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0 JESZCZE JEDNYM SPOTKANIU WROCLAWSKIM 

Mialo ono miejsce w 1777 r., w niedziel� dnia 3 sierpnia. Starnil 

w6wczas w „stolicy kraju szl!jskiego" mlody naukowiec, troch� polityk, 
wychowane:k wileri.skich jezuit6w i wileri.skiej Akademii, przyszly do
stojnik kosciola i czlonek towarzystw naukowych, Franciszek Ksawery 
Bohusz. Jesli do powyzszych atrybut6w dorzucic kilka dalszych o innym 

charakterze, obraz stanie si� pelniejszy: towarzysz i powiernik Tyzen
hauza, przeciwnik i wi�zieri. targowicy, uczestnik spisku Jasiri.skiego 

i ponowny wi�zieri., tym razem w Smoleri.sku. Inni badacze i pami�tni
karze wysuwaj!j na plan pierwszy Bohusza-filantropa, o kt6rego akcji 

charytatywnej rozglos przekroczyl granice kraju, jednak w zgodnej 
opinii wszystkich nalezal on „do Judzi najzacniejszych swojego czasu" 1

• 

Z wyksztalcenia prawnik, teolog i filozof, pozostawil po sobie publikacje, 
kt6rych charakter w nomenklaturze Nowego Korbuta pozwala w nim 

1 Dziennik podr6Zy Ksawerego Michala Bohusza, pral. wiL. (Kronika Rodzi-nna, 

1885, s. 37). Dziennik, popr:z;edzony slowem wstE:pnym sygnowanym znakiem p, 
drukuje w kilkunastu kolejnych odcinkach Diariusz wojaZu. JW. imC ksü:dza Ksa

werego Bohusza, pralata katedry wiie'nskie;, kawatera Orderu S-go Stanislawa 
w r. 1777 oil."atl Diariu.sz woja.iu z r. 1778. Slowo VJlStepne zaw'iera dane o Zyctu 
i tw6rcz0Sci Bohusza. Ur. 1 I ,1746 w pow. wilkomierskim na Zmudzi, zm. 4 IV 

1820 w Warszawie. Par. artykul H. MoScickiego w Polskim slowniku biograficz· 

nym, t. II, Krak6w 1936, oraz opracowanie w Nowym Korbu.cie, \. IV, Warsz.awa 
1966. Tu ,informacja, i:e Bohusz w 1781 r. zostal "biskupem koadiutorem wileil
s·kim", nie notowana przez Zadne wsp6lczesne fr6dla, np. przez Jana Nepomucena 

IK.ossakowsk.iego, kt6ry spotkal w 1782 r. "pralata wileii.skiego" w Rzymie, ani tez 

przez J6zefa Kossakowskiego, ani r6wn,iei: przez p6fniejsze .tr6dla, np. przez autora 
wstE:PU da Dziennika podr6iy w ,,Kronice Rodzinnej". W Nekrotogu. .(por. przy

pis 3) czytamy wyraZ.n.ie: .,Byl przez wiele lat koadiutorem pralata kantoru ka
tedry wilen5kiej, a otrzymawszy aktualm\ tE: prelaturE:, nie mieszkajc1c jc1 rezygno
wal, i przeni6slszy siE: do Warszawy, kupil dom na ustronnym przedmieSciu, gdt.ie 
i umarl". ByC moZe, Ze chodzi tu o blE:dnc1 interpretacj� nagl6wkowego napisu 
na rE:kopismiennej kopii Diariu.sza, mianowicie tekstu: ,.kawalera Orderu S-go 
Sta,nislawa Biskupa w r. 1777", domySlne biskupa Szczepanowskiego (por. przy
pis 6). 
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uznac publicyst<:, historyka i pami<:tnikarza. Na dobn1 spraw<: mozna 
by jeszcze poszerzyc t<: specyfik<: przydaniem okreslen etnograf i j<:zyko
znawca, zwazywszy na pioniersk'! metod� dociekan naukowych autora: 
,,Szczeg6lniej powolywanie si� na podania ludowe i na osobliwosci bo
gatego j�zyka litewskiego bylo na6wczas zupeln'! nowosci'!" '· Natomiast 
badaniom scisle j�zykoznawczym przysluzyl si� gl6wnie Dodatkiem do 
»Poprawy bl�d6w w ustnej i pisanej mowie polskiej« Onufrego Kop
czynskiego. 

Najwyrazisciej sylwetk� Bohusza, ,,osob� wyzszych talent6w i uspo
sobienia", prawego obywatela, patrioty i nieposledniej miary uczonego, 
zarysowal autor artykulu posmiertnego w „Tygodniku Wilenskim", 
kt6ry swiadom wartosci spuscizny pismienniczej Bohusza, a wiedz>jc 
takze, ze juz cz�sciowo ulegla ona rozproszeniu, zaklinal czytelnik6w: 
„J ezeliby komu los nadal na kt6rekol wiek z tych r�kopism6w gdzie 
natrafic, niech raczy przez milosc nauk i narodowej chwaly lub drukiem 
je oglosic, lub postarac si�, azeby w publicznej jakiej bibliotece byly 
zlozone i tym sposobem od zguby zachowane" 3

• Apel, o czym dzis wiemy 
na pewno, nie byl sikuteczny, skoro jedno z najcenniejszych dziel, naj
wi�cej tez zalowane przez samego tw6rc�. Historia konfederacji barskiej, 
ulozona „na trzy spore tomy", jak precyzuje autor Nekrologu, dotqd si<: 
nie odnalazlo. 

Dzielem najznamienitszym Bohusza-pami<:tnikarza jest natomiast Dya
ryusz woiazu po Europie zachodniej z lat 1777-1778, kt6ry obok podob
nych tegoczesnych relacji, np. Jana Nepomucena Kossakowskiego 
z 1781 r. i Stanislawa Poniatowskiego, bratanka kr6lewskiego, z 1785 r. ', 
stanowi bezcennq osiemnastowieczn'! pozycj<: pami<:tnrkarsk'! i jak 
wszystkie tego rodzaju atrakcyjne ksiqzki nalezy do tych, o kt6rych 
si� m6wi: ,,haben!· sua fata libelli". Naj,pierw bowiem zaginql autograf, 
dot'!d nie odnaleziony, .na kt6ry skladalo si<: ,,kilka tom6w »Opis6w po-

2 Dziennik podr6Zy (Kronika Rodzinna, s .  37, Wst�p). 
' Nekrolog (Ksawera Bohusza) (Tygodnik Wilenski, nr 160, 15 IV 1820). W ano· 

nimowym autorze artykulu, Sijdz&c zar6wno wedlug formy wypowiedi.i, jak tei 
i jej zawarto·Sci, moina by siE: domySlaC nie byle Irogo, bo samego Lelewela, redak
tora „Tygodnika", z kt6ryrn Bohusza h\czyly bliskie wi�zy. Ta hipoteza jednakie 
wy,maga dalszy<:h ustaleh (Bibtior,rafia utworöw J. Lelewela H. Hl e b-K o s z al1-
s k i e j i M. K o t  w i c z 6 w n y, Wroclaw 11952, nie notuje tej pozycji). 

