
POLSKIE PATENTY I OGŁOSZENIA URZĘDOWE 
W ARCHIWUM KRAJOWYM W OPAWIE

Krajowe Archiwum w Opawie mieści dziś w swoich dwóch 
działach, tj. w zbiorze patentów i w archiwum Opawskiej Macierzy, 
oprócz innego materiału także patenty, oraz ogłoszenia urzędowe 
pisane w języku polskim i skierowane bądź to do stanów śląskich, 
bądź to do mieszkańców Królestwa Galicji i Lodomerii, bądź wre
szcie do mieszkańców niektórych powiatów Śląska pruskiego. Wy
stawcami ich byli: Królewski Urząd w Opawie, Maria Teresa i ce
sarz Józef II, Gubernatorstwo Krajowe Królestwa Galicji i Lodo
merii we Lwowie, oraz urzędy królewsko-pruskie w Raciborzu.

Z działalności Opawskiego Królewskiego Urzędu1) zachował 
się w zbiorze patentów polski patent wydany w Opawie ^nia 21 
marca 1744 r. Oznajmiał on, że Maria Teresa, pragnąc zapewnić 
Królestwu Czech i Margrabstwu Morawskiemu zaopatrzenie się 
w wartościowe bydło polskie, wydała w Wiedniu 17 marca 1744 r. 
reskrypt, którym ustanowiła w mieście Bielsku, leżącym przy gra
nicy polskiej, targi na bydło i zarządziła, aby te targi odbywały się 
każdego pierwszego dnia w miesiącu. Myto od polskiego bydła na 
targach w Bielsku (pierwszy miał się odbyć, podług postanowienia 
Królewskiego Urzędu, dnia 1 maja 1744 r.) miało być pobierane 
według zwyczajów, obowiązujących przedtem na wielkich targach 
na bydło na Śląsku, przy czym miały być zachowane także cła ge
neralne. Królewskie stacje celne miały nieść wszelką potrzebną po
moc. Patent, który był wydany równocześnie w tekście niemieckim,

b O jego ustanowieniu i uprawnieniach por.: B i e r m a n n  G., Ge- 
schichte d. Herzogthiimer Troppau u. Jagerndorf (Teschen 1874), str. 630—1; 
G i e 1 e r E., Die Errichtung des Kónigl. Amtes in Troppau (ZGKÓ Schl. 
20/1930—3, str. 81—3); R a d i m s k y  J., Pokus o pripojeni Slezska k Morave 
r. 1777 (Casopis Spolećnosti pratel starożitnosti 1946, str. 18—26).

[225] 15



opatrzony był podpisami prezydenta Król. Urzędu, Fryderyka W il
helma hr. Haugwitza, i sekretarza Urzędu, Ferdynanda Ignacego v. 
Glommera.

Z Królewskim Urzędem mają związek również dwie księgi pa
tentów i ogłoszeń dla Królestwa Galicji i Lodomerii, o które się po
starał dla swojej urzędowej potrzeby. Z wielotomowego szeregu 
dochowały się tylko: tom III, oznaczony napisem „Politica“ i tom 
VII „Commercialia“. Materiał, mieszczący się w obydwu księgach, 
jest ważny dla poznania stosunków, zwłaszcza politycznych i go
spodarczych, które zapanowały na polskim obszarze, przydzielonym 
po pierwszym rozbiorze Polski w r. 1772 do monarchii habsburskiej, 
jako Królestwo Galicji i Lodomerii2).

Tom ,,Politica“ obejmuje 37 patentów, urzędowych ogłoszeń 
i formularzy, przeważnie niemiecko-polskich, wydanych we Lwowie 
między 18 września 1773 a 31 stycznia 1783 w następującym po
rządku :

1. Łacińsko-polski patent Marii Teresy z dn. 15 listopada 1773 r. 
o przysiędze wierności kleru, szlachty i wszystkich mieszkańców 
Królestwa Galicji i Lodomerii, z pięcioma łacińsko-polskimi for
mularzami złożenia przysięgi.

