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MATERYAŁY.
L is ty  p o ls k ie  ś lą sk ie  z X V I. w ie k u .

Z dawnego archiwum Oleśnickiego przeszły do królewskiego ar
chiwum w Wrocławiu pomiędzy innemi dość liczne listy czeskie i po 
części polskie z XV. i XVI. wieku, wystosowane do książąt Munsterberskich 
i Oleśnickich, oryginalne z niewielką, o ile sądzić można ilością kopii, 
zawierających odpowiedzi od księcia albo z kancelaryi książęcej. Listy 
czeskie są znacznie liczniejsze,co tłumaczy się rozpowszechnieniem języka 
czeskiego jako piśmiennego na Śląsku i w Polsce; listy i papiery polskie 
poczynają się w wieku XVI., z początku napotykają się nie zbyt często, 
od połowy XVI. wieku liczba ich wzmaga s ię ; tu podają się, z jednym 
wyjątkiem, pisma polskie tylko z pierwszej połowy wieku XVI. Pomię
dzy niemi zwracają na siebie uwagę listy familijne, będące owocem 
związku małżeńskiego księcia Janusza z Krystyną Szydłowiecką, córką 
znanego kasztelana krakowskiego Krzysztofa Szydłowieckiego z r. 1536, 
ale z tego roku przechował się tylko jeden list, potem korespondencya 
się urywa, dopiero r. 1545, w którym urodził się syn Karol Krzysztof, 
i r. 1546, kiedy sprawa majątkowa i działów Szydłowca była na porządku 
dziennym, listy są częstsze. Ów list z r. 1536, najrychlejszy z familij
nych, pisała matka księżny Krystyny, pani Zofia z Targowiska, wdowa 
po Krzysztofie Szydłowieckim, do księcia Janusza; potem niema listów 
aż do r. 1546. Ponieważ w liście z r. 1536 i W listach z lat 1546 
i 1547 głównie chodzi o sprawy majątkowe, więc zdawaćby się mogło, 
żę niema przerwy w korespondencyi, i że list ów najwcześniejszy nie jest 
z roku M. D. XXXVI., ale M. D. XXXXVI, że więc wkradła się po
myłka, jednakże obstaję przy roku 1536, już dlatego, że porozumie
wania o posag ks. Krystyny wnet po ślubie były w porządku rzeczy, 
a potem, że w liście są ukłony dla matki księcia Janusza, a ta r. 1546 
już nie żyła (- |-  1541). Bądź co bądź, uderza, że wnet po ślubie ks. 
Krystyny z ks. Januszem jest tylko jeden list i to z r. 1536, a potem 
długa przerwa, ale wogóle dużo listów jak się zdaje, zaginęło, nie tylko 
familijnych, ale i innych, n. p. nie ma listu, jak się zdaje, ciekawego, 
w którym książę dopomina się, aby >panna Kachna« własnoręcznie pi
sała do niego w jakiejś tajemnej sprawie, tylko są napomknienia. Listy
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i papiery czeskie i polskie pochodzące z archiwum Oleśnickiego, oddane 
mi przed kilku laty do przejrzenia i regestowania, były w niemałym 
nieporządku, bez związania w akta, bez znaków kancelaryjnych i bez 
wskazówek, więc w tym nieładzie mógł się niejeden papier zarzucić lub 
w nieswoje dostać miejsce. Ale pomimo wszelkich szczerb i braków, 
ogłaszam listy, które się przechowały, gdyż dotąd nie ogłaszano listów 
polskich ze Śląska albo pisanych do książąt śląskich; wogóle nie ogła
szano pism z wieku XVI. pochodzących ze Śląska. Jedyny pewnie wy
jątek stanowi dokument z Kruczborka z r. 1586., który ogłosiłem 
w Archiv für slavische Philologie (V., 465.).

W końcu dodaję uwagę, że ogłoszone tu dokumenty w niczem, miano
wicie w ortografii nie są zmienione, interpunkcya tylko jest ujedno
stajniona.

W ładysław  Nehring.

1. List wdowy pani S z e l in g  do księcia Münsterberskiego etc.
Data niewiadoma.

Oszwÿeczone Wÿelmozne, a mnie Myelosczÿwe Xzÿansze.
Zaleczywszy slvszbÿ swoÿe nanisze do laskÿ W. M. mego Mÿelo- 

sczÿwego Pana, wÿenszvjancz (sic) W :X .W . laskÿ Boskÿ szdrowÿa itd.
Mam zato, mielosczÿwe a wÿelmoszne Xzÿansze, vboga wdowa 

oszÿeroczÿala wespolek ÿ zdzÿathkami swoÿmÿ, zesz Wasza Xzÿan- 
szencza mielocz (sic) Krzesczianskÿm panem, pomniecz bendzÿesz ra- 
czel (sic) powÿnnoscz szwoÿe, kthora Pan Bog roskazacz raczel 
Przeloszonemu kaszdemv Deutoron. I : Audite illos et iudicate iuste
(i t. d. cytat cały wypisany) A ÿsz to wÿele krocz mansz moÿ 
niebosczÿk ÿessdzyel proszancz, abÿ mogl mÿecz sprawÿedliwoscz 
sthroni rekoyemsthwa za dlvg wlasnÿ, ktorÿ belo wÿnno (sic) men- 
szowÿ memv nieboszczÿkowÿ sza woly : pyencz szeth szlothÿch ÿ thrzÿ- 
dzÿesczÿ zlothich monethÿ, za kthore renczel Pan Hannus Gawfron 
czu Iannussdorf, kthori ÿesth pod poslvszensthwem Waszÿ Xzÿan- 
szenczÿ Mielosczÿ. Na ktorego szalvÿe obczÿenszliwÿe przed oso- 
bam Waszÿ Xzÿanszenczy Mosczÿ ÿ prosze, sznim nieodwlocznvÿ 
sprawÿedliwosczÿ, ÿako goscz (sic), bom vboga wdowa szÿelnam *) skode 
ÿ naklat podÿela dla nieszaplaczenia tego dlvgv, za ktori renczel tento 
Pan Hannus Gaffron ÿ z ÿnszimi, na czo mam ÿasne listÿ. A ÿze bi 
mi bel placzien, mam za sobam iasne prawo, gdzÿe thak mowÿ : spe : 
saxo: iuris. municipalis : Mai de arti: XXXI. in glo: Quod si contingat, 
quod vnvs pro omnibus solvere competitur totam summam, relinquietur 
(sic) sibi actio conthra alios fideiussores extorquiendi (sic) sortes illorum 
cet. A tak niechaÿ Pan Hannus Gawfron sobÿe szvka drugich, ÿa uboga 
wdowa prosze atque iterum prosze sznim o sprawÿedliwoscz nieod- 
wlocznv (?), w czim niewanthpje (sic), ze to Wasza Xzÿanszenczÿa 
Myelos (sic) vczinicz raczÿs (sic). Nanisza slvga W. X. W. Gÿervsza 
Selingowa z Warti.

Uwaga. List ten umieszczony był pomiędzy papierami z r. 1507 a 1513.

1) silną.
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2. List P i o t r a  S ierrm n a  do brata z r. 1513. Treść w  części 
bałamutna.

Moy łaskawy panie Braczie, służby me lascze W. M. zaleczam etc.
Z niemałym zaliem ssam tego wsisczj przyaczelie W. M. vziuamy, ze 
W. M. tak czestymy odkłady tich rokow biwas zatrudnion; czo sie 
wthym dzieie, rozumiecz niemogam. Wsakos yz sie tak xziazecziu J. M. 
podoba, tho yuss tak mussi bicz. Jam bel nathym, y z inssemy przya- 
czioly W. M. dziss z domu swego wyechacz, acz barzo trudny y pra- 
czamy J. M. pana swego barzo obcziazony, wsakos W. M. kwoly iuz 
bym tho bel na stronę odłozil. Czo sie tego roku, który Xziaze J. M. 
pokładacz raczj, doticze, Moy mięły panie Braczie, ssam od nas żadnego 
przyaczielia ku themu czassu miecz W. M. nie bedzies mogl s przi- 
czinii they, iz kroi J. M. Polskj nowo obrani w Cracowie 17 January 
coronouan bendzie y zaras siem walny trzimacz bendzie raczel. Przy 
ktorey coronaciey y siemie ya z Je Mtiam panem swym bicz musse 
a inssy powinouaczj a przyaczielie W. M. każdy dlia potrzeb swich 
tham thes bendam. Zathym sie dobrey przyasni W. M. zaleczam. Dan 
w Siemuni w piątek przed s. Mikolaiem roku 1513. W. M. ziczliwy 
brath Piotr Siemunskj z srenska (?)

[Adres:] Urodzonemu panu Janowj Siemunskiemu na Skalegach (?), 
Panu a bratu mnie l&skauemu y mile(mu).

3. Zażalenie panów S t e g o w s k ic ł i  naksienią Trzebnicką z r. 1526 (?)

Mieloszcziwe, Naiasznieisze Xziaze Wielmożne,vnizone nasze zasługi 
do Wielmożni laski W. M. Xziazeczi Mieloszczi pilnie a pilnie zalieczami etc,

Przyachaliszmi thu przeth oszobe naiasznieisza a wielmożna W. 
M. Xziazeczi Mieloszczi krziwdi nasze y zalobe cziniacz na theraznieisza 
Xzienia Thrzebniczka, od kthori nasz pothkala nieleda zelziwoszcz besz 
wszelaki prziczini do złego dania, isz ona sziosthre nasze vczciwa, po 
kthorazmi thak prethko niemogli ziachacz dlia thrudnoszczi szwich, ktho- 
ra z dziecinsthwa szwego vchowala szie w klasthorze przi nieboszcziczi 
cziothcze naszi, która szie tho sziosthra nasza zabawiela bela na mali 
czasz przi sliachethnim panu kanczlierzu przeszkim (sic) Thrzebniczkim. 
Zakazała mu iey chowacz, wignacz ia roszkazala, rzeczi iey chcziala 
wirzuczacz za nian s Thrzebnicze. Athak proszimi y zadami Wielmożni 
y Naiasznieiszi W. M. Xziazeczi Mieloszczi, abiszmi thego prziczine 
wiedziecz mogli y sprawiedliwoszcz mogli othrzimacz, dlia kthori przi
czini nasz poczcziwi naród polszki thak lekko powazela y poważa, mało 
na thim maiacz, czo oth ni nasze poczcziwa cziothke nieboszczicze po- 
thikalo nieszlusznie, czego nam nigdy nie dowiedzie swadkam(i), gdi the
go czasz bedzie, o kthori czasz proszimi W. M. Wielmożni a Naiaszniei
szi Xiazeczi Mieloszczi, abi nam bel naznaczoni do sprawiedliwoszczi. 
Poniewasz szie nam dalieko prziiezdzacz, nicz thedi niewatphiemy 
o łaszczę a sprawiedliwi W. M. Xziazeczi Mieloszczi, ze tho othrzimami
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v Naiasznieiszi a Wielmożni oszobi W. M. Xziazeczi Mieloszczi. Zacze 
(sic) mi wsziszczi Pana Boga prosicz chczemi za Wielmoznam a Naia- 
sznieiszam oszobam W. M. Xziazeczi Mieloszczi y wiecznimi czaszi slu- 
zicz. S thim powthore slusbi nasze vnizone do Wielmożni a Naiaszniei
szi Xziazeczi Mieloszczi W. M. zalieczami etc. W. M. naniszi sludzi na
szego Naiaszniego (sic) a Wielmożnego Xziazeczia.

