
Z DZIEJÓW HANDLU WROCŁAWIA Z POLSKĄ 
W DOBIE SASKIEJ

Stosunki handlowe między Śląskiem a Polską w początkach 
XV IIIw . stanowią dla naszej historiografii kartę niemal całkiem 
nieznaną. A tymczasem kto wie, czy baczniejsze przyjrzenie się 
temu zagadnieniu nie wyjaśniłoby niejednej, ciemnej dotychczas 
kwestii w dziejach wewnętrznych Rzeczypospolitej saskiej i sta
nisławowskiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o poznanie początków 
i rozwoju kapitalizmu w Polsce, ustalenie nasilenia handlu i roli 
kupiectwa wrocławskiego w stosunkach gospodarczych ówczesnej 
Rzpltej może mieć poważne znaczenie.

Przedstawiony poniżej list podskarbiego koronnego, Jana 
Przebendowskiego, do kanclerza w. k. Jana Szembeka jest 
wprawdzie tylko drobnym przyczynkiem do dziejów handlu 
Wrocławia z Polską w tym okresie, tym niemniej jednak ze 
względu na osobę autora i na warunki, w jakich powstał, zasłu
guje na baczną uwagę. Sam Przebendowski był jednym z wybit
niejszych ministrów polskich doby saskiej. Tkwił on wprawdzie 
dość głęboko w ramach tradycyjnej ideologii i polityki szlachec
kiej, mimo to kierując przez znaczny okres (1703— 1729) spra
wami skarbu koronnego stał się z czasem nieprzeciętnym znawcą 
spraw fiskalnych, oraz nabrał dość rzadkiej wówczas umiejętno
ści oceniania wypadków pod kątem ich gospodarczego znaczenia. 
Zapewne w związku z tym kładł on szczególny nacisk na rozwój 
kupiectwa i handlu w Polsce, co być może wiązało się również 
z jego pochodzeniem z Prus Królewskich. W 1716 r. obawiając 
się, jako bliski współpracownik Augusta II, represji ze strony 
skonfederowanej szlachty, szuka schronienia w Gdańsku, gdzie 
przebywa aż do chwili zawarcia traktatu między królem a kon
federatami w listopadzie tegoż roku. Odsunąwszy się od bezpo
średniego udziału w rokowaniach lubelskich i warszawskich, 
Przebendowski śledził uważnie tok wydarzeń i w razie potrzeby 
służył swą radą i doświadczeniem. W ten sposób powstał i po
niższy list. Łączył się on jednak nie tyle z zagadnieniami, zwią
zanymi z zakończeniem konfederacji tarnogrodzkiej, ile z toczą
cymi się od pewnego czasu rokowaniami między Polską a cesar-



stwem w sprawie unormowania handlu Wrocławia z Polską. 
Chodziło w nich o zapewnienie bezpieczeństwa kupcom wro
cławskim na terenie Rzpltej i o ulgi w opłatach celnych. Roko
wania te miały się zakończyć dopiero w 1727 r. podpisaniem 
układu handlowego, tzw. układu Przebendowskiego.

Sprawa unormowania tych stosunków handlowych stała się 
szczególnie pilna od 1714 r., to jest od chwili kiedy Piotr Wielki 
skierował cały handel rosyjski na Petersburg. Poprzednio z ro
syjskiej Ukrainy jeździło rocznie do Wrocławia i z powrotem do 
kilkudziesięciu tysięcy (według oceny Przebendowskiego1)) wo
zów kupieckich. Jechały one przez Polskę, zasilając wydatnie 
skarb opłatami celnymi. Od 1714 r. cały ten ruch zamarł. Wy
równaniem płynących stąd strat mogła się stać tak dla Wrocła
wia, jak  i dla skarbu koronnego intensyfikacja handlu śląska 
z Polską.