2. Łacińsko-polska umowa między Marią Teresą a królem pol
skim, zawarta w Warszawie 18 września 1773 r. (wyszła drukiem 
we Lwowie w r. 1773).

3. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernatorstwa w Kró
lestwie Galicji i Lodomerii z 6 grudnia 1780 r. o śmierci Marii Te
resy.

4. Łacińsko-polski patent Marii Teresy z 18 stycznia 1774 r. 
o przysiędze osób, należących do stanu szlacheckiego, które dotąd 
je j nie złożyły.

5. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 22 lutego 1774 r. o za
kazie niektórych gier hazardowych.

6. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 22 lutego 1774 r., 
regulujący niektóre sprawy karne.

7. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 3 lutego 1776 r. o spi
sie ludności i bydła pociągowego w Królestwie Galicji i Lodomerii.

2) O przyłączeniu Halicza i Włodzimierza do monarchii habsburskiej por.: 
G r o s s - H o f f i n g e r ,  Die Theilung Polens und Geschichte der oesterrreich. 
Herrschaft in Galizien (Drazdany a Lipsko 1877); F o r s t - B a t t a g l i a  O., 
Maria Teresa i pierwszy rozbiór Polski (Kwart. Hist. XL, 1926); L e p u c k i  H., 
Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772—90 (Badania 
z dziejów społ. i gospod. nr 29, Lwów 1938).



8. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 3 lutego 1776 r. 
w sprawie uregulowania nazwisk mieszkańców Królestwa Galicji 
i Lodomerii.

9. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 18 wrze
śnia 1779 r. o przeprowadzeniu spisów ludności, z dwoma formula
rzami niemiecko-polskimi, dwiema instrukcjami niemieckimi i nie
mieckimi objaśnieniami arkuszów spisowych.

10. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 13 lipca
1781 r. o ewidencji ludności.

11. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 29 sierpnia 1775 r. 
o uregulowaniu tytułów i godności w Królestwie Galicji i Lodomerii.

12. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 2 listopada 1782 r. o podno
szeniu do godności stanowych.

13. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 31 grudnia 1782 r. o podno
szeniu do godności stanowych.

14. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 13 czerwca 1775 r. 
o stanowym ustroju w Królestwie Galicji i Lodomerii.

15. Niemiecko-polski patent Józefa II z 20 stycznia 1782 r. 
o uregulowaniu spraw stanowych w Królestwie Galicji i Lodomerii.

16. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 31 maja
1782 r. w sprawach stanowych.

17. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 19 lipca 
1782 r. o herbach szlacheckich.

18. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 30 lipca 
1782 r. o zapisie do metryk szlacheckich.

19. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubernium z 26 marca 
1776 r. o hodowli koni.

20. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 16 kwietnia 1776 r. 
o zwyczajach prawnych w wypadku śmierci.

21. Niemiecko-polski patent lytarii Teresy z 13 lipca 1776 r.
0 pewnych stopach procentowych.

22. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 16 lipca 1776 r., 
zawierający powszechny porządek dla Żydów w Królestwie Galicji
1 Lodomerii.

23. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 2 maja 1778 r. o weterynarii.
24. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 6 kwietnia 1781 r. o ochronie 

przeciw wściekłym psom, z niemiecko-polską instrukcją dla wete
rynarzy z 11 kwietnia 1781 r.

25. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 31 stycznia 1783 r. o kursie 
weterynaryjnym prof. Wohlsteina w Wiedniu.

26. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 12 grudnia 1778 r. o postę
powaniu instancyjnym w Królestwie Galicji i Lodomerii przy poda
waniu wniosków do najwyższych urzędów dworskich w Wiedniu.

27. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 13 listopada 1779 r., prostu
jące niewłaściwą interpretację ogłoszenia z 12 grudnia 1778 r.



