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Rozleg?o?6 polskiej ziemi

topogra:ficznie uwa?ana.

Polska z Litw? w swej rozleg?o?ci, jak by?y
roku 1772" le?y mi?dzy :35 i 50 stopniem d?u

go?ci, a 48 i 56 szeroko?ci. Zabiera oko?o 21

tysi?cy mil kwadratowych, czyli 120 miljonów
morgów, rachuj?c 20 mil na stopie?, a na mil?
w?ók Che?mi?skich 171, ka?da w?óka ma 33

morgów, a morga 300 pr?tów; pr?t 6 stóp pa

ryskich.
Zima pospolicie zabiera 5 miesi?cy, lato,

wiosna i jesie? reszt?, W najwi?ksze zimy
mrozy bywaj? mi?dzy 16 i 24, w ?redniej zi

mie mi?dzy 10 i 16, lata upa?y najwi?ksze do

26 stopni dochodz?,
Granice kraj ten ma naturalne: od zachodu

pasmo gór, wychodz?ce z Karpatów, a ci?gn?
ce si? przez ?l?sk: od poludnia wielki grzbiet
Karpatów, przypieraj?cy a? do morza Czarnego,
od pó?nocy morze Baltyckie; a mi?dzy tym mo

rzem i Czarnym jest rzeka Dniepr i poleskie

bagna, które jeszcze umocni? wypada przez

fortece, lub przez polowe okopy.
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Stosownie, do tera?niejszych -województw,
mo?e by? ta ziemia podzielon? na 32 Depar
tamenta (bior? tu my?l uczonego Czackiego):
Pozna?skie, Kaliskie, Gnie?nie?skie' zabiera

mil 875, Sieradzkie z ziemi? Wielu?sk? 400,
??czyckie 75, Rawskie '180, Brzeskie Kujaw
skie 135, Inowroc?awskie, ziemia Dobrzy?ska
175, P?ockie 120, Mazowieckie 760, Malbor

skie 120, Pomorskie 330, Krakowskie z O? wie

cimem f Zatorem 650, Sandomirskie z Radom

skiem 950, Lnbelskie 455, Podlaskie 250, Zie-

mia Che?mska 250, Ruskie 1125, Be?zkie 200,

l
Podolskie 528, Wo?y?skie 1296, Brackawskie

900, Kijowskie 1500, Wile?skie 1350, Trockie

1050, ?mudzkie 700, Nowogrodzkie 900, Brze-

skie Litewskie z Pi?skiem 1300, Mi?skie z Rze-
,

czyckim i Mozyrskim 1950, M?cislawskie 750,
Witebskie 750, Po?ockie 1000, Inflanckie 240,

Jeszcze przyda? nale?y Ksi?stwo, Kurlandzkie,

Departamenta. w równinach

w krajaoh zapad?ych.

Z tych ca?a Wielko-Polska i ca?a Litwa.
to jest: Pozna?skie, Kaliskie, Gnie?·

u i e
?

sk i e, Sieradzkie, ziemia Wielu?

ska, ??czyckie, Rawskie, Brzeskie,
Kujawskie, Inowroc?awskie, ziemia

Dobrzy?ska, P?ockie, Mazowieckie,
Che??mi?skie, Malborskie, Pomorskie,
Podlasl{ie, Wile?skie, Trockie, ?mudz

kie, Nowogrodzkie, Brzeskie-Litew

s ki e, P i? s k, Mi? ski e, Rz e c z y c k i e, i M 0-.



zyi'ski .P o wi at, M? cis?aws ki e, Wi t e b

s k i e s?' w samych p?askich równinach; zgo?a
niemasz od pó?nocy, od morza Ba?tyckiego, we

wszystkich tych departamentach, tylko same

ziemie zamietnie: ?adnych gór: kraje wsz?dzie
zapad?e, p?askie: ledwo kilkana?cie stóp od po

ziomu morza wyniesione. Tylko w departa
mencie Inflanckim, Po?ockim wskazuj?
si? niektóre wzgórki. Przeciwnie, S a n d o m i r

ski e, L u b el ski e,' Krakowski e, z i e m ia

Che?mska, Ruskie, Be?zkie, P o d o I-,
s k i e, Wo ?

y
?

s k i e, B r a c ? a w s ki e, Kij o w

s k i e le?? w krainach górzystych, maj?cych
najwi?cej góry pomorskie.

W departamentach, le??cych w równinach,
ca?e t?o ziemi jest pomietnie; niedawno z mo

rza wydobyte; sk?ada si? z piasków i z glin.

Wsz?dzie wydaj? ?yto, w znacznej cz??ci rodz?
pazenlc?.; Wewn?trz ziemi tych departamen
tów znajduje si? bursztyn; wiele drzew kopal
nych i b?otniste rudy ?elaza. Te w Mozyrskim
s? najwi?cej dobywane; znajduj? si? tak?e

glinki, do farbowa? u?ywanerai by? mog?ce.

Departamenta w krajaCh górzystych.

W województwach za?, le??cych w krajach

górzystych, takie s? podzia?y: w S a n d o m i r

skim, Radomskim, w O?wiecimskim,
Zatorskim i w znacznej cz??ci wojewódz-.
twa Krakowskiego, to jest od uj?cia Pilicy a?

do Wis?y pod Krakowem, wszystkie te kraje

.sk?adaj? si? z gór pomorskich i z gór 08e-
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pych. Mieszany i? z wapnem; przeto lllaj? pola
bardzo urodzajne w ró?ne zbo?a, szczególniej
w pszenic?. Pod temi za? pomorskiemi i ose

powemi warstwami znajduj? si? g??biej góry
o?cienne, czyli pierwotno-warstwe, Te s? bar

dzo bogate w ca?ym tym kraju nieprzerwanie
na kilkadziesi?t mil w kopalnie ?elaza, rudy
glonnej; w mied?, o?ów, w galman, czyli cynk;
w srebro, z którym miesza si? cz??ciami z?oto.