Rola, jaką odgrywało kupiectwo wrocławskie wobec ówcze
snej Rzpltej, była zresztą i bez tego poważna. Niezmiernie cie
kawe spostrzeżenia na ten temat uczynił owoczesny merkanty- 
lista niemiecki, Paweł Jakub Marperger, związany z czasem bli
sko z dworem Augusta II w Dreźnie. W swoim dziele o kupcu 
śląskim, napisanym i wydanym w 1714 r., podkreślał on rolę 
Wrocławia jako centrum handlowego w odniesieniu do Polski. 
Marperger stwierdza, że każdy kupiec śląski powinien znać ję 
zyk polski; wykazuje on również, że w razie potrzeby, np. w cza
sie niepokojów wojny północnej, Polacy chętnie szukali we Wro
cławiu schronienia. Wreszcie p isze: Polacy „nie lubią handlu, 
a z nim długich podróży i są bardzo zadowoleni, kiedy wrocław
scy kapitaliści i znakomici kupcy z tej strony (jak  z drugiej 
Gdańszczanie) biorą ich polskie towary a dostarczają im w za
mian tego, co Polacy potrzebują; polski handel powoduje nie 
tylko to, że we Wrocławiu corocznie znajdują się niezliczone 
ilości polskich towarów, ale także i to, że w każdym znaczniej
szym kantorze i sklepie znajduje się jedna czy więcej osób, które 
potrafią mówić po polsku, co ułatwia rozwój interesu; stąd także 
częstokroć Ślązacy starają się, by ich dzieci mogły się uczyć po 
polsku"2). Tak więc Marperger uważał, że Wrocław pełnił

!) Arch. Czartoryskich, rkp. 472 s. 374, J. Przebendowski do J. Szem- 
beka dn. 28 X 1716: ,,od Ukrainy nic teraz nie chodzi do Wrocławia, a bywało 
kilkadziesiąt tysięcy wozów... Co wszystko zrobiło skarbowi magnam diminu- 
tionem w perceptach, osobliwie gdy Car Jegomość swoim Ukraińcom zakazał 
commercium do Wrocławia, ale ich obrócił do Petersburga... in praejudicium 
cotnmerciorum tak Polski, jako i Szląska."

2) M a r p e r g e r  P. J., Schlesischer Kaufmann oder ausfuhrliche Be- 
schreibung der schlesischen Commercien, Breslau u. Leipzig 1714, s. 187 n.: 
„dass da sie [Polen] ohne dem die Commercia und das weite Reisen damach 
nicht sehr lieben, sie hóchst zufrieden seyn, wann die Breslauischen Capitali- 
sten und yornehme Kaufleute auf dieser Seiten (wie auf der andern die Dan-



wobec Polski taką niemal rolę, jak Gdańsk. Mimo niewątpliwej 
przesady w tej ocenie nie sposób przecież niedostrzec pewnego 
podobieństwa w stosunku tych dwu centrów handlowych do Pol
ski, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, że wrocławscy kupcy 
pełnili w znacznej mierze rolę pośredników, wysyłając polskie 
towary dalej na zachód, głównie na targi lipskie, ale również 
do Brandenburgii i Hamburga. W dobie saskiej stał się także 
Wrocław ważnym ośrodkiem wymiany pieniędzy dla magnatów 
polskich, oraz pośrednikiem w ich przekazywaniu z Polski do 
Saksonii czy z powrotem.

Tak układały się stosunki, kiedy 18 października 1716 r. 
cesarski rezydent przy Auguście, Franciszek Martels, złożył na 
ręce króla dwa memoriały, dotyczące handlu Wrocławia z Pol
ską. Pierwszy z nich domagał się przywrócenia dawnych przy
wilejów kupcom wrocławskim, obniżenia ceł i zapewnienia bez
pieczeństwa na drogach, drugi przytaczał szereg konkretnych 
faktów rabunków czy ucisku, stosowanego wobec kupców wro
cławskich i żądał ukarania winnych3). Oba memoriały przesłano 
natychmiast w kopiach do podskarbiego koronnego Przebendow- 
skiego; przytoczony poniżej list stanowi rodzaj odpowiedzi na 
te memoriały.

List ten znajduje się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich, 
w rękopisie nr 472, na s. 387— 398; w rękopisie tym znajduje 
się szereg oryginalnych listów z drugiej połowy 1716 r. pisanych 
do kanclerza w. k. Jana Szembeka. Między innymi jest tam kil
kanaście innych listów Przebendowskiego. List składa się z 3 po
łówek papieru, złożonych w ćwiartki o rozmiarze 204 X 160 mm; 
razem liczy 12 stron, z czego 11 zapisanych. List pisany obcą 
ręką, prawdopodobnie sekretarza Przebendowskiego; w każdym 
razie tą samą ręką pisane inne listy Przebendowskiego z tego 
okresu. Tylko ostatnie słowa listu : ,,uprzejmie życzliwy brat 
i sługa uniżony J[an] Przebendowski Po[dskarbi] Kor[onny]“ 
napisane ręką Przebendowskiego. U dołu pierwszej strony listu 
dopisany adres ,,JMP Kanclerz WK“ ; na 12, niezapisanej stro
nie, dopisek obcą ręką ,,JMP Podskarbi W. K. die 31 octobris