4 J. N. K o s s a k o w s k i, Pami�tnik, wyd. J. Weyssenhoff (Biblioteka War
szawska, t. II, 1895). Tu relacje z podr6iy przez Slqsk d AustriE: do Wloch, gdzie 
autor zetkmlwszy siE: z Bohuszem okreSlil go jako czlowieka posiadajijcego „obszer
ne w.iadomoSci i znaczny majijtek". S. P_o n i a t o w s k i, Diariusz podr6Zy w roku 
1784 na dniu 11 ma;a w kra;e niemieckie przedsi�wzi(tej. Rkp. w zbiorach Ossoli
neum. Por. tak:Ze M. B r a n d y s, Nieznany ksiq.i� Ponta.towski, wyd. 3, Warszawa 
1967 (bibliografia), 
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dr6zy zagranicznych«, zupe!nie przygotowanych da druku" 5, potem za
wieruszy!y si� i kopie, przezornie sporzqdzone na zlecenie autora 6• Po 
stu z g6rq latach, w 1885 r., tekst podr6znego dziennika wyp!ynql we 
fragmentach na szpaltach „Kroniki Rodzinnej" pod pe!nym tytu!em 
jako Dia.riusz wojazu J.W. imc ksi�dza Ksawerego Bohusza, pralata 
katedry wileiiskiej, kawalera Orderu S-go Stanislawa, by w niewiele 
lat p6:zniej wyjsc znowu drukiem, tym razem osobnym, ale za to bez
wzgl<:dnie przypisanym Staszicowi 7• Min<:lo znowu cwierc wieku, zanim 
Czeslaw LesniewSki przywr6cil autorstwo Bohuszowi 8, gdy tymczasem, 
scisle wedlug zasady „habent sua fata libelli", zostalo mu ono powt6rnie 
odebrane, tym razem na $Jqsku •. Rychlo jednak b!qd zosta! naprawiony 
przez innego slqskiego badacza, Ludwika Brozka 10• 

Obaj slqscy badacze zainteresowali si� Dziennikami, zar6wno Bohu
sza, jak i Staszica, ze wzgl�du na zawarte w nich opisy ziemi cieszyn
skiej, r6wnoczesnie jednak nie omies2!kali wspomniec o obecnosci Wro-

s Dziennik podr6i11 (Kronika Rodzinna, s. 38, Wstt::P), Autor wst�pu, jak na 
to wskazujci przybaczane eyta.ty, opiera? iSit: na Nekrotogu Bohusza, tarn jednaki:e 
wyrai:nie jest mowa o „opisaniu podr6Zy do Wloch w kilku tomikach". Dziennik 

wojai:u do Wloch dotcid nie odnaleziony. 

6 Jedna z tych kopii zachowala si� w z biorach Biblioteki Jagiellol1skiej, rkp. 
3562, z napisem nagl6wkowym: Dyaryusz woia.Zu. J.W. Franciszka Xawiera Bohusza, 

pralata kantora witeTiskiej kapituly, kawalera Orderu Sw. Stanislawa Biskupa, 
w r. 1777. Darowany przez JPana Adama Chomickiego do biblioteki moiey UimioTi

skiey roku. 1793 miesiqca octobra 15 D. pro memoria, kart 61 i 52. Zawiera przed

slowie autora, potem do karty 61 opis podr6Zy do Slciska, Czech, Saksonii, Austrii 
i N.iemiec, a w drugiej czt::Sci, odr�bnie numerowanej, podr6Z do Hanoweru, Ho
landi.ri, Niderland6w, Anglii, Francji, Lotary,ngii i Alz.acji. Par. W. W isl o c k i, 

Katalog r�kopis6w Bibtioteki Uniwersytetu JagieUoTiskiego, Krak6w 1877-1881, 

s. 766. Przedruk w ,,Kronice Rodzinnej" wskazywalby na inn1:1 kopi� ze wzglE:du 
na z.rniany tekstowe, a gl6wnie na brak autorskiego przeds-lowia. Z jeszcze innej, 
a wiE:C juZ trzeciej kopii korzystal A. Kraushar. Por. I. Tu r o w s k a - B a r, 

Franciszka Ksawerego Bohus.za „Diariusz podr6Zy" i dwa listy do kr6l.a (Rocz.niltj 

Bibliotecz,ne, 1961, z. 1--4, s. 337-338 <i n.), gdzie autorka wnikliwie analizuje pelny 

tekst Dziennika podr6Zy. 

1 A. K r a u s  h a r, Wstttl) do wyd.: Dziennik podr6iy ks. Stanislawa Staszico., 
t. I-II, Warszawa 1903. 

s Cz. L e Sn i e w s k i, Bohusz - nie Staszic (Przeglcid Historyczny, 1927, z. 3,
s.  385-397). 

9 L. Mu s i o l, Stqsk w pami�tnikach. Staszica (Zaranie Slciskie, 1935, z. 3, 

s. 206--208). Nowy Korbut nie podaje tej pozycji w ramach hasla Bohusz. 
10 L. B r  o Z e k, Siqsk w pami�tnikach Staszica (Zaranie SI1:1skie, 1935, z. 4, 

s. 290-292). Autor nazywa Bohusza „barszczaninem", a tymczasem to okreSlenie 

nalei:y si� jego starszemu bratu Ignacemu, kt6ry byl s ekretarzem konfederacji. 
On wlaSnie dostarczyl Bohuszowü, jak o tym czytamy w Nekrologu, mater.ial6w 
do Historii konfederac;i barskiej (por. takZe Zyciorys Ignacego B. w Polskim slow
niku biograficznym). 
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clawia w relacjach polskich wojazerow. A chociaz podali in extenso 
uwagi o Bielsku i Cieszynie, pomin,:li Wroclaw, ktory wowczas, w 1935 r., 
bardziej niz lkiedykolwiek zwal si,: Breslau; nie nalezalo wi,:c draznic 
Sqsiada zza gorqcej miedzy. Choc lkto wie, czy opis „stolicy kraju szlii
skiego" p,iora Bohusza bylby rozdraznil. Raczej drazni teraz, SWI\ aurq, 
kolorytem, a wi�c tymi elementami, ktore nas tak ujmujq w Spotkaniach 

wroc!awskich 11 i lktore tak wybornie umial wydobywac ich autor, 
nawet z suchego i Skqpego tekstu wojazera. Nie wiadomo jednak, czy 
bylby cos mocnego wyczarowal z relacj i Bohusza, bezwzgl,:dnie dale
kiej - by nie uzyc ostrzejszego sformulowania - od klimatu Spotkan. 

Jednak powyzsze deliberacje, wywolane niewaznym, bo wyliicznie 
emocjonalnym stanowiskiem, w niczym nie zmieniajq fa'ktu, ze mamy 
przed sobq autentyczne „spotkanie wroclawskie", i to jedno z najwczes
niejszych, 'ktoremu wlasnie przede wszystkim z uwagi na wiek, a nie 
koloryt, przyznac wypadnie wysokl\ lokat�. Tego zdania byl Stanislaw 
Pigmi., ktory uwagi o Diariuszu wojazu w r. 1777 po Szlqsku zakonczyl 
notq: ,,Temat godzien rozprawy" 12• 

Gdyby pozostac przy kolejnosci chronologicznej ustalonej w Spotka

niach wroc!awskich, to wowczas Bohuszowi nalezaloby si� drugie miej
sce, mianowicie po Konarskim przybylym do Wroclawia w 1736 r., 
a przed Wybickim zamieszkalym tarn w 1802 r. oraz przed Staszicem 
wojazujqcym przez Wroclaw anno cfomini 1804. Jezeli natomiast wzil\C 
pod uwag� sam opis osiemnastowiecznego Wroclawia sporzqdzony przez 
polskiego podroznika w formie bezposredniej, nie zbeletryzowanej, to 
wowczas tekst Bohusza bylby najwczesniejszym z dotychczasowych auto
ryzowanych opisow miasta. I najwierniejszym, pomnqc na dewiz,: autora: 
,,nie b,:d� pisal tylko to, na com patrzyl, a jesli co slyszanego · poloz,:, 
zaraz przydam i to, zem slyszal", w przeciwienstwie do tych wszystkich, 
ktorzy „najcz,:sciej nie to, co wlasnymi oczyma widzieli, ale to, co cz�sto
kroc od ludzi zle informowanych slyszeli, nam na,pisali, ze si,: cz,:sto 
imaginacji swojej powodowac dajqc, co innego widzieli od tego, na co 
patrzali" 13• Tak, wilens''kiego pralata trudno posqdzac o imaginacj,:. 
Byl nie tylko trzezwy, ale i 'konsekwentny, czego swiadectwem jego 
prakty,ka pisarska, ktora jako dwufazowa, brulion-czystopis, dawala spo
sobnosc po temu, by tekst brulionowych notatek przed ostatecmq redak
Cjl\ odpowiednio zlagodzic lub zgola przetrzebic. Owszem, autor korzy
stal z dogodnosci tej techni'ki pisarskiej, ale wylqcznie przy porzqdkowa
niu materialow, ,,usuwajqc daty i drobne pocztowe miejsca, w ktorych 