28. Niemiecko-polskie ogłoszenie o różnych rodzajach pism 
urzędowych, wydane 2 stycznia 1782 r. w Wiedniu.

29. Niemiecko-polski patent z 1 marca 1777 r., którym Maria 
Teresa zakazuje poddanym przenosić się, pozwala natomiast osobom 
ze szlachty i mieszczan przenosić się w okresie sześciu lat.

30. Niemiecko-polski patent Józefa II z 30 września 1781 r. 
o wychodźtwie.

31. Niemiecko-polski patent Krajowego Gubemium z 5 paź
dziernika 1781 r. o konfiskacie majątku emigrantów.

32. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 28 grudnia 1781 r. o pozwo
leniu na powrót emigrantom, którzy emigrowali ze względów wy
znaniowych.

33. Niemiecko-polski patent Józefa II z 20 września 1782 r.
0 lasach i obróbce drzewa.

34. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 9 grudnia 1780 r. o wychu
dzeniu kobył.

35. Niemiecko-polskie ogłoszenie Krajowego Gubernium z 26 
lipca 1782 r. o wychudzeniu kobył.

36. Niemiecko-polskie ogłoszenie Krajowego Gubernium z 16 
stycznia 1781 r. o zatwierdzeniu przywilejów.

37. Niemiecko-polski formularz fasyjny o zbiorze siana w r. 
1781.

Tom ,,Comercialia“ obejmuje 34 patenty i urzędowe ogłoszenia 
niemiecko-polskie, kilka niemieckich i jedno ogłoszenie w języku 
żydowskim. Wydawano, je  tylko we Lwowie i Wiedniu — między 
30 stycznia 1774 r. a 14 lutego 1783 r.:

1. Niemiecko-polski patent z 1 października 1774 r., w którym 
Maria Teresa, w trosce o podniesienie upadającego handlu i prze
mysłu w Królestwie Galicji i Lodomerii, nadaje swobody kupcom
1 rzemieślnikom wyznania katolickiego, nowoosiadłym w tym Kró
lestwie.

2. Niemiecko-polski patent z 1 października 1774 r., wydany 
przez Marię Teresę, nadający swobody kupcom i rzemieślnikom 
wyznania ewangelickiego, nowoosiadłym w miastach: Lwów, Jaro
sław, Zamość i Zaleszczyki.

3. Niemiecko-polski patent z 9 maja 1778 r., w którym Maria 
Teresa nadaje generalny ustrój cechowy wszystkim cechom w Kró
lestwie Galicji i Lodomerii oraz w Księstwach Oświęcimskim i Za
torskim.

4. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 4 września 1779 r. o wartości 
i cenach wyrobów, oraz prac dla wojska, zamawianych przez Komi
sję Ekonomiczną.

5. Niemiecko-polskie ogłoszenie Krajowego Gubernium z 20 
września 1782 r. o powroźnikach osiadłych w Galicji.



6. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 27 września 1782 r. o swobo
dach dla rzemieślników osiadłych w Galicji.

7. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 15 listopada 1782 r. o zakła
daniu prochowni.

8. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 24 stycznia 1783 r. o miesz
kańcach żydowskich.

9. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 14 lutego 1783 r. o działal
ności handlowej Jana Schulza.

10. Niemiecko-polski patent z 30 września 1780 r., wydany przez 
Marię Teresę, nadający swobody nowoochrzczonym żydom.

11. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 31 grudnia 1777 r. o sprze
daży wyrobów wojskowych.

12. Niemiecko-polskie ogłoszenie z dnia 7 października 1777 r. 
o zakazie wywozu tytoniu z Galicji do Polski.

13. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 2 listopada 1781 r. o zakazie 
wywozu niektórych gatunków towarów do Węgier, Chorwacji, Sła
wonii i Siedmiogrodu (z wykazem tych towarów).

14. Niemiecko-polski patent Józefa II, wydany 29 grudnia 1781 r. 
w Wiedniu, o handlu żelaziwem w Monarchii.

15. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 5 kwietnia 1782 r. o zakła
daniu oficyn odlewania liter drukarskich.

