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7

p r a t a r m ė  /  przedmoWa

Š io amžiaus pradžioje, renkant medžiagą straipsniui apie „Žemaičių vys-
kupystės aprašymo“ (1830) autorių kanauninką Stanislovą Čerskį ir jo 

kelionę į Vakarų Europą 1819–1821 metais1, šių eilučių autoriui į rankas pa-
teko foliantas su nežinomo autoriaus kelionės aprašymu, saugomas Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) Rankraščių skyriuje2. 
Kelionės dienoraštyje, parašytame sklandžia lenkų kalba, akį patraukė išsa-
mūs Karūnos Lenkijos, Čekijos, Karališkosios Prūsijos, Vokietijos, Italijos 
miestų, kultūrinių renginių (pirmiausia operos) aprašymai ir ypatingas dėme-
sys, kai kada gurmaniškas, gastronominiams dalykams. Mat užrašuose buvo 
nuolat minima įvairių šalių virtuvė, vardijami suvalgytų austrių ir citrinų, iš-
gerto malvazijos, vengriško ar itališko (aleatico3, canaioli4, monte poliziano5) vyno 
kiekiai. Kelios kompiuteriu surinkto teksto ištraukos buvo nusiųstos kole-
goms Torunėje, šiuos sudomino keliautojų pateikti originalūs, tarsi svetim-
šalių akimis, Lenkijos miestų aprašymai. Taip gimė sumanymas šį rankraštį, 
sąlyginai pavadintą ,,Anoniminių lietuvių kelionės dienoraščiu“, kada nors 
patyrinėti nuodugniau. Palanki perspektyva atsivėrė pradėjus įgyvendinti pro-
jektą ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (2010–2013). Projekte numatyti 
ir konkretūs šio šaltinio analizės, parengimo publikavimui darbai. 

Taigi, praėjus daugiau kaip dešimčiai metų, mielam skaitytojui pateikia-
me į rankas jau nebe „anoniminių lietuvių“, o Butlerių šeimos ir juos lydėjusių  

1  Arvydas Pacevičius. Stanislovo Čerskio ir jo kelionę į Vakarų Europą 1819–1821 m. Iš Kultūro-
logija. T. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. Vilnius, 2003, p. 218–232.
2  Lietuvos mokslų akdemijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius, F17, b. 14.
3  Apulijos ir Lacijaus regionų raudonasis vynas.
4  It. Canaiolo. Raudonasis vynas iš Centrinės Italijos, ypač Toskanos, regiono.
5  Toskanos regiono švelnus raudonas vynas, tinkantis gerti vienas ir/ar prie bet kokių patiekalų. 
Poliziano – garsi vyndarių giminė.
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asmenų kelionės egodokumentą – „Butlerio kelionės į Italiją ir Vokietiją 
1779–1780 metais dienoraštį“. Jis apima užrašus nuo 1779 m. rugsėjo 1 d. iki 
1780 m. spalio 20 dienos. Didelę problemą ir netgi grėsmę publikavimui kė-
lusi keliauninkų tapatybė (sudėtinga nuodugniai tirti ir kritiškai vertinti ano-
niminį šaltinį) buvo nustatyta remiantis itin atidžia teksto analize, taip pat ly-
ginamosiomis biografistinėmis, šaltinių ir kt. studijomis. „Dienoraštis“, kaip 
nustatė jo tyrinėtojai Torunės universiteto Istorijos ir archyvistikos instituto 
mokslininkai Agnieszka Rosa ir Waldemaras Chorążyczewskis, buvo rašo-
mas kelionės sumanytojo ir dalyvio, Prienų seniūno (1763) Mykolo Butlerio 
(1715–1782) užsakymu. Tiesa, lieka nedidelė tikimybė, kad tas užsakovas ir 
pagrindinis keliauninkas buvo M. Butlerio sūnus Jonas Butleris, tačiau kelio-
nės metu jis buvo dar per jaunas tokiai rimtai pramogai. Dėl šios priežasties 
„Dienoraščio“ publikacija įvardinta kaip ,,Butlerio“, o ne „Mykolo Butlerio 
kelionės dienoraštis“. Neišaiškinta „Dienoraštį“ kelionės metu nuosekliai pil-
džiusio autoriaus asmenybė. Nežinia, kas – kelionės kronikininkas ar kitas as-
muo, grįžus į Lietuvą, remdamasis kelionės užrašais, tvarkingai perrašė tekstą 
į foliantą su vertikaliai suliniuoto popieriaus lapais, kuris XIX a. pateko į Vil-
niaus viešąją biblioteką ir dabar saugomas LMAVB. 

Butleriai į Lietuvą per Livoniją atvyko iš Vokietijos, Heseno žemės 
XVII a. pirmoje pusėje ir ilgam įsitvirtino Prienų seniūnijos valdytojų pozi-
cijoje. Vienas pirmųjų Prienų seniūniją už nuopelnus karaliui Jonui Kazimie-
rui gavo Gotardas Vilhelmas Butleris1, pastatydinęs čia ant Nemuno kranto 
prancūziško stiliaus pilaitę. M. Butlerio tėvas Morkus Antanas Butleris jau 
turėjo daug žemės valdų, įkūrė didelį Kvietiškio dvarą ir – tai svarbu siekiant 
geriau suprasti kelionės kontekstą – dėl patogios geografinės padėties (neto-
liese teka Nemunas) išplėtojo medienos ir jos gaminių gabenimo į Vakarus 
verslą: turėjo net devynias miško kirtimo ir medienos apdorojimo dirbtuves 
(vadinamąsias būdas). Nuo jo neatsiliko ir sūnus M. Butleris. Kelionės į Kara-
liaučių verslo reikalais jam buvo įprastos, o aptariamame „Dienoraštyje“ liko 
šilto susitikimo Malborke su muitinės generalinio inspektoriaus iš Berlyno  

1  G. V. Butleris minimas tarp karaliaus Jono Kazimiero kelionės į Gdanską 1651 dalyvių, žr.  
Alojzy Sajkowski. Diariusz podróży Jana Kazimierza do Gdańska w roku 1651. Rocznik Gdański, 
1956/1957, t. XV/XVI, p. 453, prierašas 4.

Lombart žmona aprašymas. Pietaujant buvo geriamas vengriškas vynas ir 
šampanas, o išsiskiriant inspektorienė apsiverkusi1. Butleriai taip pat žinomi 
kaip mecenatai, daug prisidėję civilizuojant Užnemunės kraštą, skatinę pa-
maldas laikyti lietuvių kalba2. Lietuvių istoriografijoje plačiai aptarti Pranciš-
kos Ščiukaitės-Butlerienės, M. Butlerio motinos, nuopelnai funduojant Mari-
jampolės marijonų vienuolyną3. Motinai 1769 m. mirus, sūnus tęsė pradėtus 
darbus, rūpinosi Prienų ir Igliaukos bažnyčiomis, marijonų vienuolynu, grįžęs 
iš kelionės 1781 m. sausio 15 d. kartu su Prienų klebonu Mykolu Karpavičiu-
mi ir klebonu marijonų generaliniu vizitatoriumi Raimundu Novickiu pasira-
šė svarbų parapijų atribojimo aktą4.

Galimas daiktas, kad be senyvo ir nuolat sirguliavusio M. Butlerio, kar-
tu keliavo jo antroji žmona Marijana Markovska ir nemažas lydinčių asmenų 
būrys. Jame tikrai buvo kunigas, virėjas, keli liokajai, nemažai tarnų. Vežėjai, 
kamerdineriai, netgi sekretorius (atsakingas už kelionės organizacinius reika-
lus) buvo samdomi. Išsiruošta su šešiais žirgais kinkoma brika (dideliu pori-
niu keturių ratų vežimu), keturiais žirgais kinkomu virtuvės vežimu ir taradai-
ka (nedideliu vežimaičiu), pakinkyta pora žirgų. Kelionė prasidėjo 1779 m. 
rugsėjo 1 d. Karaliaučiuje, kur keliautojai atvyko tam, kad gautų Prūsijos pa-
sus. Kelionės maršrutas ėjo iš Karaliaučiaus per Prūsiją, Kujaviją, Didžiąją 
Lenkiją, Sileziją, Čekiją, Austriją, Tirolį į Veneciją, kuri ir buvo pagrindinis 
kelionės tikslas. Rimčiau kelionei į Veneciją pasiruošta Prahoje. Čia 1779 m. 
spalio 7 d. susirūpinta, kad turima mažai informacijos apie Veneciją, kurios 
žemėlapio negavus, nupirktas visos Italijos žemėlapis, kainavęs 15 grašių. Ve-
necijoje keliauninkai daugiau stebėjo nei dalyvavo karnavale, po jo, apsilankę 
Padujoje, išsirengė atgal per Bavariją, Saksoniją, Didžiosios Lenkijos ir Ku-
javijos šiaurines žemes, Prūsiją į Karaliaučių, kur apsistojo 1780 m. spalio 
pabaigoje. Be pramogų Venecijoje, grįžtančius keliautojus dar domino spa – 

