepodług-dawnego Prawa są sądzone. :

f98) C. 36. :
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raz o nowinnych dziesięcinach dla stołu Bi-
śkopiego rzecz Czyniono. Wreszcie ieśli
Liberbeneficiorum poświętne, to iest pier-
wiastkowy funduszi dziesięciny będzie nie-

' odzownie dowodził, cóż takiego będzie w
tey xiędze, z którey brane dowody miały
tak mocno zatrważać Slachte,że wyijedoała
przeciw powadze tych xigg tę Konstytucyą?

' Gdyby nawet do, Instrukcyi na Seymy w
/ początku panowania Włiadystawa IV. w
Krakowskim i Sandómirskim Woiewodze
twach , chcieliśmy się odwołać, 2naydzie-
my, że oiednostronne wymaganie dziesię-
cin, owymaganie snopowych, kiedy były
pieniężne wzwyczaiu, i oinge.uciski stan
Slachecki- na Duchownych się użałał. Pra-
wo więc. na żądanie skarżących się i od
mich w osobach Posłow iednomyślnie przyię-
e, nie mogło rozszerzyć ucisku, przeciw-
ko któremu w opiece Rządowey szukano.
pomocy LEE

kdĆ

*R. ozDZIAŁ: VIIL

* Dlaczegoiw iakim <posobie czyniono u:
| gody o Dziesięcinę.

Opór Swieckich, natrętność RA
| wwymzganiuo dziesięciny, zbytdzłeko po-

sunęły spory w Połszce. Naypierwey Bo-
lestawdysy iz57 rokuŚw do wię:

D 2
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„zienia Biskupa Wrocławskiego, wymógł mo-
żność odkupienia dziesięcin pienigdzini. Ko-
ło 132$ roku Pomerania taki „nkład zrobiła

_ z Biskupem Kujawskim, którego wykonanie
Statut Zygmunta 1. 1529 roku nakazazat,
Pola ku Myślenicom w Krakowskim z ugody
Bo0zanty 1359 roku, płaciły dziesięcinę
pieniężną. Ka.»nia sławnego Milica 1374
roku w  Bradze przeciw  dziesięcinom
przyjemne były w Polszce , a ci co
trwali w wierze, chcieli zmnieyszać ten cię-
żar, którego zrzucać zupełnie, albo przez
trwoźliwosć sumnienia, albo przez boiaźń
srogości prawa nie śmieli. Zaczynały bydź
cząstkowe układy, czyli ugody na pieniądze.
Same Synody Prowincyalne (99.) każą za-
chowywać dawny zwyczay, 1 pieniężne tam
odbierać dziesięciny, gdzie były oddawa-
nemi. Władza rządówa za Zygmunta 1.
zaczęła iaśniey się tłumaczyć opotrzebie u-
gody dziesięcin (100). |]uż Statut 1gi1 ro-
ku uwolnił od opłaty spisne zwarey pienię-
żne dziesięciny, a wytyczne opłacie poddał.
Za panowania Zygmunta Augusta weszli
Dyisydenci do Senatu. Zaczęto mówić na

 

(99)-Quoniam quibusdam in łocis decime manipulareśs, im
aliis pecuniarie, in plerisque vero penduntur in grano ,
consuetudinem antiquam loci cujusquam servandam
'esse decernimus, negue abeapenitus diseedi debere.Syn.|". AV. Petric. Const: Syn: ed: 1630. p. BYR O ET

teo) W różnych listach Zygmunta I. widzieć nieukontento-
wanie o wymaganie natrętne dziesięcin. i

+
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Seymach przeciw dziesięcinom (101), a
Malecki, Solitariusz i Trepta Kaznodzie-
ie Lnterscy zaczęli na dziesięciny powsta-
wać (102). Za Sżefana wszczęły się wię-
ksze pismienne szermierstwa : klęli Ducho w-

"ni, gardzili klątwą świeccy. Miała bydź u-
'goda i57$ R. lecz nie przyszło do iey u»
kończenia. Dvchowni Źądali nieograniczo-
nego przyznania dziesięcin, Swieccy ie zu-
pełnie zaprzeczali, ava końcu pozwalali na
pieniężne układy, któreby sam sąd ziemski
ustanawiał (103). Mówiono w tenczas to sa-
mo co wnaszym wieku Arthcur Joung
(104) powiedział, że gdzie nie masz kom-
pozyt, tam musi bydź gorsze gospodarstwo.
Zbrożek (107) oddawszy kilka kart Teolo-
gicznym i Kancnicznym kwestyom przeko-
 nywał, że iest rzecz nieprzyzwoita, aby

k 3% - ShyA

(101) Wewszystkich piemal Dyaryuszach Seymowych od
| óó roku, do 1570 R. szczególniey obelżywie mówili
Filipowski iRey z Nagłowic 1562 R.

(102) Odmiana opinii w Wierze, nie wszędzie zniosła dzie-
sięciny, usuwaiąc uwagi od Anglii, w którey poczwar-

sa ną czynił mięszaninę Henryk VIII. swoich przywidzeń
2 prawidłami obrządkowemi Wiary Katolickiey„ iaki
gdzie są w Niemczech w kraiach i'ratestanckich, patrz
Jus Eccliesiasticum universale Boehmeri. Lecz kiedy w
Niemczech zaczęto zmianę Wiary przez Duchownych,
u nas świeccy opowiadaczow prawideł Lutra i Kalwina
mieli za narzędzia swoich widokew. Gorkowie,Ostro-
rogowie i Key z Nagłowic właściciele ziewi, dziesięcin

>. nie chcieli oddawać. Płaceni odnich kaznód;ieie, do-

(1
A = dną daiącympła i żywność, głosili nauke,

o; Pra dzizanik zo Seymu w.różnych. Bibliotekach.
(104).W różnych mieyscach dzieła „Aritmetigue politique..
(105)Wdziele o Kompozytach bez. mieysea druku.
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kapłani iednacze pokoin, ustawnie. cięch
złorzeczenie ludu, a Rolnik „aby w miarę po- -

_ mnożonych swych tradów i wydatków, wi-
dział obcą dla swoicy pracy rozszerzoną
własność. |

Odpowiedź Makowskiego (106) to wszy-
stko ponowiła, cokolwiek w tey mierze za

- Duchownemi, Kanoniście mówić przystało,
Ugody przekładane i popierane nie przy-
chodziły do skutku, między stanami Ducho-

_ wnymi Swieckim. Nie uważano na klątwy,
wyroki władz kościelnych, co do dziesięcio,
były czczem omdlałey siły do przymusze-
nia świadectwem. Zostawali w tenczas Pie-
bani bez pożytku, a pretensya do dziesię-
cin stawała się idealnóm dziedzictwemna-
stępców ukrzywdzonych Xięży. Kiedy Wła-
dystaw IV. wstąpił na tron, uczuł okro-
poość nieładu w zaprzeczonych nawzaiem,
a zbyt posuniętych pretensyach. Dokonał
01 w 1635 roku obiecaną ugodę, co do dzie-
sięcin między Swieckim i Duchownym sta-
"nem. Ta mię koftytucyg(uFEMOBIĄG407)-
te

(106),poomiędć na lz o Kompozytuch za z.