Równie? w ca?ym tym kraju mnóstwo kopalne
go w?gla.

Przeszedszy pod Krakowem Wis??, zaczy

naj? si? coraz wy?sse Karpackie góry, które

tu st?d wzd?u? sto mil mie? mog", a wszerz

a? do granic w?gierskich od 10 do 15 mil

zajmuj? i sk?adaj? cz??ci województwa Kra

kowskiego i województw Ruskich.

Od Krakowa zacz?wssy wzd?u? podgórzem
Karpatów, a? do Multan i Wo?och ci?gn? si?
nieprzerwane kopalnie soli i warzonki; liczne

kopalnie siarki, g?ste ?ród?a siarczyste, w?gle,
ska?oleje; kopalnie ?elaza

, gipsu i ?ka?ki,

Wysoko?? grzbietu Karpatów wynosi si? do

1300 s??ni,
Województwa Lubelskie, Che?mskie,

B e?zk ie, P o d ol skie, W o?y? ski e, Br a c

la w s k i e s? górzyste. Ich wysoko?? najwi?
cej do dwuch tysi?cy stóp zachodzi. Okryte
ziemi? p?onkow? i marglem, s? z ca?ych kra

jów polskich, równie jak Salldomirskie

iKr a k o w s k i e, najobfitsze w rozmaite zbo

?a, szczególniej w pszenic?. Mah ró?nego by
d?a pi?kne gatunki: osobliwie W o ? y ?, P o d o-



le, Ukraina hoduje dzielnych koni stada

i wielkie rogatego byd?a tabony. Pospolicie
grunta tak s? ?yzne, czarne, p?onko we, i?

w wielu miejscach gnoju niecierpi?. N atural

nie, rodz? karczochy, szparagi, kawony. Nadto

w ca?ym Podolu i Ukrainie ziemia pe?na sale

try, w zupe?nym podobie?stwie do tej, jaka
znajduje si? w Egipcie.

Rzeki sp?awne w Polsce.

Niemasz W Europie drugiego kraju tak

licznemi podzielonego rzekami, tak sposobnego
do handlu, jak Polska. 4819 rzek i rzeczek

liczy, które mi?dzy morzem Ba?tyckim i mo

rzem Czarnym ziemi? te przebiegaj?. Bior?

pocz?tek jedne w Po?ockiem, lub lnflanckiem,
co dawniej ortejskiemi góry zwano. Drugie
wychodz? z Karpatów; inne z Poleskich b?ót

i jezior. Sk?dkolwiek za? wszczynaj? sit, wsz?

dzie niektóre tocz? swe wody do Czarnego,
a niektóre do Ba?tyckiego morza. Z tych rzeki

portowe, ju? sp?awne s?: Dniepr, Dniestr,

Styr, Bng, Brusa, Wieprz, Wis?a, Wi

s?oka, Dunajec, San, Nida, Proszna,
Warta, P ilica, N ar e w, N a re w k a, B rda,

Note?, Swinta, w ?mudzi, Wilja, Hory?,
S? u c z. Nierównie wi?cej ich mo?na przyczy

ni? zniesieniem na nich m?ynów i przeczysz

czeniem ich koryt.
Rzeki i rzeczki, które z ?atwo?ci? mog? by?

sp?awne, z sob? po??czone, a razem po??czy?
morze Czarne z Baltyckim, le?? wszystkie
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w samych p?aszczyznach, bieg ich wód jest nie

gwa?towny: wszystkie w tych zapad?ych równi

nach poleskich, które si? od po?udnia na pó?
noc przez cli?y kraj do morza przeci?gaj?:
w których znaj duj e si? punkt taki, szczegó?
niej w jeziorach Pi?skich, z którego, naturalnie,
jedne wody p?yn? do Czarnego, a drugie do

Baltyckiego morza. Punkt ten by? mierzony.
Jest 32 stóp wy?szy od morza Czarnego', a 17

stóp od Baltyckiego. .

-

W tym rozleg?ym kraju p?aszczyzn, w któ

rym sama natura ju? podzia?em swych wód mo

rze Czarne z Ba?tyckim jednoczy, rzeki, któ

re mog? by? z wielk? ?atwo?ci? po??czone
i sp?awne, sIj, nast?puj?ce: N ie m e n z P ry

p e c i ?, ju? kana?em Ogi?skiego po??czony; ka

na? Muchawiecki ??,czy P r y p e ? z B u g i e m,

B e r e z y n a po??czona ?atwo by? mo?e z D ? w i

n
?,

Za pomoc?, kana?u z' B i e b r z y w B n

rew, mo?na z??czy? Niemen z Wis??. Daw

na jest my?l ??czenia B u gu z D nie s tr e m.

Mo?e ?atwo stoczy? swe wody N i e w i a z a z A ?.

Hydrograficzna karta tych krain odkry?aby jesz
cze setne podobne, dla prostego sp?awu z mórz

po?udniowych na pó?nocne i przeciwnie, rzek

z sob? po??czenie, za pomoc?, kana?ów, za po

?rednictwem niezliczonych w tych p?aszczyz
nach jezior, które zdaj? si? tu by? resztami z ??
cz?cych si? t?dy mórz kiedy?.

Nadto, potrzeba jak najpr?dzej dróg robio

nych, kamiennych, jakie ju? znajduj? si§ poro

bione w departamentach wy?szych, w Krakow

skim, w województwach Ruskich, w ca?ym Po-



kuciu, Karpackiem. W tych?e samych depar
tamentach krain p?askich najwi?ksze znajduj?

si? lasy, zdatne do marynarstwa, i ?atwe drzew

sprowadzenie do morza.