1  „Dienoraščio“ 1779 rugsėjo 5 ir 6 d. įrašai, p. 67–68.
2  1755 Jonas Butleris, Breslaujos taurininkas, Lietuvos Tribunole reikalavo, kad ganytojiška vei-
kla, pamaldos valstiečiams jo bazilijonams dovanotose valdose vyktų lietuviškai, žr.: Jan Ciechano-
wicz. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rzeszów, 2001. T. 2, p. 171.
3  Dalius Viliūnas. Marijampolės marijonų senovė. Suvalkija, 2000, nr. 2 (22), p. 9–50; Gražina 
Marija Martinaitienė. Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas. Vilnius, 2002.
4  Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782. Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. 
Vilnius, 2001, p. 499. 
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Padujoje buvo atliktos sveikatinimosi procedūros1. Keliautojai domėjosi ūkiu 
ir lankomų kraštų valdymu, sakraline ir pasaulietine architektūra, gamtos ir 
civilizacijos „stebuklais”. Tačiau apčiuopiamesnio meninio skonio, intelektu-
alinių pomėgių jie neišreiškė, nors aktyviai lankė viešus renginius, ypač ope-
ros spektaklius. Apie kūrinių autorius neužsimenama, o atlikėjai juos domino 
išimtiniais atvejais – pavyzdžiui, kai 1780 m. kovo 12 d. Padujoje Šv. Justinos 
benediktinų bažnyčioje giedojo „Gvadanis, kastratas, turintis jau 60 metų“2. 
Kitaip nei kiti žinomi Lietuvos keliauninkai, pavyzdžiui, Jonas Kazimieras 
Vaišnoravičius arba Teodoras Bilevičius, Butlerio kompanija beveik nesilankė 
bibliotekose, muziejuose. Knygas retkarčiais skaitė, bet tai buvo pragmatinė, 
su kelionės maršrutu susijusi, lektūra. Stebėjo keistenybes, ypač technikos 
naujoves, kurių Lietuvoje tuo metu dar buvo reta. Pavyzdžiui, 1779 m. gruo-
džio 20 d. keliautojai Venecijoje pamatė Laterna magica, o 1780 m. vasario 
17 d. mechanikas jiems atneša pabandyti Camera obscura3.

Apie lietuvišką keliautojų kilmę liudija daugelis dalykų: prisimenami 
asmenys, įvykiai, susiję su Lietuvos istorija, domimasi kelionėje sutiktais že-
miečiais, susirašinėjama su Lietuvoje gyvenančiais asmenimis. Taigi keliau-
tojų tautinį tapatumą įmanoma nustatyti remiantis užuominomis tekste. Pa-
vyzdžiui, 1779 m. spalio 2 d. rašoma apie kelių tarnų išsiuntimą į Lietuvą, 
o Venecijoje, pavargus nuo gausių jūros gėrybių, 1779 m. gruodžio 23 d. ir 
1780 m. sausio 27 d. ruošiami ir valgomi lietuviški barščiai iš saldžių burokė-
lių. Kaip buvo minėta, „Dienoraštį“ rašiusio asmens tapatybę gaubia paslap-
tis. Apie jį galima pasakyti, kad gerai valdė plunksną, buvo išsilavinęs, mokėjo 
kelias kalbas, atidžiai stebėjo ir įsimindavo papročius, turėjo humoro jausmą. 
Antai 1779 m. spalio 6 d. Prahoje užrašo: „Šiandien vakare atvyko į Prahą 
J[o] K[arališkoji] D[idenybė] Imperatorius, grįžtąs iš užsienių, kuriuos lankė 
ir praleido ten keletą dienų. Jokio sutikimo [Prahoje] nerengta, lyg ir nebūtų 
buvę karaliaus“. Tą pačią dieną: „vakare [mus] su arfomis muzikantai aplan-
kė. Vienam buvo pasakyta ateiti į kambarį ir groti. Senas buvo žmogus, pras-
tai grojo (duota 12 grašių)“. Dienoraščio užrašų tikslas galėjo būti keleriopas.  

1  „Dienoraščio“ 1780 gegužės 18 d. įrašas, p. 328.
2  „Dienoraštis“, p. 278.
3  „Dienoraštis“, p. 219, 255.

Kaip ir kitiems XVIII a. keliauninkams, Butleriams rūpėjo fiksuoti malo-
nesnius įspūdžius, keistesnius reiškinius tam, kad būtų ką (ir su kuo) prisi-
minti. Tokie „Dienoraščiai“, kaip ir ,,Silva rerum“, papildydavo dvarų rin-
kinius tam, kad jais naudotųsi giminės, šeimos nariai ir palikuonys. Keliauta 
žinomu maršrutu, jis tikslintas, domėtasi smuklių aptarnavimo kultūra. Šiuo 
požiūriu „Dienoraštis“ galėjo tarnauti kaip kelionių vadovas kitiems „pere-
grinantams“. Akivaizdus ir kitas praktinis aspektas – kelionės užrašus daręs 
asmuo preciziškai žymėjo patirtas išlaidas. Taigi „Dienoraštis“ turi ir finansi-
nio dokumento bruožų, ypač tose teksto vietose, kur pereinama prie lente-
lėje teikiamų finansinių duomenų. Todėl egodokumentalumo, pabrėžiančio 
autoriaus raišką autobiografiniame tekste, pėdsakų nėra daug, juos tegalima 
užčiuopti analizuojant viso „Dienoraščio“ naratyvą ir lyginant jį su kitais pa-
našiais tekstais. Nepaisant to, šį kelionės dienoraštį drąsiai galime priskirti ir 
egodokumentinės raštijos, savo definicija aprėpiančios visus autobiografinius 
tekstus, kuriuose autorius sąmoningai ar nesąmoningai rašo apie save. Ego-
dokumentinei raštijai kelionės aprašymas priskirtinas ir kaip tiesoginės patir-
ties ir empirinio stebėjimo rezultatas. Svarbia, garantuojančia dokumentuoto 
pranešimo autentiškumą, sąlyga tokiam aprašymui atsirasti buvo aktyvus jo 
autoriaus dalyvavimas su kelione susijusiuose įvykiuose1. 

Knygą, be skelbiamo šaltinio – originalaus teksto lenkų kalba, lydimo 
preciziškų ir kritinių komentarų išnašose (parengė Waldemar Chorążyczew-
ski ir Agnieszka Rosa), sudaro pratarmė, įvadinis straipsnis lenkų kalba „Įva-
das į But lerio kelionės į Veneciją ir Vokietiją 1779–1780 metais dienoraštį“, 
įsimintinesnių „Dienoraščio“ fragmentų vertimas į lietuvių kalbą, vietovar-
džių ir asmenvardžių rodyklės ir santrauka anglų kalba. Įvadiniame straips-
nyje, kurį parengė Waldemar Chorążyczewski ir Agnieszka Rosa, aptariami 
kelionės užrašų ypatumai egodokumentikos tyrimų kontekste, nagrinėjamos 
tipiškos ir ypatingos XVIII a. kelionių aprašymų schemos ir autoriaus raiš-
kos intensyvumas tokio pobūdžio autobiografinėje raštijoje. Straipsnyje daug 
dėmesio skiriama keliautojų identifikacijai, pasitelktoms šaltinio istorinės kri-
tikos priemonėms, kuriomis siekiama nustatyti keliautojų pavardes, atskleisti 
kelionės kasdienybę ir supančią keliautojams nepažįstamą aplinką. Tarp tų 

1  Daugiau žr. įvadiniame straipsnyje, p. 18.
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priemonių pažymėtina keliautojų šeiminių ryšių, apskritai socialinių tinklų ir 
komunikacijos XVIII a. visuomenėje, rekonstrukcija. Pavyzdžiui, nustatant 
Butlerio dalyvavimą kelionėje prireikė gilesnės šios giminės ryšių su Radvilo-
mis analizės. M. Butlerio dukra Pranciška Butlerytė buvo ištekėjusi už Jurgio 
Radvilos. Keliautojams smagiai ilsintis Venecijoje, 1780 m. sausio 12 dieną 
buvo gautas laiškas apie tai, kad minėtoji P. Butlerytė-Radvilienė 1779 m. 
gruodžio 5 d. laimingai pagimdė dukrą ir yra sveika. Ta naujiena „itin visus 
nudžiugino“1. Atidžiai tirtos keliautojų veiklos apraiškos Lietuvoje (Raseinių 
ir Panevėžio apylinkėse), Palenkėje, atsižvelgiama į keliautojų ryšius Karaliau-
čiuje, kur jie siunčia ir gauna paštą, pardavinėja grūdus ir lanko spektaklius. 
Skaitant „Dienoraštį“ susidaro įspūdis, kad aptariamu laiku Butleriams, o ir 
kitiems jų rango (statuso, užsiėmimo) lietuviams, Karaliaučius buvo tikras 
langas į Europą tiek ekonomine, tiek kultūrine prasme.