607) Kompozyeyra e Dziesięciny. Uspokaiaiąc różnicę,
ktora między stanem Szlacheckim , a Duchownym 7:

-_ Dziesieciny Dóbr Szlacheckich (gdyż z maiętności na-
' szych wedługdawnego zwyczaiu sine zlla contradictione
Dzierżawców naszych wolna zostawa wytyczna dzie-
siecina) do tych czasow nie iest skończona,aże gene-

- ralna po. wszystkich Myecezyach kc'mpozycya propter
a>yapar”efw" a. nie może: ę
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108: W dobrach Królewskich dziesięcina wy-

tyczna zostanie. 27€: Co do Dóbr Szlache-

ckich powiedziano, że powinna bydź Kom-

pozyta, a dawne Kontrakty i kwity po-

twierdzono: ito wszystko Ściąga się tylko

pasa
o

stanawiamy , za wyrażny:ń Stolice $. Apostolskiey po-

zwoleniem, aby każdy Biskup w dyecezyi swoiey, (w

„którey Dziesięciny ida) compositiones de consensu Re=

ctorum factas et faciendas, dawne kontrakty i kwity,

approbent czasy. wiecznemi. A gdyby się Duchowny

zgodzić nie chciał, powinien bedzie Loci Ordinarius na

'instancyą każdego Szlachcica, przybrawszy do siebie

'duos ex Capitulo Nobili genere natoś , komponować ta-

kową dyferencyą na pieniądze i mon óbstante refraga-

tione Buchow nego decydować, maiąc osobliwy wzgląd

© na spustoszenie i na ozzera ubogich ludzi. A tam gdzie

, z których gruntów małdraty idą, z tychże Dziesięcina

iśc nie ma , i viee versa z których Iziesiecina idzie,

'Małdraty nie poydą, chyba gdzieby in contrarium ia-

| sne funduszów i zapisów dyspozycye były produkowa-

"ne: Wiec że w niektórych Kraiach Meszne tak z Dobr

- naszych iako i Slacheckich miasto l)ziesięcin bez wfze-

- lakiey dyferencyi cum Spiritualibus daią, przy tym

zwyczaju tamte l)obra zostawuiemy. A o Dziesieciny

„takowe pieniężne 2 tey kompozycyi approbowane i de-

cydowane, postanawiamy Proces do Grodu naQuerele,

sine appellatione. Ci zaś, którzy przy wytycznych Ł0>

(0 stawać zechcą, zwyczayny Proces do Ziemstwa, a -po*

| - tem naTrybunałmieć bedą; a gdyby [Duchowny na

|. czas. przypadaiący odług kompozycyi od Szlachcica

- wziąćnie chciał , tedy ten ma pieniądze w Grodzie de-

onere, i o mie niema być inkwietowany, za pokaza”

"niem kwitu Grodzkiego. A te kompozycye wolno be-

dzie.każdemu podać do Akt Grodzkich każdego Powia-*

tu, aby potomność do podobnych na potem nieprzycho=

dziła dyferencyy. Który jednak Szlachcic złźńo zechce

aby z iego gruntów wytyczna szła Dziesiecina , wolne

/ mu to będzie, nie tylko samemu trzymać, ale i sukces-

sorów obligować swoich: gdyby zaś wytyczne Daiesie=

4 giny gdzie zostawały, tam Panowie Duchowni waglę*

/,, dem dawnego zwyczaiu ratione Dziesięcin, do Pobo-

2 R4 przykładąć sie będą powinni. Pol. III. Anna 1635-

Ę fot.857. + POWA RRZ CK DRZDSA

"
«
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do Dyścezyy, gdzie są dziesięciny. 3cie Gdy-
bybiorący dziesięcinę nie zgodził się, Bi-
skup z dwoma Kanonikami Urodzoną Sla-
chtą, powinien na opłatę pieniężną zamienić
dziesięcinę sropową, maigc wzgląd na spu-
stoszenie i ubostwo ludzi. 4że: O pieniężne
dziesięciny Sąd bez appellacyi w Ziemstwie,
'a0 wytyczne appellacya idzie do Trybuna-
łu. 5że: Gdyby Xiądz nie chcisł odebrać o-

_ znaczonych pieniędzy, śzlachcicie w Gro-
dzie złoży. Óże; Wolno iestśzlachcie wyty- -
czne dawaćdziesięciny,ieśli zechcą. Wyie:
dnał u Urbana VIII. Jerzy O/solzński poseł

_ Polski, zlecenie czynienia ugód odziesięciny
(108). Seym 1675 roku (109) poleca wy-

 ; —
„l08) De Decimis Urbanus Pupa VIII. Ad perpetuam reż

memoriam.
Cum sicut Dilectus Filius Nobilis Vir, Georgius Osso:
liński Commes=de Tęczyn , Charissimi in Christo Filii
Dostri Vladislai Polonie et Syvzcim Regis illustris ad .
Nos et Apostolicam Sedem Orator, Nobis nuper exponi
fecit , quod diyersz controversie , lites et differentie
inter Ecclesiasticos, et Nobiles Regni Polonie occasione.
solutionis Decimarum sepe oriantur; Nos litibus, diffe-
rentiis et controyersiis hujusmodi, quantum cum Domi-
no possumus obyiam ire, pacisue et quieti Ecclesiasti-
<orum et Nobilium prefatorum consulere vołentes, sup-
plicationibus dicti Gorgii Comitis et Oratoris, momine
ejusdem Vladislai Regis Nobis super hoc bumiliter por-
rectis inclinati; Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis
ef Episcopisdicti Regni Polopie , tenore preesentium
committimus et mandamus; ut compositiones per Eccle-
Siarum Rectores, et Laicos faciendąs super quantitatem '
Decimarum confirment, vel jllas approbent de consensu
Rectorum, et ubi nen adest illorum consensus „ etiamst
agatur de noyalibus, Ordinarius assumptis duobus de
sno Capituło , una cum illis , causam et causas super
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konywać to prawo i trzymać się kompozy-
 

compositione facienda cognoścat ac terminet , Appella?
tione remota, ubi Decime quolibet Anno non excedunt
Florenos quinquagintą in valore eorum , et quatenus ex-
cederent, dictum valorem , tunc semel appellare liceat,
et appellatio per Metropolitanum, assumptis pariter du-
obus de suo Capitulo cognoscatur eż terminetur.  Qua-