Ma jeszcze Polska wielkie lasy w departa
mentach górnych, jako to: w R a d o m s k i m,

w Karpatach wy?szych i P o k u c i u, lecz te

ostatnie s? potrzebne do warzonek soli. W Ba

domskim piece i ku?nice licznych kopalni ?e

laza, galmann tameczne lasy niszcz?. W Kar

patach jest drzewa wiele zbytniego, dla niedo

st?pnych miejsc i braku sposobów wyprowadze
nia do rzek. Cz??? przecie? wychodzi na rów

niny sp?awem, cz??? bywa u?yta do ku?nic,
tam si? znajduj?cych.

Jak? ilo?? ziemi zajmuj?

miasta, drogi, b?ota, lasy, role i ??ki.

Z wielu ró?nych dóbr pomierzonych po roz

maitych departamentach, szczególniej z rozmia

ru urbarjalnego, zbierane pilnie uwagi dopro

wadzaj? do takiego wnioskn ogólnego: ?e pola
orne aajmuj? tylko ? .. \;, ??ki rh, mieszka

nia rh-, wody, drogi, pastwiska i nieu?yte

grunta -<'1.-, a lasy oko?o -{'Ar.
Przy pierwszym podziale kraju cesarz au

.stryjacki zabra? 2500 mil kwadratowych kraiuy.
Z tych podano w roku 1774 ogólnego na rok

wysiewu 2,300,000 korcy. Wi?c w tej proporcji
Polska ca?a wówczas mog?a wysiewa? 19 mi

ljonów korcy, a tak rok w rok tylko okolo 23

miljonów morgów ziemi rodzi?o. To jest tro-
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ch? wi?cej jak s?óst'l' cz??? ca?e] ziemi ,po,l
skiej zajmowa?y grunta orne. Na 19 miljonach
korcy wysiewu, rachuj?c w ogó? pi?? ziarn na

po?ytek, ca?a Polska 95 miljonów korcy zbo?a

mia?a na rok do konsumpcji.
Lecz ten stan ziemi polskiej bardzo si?

zmieni?, równie jak si? niesko?czenie zmieni?

stan cywilizacji w ca?ym kraju. Ju? on

dzisiaj nie ma nic feudalnego, ale jest w stop
niu c y w i Li z a c j i tych narodów, w których
ju? jednorz?dna monarchja, regularna kon

skrypcja, regularne wojsko i podatki zaprowa
dzone by,? powinny. Rz?d Polski, ?wiadczy to

konstytucja 3-go maja, a po rozbiorze, mocan

stwa tu w?adaj?ce, mia?y za cel 'nieodst?pny
zniszczenie magnatyzmu; uwolnienie ziemi z pod
stanów przywilej owczych; oddanie tej ziemi w?a

?cicielom. I to sta?o si?: Ju? dzi? w kraju nie

ma ?adnych magnatów, 8'1 tylko w?a?ciciele.

Ju? niema ziemi przywilejowanej : wszyscy
ludzie do nabycia tej w?asno?ci maj" prawo.

Ju? ziemia nierównie lepiej jest podzielona,
a tak niesko?czenie doskonalej uprawiana. Ju?

te ziemie, które niegdy? dwuch, albo trzech

magnatów posiada?o, dzi? tysi?ce w?a?cicielów

posiada: ludzie spokojni, pracowici, lubi?cy po

rz?dek, nienawidz?cy wszelkie fakcje, zaj?ci do

skonaleniem rolnictwa, handlu, r?kodzie?. Ju?

stan ch?opski nie jest w podda?stwie. Nie jest
on jeszcze w tym stopniu obywatelstwa, jak
jest we Francji; ale jest w tym stanie teraz,

[ak by? we Francji przed rewolucj?, w jakim
jest teraz w Austrji, w Bawarji, w Saksonji.
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? Jest 'on cz?owiekiem opieki rz?dowej, me

samow?adztwa pana. Jest w?a?cicielem maj?t
ku ruchomego 'i byd?a, jest e z y n e z-o w o lnb

w y r o b n o d z i e d z i c e m gruntu z ca?ym swo

im pokoleniem. Ma prawami oznaczone i pra
wami warowane, jego wzgl?dem Dominium,
i D o m i n i li m wzgl?dem niego obowi?zki. Tych
uchybienie równie IV jednym, jak w drugim,
w?adzu-rz?dowa rozstrzyga i karze, Nie mo?e

?aden pan odebra? mu gruntu, bez przekona
nia go naprzód w s?dzie, ?e mn si? albo za

d?u?y? na tyle, ile grunt wart, albo ?e nie do

pe?nia obowi?zków prawem oznaczonych. Po

takim s?dowym dekrecie jeszcze, na odebranie

mn gruntu potrzeba zezwolenia rz?du krajo
wego.

'fylko' w zaborze moskiewskim stan ch?op-
sld jest bardzo pogorszony. Jest tam zupelnie Ii-?o c.e",-,,

wtr?cony w stan niewolstwa; 'on to czuje.
Przyprowadzenie go do równego stanu obywa-
telstwa, jak jest w innych krajach polskich,
obruszy go, przeciw panom ') moskiewskim

i zagrodzi; aby 8i? nie da? uwodzi? fanatyz-
mem popów,

Skoro ziemia zosta?a oddan? w?a?cicielom

woln? do podzia?u, widocznie w ca?ym kra-

l) W dobrach ekonomioznych sto?owych królów pol
skich ch?op tylko z w?óki pola robi? dwa dni, pod?ug
praw im nadanych przez naszych królów. Te ekonomje
rozdano mi?dzy panów moskiewskich; odt?d i prawa

ch?opów znisaczoue. ?nbitralna robota przez pana sta

nowion? by?a. Zubów do dni sze?ciu na tydzie? roboty
nakaza?. Ch?opi poszli z suplik? do imperatora; odes?ano

ich do pana, fi ten kilku kaza? zaknutowa?.
.
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ju post?pu rolnictwa niezmierne pokaza?y si?
skutki. Ju? teraz w ci?gu lat dwudziestu pew

no trzeci? cz??ci? powi?kszy?o si? najmniej wy

siewu niezawodnie. Dzi?, zamiast 19 miljonów,
przynajmniej 25 miljonów korcy wysiewu jest
w Polsce. Okazuje to pomna?aj?cy si? wychód
zbó? w Gda?sku i w innych portach. W ro

ku 1529 wi?cej ??k, pastwisk, ni? pól ornych
w Litwie okazuje statut. A w roku 1544 ju?
??ki do pól byly,'jak 1 : I?; a po rozmiarze

Zygmunta Augusta w roku 1587 znalaz?o si?
ornych pól do ??k, jak 2! : 1.