Publikuojamas „Dienoraštis“ – tai didelio formato in folio 188 lapų 
(prirašyta iki 161v) rankraštis. Rašyta vieno asmens ranka, su pertraukomis, 
veikiausiai remiantis juodraštiniu kelionės aprašymo variantu, taigi šis yra 
švarraštis. Prie rankraščio ypatybių reikia priskirti tai, kad kiekviename lape 
tekstas buvo padalytas į stulpelius, kuriuose, be datos ir kelionės aprašymo, 
dar žymėtos patirtos išlaidos auksinais, grašiais, šilingais, liromis ir kita šalių, 
per kurias keliauta, valiuta. Taigi „Dienoraštis“ turi ir išlaidų registro požy-
mių. Tačiau, siekiant, kad tekstas būtų slandesnis ir lengviau suvokiamas, ru-
brikacijos atsisakyta ir žymintys išlaidas skaičiai yra pateikti tekste, dažniausiai 
skliaustuose. 

Šaltinis publikuojamas remiantis Lietuvos tyrinėtojams gerai žinoma 
instrukcija2, taip pat jos papildymais, kurios esminės nuostatos išdėstytos įva-
diniame straipsnyje3. Šią metodiką, parengtą kartu su Torunės mokslininkais, 
tikimės taikyti ir kitose Lietuvos egodokumentikos šaltinių publikacijose. Es-
minės publikacijos rengėjų nuostatos buvo šios: tekstas rašybos ir skyrybos 
požiūriu modernizuojamas, žodžiai transkribuojami ir perteikiami dabartiniais 

1  „Dienoraštis“, p. 233.
2  Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Red. K. Lepszy. Wroc-
ław, 1953.
3  Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa. Wprowadzenie do Dziennika podróży Butlera do Włoch 
i Niemiec w latach 1779–1780, p. 52–56. 

rašybos ženklais, tačiau išlaikomi šaltinio teksto kalbos ypatumai, kuo ma-
žiau kišamasi į autoriaus dėstymo struktūrą, leksiką ir stilių. Tokių nuostatų  
laikomasi ir naujausiuose egodokumentikos šaltinių leidybos teorines ir metodi-
nes problemas aptariančiuose darbuose1. Šiuo požiūriu „Dienoraštis“ yra kritinė 
istorinio šaltinio publikacija, kokias rengia ir Lietuvos tyrinėtojai2. Tiesa, skirtin-
gai nuo jų, šiame „Dienoraštyje“ dar pateiktas priedas – atrinktų „Dienoraščio“ 
ištraukų vertimas į lietuvių kalbą (iš lenkų kalbos vertė Irena Katilienė ir Arvy-
das Pacevičius). Egodokumentinio pobūdžio šaltinių publikacijų, kai pagrindinis 
tekstas teikiamas originalo kalba, Lietuvoje turime nedaug3, – vyrauja adaptuoti, 
suliteratūrinti vertimai be pirminio šaltinio teksto. Vertime siekta išlaikyti kuo 
artimesnę originalui kalbos stilistiką, teikiami išsamūs, vietomis platesni nei pu-
blikacijoje originalo (lenkų) kalba, komentarai, susiję su minimais vietovardžiais, 
asmenvardžiais, aprašomais objektais, kurių paskirtis ar prasmė šiuolaikiniam 
skaitytojui gali būti neaiški. Aiškinant titulus ir kreipinius remtasi Romualdo Fir-
kovičiaus rekomendacijomis ir vertimo pavyzdžiais4. Rodyklėse asmenvardžiai 
ir vietovardžiai pateikti tokia forma, kokia yra tekste (lietuviškai arba lenkiškai).

Taigi šios publikacijos tikslas, be kita ko, yra pristatyti platesnei (ne tik 
Lietuvos) mokslo, akademinei bendruomenei ir skaitančiai visuomenei ego-
dokumentinio tipo šaltinį originalo kalba, parengtą pagal aiškias taisykles, ir 

1  Bogdan Rok. Uwagi nad problemem edytorstwa relacji podróżniczych czasów wczesnonowo-
żytnych. In Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródel w Polsce (XVI–XVIII w.). Pod redakcją Adama 
Perłakowskiego. Kraków, 2011, p. 159–168.
2  Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m. Parengė Romualdas Firkovičius, Vilnius, 2008 (serija 
„Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. VII); Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m. Parengė Sigitas Jege-
levičius. Vilnius, 2009 (serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. VIII); Pabaisko dekanato vizitacija 
1782–1784 m. Parengė Algirdas Baliulis. Vilnius, 2010 (serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. IX); 
Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m. Parengė Mindaugas Paknys, Vilnius, 2011 (serija „Fontes 
Historiae Lituaniae“, Vol. X); Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai 1611–1651 m. Parengė Liudas Jovaiša. 
Vilnius, 2011 (serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. XI).
3  Pavyzdžiui, Trakų istorijos muziejaus parengti ir publikuoti Trakų Vokės savininko grafo Jono 
Tiškevičiaus (1867–1903) 1891 m. į namus rašyti kelionės laiškai iš Zanzibaro, žr. Laiškai iš Zanziba-
ro 1891 m. Sudarė Virgilijus Poviliūnas ir Irena Senulienė. Vilnius, 2010; Jurgis Radvila. Kelionė į Itali-
ją. 1575 metų dienoraštis. Iš lotynų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius, 2001; Liudvika Byševska. 
1786 metų kelionės į Vilnių dienoraštis = Ludwika Byszewska. Żurnal podróży do Wilna z roku 1786. Sudarė 
Vydas Dolinskas, Piotr Jacek Jamski, Ewa Manikowska. Vilnius, 2008.
4  Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782. Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. 
Vilnius, 2001, p. xvi, 3, 9, 11 ir kt.
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taip pradėti seriją panašių publikacijų, kurios ateityje galėtų būti verčiamos į 
lietuvių ir kitas kalbas. Dar numatyta išleisti Juozapo Jurgio Hilzeno kelionės 
dienoraštį (1752–1754 m.) lenkų ir lotynų kalbomis kartu su vertimu į lietu-
vių kalbą. 

Lietuvių, keliavusių iš Karaliaučiaus į Veneciją ir atgal, kelionės aprašy-
mas yra unikalus šaltinis, padedantis suprasti XVIII a. antros pusės Lietuvos 
išsilavinusios, mobilios, verslios visuomenės dalies mentalitetą ir kasdienybę, 
taip pat kelionės dienoraščio kaip egodokumetinės raštijos, kuriai būdingas 
autobiografinio pobūdžio pasakojimas pirmuoju ir/ar trečiuoju asmeniu sau 
ir/ar artimųjų ratui, ypatumus, praplečiantis senosios Lietuvos dokumentinio 
paveldo tyrimų lituanistinius horizontus. 

Sudarytojas ir parengėjai dėkoja Lietuvos mokslo tarybai, parėmusiai 
Lietuvos egodokumentinio paveldo tyrimus ir šios knygos išleidimą. Taria-
me ačiū Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetui, sudariusiam tyrimui 
palankias salygas, ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, už-
tikrinusiai prieigą prie publikuojamo „Dienoraščio“. Dėkojame talkinusiems 
rodyklių sudarytojams, o ypač Rimai Cicėnienei, parūpinusiai ikonografinės 
medžiagos, Irenai Katilienei, prisidėjusiai prie teksto vertimo, Eglei Pacevi-
čienei, redagavusiai tekstus lietuvių kalba. 

ARVyDAS PACEVIČIUS
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Wprowadzenie 
do „Dz iennika podróży  
Butlera do Włoch i  Niemiec 
w latach 1779–1780“ 

įvadas į  „Butler io  
kelionės į  Ital i ją ir  Vokiet i ją  
1779–1780 metais dienorašt į“ 
Waldemar chorążyczeWski,
agnieszka rosa

d z i e n n i k  p o d r ó ż y  j a k o  e g o d o k u m e n t

Podróże w szczególny sposób kształtowały obraz świata peregrynantów, 
ale także tych wszystkich, którzy odbierali ich wrażenia poprzez czyta-

nie relacji lub opowiadania. Opisy podróży w kręgu ich czytelników wpływały 
na zainteresowanie otaczającym światem, stawały się ważnym źródłem infor-
macji o świecie1.

Diariusz podróży stawiany jest w rzędzie piśmiennictwa typu silva rerum – 
ksiąg rękopiśmiennych domu szlacheckiego, tworzonego nie dla publikacji, ale 
do czytania przez najbliższych, przekazywanych potomkom dla nauki2. Nar-
rator występujący w podróżopisarstwie staropolskim miał pełną świadomość 
potrzeby zachowania pamięci. Była to swoistego rodzaju motywacja twórcza, 
określona przez Hannę Dziechcińską jako „potrzeba pamięci”, potrzeba prze-
kazania i uwiecznienia spraw w mniemaniu piszącego dużej wagi. Prowadzony 
dokładnie dziennik podróży, opisujący miejsca i spotkane osobistości, nabierał 
w świecie rodzinnego bytowania, okrojonej wiejskiej przestrzeni, rangi najwyż-
szej. Stawał się elementem integracji rodzinnej, ale tym samym społecznej, re-
alizowanej w obrębie tego samego stanu. Manuskrypt strzeżony w domowym 
archiwum znakomicie spełniał swą rolę, rolę przekazu tylko dla wybranych, 
przekazu kontrolowanego, który miał wpływać i wpływał na wyobraźnię okro-
jonego kręgu odbiorców, a jednocześnie zapisywał się w tradycji rodzinnej, lo-
kalnej, gdzie zawsze pamiętano, że ktoś bliski, przodek, sąsiad, kiedyś gdzieś był 
i coś zobaczył, a opis tej dalekiej podróży jest na wyciągnięcie ręki3. 