' tenus vero Metropolitanus esset Ordinarius , tunc Ap-
pellatio cognescatur et terminetur , per Nuncium Apo-

/ stolicum in eodem egno commorantem , et quatenns
prime instantie ab eodem Nuntio cognoscerentur , tune
a sententiis dicti Nuncii Appellationes nullitatis , ac in
integrum restitutiones committantur per eundem Nunci-

>. um, alieri Episcopo ejusdem Regni, qui pariter assum-
_ plis duobus desuo Capitulo insimul cognoscant ac ter-

' minent. Quod si contentio erit inter aliquem Episco-
(//, pam et Nobilem,seu Nobiles, tunc causa cognoscatur

per Metropolitanum, assumptis pariter duobus de suo
Capitule; si vero erit inter. Metropolitanum ac Nobi-

_ em seu Nobiles, tunc causa spectet ad Nuncium pro
cowmpositione de partium consensu facienda , alia via
'juris terminanda, ut supra, decernentes presentes Lite-

„ ras, validas, firmas, et efficaces existere, et fore su0s-
/_ que plenarios et iniegros effectus sertiri et obtinere, ac

' omnibus et singulis , ad quos spectąt et pro tempore
_spectabit, inviolabiliter observari: irritumque et inane,
quidquid secus, super his a quoquam quavis authorita-
le,  scienter ve] ignoranter contigerit aitentari. Nom
obstantibus quibusyvis 4onstitutionibus et Ordinationibus

- Apostolicis ac quąrumcunque Fcclesiarum etiam jura-
 n'ento confiimatione Apostolica , vel quavis digmtate
'alia roboratis , Statutis et Consvetudinibus Privilegiis
 quoque indultis , et Literis Apostolicis in contrarium

,_ quomodolibetconcefsis, confirmatis et innovatis. Quium
_ omnibus et singulis eorum , tenore presentium pro suf-

| ficiegter expressis habentes , illis alias in suo robore
 permansuris hac vice duntaxat specialiter et expresse
dercgamus. czeterisqne contrariis quibuscunque. Datum
Rome spud S. MariamMajorem , subannulo piscatoris
lie 27 Novembris 1634. Poniuificatus Nostri Anno duo-

P
R

decimo.
f109) Prawoo Dziesięcinach podług Konstytucyi Anni 1635

| aby inexecutione zostawało autkoritate presentis Con-
(©. wentus postanawiamy, i któryby dekret. przeciwko

wzwyż pomienioney z ; nullitati subjacere ma.
VFoł,V. Anno 167%. fol. zó0. | R

2 Be
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| ty. Równie seym 1775 roku trzymaniei

układanie takich ugód polecił (110).

ROZDZIAŁ IX.-

O konieczności utworzenia Umów o
dziesięciny: |

Usnnąwszy na bok wszystkie wniosko-
wania o prawności lub nieprawności dzie-

sięcin, wyznać musiemy , że ten ciężar iest
„dawnieyszy odnadań lub nabyciów naszych

Dóbr. Jeżeli więc ta prosta przyczyna iest.
zupełnym prawemdlaStanu Duchownego,

samo proste rzeczy obięcie przekonywa, że

trzeba także zwrócić uwagę na stosunki ow-

czesne rolnictwa, i potrzebnego na nie na-
kładu. SRA 3

Ziemia nasza w wielkiey części była
lasem zarosła, a odwieczne , iż tak rzekę,

błota bez osuszenia, nosiły nowsze Świa-

dectwa dawnego zalewu, a niebytności rąk
3 przemysłu do oddania użytkowi obszer-

rey przestrzeni. 321 oba

Jak mała liczba była łanów , widziemy m

wspisaniugrosza Swiętopietrza (111). Weź-

*

(110) Co się zaś tycze Iziesię
Urbana VIII. uskutecznioną mieć chcemy,
Fxekucyi przywiedziona była, nstanawiamy.

PIII. Anno 1775. PSJ O 5-8 b

(111) Patrz Librum bereficiorum Jana Długosza dla Dye-

_cezyi Krąkowskiey i wyższa notę o Świętopietrzn,

cin z Dóbr Slacheckich Bulię
iaby co

„Poz.

-
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my rachunki dóbr. w początku szesnastego
wieku w Litwie, przekonamy się, że z zboża
intraty były prawie nic nie znaczące CFTEJ:
Opiekunom nawet iako mnieyszy pożytków
udział, odstąpiono dochodow zbożowych
(113). Sam zaś rozsądek przekonywa, że
Litwa za Zygmunta I. w iakim była stanie,
„w takim dwoma wiekami mniey więcey;,-

- było KrakowskieiSandomierskie woiewódz-
two. Takie stopniowanie pomnożoney zbo-
ża ceny 1 pracy awa każdy poznać
może. m$

 

 

 

  

Cena żyta w Krókowi na] Cena,pracy Giesielskicy
| monetę Złot. 30. na Grzy- wkrakowie.

wne Kolońską.

"Roku 1497]. © 1 15 8]
< o 1634] 6 1 26] 8|Ż
*— 1520 SĘ ""T8E 125

Boo śl | uk+. 4004 4 A 0/3

ASO] rok 0 | STAC
3500); | ż

— -1601| 5|- 13 173
zaś 1780] 1e| 20 2] |

k, Cena żyta bica Zł t.„gr: 15. w Krakoie-
ręab za Kazimierza W. ażdo początku 1ógo

 
(112) W Inwentarzu Szawelskiey Ekonomii 1546 Roku to

|, "uważałem, że choć dokładnie nie możną było rozg+-
/ tunkować intrat, intrata z roli była 40 lub zotą cześcią
© intrat. Patrz Tom 1I. p. 58. Notę 1279.|w Aziele: o

Prawach LitewskichG7c,
(113).ArtykułX. Rozdziału V.Statutu pietwszego dla Li:
Boćae RB. wydanego. |

=
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wieka, była na Podlasiu za Zygmunta Augu-
sta iyó7 R. Ten samszacunek był naWoly-
niu niżey Dubna za Augusła 1I. a na Ukrai-
nie przed 17$0R. Łatwo więc można wi-
dzieć , że Podlasie we dwa, Wołyń w cztery,

_ Ukraina w półpięta wieku w względzie kupie-
nia pracy człowieka dorównała epokę pano-
wania Kazimierza W. co do miasta Kra-
kowa. o:

Podniosła się cena Dóbr. W roku 1567.
równie w Krakowie, iak na Podlasiu Cie-
$la brał wsitość żyta około trzech garcy 35
pa dzień, i rożnica istotna zapłaty w owcza-
sowym szacunku zbożaiest „;3, lecz kie-
dy od 1óQo do 17$0 R. w Poznańskim iak
1. do 17. koło. Warszawy od 1525. iak1
do 36, w Krakowskim, Sandomirskim, Lu-
belskim w 159 latach różnica ceny łanów
dostrzega się , iak 113 do 3000 Zł:czyli iak
i do 25;. (114), a cena produktow pier-
wszey potrzeby i pracy Cieśli w Krako-
wie (115) w niektórych szczegółach czte-.
ry, w niektórych 7; razy tylko podniosła
się, proste rzeczy obięcie przekónywa, że
nakładowe na gospodarstwo przeznaczone
kapitały , w wielkiey części cenę Dóbr pod-

.

niosły.