Ja sam pami?tam' stan Ukrainy, Podola,

maj?cy wi?cej pasewnych stepów, ni? pól
ornych.

Gdy rolnictwo i ludno?? Polski przyjd?, do

stopnia, ?e trzeci? cz??? ziemi zajm? pola
orne, wydawa? b?dzie zbo?a na konsumpcj?
okolo 200 miljonów korcy; a gdyby po?owa
ziemi uprawion? by?a, przesz?o 300 miljonów
korcy reprodukcji si? oka?e.

A S'l s?uszne mniemania wielu, i? dosy?
trzecia cz??? ziemi na drogi, lasy i wody,
a dwie trzecie cz??ci ziemi mog? by? w uro

dzajn? zaj?te. W takim razie przesz?o 400

miljonów korcy by?oby zbo?a do ?ywno?ci.
Aby P olska pr?dzej do tak kwitn?cego sta

uu post?powa?a, trzeba jej dobrego rz?du. Lud

ten pod dobrym rz?dem da z siebie wszystko
zrobi?. Naród jest w swoim charakterze dobry,
ludzki a razem dzielny. Do swojej Ojczyzny
nad wszystko przywi?zany. Uwa?aj?c go ogó?em
w masie, on gotów dla odzyskania swego imie-
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nia i jestestwa przela? swoj?, krew i po?wi?ci?
wszystkie maj?.tki. Da? niedawno ?wietny swo

jej cnoty dowód, gdy okaza?, i? na ósmej ce?st
ce jego ziemi czterdzie?ci tysi?cy zbrojnego
wojska powsta?o w czasie dwuch niedziel, kie

dy inne ca?e narody tyle uzbroi? ledwo zdo?a

j? w lat kilka.

Lecz zachowaj, Niebo! aby lud tak szanow

ny przy tym swoim si? cudownym odradzaniu

mia? wpa?? znowu w rz?d z?ych, ska?onych,
albo ma?o o?wieconych; w rz?d samych osób

zepsutego klonu; w rz?d tych samych, albo im

podobnych, którzy go, jedni przez dum? i z?o??,

drudzy przez nieumiej?tno?? i g?upstwo, przy

prowadzili do zguby; aby si? przez takich od

radza?, przez jakich by? zgubiony, zachowaj go,

Bo?e, od magnatów!. ..

J emu trzeba czym pr?dzej króla, a króla

z moc? jednow?adztwa, z duchem wielkim sta

?o?ci i m?stwa: króla bohatyra, któryby w urz?

dzeniu zewn?trznym swego trollu i dworu ?wiet

Ilo?ci, szuka? okaza?o?ci w narodzie i otacza?

si? zewn?trznie tym wszystkim, co w nim jest,
chocia? wewn?trz pró?nym, ale zewn?trz ?wiet

nym i okaza?ym. Lecz który król w zak?adzie

narodowego rz?du nie upatrywa?by tylko swego
ludu szcz??cie, a w przybieranych do rz?du oso

bach tylko zdatno??, prac? i cnot?, nigdy za? nie

szuka? zewn?trznego blasku, b?d? imion, b?d?
wst?g, dawnego tu ska?yszcza i zaka?u ...

o statystyce Pol sk i,
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Wiele zbo?a wychodzi z Polski?

Przebiegaj?c taryfy ró?nych zbó? przez port
Gda?ski od roku 1649 do 1800, okazuje si?:
?e od roku 1649 do 1662 wysz?o na rok ?red

ni 953,850 korcy, a od roku 1790 do roku 1800

wychodzi?o na rok ?redni oko?o 10 miljonów

korcy. Wi?c 10 razy wi?cej zbó? przedawa?a
Polska w lat 130.

Równie? wzrost rolnictwa okazuje si? tak?e

z pomna?aj?cych si? wysiewów pszenicy. Oko?o

roku 1655 wychodzi?o na. rok ?redni 6819 ?asz

tów pszenicy. Ku ko?cowi wieku XVII wypro-'
wadzono 9000 ?asztów, a przy ko?cu wieku

X VIII ?redni rok wysy?a? do Gda?ska przesz?o
20,000 pszenicy ?asztów, mimo zwi?kszonej
konsumpcji w kraju przez rozstaw? w nim go

towego wojska do dwuchkro? sto tysi?cy prze

sz?o wynosz?cego.

W uwagach post?pu rolnictwa w kraju, od

jednego wieku, taki wypada nast?pny stosunek

pomna?ania si? pszenicy, a zmniejszania ?yta.
Pszenica w 1ym jeduym wieku co lat dwadzie

?cia pomna?a?a si?, jak: l, 2, 3, 3!-, 4, a ?yto
zmniejsza?o si?, jak: 19, 18, 17, 16, 16?.

W jakim stanie miasta?

Tych jest w kraju ma?o, gdy? wi?ksza ich

cz??? nie ró?ni si? od wsi i mieszczanin w nich

jest tylko rolnikiem. R?kodzie?, fabryk pra
wie ?adnych niemasz w kraju; jeszcze dot?d
od rolnictwa ma?o r?k zbywa. Jest za? w sto-
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sunkach rolnictwa z r?kodzie?ami i z miast y

pewny stopie? pierwszego, na którym dopiero
wszcsynaj?, post?puj?, i doskonal?, si? drugie.
Przy dobrym rz?dzie ju? teraz rolnictwo kra

jowe zamo?ni?o si? do tego stopnia, i? r?ko
dzie?a i miasta swój wzrost bra? powinny.