1  B. Rok, Rola podróży w kształtowaniu obrazu świata w mentalności polskiej XVIII wieku, [w:] Między ba-
rokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2005, s. 36–37.
2  H. Dziechcińska, „Podróż” w druku i rękopisie, [w:] Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechciń-
ska, Warszawa 1990, s. 117–119.
3  Taż, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz, 1999, s. 19–33.
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Opis podróżniczy jako rezultat bezpośredniego doświadczenia i empi-
rycznej obserwacji zalicza się do piśmiennictwa dokumentalnego. „Zasadni-
czym kryterium powstania tego typu opisu jest aktywny udział jego autora 
w peregrynackim przedsięwzięciu. Stanowi to niejako gwarancję autentycz-
ności relacji pełniącej funkcję dokumentującą”1. Idąc tym tropem opisy 
podróżnicze z całą pewnością zaliczyć możemy również do pisarstwa ego-
dokumentalnego, obejmującego swym pojęciem wszystkie teksty autobiogra-
ficzne, w których autor świadomie lub nieświadomie pisze o sobie. 

Twórca pojęcia egodokumentów, Jacob Presser2, zdefiniował je jako 
teksty, w których autor pisze otwarcie i szczerze o sobie i o swoich sprawach, 
uczuciach, poglądach, myślach i działaniach. Wewnętrznym kryterium ego-
dokumentu jest „ja” obecne w tekście, objawiające się zarówno w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej (ja) jak i w pierwszej osobie liczby mnogiej (my). 
Innym wewnętrznym kryterium egodokumentu jest samotematyzacja, czyli to 
w jaki sposób sami siebie ukazujemy3. Z kolei według autorów podręcznika 

1  M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego 
wieku, Toruń 2005, s. 71.
2  Autor koncepcji egodokumentu, Jacob Presser, zaczynał jako nauczyciel historii w gimnazjum 
w Amsterdamie. Już we wczesnych latach dwudziestych poświęcił się studiowaniu egodokumen-
tów, które później dopiero tak określił. Przez lata trzydzieste jego zainteresowania skupiły się na 
francuskiej literaturze pamiętnikarskiej. Po wojnie początkowo wrócił do uczenia w gimnazjum, 
nieco później został profesorem na uniwersytecie w Amsterdamie. W 1949 roku przyjął propozycję 
oficjalnej komisji rządowej napisania historii niderlandzkich Żydów podczas okupacji niemieckiej. 
Osobiste opisy i sprawozdania (świadectwa) obu stron, ofiar i popełniających holocaust, wyko-
rzystane do napisania tej pracy przyniosły mu pełne uznanie. Przeprowadził kilkaset wywiadów 
z ocalałymi oraz z tymi, zarówno Niemcami jak i Niderlandczykami, którzy organizowali i prze-
prowadzali holocaust. Znowu, ale całkowicie inną drogą, zaczął zdawać sobie sprawę z problemu 
egodokumentów, zarówno ustnych jak i pisanych. Po raz pierwszy pojęcie egodokumentów przed-
stawił około roku 1950. Napisał na ten temat kilka artykułów, zbierał materiały, ale nie zabrał się 
do napisania książki podsumowującej jego dotychczasowe badania. Planowane studia nad egodo-
kumentami zostały przerwane jego śmiercią w 1970 roku. Presser był także poetą i nowelistą. Miał 
oko i ucho dla literackich aspektów, które grały o wiele ważniejszą rolę w egodokumentach, niż 
w oficjalnych źródłach. Za: Jacob Presser (1899–1970). Dutch historian and writer, http://motlc.learn-
ingcenter.wiesenthal.org/text/x27/xm2767.html, 11.06.2007; R. Dekker, Introduction, [w:] Egodoku-
ments and history. Autobiographical writing in its social context since the middle ages, http://books.google.
com/books?hl=en&lr=&id=eQqDoSD7RgIC&oi=fnd&pg=PA7&dq=egodokument&ots=jjNJ
QbLLRy&sig=Dkl_n2w-HQLtdqdi8iSdSe80cco#PPA10,M1, 11.06.2007.
3  B. von Krusenstjern, Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Ueberlegungen 
anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert, Historische Anthropologie. Kultur. Gesellschaft. Alltag, 
2 (1994), s. 462–472.

Verschwiegenes Ich1 obojętnie co piszemy, piszemy zawsze o sobie, choćby 
poprzez wybór tematu czy sposób jego przedstawiania. Zjawisko to nazywają 
oni „zatajonym ja”. „Zatajone ja” i „wyraźnie określone ja” musi stanowić 
jedność, zarówno temat, jego przedstawienie, treść czy opisane przeżycia, do-
świadczenia, komentarze i obserwacje dotyczą jednej osoby – autora tekstu2. 

Niemiecki badacz Winfried Schulze koncepcję egodokumentu zapro-
ponowaną przez Pressera zinterpretował bardziej ogólnie3. Pod pojęciem 
tym zrozumiał wszystkie źródła, w których człowiek pisze o sobie i obojęt-
nie czy uczyni to dobrowolnie, czy też poprzez oddziaływanie zewnętrznych 
okoliczności. Schulze wprowadził też nowe określenie dla tego typu źró-
deł – Selbstzeugnisse (samoświadectwa)4. Można, idąc za Schulzem, przyjąć, 
iż każda autobiografia spełnia kryteria przyjęte dla egodokumentu, natomiast 
nie każdy egodokument musi być autobiografią5. Jeżeli chcielibyśmy dosłow-
nie przetłumaczyć termin Selbstzeugnisse, pojawią się nam słowa „samo mó-
wiący”, a dokładniej przychodzi nam na myśl ktoś, kto opowiada o sobie 
i przez to powstaje świadectwo. Świadectwem XVIII-wiecznych podróżni-
ków są ich peregrynackie zapiski, obojętnie w jakiej formie zostały zanoto-
wane, czy jako relacja epistolograficzna, czy też jako diariusz albo pamiętnik6. 

Jedną z cech XVIII-wiecznych opisów podróży jest dyskurs narracyjny 
utrzymany w pierwszej osobie. Jak stwierdziła Hanna Dziechcińska, narrator 

1 Verschwiegenes Ich. Vom Un-Ausdrücklichen in autobiographischen Texten, red. B. Götz, O. Gutjahr, 
I. Roebling, Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, 1993. 
2  A. Rosa, Testamentyfordońskiejako egodokumenty mieszczańskie, Kronika Bydgoska, t. 28, 2007.
3  A. Rutz, S. Elit, S. Kraft, Egodokumenten. A virtual conversation with Rudolf  M. Dekker, http://
www.zeitenblicke.de/2002/02/dekker/index.html, 09.06.2007.
4 Ego-dokumente. Annäherung an den Menschen In der Geschichte, red. W. Schulze, Berlin, Akademie 
Verlag, 1996.
5  S. Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze 
Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004, s. 21–22.
6  Alojzy Sajkowski wśród form osiemnastowiecznych opisów podróży wyróżnia: relacje episto-
lograficzne, diariusz regularny, diariusz nieregularny, pamiętnik, pamiętnik – przewodnik turystycz-
ny oraz poemat podróżniczy. Ponadto Aleksandra Iwanowska dodaje: notatki – raptularze, rejestry 
odwiedzonych miejscowości, wykazy rzeczy zabieranych w podróż, wykazy kosztów poniesionych 
w czasie podróży, sztambuchy zabierane w drogę, w których wpisy wykazują kolejne etapy podróży 
oraz opisy miast i państw, dotyczące jedynie miejsc docelowych z zupełnym pominięciem przebiegu 
trasy. Por. M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch, s. 80, z powołaniem na: A. Sajkowski, Nad staropolskimi 
pamiętnikami, Poznań 1964, s. 86–115; A. Iwanowska, Polskie rękopiśmienne relacje podróżnicze z epoki 
saskiej, [w:] Staropolska kultura rękopisu, s. 124.



2120

jest w tych tekstach stale obecny, przemawia własnym głosem. Autorka tłu-
maczy to tym, iż w ówczesnym przekonaniu opowieść o cudach świata nie 
powinna być anonimowa, jeśli miała stać się wiarygodną. Stąd też narrator 
staje się w opisach podróży osobą niemal żywą, dostrzegalną, zdolną ponieść 
odpowiedzialność za przekazywane informacje, zwłaszcza gdy mówi o spra-
wach i rzeczach oglądanych na własne oczy1. 