 

' (114) Do porownania Ceny, pracy człowieka i żyta patrz
Tom II. pag. 170. Dzieła o Litewskich i Polskich Pra-
wach ETc. a da podnoszenia Cen Dóbr od karty 194 do,
196 Tomu I. w temże dziele. %

(115) Patrz Notę 1002. w iszym Tomie,
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Widziemy pomnożoną wielość siewn

pszenicy (rró), i zmieniony tego zboża z
ionemi stosunek (117). Przekonywamy się,
żeza naszego Czasu Od 1772 do 1791 ro-
ku połową ułepszyło się gospodarstwo.
Celna naprzód różnica między naszym
sposobem gospodarowania iestoddawnego,
Że mamy więcey gruntów, niż mieyscowa

 

 

  

( 116) Wielość części pszenicy — - Wielość części
j wysiąney: | żyta; i

reje TW
= ISPS ;
zaa 1564 2 13

— I 6 A

Gaaki-58 17
— 1621)
OPGGYJJ 0 009 w"

*  _— 1662 0 z
— 1765 RCRDA KSK 163

Rt 1766 Rz ea a

— 179), 3 re3 
©, PatrzTom Il. kar: 251. Dodaymy, że od roku 1653
do 1663. z samego Gdańską wyszło Łasztów pszeni-
ABE. SS 67 + * > - 47,989:
a od 1789 do 1799 nie rachuiąc Elblaga - _  -189995--
Zatem dość POPE siew z odbytem powięk-

kd ie ; patrz Tom II. kar: 276.
(117) Pierwey była proporcya miedzy pszenicą i żytem iak

2 do 1. gdy iey więcey na mnożyło się był stosunek
„. jak 4 do 3. Ta proporcyi zmiana iest od panowania

/ Zygmunta Augusta ciągle w średniey proporcyi obiegu
lat 15 zachowana. Ta różnica iest skutkiem polepszo-
nego gospedśrstwai na nie łożonego nakładu. Wresz-
cie potrzeba obcych krąiow ośmieliła do zyskowniey:
szey pracy. 5 SŁ
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pźńszczyzna wystarcza (118). Gruntasz w
naywiększey części korczowane, Nic wię-
cey ogromności łożonego kapitału nie wy-
stawi, lak to, że kiedy. w niektórych czę-
ściach Krakowskiego i Sandomirskiego w
średnim przecięcm iest włoka Zł: 4000. a
nawet 3000., korczowanie włoki kosztnie
często Zł: gooo. W wyższym Wołyniu wło-
ka jest średaiey wartości Zł: 2000. a nawet
1500 Zł: ,a korczowanie kosztuie między 4
15000 Zł. Tak więc pakład pierwiastkowy-
jest dwoiako większy, niż wattość ziemi.
Ńskoniec, sbyśmy mogli sądzić, isk się od-
mienia stosunek korzyści na iedney ziemi,
przy ułatwieniu odbytu, pomnożeniu pra-
cuiących, łożeniu nakładów i ich uporząd-
kowaaiu, zwróćmy oko na dwadzieścia lat
w części litwy w środku szesnastego wieku.
łąkaipole około 1540 roku były w iedney

cenie , około 1544. łąka do pola iak.1. do 1 3,
koło 1566. iak 1. do 2; (119).  Dziwmy się

(118) Za Zygmunta Augusta gdzie była słażba osobista od
„, osadników esma część gruntów była branana dwór, a
/ w ipnych osadach czwarta częśc. Niech każdy rzuci

„. , gko'naswoię ziemie, w Woiewodztwach lepiey upra-
*.,., 0 wnych znaydzie , iż ta proporcya wielości ziemi do

pracy była sprawiedliwą. Więcey zaśmaiąc gruntu
3. potrzeba większey użyć ludności, lub mnieyszą zatrad

nic większą praca. Kiedy tylko część Wiślickiego ,
|. Krakowskiego ,. Preszowskiego i Poznaaskiego 'Powia=
tów mają 10 ludzi na włokę, aziemia Chełmskaw o0-.
góle nie ma iak dwóch i trzy czwarte, a Wołyńdwóch

|.<d iednęczwarią ludzi naiednę włokę., PHU + 4
(119) dyr "Tom 1. przywiedzionego wyżey dżiełą , kare

NĄ 106;. No Mów"
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takprędkiey zmianie, a przez nię sądźmy

o wiekach z -przyzwoitćm iednak okoliczno-

ści umiarkowaniem. ł

. Kiedy koleią szło ulepszenie gospodar-

stwa, stosunek Ukrainy za naszych ieszcze

czasóww Krakowskim i Sandomirskim za.

Kęzimierza wielkiego nawet, 1est bzrdzo

naturalnymi prostym. |

2, Bydła utrzymanie nie kosztowało, ko

na.stepach żywić się mogło. Morg ziemi

- nie wymagał pracy bydlęcey iak' dwa lub

"trzy dpi, zasiew pół dnia,a zebranie pię-

cu ludzi w jednym dniu zatrudniło. (Gno-

ić nie potrzebowano , budów gospodarskich

to iest Gumien, Szpichlerzów i t. d. nie

znano.- Nikt nie słyszał o potrzebie od-

muiany lub czyszczenia zbożait.d.