Jan Stegowski, Woiciech Stegowski, Bartosz Sthegowski.

Data powyższego pisma jest niepewna. Sekretarz Księcia Karola Miin- 
sterberskiego na odwrotnej stronie podania zapisał te słow a: Clag und B e
schw er w id’ die Frou Ebtissin Herrn Polacken; Polak oznacza w  języku ów cze
snym  mieszkańca królestwa Polskiego. Z archiwum Oleśnickiego przyszedł ten 
arkusz pomiędzy listem  z r. 1524 a podaniem do Księcia z r. 1527, z owego 
też czasu będzie i pismo panów Stegowskich. Co się tyczy zażalenia, zob. Zeit
schrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens von Grünhagen 
Band 24, 1890 str. 2, w  rozprawie dr Wutke’go »Nationale Kämpfe im Kloster 
Trebnitz«. Ostatnią przeoryszą Trzebnicką z rodu Piastów była Anna II., k s ię 
żniczka Opawska +  1515, (Grotefend, Stammtafeln XI., N. 28; po niej nastąpiła 
Jadwiga (J) von Geissler -f- 23. stycznia 1526, potem Jadwiga (III.) ,vonLogau  
- f  1536. (Bach, Gesch. des Klosters Trebnitz str. 65 n ).

4. List Jana Rarowskiego do książąt Oleśnickich z r. 1529.

Zalyeczywssy nanysse slvzby swe w laskę Wassey Xiazeczey 
Msczy etc.

Oświecone a Jasnye wyelmozne Mscziwe Xiązeta. S pisany a W. X. 
M., które mye dosslo, wyrozvmialem dobrze, iss W. X. M. iestesczie 
k temv chetlywy, sprawyedlywoscz mi vczynic z Mykolayem Ramstyem, 
czego iakom iest wdzieczen, tak tess W. X. M. za to ossoblywye dzie- 
kye (sic) a prosse, aby mi to zadney nyelasky W X. M. nyeprzinosilo, 
yss tam przed W. X. M. na ten czass prze chorobę, swa, która na 
mie pan Bog dopvsczyl, stanącz kv tey sprawve nye mogę, wssakze
0 W. X. M. mam nadzieye dobrąm, iss sie W. X. M. podivg obyetny- 
cze sswey przeczywko mnye zachowacz bedzieczie raczily. Abowyem 
sswagier moy Nowodworsky vczysska mie nyelyadaiako *) o to, czom 
mv ia wynyen, ktorego gdy Ramsset vspokoy, tedy ia tess bede myal 
pokoy od nyego. A co sie tknye tych lystow, które sąm przi Iurdze 
Derowskym, 2) tedy W. M. X. prosse, zeby ye Derowsky do kancelia- 
ryey W. X. M wlozil, a tam nyechay lyezą dotąd, ass sie ta sprawa 
dokończy, czosmi Ramstya ręczyły. A tego Nowodworskiego prosse, 
Mściwe Xiazeta, zebyssczye W. X. M. raczily wkazacz w Iankowycze, 
w statek Ramstyow abo zdecretu W. X. M., nyechay siedzy tak dlvgo, 
ass pienyądze polozy. A s tim M. X. M. pilnie prosse, abym w lasscze 
W. X. M. zawsse chowan bel. Dan z Piasków w dzień s. Pyotra
1 Pawia anno 1529. W. X. M. slvzebnik nanissy Jan Rarowsky 
z Ratay 3J.

9  Wyrazy jak ten, jak ja ,  iż ,  j e s t e ś c i e  pisane są wielką literą. 
a) Zapewne w ysłaniec p. Kurów*kiego.
3j Na herbowej (?) pieczątce są litery I. R. V R (I. Parowski von Ratay?)
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(Adres:) Oświeconym a lassnye Wielmożnym Panom, Panom Ich 
Mscyam Xiazetom Mystemberskym, Grofom Klodzkym, Xiązeciy Iędrzi- 
chowy y Xyązeczyv Carlowy, Xyazetom slyaskym, olyesniczkym, a mo- 
ym Msczywym Panom.

5. List oryginalny własnoręczny pani Szydłowieckiej, wdowy 
z r. 1536, w pierwszej połowie uszkodzony.

Oszwyeczone a wysocze vrodzone Kxyąze. szluszbą szwą w. m.. 
wskazvyą, zdrowia, scząssczya gy wssego dobrego, thegobich w. m. wyer- 
nye zyczyla, yakosch tho szwemy m. panv spolv zyey m. skxyąszną 
s panyą, małżonką w. m, z moyą mylą czorką. Przythym w. m. dzyąn- 
kvyą za tho laszkawe pyszanye, kthorym myą w. m. przess lyszth 
szwoy nawyedzicz raczył, thvdzyess gy przesz (slusz)ebnyka nassego 
Alexego, czoss ya tho w. m. szwemy powolny(mi) (sluszba)my odszlu- 
gowacz chczą,

Oszwyeczone a wyelmoszne K xyą. . . .  cz raczył, abych sama przy
thym dzyalye była  y są lyszthy w. m. oddane, zem yechacz
a prz(ytem bycz myala ?), alye Pan bog z laszky szwey myą chorobą 
na. y .. . ktho . .  . (nawyedzyl, kthora) my thego nye dopvszczyla, o czym 
w. m. władykom thayno nye yesth. A wssakze nycz w thym nye po- 
chybvyą, ze yego m. Pan Woyewoda (Tarnowski) przeczyw w. m, gy 
przeczyw czorcze moyey gynaczey posthampowacz nye bandzye yedno 
wedlye rzeczy sprawyedlywey, thak ze w. m. thakye gy czorcze moyey 
na zadney rzeczy krzywda nye bąndzye, kthorą ya tham w. m. łaszczę
wyssokyey poruczam a pokornye prossą, aby yey w. m. raczył laszka-
wym a myloszczywym panem bicz.

Thak yako my w. m. raczył kxyąszną yey m. Panyą, mathka 
szwą mnye załyeczycz, Prossą za tho yako szwego mylosczywego pana, 
aby w. m. thymze obyczayem raczył mą pokorną szluszbe gy Panyey 
Hrabyney, yey m. czorky moyey gy wssech gynnich mych czorek
w laszką Kxyąsznye yey m., moyey m. panyey zalyeczicz, A ya tho 
w. m. memv mylosczywemy panv zaslugowacz bąndą. Pany Hrabyna 
czorka moyą ze wssemy szwemy syeszthrziczkamy w. m. szlusbi swe 
pokorne wszkazvyą a prossą, aby w. m. raczył bicz yem laszkawym panem.

A s thym (szyą) w. m. łaszczę poruczam, yakosch tho szwemv 
mylosczywemy panv, s kthorey prossą abych wypuszczona nye była. 
Datum na Scbmyelyowye w pyąnthek przed nyedzyelyą byalą latha 
Bożego M° d° XXXVI. W. M. sługa powolna Zophia s Targowyszka 
casthellanka krakowska etc.

6. List pana S tencla  (S tanisław a) S tern b erk a  do ks. Miin- 
sterbergskiej z r. 1541.

«

Osswyeczone a wyssocze yrodzone xyazą Panye mnye Myłosczywy. 
V. X. M. szluzbą szwą ubogą y poddaną wsskazuyą memu Myl. panv. 
Przythym v. x. m. oznaymuyą, yako my v. m. raczył rosskazacz kv-

Pamiętnik literacki. 30
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pycz ffvthro gardlye lyssye y dwanasczye kobyerczow, bylbych tho rad 
yczynyl y yezdzylem tham do Lyyblyna na yarmark a nymyalem za- 
dney yney potrzeby tham, yedno thą to, czo my v. m. rosskazal, 
y yezdzylem przy I. M. panyey Cracowskiey paniey moyey Mylosczywey, 
kthora yessth szwyathkyem moym, yzem pylnoscz myal y byegal wszą- 
dy, ssvkayącz z yey M. panyey Gracowskyey szprawczą, kthory I. M. 
myal nye mało kvpowacz, y przy panv Lowczowskyem podsskarbyem 
I. M. pana Cracowskyego, kthory ssyą thess chczyal v. m. zachowacz 
y pomocz my kypycz, bo gych thess ssam myal kylka kvpycz. Czo ssyą 
dothycze kobyerczow, nalyazlem byl v yednego Ormyanyna, iedno yss 
na stholy były barzo wąsskye y kthemy yss then Ormyanyn przyechal 
byl z mory ze Lwowa. A tham barzo mrze, thakyech nye ssmyalem 
gych kypycz y wssysczy my odmawyaly. A then Ormyanyn nye chczyal 
gych przedawacz yedno yakoby kradzyomką (sic), a thess szyą drozyl 
ssnyemy, bo gych nye ssmyal przedawacz, ze mv nye dopysczyly, y they 
godzyny go wygnano z myastha y zadnemy kvpczowy nye dopysczyly thar- 
gowacz dlya powyethrza mowego (sic). A s thym V. M. prossą, aby V. 
X. M. raczył mnye bycz mylosczywym panem. Datum in Magna Op- 
pathow feria ąuarta ante festum sti Martini proxima. Anno Dom. 
1541. yilliger yndrtanyer Stencel Sternbek J).