Peregrynanci XVIII wieku ujawniają również nie spotykaną wcześniej 
wrażliwość na oglądany w podróży świat sztuki, architektury i przyrody. In-
dywidualizm i przeżycia osobiste stają się przedmiotem odrębnego opisu. 
Wprowadzony zostaje również komentarz osobisty, opis życia codziennego, 
wyznane zostają uczucia, smutki i radości, wyłania się osobowość autora, 
który czasem nawet samego siebie charakteryzuje2. 

Mimo panującej konwencji (istniały bowiem specjalne podręczniki po-
dróżowania3), każdy peregrynator zwracał uwagę na inne detale. Tym samym 
pozostawiał po sobie świadectwo własnej mentalności i spostrzegawczości4. 
Ujawniało się pożądanie poznania nowego środowiska oraz mieszkających 
w nim ludzi, co znajdowało szerokie odzwierciedlenie właśnie w czynionych 
zapiskach5. 

W XVIII wieku mocno rozwinięta była sztuka dobrego podróżowania, 
która dopracowała się wielu zaleceń uzmysławiających jak można wykorzy-
stać przejazd przez obce kraje dla poszerzenia horyzontów umysłowych i jak 
najlepszego poznania świata6. Aby odpowiednio odbyć daleką podróż nale-
żało najpierw dobrze się do niej przygotować i ściśle ustalić jej przebieg oraz 
cele. W czasach nowożytnych w Europie powstała spora liczba wydawnictw 
propagujących artis apodemicae, czyli sztukę właściwego, bezpiecznego i poży-

1  H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich, s. 32–33, 123.
2  Tamże, s. 7–8, 40, 123; A. Żal, Świadomość zaniedbania Ziemi Świętej w polskich relacjach 
pielgrzymich XVIII wieku, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna 
Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006, s. 442.
3  M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch, s. 62.
4  J. Charkiewicz, Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę generalną zakonu 
mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768, oprac. i wstęp B. Rok, Wro-
cław 1998, s. 14–15.
5  B. Rok, Rola podróży, s. 33.
6  Tamże, s. 36–37.

tecznego podróżowania1. Literatura podróżnicza była jednak w dużej mierze 
schematyczna. Pojawiały się instrukcje określające co i jak należy w podróży 
oglądać oraz co i jak zapisać. Generalnie zalecane zainteresowania powinny 
się zatem koncentrować na takich zagadnieniach, jak: „ustrój, gospodarka, 
system polityczny czy wreszcie historia miasta, regionu czy kraju, przez które 
[podróżujący] miał okazję przejeżdżać”2. 

Jak podaje Franciszek Wolański prowadzenie dziennika podróży stano-
wiło, w świetle instrukcji dla podróżujących, wręcz obowiązek. Wskazane za-
tem było „robienie zapisków w drodze lub wieczorami, aby móc zatrzymać 
w ten sposób jak najwięcej spostrzeżeń i zachować ciągłość relacji”. Już po 
powrocie do domu opis uzupełniano częstokroć „wiadomościami z przewod-
ników i piśmiennictwa geograficznego”3. W ten sposób do opisów trafiały po 
powrocie z podróży wtręty mówiące o wypadkach zaszłych w późniejszym 
czasie, już po wizycie podróżników4. Opis podróży dla użytku i pożytku na-
stępnych podróżników był niejako społecznym i towarzyskim obowiązkiem 
peregrynanta5. W ten sposób człowiek wyruszający w podróż, z kręgu od-
biorców literatury podróżniczej przechodził do kręgu twórców tej literatury. 

Powstaje pytanie skąd autorzy czerpali informacje do swoich opisów 
peregrynacji? Najbardziej ogólna wiedza o świecie kształtowała się poprzez 
lekturę prasy, kalendarzy, opisów podróży, popularnych wydawnictw geogra-
ficznych. Wiedzę tę wynoszono również w jakimś zakresie ze szkoły6. Litera-
tura geograficzna w szczególny sposób rozwinęła się w całej Europie, w tym 
i w Polsce, właśnie w XVIII wieku7. Nawet korespondencja zawierająca  

1  M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch, s. 62.
2  F. Wolański, Zadania peregrynanta w czasie podróży w świetle osiemnastowiecznych instrukcji, [w:] Viae 
historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, Wrocław 2001, s. 494.
3  Tamże, s. 494–495.
4  J. Charkiewicz, dz. cyt., s. 10.
5  B. Rok, Rola podróży, s. 36.
6  M. E. Kowalczyk, Zainteresowanie osobą papieża w polskim piśmiennictwie podróżniczym XVIII wieku, 
[w:] Miedzy Lwowem a Wrocławiem, s. 450; S. Roszak, „W realnej postaci kraje cudze nawiedzać?” Podróż 
jako edukacyjny dylemat czasów saskich, [w:] Między barokiem a oświeceniem, s. 53.
7  M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch, s. 62–63; F. Wolański, „Krajopisarstwa wiadomość jedną jest z naj-
potrzebniejszych nauk o pożyciu ludzkim” czyli o motywacjach polskich autorów podręczników i kompendiów 
geograficznych w XVIII w., [w:] Z badań nad Rzeczypospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, 
Wrocław 2001, s. 161.
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sprawozdania podróżników wyraźnie adresowane, w założeniu więc pry-
watna, rozchodziła się znacznie szerzej, wykraczając „poza sztywne ramy 
nakreślone stosunkiem nadawca – odbiorca”1. Peregrynanci, wyposaże-
ni w przewodniki, geograficzne podręczniki2, relacje innych podróżników, 
szczegółowe instrukcje od ojców lub opiekunów3 oraz specjalnego rodza-
ju rozmówki, czy zapisy ważniejszych słów4, byli przygotowani niemal na 
wszystkie okoliczności. Skąd natomiast, oprócz wiedzy wyniesionej z lektury 
podróżniczej, podróżnicy czerpali informacje do swoich opisów? Na pew-
no od ludzi, z którymi się stykali. To oni udzielali aktualnych wiadomości 
o przejezdności dróg, stanie karczem, nazw miejscowości, personaliach ich 
właścicieli, wszelkich osobliwościach.

Sumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że podróż była cza-
sem wyjątkowym w życiu człowieka. Pewne cechy jego osobowości dopiero 
teraz uwydatniały się. W ślad za tym egodokumenty, jakimi są opisy podróży, 
stanowią źródło specyficzne. W nowej sytuacji zmianie ulega świat wartości 
człowieka, dostrzega on rzeczy dotychczas, w codziennym życiu, nie zauwa-
żane. I tak, niektóre sprawy, te odnoszące się do warunków podróżowania, 
stają się dla podróżnika ważne jedynie na czas podróży. Wskazują one na 
świat wartości podróżnika poza domem, w trakcie peregrynacji, w czasie wy-
jątkowym. Należy je oddzielić od świata wartości zabranego niejako z domu. 
Do takich wartości „podróżnych” należy np. kwestia wygód czyli prócz sta-
nu karczem także stan traktów5, emocje związane z przekraczaniem granic 
państwowych, w tym z kontrolą celną6. Są to zresztą sprawy doskonale znane 
podróżującym aż po dzień dzisiejszy.

Nieprzypadkowo też szczególnym zainteresowaniem podróżników 
cieszyła się pogoda, „stąd w relacjach liczne notatki o deszczach, śnieżycach, 

1  M. E. Kowalczyk, Zainteresowanie osobą papieża, s. 451, z powołaniem na: J. Wojtowicz, Problemy 
komunikacji społecznej we współczesnej nauce historycznej (Uwagi na marginesie konferencji tzw. Studienkreis für 
Kulturbeziehungen in Mittel – und Ostereuropa), Przegląd Humanistyczny, r. 24, 1980, nr 4, s. 154.
2  Podróżowanie stwarzało okazję do odkrywania miejsc i miast znanych z lektur i relacji innych 
podróżników, zob. M. Kamecka, „Po naukę świata i ludzi”. O zagranicznej edukacji Polaków czasów sa-
skich, [w:] Między barokiem a oświeceniem, s. 41.
3  H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich, s. 20.
4  B. Rok, Rola podróży, s. 36.
5  A. Iwanowska, dz. cyt., s. 134.
6  Tamże.

mżawkach, wichurach, upałach”1. Należy jednak pamiętać, że szlachcic – zie-
mianin tę wrażliwość na warunki pogodowe zabierał już z domu. Pogoda 
miała przecież wielki wpływ na możliwości gospodarowania na roli.

Jako świadectwo mentalności podróżników większe znaczenie ma jed-
nak zwrócenie uwagi na wartości „domowe”, zabrane w podróż, niejako sta-
ły składnik osobowości peregrynantów. 