16. Niemiecko-polskie ogłoszenie z dnia 14 czerwca 1782 r. 
o druku książek.

17. Niemieckie ogłoszenie, wydane 15 października 1780 w Wie
dniu, zalecające nabywanie Domowego i Gospodarskiego Kalenda
rza, wydawanego w zeszytach przez księgarnię Badera w Wiedniu.

18. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 9 sierpnia 1782 r. o Zakazie 
przywozu tłuczonego szkła i o zakazie sprzedaży oraz używania 
przedmiotów wyrobionych z tego szkła.

19. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 14 lutego 1783 r. o sprzedaży 
mineralnych wód.

20. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 19 listopada 1776 r. 
z taryfą na dowóz towarów z Polski do monarchii habsburskiej.

21. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 24 września 1776 r. 
o zaprowadzeniu urzędowych ksiąg rachunkowych w przedsiębior
stwach handlowych w Królestwie Galicji i Lodomerii. W załączeniu 
niemieckie i polskie formularze dziennika handlowego, księgi ra
chunkowej i inwentarza ogólnego.

22. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 2 kwietnia 1776 r. o opłatach 
od towarów dowożonych na targi w Cieszynie.

23. Dwa przedruki ogłoszeń z 2 kwietnia 1776 r. o opłatach za 
towary przewożone na targi w Cieszynie, w języku żydowskim, 
z dodatkiem dla Żydów z Galicji.

24. Niemiecki patent Marii Teresy, wydany 21 marca 1778 r. 
w Wiedniu, o opłatach za towary przywożone na targi w Cieszynie, 
z wykazem niektórych gatunków towarów.



25. Niemiecko-polski patent z 21 sierpnia 1779 r., w którym 
Maria Teresa nadaje miastu Brody te same swobody handlowe, które 
mają miasta Triest i Rieka.

26. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 3 maja 1782 r. o targach 
w niektórych miastach galicyjskich, śląskich, morawskich i czeskich.

27. Niemiecko-polski patent Józefa II, wydany 9 grudnia 1782 r. 
w Wiedniu, o budowie twierdz: Terezina i Plesu (Jósefova).

28. Niemiecko-polskie ogłoszenie z 1 maja 1778 r. o opłatach na 
pokrycie kosztów budowlanych drogi pod Domracem.

29. Niemiecko-polski patent Marii Teresy z 26 lipca 1777 r. 
o mytach na prywatnych mostach i drogach.

30. Niemiecko-polskie ogłoszenie Krajowego Gubernium z 30 
sierpnia 1774 r. o zawieraniu umów we Lwowie w roku 1775 i o po
rządku prawnym przy tym postępowaniu.

31. To samo z 21 listopada 1775 — na rok 1776.
32. To samo z 17 listopada 1776 — na rok 1777.
33. To samo z 20 października 1778 — na rok 1779.
34. To samo z 22 listopada 1782 — na rok 1783.

W zbiorach Archiwum Maticy Opawskiej 3) mieszczą się dwa 
ogłoszenia dotyczące obszaru b. Śląska pruskiego.

Pierwsze z nich to ogłoszenie, wydane 15 lutego 1811 r. w Ra
ciborzu przez Komisję Królewską, której członkami byli: radca 
rządu Dietrich, komisarz, mający pełnomocnictwa w zakresie uśmie
rzania niepokojów, oraz dyrektor judykatury Lehmann, komisarz 
śledczy. Ogłoszenie to z identycznym tekstem polsko-niemieckim, 
ozdobione orłem pruskim, oznajmia mieszkańcom powiatów głup- 
czyckiego, raciborskiego i pszczyńskiego, że pogłoski rozsiewane
0 wstrzymaniu zarządzenia królewskiego nie są prawdziwe. Jedy
nymi ważnymi zarządzeniami są: edykt z 9 października 1807 r.
1 ogłoszenie z 8 kwietnia 1809 r., którymi poręcza się mieszkańcom 
osobistą wolność, ale nie znosi się ciężarów, związanych z utrzymy
waniem gruntu i gospodarstwa. Ogłoszenie wzywa poddanych, aby 
spokojnie wracali do normalnego życia i ostrzega, że każdy, kto 
będzie przydybany poza swoją gminą, będzie uważany za burzy
ciela. Gmina ręczy za swoich mieszkańców; kto się przeciwstawi 
sile zbrojnej, będzie ukarany śmiercią.