_ Mamy rejestra wielko-rżądowych dóbe

w Krakowskim, od 15go wieku do czasu:

"Zygmunta Augusta nie było wydatku, iak

między 5 i 6 procentu.  Pomnozył się ten

wydatek przez dwa wieki. Niech każdy

gospodarz zrobi rachunek wydatku, Znay-

dzie, że ordynaryinego wydatku i nakładu.

pa Wołyniu ma 16., w Krakowskim ma 34

od sta. Wszakże sam rząd Austryacki na

wydatki w dobrach 208 szacunku odtrąca.,

a zapewne w ten rachunek ani procent od

nakładowego kapitału, . ani inne reprodu-
kcyine wydatki nie wchodzz; a te 320g są

"takżewytrącone z dochodów innego ro-
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dzain, na których utrzymanie nie masz przy-
naymniey tak wielkiego wydatku, i same
zboże do zasiania przed tćm odtrąceniem z
ogółu intrzty się wyłącza. Nie spodziewa-
ne także przypadki powieny zastanowić u-
wagę. ij) $ 3

Czem była Ukrainaw względzie Krakow-
skiego woiewodztwa, tem było Krakowskie
woiewodztwo i inne pobliższe w różnych e-
pokach w wźględzie Francyii Aoglii. Wszak-
że za Aoglo - S$axonów niezmierne były ste-
py w tych okolicach Anglii, gdzie teraz z
zadziwieniem na naywyższą doskonałość u-
Żytkowania z ziemi przez rolniczą pracę pa-
trzemy (120), a wartość iednego barana by-
ła równa cenie iednego Acre (morgu) nay-
lepszey ziemi (121). Atkour fJoung (122)
kładnie dochoduzFrancyi 2,402,640,000 li-
wrów , iuważa, że wteyże samey płaszczy-
Źnie w proporcyi Anglii dla niedoskonałego
ieszcze gospodarstwa, nie dostaie dochodu
1,260,000,000 liwrów. Zwróćmy więc u*
wagę na nasz kray: gdyby cała ziemia nasza
dawała dziesięcinę, wiele trzeba nakładowe-
go kapitału, i iak wiele co rok [nchowni

 wzię-

ty

(120) Quidguid inter Tynam, et Tesamfluvios extitit, sola
eremi vastitudo tunc temaporis fuit, et idcirco nullius
ditionis servivit „  quod sola indomitorum et Sylve-
strium animalium habitatio fuit. To mówi Jan Ti-
nemonth apud carte Vol. I. p. 195.

(121) Henry Histozre de la Grande Bretagne. T. 2. p. 388-
(asa) Voyage en France Tom 3. pag, 198. i 200.
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wzięliby wartości pieniężney , samego nakła-
dowego kapitałn. | ONE

qod. Intraty z ziemi Francuz-
kiey iest 2,402,640,000 li-

:- wrów, liwr po gr: 48.czy- Ź
_nią Złotych Polskich 3,344,224,000.

W Anglii w tey proporcyi
więcey 1,260,000,000 li- .
wrów, fiwr po gr: 43.czy- ZY

gi nią Złotych Polskich 2,016,000;000.
 

pa cała imtrata w pro-
PYŁ,Angielskiey czyni

ZaatyćhPolskich 5,860,224,000.
 ere.ae przed _woyną -
1) miała  Włók  Chełmiń-
"skich -  -. 2;549,000.
- Polska zaś - 3647094. :
_ więc w proporcyi fran-
_ cuzkiey intraty byłoby ,5500,292,775. 1745588-

Ww Roporcył Anugiel-
- »i$kiey: >:- RB 8,384,773553- 343500*
kg Nakładu 4392 w stanie b A

darstwa _—_ francuz-
- kiego PSEna — Pol-| AO
A e 2,365,121,970. 3749558>

Nakłada 8 wRo

RRG* 4,004,691,305. 333888:
4te. Po wake zatem na- :

<kładów w. francuzkim: go-
spodarstwie na reproduk- k
cyą, część Tota Duchow-
nych wynosiłaby na rok — 314,517,060 3344458.

© Lecz nie odtrącaiąc nakła- © |
ę dów wynosi samina ' .  550,029,277. 12345588.
M "Po odtrąceniu nakładów. 05
w Angielskim gogpodaę- 5

 

2. |
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stwie na rok braliby Dh- Ś
chowii (*)... - - | 456,008,232. z343093-

Lecz równie nieodtrącaiąc
nakładów wynosi summa _ 839,477;355- ż%4%0$9+

Każdy zatem pozna, w iak krótkiey
kolei czast iednóroczny cały nakladowy ka-
pitał, a nawet caloroczny dóchod prze-
szedłby w ręce Duchownych, którzy w
krótkiey przerwie czasu, nasienie, repro- |
dukcyą ,.i na nią kapitał wznaczney czę-
ści wzięliby. |

lm bardziey się polepsza gospodarstwo ,-
tóm większe muszą bydź nakłady. Naprzód
sama natura zdaie się wydawać ziemio-
płody, potćm przemysł, nakońiec prze-
mysłikapitał, są środkami pomnożenia re--
produkcyi. W pierwszey epoce dziesięci-
na była mniey wciążliws , w drngiey iest cięż-
ką, w trzeciey stanie się prawie ńiepodo-

-_ bną, 'ieżeli ulepszeniu gospodarstwa położo-
ne nie maią bydź granice. - : :

Dzisiay w Krakowskim w średnim prze-
cięcin kosztuie intrata 100 Zł: Gospodarza
Zł: 34. Zatem ten gospodarz od pozostąa-

(*) Wydatkow nakładowych stosunek wziąłem z uwag,
które BuKkaty Poseł Polski w Anglii, zmarłemu Królo-
wi Stanisławowi Augustowi przesłał. .W dziele, w.
któreim uwagi z ekonomiki polityczney tylko się przy-
wodzą , nie możną stosunku uwag czynić ,które w
dzieiach Towarzystwa Rolniczego 'pgd przewodnictwem
Sinclaira w Anglii , a dawniey wTrullu , Randalu
Ekonomii polityczney Pisarzach w Francyi czytamy.
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 łości 66 daie 1o. Gdy konieczne na prze- -
mysłipomnożenie wykładów, ieszcze wię-
ksze będą kapitały potrzebnemi, taż samą
proporcya będzie ieszcze uciąźliwszą dła
właściciela ziemi. |

© Kiedy była wprowadzona dziesięcina,
nie znano tak wielkich i tak różnych podat-
ków; te w części nakładowy kapitał, a za-
wsze intratę, z pewnćim iednak umiarkowa-

niem umnieyszaią. Nie znano rekrutów,
których przeznaczenie usuwa potrzebae rę-
ce do uprawy roli. Przybyły zatem ciężary
na właściciela ziemi, ina ziemię samę. A
ciężar dziesięciny, na intracie ogólney, a
niezmnieyszoney wydatkami, i odięciem
pracuigcych pozostał.

Znużony czytelnik rachunkami, które
przywodziemy, niech zwróci uwagę na in-
sze ieszcze przyczyny, które czynią kom-
pozyty, czyłi ugody o dziesięciny nienchron-
nemi. se RA

Zachowanie obecnego porządku rzeczy
- nie jest, ani dla panuiących, ani dla Bucho-
wnych oboiętoym. Znużyły cierpliwośćno-
wo nawracanych Słowian dziesięciny. Też
same dziesięciny żywiły nienawiść nabożne=
go francuzkiego rolnika do Duchowieństwa.
Szanuiemy moc każdego rządu, lecz ile si-
ła utrzymuiąca iest oznaką władzy , tyle w
utrzymaniu przymierza między ludźmi, i
skojarzenia ich praw, PA iest rzą-

sma a
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du. Kapłan iest pasterzem ludu, iest razem

i Urzędnikiem publicznym: on z natury

obowigzkow swoich, i z ustawney potrze-

by obcowania z ludem iest, iż tak rzekę przy-

iacielem , i pośredmiczym iednaczem swo»

iey trzody. Taki zatem sumienny urzędnik

nie powinien bydź otoczony nienawiścią.