Obserwacje podróżników koncentrowały się bowiem przede wszyst-
kim na świecie rzeczy oglądanych: obiektach, pejzażach, zjawiskach, szcze-
gólną uwagę skupiając na stanie miast i przedstawieniu tego, co bywa nazy-
wane w literaturze „przestrzenią sakralną”2. Fortyfikacje, mury, wały, fosy, 
mosty, kościoły i klasztory – to przede wszystkim interesowało ówczesnych 
podróżników3. Miasto przedstawiano według jego wielkości, zaludnienia, 
obronności, zabudowy, osobliwości. Budowle mierzono co do łokcia, a jed-
nostka miary może być wręcz uznana za wyznacznik zachwytu. Przyroda 
postrzegana była najchętniej poprzez dziwy natury4. Uwaga skupiała się na 
rozmiarach, kosztowności i precyzji wykonania. Wrażenia czysto estetyczne 
zdarzały się rzadziej5. Nie znaczy to, że nie można odnaleźć w niektórych 
przynajmniej relacjach zainteresowania przyrodą i urokami krajobrazu6.

i d e n t y f i k a c j a  p o d r ó ż n i k ó W

Autor dziennika zachował zupełną dyskrecję co do swojej osoby i niemal 
zupełną odnośnie postaci kierownika i fundatora podróży. Prawdopodob-
nie pozostałby on na zawsze anonimowy, gdyby nie przypadkowe spotkanie 
w Schweinfurcie z niejakim panem Bibrą, którego matka była Butlerówną 
z domu i z tego powodu bardzo chciał się spotkać z Jaśnie Wielmożnym  

1  Tamże.
2  H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich, s. 64–65; B. Rok, Rola podróży, s. 34; A. Żal, dz. cyt., 
s. 442, z powołaniem na H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży, s. 41–63. 
3  J. Charkiewicz, dz. cyt., s. 11–12.
4  A. Iwanowska, dz. cyt., s. 136–137.
5  H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich, s. 73, 94; A. Iwanowska, dz. cyt., s. 135.
6  B. Rok, Rola podróży, s. 35-36; T. K. z Radziwiłłów Morawska, Diariusz podróży europejskiej w latach 
1773–1774, wstęp i oprac. B. Rok, Wrocław 2002, s. 24–25.
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Panem, który ten jeden raz określony jest jako Butler:  „Przysłał bilet JMC 
pan Bibra szambelan księcia z Fuldy, żądając oddać wizytę, ale JW pan po-
szedł do niego. Stał z siostrą w rynku w austerii Pod Czarnym Krakem. Jest 
to, który się rodzi z Butlerówny, a usłyszawszy, że JW pan Butler, żądał wi-
dzieć się. Mieszkał w dobrach Szwabhaim, godzina drogi od miasta, zaprosił 
do siebie na jutro” (31 sierpnia 1780)1. Następnego zaś dnia nasi podróżnicy 
pojechali odwiedzić domniemanych krewniaków: „dalej w lewo zamek duży, 
ten roku 1523 przez Bawarczyków był spalony, a w 1524 znowu zaczęli re-
perować. W górę szły schody jak w wieży kręto, pokoje dość obszerne, por-
trety książąt wircburskich i fuldzkiego teraźniejszego Bibrów i inne wielkie 
całe osoby malowane. Szedł ganek do drugiego, gdzie też pokoje były, tam 
matka, która była Butlerówna, mieszkała, ale jej nie było, wyjechała na prawo 
do Hassen o sukcesję. Pięciu jest braci, a trzy siostry, z opieki za dziesięć dni 
mają wyjść i dział mieć bracia” (1 września 1780)2.

Kierownikiem podróży na pewno zatem był Butler, tylko który? 
Butlerowie mieszkający w Polsce i na Litwie, mieli pochodzić z Hesji, 

przybyć do Inflant, a stąd do Rzeczypospolitej. Tłumaczyłoby to zaintere-
sowanie naszym podróżnikiem w Schweinfurcie. Nazwisko to nosiło wiele 
rodzin w Europie, kilka też w Rzeczypospolitej, przy czym trudno wiążąco 
orzekać o ich pokrewieństwie. Ważne dla nas są związki Butlerów z Litwą. 
W 1634 roku Ernest Aleksander Butler nabył dobra w powiecie wiłkomir-
skim. W powiecie tym zamieszkiwali Butlerowie piastując niższe urzędy ziem-
skie także w XVIII i XIX wieku. W 1702 roku spotykamy Krzysztofa Butlera, 
starostę grodzkiego brasławskiego. W 1755 roku Jan Butler, cześnik brasław-
ski, domagał się przed Trybunałem Litewskim, by praca duszpasterska w do-
brach darowanych przezeń Bazylianom odbywała się z chłopami po litewsku. 
Byli też Butlerowie zamieszkali w powiecie oszmiańskim, a także szawelskim. 

„Nasz” Butler pochodził z linii, która od połowy XVII wieku (choć 
z przerwami) dzierżyła starostwo preńskie w powiecie kowieńskim. Staro-
stą preńskim był zmarły bezpotomnie w 1690 roku Marek Butler. Po nim 

1  BLAN, F. 17, 14, k. 138.
2  Tamże.

starostwo objął jego młodszy brat Aleksander (prócz tego starosta drohic-
ki), który miał syna Marka Antoniego, także starostę preńskiego, prócz tego 
też brańskiego. Marek Antoni miał trzech synów: Józefa, Michała i Alek-
sandra Łukasza. Józef  (zm. 1749), pozostawił córkę Józefę, żonę Krzysz-
tofa Szczytta, starosty witagolskiego. Michał, starosta witagolski i preński, 
właściciel Miedzny na Podlasiu (majątku już od XVII wieku pozostającego  
w ręku Butlerów), miał z Benedykty Pacówny córkę Franciszkę Radziwił-
łową, a z Marianny Markowskiej synów Jana i Antoniego, i córkę Józefę. 
Obaj synowie zmarli bezpotomnie. Trzeci syn Marka Antoniego, Aleksander 
Łukasz, był starostą witagolskim i mielnickim, a zostawił jedynie córkę Ro-
zalię. Starostwo preńskie w 1775 roku nadano Kazimierzowi Sapieże, ale do 
śmierci dzierżył je Michał Butler. Zmarł on w Królewcu w 1782 roku. W ten 
sposób Preny wyszły z rąk Butlerów1. 

W dzienniku znajdujemy odniesienia do Miedzny i Pren. Jako kie-
rownik podróży wchodzi w grę Michał Butler, starosta preński i właściciel 
Miedzny, i jego dwóch synów, Jan i Antoni.

Miedzna to miasteczko niedaleko Węgrowa, w południowej części wo-
jewództwa podlaskiego (a więc w Koronie, nie na Litwie). Listy stamtąd do 
podróżujących pisał niewymieniony z imienia i nazwiska komisarz, zapewne 
zarządzający dobrami2. W jednym z kościołów weneckich obrazy przypo-
minają podróżnikom te z kościoła w Miedznie (był tu m. in. słynący łaska-
mi obraz Najświętszej Maryi Panny). Autor dziennika wręcz konkludował:  
(11 II 1780) „Musiał malarz z tych brać w Wenecji ideę” (11 II 1780)3.

Parokrotnie w dzienniku znajdujemy odniesienia do Pren. Za pierw-
szym razem do podróżników dociera „kopia listu i manifestu JM księdza 
proboszcza preńskiego nie pozwalającego na komisję rozdzielenia parafii”4. 
Wskazówką, że podróżnicy zamieszkiwali na co dzień w Prenach, może być 

1  A Boniecki, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900, s. 263–265; M. Brensztejn, Butler Aleksander 
Łukasz, h. własnego (1711–1783), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 3, red. W. Konopczyński, Kra-
ków, 1937, s. 150; J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Rzeszów 2001, 
s. 169–173; S. K. Kossakowski, Monografie historyczno–genealogiczne niektórych rodzin polskich, Warszawa 
1859, t. 1, s. 46–61. 
2  BLAN, F. 17, 14, k.130v.
3  Tamże, k. 75v.
4  Tamże, k. 85.
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wrażenie zanotowane 10 VIII 1780 roku: „O dwunastej powrócili do domu, 
czasu obiadu jedli peklflejsz, był dobry, ale preński lepszy”1.

Identyfikację kierownika podróży wzmacniają wreszcie, prócz odnie-
sień do Miedzny i Pren, silne związki łączące go z rodziną Radziwiłłów. Czy-
tamy bowiem 12 I 1780 roku: „Tegoż dnia przyszedł list z Litwy od JO 
księżnej podkomorznej [czyli Zofii, żony Hieronima Radziwiłła], list z donie-
sieniem, że IMC księżna generałowa Radziwiłłowa [czyli Franciszka Butle-
równa, córka Michała, która w roku 1778 poślubiła Jerzego Radziwiłła, zm. 
w 1780 roku, a w 1782 jego brata Mikołaja Radziwiłła] powiła szczęśliwie 
d. 5 Decembris roku przeszłego [tj. 5 XII 1779] córkę i że w zdrowiu zostaje. 
Ta nowina zupełnie wszystkich pocieszyła”2. 