11 T. Mi k u 1 s k i, Spotkania wroclawskie, wyd. 3, Katowice 1966. 
12 Autorka jest w posiadaniu brulionowego zapisu z uwagami S. Pigonia, za 

kt6ry w tym miejscu serdecznie dzi�kuje Profesorowi. 
u Diariusz woja.Zu (WstE:P), rkp. k.1. 
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nie ciekawego nie bylo" 14• Byl natomiast niewzruszony w sprawach 
zasadniczego opisu i tu niczego nie lagodzil ani koloryzowal. Ale tym 
samym tym wi,:ksz& wartosc przedstawiajq jego dodatnie, w stosunku 
do Sl&ska drobne i rzadkie, spostrzezenia i wyplywajqce z nich uog61-
nienia. Jesli w dodatku zwazyc, jaki cel przyswiecal podr6znikowi przy 
pisaniu Diariusza - ,,dla zatrzymania ·w pami,:ci tych rzeczy, kt6re 
jej wartymi mnie si,: zdawaly" 15 - to w takim razie opis Wroclawia 
i innych sl&skich miast, skoro juz powstal, wart byl zatrzymania w pa
mi,:ci bez wzgl,:du na koloryt. A ze koloryt to wyjqtkowo chlodny, nie
mal zupelnie pozbawiony zywych barw, jak w obrazach malowanych obo
wiqZUjqCq w XVIII w. technikq en cama[eu, to nie tyle w tym wina 
patrz&cego i piszqcego, eo wina tamtej epoki. Nie moina miec za zle 
Bohuszowi, ze ,pozostawil wizerunek typowo pruskiego miasta, skoro 
Fryderyk II bezwzgl,:dnie skoszarowal cale swe panstwo, wsz,:dzie roz
mieszczajqc garnizony wojskowe, z kt6rych rozchodzil si,: wokolo pruski 
dry!, gasz&cy wszystkie objawy radosnego i swobodnego zycia obywa
telskiego. Skonczywszy jedn& wojn,:, Fryderyk gotowal si,: do drugiej, 
i wlasnie wtedy, gdy proboszcz jezniendzinski i wilkomierski wyruszal 
w zagranicznq podr6z, sposobil si,: do nowej rozprawy z Habsburgami, 
tym razem o sukcesj,: bawarskq (1778-1779). Wojazer z Litwy nie m6gl 
jednak odlozyc wyjazdu na czas spokojniejszy dla pilnych i waznych 
spraw, kt6re mu poruczono. Nieomal wszyscy polscy slawni z nazwiska 
podr6znicy z XVIII i XIX w., niby to jezdz&cy do w6d dla poratowania 
zdrowia lub do Wloch i Paryza dla og6lnej edukacji, w istocie mniej 
lub wi,:cej trudnili si,: konspiracjq. Czasem chodzilo o wielkie narodowe 
sprawy, jak np. w okresie powstan, czasem nie o sprawy polityczne, lecz 
mimo to wazne i wymagajqce ukrytego, ostroznego dzialania. Do takich 
wlasnie misji nadawal si,: Bohusz, skromny a mqdry, i jemu tei zlecono 
jednq z nich, najdziwniejsz'l i dlugo tajorn1 przez samego wykonawc,:, 
kt6ry dopiero po uplywie czterdziestu lat, notabene uproszony, napisal 
o niej '"· Chodzilo ni mniej, ni wi,:cej tylko o sprowadzenie J. J. Rous
seau, ,, tego dzikiego, lecz szczerego przyjaciela Polak6w" 17, do Polski, 
scislej do Puszczy Bialowieskiej, kt6ra jako „mieszkanie odwieczne i dzis 

14 TamZe, k.lv. 

1� TamZe, k.1. 

1& F. K. B oh u s z, Spominka o Antonim Tyzenh.auzie napisana dla J. U. Niem

cewicza w miesiqcu wrze.§niu 1819 (Tygodnik. WHellski, nr 161, 30 IV 1820, s. 225-

255 i odb.). Par. takie na s. 304--319 0Swiadczenie A. Tyzenhauza da pretensor6w ... , 

zaopatrzone not� redakcji, Ze Spominka wywolala .szerokie zainteresowanie czy

telnik6w ,,Tygodnika", kt6rzy poczE;iLi nadsylaC röine mater,ialy zwi�z.ane z Ty

zenhauzem. 

n Dziennik podr6.iy (Kronika Rodzinna, s. 381 WstE;ip). 
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jedyne zubr6w" 18 stanowila r,:kojmi,: absolutnej a naturalnej samotnosci 

poszukiwanej przez tw6rc,: Emila. Autorem tego pomyslu, jak i wielu 

innych r6wnie ekstraordynaryjnych byl litewski podskarbi Antoni 

Tyzenhauz, ,,smialy w przedsi,:wzi,:ciach, w wykonaniu nie bacziicy na 

sposoby, wyniosly, czynny", jak go sportretowal Niemcewicz, widziic 
w nim udzielnego ksi<:cia Litwy. Przydal jednak rzetelnie: ,,Jezeli slusznie 

zarzucii: mu mozna wiele naduzyi: i gwalt6w ... z drugiej strony przy

znai: nalezy, iz on pierwszy porziidek w administracji, rachubach i no

wych zakladaeh zaprowadzil w Polsee" 19• A jak widzial Bohusz swego 

towarzysza, ale i zwierzehnika? ,,Tyzenhauz byl to czlowiek bardzo 

rzadiki i oryginalny. Lubo wiele ezynil, znalazl to w glowie swojej, bo 

ksiiizek zadnyeh nie czytywal, owszem, nas czytajiicych niewiele powazal, 

m6wiiic, ze my pozyezany mamy rozum, on wlasny. Szez,:sliwy byl 

w dobieraniu pomocnik6w, innyeh zas sam uksztalcil" 20
• Bohusz byl 

jednym z nieh, moze pierwszym, najwazniejszym, eo zaswiadcza autor 

Nekrologu: ,,zagarniiwszy go, przez eiqg nast,:pnych lat siedmiu mial 

lub nieodst,:pnym towarzyszem i zaufanym poradnikiem, lub sprawcii 

waznych poleeen". To on chyba nauezyl Bohusza owego trzezwego spoj

rzenia na rzeczywistosi:, eo przetrwalo w zapisaeh Diariusza i w samym 

jego Wst,:pie, zawierajiieym jakoby program ideowy autora: ,,Nie uprze

dzony ani wzgardii glupiii wlasnego kraju i zbytnim cudzych szacunkiem, 
ani predylekejii w!asnej ojezyzny i [z] zimnii patrziic oboj,:tnosciii na 

zagraniczne zwyczaje, pisai: b,:d,:". Niewiitpliwie miidra to dewiza - ale 

sformulowana przez ezlowieka Oswiecenia, kt6ry m,:drca oko i szkielko 

przekladal nad czucie. I moze tu lezy gl6wna przyczyna tego chlodnego 
spojrzenia na Wroclaw i dawnii Piast6w dzielnic,:, do kt6rej nast<:pey 
Bohusza na szlaku podr6znym spieszyi: juz b,:dii na skrzydlach budziicego 
si,: romantyzmu i patriotyzmu, w imi<: kt6rego odkrywai: b,:dii polskosi: 
tego regionu. 

Mozna zalozyi:, choi: autor nie napomy,ka o tym nigdzie, ze posrednio 
z polecenia Tyzenhauza powstaly owe podr6zne zapiski; wskazywalby 

na to ich sluzebny poniekiid charakter, dotyczii bowiem nie tylko obiek-

1a F. K. B o h  u s z, Spaminka, s. 240. Mimo atrakcyjnej propozycji i obietnic 
,.tarn mial byC wystawiony dla niego dom podlug wzoru, jalciego by Zqdal, opa
trzone wygody Zycia, jakie by Zyczyl, usluga, jakiej by pragn;'i\l, pojazd da prze· 

jai:.d:iki zawsze gotowy, gdyby mu si� iprzechadzka uprzykrzyla, i wolno.SC nieogra
niczona". Rousseau odm6wil, gdyi „niedawno przez Polaka Wiaiewicza oszukany, 
wierzyC PolakowJ nie choial". Wiadomo, Ze filozof niedlugo potem odebral sobie 
:iycie. 