Tego głós wkościele nie może bydź przy-

iemnie słuchanym , komu w gamnie i w cha-

łupie, w karczmie i na łonie familii złorze-

czą. Ten w ostatnich momentach życia,

nie może skutecznie przynosić pociechy,

gdy w całem życiu przynosi umartwienie.

"Ten nakeniec nie może przychodzić w posta-

i przyiaciela, którego interes iest zupełnie

przeciwny spokoyności tych, do których

przychodzi. Znamy Narody żyiącei zgasłe.

Przeyście z zbytniego nabożeństwa do niedo- .

_wiarstwa, z zaufania do niedowierzania, iest

datwe. Nie wie rolnik czy prawnie dawał

dziesięcinę w pieniądzach, ale wie, że kiedy

pierwey miał mniey , teraz ma więcey Ccię-

Żaru, ta różnica napełnia go rozpaczą. Sły-

szy, iak za urzędowną kompozytą płacą nie

wiele innych wsi rolnicy, a on tak znaczną

część owocu pracy daie. W reście przy-

padkiem może usłyszeć, że dawne kwity

konstytucya ró35 roku zatwierdziła,a w

osimnastym całym wieku wydawane kwity,

nie maig tey mocy, iak kwity nieco pier-

wey przed 1635 roku wydane. Zbyt są
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Świątłemi Rządy, zbyt są oświeconemi Du-

chowni, aby iedney świadectwem wieków

stwierdzoney zaprzeczyli prawdzie, że od-

mieniony stosunek okoliczności, czyni ko-

nieczną odmianę prawa. Na łonie prawdy

i potrzeb Narodów są złożone materyałydo

ustaw, Tam ie tylko zbiera ręka prawodaw-

cy, a powolnem przygotowaniem czasem

ie stwarza. Wystawiłem zda mi się wierny

obraz ludzi i przyczyn pomnożonego bogac=

twa kraiu w rolniczym narodzie. Każdy

znaydzie do uwagi zbliżoną przyszłość.

Każdy co się w nią zagłębi, uzna teraz ko--

nieczność powszechney ugody. | A
(Szanowni sprawcy obrządków Religii!

nigdy usta moie nie skażiły się mówieniem

przeciw Religii , którey szannięz przeko-
nania świętość.  Zważcie wasze prawa i

„potrzeby ludu, a sądźcie o czystości moich

zamiarów. Oddałem cześć cieniom waszych

poprzedników, gdy ich część obstawała za

dobrem ludu, ułatwiała sposobność korzy-

stnieyszego użycia waszych kapitałów (123)-
Aieżeli Plebani iKapituły za Zygmunta
Augusta,i ża Lippomaną Nuncyusza (1 24),

 

(123) Patrz Tom II. mego Dzieła o wyderkaffach. "Ta ma

terya potrzebwie także zastanówienia.  Materyały do
, uwag znaydzie tam czytelnik.

6 roku był w Pol-(124) Łippoman Aloizy Nuncyusz od 15

| 'szce ; on iest pierwszym stałym Nancyusiom w Pol-

SŁCe,
A
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tę mieli chwałę, że Biskupów zachęcali, aby
słodkie z poddanemi postępowanie służyło
2a przykład innym (125), pozwolcie , aby
jana Lwowczyka (126) przypomnienie było
wam obecne, a korzystanie z uwagi tego

_cnego męża , było rękoymią waszey sławy.
Pleban iest Qycem lu0u, niech umieraiąc

| słyszy porównanie swoich cnót i milości
' Ola owczarni swoiey, iak tych Swiętych,
których cnota zrobila Świętemi, a on do
mich i przez nich za ludem się modlil.

. Każdy w nim niech ma ię0nacza, niech
on zie wszelkie odwraca , dobre mnożys
a lud 00 Boga, Pana, miłey Oyczyżny,
-00 swoich boaci prowaózi(127).

ROZDZIAŁX.
0 Prawiotach ugody.* >

Rozumiem , że biorącyi daiący dziesię-
. einęprzekonać siępowinien, iż nie iest rze-
'czą rozwaźną zaprzeczać ten ciężar, ani
dest równie podobną, aby dziesięciny były

ko (25) To ważne przedstawienie z innemi pamiątkami, maż
rzadkiey nąuki i pratowitości JX. Albertrandi Biskup

| ZeńopólitańskizRzymu:przywiozł. ai 1
" (126) Spowiednik Zygmunta 1. i ieden z celnych poprawia-

|. /ezów tłómaczenia Biblii Polskiey 'v561 roku wydaney,
sA *którey 'codo$przekładu, zwano goautorem. sĘ

/ (127) W dziele: De recte curandis ovibus Christi per Para
choś 1548. apud Viduam Floriani Unglert.
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w tym sposobie na dalszy czas utrzyma-

ne. Trzeba więc początek dziewiętna-

„stego wieku uczynić tym punktem, w któ-

rym na przeszłość spuści się zasłona, A wza-

iemna na przyszłe pokołenia będzie usta-

_nowiona dogodność. Kiedy w czasie trwa-

nia exystencyi Polski przekładałem potrzę-

„bę tey ugody, czynione uwagi, układany

proiekt, przynoszę jako waźną część dzie-

jów, mniemań w ekonomice polityczney.

Cznię, że trzeba godzić interefsa Rolnika

z Duchownemi, w niektórych mieyscach

Panów z włościanami , samych Ducho-

- wnych nawet między sobą, nakóniec we-

"zwać opieki rządowey. Z prostotą w ser:

-em, a zupełnączystościązamiarów „odwą-
| żam się myśli moiewystawić. "|

| Wszelka zgoda na pieniądze byłaby zgn-

bą maiących brać dziesięcinę. Pieniądz za-

" wsze będzie ieden, zle potrzeby Plebana

drożey pieniędzmi ustawicznie będą się ku-

_.pować. Ożworzmy librum Beneficiorum

Dtugosza,otworzmy Akta szkoły głowney

- Krakowskiey, przekonamy się, że fnadusze

-_ pieniężne prawie znikagły , a tektóre skla-
| daią się zzboża, zawsze będą i są równe.