7. List wojewodzego O z y s w ic k ie g o  z Kalisza r. 1542.

Oswieczone Xyazetha (Jan i Jerzy) etc.
Pishalem bil kv v. x. M., za poddanim zidem Jachimem s Kali- 

sha Crolia Jeho m., ctori iesth w porvczenstwie Jeho m. pana voieyodi 
Caliskiego, proshycz y. x. m., izeby themv tho zidoyi pieniądze, ctore 
shv w canczelary v. x. M. aresthovani, bili vidani. V. X. M. raczi- 
lisczie mi wskazacz przes poddanego swego Abrama Glazera zida, ish 
tentho Gothman ze Wroczlavia dal sprave v. x. M., iakobi mial shu- 
kacz spraviedliyosczi s thim zidem Jachimem u shądv Jeho m. pana 
voievodi Caliskiego. gdis ia the spraye v. x. m. vmiem dacz, ish thento 
Gvthman nie bil nigdi przeth shądem ieho m., tilko ras i tho zeswo- 
lieli sie stroni i zapissali shobie rok przeth Jeho m. pana voievode. Dal 
thes v. x. M. the spraye thentho Gothman (sic), jakobi then zid osya- 
dlosczi zadni nie mial, gdzie ia v. x. M. the spraye daie, ish ma dobry 
ossyadloscz sham w Calishy i przirzekam v. x. M. za thego zida, ish 
praw, dosthoy a bedzie praw Gothmanovi, iesli czo winien i wpravi- 
lem go w recoiemsthwo dostatheczne. Proshe v. x. M., izebi themylho 
zidovi bila przes y. x. M. spraviedlivoscz vcziniona, a pieniądze bes 
nacladow jego bili yidani s canczelary v. x. M., gdisz thes casdemy 
poddanemy v. x. m. spraviedlivoscz nieothwloczna cziniona biva. Jesli- 
ze viecz then Gothman chcze a mieni, izebi spraviedlivosczi swi sham 
w sądzie jego m. pana voievodzinim miecz nie mogl, niechay then 
Gvthman przyedzie do Calisha na dzień s. Margorzathi przisli, jemv 
bedzie s thim zidem spraviedlivoscz nieothwloczna ycziniona. A zathim

’) Pisane Sternbek błędnie, w  później szem piśmie Sternberk.
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sze w laske etc. Datum feria sexta post octavas corporis Christi A. 1542. 
Sluzebnik Jan Cziswiczki voievodzi Caliski.

3. Skarga A m b r . P r z y b o r o w s k ie g o  na Korczewskiego z r. 
1542 (pisana przez cały arkusz).

Nayasnyeyschye a myelosczywsche Kxyaze. W . pansky Mylosczy 
schye skarza szwemv Myl. panv na Korczewskyego, ysz my lyvdzye za
hamował, dal my ye possadzacz, moye poddane bes vyny, yzem mv ya 
dały bok nycz nye wynyen any lyvdzye moy. A tak Waschj N. M. pro- 
scha, szwego myelosczywego pana, aby V. Kx. M., Myl. pan roskazal 
mv, aby my lyvdze wolnye puscziel. Myeny na mya, M. Kx. Nayasn., 
yzebym mv myal gwalth czynycz w yego domv. Jam tham żadnego 
gwalthu nye czynyel; byłem przy przjaczjeljv szwoym, który schukal 
wynowaycza szwego, yego szyna własnego, który mv sluzel, a ma szo- 
bye pan Dalyeszynsky za tho, ysch mv konya zawjotl j dzisz go nye ma, the- 
go konya. A wschakze, Myl. Nayasn. Kx., yeslyze yego szynn (sic) nycz nye 
wjnyen, nyech schje sprawj ; kjedy schie sprawj, thedi tak bądzye cznotliwj, 
jako ktorj sznasz (z nas). A thjm schie oczjecz yego nyechay nye 
msczj nad lyvdzmy moyemy, M. N. Kx., którzy mv nycz nyessą vynny, 
które dal possadzacz Waschym Kxyazeczy Myl. myescze w Olyesznyczy. 
Gnyewa schie otho o szyna, N. Namyel. Kx., 1) tho nany pan Dalye- 
schjnsky myeny. Mychmy tego, N. a N. Kx., nye chczyely przed Wa- 
scha Pańska Myelosczya przynyescz a chczyelysmy tho lyeko pusczycz, 
any szwemv panv yogomosczy panv Starosczye Bosnanskyemv, nasche- 
m? myło. panv, thegonye chczjelyszmy zalowacz, aby schye tha rzecz dały 
nye scherzela kv lyekosczj pana Korczewskyego, alyeszmy yachaly do 
pana Stradomskyego przyaczjela jego do Ząprezyna 2), thamesmy go tra
fy ly na krczynach. Radzylysmy schie pana Stradomskjego w they rze- 
czj, czo bj nam radzyl o pana Korczewskjego, szjna yego, yako byszmy 
myelj posthapowacz w they rzeczy. Pan Stradomskj 3) sznamj raczył tak 
mowjcz: poczkayczje mało, asz bąda m o w y lsp an .. Korczewskym y wy- 
ssedl sz nym przed dom y mowyl sz nym około thej rzeczy. Powye- 
dzyal pan Stradomskj do nas ta k : moy myły panowje polyaczy ! pan Kor- 
czewsky k temv szye nycz nye szna alje kjedy bada (sic) szwego szy
na myal, thedy do pyaczj nyedzyel myal schie thego sprawjcz. Pan 
Slradomsky nam tak powjedzjal dobry cznotlywy czlowjek4). Nayas., 
Namyel. Kxyaze, od njego yesczj sprawuye, Nayasnyeysche Namyelo- 
sczywsche Kxyaze, owa ze wschistkyego nycz. A tak, N. a N. Kx., nam 
nye Iza yedno schje opowjedzyecz przed Yego Mosczya naschym Mye- 
losczywem panem panem Bosznanskym they krzywdy, która my pan Kor- 
czewsky vczynyl nad memy poddany my, które possadzal pomordował,

') Wyraz na miejscu od mola przegryzionem nieczytelne.
2) Zampranschino 1342 w  Oleśnickiem.
3) Dwa te wyrazy jeszcze raz powtórzone.
4) Interpunkcya niepewna.
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ktorzj mv nycz nyessa wjnny, ku lyekosczy moy, gdzye ja  tho ssobye, 
N. a N. Kx., obczyeszlywye mam na pana Korczewskyego. Yeszly bym 
mv ya byl czo vynyen, N. a N. Kxaze, nyechay by schia byl vczyekl 
do vrzedw (sic) do naschego polskjego, tho yest, N. a N. Kx., do Yego 
Mosczj do pana Bosznanskjego, naschego myelosczjwegopana; thambym mv 
ja byl praw o wschjtko, a ljvdzy moych nye hamowacz, nye mordowacz. 
N., N. Kx., myeny na lyvdzye na moye, N. a N. Kx., abj myely yego szjna 
spjegowacz, a ony thego any w pomyslyenyv nye myely, anjm ja nye 
myslyl, Myel. N. Kx., abj go kjedj myano spyegowacz, bo jusch tho 
v nasz, sze bjlo thayemno a nye chczyelysmj thego slawycz a thego 
zanyechacz. A tak, N. a N. Kx., gdysch tho sruschyl pan Korczewsky, 
tedy tho bądzye wschjstka Polska wjedzjala. Jescze proscha, N. a N. 
Kx., aby moy lyvdzye były wolnye pysczony W. Pansky Myelosczy Myel. 
Pana, bo, N. a N. Kx., chodzyly ony po szwey potrzebye, ysch jm 
konye pogjnely a tham ym ye powjadano kolo Volyesznycze. Thesz sza1) 
bywaya, N. a N. Kx., Slazaczy v nasz w Polscze a schukaya thesz szwej 
sguby, nye hamuya ich tak, yako pan Korczewsky moye lyydzye za- 
hamoval, a yda zaschya wolnye do szwjch domow, da ym kaszdy czlo- 
wjek pokoy. A tak schye ya skarza, N. a N. Kx., Waschj Panskj My- 
losczy j na pana Korczewskyego yescze drugjeras, a zathym szye w la
ska poljeczam memv N. a N. Panv. Proscha, aby W. M. N. a M.Kx. na 
mya raczył łaskaw bycz moy Mylosczywy Pan. Datum w Przyborowye 
A. D. 1542.

Ambroży Przyborowskj, Waschy Panskj Mjlosczj we wschem po
wolny sluzebnyk.

9. List (prawdopodobnie własnoręczny) kasztelanki Szydłowiee- 
kiej do siostry ks. Miinsterberskiej, niewiadomej daty.

Oswieczona a wysocze vrodzona Ksąszno, pani a syestrzyczko 
moya namyleysza. Po zaleczanyv sluszb zdrowye W. M. przes then lysth 
nawyedzam, kthorego W. M. wyernye zyczyą na długa (sic) czasy y za 
nye acz nyedosthoyna Pana Boga proszą wespolek s ksązenczem pa
nem mem mylosczywem y s synem W. M., a syesthrzankyem moym 
namyleyszem, kthorego ya barzo myloye (sic) y powinnam mylowacz, 
al(i)e yesze (sic) wyenczy theras, abowyem go sam niemogą syą wy- 
chwalycz wszysczy (* 1545), a thak ya W. M. they poczyechy zyczye 
y slvchayancz thego, s wyelka radsczą (sic) vzywą; a d(a)y panye Boże, 
aby W. M. pan Bog w nem raczył czyeszycz, nam kv wyelkyey po- 
czyesze. Przythem, Mylosczywa Ksaszno, W. M. dzyenkvye za the laską, 
y myloscz syesthrzynską, kthorą W. M. przeczywko mnye raczy okazo- 
wacz, ysz mye W. M. pysanyem swem raczyła nawy(e)dzycz, czyegom 
ya o th (sic) W. M. barzo wdzyenczna, yednom nye wszysthkyemu ro- 
zumyala, a thesz choczya bych rozumyala, thedy ya W. M. na tho.