19 J. U. Ni e m c e w i c z, Podr6Ze historyczne po ziemiach polskich mi�dz11 

rokiem 1811 a 1828 odbyte (Podr6Z do Litwy w r. 1819), Pary:i 1858, s. 356. 
20 F. K. B ·Oh u s z, Spominka (Dodatek), s. 250. Dodatek, stanowiQcy zalQCZ.

nik do Spominki, jest odpowiedziQ na listowne wezwanie dotyczQce Tyzenhauza. 
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t6w i zagadnien kulturalnych, ale w r6wnej mierze ekonomicznych, 
prawniczych i spolecznych. A moie Tyzenhauz tylko „uksztalcil" Bohusza, 
uczulajqc go na te zjawiska, kt6re dla znakomitej wi,;kszosci dotychcza
sowych wojaier6w byly drugoplanowe 21• Tak czy inaczej, Bohusz do
strzega nie tylko koscioly, zamki, ogrody, muzea, galerie obraz6w, uni
wersytety, biblioteiki, gabinety naukowe i teatry, ale takie domy star
c6w, sierocince, sklepy, manufa'ktury, fabryki i kopalnie. Wi:rawdzie 
nie spuszcza si,; w iadnq - tak daleko nie si<:ga jego ch,;c doswiadczenia 
wszystkiego osobiscie - jak to uczynil np. Niemcewicz, niemniej opisuje 
szczeg6lowo prac,; g6rnika i niebezpieczenstwa, na jakie jest naraiony. 
Dostrzega wi,;c p r a c ,; i czlowieka pracy. Ale nie w oderwaniu od 
innych nieodzownych do iycia element6w, za jakie uwaia m. in. godziwq 
rozrywk,;, przynosziicii wesolosc, kt6rej brak tak dotkliwie odczuwa 
w fizjonomii pracowitego, handlowego Wroclawia. Przebywa w jego 
murach zaledwie dwa dni i dwie noce, od niedzieli 3 sierpnia do wtorku 
5 sierpnia 22, stiid tei wlasciwie nie naleialoby si,; dziwic, ie tak malo 
wraien wynosi; i tak szcz,:scie, ie nie uton,:ly one w natloku dalszych, 
znacznie ciekawszych i wainiejszych. 

Pierwsze zeVkni,;cie si,; z ziemiii sliisli:q nast,:puje na komorze gra
nicznej, wsr6d celnik6w, rewizor6w i akcyznik6w, kt6rych wymyslnym 
praktykom szlachetny obywatel poddaje si,; z przykrosciii, a nawet 
z oburzeniem (inne, przeciwne doswiadczenia w tym wzgi<;dzie wyniesie 
Niemcewicz 23). Owe to praktyki, w swej formie bezwzgl,:dne, uwlacza� 
iiice ludzkiej godnosci, na przekupstwie i zdzierstwie o.parte, rzutujii 
w jakis spos6b na przebieg i charakter dalszej znajomosci Bohusza ze 
Siiiskiem, doprowadzajiic do formulowania si,; stronniczego, jakby w krzy
wym zwierciadle powstajiicego obrazu rzeczywistosci. Uprzedzony od
prawii celn'l jui na samym pocziitku dochodzi do zasadniczego og61,nego 
stwierdzenia, kt6re unicestwi inne, moZe bardziej obiektywne, Ze "w Pru-

2\ Wypadnie zanotowal: wyj<ltki, np. zapisy z Diariusza S. Poniatowskiego, obra
zuj�ce stan przemyslu wl6kiennicz2go na Sl<!sku. Ale i tu jako spiritus movens 

wystt::puje Tyzenhauz, szukajctCY poprzez ksü:cia-podr6Znika rynk6w zbytu dla 
podn.iesienia polskiego eksportu. Podobne ekonomiczne i spoleczne zainteresowania 

iywil Konarski jako podr6Znik, choC dal im wyraz znacznie p6iniej. Par. T. Mi

k u l s k i, Spotkania wroclawskie, wyd. 3, s. 19-2-0. 
22 Zar6wno w kopii rt::kopi.smiennej Diariusza w Bibliotece JagieHotiskiej, jak 

i w druku w „Kronice Rodz.innej" znalazl sit:: bl4d w datowaniu, mianowicie 

zamiast 5 sierpnia wyst1:;puje 15 sierpnia na oznaczenie terminu wyjazdu Bohusza 
z Wroclawia. Jednak kieruj4c si� dalszymi datami araz przydanymi do nich na
zwami dni - np. przyjazd da Drezna 7 sierpnia w czwartek, do Pragi 13 sierpnia 
w Srodt:;: - moina bylo prawidlowo ustalil: czas pobytu we Wroclawiu. 

21 J. U. Ni e m c e w i c z, Podr6ie historyczne (Podr6.i do Prus Polskich 

i Ksiqi�cych w r. 1817), s. 241. 



110 Jadwiga Kucianka 

siech osobliwie tysiiiczne ... zdzierstwa sii wymyslone sposoby" 24• Osiid 
sw6j popiera przytaczajqc szczeg61owo przykre doswiadczenia wyniesione 
z r6znych miasteczek, a skladajiice si,; na mniej lub bardziej oficjalny 
ptoceder wyzysku stosowanego wobec podr6znych, kt6rego opisywanie 
zajmuje mu sporo miejsca. Proporcjonalnie nieomal polow,; tego, eo opis 
samego Wroclawia. Z tego powszechnie „obowiiizujiicego" lupiestwa 
dziwnym sposobem - w odröznieniu od zwyczaj6w panujiicych w Polsee, 
jak autor dodaje, sprawiedliwie - wyliiczyla si,; instytucja poczty po
dr6znej, kt6rej pocztylion „ani nadziejq wyzszego trynkgeldu, ani laja
niem i grozb'I do spieszniejszeg� jechania nie da si,; nam6wic". 

Ale rozwazania na temat bezczelnie i otwarcie uprawianego wyzysku 
w panstwie Fryderyka II w stosunku do zagranicznych gosci nabierajq 
gl�bi, gdy polski obserwator dostrzega, ze taJkim samym twardym pra
wom podlegajq obywatele tego kraju, kt6rzy przy rozmaitych okazjach, 
np. przy zabawie i koncertowaniu w familijnym gronie, zobowiiizani S'! 

„pod sztrofem" do przewidzianego ustawii opodatkowania si� (slawna 
armia Frydery<ka, jak tez i wojny toczone przez niq byly bardzo kosztow
ne). Mimo jednak ci�zar6w podatkowych nakladanych na obywateli oraz 
dochod6w plyniicych z kieszeni podr6zujqcych stan dr6g pozostawial 
wiele do zyczenia. W kazdym razie zyczen takowych przybysz z Litwy 
zglasza kilka. Wiadomo jednak, ze utrapienie zwiiizane z jakosci'I osiem
nastowiecznych, a takze i p6zniejszych szlak6w podr6znych bylo po
wszechne, ja,k to wynika z rozmaitych zapis6w w dzienniczkach podr6z
nych. Nawet cierpliwy, wytrwaly i przywykly do niewyg6d, bo stale 
w podr6zach b�dqcy, Niemcewicz cz,;sto utyskuje na drogi, glosno przy 
tym chwaliic te, o kt6re zadbano. 

Natomiast na konto Bohusza trzeba zapisac, ze przy tych ujemnych 
doswiadczeniach i spostrzezeniach dotycziicych og6lnego stanu dr6g do
strzega pewien doda tni szczeg6l, mianowicie oryginalnosc i pi�kno sl<1-
skich trakt6w obramowanych rz,;dami drzew, eo sprawia, ie kraj slqski, 
,,patrzqc na da!, zdaje si,; byc caly w lasach". 

„Patrz<1c na da!", czyli po prostu z oddali, nie z bliska, Bohusz 
zapisuje jeszcze jeden pozytyw, o zyznosci gleb slqskich, ale na tym wla
sciwie koncz'I si� dostrzeione przez niego w szerokim plenerze slqskim 
p!usy; wiosek przydroznych oraz ich mieszikanc6w nie widzi, a stiid tez 
nie moze zrobic ta,kiej uwagi, jak Staszic, jad<1cy tym samym traktem 
w 1804 r.: ,,Dotqd we wsiach jeszcze S'! familie m6wi<1ce po polS'ku" 25• 

Teraz, w kolejno po sobie nast�pujqcych zblizeniach, widac juz tylko 
wyolbrzymione i wyostrzone, jakby pod lupq oglqdane rysy miasta, 

24 Ten cytat, jak J nast�pne por. zalctczony tekst Diariusza woja.Zu. 

25 S. St a s z i c, Dziennik podr6iy, 1789-1805, Krak6w 1931, s. 392. 
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kt6remu obce panowanie nadalo obce pi�tno. A zblizenia te, chocby 
nawet w jakims stopniu deformowaly rzeczywistosc, technicznie Sq do
bre; Bohusz, umiej�tnie wladajqcy pi6rem, odznaczajqcy si� .,czystq 
polszczyznq i rzadkim dowcipem", jak poswiadcza krytyka literacka juz 
w 1821 r. 26, prawdziwie trzyma czytelnika na uwi�zi czy plastyk'! opisu, 
czy skr6tem por6wnania, nierzadko satyrycznym. 

