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LIST DO REDAKCJI

Warszawa, dn. 28 września 1971 r.

Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł p. Stefana Gabera pt. Nieznany 
pobyt Józefa Andrzeja Załuskiego w  Lotaryngii w  roku 1756 (PL 1971, z. 2, s. 133— 
136), oparty na dokumentach odkrytych przez Autora we Francji.

Trudno nam się jednak zgodzić z p. Gaberem, jakoby ów pobyt Załuskiego 
w Lotaryngii był istotnie „nieznany”. Już w życiorysie Załuskiego opracowanym  
przez Friesego (a wydanym w 1928 r. pod nazwiskiem Janockiego, w  przekładzie 
Kantaka) podróż ta została szczegółowo omówiona na dwóch stronach (25—27). 
Wspominają o niej i późniejsi badacze życia Załuskiego, jak Baranowski (Biblioteka  
Załuskich. Warszawa 1912, s. 33), Bańkowski (Biblioteka Publiczna Załuskich i je j 
twórcy. Warszawa 1959, s. 34—35) czy ostatnio Kupść (Z dziejów fundacji B iblio
teki Załuskich. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1965, s. 271—272). Tak więc zdanie 
p. Gabera, że „nikt jeszcze nie pisał o tym drugim pobycie w Lotaryngii”, mija 
się z prawdą.

Posiadamy też w  kraju obfity materiał źródłowy do omawianej sprawy, a mia
nowicie przechowywaną w Bibliotece Narodowej korespondencję Załuskiego (nb. 
będącą również cennym źródłem do głównego tematu interesującego p. Gabera, 
jakim jest dwór polski w Lunéville). ,

Otóż wymieniony wyżej życiorys Załuskiego w połączeniu z jego koresponden
cją pozwalają ustalić dokładnie itincrarium. Załuski wyjechał z Warszawy w  pierw
szych dniach października 1755, udając się przez Wrocław, Pragę do Drezna, gdzie 
spędził parę miesięcy zabiegając u dworu o swoje interesy. Wiosną wyruszył do 
Lotaryngii i przybył do Lunéville „w sam dzień obchodu ś. Stanisława”, czyli 
8 maja 1756. Według Friesego przebywał tam 6 tygodni, a następnie udał się do 
Paryża, gdzie bawił prawie rok (według p. Gabera „trudno to stwierdzić [że był 
w Paryżu] w dzisiejszym stanie badań”). W lecie 1757 wyjechał do Belgii i Holan
dii (Bruksela, Amsterdam), głównie dla załatwienia tzw. sukcesji brabanckiej, czyli 
spadku odziedziczonego tam przez bratanka, Franciszka Załuskiego. Wracał do Pol
ski przez Bonn, Mannheim, Heidelberg, Monachium, Wiedeń, wszędzie się zatrzy
mując dłużej. W Krakowie stanął 19 marca 1758, a następnie powrócił 'do Warsza
wy. Tak więc w sumie podróż Załuskiego trwała 2 i pół roku.

Doceniając zatem w pełni ciekawe zagraniczne odkrycia p. Gabera uważamy, 
że nie można o nich pisać w oderwaniu od istniejącej literatury i źródeł krajowych.

Na marginesie pozwalamy sobie jeszcze zwrócić uwagę na drobne błędy w  ar
tykule p. Gabera. „Grand prévô t” to nie „burmistrz” Saint-Dié, ale proboszcz infu
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łat kolegialny lotaryńskiej St-Dié, podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i po
siadającej jurysdykcję biskupią. „Minimes” zaś to minimici, zakon istotnie założony 
w 1435 r. przez Franciszka a Paulo, ale nie należy ich mylić z minorytami, czyli 
po prostu franciszkanami.

Pozostajemy z wyrazami prawdziwego szacunku 

Bogumił Kupść, K rystyna Muszyńska