9  Zap. sa t. j. sam =  tutaj, tu dotąd.
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othpysow acz n ye um m ym  (sic). Za thy dary W . M. d zy en k u y e, kthore  
m y W . M. raczy ła  poslacz przyes panyą, syesthrzyczką k th orychem  od  
W . M. barzo w d zyenczn a , za sy e  tho W . M. bandę othslvgow acz y  oda- 
wacz (sic ). Y ey  M. pany m athk a W . M. slye  w łosy sw oye na  th y  loky; 
prorosze (sic), aby W . M. raczy ła  dw oye s nych  yczyn ycz, abow yem  m y  
sam  w  tho n y e  thraw yem y (sic), thy W . M. zasye  sz ly e , kthore m y W . 
M. raczy ła  przyslacz, bo brzo (s ic ) czyan kye. W . M. th esz  proszę, aby 
W . M. raczy ła  odem nye k syązen czyy  yego  M. slusba (?) m oye pow ye-  
dzyecz, w  laską  za ly eczy cz  a prosycz, aby yego M. raczył m oym  m ylo-  
sczyw em  panem  bycz. Y ego M. K syanze m łode, syna sw ego  a syes-  
thrzanka m ego m y lego proszę, aby W . M. raczyła odenye (s ic ) obla- 
pycz y  sdrow ye dzycz, a s them  sye W . M. la scze  syesth rzn sk y  (sic ) za- 
lyeczam , s  kthorey pokornye proszę, abych s nyey  n y e  była  opv- 
sczona th a k , yakom  tho zaw szdy  po W . M. vsnaw ala , y  theras za  tho  
łaskaw e a m y losczyw e w spom ynan ye W. M. dzynk vye, y sz  m ye W . M. 
raczyła laskaw ye przeth n a szy m y  P o lk am y w spom ynacz. P a n y e  B oże  
day tho , abych ya  tho za sy e  W . M. vm m yala  (sic) zaslvgow acz, yako  
sw ei lask aw ey  a m y losczyw ey  panyey syesth rzye. D atha w pyanthek  
dzyen  yed en n asczye  th y syan cza  dzyew ycz . W . M. w e w szem  pow olna  
syosthra H alszka S zyd low cz pana krakow ska rąnką w łasną.

(A d r e s : O sw yeczoney a w ysocze  vrodzoney  pany a pany K rysthy-  
nie S z(i)d łow cza  ksanszn ie  M enstherbersky w  s l ą . . . .  (le)sn yczk y , gra.... 
la c z k y ; pany a syesth rze m ey  nam ileyszy  m a bycz dan).

Uwaga. Poniew aż syn Janusza ks. Miinsterberskiego i Krystyny z Szy- 
dłowieckich urodził się r. 1545, w ięc list ten pochodzi prawdopodobnie z r. 
1545 albo 1546.

10. Inny list kasztelanki E lż b ie ty  S z y d ło w ie c k ię j .

M ylosczyw a k san szn o! P o  n ap ysan yv  lysth v  thego Y ey M. pany  
m athka m oya roskazala m y, abych kv W . M. pysała . Czo sye  thego  
rąpka dothycz (sic), czo  m a bycz kv w ym ikan yv  do w losk y  szathy, de- 
dy (sic) sy e  y ey  M. zasye  ro sm ysly ła . Czo tham  W . M. m yala  kvpo- 
w acz, tho W . M. p o s y ła : baw elnyan y rąbek, y e sly  sye bąndzye kthem v  
godzycz, dedy (s ic ) proszę, aby W  M. raczy ła  kth em v p r z y p r a w y cz ; 
a y e s ly  sye  n ye bendzye godzycz, thedy W . M. racz kvpycz, a y a  W . 
M. zap łacze. R oskazala  thesz pany m athka W . M. prosicz za panyą  
R vd nyczk ą, y  y a  W . M. zanyą proszę, aby W . M. raczy ła  nan ye  (s ic )  
łaskaw a bycz, a ona to  zasye ch cze  zaslvgow acz W . M., yako nalepy  
ban dzye vm m yala  (sic). P ani m athka W . M. p o sy ła  paczyerze bvrsthy- 
now e, ty łye  y lyech  (sic ) m yala , abow em  sły sza ła , ze  sye  pana K achna  
nan ye sdobyw ala W . M., a thak ye  p osy ła  W  M., yesze  nyeb oszyk a  (sic)  
pana oycza, y  sw yerczadlo  yego  M. k syązenczv  m lodem y y ey  M. p o sy 
ła. abow em  sye go sam  w szy sczy  nyem ogą w y ch w a licz , a thak ąby sye  
sam  w yd zal w  sw erczdlye (sic), ze barzo c z v d n y ; a ia  thesz W . M. 
p o sy łam  m yody w aseczke, czo  m y thesz dano sa m y , acz n y e  w y e ly  (sic )  
ale b y a ly ; proszę, aby W . M. raczyła w d zienczn ie  odem nye p rzyyu cz  
sdrow a, szensna (szczęsn a ? ) y e scz , a nam ye łask aw a bycz.
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11. Początek instrumentu działów po śmierci pani Szydło wieckiej.
Roku od Narodzenia Paniskiego thissiącza pieczsseth *) (sic), w po

niedziałek po swiethey troyczy pirwssy sthal sią dział wieczny imienia 
i wssi Kowale, Zemboczina, Zerkowicz, Gremboczina, Myssowa, Plessowa 
y Dworow w Cracowie, które tho wssythko imienie zostało po smierczi 
Wielmozney Paniey s Targowiska Sophiey Castelancze Cracowskiey, nieg- 
dy Wielmożnego Crzystopha Śzydlowieczkiego Castełana i starossthy 
Cracowskiego wdowy pozostały, które imienie prawem Bożym a przyro
dzonym przypadło na Jassne a Wielmożne Xiązetha y Pany, Carolussa 
Crzystopha, sina Iassnego Jana Xiązeczia Misterberskiego. Śląskiego, 
w Olessniczy, hrabię Glaczkiego z niegdi Iassney Cristiny Szydlowcza 
ssynem wlassnym vrodzonym (sic), i na Iassnie Wielmożną Helzbithę 
s tegoż SSydlowcza, małżonkę wlassną Iassnego Mikołaia Radziwila xią- 
zeczia na Olicze y w Niesswizu, woiewody Wileniskiego, Wielkiego Xie- 
sthwa Litewskiego nawyszego marszałka y canclerza, Brzeskiego, Bo- 
rissowskiego i Szawliniskiego etc. starosthy, i na Jana Crzystopha hra
bię w Tarnowie Castalana (sic) Woyniczkiego, Sandomirskiego y Strys- 
kiego starosthe. Który dział sthal sią przez pewne posly y comissarze 
oth stron wyszey omienionych, k temu ossobliwie z dostateczną moczą 
posłane strony lego Mczi Carolussa Xiązeezia przez vrodzone Jrzyka 
Kozlika Zagaczicze obrzychtarza w Strzebniczy, Jacuba Warkocza Heth- 
mana w Olessniczy w Śląski, i Irzego Dihru 8), a strony Iassnie Wiel
mozney Paniey Helzbithy woiewodziney Wileniskiey przez vrodzony Pa- 
ny Piotra Cassowskiego z Wyssokiego y Stanisława Stemberka, a strony 
Pana Voyniczskiego przez wielebne y urodzonego Marczina Liczka, pro
boszcza Tarnowskiego i Woyciecha Wieliczkiego Dziekana i Canonica 
Sandomirskiego y Mykolaia Kumielskiego. Który dział przez thy tho 
Comissarze wyssey omienione miedzy stronami wyssey omienonymi 
Imienia wyssey mianowicze opissanego poczyna sią thym obyczaiem.

12. List pani Kasztelanowej wdowy do księcia Janusza z r. 1546.
Osswyeczone a wyssocze vrodzone Kssyązą etc.
Pozdrowienie. . . .
Z mylossczywego pissanya, ktorem myą V. M. nawyedzicz raczył, 

pokornye V. K. M. dzyąkuyą, a zwlasscza zam s nyego dostatecznye 
wyrozumyala zyczlywą y vprzemye wyssoką łaską V. K. M. czo ssyą 
z Helzuchnyney y wssego domu mego stroney dothycze o tho malzen- 
sthfo swyąthe etc., czo yesscze ku ygyssczonemu konczu nye przysslo. 
Jąkasskolwyek na tho bądzye wolya Mylego Pana, thedy y ona y ya 
bądzyem powynny they lasky V. K. M. zawzdy zaslugowacz wedlye 
naywyąthssey vmyeyąthnosczy mey etc.

‘) W tem i innych m iejscach litera h m a kształt wielkiego H. 
J) Podpisał się Dhyr von Schonau.
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O then Ssydlowyecz yako V. K. M. pyssacz y oznaymowacz my 
tho raczy, thakyess thą laską vkazuvąncz, ze thego V. K. M. wyelycze 
potrzebowacz raczy ku przedanyu, a yss thego V. M. mymo dom moy, 
tho yesth mnye y Halzuchną nye radby w opcze rącze pussczyl, y ows- 
sem my albo Halzuchnye thego rad zyczyl, thess nye mniey v. k. M. 
za thą laską yako y za gynne pokornye swemu mylosczywemu panu 
dzyąkuyą. Alye ponyewass V. K. M. thak długo y z Oppathowem y Szy- 
dlowczem thrfacz raczył, pokornye prossą, by była do małego czassy 
czyreplywoscz (sic) od V. K. M. okazana. Acz ssyą ya o tho, M. K., 
nye chcza kussycz na stroną swą, bo y pyenyądzy ku zaplaczenyy 
nyemass, y mam thess przes łaska boską y poczczywe ópathrzenye sla- 
wney pamyączy nyebossczyka pana a dobrodzyeya swego, na czem prze- 
stacz, by yedno zdrowye dlugye pan bog dacz raczył. Alye chczą z Yego 
M. panem Krakowskyem mowycz, gdy v Y. M. bądą w czassye ry- 
chlem, zeby tho pyenądzmy Halzuchnynemy Y. M. ku rąkam yey zapla- 
czicz raczil. Jeno yss themu rozumyem, ze ych Yego M. zwlasz (sic) 
gothowych nye ma na then czas, thedy yednak, da-ly pan Bog, thego 
nyedlugo czekacz, yss Halzuchna bądzye za pomoczą bosską opatrzona, 
gdzye bądzye wolya Jego sswyąthey Mylosczy. Thedy then, komu ssyą 
dosthanye, rad tho zaplaczy a za ossoblywey (sic) to klenoth sobye 
y Halzuchna z namy przyaczoly poczyechą myecz bądzye, thrzymacz 
syą y myecz tho gnyazdo albo oyczyzną s którey ssyą pysze y s ktho- 
rey wyellczy panowye y sławny etc. powsthaly. A przetho yesscze V. 
K. M., mego Pana Myl., pokornye prossą, aby V. K. M. then, rączyl 
do slussnego czassu poczekacz a nye pussczacz thego w opcze raczę, 
y wyerzą V. M. wyssokyey cznoczye y dobroczy, yss V. M. gynaczey 
nye vczyny. Prossą przythem etc. Dat. na zamku Sczmyelofskye (sic) 
we wtorek po narodzenyy Panskyem 1546. V. K. M. powolna sługa 
y bogomodlcza.