Do tego rz?d mo?e najpr?dzej u?y? ?ydów.
Tych liczba w stosunku ludno?ci krajowej
w jednych prowincjach 14, w innych 16, ogó
?em w kraju cz?l? osiemnast? sk?ada. Oddale

niem ich powszechnie od szynków, trunków

a zwróceniem ca?ego ich przemys?u do r?ko
dzie? zrobi ich rz?d mniej szkodliwemi; owszem,

by? mog? u?yteczni.

Jaka ludno?? ca?ej Polski?

VI roku 1776, gdy po pierwszym rozszar

paniu naszej ziemi ka?dy ciekawie zaraz ra

chowa?, co nam zabra?, okaza?o si? w zaborze

Cesarskim 2,700,000, w zaborze Moskiewskim

2,900,000, a w zaborze Pruskim 900
..

000. Ogó
?em 6,500,000. Z przerachuby ludzi, co pozo
stali w Polsce, by?o jeszcze oko?o 7,600,000.
Wi?c w roku 1776 Polska ca?a liczy?a ester

na?cie miljonów ludno?ci.

Ta w ci?gu ju? blizko dochodz?cej po?owy
wieku powi?kszy?a si? pewnie, tak przez przy

bycie cudzoziemców, jako przez znaczne osady
kolonji i przez sam? powi?kszaj?c? si? natu

ralnie ludno??.

Zbierane uwagi po rozmaitych parafjach
kraju z ró?nych tablic spisu rodz?cych i umie-
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raj?cych osób, jako te? z ró?nych taryf wiado

mo?ci, umierania i rodzenia si?, przez rz?dy
w tej mierze zbieranych; okazuje si?: i? lud

no?? w krainach polskich powi?ksza si?, i?

wi?cej si? rodzi, ni? umiera. Troch? wi?cej
jak trzech na sto rodei si?, tak, i? przy miljo
nie umieraj?cych miljon trzydzie?ci pi?? ty

si?cy si? rodzi. Wi?c IV tym stosunku w prze

ci?gu pó? wieku, naturalnie, miljon ludno?ci by?o
przyby? powinno, w ca?ym kraju. Ta nierównie

powi?kszy si? jeszcze, gdy przez rz?d b?d?
wsz?dzie usilnie wprowadzane szczepienia ospy

krowiej: gdy? najwi?cej ospa naturalna i kur

czyli odra II nas ludno?? wyt?pia.
Drug? uwag? sprawdzi?em, a któr? ju? daw

niej uczyni? uczony Tadeusz Czacki, ·i? w sto

sunkach liczby m??czyzn i kobiet, powszechnie
IV Polsce dwucli na sto wi?cej si? rodzi m??
czyzn, co by na miljonie wydawa?o dwadzie?cia

tysi?cy wi?cej m??czyzn, ni? kobiet.

F t a u ej a przed rewolucj? mia?a 2,549,000
w?ók Che?mi?skich i na tych liczy?a 25,000,000
ludzi. Wypada po dziesi?? osób na w?ók?.
Polska ma 3,647,000 w?ók takowych, a widzie

li?my, i? tylko czterna?cie, najwi?ce] dzi? pi?t
na?cie miljonów ludno?ci rachowa? mo?e. Wi?c
tylko cztery albo pi?? osób na w?ók? wycho
dzi. Gdy Polska tak b?dzie ludn?, jak Francja
by?a przed rewolucj? to umie?ci w sobie prze
sz?o trzydzie?ci sze?? milj onów ludzi.
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Jak wiele Polska. wystawi?
i utrzyma? terna mo?e wojska?

W stosunkach woj s lt a, p o d a t k ó w i s ?
d o w o ? c i, uwa?aj?c pilnie wszystkie trzy rz?

dy mocarstw, co nasz naród skrzywdzi?y, prze
kona?em si? i znalaz?em powszechne w Pola

kach, w tych trzech rz?dach dobra maj?cych,
to zdanie, i? w tyoh atosuukach nad dwa dru

gie przenosz? rz?d pruski, tak dalece, ?e gdy
by król pruski by? tylko zmieni? t? usilno??,

t? jawn? i skryt?, rx?dow? ch?? zniszczenia

rodu naszego, suiszczeuia imienia Polaków;
gdyby by? im wróci? j?zyk, prawa i spra
wiedliwo?? w ich j?zyku, urz?dy narodowe,
i zamiast królem pruskim, by? si? ukazy
wa? królem polskim, to ze trzech rz?dów ten

by byli Polacy przenie?li. Jest w sk?adzie

tego rz?du pi?tno wielkiego gienjnszn!... Jest

to monarchja z samow?adztwem królów zupe?
nym, a przecie? jest w niej razem i osobista

wolno?? cywilna najwi?ksza, co w sk?adzie sa

mow?adztw jest dzie?em naj trudniejszym. Nie

chaj?e naród, któremu koniecznie potrzeba mo

narchji samow?adnej, z wielk? ostro?no?ci?, do

tyka si? budowy tego rz?du ...

W nim wojsko by?o najmniej uprsykrsoue;
w nim podatki jednakie, sta?e, tym samym naj
zno?niejsze; w nim sprawiedliwo?? najmniej
niesprawiedliwa. Wi?c z tych powodów do tego
rz?du stosowa? si? b?d?, mówi?c o wojsku
i o podatkach, teraz by? mog?cych w naszym kraju.