Jeśli chodzi o starościca preńskiego Jana Butlera, to niewiele wiemy 
o jego życiu. Był synem Michała Butlera i Marianny Markowskiej, drugiej 
jego żony. Po ojcu był dziedzicem Miedzny na Podlasiu, sam albo ze swoim 
rodzeństwem, bratem Antonim i siostrą Józefą. Zmarł w roku 1833. Gdyby 
to Jan Butler był głównym podróżnikiem, to przyjmując nawet długowiecz-
ność Butlera, trzeba byłoby uznać, że podróż, której dziennik się zachował, 
odbył on w młodym wieku, najdalej około 30 roku życia, a zapewne znacznie 
wcześniej. Trochę to dziwne zważywszy nienajlepszy stan zdrowia peregry-
nanta przebijający z kart dziennika. 

Najmniej prawdopodobnym podróżnikiem jest Antoni Butler, młod-
szy brat Jana, zmarły w połowie XIX wieku, w czasie podróży będący chyba 
jeszcze dzieckiem.

O tym, że główny podróżnik nie jest młodzieńcem, świadczyć mogą 
jego kłopoty ze zdrowiem i słaba ogólnie kondycja, jak i pogłoska o jego 
śmierci, zapisana pod datą 9 VIII 1780 roku: „Po obiedzie otrzymano listy 
z Wenecji przysłane od p. komisarza (20 gr), pisane z Miedzny. Oznajmił, że 
p. Skwierczyńskiemu mówił w Królewcu postmajster, jakby JW pan umarł, 
ale daj Boże tyle dziesiątków lat pożyć JW panu, wiele razy już marzyli”3.

Kolejnych wskazówek, choć nierozstrzygających, dostarczają nieliczne 
wzmianki o kobiecie w gronie podróżujących. W całym niemal tekście, poza 

1  BLAN, F. 17, 14, k. 130v.
2  Tamże, k.68.
3  Tamże, k. 130v.

paroma przypadkami, nie widać, żeby wśród podróżników znajdowała się 
kobieta, zwłaszcza żona głównego podróżnika. Te parę wzmianek to: 1) pod 
datą 12 X 1779 „Przyjechał też pan do tej austerii z żoną i stanęli na tymże 
piętrze w tylnych dwóch pokojach”1; 2) pod datą 20 XII 1779 „Dla wielkiej 
słabości JW JMC pani starościny tegoż dnia całego w domu bawiliśmy”2. 
Do współpodróżniczki można chyba też odnieść zdanie zapisane 7 X 1780 
roku: „Pani chorowała, już spali na górze, dali dużą pustą izbę”3. Wynikałoby 
z tego, że głównemu podróżnikowi towarzyszyła żona, a on sam był starostą. 
Jest to o tyle zastanawiające, że w całym dzienniku nigdy nie był tak tytuło-
wanym, w przeciwieństwie do osób, z którymi się stykał. Zawsze jest to tylko 
Jaśnie Wielmożny Pan. Nie używanie tytułu starosty w odniesieniu do głów-
nego bohatera opisu podróży jest niezrozumiałe i gdyby nie wzmianka o pani 
starościnie, należałoby uznać, że musi chodzić o człowieka bez urzędu, god-
ności, tytułu. Wskazywałoby to nie na Michała Butlera, starostę preńskiego, 
ale któregoś z jego nieutytułowanych synów.

Najbardziej zatem prawdopodobnym podróżnikiem był Michał Butler. 
Był on synem Marka Antoniego Butlera i Franciszki Szczuczanki, bratem Jó-
zefa i Łukasza Aleksandra. Urodził się w 1715 roku. Urodził się w 1715 roku. 
Posłował na sejmy, był stronnikiem familii Czartoryskich, kawalerem orde-
ru św. Stanisława (1778), starostą witagolskim (1749), a potem preńskim 
(1763), dziedzicem Miedzny. Jako dziedzic Miedzny w 1765 odnowił tam-
tejszy kościół. Poślubił najpierw Benedyktę Pacównę (w 1760 uzyskał dla 
niej dożywocie na starostwie preńskim), a owdowiawszy Mariannę Markow-
ską (po śmierci męża wyszła ona za Filipa Frankowskiego, brygadiera wojsk 
polskich). Z pierwszej żony miał córkę Franciszkę, którą wydał za Jerze-
go, potem Mikołaja Radziwiłłów. Z drugiej żony doczekał się dwóch synów, 
Jana i Antoniego, i córki Józefy, zamężnej Kuczyńskiej. Zmarł w roku 1782  
w Królewcu na apopleksję. 

Mniej prawdopodobny jako podróżnik Jan Butler był synem Micha-
ła Butlera i Marianny Markowskiej. Po ojcu odziedziczył Miedznę. Zmarł  

1  Tamże, k. 26.
2  Tamże, k. 61.
3  Tamże, k. 156v.
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bezpotomnie w 1833 roku. Najmniej prawdopodobny jako podróżnik Anto-
ni Butler był synem Michała Butlera i Marianny Markowskiej. Zmarł bezpo-
tomnie w 1852 roku. Posiadał majątek Jartypory, ale też chyba współdziedzi-
czył z bratem Miedznę. W 1802 roku spłonął tutejszy kościół, a rodzeństwo 
(także siostra Józefa) ufundowało tymczasową świątynię rok później. Jan 
i Antoni Butlerowie otrzymali w 1824 roku tytuł hrabiowski w Królestwie 
Polskim. Na nich ta linia Butlerów jednak wymarła. Miedznę odziedziczyła 
Józefa z Butlerów Kuczyńska1. 

Biorąc pod uwagę fakty wyżej przytoczone i ufając naszej intuicji wska-
zujemy na Michała Butlera jako osobę podróżnika z publikowanego dziennika.

o r g a n i z a c j a  p o d r ó ż y

Niestety, tożsamość osoby spisującej na polecenie Butlera dziennik, będący 
jednocześnie księgą rachunkową podróży, pozostaje tajemnicą. Był on oczy-
wiście jednym z towarzyszy podróży Butlera, ale skrzętnie ukrywającym swo-
ją tożsamość. Co wiemy o pozostałych podróżnikach? Żadna z głównych 
podróżujących osób nie jest wymieniona z imienia i nazwiska. Z pewnością 
jednym z podróżujących był duchowny. Sprawował on opiekę duchową nad 
podróżującymi, odprawiał codzienne msze święte, a w dniach 26–28 wrze-
śnia 1779 roku odłączył się od grupy i odwiedził po drodze w miejscowości 
Havlíčkův Brod swoich krewnych. 

Peregrynanci rozpoczęli podróż czterema wozami, z czego jeden stano-
wiła kuchnia zaprzężona w cztery konie, poza tym: kareta z sześcioma końmi, 
bryka z sześcioma końmi oraz taradajka zaprzężona w dwa konie. Część służ-
by została odesłana do Królewca z Pragi, choć zamysł odesłania koni, wozów 
i furmanów mieli podróżujący już we Wrocławiu. Plany nie powiodły się ze 
względu na wygórowane ceny usług furmanów stacjonujących we Wrocła-
wiu, których planowano w dalszą podróż wynająć. W Pradze 2 X 1779 roku 

1  Prócz literatury przytoczonej wyżej do dziejów Butlerów, korzystaliśmy także ze strony rodzinnej 
Butlerów, dostępnej pod adresem http://www.butler.it2.pl, wykorzystywanej wielokrotnie, ostatnio  
11 XII 2012 r.

odesłano do Królewca 19 koni, brykę, wóz kuchenny, koniuszego, kucharza 
i ośmiu ludzi, odesłano zatem wszystkie konie, wozy i większość służby. Od 
tego czasu furmanów i wozy wynajmowano. Dopiero w Wenecji, a następnie 
w Norymbergii zaczęto gromadzić zwierzęta pociągowe i wozy potrzebne do 
drogi powrotnej, furmanów nadal najmowano. Nie korzystano już z własnej 
kuchni, a gotowano posiłki w austeriach, stancjach i przydrożnych karczmach, 
korzystano także z usług gastronomicznych w drodze.