Zophya ss Targowyska Gasstelanka Krakowska etc.

13. List kasztelana J a n a  z  T a r n o w a  do księżny Miinsterbers-
kiej z r. 1547.

^Myloscziwa Kxiezno pani a swagrziny mnie łaskawa. Waszi Mil. 
ya wielcze dziąkyye za . . .  ziczliwoscz.......
K temu wyesz, abi my Jego M. they cząsczy Oppatowskiey sprzal 
a przedal mymo gynne. W ktorei rzeczy, czo sie tego kupna dothycze, 
poruczilem Nyemyeczkowskyemu, sluzebnikowy sswemu z Wasą M. gi 
s kxiązecziem J. M. mowycz gy powyedziecz condicie a obiczaye, któ
rym bych ya mogl dosycz vczinycz, a wedlye mego zdania Wasych 
Moscziam poziteczne; bych mogl razem (w czem?) thą summę prze
mocz, wolial bych tego zarazem zbycz a konyecz w tym sobie vczi- 
nycz. Yeno, ponyewasz nye yestem terasz tak zamozisthy, abich mogl 
temu razem dossicz yczinycz, thedym podał thy drogy gi thy obiczaye, 
które my ssye dossycz slussne zdadzą a ktorim bych ya tesz, trudnoscz 
ssobie poniekąd yczinywssy, yednak bych gym dossycz yczinicz mogl; 
a wsakosz yeszli Kxiąze Jego M. gych prziyącz nye raczi, tedy ya
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musse tego zanyechacz, gi nycz mye to nye obrazy, ze Jego M. bądzie 
raczil przedacz komu gynnemu.

0  Barbarki, iako W. M. pyszacz raczysz, ponyewaszem to s pyr- 
wa yedną przipvsczil na Wasze M., tedy gdisz sie ynsz widala, y te
rasz na tym przestawam, aczkolwiek my nye wsisczy chwaliły, czo sie 
tesz myenyly bycz tego sswjadomy, yszbi to z iey dobrem bycz myalo. 
A wsakosz ya temu wjączey duffam gj mam o tym dobrą nadzieye, ysz 
W. M. nye raczila yey zlje vczynycz yako sluzebnyczy sswey, a ya 
tesz s thim possagyem, ktori sie yei obieczal, nycz nyeomyeszkam gi 
oznaymuye W. M. czasz, kiedy bądzie mogl bicz poslan, tylko abi sie 
oprawa sthala wedlye obyczaya oney ziemye.

A s thym sie lascze W. M. poruczam itd.
Data na Sąndomierzv we ssrzode nazayutrz po szwiątey Annye 

liata Bożego 1547. Jan Hrabia s Tarnowa Castellan Crac. etc. (Dodano: 
V. M. pouolny szluzebnik Rąka szua).

14. List Zofii k a szte la n k i krak. z r. 1547.
Oswieczonei paniey Cristinie s Sidlowcza z B. M. kssiaznie Mon- 

sterberskie^ etc.
Oswieczona Kssiązno pani, pani Cziothuchno moia itd. 

zdrowya. . .  y powodzenya. . .  wyarnye na wielye lath sscząslywych zi- 
cza społu z I. K. Janussem . . .  y z sinaczkiem a panem bracisskiem 
moiem i t. d.

Moia miloscz pani Cziotuchno! wypissacz ani wimowicz nie umiem, 
iakom thego wyelicze wsdzyanczna yesth y serdeczne kochanie swe mam, 
przodkiem ze mią V. M. z laskawey y mil. pamyączy wypussczacz nie 
raczy, a pothym, yss thego V. M. moia Mil. Pani Cziotuchna themi pod- 
czywemi dary przes Yey M. panią mathką moyą mnie poslanemi pod- 
fyerdzicz raczila. Day Miły Panye Boże, bich gdy vmiala thaką V. M. 
przeczif sobie laską zaslugowacz i t. d. Dan s Polancza w pyątek przed 
swyątą Yadwiga 1547. powolna ssyestrzenicza sługa y WasseyMi. Zophya 
ss Tarnowa panna Krakowska.

15. Pani Zofia S zy d łów ieck a  do ks. Janusza r. 1547.
Oswyeczone etc., pokorne sluzby z niedosthoynemy modlydbamy 

wyssoką *) laską V. K. M. zalyeczyssy, zdrowya dobrego a na dlugo- 
wyeczne czassy thrfayączego, thudzyess tham w thych dzyssyeyssych nyespo- 
ssobnosczyach V K. M. powodzenya nasscząsslywssego etc. y wyelkyey *) 
poczyesse k pansthfu swemu, kssyąznye Yey M. y k synaczku swemu 
rychłego nawroczenya i t. d.

Na lysth V. K. M. nye rozumyem czo gynnego thymtho czassem 
odpissacz mam, thelko o ową rzecz, kthorą V. K. M. thayemną myecz

‘) Gzyt. w  wysoką, w  wielkiej
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raczy, ażeby nykth yedno panna Kachna na tho odpissacz rąką swą 
odemnye myala. W czem by ssyą było roskazanyy V. K. M. dossicz 
stacz mogło, jedno yss theraz panna Kachna lyekarsthfa vzywa, zadni 
rzeczi nye pocznie, a thakem themu dossicz yczynycz nye mogła. A fssa- 
kuss czo ssią sam dziss w thym dzyeye, choczya ya na tho nygdy ze- 
zwalyacz nye chczyalam any chczą etc., tho V. K. Mscz. sserzyey a do- 
sthateczniey wyrozumyecz raczisz s thych lysthof, kthorem tham kszyą- 
znie Yey M. theraz Lagawinskyem (sic) posłała.

0  then Ssydlowyecz, Myl. K., by wme (? we mnie), thedy by 
ssya themu dawno konyecz stal, jedno yss y ya y Halzuchna bądącz 
w opyecze y poruczensthfie Y. M. pana Kracowskyego, kthory pyenyą- 
dze Halzuchnyne w moczy ma, nicz bez yego M. wolyey, zwlasscza 
z uprzykrzynyem nye rada bich czynyla. I. Y. M., yako baczą, rad bi 
tho thim rychłiey skończył, jedno bączyącz (sic) w thym nyemalą ssko- 
dą Halzuchnyną za yey cząscz Shydlowieczka za tho zadnem obycza- 
yem nye sthogy; y mnye wyelye lyudzi o thym powyada. Prossy Jego 
M., by V. K. M. raczył zeslacz wydze swe, a Y. M. tess zesslye. Jako 
czy obaczą y osshaczuyą bacznossczyamy swemy wedle rzeczi sprawye- 
dlywyey, rad Y. M. y semną przestacz chczemy. Wssak tho bicz może 
y rychło y bez wyelky ythrathi V. K. M. S thim ssia łasczeit. d. Dat 
na zamku Szmyelofskym w nyedzyelą po bozem wnyebowstąpyenyu 
R. B. 1547.

A gdy panna Kachna, da-ly Pan Bog, k zdrowyu przydzye, thedy 
odpissanya na listh V. K. M. nye zaniecham any przepamyątham etc. 
V. K. M. pokorna służebniczka Zophya Ss Targowyska kasztelanka kra- 
cowska etc.

16. Pismo braci O p a c ió w  (O p e c io w ? ) do książąt Miinsterber-
skich z r. 1547.

A dres: Oswyeczonym a yyzocze (sic) vrodzonym panom a panom 
■s Boschey Mylosczy Janvschowy Yrzzemy (sic) Knyschethom Mynstem- 
berskym v Oleschnyczy slyaszkyey panom swym Mylosczyyym.

Abysczie nam tymtho panem spravyedlyvoscz yczynycz raczyły, 
yakoschesczie tho V. K. M. wschem vobyecz y kaschdemy z osobna 
czynycz swykly. Abowyem, Osw. a Myl K., nye yyerzemy themy, aby 
na swyeczie mogła vyeczschą krzywda komv sche stacz, yako sche nam 
stała yscheschmy y kv vbostw yyelkyemy przyschły przes thego p. 
Dvnyna, ale yyerzemy V. K. M , Naschym Myl. panom, ysch uschalo- 
yawszy schye thakyey przygody naschey a yyelkyego schyrostwa bedzye- 
czye nam V. K. M. nyeodwloczna sprayyedlyyoscz yczynycz raczyły, 
a nam dostathecznye przes thego bratha naschego osnaymycz raczyły, 
ctorego ku V. M. posyłamy. A yesły czo then brath nasch bedzye mo- 
vyl, abiscze mv V. K. M. na ffschem vyare dacz raczyły, a my the la
skę V. K. M. yyecznymy czasy pokornymy slvschbamy swymy zaslygo- 
vacz bedzyemy a za dlvgye panoyanye itd. Dat. s Grabova w nyedzye- 
łye swyatheczna 1547 V. K. M. Wawrzyn, Marek, Jarosch, Grzeugrz 
(sic), Mathis, Ospaczoyye (sic), napoyolnyeyschy sluzebniczy.
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Uwaga. Dodana jest plenipotencya od braci, synów olim pie m emorie  
Ieronimj dicti Opacz (ktoś później poprawił Opatz) de Szczusscze, dana najstar
szemu Marcinowi (tu na pierwszem miejscu wym ieniony jest Wawrzyn), pisana 
po facinie i wystaw iona pod pieczęcią przez burmistrza i radę m iasta Gm bowa  
ąuarta in vigilia corporis Dom. 1547 Pod adresem współcześnie lnb później 
ktoś dopisał: Oppiczer gebrueder streit.