tziger) ihnen ihre Polnische Waaren abzunehmen und dagegen dasjenige wie- 
der anschaffen, was die Polen mit sich zuriick zu fiihren benóthigt seyn; 
welches Polnischen Handels halber man nicht allein in Breslau Jahr aus Jahr 
ein unzahliche Polnische Zu- und Abfuhren findet, sondern auch auf vorneh- 
men Contoiren und Waaren-Handlungen gemeiniglich schon einer oder mehr 
zu finden seyn, die mit ihnen Polnisch reden konnen, welches schon ein grosses 
Ingres zur Handlung ist, dahero auch die Schlesier vielfaltig ihre Kinder die 
Polnische Sprache erlernen zu lassen beflissen seyn.“ Nawiasem można za
uważyć, że Marpeger stwierdza polskość znacznej części księstw brzeskiego, 
wrocławskiego i oławskiego, oraz używanie języka polskiego w rejonach po
granicznych Dolnego Śląska (s. 108).

3) Arch. Czartoryskich, rkp. 505 s. 275-81 i 283-8.



1716“ . List został wszyty do rękopisu, co spowodowało jedno 
uszkodzenie tekstu nie dające się odczytać. Pisownia i przestan
kowanie są podane w zmodernizowanej formie. Częściowe stresz
czenie tego listu podaje M. N y c z  w Genezie reform skarbowych 
sejmu niemego, Poznań 1938, s. 69— 71.

Gdańsk, 31 października 1716 r. 
J a n  Je r z y  P rzeb en d ow sk i, p o d sk arb i w. k ., do J a n a  S zem b e k a , k a n c le rza  w. k.

Monseigneur!
Dziękuję uniżenie WMMPanu, że mój posłany projekt chcesz autoritate 

sua utrzymywać. Teraz czytałem mnie kommunikowane przez JMPana Cho
rążego Bydgoskiego4) memoriały dwa JMPana Posła cesarskiego5), więc 
sciendum, że te gravamina kupców wrocławskich in duas clauses (s.) distin- 
guenda. Jedne consistunt in extersionibus na prywatnych mytach, na rabun
kach w drodze et aliis inconvenientiis patratis per privatos; temu już jest 
provisum w moim projekcie na ręce JMX Biskupa6), MMPana odesłanym; 
zawsze ja na to narzekałem, że nulla observantia legum, każdy w tej Rzpltej 
robi, co chce, stratae publicae nie mają suam securitatem, kupcy cudzoziem
scy detinentur injuste per privatos et sub aliąuo praetextu adinvento et longe 
quaesito per assumptas privatorum protectiones, żydów bankrutów i inszych, 
którzy tam w Wrocławiu nie otrzymali favorabilia decreta pro parte sua, to 
się tu ci udają pod protekcje przywatnych (s.) ludzi, którzy illicite ad re- 
pressalia procedunt, incompetentissime udając się w rzeczy, które do nich nie 
należą, przez co skarb ma wielką szkodę, bo kupiec wrocławski, nie mając 
securitatem w drodze i że injuste detinentur albo przez rozbójników spolian- 
tur, nie mogą handlować. Czyniełem ja  o to nie tylko in foro competenti, ale 
et potentia assistebam kupcom, posełając moich rajtarów nadwornych oppres- 
sis slubveniendo; jako się to nie dawno stało, kiedy niejaki Węgierski pod 
Piotrkowem zatrzymał 30 wozów formańskich injuste i trzymał ich przez dwa 
miesiące, ludzi niewinnych, pod praetextem, że assumpsit protectionem nie
jakiego żyda Saxa de 7) ...ine, który im za to dał sto talarów, a uczynił kup
com tysiąc talarów szkody. Więc, że tego pana Węgierskiego nie było na czym 
patrzyć, choćbym kondemnatę otrzymał quae satisfactio z niego, kiedy nic 
nie miał, posłałem mego rotmistrza i 30 rajtarów z Warszawy ad instantiam 
nieb. JMPana Typolta8 *) ablegata i kazałem te wozy eliberare de facto0),

4) Józef Rudnicki.
B) Franciszek Martels, rezydent od 1715 r.
e) Konstantyn Felicjan Szaniawski, biskup kujawski, jeden z pełnomoc

ników króla do traktatów z konfederatami.
7) W tym miejscu rękopis uszkodzony; gdzie indziej nazwisko brzmi Sa

muel Sachs.
8) Franciszek Tiepolt, rezydent cesarski do 1715 r.
°) Podobną relację o tym wypadku złożył Tiepolt 23 III 1713 (Ossoli

neum rkp. 3345). Poszkodowany kupiec wrocławski nazywał się Jan Jerzy 
Caspari.



