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Arkadiusz Łukasiak

Suplika mieszczan mińskich
Przedstawiam tekst prośby [supliki]mieszczan mińskich skierowany
do kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza. Tekst ten
znajduje się w zespole archiwalnym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
nr 1346 w poszycie II, „Miasto Mińsk w województwie mazowieckim 18341852”. Przechowywany jest w oddziale II Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, na stronach 238, 239, 240, skrót odpowiedzi kancelarii Paskiewicza na stronie 255. Edytowany tekst przedstawia realny obraz, stosunków
pomiędzy właścicielem prywatnego miasta a jego mieszkańcami. Tak rzeczywiście było.
Do Jaśnie Oświeconego Xięcia Namiestnika Królestwa Polskiego
My Mieszkańcy Miasta Mińsk na Trakcie bitym Brzesko-Litewskim
położonego przez wojnę rewolucyjną w roku 1831 zniszczeń obok opłacania podatków i składek publicznych, tudzież znoszenia ciężarów kwaterunku
często tedy przechodzących wojsk i innych miejskich przymuszeń, jesteśmy
jeszcze znosić nadzwyczajne ciężary, które na nas włożono to jest:
1.
Roznoszenie i rozwożenie wszystkich Expedycyj i
Dzienników Rządowych z Biura Komisarza Obwodu Stanisławowskiego do różnych i najodleglejszych Gmin wysłanych bezpłatnie. [s.239]
2.
Odbywanie Straży dziennej i nocnej ciągle, przy Aresztach cywilnych w areszcie policyjnym w Mińsku bezpłatnie.
Te dwa ostanie ciężary na nas włożone obok innych, do ostatecznego
zniszczenia nas wiedą, nie mamy bowiem już zastawienego1* czasu potrzebnego do zarobkowania na utrzymanie się z naszemi familiami i na opłacenie
należnych podatków.
Zwracali my się z zażaleniem do władz naszych miejscowych lecz otrzymaliśmy tylko tę ustną odpowiedź, że przed wyższej władzy.
Zwracamy się do swego Jaśnie Oświeconego Xięcia Namiestnika Królestwa Polskiego
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* Zastawienego - wolnego
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Z pokorną prośbą aby, nas od powyższych [s.240] z dwóch ostatnich ciężarów uwolnić łaskaw
Zadysponować raczył –
Oczekujemy łaskawej rezolucji
Wierni poddani
W Imieniu własnym i wszystkich
Mieszkańców Miasta Mińska od
Których {zesto!?} – do tego upowżniey
Szymon Kubicki
Mińsk dnia 12/24 Listopad 1838r.
Fragment wydanej rezolucji znajdującej się w tym samym poszycie na karcie 255.
[…]tyle że Dziedziczka miasta z powodu zaprowadzenia tamże władzy obwodowej
wszelkie korzyści z miasta ciągnie ci z tego tytułu powinna przyjść z powodu w pewno
do obsługiwania tego rodzaju posług dla przyniesienia ulgi biednym mieszkańcom
miasta
P.O. Gubernatora Cywilnego
Referendarz Stanu […]
Kaczyński [podpis czytelny]
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