Równie Cieśla za Kazimierza W. iak ża Sta-

nistawa Augusta wyżywi się t utrzyma

wartością garcy 34: żyta; lecz na pienią-

dzach fundowany kupiwszyZa Kazimierza

W.korzec żyta za Żłł; 1 gr: 15 niemożę
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kupić w 17$0 roku tegoż korca, jak za Zło”
tych 12 (128). Za obydwóch tych Kró-
lów panowań, żołnierz brat wartość 233.
korcy żyta na rok, lecz podobno różnicę —
wielości pienędzy każdy pozna. Podniosły
się niektóre produkta od końca piętnaste-
go wieku pół osma razy; więc w takiey
proporcyi zmnieyszyła się możność kwpie- -
nia tychże prodnktów. Mniemam, że nie
trzeba więcey przekonywać, iż nie może
bydż inna zamiana, iak na zboże.

_ Pszenica iest produktem za granicą bio-
rgcym cenę, w cudzych kraiach większa
lub mnieysza potrzeba naznacza iey sza-
cunek; żyto iowies od Kazimierza W. ma.
iednakową proporcyą,iak 2 do 1 (129).
Zdaie się więc, aby równą zachować pro-
porcyą te dwa gatunki ziarna trzeba ubez-
pieczyć od daiących dla tych, którzy brać
będą.  Ugody zaś, podług mnie , powin-

100 Stan obecny uważać się mabez ża-
dnego względu na przyszłe ulepszenia w
gospodarstwie, lub przybytek gruntów.

| 2re: £ piętnastoletnich rachunków, wie-
łość wydawanych kóp i wymłotu zważyć,
z każdey wsi i miasteczka, w których ie-

 

328) Patrz TomI. mego dzieła i wyższe RE.
('ż9) Pątrz Tom II, mego dzieła. > "A
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szcze nie masz ugody, i średną wielość o-
znaczyć. : |

cie: Ponieważ tylko na żyto i owies

ma bydź ugoda, zatćm Pszenica masię sto-.
sować do żytawielości, iak cztery do trzech,

W takiey proporcyi bydź ma ięczmień de

owsa: proso 1 groch wtey cenie będzie iak..

Przenica : hreczka ( 130) iak owies.
4te: Z piętnastoletniego obiegu zebrana

średnia wielość dziesięciny, będzie wie-

cznym osepem. Za młockę, czyszcze-

nie zboża, dwanaście się procentu odtrąci

(131), a na nieprzewidziane przypadki ośm
procentu (132). Taka ustanowiona wielość
będzie wiecznym osepem , bez względu na

iakieżkolwiek zdarzenia.
ste: Czasoddania tego zboża powinien

 
A -(130) Hreczka w szesnastym wieku dopiero wprowadzena,

jak okazałem w T. II. mego dzieła, więc pierwey z
Hreczki nie mogła bydź dawana dziesięcina: kłądnie
się cena iednak równa owsu; kiedy bowiem ieden to
przyznaie , co mogłby dość prawnie zaprzeczyć , tedy
ma przynaymniey prawo do wyrozumiałości drugiego.

(31) Młócenie dziesięciny powinno bydź odtrącone „ bo to
inż było Kapłana ciężarem ; kiedy trzeba rachować

 młockę, iak odbytą przez naiętych robotników, liczą
się także wianie, czyszczenie, procent od kapitału ło-

żonego na budowlę, w którey choć tymczasowo cudze
zboże leży , niemalzatem taki procent winien bydź

/_ rachowany.
(132) Ośm procentu rachował ieszcze Wasowski w uwagach

rolniczych 1600 roku wydanych, kiedy mówi , że w
dwunastu latach zwykłe-bywa na Gospodarza nieszcze-
ście. Czuię, że można twierdzić , iż ten procent iest
mały. lecz iedno 'z drugim stosowane do sprawie-
dliwości, zbliżoną wyda proporcyą.
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bydź w ciągu dwóch Niedziel po AA
Marcinie, to iest od 11 do 25 Listop: (133).

/ółe: Ceny zboż żyta i owsa, w tymże
| samym czasie powinńny byćw bliższem mie-
ście zapisane. Urzędy Cyrkularne czyli Po--
wiatowe ie ogłoszą; a Rząd prowincyonal-
ny porządkiem powiatów w pierwszey (Ga-
zecie po nowym roku raczy wydrukować,

'7me: Piętnastoletnia cena na końcu takie-
go obiegu z wiadomości corocznych, równie
Powiatami i Parafiami ma bydź przez Pro-
wincyonalae Powiatowe Rządy ogłoszona,

| gmes Każdy właściciei ziemny w pier-
wszym roku zaczynaiącego się piętnastołe-
tniego obiegu, podług średniey ceny upły-
nionych lat, może oświadczyć się pienią-
dzmi zapłacić w dwóch ratach: w pierwszey
od 1 do 25Listopada, w drugiey Od 15 do
39 Marca. Gromady zaś dla unikaienia Zza-

 mieszań, powinny albo poddać się osepowi,
albo. opłacie. Większość woli składaiących

osadę postanowi, Co dlaniey wę8ogo-
| PeytEen:(34)-

sj Termin S. Marcina był dawnym czasem poborów i
ei teraz iest danin od wieśniaków; lecz co naywiecey,

jest czasem, w którym po skończonych gospodarskich
robotach,ma czas wieśniak młócić.

134) Dziesięcina nie iest małym dochodem; nim więc spó-
trzebuie'Xiądz połowę należytości, będzie miał drugą
 Ratę, a właściciel ziemi nie będąc przymuszony prze-
dać, w iednym czasie część zboża może drożey spie-
miężyć. Wreszcie kiedy można się spodziewać, że na
Rpodłog śzedniey ;55 lat cenyprzystaną paca aż)
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©, głe: Ktokolwiek w pierwszym roku nie

oświadczy się, że chce pieniądzmi odkupo-
wać, nie może przymusić Kiędza do ugo-
dy,ta iednak może dobrowolnie za pozwo-

leniem dwóch stron nastąpić (135). /
1oże: Toż samo, co na przyszłość usta-

nowi się , ma bydź uważane na przeszłe lat
piętnaście, z których cena lat zamieszania
i woyny, iako nadzwyczayne wytrącą się.

nsże: Dla uniknienia sporów o miarę,
będzie iedna na cały kray, i korce okute
kosztem biorącego dziesięcinę sporządzone,
przykute będą w mieyscu obrad gminnych,
lub u Plebana (136).