Wszy.tkie kraje pruskie liczy?y oko?o dzie

si?ciu miljonów ludno?ci. P?aci?y podatków
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oko?o 33 miljonów talarów, czyli 198 miljonów
z?otych polskich. A utrzymywa?y wojska dwa

kro? czterdzie?ci do pi??dziesi?t tysi?cy, które

samo kosztowa?o oko?o 16 miljonów talarów,

czyli 96 miljonów z? ot. polskich. Wi?c P o 1-

s k a za wprowadzeniem tego? porz?dku, koszt

wojska ten sam i rozk?ad podatków, ma

j?e pó?tora raza wi?cej ludno?ci, maj?c do

czterech razy wi?cej ziemi, a nierównie wi?cej
sposobów z niej u?ytkowania, mog?aby bez

uciemi??enia, w tera?niejszym stanie, utrzyma?
wojska dwakro? pi??dsiesi?t tysi?cy. A wojska
nierównie w wybór ludu pi?kniejszego, gdy po

równamy z Pomorczykiem i z Kaszubem Kra

kowiaka, Pokucianina i tych chrobrych ca?ego
Karpatu góralów.

Nakoniec z do?wiadczenia wiadomo, i? nie,

jest konskrypcja zbytnia, gdzie dwuch na sto

si? rachuje. Gdyby Polska wystawi?a 250 ty

si?cy wojska, to tylko I? wypada na sto;
a utrzymuj?c trzykro?, to tylko wyda dwuch

na sto.

Jakie podatki teraz Polska sk?ada? mo?e P

Rz?d pruski z ca?ych zaborów Polski mia?

pewnego dochodu z samych podatków st.a?ych
(d i r e c ts) i z dóbr kameralnych 6 miljonów
talarów. Nadto z podatków niesta?ych (i n d i

rects), jako to z loterji i z akcyzy, któ

re jeszcze na ca?y kraj nie by?y wprowadzone,
ale ju? si? rozci?ga?y na ca?y pierwszy i na

cz??? drugiego zaboru, to jest blizko na dwa.
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miljony mieszka?ców, wynosi?y na rok do 4

miljonów talarów. Wiadomo bowiem, i? 10-

terja i akcyzy, w rz?dale pruskim, wyci?ga?y
na rok z ka?dej ?yj?cej osoby, ubogiej czyli
bogatej, starej czy m?odej, z?otych polskich
osmna?cie. Wi?c rz?d pruski ze wszystkich
trzech zaborów mia? wszelkiego dochodu, do

kas wchodz?cego na rok, oko?o dziesi?? miljo
nów talarów, czyli sze??dziesi?t miljonów z?o-

tych polskich.
.

Rz?d austryjacki ma ze wszystkich dwuch

zaborów wszelkiego podatku z tabaki i loterjów
o?mdziesi?t sze?? miljonów z?otych polskich.
Oprócz dochodu z kopalni, warzonek soli i ze

starostw, czyli z dóbr kameralnych, które dwa

artyku?y esyni? oko?o 34 miljonów z?otych.
Mam naj dok?adniejsze taryfy dóbr solnych,
w jakiej cenie by?y niegdy? obywatelom zabie

rane i za starostwa wymienione. Mam tera?

niejsze taryfy wychodz?cej z ró?nych warzonek

soli, jako te? i soli przedaj?cej si? z kopalni.
Te okazuj?, i? teraz na rok przesz?o dwa mi

ljony centnarów soli wychodzi. Za co czystego
dochodu, po odtr?ceniu wydatków, jest do 30

miljonów z?otych polskich. Z kameralnych za?

dóbr ledwo cztery miljony na rok bywa. Ten

ostatni artyku? jest bardzo ?le urz?dzony i mo?e

nierównie wi?cej uczyni?. Wi?c ogólnie zabory
austryjackie czyni? na rok 120 miljonów.

N adto znaczny bardzo tak w jednym, jak
w drugim kraju liwerunek zbo?owy w naturze

dawany. W tej proporcji najmniejby, zabory
moskiewskie mog?y p ?aci? drugie tyle. A gdy-
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by te? tylko dawa?y sto miljonów, wi?c ca?a

Polska teraz jest w stanie z?o?enia podatków
280 miljonów i liwerunek zbo?owy w naturze.

Dopok?d nie b?dzie my?l, cz??ci? jeszcze
za Zygmunta Augusta u nas w Polsce

rozpocz?ta, a któr?, po j ej dope?nieniu przez

nijaki czas zapomnieniu, znowu rz?d Polski

w roku 1791, przez dok?adniejsze jeszcze tej
?e my?li rozwini?cie w projekcie podanym od

uczonego ?niadeckiego 'chcia? uskuteczni?; po

k?d, mówi?, nie b?dzie doskona?y rozmiar ca

?ego kraju topograficznie z podzia?em na De

partamenta dope?niony; a nad to wszystko, do

pok?d kraje trwa? b?d? IV tak gwa?townych
zewn?trznych stosunkach politycznych i w po
trzebie czynienia tak ogromnych kosztów wo

jennych, nieshaj dopot?d IV stanowieniu po
datków bierze rz?d polski za wzór ustaw? po
datków w rz?dzie pruskim. Niechaj ogólnie,
i to jeszcze na d?ugo, b?dzie mu IV niezwrot

nej uwadze, ?e w dzisiejszych stosunkach ze

wn?trznych krajów, podatki nie mog? by? same

w?a?ciwe (d i r e c t s), ale trzeba mnóstwa nie

sta?ych (d e s i m p o t s i n d i r e c t s). Ma?e

s? te podatki, co tylko po ziemi, po w?a?ci

cielach si? rachuj II. Te sk?adaj? miljony Iicz

nc, które si? na miljony ludów i na kon

sumpcj? licz?. Widzieli?my w podatkach prus

kich, i? przez podatek niesta?y, przez l o

t e rj ?, przez akcyzy, mo?e IV kraju ka?dy
?yj?cy p?aci? od swej osoby osiemna?cie z?otych
na rok, a p?ac?c ten podatek niewidzialny, na

wet nie wiedzie?, ?e go p?aci.
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Jest dzi? w kraju brak pieni?dzy. Ten spro

wadzony zosta?: naprzód, gdy po zaborze wszyst
kie trzy rz?dy, znalazaay mnóstwo w kraju pie
ni?dzy lepszych, ni?eli ich by?y, te z wielk?
szkod? w?o?cian w kilka miesi?cy w kursie

skasowa?y, a swe po?ledniejsze wprowadzi?y.
Powt6re wszystkie stolice rz?dowe, b?d?c ze

wn?trz kraju, wyci?ga?y rok w rok pieni?dz,
a nie powraca?y ?adnego do kraju. Po trzecie,

wszystkie r?kodsie?a zak?ada?y te;' rz?dy w swo

ich stolicach, w swoich dawnych krajach, a nie

za?o?y?y ?adnych fabryk w kraju. To równie?

bez zwrócenia mas? pieni?dzy wyci?ga?o. N a

reszcie w zaborze cesarskim narzut banko

cetlów, a w zaborze pruskim wywóz wszelkich

kas publicznych do reszty mas? biegaj?cych
pieni?dzy uszczupli?.