Takiż casus drugi contigit, kiedy kupców rozbito i formanów zabito, że tych 
rozbójników w osieckim starostwie w Prusiech złapano, oddano do sądu gdań
skiego i ucięto szyje panu Mycielskiemu, zacnego domu i drugiemu Tomic
kiemu, rodowitemu szlachcicowi. Czyniło się hac in parte, co się mogło, ani 
defui officio meo, ale temu in his revolutionibus trudno miałem mederi. Aza 
pan Nagórski tak rok kilkunastu kupców nie zabił i wozów siła nie porabował 
i własnych moich rajtarów siedmiu crudelissime zamordował, których w Mix- 
tadzie10), miasteczku moim, inocentissimós homines aggressus. Ten znalazł 
u konfederatów protekcją miasto nagany, a potym od pisarza ceł Jego KMciej 
komory grabowski in conflictu zabity. Wspominają tam dawniejsze exorbitan- 
cje, jeszcze za Lubomirskiego11), qui respondebit, kiedy ci patratores już nie 
żyją. Wspominają pana Gołuchowskiego12) , rodowitego szlachcica z Sendo- 
mirskiego, wspominają IchMPP. Skrzyńskich13), wspominają i konfederatów, 
którzy do Szląska wtargnęli i tam excessus robili14), co prawda, bo i moich 
pisarzów tam łapali w cudzym państwie, że im się okupować musieli, salvando 
vita. Wszytko to nie do rzeczy i bydź nie powinno ordinata Repub. Skarżyłem 
się ja JMPanu Hetmanowi Wdel. Koronnemu15) na tego JMPana Gołuchow
skiego, urgendo poenas et satisfactionem in favorem Szlęzaków, ale JMPan 
Krakowski tym się exkuzował, że ten JMPan Gołuchowski już w służbie nie 
zostaje, zrobiwszy tę robotę za służbę podziękował i oberszterleutnantostwo 
położył i jużby go trzeba jako szlachcica convenire na trybunale, czego lan- 
gum iter et executio difficilis.

Teraz idę ad secundam classem, gdzie Wrocławianie praetendunt aggra- 
yationem w procentach, w tym assekuruję WMMPana, że skarb żadnej nie 
uczynił aukcji nad instruktarz approbowany na sejmie coronationis Ś.P. Króla 
Jana III, tam są wszystkie genera ceł opisane i według tego obadwa skarby, 
królewski i Rzpltej się sprawują i nie mają cudzoziemscy kupcy żadnej okazji 
narzekać, chyba o jedno subsidium hibemale, które koniecznie trzeba demere 
na zachęcenie kupców, NB wszak ten punkt wyraziłem i w liście moim do 
JMX Biskupa10) i w projekcie, na co się referuję. Rewizja towarów zawsze 
bywała i bydź powinna, bo mnie do tego instruktarz obligat, który per legem 
jest approbowany i konstytucje dawne tak każą i opiewają, alias nic by do 
skarbu nie weszło. O taksę nie mogą narzekać, bo sami u siebie, w Wrocławiu,

10) Mikstat, pow. ostrzeszowski.
n ) Hieronim Lubomirski, podskarbi w. kor. 1692— 1702; faktycznie Mar- 

tels w swym memoriale wspomina o wypadku wcześniejszym, bo z 1680 r.
12) Franciszek Gołuchowski,* major wojsk koronnych; 6 IV 1710 napadł 

on na posiadłość Jana Maurycego Frankenberg na Śląsku — Gustaw (Memoriał 
Martelsa j. w.).

13) Jan Skrzyński, podkomorzy łęczycki, oraz Sebastian i Jan Zygmunt 
mieli 8 XI 1711 uprowadzić z pewnego majątku w sycowskim 66 koni (Memo
riał Martelsa j. w.).

14) Konfederaci mieli zabrać bydło z posiadłości barona v. Schweinitz 
koło Gliwic 30 VIII 1716 (Memoriał Martelsa j. w.).