Jak wi�kszosc uczonych wojazer6w, tak i Bohusz, zanim przyjechal 
do kraju, lkt6ry chcial poznac, rozejrzal si� w jego historii i jej frag
mentami dzieli si� z czytelnikiem. Tu takze wplata anegdot� o wroclaw
skich „zlotych biskupach" - eo nie jest bez dodatkowego smaczku, 
zwazywszy na autora eks-jezuit� - kt6rq i Niemcewicz podejmie i usci
sli w przeliczeniu na roczne wyposazenie dostojnlk6w. A moze te wlasnie 
uprzedzenia do intratnych urz�d6w powstrzymaly podr6znika przed 
p6jsciem, a w kazdym razie przed opisaniem wroclawskiej lkatedry, kt6ra 
tak zachwycila Niemcewicza? 

Tu takze, przetapiajqc zlotych biskup6w dla ich mniejszych intrat 
na srebrnych, daje Bohusz po raz pierwszy pr6bk� swego ci�tego do
wcipu, z kt6rym wystqpi potem kilkakrotnie, np. przyr6wnujqc wysokie 
kamienice „pruskim murem budowane" do piramid egipskich, a zolnierzy 
lupiqcych obserwatorium astronomiczne do astronom6w z prawdziwego 
zdarzenia. Z podobnym sarkazmem opisuje mieszczan: .,Kto chce widziec 
nie malowanych w obrazie Niemc6w, ale zywych, w oryginale, tak jak 
przed trzystu laty chodzili, niech widzi wroclawskich obywatel6w". 
Innymi slowy, wedlug Bohusza 6wczesny lkupiec i rzemieslnik niewiele 
si� r6znil eo do stroju od renesansowego, uchwyconego w sztychach 
Dürera i Cranacha. Ale najbardziej Bohusz-satyryk pofolgowal sobie 
przy opisywaniu biblioteki uniwersyteckiej, postponujqc zar6wno ksi�go
zbi6r, jak i jego pomieszczenie. R6wnie otwarcie i obcesowo rozprawil 
si� p6zniej z innymi europejskimi przybytkami wiedzy, np. z Akademi'l 
w Lipsku, po kt6rej wsz�dzie glos�onej swietnosci wi�cej si� byl spo
dziewal. 

Jesli" natomiast tak dokladnie a krytycznie przypatrywal si� domom 
„pruskim murem budowanym bez zadnej proporcji", to z uwagi na 
indywidualne zainteresowania architekturq uzytkowq, kt6rym da! wyraz 
w p6zniejszych latach jako autor dw6ch pionierskich publikacji: 0 bu

dowli wloscianskiej, trwalej, cieplej, taniej, od ognia bezpiecznej i do 
kraju naszego przystosowanej oraz Zdanie sprawy o pr6bie uczynionej 

w Wilanowie eo do nowego sposobu budowania z cegly surowej. 

2" T. S z u m  s k i, Wypisy poLskie zebrane prozq i wierszem, cz. 1, Wroclaw 

1821, s. 277. Pomieszczone w rozdziale VIII pt.: ,,Rozprawa przedstawiajc\Ca stan 

nauk w Polsee ad pocz,:\tku panowania Stanislawa Augusta, czyli 1764 do 1816, 

wyjE:ta z dziel S. Potockiego", zaopatrzona uwagarni T. Szumskiego. 
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Czy mozna by pokusic si,: o sporz,idzenie harmonogramu z pobytu 
Bohusza we Wroclawiu, posluguj,ic si,: .metod,i rekonstrukcji ,podpatrzon,i 
u Mikulskiego? Chyba nie. Znacznie latwiej wyliczyc, czego nie widzial, 
niz eo ogl,idal. Zreszt,i nie dziwnego, skoro podr6znik zaraz od progu 
stwierdza: ,,To miasto ... malo ciekawosci wojazerowi ofiaruje". St,id 
tez nie kwapi si,: do odkrywania jego drobnych, malo widocznych pa
mi,itek i ciekawostek, a mi,:dzy pierwszoplanowymi przebiera. Sposr6d 
ki!kunastu koscio16w dostrzega zaledwie cztery, a tylko dwa z nich 
szacuje pozytywnie. Wybitnie nie podoba mu si,: Sw. Elzbieta, ta sama, 
kt6ra - jesli wolno jeszcze raz dla kontrastu przytoczyc os,id Niemce
wicza - ,,jest jednym z najwspanialszych kosciol6w" 27• Nie spostrzega 
r6wniei: ratusza, eo wzbudzal zainteresowanie wielu, widocznie i on 

w oczach wymagaj,icego konesera z pi�knego, barokowego Wilna „malo 
ciekawosci ofiaruje". Choc bardzo prawdopodobne, ze ratusz, jak i inne 
pokazniejsze gmachy miejskie, zarekwirowany byl przez wojsko, a tym 
samym absolutnie wyl,iczony z pola widzenia Bohusza, kt6ry nie tai 
swojej antypatii wobec „przytomnosci licznego zolnierstwa", panosz,icego 
si,: w miescie i napawaj,icego bojazni,i jego mieszkanc6w. Owi, wyl,icznie 
handlem i rzemioslem zatrudnieni, stwierdza obserwator, ale nie pod
chodzi blizej do ich kram6w i warsztat6w, jak to np. zrobi w dwa 
miesi,ice p6zniej w Lips,ku na jarmarku. Natomiast z wroclawskich 
instytucji spolecznych na bezwzgl,:dn,i pochwal,: i nasladownictwo 
w oczach przyszlego s!awnego filantropa i spolecznika - ,,zawiadowcy 
zebrak6w wilenskich", jak czytamy w Nekrologu - zasluzyla sobie ku
piecka sp6lka ubezpieczeniowa, kt6rej staraniem powstal swego rodzaju 
prototyp domu starc6w przeznaczonego dla zubozalych kupc6w. Ze te 
spoleczne zainteresowania byly trwale, zaswiadcza szczeg61owa informa
cja o „Domu sierockim", kt6ry Bohusz zwiedzal w Halle. 

J eszcze niejedno spostrzezenie Boht.isza dotycz,ice Sl,iska mozna by 
zestawic z wypowiedziami innych wojazer6w jemu wsr:6lczesnych '8

, 

wykazuj,ic w ten spos6b odmiennosc widzenia i kruchosc s,id6w, ale 
metoda_ to niebezpieczna, przed kt6r,i sam autor filozoficznie przestrzega: 
,,a kto cudze natenczas kraje zwiedzac b,:dzie, widz,ic r6znic,: rz,idu, 
zwyczaj6w, budowisk, niech mnie o niewiernosc nie pos,idza, bo czas 
odmienia wszystko na swiecie". I dodaje, nakarmiony obfit,i lektur,i 
owoczesnych „dziennlk6w w,:drowniczych, dykcjonarz6w geograficz-

21 J. U. Ni e m c e w i c z, Podr6ie historyczne (Podr6i do Wielkopolski i Slqs

ka w r. 1821), s. 495. 
2s Gdy chodzi o poprzednik6w, to np. Karpillski przejeZdZajijcy przez Slc:\Sk 

Cieszyriski w 1769 r ., na osiem lat przed Bohuszem, notuje plusy tam, gdzie Bohusz 
dostrzega same minusy, tak samo, gdy wspomnieC nastE:pc6w, np. Brodi.illskiego, 
to ten o spostponowanym przez Bohusza Bielsku m6wi „miasto porzc\dne". 
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nych, pami�tnik6w", ze „rzadko znajdziemy dwu pisarz6w, kt6rzy by si� 
ze sobii zgodzili" 20• 

Tak wi�c w zasadzie, mimo wysuni�tych tu i 6wdzie zastrzezen i pre
tensji wobec obranej metody obserwacyjnej i jej wynik6w, nie wypada 
posiidzac autora Diariusza wojazu z 1777 r. o niewiernosc, a z faktem, 
ze zaprawil swoje pi6ro wyjiitkowym saPkazmem, ba, i z6lciii, trzeba si� 
pogodzic. Trzeba uznac za prawdziwy 6w konterfekt Wroclawia, przed
stawiajiicy miasto-twierdz�. miasto-koszary, miasto smutne, bojazliwe, 
wyciszone i choc pracowicie handlujiice, wcale nie radosne. Bohusz, 
moze jako jedyny sposr6d niezliczonych polskich wojazer6w, wnilkliwym 
i ostrym spojrzeniem odkryl i uwiecznil rysy miasta pozostajiicego ,pod 
pruskii dkupacjii, miasta niewolnego, kt6re dopiero w XIX w., pelnym 
drgan i ruch6w wolnosciowych, zacz�lo si� budzic do zycia. A poprzez 
wizerunek tego miasta odslonil system panstwa opartego na przemocy, 
kt6rego granice opuszczal kontent, iz uwolnil si� od „zdzierstwa, przy
krych rewizji i twardego tonu pruskiego". 