Do ratowania si? w tym razie pozosta?
szcz??ciem Polsce jeden wielki fundusz, jakie
go ?aden inny kraj nie ma w Europie. S? to

starostwa, dobra kameralne, wielkie

d o b l' a d u c h o w u e, do których mo?naby przy

??czy? dziesi?ci ny '), kopalnie soli

i warzonki. Dobra sto?owe i starostwa, b?
d?c w ca?o?ci, najmniej do dziewi??set miljo
nów funduszu wynosi?yby dzisiaj. Lecz ponie
wa? wypada?oby rz?dowl zostawi? dobra stolo

we koronie, a dla uzyskania jedno?ci podobno

I) Wzgl?dem dziesi?cin s? do u?yoia sposoby! przez
które mo?na uczyni? dziesi?ciny mniej uci??liwe dla dzie

dziców, sta?e dla duchownych, a rosn?ce dla publicznego
skarbu.
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trzebaby zawarowa? prawem fundamentalnym
nowego rz?du w?asno?? wszystkim in statu

q u o do roku 1806: w takim razie pozosta?oby
si? tylko oko?o stu pi??dziesi?t, lub dwuchset

miljonów funduszu za dobra kameralne.

Do których nale?y przyda? k o p a l n i e,

a osobliwie war z o n ki s o l n e, bo te w za

mian? za starostwa przyby?y, a dzi? do trzy
dziestu miljonów czyni?, rocznego dochodu.

Wi?c jeszcze móglby si? ten fundusz z sol

nerni Zupy podnie?? do siedmiuset miljonów.
Ten fundusz powinien zosta? tak rz?dsony,

aby si? stal wiecznym, aby z wzrostem, z po

st?pem wieków i rzeczy i on stal si? tak?e

rosn?cym. W dobrym rozwini?ciu my?li d z i e

d z i c z n o . d z i e r ? a w y, znaj duj? si? wszyst
kie podzia?y i sars?dzenia dla tych funduszów

wiecznego wzrostu. Ale my?li tych rozwi?zanie
potrzebuje d?u?szego oddzielnego pisma, które

pó?niej wygotuj?.
Do u?ycia tak ogromnego funduszu, ko?cem

powi?kszania biegn?cych pieni?dzy masy, s?,
wielorakie i niezawodne sposoby. Wyliczenie
ich zabra?oby tu zbyt wiele miejsca, ile w tak

szczup?ym pi?mie. W osobnym dziele wy?usz
cz? i te sposoby. Ogólnie tu tylko my?l rzu

cam wzgl?dem wszelkich funduszów krajowych
sta?ych, aby te nigdy nie by?y na p i e n i ?·
d z a c h stanowione, ale na rzeczy. U nas

w Polsce naj gruntowniej i naj stalej zasadzone

b?d? na z b o ? u, a szczególniej na ? y c i e; '.,
j

Z ró?nych taryf zbó?, sprzedanych w por

tach, okazuje si?, i? od 150 lat Cena zbo?a,
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prawie co lat pi??dziesi?t powi?ksza si? w dwuj
nasób.

Z taryf zbó? przedanych w Gda?sku, z ci?g
?ego wzrostu ceny; od lat stu dwudziestu, wy

pada, i? korzec ?yta p?aci? si? 2t z?otych pol
skich, przed rokiem 1700. A w roku 1804 ju?
kosztowa? 12 z?otych.

Z ró?nycli rejestrów ekonomicznych, w ca

?ym kraju zbieranych, powszechnie wypada, ?e

w pó?tora wieku wszystko posz?o 5} raza w ce

nie wy?ej:
Równie? z tych ekonomicznych rejestrów

okazuje si?, i? wzrost ceny ró?nych rzeczy

w kraju, jako to: siana, krów, mas?a, baranów,
i dni robotnych, poszed? w takim?e czasie pi??
razy wy?ej.

Ze wszystkich podobnych czynionych uwag

wypada i to, ?e cena zbó? stanowi cen? wszel

kich innych rzeczy. Ze wszystkich ziarn ?yto

zachowuje naj?ci?lejszy zwi?zek wzrostu swojej

ceny, z wzrostem ceny wszelkich krajowych
rzeczy, i z cen? dni pracowitego cz?owieka.

Wi?c na mierze ?yta osadzone podatki, in

traty ze wszelkich funduszów, co ?at pi??dzie
si?t powi?ksza?yby si? jednym razem wy?ej.
Dzi? robi?ce dziesi?? miljonów dochodu, za lat

25 przysz?yby do 15 miljonów, a za pó? wieku

ju?by 20 miljonów wynosi?y.

Jakie s? stosunki polityczne Polski z Francj??

Pc?o?enia topograficzne P'o l s k i i Francji
na dwuch skrajach Europy wiecznie te dwa
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pa?stwa z sob? ??cz? w politycznych stosun

kach. Upadek Polski ci?gn?! za sob? wzrusze

nia Francji; zrobi? zaród koalicji przeciwko
Francji, a st?d wychodzi?y jej gwa?towne zabu

rzenia wewn?trz; wstrz??nienie jej tronu, zmia

na dynastji, i t. d. i t. d.