Tesże: Gdy układ o dziesięciny iedynie
właścicielów ziemi a Duchownych interes-
suie , zatóm raczą rządy pozwolić :

'a) Aby w każdey Prowincyi wyznaczo-

na była Kommissya z trzech osób Swieckich
i tyleż Duchownych. Prezydować ma oso-

ba powołana od Rządu. Ta Kommissya bę-

   

"le; nie można ich nieiako przymuszać, aby w iednym
czasie wszystko oddali, bo nierówność byłaby wielka

w przedaży, a przekupnieby zyskiwali. ;Gromad zaś
| w ogóle potrzeba badac chęci! dla uniknienia zamię- .

szań, aby w iedney wsi nie był różny ciężar'na Rol--
i nikach. BR lea 3 s $ >

r Ugoda na pietnastoletni przeci adzi nierownośc

> Ga;by wólnó było = rok dwiadzzi cenę , bia-

| rącydziesięcine miałby. w drogim roku pieniądze w ta-

|. mim zboże. pO | | Ry
fi136): Zmarły KXiążę Poniatowski.Prymas, życzył „abymia-

| ty były wybite na murze kościelnym. : |

4 s
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dzie miała zwierzchnią dyrekcyąi iedno-

-stayności w prawidłach dopilnnie.

b) W każdey parafii wybiorą właścicie-

le ziemi iednę osobę, która z Dziekanem

mieyscowym materyały, podług powyższych

ostrzeżeń , zbierze sposobem Protokułu,

i gdziekolwiek zgoda nastąpi , w Protoku-

- le zapisze. Gdzieby zaś zgody nie było,

-_ tedy z opinią cyrkularnego Urzędnika, do

' wyższey Kommissyi po ostateczny wyrok

Odósgc w > 0.

'€) Ta Kommissya równie i dawne nmo-

| wy wpisze i te kwity lub kontrakty, które

Konstytucya 1635 roku zatwierdziła.

0) Aby uuiknąć wszelkiey kiedykolwiek

kwestyy, Powiatami wydrukowane będą Ta-
ryffy dawnych i nowych ugod o dziesięciny.

e) Ta Kommissya tylko póty trwać ma,

póki w tym proiekcie wyrażone nie dopeł-
nig się warunki.

| raste: Ktokolwiek bądźw płaceniu, lub

"oddawaniu osepu ieden dzień uchybi, bę-

dzie oddzielnie karany, żadne przyczyny

nie uwolnią od tey opłaty lub daniny.

- 1aste. Gdy każdy posiadacz ziemi powi-

nien nżywać dobrodzieystwa, które albo da-

uniepsza, zlbo nowa ugoda udzieli, zatćm

dziedzic nie może korzystać z takiey ugody,

- tylko w względzie swoich gruntów; Włościa-

"nie dawniey lub teraz umówioną wielość oku-

=
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pu oddawać będą , a dziedzic żadnego ztąd '

pożytku mieć nie ma. |

'agste. Gdy ita jest niedogodność w wy-

bieraniu dziesięcin , że mieszkający o mil kil-

ka lub więcey ią wybiera, a bliższy Pleban

iey nie otrzymuje: zdawałoby się polecić u-

kład dogodnieyszy Źwierzchnościom Ducho-

wnym. | R

Kiedy w Anglii 1774 roku Parlament An-

'gielski rozważał o potrzebie ułożenia prawi-

deł ugodom o dziesięciny, żądano, aby zamiast

osepów, grunta były Ńiężom naznaczone; a-

toli iednak uczy nas doświadczenie, że tak

dobre gospodarstwo bydź nie może wprowa-

dzonym do Dóbr duchownych , bo tymczaso-

wy posiadacz, ańi ma tyle chęci , ani sposob-

ności znacznieyszy łożyć kapitał. | Część

dziesięcin należy do zgromadzeń Duchow-

nych , i do niemogących zatrudnić się gospo-

darstwem. Grunta więc w zamian dane nie

będą miały tak urządzonego gospodarstwa,

jak zbliżeni do roloiczey pracy właściciele

mieć ie mogą. Łatwo iest dowieść , że lat
14 iest średnią proporcyą urzędowania'Ple-

bana, któremu albo $mieać , albo wyższe po-

_stąpienie , albo chęć odpoczynku kładnie gra- >
nice pracy, i stanowi kończącą epokę odhie-

rania nżytków. Czas międzyrządowey ad+

minisracyi, która w czasie iest wakansu Ple-

' bana, nie iest czasem do gospodarstwa, kiedy

| tómcząsowy rządca „o cudzcy własności nie-
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miewa starania. Nowo przybyły Pleban w
pierwszem przynaymniey roku nie może ty-
le korzystnego trudu poświęcić, ile w dal-
szych latach zbierać może własnego znoiu 0-
woców. Tak więc siodma część przynay-
mniey czasu w kolei lat ż4, byłaby przezna-
czona na ugorszenie rolnictwa. Możnaby z
nieiaką iednak trudnością porachować , iak
wieleby ziemi oddano Duchownem „ a ta.

, siódma część średniey ilości, iak wieleby -
szkody w ekonomice kraiowey zrobiła. Lecz
każdy z pióremw ręku potrafi szczególne
obliczenie uczynić. Uwaga za$ Arthoura
Jounga (137), iż'osep nierównym iest cię-
żarem, kiedy wczasie nieurodzaiu dawałby
zboże , które się obficie nie urodziło , prze-
waża się prostym rachunkiem, Że wszelka
nierowność obliczeniem z lat piętnastn gła-
dzi się, a nadto na wszelkie przypadki część
pewna iest odtrącona. 2

Oto iest wszystko, co.oDziesięcinach
i o potrzebie iey zamiany na osep zbożowy,
napisać miałem za pówinność. Przynio-
słem moie uwagi do sądu obecnych i przy-
szłych pokoleń. Przeobrażaią się Narody.
Przymierze między Duchownemi i Swiec-
kiemi , między Pasterzem ludu i Owczarnią,
powinno bydź wieczne.  Upadła .samorz3-
dność Narodu , zostać pówinna ufność w o-

 

1237) W dziele; „Aritmetique politique,
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piece rządowey. Nie mamy udziału w wła-

„dzy narodowey, ale nikt nam nie zaprzeczą

prawa,mówić z otwartością o naszych po-.

'trzebach. Niech ta czuła ziniana nie wdra- .

Ża w nas niedołężności.  Niesmy z rozsąd-

kiem i z uszanowaniem wyiaśnienie prawdy

w wspaniałey prostocie. Ona iest tćm bó-

stwem , przed którem mocarz i naród rzucać

winien kadzidło. Ci co nami rządzą , wy-

'znaią Świetną powinność wymierzać nam

sprawiedliwość. Wzywam iey dla stosunku
potrzebipraw większey części mieszkańców

tey ziemi: ś ieśli głos słaby, który podnieść:
życzenie powszechności ośmiela, przeydzie

do przybytku władz, i rzuci poświatę nadziei
umoieyszenia smutku w poziome chaty,
zbyt szczęśliwym siebie nazwę. Ten byłi

iest iedyny cel moich prac i oczekiwań.
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SŁ

24.

 ścwielom ziemi przy oddawaniu dziesięcin
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*'ROZDZIAŁ VIII. Dla czego i w iakim spo- _
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