17. Kopia listu ks. J a n u sz a  M u n s te r b e r s k ie g o  do pana Przy- 
borowskiego z r. 1547.

Z bozy Mylosczi Hanusz etc.
A dres: Generoso nobis dilecto Ambrosio Prziborowsky dentur.
Vrodzony nam zwłaszcza miły. List Wasz, czo szie poddanich 

Waszich, które poddany nasz Jan Korczowsky wyezienyem opatrzicz dal, 
dotyczę etc,, nam przes tego człowieka yest oddań. Ktorismy przeczed- 
szy wirozumyely. Na to Wam oznamuyemy, yzesmy poddanego naszego 
Korczowskiego przed szie wzięły, przicziny tey rzeczy szie dowiaduyącz. 
Który nas sprawy 1, ysz do nyego prziszedl człowiek poddany Jana Kal- 
denhofuw sząsziada yego sprawugącz go, ysz czy poddany Waszy do 
nyego przyszły namawyayącz y obieczugącz go darowacz, aby szedł 
a dowiedział szie, yesly syn yego doma a yesly by myal kon gstaltu 
a sierszczy takowey, yako mu namyenyly. Na to on dowiedziawszy szie 
gich rzecz a ysz w ziemy naszey z starodawna tu obiczay bel y yesz- 
cze iest, ysz ktokolwie a zwłaszcza czudzoziemczy, yakie sprawy w zie
my naszey ma abo nieczo swego szuka, tedy myewayą od panów swich 
listy prziczynne a wierzącze abo nieyakie okazanie swich spraw, ktorich 
ony żadne nye myely, a dlia tego y z tey przyczyny, którą gym ten 
Kaldenhofuw poddany w oczy powiedział, dal ye przed szie wziącz a wie- 
zienyem opatrzicz. A tak my mayącz wszeliaką sprawę od niego tudziesz 
za pisanyem Waszym, yesly beda myely dostateczne rekoyemstwo, tedy 
mayą bicz wipuszczeny. A yesłize mianowanego poddanego naszego abo 
syna yego Wy abo poddany Waszy w czym wynicz abo obzalowacz 
myniczie, tedy na dalsze przypomynanye Wasze Wam z obu stron dzień 
ku przesliszenyv od nas ma bicz slozon a po wyslyszenyu, w czym- 
kolwye Wam poddany nasz yynien nalezion bedzie, ma szie Wam spra- 
wiedlywoszcz dostateczna a nyeodwloczona stacz. Tośmy Wam na pi
sanie a list Wasz za odpowiedz zataycz nie chciely. Datum feria 3-tia 
post Reminiscere 1547.

Uwaga. W tym brulionie niektóre m iejsca brzmiały pierwotnie inaczej, 
n. p w  środku: yszesm y w ziem y naszey rozkazanye uczynyly, aby na lyudzie 
nyeznayom e, zwłaszcza nie mayacz słuszne okazanye gich sprawy albo listy  
wierzącze, którzy by szie okolicznye blakaly, dobra bacznoscz a wzgliad dan 
bel. Ustęp ten został przekreślony.

18. List pani Z ofii S z y d ło w ie c k ie j ,  kasztelanowy wdowy, do 
ks. Janusza z r. 1547.

. . . .  po zalyeczenyu służby i t. d.
Wy rozumy awszy dostatecznye pissanyu V. K. M. themu tho po

szły ednyeyszem u, w ktorem szyą rzecz sama nyoczem gynnem nye tho-
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czy, jedno o kupnye a przedanyv they cząssczy Shydlowyeczkyey, ktho- 
ra na V. M. s czorką moya mylą a mego mylosczywego pana przypa
dła. Juss czoby ssyą myalo wyelye a nyepotrzebnye około thego V. M 
pyssacz, Jego M. pan Krakowsky za przyczynamy y prozbamy memy 
raczy V. K. M. lysthem swim oznaymycz, kyedy a kądy po pyenyądze 
albo zaplathą V. K. M. bądzye raczył poslacz. Jedno pokornye proszą, 
Mylossczywe Kszyązą, yakom y pyerwey prosyla, ponyewass tha cząscz 
dalyeko za tho nye sthoy mem pewnem baczenyem, czoby nyechay 
y pan Ssthernberk starosta V. K. M. oglądał, yesly thak yesth, zeby 
V. K. M. moy mylosczywy pan, dla vthraty y sskody Halzuchnyney 
nyeczo they snmmy dwu thyssyaczv zlothych vpussczicz albo vmnyey- 
szicz raczył. Tho pan Bog zna, Mylossczywe kszyąze, jesly komu na 
swyeczye, thedy W. K. M. wssego nalepssego czo nawyączem sprzeam (?) 
panu mnye Mylossczywemu, alye by my tess y Halzuchnyney sskody 
burzo zal było, a za tho mam, ze y V. K. M samemu nyemnyey, bo 
ssyrotha — A czo ssyą thknye owego, na czo panna Kachna odpissacz 
rąką swa V. K. M. myala, j theraz yesscze k themu przydz nye mogą 
prze rożne ssobą myąsskanye, thosz tess, yss tho yescze nye rozumyem, 
k czemu szyą pothoczy. Poruczam szią lasscze i t. d. Dat. na zamku 
Szmyelofskym we wtorek wygylyą swąthego Pyotra Pawia 1547. V. K. 
M. powolna sluzebnicza Zophya s Targowyska Kaszt, y Starossczyna 
krak. etc.

19. List kasztelana Krakowskiego J a n a  z  T a r n o w a  do księżny 
Munsterberskiej z. r. 1547.

Myl. Kxiezno! Poniewasz pany małżonka moya szdrowie W. M. 
szama nawyedzy, ssyn tesz moy yadącz ku kroliowi J. M. Rzimskiemu 
W. M. rąke poczaluye, pożegna, a w laskę sie W. M. zalieczy, yam 
tesz nye chczial zanyechacz, abich thim małym lysteczkyem szwym 
szdrowia W. M. nye nawyedzil, proszącz aby W. M. mnye milosczywa 
panyą bycz nye przestawała. A przithym poruczylem sluzebnikowy szwe- 
mv Niemyeczkowskyemv, abi W. M. gymyenyem mogym nyektore rze
czy powyedzyal, ktoremv prosa, abi W. M. yemu wyare dacz raczila 
w tych rzeczach, które odemnye powye, nye gynak yako mnye szame- 
mu. A zatym i. t. d. Dat. s Sandomyerza w nyedzyelie po swiatey 
Margorzaczie. 1547 Jan Hrabya s Tarnowa Castelan Crac. etc. (Doda
no: V. M. pouolny Szluzebnik Rąka szua).

Uwaga. Dodana jest karteczka od matki, pisana ta samą co list ręką. 
»Czo ssya thycze Barbarczynego ssczya za mąz: gdy z thak dawno V. M. slu- 
zila a prawye w ychow anycza V. M. yesth, dobrze, poboznye y slusznye V. M. 
raczyła vczynycz, moia Nam yleyssa kszyazno Kristino Pan Bog V. M. za tho 
w e w ssem  dobrem mnozicz badzye, a yesly dobrze, thedy V. M. w yeczne dzya- 
kow anye y pana Boga proszenye (sic) odzyerzy. Jego M. pan Krakowsky ysz  
tess raczył na nya łaskaw bicz, possagu yey wydacz nye omyasska.

(Adres: Oswyeczonyey paniey, paniey Cristhinie s Schidlowcza, 
kxieznie Mynstemberskiey, w Sliąsku, Oliesniczkiey, hrabiney Klaczkiey 
etc., paniey a szwagrynyey mnie miloscziwey).
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20. List pani S z y d ło w ie c k ie j  do ks. Janusza z r. 1547.

Z alyeozyw ssy  i  t. d .
Nad tho, czom tham pannye Kachnie z Waszą K. M. ysthnye 

mowycz poruczyla, nye wyem czobych gynnego V. M. myala pissacz, 
jedno przodkyem V. K. M. dzyąkuya z mylosczywego pisanya, wgin- 
ssowanya y zaleczanya, a ktorey lasky pokornye V. K. M. na każdy 
czas zaslugowacz chczą. A o thą cząsscz Ssydlowyeczką, która Halzuchny- 
nemy pyenyądzmy ma bicz zaplaczona, siałam ku yego M. panu Kra- 
kowskyemy przyczynyayącz szą, zeby tho długo nye było odkładano. Jego 
M. my wskazacz raczył, ze yuss pyenyądze dawno lyezą pogothowyu, 
thelko ssyą thim przedłuża, ze V. K. M. sąm ossobą zyachacz nye ra- 
czisz, thelko gdzie przes grancze (sic) do Polsky y yczynicz zapiss przy 
bithnosczy swey, wedłye zwyczayu polskyego, boby ssią gynaczey nye 
godzylo. Wssak Ostrzessow albo czo gingo (sic) nyeadalyeko od Ołye- 
ssnycze, o czem J. M. pan Krakowsky sąm sserzey V. K. M. pissacz 
raczy W. Tho wyem, Mylossczywe Kszyązą, yakom y pyerwey V. K.M. 
pissala, zecz tha cząscz żadną myarą za tho nye sthogy, aczem pyłnye 
o ypussczenye summy prószyła, yproszyczyem nycz nye mogła; a wffsza- 
kuss thego strzegącz, by w opcze rącze nye weszło dla czyąszkoszczy 
lyuczky a ysz ya yednakyem serczem yednostaynye dzyathky swe my- 
luyą y wszego yem dobra zyczą, thedy tho yuss panu Bogu y lascze 
V. M. nyechay poruczono bądzye; semną y dzyathkamy memy społu 
juss zaplatha bądzye, gdy yedno V. K. M. wolya bądzye yczynywszy 
tho, czo ssyą wyssey pisshe około thego zapissy. Dat. ze Szmyelowa we 
srzodą po swyąthim Jakubye r. 1547. V. K. M. służebniczka pokorna 
Zophya s Stargowyska kasztelanka y starossczyna Krakowsska etc.