15) Adam Mikołaj Sieniawski, kasztelan krakowski, hetman w. k.
10) Konstantyn Felicjan Szaniawski.



juxta pretia rerum taksują i płacić sobie każą. Jest i tam wielka auxesis ceł 
i prowentów, bo nie tylko cła wybierają, ale i akcyzę, której przedtym nie 
bywało i porachować tylko to oboje circa strictam eorum taxationem et re- 
visionem, jeżeli non superabit, pewnie adaeąuabit nasze procenta, bo tam 
sine defalca wszytko biorą i płacić sobie każą, a u nas 10-ma pars defalcatur.

Sciendum znowu WMPanu, że Wrocławianie jeszcze za Kotowskiego17), 
gdy cła per arendam trzymał, zawarli byli kontrakt, vigore cujus na ten czas 
onym remisit pewne procenta; potym trzymał JMP. Poniński18), co kasztela
nem gnieźnieńskim umarł, te że cła za Zamoyskiego19) i także kontrakt za
warł, vigore cujus Wrocławianie handlowali do Gdańska i Torunia. Była to 
jakoby ugoda, ale przecię daleko mniej dawali do skarbu, aniżeli należało, 
albo procenta wynosiły, bo za to podobno brali praedecessores mei honoraria. 
Ja  redlich (s.) cum Repub[lica] idąc, żadnymi się nie uwodząc honorariis, ani 
sobie ex publico turpem ąuestum nie robiąc, trzymałem się,presse instrukta
rza i konstytucji 1611, która Wrocławianom praescripsit viam, quam tenere 
debent, kiedy do Gdańska, albo Torunia trafikują i z miast pruskich, albo 
Korony Polskiej profitują20) . Czytałem insuper w tym projekcie circumscrip- 
[tionis] kluczów, który się tam urodził in faecundis ingeniis, a niech mi prze
baczą, nie mających notitiam rerum, żeby podskarbi z miasty pogranicznymi 
kontraktów żadnych nie robił, a ja  w tym praeveni Ichmciów mentem, kiedym 
się tego nie ważył czynić in praejudicium Reipub[licae], chocem był o to toties 
solicitatus et reąuisitus. Coż na to zrobili Wrocławianie, zastęp mu ode drzwi, 
a. on oknem, znaleźli sobie drogę przez Margrabstwo i Pomeranią, per longum 
circuitum bo 30 mil nadkładają, którędy wszytkie pretiosa, to jest bławaty, 
cienkie płótna, koronki i insze bogate materie prowadzą, wszytko in elusionem 
skarbu et damnificationem, żeby ab his pretiosis cła nie płacili i choć forma- 
nom muszą 40 i 50 talarów więcej płacić, jako ordinaria via, którą by formani 
woleli jeździć, choć mniej weźmie, ale znowu taniem krajem i lepszą drogą 
i daleko bliży, bo miasto jednej drogi, dwie odprawić może, ale Wrocławianie 
contumaciter ze skarbem idąc, że te pretiosa ten wysoki trakt formanom nad- 
grodzić mogą, wolą przez Pomeranią i Margrabstwo chodzić, gdzie a trans- 
itoriis mercibus cła nie płacą, tylko od samych koni królowi pruskiemu21). 
A mnie ordinaria via nie posełają tylko kasztany, żelazne towary, papior, 
karty i insze bagatele, od których mało co wchodzi do skarbu. Kupują z Ham- 
burka juchty, poniewasz Car JMć tam z Peterburga te towary morzem poseła 
i insze futra bogate, które przedtym na Łucko do Polski chodziły i z nich 
skarb Rzpltej miał profit, a teraz per Pomeraniam do Gdańska odsełają, 
a stamtąd Polska impletur towarami, z których skarb nie profitowa!. I znajdą

17) Adam Kotowski, dzierżawca ceł w 1682 r., stolnik wyszogrodzki, po
chodził ze Śląska, otrzymał indygenat w 1673 r.