Z dalszej, dwuwiekowej nieomal perspektywy Bohuszowy opis Sliiska 
odgrywa pozytecznii rol� cienia, kt6ry dobitniej jeszcze podkresla blask 
bijiicy z p6zniejszych zapisk6w polskich podr6znik6w do S!iiska. 

DIARIUSZ WOJAZU JW FRANCISZKA KSAWERA BOHUSZA, 
PRAt.ATA KANTORA WILENSKIEJ KAPITUt.Y, KAWA,LERA ORDERU 

SW. STANISt.AWA BISKUPA, W ROKU 1777 DO SLi\SKAJ 

Bibl. Jag., rkp. 3562, kopia ri:kopi§mienna •. 

Roku 1777, lipca dnia 31, wyjechawszy z Warszawy, stam\lem w niedziel� dnia 

sierpnia w Wroclawiu, stolicy Slqska, panowaniu kr6la pruskiego podleglego. 

29 Diariusz wo;a.iu. (Wst�p), k.1. 
• W obecnie publikowanym tek.Scie wprowadzono dzisiejsz4 pisowni� i ,inter

punkcj�. Pomi�dzy kopiq a drukiem w 11Kronice Rodzinnej", 1885, opartym na 
innej r�kopiSmiennej kopii, zachodzq drobne r6Znice w tek.Scie; sq to poprawki 
gramatyczne i stylistycz.ne, byC moZe wprowadzone przez redakcj� pisma. 

Powy:iszy fragment Diariu.sza zawiera nie tylko opis Wroclawia, ale calego 
Slqska, tak:ie i Cieszyflskiego, przez kt6ry Bohusz przeje:idi.al w drodze powrotnej 
do kraju. Uczyniono to z my.Slq, aby ukaza(: c-alc:1 ziemi� Slqskc:1

1 tak jak jq autor 
widz.ial. 

W dalsi.ym tekScie Diariu.sza, k.l2v i k.13, napotykamy jeszcze jednq infor
macjE: zwiqzanq ze Slqskiem: ,.Piszqc o kraju Slqskim, opuScilem uczyniC wiado
moSC o monecie, bardzo potrzebnq temu, kt6ry pierwszy raz za granicE: wyje:idia, 
bez kt6rej zawsze zedri\ i zawsze oszukajq zagraniczni cudzoziemca. Chocia:i mo
neta nie ma statecz.nego w :iadnym kraju kurisu i ten oo.wisl ad woli i upodobania 
panujqcego, nie ad rzeczy bi::dzie wiedziel:, jaka teZ w czasie woja:iu naszego 
moneta kraj6w, kt6rf:dysmy przejeZd:iali, byla kurentna. 

W krajach pruskich rachunek pospolity jest na kurant - talary d grosze [ ... ) 
Czerwony zloty 1 = 3 ta!ary = 72 gr = 90 Bemen [bema!c]. Talar 1 - 24 gr -
= 30 Bemen''. 

Autor rozwodzi sif: dlu:iej nad obowii\ZUji\CYm systemem monetarnym, sporZ4-
dzajqc nawet odpowiednie rubryki. 

B - ,,Sob6tka" t/69 
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Polakowi, kt6ry po wlasnym przejei:di:ajqcy siE: kraju, najwiE:cej jeZeli przed 

bramc\ mia:sta. k.t6rego dla ceremonii o imi� swoje spytany bE::dzie, bardzo siE:: zdaC 
musi rzeczq przykrc1 przed ka:Zdym, a osobliwie granicznym miastem, stawaC przed 
akcyzowym domem, byC egzaminowanym, otwieraC wali.z.y swoje i kufry, aZeby 
przez rewizora przejrzane i rozrzucone byly. Wielka grzeczno.SC, kt6r,:\ oplaciC 
trzeba, jeSli mia,wszy ostro:ZnoSC, w pierwszym nadgranicznym miasteczku oplom
bowania rzeczy swoich, to jest olowianq pieCZE::Cict zapieczE::towania przez akcy.inika, 
pozwolq da ober.Zy zajechaC bez rewizji, ale za to tarn zaraz rewidowC bE::dq. Re
wizja zaS ta SaiSlejszq lub leks2.q b�dzie w proporcji da.rtku, kt6ry juZ niby za pra
CE: ofiarujq wojaZerowie. 

W Prusiech osobliwie tysiqczne przez Francuz6w, akcyz i poczt arendarz6w, 
zdzierstwa sq wymySlone spasaby. Ba pr6cz kilku bilet6w atestujqcych, za kt6re 
zaplaciC trzeba jeszcze (czego gdzie indziej nie ma), trzeba daC zastaw albo, jak 
on.i nazywajq, fant, to jest: jeden lub drugi czerwony zloty, niby to warunek, i.e 
jak przyjechal bez tawar6w pod akcyzE: nie podpadajqcych, tak wyjedzie, i z da
nego fantu wz.iqC attestaitum, za kt6rego przy wyjeZdzie z mlasta pokazaniern 
w drugiej bramie, z patrl;\ceniem jednak:Z.e kilku groszy i umySlnym mitrE:Zeniem, 
nazad go powr6c(}. Podobny fant przyje:Z.d:Z.aj.:}c do pierwszego granicznego mia
steczka daC trzeba, kt6ry sif; odbiera w ostatnim granicznym miasteczku wyje:Z.
di:ajqc, ale tarn tyle sif; paspolicie czyni trudnoSci, zwlaki, cz�sto teZ zagubi si� 
i karteczka attestujijca w pierwszym miasteczku wzif;ta, Ze padr6:Z.ny sprzykrzyw
szy sobie ten przecü\g, a z drogij spieszijcy si�, nie rozumie, aby jeden lub dwa 
czerwone zlote tyle wyciijgaly z.achodu, i odrzeka siE:, a ten zysk na akcyi.nik6w 
idzie, niby z przypa,dku. 

Kr·aj Sll;lski, kt6ry od !KE:pnej 1 do Wroclawia przejeidialiSmy, ma grunta lijczne 
i iyzne. Sytuacja miejsc widakowi bardza mila. Las6w nie ma, pröcz gdzieniegdzie 
menaZOwanych ,gaiczk6w, a jednak patrzqc na dal zdaje siE: byC caly w lasach. A to 
dla dr6g, kt6re nie tylko na pocztowym trakcie, ale na wszystkich ad miasteczka 
do miasteczka dr6Zkach drzewami, gdz.ie indziej w jeden rzqd, a miejscami we 
dwa sq sad:zmne. Nie trzeba jednakZe rozumieC, aZeby drogi, dlatego Ze Sl;l abszerne. 
byly podr6:Z.nemu wygadne. Trzeba wzg6rkami, dolami albo po piasku, albo po gleju 
jechaC, wybitymi przez wozy furmafu.kie· wqdotam'i, a jeieli gdzi.e .si� przez mil� 
lub wiE:cej brukowane znaJdl:\ drogi, te kolami tak Si:\ popsute, Ze paw6z, konie 
i siebie podr6Zny menaZujqc, noga za nogq jechaC musi. ChociaZ w tym sabie 
pracy nie zadaje wojaZer, poniewaZ pocztylion (nie tak jak w Polsee) ani na.dziejq 
wytszego trynkgeldu, anJ lajaniem i grai.bq do Spieszniejszego jechania nie da si� 
nam6wiC. Na poczta-ch prE:dkaSC ekspediowania si� nie ad regulamenrtu pocztam
tawskie,go, ale ad grzecznoSci paczt-sekretarz6w zawisla; najprE:dsza jest wyjechaC 
w godzinE": pa przyjeZdz.ie. Traktiernia jes-t zawsze od poczty addzielona; podr6Zny 
chcqcy posilku znalei.C go na poczcie nie moie, szukaC za.s ga musi pa traktierniach. 