21. Takiż list z r. 1547.

Osswyeczone i t. d.
Na łaskawe y mylossczywe pissanye, offyarowanye y wginssowanye 

W. M. pokornye dzyąkuyącz nye wyem, czobich gynnego odpissowacz 
myala thelko yzem they lasky wyssokyey wyełicze wsdzyanczna yesth 
y wedle thego yey zawzdy powolnye z memy dzyathkamy rada zaslu
gowacz memu panu Myl. panu bądą. O tho tess kupno, Myl. K , they 
Shydlowyeczkiey cząssczy nye rozumy era czo gynnego pissacz yedno 
yako w pyerwssem lisczye: gdyz nycz vpuszczono bicz nie może a V. 
K. M. szyą thak wydzi, zeky thak za tho sthala, y owsseam (sic) zeby 
thego V. K. M. nykomu gynssemu łączno nye pussczyl jedno dla mnye 
albo Halzuchney czorkj mey, za czo ya y s nyą wyełicze V. K. M. 
dzyąkuyą, mam za tho, yss V. K. M. yuss o thy pienyądze albo za
płatą raczył pyssacz y poslacz ku yego Myl. panu Krakowskyemu. Jego 
M. thess na tho wyedzącz przyzwolyenie me, thedy szyą themu konyecz 
sthal albo wrychle stanye. A o thym proszą mnyemanyy V. K. o mnye, 
yakobich ya nyeyaką nyeluboszcz myecz myala, wypissuyancz ony czą- 
ssczi Ssydlowyeczkye, ych lyepssoscz etc., nye racz V. K. M. tey wy ary 
bicz Moy Myl. p a n ; w dobriczyem tho obiczay yczynyla y w nadzyeyą
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lasky V. K. M. i t. d. Dat z Oppathowa wyelkyey wtorek. 1547. 
powolna sluzebnicza Zophya ss Targowiska kasztelanka Krak. etc.

22. Kopia listu księcia M ü n ster , do pani Szydło wieckiej z r. 1547.

A Jego M. pan Crakowsky w liszczie swim, ktorego datum w Cra- 
kowie w piątek przed kwietną niedzielią my ożnamicz raczil miedzy 
gynnem tymy słowy: »czo szie częszczi Szidlowieczkiey doticze, za ya- 
kie pienyądze od W. M, ma bicz kupiono, to Gei M. pany Crakowską 
W. M. oznaymy, abowiem by yą gei M. prze czorkę swą pannę Hal- 
zuchnę rada kupicz raczila. A czo gei Mczl wolia w tym będzie, W. 
M. tez oznamicz nie przyenyecha«. Gdziesz W. M. w ten czas przes 
tegosz posła nam przes list swoy, tego data z Opatowa w wielky wto
rek tez tymi słowy pisacz raczila. »0 to kupno, Mil. Kziąze, tey Szi
dlowieczkiey częszczy nie rozumyem czo gynnego pisacz, yedno yako 
w pirwszem lisczie, gdisz nicz vpusczczono bicz nye może a W. K. M. 
szie tak widzi, zebi tak za to stała, y owszem zeby W. M. tego niko
mu gynszemu lacznyei nie puszczil, jedno dla mnye albo Halzuchney 
czorky mey, za czo ya y s nyą wielicze W. K. M. dziekuye, mam za 
tho, ysz W. K. M. yusz o thy pienyądze albo zapłatę raczil pisacz y po- 
slacz ku yego M. panu Krakowskiemu. Jego M. tesz wiedzącz przyzwo- 
lienye m e ; tedy szie temu koniecz stal albo wrichlie stanie« etc. Przeto 
z pilnosczią proszę, poniewasz s swirchu pisanich prziczin widzów za
dnich, yako W. M. pisacz a ządacz raczy, mym zdanym odsilacz nie 
potrzeba, a tesz giszczie W. M. any panna Halzuchna przes mye w tey 
rzeczy nie yest vblyzona, aby W. M. szie raczyła rozbaczycz a mnye 
skody, ktoreby szie mnye a pany manzelcze moyei w ten obiczai stacz 
mogli, nie ziczicz, jakoszem tey nadzyeye do W. M. niepochybnyey, ysz 
W. M. według pirwszei smowy a przipisanya swego szie raczy prze- 
czyw mnye słusznie zachowacz. — Czo szie tey rzeczy, o ktoreiby my 
panna Kachna od W. M. odpisacz miała, na to tym czasem tak zosta- 
wuyącz az do dalszego W. M. przipisania a gistego oznaymowanya W. 
M. oczekawacz bede. Zatym etc. Dat. octaua Corporis Christi, a 47.

22. List podkomorzego M n isz k a  do ks. Janusza z r. 1548.

Adres: Jllust. princip i... Johanni D. g. Duci Minsterb. in Slesia 
et comiti in Olchani etc.

Virossvmialem s pissania V. K. M., gisz pan Bog Wschemm. sio
strą moią iediną. . . . ,  nieboscziczką panną Katerziną kv swey swątey 
chwalie s tego biednego swata powolacz a wsziącz raczil, gi poniewadz 
tak iego sw. M. volia była, darmo sią themv przecziwicz. . . .  nagiwiss- 
chim dziąkowaniem dziąkvyą... ze V. K. M .. . .  raczil siostrą moią

D Czyt. w  wielki.
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nieboscziczką liekarstwy gy wscheliakiemy gynemy potrzebamy sczodrze 
opatrowaez a na dwor swoy xiąszączi ku xiąsznie iey M. wsiącz a do- 
pyssczicz iey przyachacz s . . . .  yissokiey lasky, ktorąss iey iesth niebo- 
sczicze siostrze moiey w tey vpadiey nyemoczi. . . .

Gzo sią siestrzenicze moiey gi tich ginich sluszebniczek nyebo- 
scziczki siostri moiey doticze, w tey rzeczy ia Xiąsznie iey M. . . .  sche- 
rzey o thim pischą. Przitim V. X. M. oszsnaymvią, gisch k temy po
grzebu *) yissocze slawney pamiączi krolia iego M. niebosczika, ktori 
iesth nazaiutrz s. Jacuba ve czwartek vdzielan, przyacbaly są przodkiem 
oth Gessarskiey iassnosczi pan Vilhem Thrukzess a  oth Krolia Rzim- 
skiego pan Melszan i t. d. A tak ten pogrzeb poczciwie gy zalossnie na 
ten dzień sią yikonal. . .  Dan w Grakowye w dzień s. Lucii 1. B. 1548. 
V. K. M. nanisschi slusebnik Miklasch Mniszek z Wielkich Kvuczicz, 
podkomorzi krolia poi.

24. Zażalenie i prośba J a r o sz a  O p a c ia  o nagrodzenie krzywd 
poniesionych od Dunina.

(Adres: Serenissimis ac illustriss. principibus. . . .  Joanni et Geor
gio i t d.).

Wyszocze yrodzeny, nayasznieyssi a mylosczywy panowye, Zalye- 
cziwssi powolne szlvzby i t. d.

Przitim ycziekam szie z zaliem a sz krziwdam szwoyą kv Wassi, 
Oszwyeczony (sic) a nayasznyeisse xiazeczi Mi., yako kv thim, kthorzi 
nye thilko mnye chydemy a vbogiemv czlowyekowy, alye y kazdemv 
navbossemv zawzdy Wassa Nayasznieyssa X. M. zwykły sprawyedly- 
wosczi dopomagacz 2j a kazdemy yą czinycz. W czim y ya thess the 
nadzyeye y yffanye mam, yz thes mnye szprawyedliwosczi krziwth mo- 
ych y czieskoszczi, zalyow y ythrath, kthore mąm od Dynina nyebossczi- 
ka, poddanego Wassi Nay. X. M., paw (sic) moych Myl., mam y do- 
thych czassow ye czerpye, czo tho yeszth yawno przotlikyem Wassim 
Oszw. X. M., pothim y wszemy ryczerstwy y podda (sic)3) w dzier
żawach Waszi Oszw. M., czego ssirocze nye thrzeba dali W. M. wypi- 
szawacz Thelko prosse yako Oszw. a mnye Myel. paw (sic), aby za 
wsskazanyem y przimyssanym Wassich Ossw. X. M thy krziwdy y vth- 
rati, kthore mam y z braczią szwoyą, były nam nagrodzony oth thyto 
pani Dynynowy, zony Dynyna nyebosczika. A ya, yako then, który bych 
rad myal laszke Wassich Oszw. X. M., dam szia vznacz kazdemy, prze- 
loziwssi krziwdy a cziasskosczi szwoye, kthore mam przess zamordo- 
wanye oycza nassego y szthatky 4j wssisthkyego zabranye, az na osta
tek y ssamy staliszmi szia wyelykymy nedzniky etc. A thak prosse 
y prze pana Boga, aby nam s thamto panyą Dynynowa Wasse Oszw.

P Na pogrzeb był proszony także książę Miinsterberski (list z 14. lipca 1548). 
*) Pis. dospomagacz.
*) Tu kończy się pierwsza strona; nie dopisane • poddanym.
*) Posiadłość ziemska.
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raczili czasz wydacz y myescze kv ygodzie y nagocłzenyy (sic) 
krziwdy nassi, tho yest by mogło bycz szam na granyczi abo w Ostrze- 
ssowye abo w Kobyli Górze. A my za glyeythem Wassich Oszw. X. M. 
damy ssia vznacz wedlie sprawyedly wosczi; o kthory glyeit Wassich 
X. M. prossimi, panów szwoych Mil., aby przes tegotho possla, kthory 
then lyst odda, byłby nąm przislan, wesspolek y z odpissem od W a
ssich Oszw. X. M., kthorym szie my w laskę poryczamy i t. d. Dat. 
in Wrzessna fferia secunda post octawas corporis Christi A. D. 1548. 
Jaross Opacz nanissi szlvzebnik W. M.