3) Sign. XV. O Archiwum Macierzy Opawskiej por.: P r a s e k  V., Archiv 
Matice Opavske (Vestnik Matice Opavske II, 1892, str. 24—30), i Zprava o mu- 
seu Matice Opavske (VMO X, 1902, str. 45—70).





Drugim drukiem jest odezwa wyborcza kandydata do drugiej 
izby sejmu pruskiego z okręgu raciborskiego 4). Kandydat, z zawodu 
obrońca prawny, zabiega o względy wyborców i proklamuje, że 
równouprawnienie wszystkich narodowości uważa za podstawowy 
warunek wolności i że w zniesieniu wszystkich różnic stanowych 
oraz w zupełnym oswobodzeniu dzierżawców gruntów wiejskich 
od powinności względem pana widzi konieczny warunek, bez któ
rego spełnienia niemożliwe jest rozstrzygnięcie kwestii socjalnej 
i uśmierzenie rewolucji. Źródłem wszelkich praw, normujących ży
cie, jest naród, a jego podstawowe prawa, chroniące go przed samo
wolą biurokracji, są niepozbywalne i nie mogą być zniesione. 
Wszystkie egzemplarze tej odezwy (17 sztuk) o identycznym tek
ście niemiecko-polskim podpisane są nazwiskiem Sabarth; na nie
których egzemplarzach widnieje tytuł „Justizkommissarius“. Nie
które z druków mają dopisaną datę „23 Jenner 1849“ w części nie
mieckiej, a „23 stycznia 1849-ego“ w części polskiej.

Wymieniam oczywiście tylko te patenty i ogłoszenia urzędowe, 
które się mieszczą w działach już uporządkowanych. Jest rzeczą 
prawdopodobną, że przy pracach porządkowych w Krajowym 
Archiwum w Opawie, które bardzo ucierpiało w czasie wojny, 
znajdą się jeszcze inne, po polsku pisane urzędowe druki tego 
rodzaju.

4) O pruskim sejmie krajowym por.: V y h l i d a l  J., Prusky snem a Mo- 
ravci na Ratiborsku (Opava 1909). — O regulaminie wyborczym do drugiej 
izby tegoż sejmu por.: Verordnung iiber die Ausfiihrung der Wahl der Abge- 
ordneten zur zweiten Kammer vom 30 Mai 1849 ( F 1 a t h e A., Handbuch fur 
das Preussische Abgeordnetenhaus, Berlin 1914, str. 90—103). — O stosunkach 
w pruskim sejmie tej doby por.: Wahlperioden (Legislaturperioden) des Preus- 
sischen Parlaments seit 1848 (K i e n a s t E., Handbuch fur d. Preuss. Landtag, 
Berlin 1928, str. 685 n.) i Die Fraktionen (Parteien) im Preuss. Parlament seit 
1849 (tamże, str. 693 n.). — Kim był ten kandydat, nie mogę na podstawie do
stępnych mi źródeł oznaczyć. O reprezentacji Raciborskiego na sejmie 1849 r. 
por.: W e l t z e l ,  Aug., Geschichte d. Stadt u. Herrschaft Ratibor, Ratibor 1881, 
str. 455—7. Do drugiej izby weszli obrani 5 lutego 1849 r.: wiceprezydent 
Kirchmann, ksiądz Krause ze Sławikowa, a po jego zrzeczeniu się mandatu — 
nadprezydent Wenzel.