Wroclaw, po lacinie Vratislavia, ad Wratyslawa ksiqi�ia czeskiego, kt6ry je 
ufundowal, stalica kraju Sll;lskiega, najprz6d do ksiq:Z.l;lt szwabskich nalei:qca, gdy 
w XIII wieku przez Tatar6w spalana byla, mieszkail.-cy poddali si� pod protekcj� 
kr616w czeskich i bardzo wiele padcz.as domowych wojen wycierpieC musieli. Cho· 
ciaZ pod protekcjq b�dqce, z.achowalo sabie przywileje wolnega miasta cesarskiego 
i rzqdzilo si� na ksztalt wolnej, malellkiej Rzecz[yJpaspolitej. Po Smierci Karola VI 
w r. 1741 2 wzü:;te wprz6d padejSciem przez kr6la pruskiego, raku nastE:pnego trak-

1 od K�pna. 
2 W tekScie ,Jl{raniki Rodz.innej" paprawiano na rok 1769; Karai VI, cesarz 

(1685-1740). 
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tatem wroclawskim przez cesarzowq ustqpione, pod panowaniem pruskim zo.staje 
teraz. Biskupi wrocla:wscy, zwani zlotymi biskupami dla wielkiich przychod6w 
swoich, jeSli teraz dla umniejszenia intrat swoich zlotymi zwal: s-i� nie mogq, doSC 
jednak jeszcze majq, aby srebrnymi ich nazywano. To miasto, nad ujsciem rzeki 
Odry i Olawy leZqce i dabrze zewszqd fosq, walami, murem i bastionami ufarty
fi'kawane, malo ciekawo�ci wojaZerawi ofiaruje. Kta chce widzieC nie malowanych 
w abrazie Niemc6w, ale Zywych, w aryginale, tak jak przed trzystu laty chadzili, 
niech widzi wrocla:wskich obywatel6w. Lud caly handlem lub rzemioslem zatrud
niony nie zna prawie rozrywki, ad kt6rej nawet akcyz� placil: musialby. NJe jest 
ta wymysl, ale istna prawda. Kto by chcial jednega da siebie wprowadziC muzyka 
i drugiega, a sam trzeci nawet gralbyS, musi pad sztrofem 3 aznajmiC a tym akcy
zie i taksq generalnq wyznaczony akcydens zaplacil:. Na twarzach abywatelskich 
prawdziwej nie widaC wesoloSci. PrzytomnoSC licznega Zolnierstwa zda si� im t� 
bojaZl1. wraiaC. SpokojnoSC i cichoSC pa ulica,ch bardw wielka. Ulice bardza Wc\,S
skie. Domy pruskim murem budawane bez :iadnej sq proporcji; gdyby wy:iszymi 
byly, uszlyby z dala za piramidy egipskie. Jeden tylko w calym mieScie jest palac 
pewnega ksi�cia, i to na prywatnej bardzo uliczce, gustem teraZniejszym muro
wany. Ka.Sciol6w katolickich jest kilkanaScie. Prym mi�dzy nimi trzyma ko5ci6l 
ex-jezuit6w, k0Sci6l i collegium cum universitate, przez Leopalda cesarza budowa
ne, a przez innych kol1.czone dobradziej6w, Sc\ wielkie i wspaniale. Obserwatorium 
mialo byl: kiedyS w instrumenta matematyczne opatrzane, ale i znaku ich ter-az nie 
ma. Powiadano nam, :Ze w czasie wojny przez Z.olnierstwo zlupione zostalo. JeSli 
temu wierzyC, prawdziwie musieli byC astronamami :iolnierze, kt6rzy si� na tak� 
zdobycz pokusili. Biblioteka w proparcji mieszkania tego jest bardzo nikczemna, 
malel1.ki pokoiczek calq zamyka bibliotek�, a ksh:gi, wyjqwszy Acta Sanctorum 
Bollanda i kilku innych moZe w kqcie gdzieS zarzucanych, albo na ziemi pylem 
zasypanych, lepszego nie warte lasu nad ten, kt6rego doSwJadczyla slawna ona 
aleksandryjska biblioteka, przez tyla wiek6w zbierana, a spalona od Omara, het
mana tureokiego. A Garampi 4, nuncjusz w Pol:sce, pawracajQC do Wloch na Wro
claw, a odwiedziwszy t� bib1iotek� pawiedzial: ,,Lepsza w nich kuchnia niZ biblio
teka"; ja zaS, com r6wnie byl w bibliotece i w refektarzu, sprawiedliwiej powJe
dzialbym: r6wna u nich kuchnia i bibHoteka, to jest obie rzeczy nie da rzeczy. 
Podobno i bibliotek� czy nie r-ozebr,ali Zolnierze, tak jak instrumenta rnatematycz
ne; powiadajq niekt6rzy

1 
:ie ona byla takq przed wojnq, jak,:\ i teraz. 

iK:oScioly dysydenckiie Sw. ElZbiety i $w. Magdaleny dui;e i obszerne, nie nam 
godnego ciekawoSci nie pokazaly. Opuszczane, ciemne, samymi stolkami i lawkami 
zarzucone wewn,:\trz, nie postaC kaSciola, ale du:iej widokowej sali reprezentujc1. 

Godny wiadomoSci jest tarn fundusz na dwunastu kupc6w, kt6rzy niew.innie 
zbankrutowawszy, w pi�knym na ten konie<: wystawionym budynku wygodne a:i 
da Smierci Zycie przep�dzaC mogq� 

Nie, eo by na.s dlu:Zej w Wroclawiu bawilo, nie maj,:\C, wyjechaliSmy do Drezna 
dnia 15 currentium 5, bardzo ukontentowani, ZeSmy nazajutrz w nocy granic� pru-

3 pod sztrofem (z niem. Strafe) - pod karci� 
4 Giuseppe Garampi (1725-1792), uczony i polityk, kierujqcy si� wytycznymi 

papieZa Benedykta XIV. Prefekt watykailskiega archiwurn, kt6re pad jego kie
runkiem zostalo po raz pierwszy systematycz.nie skatalogawane. W 1772 r. nuncjusz 
w Polsce1 w 1776 r. w Wiedniu, w 1785 kardynal. Par. Lexikon für Theologie 
u. Kirche, t. IV, Freiburg l960. 0 Garampim pisze tak:ie J. N. K o s s a k o w s ki 
w Pami�tniku, s. 458, 459. 

5 dnia 15 currentium - bl,:\d, chodzi bowi.em o 5 sierpnia. Por. przypis 22 da 
artykulu. 
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skc) porzucili, uwolnieni od zdzierstwa, przykrych rewizji i twardego tonu pru
skiego. 

Na trakcie nam przypadlo miaJteczko Görlitz 6, slawne reprezentacjc) Grobu 

PaOskiego. Emeryk, burmistrz görlicki, przed stem laty peregrynowal kilkakrotnie 

do Jerozolimy, skc)d powr6ciwszy, wystawil w tym miasteczku na imitacjE: Grobu 
Pallskiego tarn widzianego kaplic� za miastem w teji.e odlegl<0Sci, w jakiej Kalwa
ria byla od miasta Jerozolimy, Zdalo si�. ie tarn calc1 znajdziemy reprezentacjE:,' 

jeSli nie calej ME:ki Pati.skiej, przynajmniej Grobu, ale nie z tego wszystkiego. 