W Polsce jest ta Iinja mi?dzy morzem

Czarnym i mi?dzy morzem Baltyckim, która
,

Europ? od Azji zamyka. W Polsce jest przed
murze Europy przeciw nawa?om z Azji. Mi?
dzy Dnieprem i Bugiem, Wis?? i Odr? znaj
duj?, si? groby, które poch?on??y wszystkie hor

dy, co z Azji wychodzi?y na wstrzymanie i na

burzenie cywilizacji Europy. Tu to od wieków

nasi chrobrzy ojcowie: Boles?aw ?mia?y, ?ó?

kiewski, Chodkiewicz, Batory, Zamoyski, Czar

niecki stawiali ?mier? t?uszczom 'I'urków; Ta

tarów, Kozaków, Ka?muków i Moskali. Be.';

zwrócenia Polski, liez umocowania tej zapory

Europy, a z ni? Francja nie znajdzie sta?ego
pokoju; Europa nigdy spokojnie uorgauizowan?
by? nie potrafi.

Nadto Polska po?o?ona w samym ?rodku

wielkiego narodu S?owian, który sam trzeci?
cz??? Europy posiada, . o?wiecaj?c si? prze."

Francj?, rozrzuca?aby to? ?wiat?o na te liczne

ludy, jednego z nami klonu, jednych obycza
jów i jednego j?zyka.- Wkrótce te ludy S?o

wia?skie, jeszcze dzi? tak ma?o ucywilizowane,
odt?d przez Polsk? o?wiecane, post?puj?c w cy
wilizncji, stawa?yby si? coraz dogodniejsze do

wni?cia w federacj? powszechn?.
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Stosunki handlowe Polski z Francj?.

Krwj tak rozleg?y i tylu rzekami podzielo
ny, mi?dzy morzem Czarnym i Baltyckim le??

cy, wszystkie ma uclarzenia do naj rozleglejsze
go handlu.

Najdawniejszy handel Polski by? na po?n
dnie Dnieprem, ró?nemi drogami do portów
Baltyckich przecbodz?,cy. Tu najpierwszy mia?

pocs?tek handel lewanoki. Dowodnie okaza?

Pensell i n d i s S e l' t a t i o n e d e B a r e l' g i s,

?e nad uj?ciem D n i e p r u i D o n u, niedaleko

??czenia si? Dniepru z Bohem, by?o daw

ue miasto O I b i n, naj dawniejszy sk?ad handlu

lewanckiego. Olbia by?a zburzona przez na

wal? Getów: handel lewanoki przeniós? si? do.

Kijow •. Lecz gdy przez nalew bord 'tatarskich

z Azji, te obadwa miasta zosta?y zniszczone,
a handel straci? bezpiecze?stwo, Karol Wielki

powzi?? my?l ??czenia R e n n z D n n aj e m;

(Fischer Handelsgescbichte t. p. 144). Do czego

jednym mu z naj znaczniejszych powodów by?o
zwrócenie handlu lewanckiego od Kijowa. Lecz

uprzedzili go Gienue?czykowie i za?o?yli sk?ad

towarów lewauckieh w Kaflie w Krymie.
Za Zygmunta Augusta Wenecja u?o?y?a pro

jekt handlu z Polsk? przez sp?aw Dniestru.

Projekt ten by? uk?adany przez K o m e n d o n i

kar d y n a ? a. Ró?ne traktaty mi?dzy Amura

tem III a Stefanem królem handel takowy na

morzach Czarnym i Bia?ym zabezpiecza?y. Ten

projekt handlu, przez vy eneej? u?o?ony, zosta?

niedawno pouowionym przez Fr'ancj?. I)

l) "Tadeusz Czaoki_ w,- dziele ,,0 prawach litewskich",
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Traktat handlowy z Polsk? niós?by niesko?

czone dla Francji u?ytki, Polska, kraj tak ros

leg?y, do pi?tnastu miljonów mieszka?ca rachu

j?cy, nie ma dot?d znacznych fabryk, prócz su

kien ordynaryjnych w Wielkopolsce, i prócz
p?ócien podgórskich i pojazdów warszawskich.

Wszystkie cienkie snkna, mu?liny, p?ótna cien

kie, batysty, perkale, wszystkie korzenie, wina,

oliwy, oliwki, zgo?a wszystkie towary bawe?

niane, jedwabne, przez handlowe z Francj?

zwi?zki bra?aby Polska prosto z Francji, a na

tomiast dostawia? Francji mo?e pota?e, sale

try, drzewa okr?towe, pinki, liny, p?ótna ?aglo
we, ?oje, miody, woski, skóry, we?n?, zbo?a

ró?ne, rozmaite towary surowe przerobienia po

trzebuj?ce. Zgo?a naj zyskowniejsz? cz??? ·han

dlu Anglji z Moskw? Francja przez Polsk? dla

siebie zyska? mo?e.

Wal e c z n y N a r o d z i e! przestrzegam,
u?ytkuj z czasu. Ju? masz punkt na twojej

w?asnej ziemi do zbrojenia si? i do zbioru.

Dzia?ai?e ca?y, jak tylko mo?esz, i w?a?ciwemi,
i niew?a?ciwemi, i jawnemi, i skrytemi sposoby.
Starajcie si? wszyscy, by was si? jak najwi?cej
uzbroilo; by w najgorszym nawet wypadku, je
?eli nie znpe?ne polityczne jestestwo, mogli
?cie sobie przynajmniej z or??em w r?ku za

pewni? narodowo??, w?asny j?zyk, narodowe

prawa i urz?dy. Od wieków równie?cie dziel

nemi, jak W?grzyni: Srom dla Was wieczny,

gdyby?cie teraz nie odzyskali przynajmniej ich

niepodleg?o?ci. Tylko nikczemny, b?d?c uzbrojo

nym, powraca znowu w haniebn? niewol? ...
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