18) Hieronim Adam Poniński, kasztelan gnieźnieński.
19) Marcin Zamoyski, podskarbi w. koronny 1684—9.
2U) Volumina Legum t. III s. 20.
21) M a p r e r g e r  potwierdza fakt, że Wrocławianie celem uniknięcia 

opłat celnych jeżdżą z towarami przez Brandenburgię i Pomorze, ale też do
daje, że koszta takiej drogi są większe niż opłaty celne w Zdunach (j. w. s. 588),



oni zawsze swoje artes, że to do góry idzie nullo commodo Reipub[licae], bo 
szlachta kupuje ąuasi dla siebie ad proprium usum, choć za żydowskie albo 
kupieckie pieniądze, a potym oddają przeprowadziwszy żydom albo kupcom 
na handel, a skarb z tego nic nie ma, nihilominus od skarbu exigitur nulllis 
attentis rationibus wielkie ąuantum. Znać, że już i przed stem lat musiała 
być kontrowersja i dla tego Rzplta napisała konstytucją 1611, w której trakty 
opisała wszytkim kupcom, tak ruskim, ukraińskim i wrocławskim, adjecta 
conditione prout ex constitutione patet, że ktoby tego traktu nie trzymał, 
confiscationi subest et injunctum było starostom, ut adminiculum praebeant 
skarbowi nawet w Prusiech takowe wozy, między Pomeranią a Gdańskiem, 
na puckim i mirachowskim trakcie konfiskować kazano, similiter na cłuchow- 
skim, kościerzyńskim i osieckim. Jestem znowu per tot constitutiones ligatus, 
żebym tego przestrzegał i niedopuszczał, żeby pieniądze z Polski wywożono, 
a tu considerandum, że od nas mało towarów, albo nic nie biorą, tylko gotowe 
pieniądze za przedane swoje towary wywożą zagranicę, tak kupcy wrocław
scy, jako i ruscy albo kozaccy; dlatego Rzplta instituit depositoria od dawnych 
czasów, które calamitas temporum et revolutiones destruxerunt. A teraz 
JegoMP. poseł cesarski incompetentissime w swoim memoriale podaje contra 
omnia instituta majorum nostrorum, żeby depositoria nie były, jako Kraków 
i Toruń mianuje; jeszcze nam tu vicini praescribent leges, jako mamy rzą
dzić, którzy nihil aliud intendunt, żeby w Polsce commercia upadły, a u nich 
floreant. Czytać tylko dawne statuta o cłach, jakie za Zygmunta pierwszego 
i za dawniejszych jeszcze królów bywały cum Ducibus Silesiae, cum Marchio- 
nibus Brandeburgicis et cum Ducibus Pomeraniae, kontrowersje in similibus 
i jako tam Rzplta decydowała i jako królowie panowie na ten czas jura sua 
et Reipub[licae] vindicarunt.

Nie widzę, jako tam WMPP. traficie do końca in tam ardua materia 
beze mnie, jako gospodarza, bo gdybym tam był praesens, umiałbym na wszyt
ko dać replikę i na te objecta competenter respondere, ale ta jest niesizczięśli- 
wość, że w tej konfederacji nulla itinerantibus securitas, armistitia non ob- 
servantur i to expirabit, niżbym ja w Warszawie staneł i nie wiedzieć, czy 
drugie consentietur. Pamiętam siła rewolucji, domowych wojen i konfederacji, 
ale nihil simile, żeby senatorom et ministris nie miało być tutum iter, a jesz
cze większa, że i w dobrach swoich nikt osiedzieć nie może, wszak mnie ro
dzony siostrzeniec JMPana Marszałka konfederackiego JMPan Maliński22) 
w Mirachowie23) szukał i ludzi moich prywatnych ze czterema chorągwiami 
i gdy mnie nie zastał, moich dworzanów, szlachtę rodowitą, dosyć crude et 
indiscrete traktował, nawet cugi moje zabrać chciano i ledwie się rektyfikował. 
In ea nos Deus reservavit tempora, że, frater a fratre, socer a socere nie jeat 
tutus. Prosiłem WMMPana NB o paszport od IchMPP Marszałków24) albo dla 
eskorty kilku towarzystwa, na to mi WMPan nic nie odpisujesz, a jakoż się

22) Prawdopodobnie Stefan Maliński, późniejszy starosta nowogrodzki 
i podkomorzy krzemieniecki.

23) Mirachowo, pow. kościerzyński.
24) Marszałków konfederackich, generalnego i wojskowego.



mam hazardować, lubobym życzył i ptakiem tam przelecieć, concendant tem- 
pus, prevideant securitatem senatorum na sejm, pewnie się tam ja  stawię 
i drudzy IchMć. Kończę zwykłą weneracją i z wszelkim respektem zostawam 
WMMPana uprzejmie życzliwy brat i sługa uniżony J[an] Przebendowski, 
Po[dskarbi] Kor[onny].

Proszę tego listu (s.) komunikować Imci Xiędzu Biskupowi25), MMPanu.

25) Konstantyn Felicjan Szaniawski.
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