Prosta i ciemna kapliczka bez iadnej ozdoby pr6cz kilku malerikich obraz6w. Na 
g6rze rynna niby, kt6rq krew Baranka Wielkanocnego Sciekala. Drewniane koScie, 
niby w kt6re o sukni� Chrystusowq ZOlnierstwo gralo. Trzy doly w ziemi, niby 
dystancja trzech krzyZ6w, jaka byla na Kalwarii, i ty,m ikilka podobnych balamuctw 
cah� osobliwoSC skladaly. Dalej na murze zarysowany znak niby dlugo.Sci Chrystusa 
Pana wzrostu, ktöremu r6wnego dotc:\d nie bylo, ale albo wi�kszy byl, albo mniej
szy, choC si� kilkadziesiQt tysiE:CY ludzi um)'Slnie mierzylo. I to niby tarn za cud 
majq, jakby nie wiedzieli, :ie do jakiejkolwiek bqdZ miary czlowJek Zywy nigdy 
nie dojdzie. Wlosy, wyprostowanie si�, skrzywienie si�. opuszczenie si� i tysic:\C po

dobnych przyczyn znaleZC moZna da zadysputowania, Ze ten a ten czlowiek nie 
dochodzi aZ da wloska jednego determinowanej miary, TyleZ bylo takie chowaC 
ooobliWOSci, jak wlosy i warkocz pokaz.ywaC !Kleopatry, miecz, kt6rym zabity 
A!bel, albo papuciie Adama� z dodatkiem, :ie to nie sq rzeczy same, ale tylko ich 
reprezentacja. Rzecz dziwna, dysydenci, kt6rzy na poboine zdrady i zmySlone cuda 
na poczQtku biC zaczqwszy, potem na prawdziwe uderzyli, koilczq teraz na podob
nychi:e szalbierstw i balamuctw udawaniu. To prawda, Ze oSwiecefu;j z nich sami 
siE: z tego Smiejq, magistrat zaS pozwala na to, bo to im przysparza pieni�dzy 
cyrkulujqcych, poniewai: ka:Zdy z cudzoziemc6w i do skarbony wloZyC, i inspekto
rowi kilka zlotych daC musi. Ksit:ga duZa i wszystkie Sciany ol6wkiem sq zapisane 
imionami tych, ktörzy przez ciekawoSC tarn byli. T�sknic� z widzenia tych bala
muctw rozrywa i bawi dyskurs inspektora, z fundusz.u na tym miejscu siedzqcego. 
Imaginuje niemieckiego pedanta, z dlugq perukQ, slowo od ,slowa o p6l mili kla
dqcego, cah\ historit: M�k.i Pailskiej ZaloSnie i w tym sposobie, jakby da pierwszy 
raz o tym slyszqcych opowiadajqcego, gesta, oddech, obr6cenie twarzy, wszystko jak 
z partytury. WidzialeS machin�. widzialeS ,inspektora, ile razy przyjedziesz, tyle 
razy slowo do slowa, na tyll1Ze miejscu, tymZe tonem, z tqZ postawq powt6rzyC 
gotowego". 

Olomuniec, przez kt6ry na powr6t do Polski przejeZd:ZaC trzeba, jest to spo
mi�dzy austrJackich fortec nie tylko w Morawii, ale i w calej Au&trii jedna z naj
mocniejszych, troistym walem i fos,l obronna, a dla bliskoSci nieprzyjaciela teraz 
aktuamie wojujqcego z wielkq ostroZnoSciq str.ze:Z.ona. Ww�dzie szylwach6w [!] 
po walach pelno, zatoczone armaty, Zolnierz przy nich z zapalonymi lontami lozu
jqcy si�, gotowoSC wszelkq tak, jakby za godzin� ataku spodziewaC si� miano. 

wojn�. nie slodki pok6j pokazujq. 
Z Olomuflca jechaC bezpiecznie nie mogqc na Troppaw� 8, gdzie SiE: we 30 000 

kr61 pruski aktual.nie znajdowal 9, przykrymi wqwozami pomi�dzy g6ry karpackie 

6 Tj. Zgorzelec. Bohusz bawil tu z 5 na 6 sierpnia, sk,oro 5 opuScil Wroclaw, 
a 7 sJerpnia rano byl jui. w Dreinie� 

„ Ze Zgorzelca a.utor wyruszyl w dalszq podr6Z do Drezna, Pragi itd., by p6Zmt 
jesien.iq przez ziemiE: cieszyl1.Sk<\ wr6ciC da kraju. 

8 Tj. Opaw�. 
9 Ten stan wojennego pogotiowia wywolala bliska juZ wojna pomiE:dzy Austriq 

i Prusami o sukcesj� bawarskq (1778-r1779}. 
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1 uprzykrzonq drogq stanqlem w Cieszynie, mieScie stolecznym tego imienia. Mia

sto nikczemnie zabudowane, najwiE;J:cej dom6w drewnianych, ulice wqskie i blotni
ste. W czasie teraZniejszej wojny Kroaci garni.zoo w nim trzymajq. 

Z Cieszyna przyjechalem na dawniejszq granicE;J: polskq do miasteczka Bie
licz 10, a z drugiej strony rzeczki miasteczko dawniej polskie, Bielsk 11 zwane. 

Oba ,te mias.teczka ledwie tym imieniem nazwane by{: mogc1. Rzecz dziwna, 
gdzie siE;J: tarn barscy mieSciC mogli? 12 Ulice tak wqskie, Ze gdy siE;J: w6z jeden 
z drugim spotka, wiele trudnoSci i ludz.i trzeba na podwindowanie jednego woza, 
aby tymczasem drug,i wymin&l. Nie wiem, co by z karetq bylo; ale tego siE;J: tarn 
niebezpieczel1:stwa obawiaC nie trzeba, bo nie ma, kto by z obywatel6w karet-1 
je:Zdzil. Wszyscy chodzq piechotq. 

Po odbytej w tych dwu mieScinach rewizji podw6jnej austriackiej stanqlem 
w Krak,owie, do kt6rego nim wjechalcm, jeszcze dwie rew.izje, austriackc1 i polskq, 
odbyC musialem. 

NOCH EIN WROCt.AWER TREFFEN 

Die bisher erste von einem polnischen Reisenden verfasste autorisierte Schil
derung von Niederschlesien, hauptsächlich von Wroclaw, enthält das Reisediarium 
des Geistlichen Fr. Ksawery Bohusz aus dem Jahre 1777. Bohusz O 746-1820), 

Zögling der Jesuiten und der Akademie zu Wilno, später höherer Kirchenbeamter 
und Mitglied wissenschaftlicher Gesellschaften, war Gefährte und Vertrauensmann 
von A. Tyzenhaus, war Gegner und Gefangener der Targowica-Konföderation und 
Teilnehmer an der Jasiil.ski-Verschwörung. Von Ausbildung Rechtswissenschaftler, 
Theologe und Philosoph hinterliess Bohusz Abhandlungen aus verschiedenen wis
senschaft1ichen Disziplinen, hauptsächlich aus dem Bereich der Geschichte. Manche 

von diesen Arbeiten sind verlorengegangen. Auch das Autograph des Reisediariums 
ist abhandengekommen, 'Später auch die Kopien, schliesslich wurde das Werk 
S. Stasz.ic zugeschrieben. 

Neben den zeJtgenössischen Relationen von Reisenden, die Schlesien besucht 
haitten, wie z. B. die Aufzekhnungen von Jan Ossoliil.sk'i aus dem Jahre 1779, 
Jan Nep. Kossakowskis aus dem Jahre 1781 und S. ,Poniatow.skis, des königlichen 
Neffen, von 1785, bildet Bohusz's Diarium dank den darin enthaltenen Realien 
ein kostbares Zeitdokument. Der Verfasser dieser Aufzeichnungen war ein scharf
sinniger und unvoreingenommener Beobachter, eheT kritisch als leichtgläubig, be

lesen und wissbegier,ig, hatte Sinn für Humor und .satirische überspitzung. Obwohl 
Schlesien nur ein Transitland seiner Reise nach Frankreich war, schenkte Bohusz 

seine Aufmerksamkeit allen Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens: den 
Sitten und Gebräuchen, der Wirtschaft, Kultur und Politik. Eine Handschrift 

des Diariums befindet sich in der Jagellonen Bibliothek in Krak6w. 

10 Autor ma na mySli Bialq. W wydaniu Kraushara jest "do Bielicy". Tekst 
Kraushara wykazuje duZe, zasadnicze r6Znice wobec tekstu kopiii. 

11 Tj. Biel,sko. 
12 0 pobycie konfederat6w barskich w Cieszynie por. L. B r  o Z e k, Slq.sk 

w pami�tnikach Staszica {Zaranie Slqskie, 1935, nr 4). 