25. Odpowiedź na list poprzedzający. K o p ia .

Adres: Nam zwłaszcza mylemu Jaroszowy Opaczowy ma bicz dan.
Z Bozey mylosczy Hanusz a Girzy Kziązetą Minsterberska w Slią- 

sku, Olieszniczka, Hrabowie (sic) Kladsczy etc.
Zwlascza miły list twoy nam od tego posła iest oddań, ktorismy 

dostatecznie wirozumyely. A yako ządasz o slozenye dnya z panyą Du- 
nynową, małżonką nieboszczyka pana Gindrzicha Dunyna, poddanego na
szego, a yzeby to yednanyeniegdzie na graniczach za gleitem naszem bicz mo
gło, a poniewasz my skłonny a tego ymyslu, aby szie tobye y każdemu spra
wyedly woscz a to. czo słuszno, stało, tedycz pospołu z braty twymy l) dzień 
ku sprawie składamy yako na pirwszy ponyedzialek po szwietym Bar- 
tholomyeyu, aby tu w Olieszniczy na zamku naszem z braty twimi 
y z tymy, ktorich k tey rzeczy potrzebuyesz, przed namy stanął. Tu 
my te rzecz przesłiszecz a to, czo sprawiedlywo bedzie, kazdey stronye 
dopomocz a stacz dacz chczemy. Tako tesz ządasz, aby ta rzecz nie
gdzie na graniczy sprawyona bela, tedy szie nam naslusznyey tu zda. 
Przetocz y bratom twym *) tu glieyt nasz posilamy, za ktorem przes ten 
czas tu y wszędy w ziemy a państwie naszem przebywacz a swe rze
czy sprawowacz mozeczie 2). Tobie ku dobrei wołiey yestesmy skłonny. 
Dat. w Olieszniczy we szriode (sic) po szwietym Witu Anno 1548.

26. A b r a h a m  G iż y c k i przeciw O p a c io m  r. 1548.

Jasne Oswyeczone a Mył. Kxyasche. . Zaleczywschy schye i i. d.
Myl. K .! Pamyethayacz ya na ony Mylosczyve przychylnosczy, 

ctore V. K. M. przeczywko mnye okazovacz raczył onego swlaschcza
czasy, gdym potrzebe myal s Raczyborem w Oleschnyczy, o czym za-
wsdi myschlye, abich V. K. M. swemu Myl. panv słuschil, thom był
wschyal, M. K., przed schie, abych thy Opacze3) thak kroczil, aby były
ony nycz nye poczynały, ctorymem tho dzywnym sposobem ya roswo- 
dzyl, chczacz w tym sluschbe swą V. K. M. okazacz; praczem any 
ytrathy nye lythowal. Yest mye barzo dzywno, ysch then Ospacz

1) Na brzegu dopisano.
J) Mozesz poprawiono na mozeczie
*) Pisane Ospacze, jakoby Oppacze.
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bes odpovyedzy od V. K. odschedl. Ya obavayacz schie, aby ony czego 
poczynacz nye chczyely, thom vmyschlyl swego posła ku V. K. M. po- 
slacz, thego schye dovyadvyacz. Abovyem, gdzye Iha rzecz, ctora V. 
K. M. raczil postanovycz, swego by kończą wschacz nye mogła, ya 
thego, ctory yest v mnye, they godzyny odprawye, abych ya sobye 
y theras y zawsdy namnyey lasky V. K. M. nywczym nye broschył *). 
Ynschem rzeczy ku panu canclerzovy przypysal. Na thenczas swe slu- 
schby itd. D. Ex Cochłowi2) sabato die 1548. Sluzebnyk Jabram 
Gyzyczkj.

27. Bracia O p a c ie  do książąt Miinsterberskich r. 1548.
Myloschywe Kzyazentha. Czestossmy pysanye czynyly kv V. K. M. 

skarzacz ssye na onego nyestathetnyka (sic) Dvnyna z Maslowa, kthory 
oycza naschego mylego czlowyeka nykomv nycz nyevynnego kathowy 
zmeczycz dal, gdy go zmenczono nad prawo, nycz nye poznał, yako 
Ihen kthory młode latha swe myedzy lvdzmy cznothlywye zachował, 
thak yako sye tho w yego osthatnym thestamenczye okazało, czo yest 
yawno wschemv kzyesthw olyesznyczkyemv. Kthory tho Dvnyn nydla- 
czego ynschego oycza naschego mylego nye dal kathowy w recze, ye- 
dno aby sthatek8) oycza naschego wszal y yczynyl szwey voley do- 
schycz, o czymessczmy (sic) yvsch dosycz pyschanye czynyly. Alye 
ychs (sic) any przes V. K. any przes thego Dvnyna szwatha 4) nyeda- 
wno zeslego spravyedlywosczy zadney myecz nye możemy, kthory yesmy 
s pylnosczya v V. K. M. proschyly, gdysch thak yawna krzywda nye ma 
myeszcza przed V. K. M., ysch zadney sprawyedlywosczy od thego cza- 
schv smy nye dosthaly, obyeczvyemy yvchs (sic) vyenczey żadnego py- 
sanya any skargy nye czynycz, alye poky nasz dosthawa y garld (sic) 
naschych, they krzywdy szye mczycz (sic) nade wschysthkym kzye- 
stwem olyesnyczkym, thak yako nas pan Bok (sic) a krzyffda nascha 
navczy. A dawno byszmy tho były czynyly, alyesmy czekały sprawye
dlywosczy; a thak dlvgo szye mczycz bendzemy, dokath sye krzyffda 
nascha nye nagrodzy. A thy. kthory ten lysth naydzyesch, prosche czye, 
odday y bormysthrowy v Olyesnyczy. Dan w zyelonym gayv v Sthem- 
pynaB) we czwarthek w oktave Bożego czyala latha bożego 1548. Jarosch 
Grzegorz synowye a schyrothy vbogye thegotho Opacza.

28. List znaleziony pomiędzy listami do księcia B r z e s k ie g o  i L i-  
g n ic k ie g o  J e r z e g o  bez daty, z współczesną zapiską na odwro
tnej stronie arkusza: einen ausspruch jus Creuzburgische belan- 

gende, dem neuen hauptman zuzuschitz pr den 7 Juny 1574.
Oszwiczune a nayasneysze knisze pane, a pane nasz milloscziwy. 

zallugise pres thontho szuplicacium przed waszum oswiczunom millos-

Prosił? (przyp. W yd.) brosił? rzucił, stracił, (przyp. Red.).
2) W  pow. Wrocławskim.
s i "Wieś, posiadłość.
4) Czyt. z świata.
5j Dziś Stampen w  Oleśnickiem.
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czom  jo  v b og i czlow ek  na m isthu  m alszonki szw ey  na brathi g iegiey, 
poddane pa* piothra b isk up sk iego , i thudziesz w asze osw iczunie (sic) 
poddane jak  sw eh o  ( n i e c z y t e l n e )  pana ney w iszeho w irzchn i0, ze  
tho przed w aszu m  osw iczunom  raillossczom  thu osnam ugye neypirw ey, 
ze g ih  n ieb o scz ik  ocziecz y  m alsonk i m ogiey oddal g iest bendunczi na  
sm ierth ney  p o scz ie lli pod ług  porzandku thestham enthu , obeslow szi 
szonsiad i a p rz iszen szn e  y  th u d zis po kapluna pisacz thakow i thesstha- 
m enth, i o d d a l a odkoszal gest thenz ocziecz m alszonki m ogiey przi- 
thom n osczi th eh  sz ionsiad ow  (sic ), abi g iey  braczo sthakow ego stathku  
o y czisn i a m aczerziszn i dalii sth o  thallarow , a w u ni natho nicz n iedba- 
genczi thego  g iey  n iekczum  w idacz sthakow ey ocziszn i y  m aczerzisni. 
K dies y o  vbogi człow iek  za llow aleh  sze przed giegieh  1) panem , panem  
piothrem  b isk up sk im , a w on gim  przikazow a!. abi sie  sn ium  zgodzilli 
dobrow oln ie, a w uni natho g iey  g ie n o ...2) thallarow  posthem pow alli nad  
thesth am en th , a thesth am en thu  w opisanego niekczum  w okaszacz, kd ies 
tho g iest w iad u m o thim tho sium siad um  (sic), oszw iczune a na ja sn iey - 
sse (sic ) K x iu n sze  pane nasz, kthorzi przithom  bylli, przi popisow aniu , 
kiedi thenz n ieb oscz ik  ocziecz thestham eth dziallal. gescze nadtho, naya- 
sn ey sie  osw iczu n e K xiu sze, zallow allem  sie ju sz  nani przed panem  hjeth- 
m anem  na  kluczborku 3), a ya  vbogi czlow ek przedczie nem oge prziscz  
ku sp raw ied liw oscz i y  sw oyom  m alsonkom  vbogam  przesz w ielkom  krzi- 
w de g iegiey . A  thak ze sie  yo  vcziekom  vbogi człow iek  ku w aszey  
osw iczu n ey  a n a y a sn eysey  kn isenczey m illosczi, ze m i w aszo oszw iczuno  
k n ise n c z o 4) w thom  nieraczi opusczacz przez n iey  w issam  (sic) w asze  
osw iczu n am  a szw ienthum  spraw iedliw oscz, yze  m i w asza oszw iczuno  
k n isen czo  m ilo sez  roczi sn im i szroczicz, a rok przed w aszum  osw iczu- 
m om  (sic ) k n isen czu m  m illoscz  polloszicz na przeszliszen i (sic), a m nie  
vbogim u człow iek ow i thes roczilli sw ey m ocznosczi kn iszenczey tha
kowi listh  w idacz na sw iadki, abih yo  na poruczeni w asze osw iczonom  
(sic) m ogl k thakow im  św iadkom  priscz (sic), zebi w uni na w asze  
poruczen i o sw iczu n ey  m iloscz i sth an ielly  (sic) na w asze poruczeni, 
k d ies w asza  m illoscz  osw iczuno m i rok polloszi y  sn im i na p o 
ruczeni w asze a na czas slusn i na przesliszen i. a ja  vbogi człow iek za 
tho proszę pon iszene, ze m i roczi do pana gieg iey  (sic) listh  dacz, abi 
gim  w on przikaszal sthanoncz, kd ies w asza m illoscz  osw iczuno roczi rok  
sn im i slosicz , a jo  bende za  w asze neyw iszom  m illoscz  vbogi człow iek  
pana boga proszicz za  w asze zdrowi (sic) a panow anie długi na thom - 
tho sw ieczie  roczil w am  daczi. W m pow olni vbogi człow iek  am broszi 
sk liorz, m iesczanin  z o llesna. (na boku) b lasiu s de o llessno  scripsi.

1 Tak zapewne czytać należy przez wzgląd na to, że pisarz nie używa c h .
a) Znak nieczytelny.
3) W  pergaminowym dokumencie polskim z r. 1587 nazwisko tego miasta, 

w  którem zapis by! wystawiony, jest Kruczborg; zob. Archiv für slav. Phil.
V. 465.

4) Zdaje się, że braknie M i ł o ś ć .
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