W tekście jest kilka wzmianek o lokaju, a nawet lokajach (np.: „Tam 
przenocowawszy rano strawne dano lokajom”, 14 X 1779), koniuszym, ku-
charzu i furmanach. Lokaj odgrywał istotną rolę w podróży, rozliczał koszty 
noclegów, posiłków, popasów, kupował żywność i potrzebne sprzęty, dbał 
o mir domowy. Lokaj pojawia się wśród podróżujących dopiero we Wrocła-
wiu, w Pradze natomiast najęto na służbę lokalnego kamerdynera („Rano 
nadszedł pan Kawka zarekomendowany za kamerdynera i przyjęty był z żoną  
do usług. Zgodzony na miesiąc ze stołem i ze wszystkimi złotych czerwo-
nych 7. Po południu swojej roboty fryzurę prezentował i wielu rzeczy czy-
nił się wiadomym, na felczerstwie, tańcować uczyć, suknie damskie skroić  
i uszyć co”, 8 X 1779). Najęty kamerdyner towarzyszył podróżującym przez 
dziewięć miesięcy, po czym został odesłany: „Rano odprawiono kamerdynera, 
ten zgodzony był dwie osoby na miesiąc złotych czerwonych 7. Służył miesię-
cy dziewięć, uczyni 63 złote czerwone, rachując po złotych 9 wynosi (567 zł), 
te co miesiąc im wypłacano i dla najęcia furmana też dano (8 VII 1780).”  
Najęty kamerdyner dbał o finanse: „Przenocowawszy rano chcieliśmy wy-
jechać. Jak do porachunku przyszło gospodarz pretendował złotych 20 za 
dwie noce i w południe za zupę, sztukę mięsa i przyprawioną kalarepę na 
półmisku, piwa szklanek osiem, wina pół musa i śmietanę do kawy. Wi-
dząc niesłuszność, jednak dano pieniędzy do zapłacenia złotych 20, groszy 
12 kamerdynerowi, a sami pojechali w dalszą podróż […] Wyjechawszy na 
miasto czekaliśmy na kamerdynera czas niejaki, a że nie nadszedł, wysła-
no do niego, ale tego u sędziego znaleźli umawiającego się z gospodarzem, 
który przyjąć nie chciał według jego rachunku. Zaczym ażebyśmy jechali 
oznajmił, że nas miał na popasie zastać, gdyż tyle gospodarzowi płacić nie 
chciał. Odebrawszy więc taką wiadomość w dalszą drogę udaliśmy się, gdyż  
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jeszcze staliśmy. […] Gdy kończyli jeść, przybył kamerdyner i oznajmił, że od 
sędziego z przedmieścia poszedł do grafa Sztarnberga mającego zwierzch-
ność policji na przedmieściu, a że śpiącego zastał, czekać musiał. Jak wstał, 
użalał się kamerdyner na grubiaństwo gospodarza, że temu płaszcz zabrał 
i z jakiej przyczyny. Wysłuchawszy kazał stawić się sędziemu, a gospodarza 
przez żołnierzy przyprowadzić miejskich. Którego mocno złajał i mówił, że 
to z łaski jemu płacą, żeby miał sam graf  Sztarnberg taksować, żeby tyle nie 
dostał. Kazał, żeby przeprosił sędziego, iż posłuszny nie był jego decyzji, 
kamerdynera takoż, i przystawić płaszcz. A tak złajany z tąż zapłatą, jak jemu 
porachowano, musiał odejść (12 zł). A kamerdyner ukontentowany z sprawy 
wygranej za nami pospieszył i przybywszy to obszerniej opowiadał i pozo-
stałe pieniądze oddawał, ale jemu są darowane (8 zł, 12 gr.) (20 X 1779 r.)”. 
Dbał także o zakup jedzenia, pranie i rozliczenia finansowe: „Po obiedzie też 
zgodzono gospodynię względem prania chust. Kamerdynerowi nie wystar-
czyli dano pieniądze na tydzień dla kuchni. Podał regestra i dodać na dni dwa 
do tygodnia trzeba było” (14 III 1780), „Za pranie zapłacono, kamerdyner 
wielki dość pokazał expens na kuchnię, skąd poznano, że drogo wszystko 
kupować musiał (20 III 1780)”. Kamerdyner w swojej pracy wspomagany 
był przez wynajmowanych w drodze lokajów.

Podróżujący dbali o swoją służbę. W lutym 1780 roku rozchorował się 
lokaj, nie szczędzono pieniędzy na jego leczenie: „Lokaj zachorował nam 
cierpiąc zimno i gorączkę jak febrę” (7 II 1780), „Lokajowi od zachorowania 
zawsze słabszym był, doktor po dwa razy przychodził, brał lekarstwa i krew 
puścić musiał” (12 II 1780), „Takoż za lekarstwa dla lokaja brane (1 zł)” 
(1 III 1780). Dbano też o ubiór służby: „Dla lokajów na barwę szukano 
sukna szarego, ale te były wszystkie jasne, podjął się kupiec, że da według 
próbki ofarbować. Wzięto szarego łokci czternaście i trzy czwarte, żółtego 
łokci piętnaście a liwrów 10, rasy żółtej 27, a białej łokci 7 à liwrów 1, sol-
dów 14, płótna łokci 22 à liwr 1. Te szare sukna miał przystawić za dni dwa” 
(13 III 1780) i dalej „Płótna jeszcze więcej potrzebował do barw dla lokajów, 
6 łokci żółtego przybrano” (10 III 1780).

W pewnym momencie w narracji pojawia się także sekretarz, wymie-
niony nawet z imienia i nazwiska. Jest to Jan Michał Wagner, najęty w No-

rymberdze, poszukiwano bowiem „człowieka umiejącego języki różne, zdat-
nego za sekretarza do usług” (6 VIII 1780). Sekretarz zajął się sprawami 
podróżników, zwłaszcza zakupem koni i wozów potrzebnych do dalszej po-
dróży, najmowaniem ludzi, rozmowami z karczmarzami, urzędnikami, ale 
także zakupami i opłatami, np. „Czekali na sekretarza, ale jego zatrzymano 
przy moście i wrócono do miasta. Musiał opowiedzieć kto jedzie i czy nie 
wieziemy co nowego. Nie doczekawszy się dalej pojechali, napotkali wiele 
furmanów. Przy wsi dopędził p. sekretarz i opowiedział przyczynę zatrzyma-
nia tę” (25 IX 1780). Towarzyszył podróżnikom co najmniej do Frankfurtu 
nad Odrą. Wypłacano mu pensję tygodniową wysokości 15 zł.

Pozostali podróżujący nie ujawniają się w tekście dziennika, brak jest ja-
kichkolwiek informacji o liczbie podróżujących, stanie i ich statusie społecznym.

Wiele przemawia za tym, że podróżujący Litwini wojażowali według 
ściśle określonego planu podróży. Głównym i nieodpartym argumentem jest 
panująca w XVIII wieku konwencja odwołująca się do zaleceń artis apode-
micae. W myśl tychże właściwe podróżowanie oparte powinno być na od-
powiednim planie, tak aby jak najwięcej zobaczyć i zwiedzić, by potem tą 
wiedzą przysłużyć się najbliższym, sąsiadom oraz ojczyźnie. Starano się moż-
liwie najwięcej zwiedzać i jednocześnie zapisywać informacje o tych odwie-
dzanych miejscach, krajobrazach, spotykanych w drodze osobliwościach.

Sformułowania używane przez autora analizowanego opisu niejedno-
krotnie sugerują istnienie planu podróży. 8 IX 1779 roku zaznacza on, że pe-
regrynanci zjechali pół mili z trasy, aby dotrzeć do kościoła i wziąć udział w 
mszy świętej. Dosyć często zdarza się również, że podróżnicy błądzą i muszą 
pytać o drogę. Opis podróży lub geograficzna literatura, na której się wzo-
rowali w podróży zapewne w pewnych miejscach była już nieaktualna. Za 
faktem tym niech przemówi sytuacja, w której podróżujący musieli zboczyć 
z wyznaczonej trasy i nocować w innej karczmie niż wcześniej zaplanowali 
(11 IX 1779), ponieważ miejsce to groziło zawaleniem. Znano też jakość 
dróg: „Jak dzień kuto koni, ile że skalista następowała droga” (21 IX 1779) 
i odległości między wyznaczonymi postojami: „Dalej takąż samą drogą ja-
dąc przybyli do miasteczka Lancut o mile od noclegu” (22 IX 1779), a także 
określenia dróg: „Przybyli na cesarską drogę, ale niedługo była, znowu na 
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ordynaryjną wpadli i przyjechali do Jesnicz” (13 X 1779). Na bieżąco też  
korygowano i planowano kolejne etapy podróży: „Rano opowiadano, że ryb-
niak, to jest staw ten duży spuszczono, dla czego drogą zwyczajną na Chlu-
mec jechać nie można, ale inszą radzono, gdyż spuszczony staw bardzo roz-
lewał i miejscami głęboka stała woda, gdzie przejeżdżać trzeba, więc drugą 
na groblę wodą rezolwowali się jechać, a że daleko i to z drogi więcej dwóch 
mil kościół miał być, dla rańszego wstania wcześnie do spoczynku po wie-
czerzy poszli” (26 IX 1779).

W pierwszym etapie podróży wóz kuchenny, który każdego dnia wy-
ruszał w trasę wcześniej niż reszta grupy, często gubił się lub dojeżdżał do 
innych niż wcześniej wyznaczone miejsca: „kuchnia w inszą udała się drogę” 
(8 IX 1779) lub kuchnia pojechała za daleko do następnej karczmy i wrócono 
ją. Zdarzały się również sytuacje, że podróżujący zmuszeni byli odstąpić od 
obmyślonego wcześniej przebiegu trasy. Na przykład 12 IX 1779 nie posilili 
się w zaplanowanym miejscu, gdyż „kucharz znalazłszy w karczmie tańcują-
cych i pijanych ludzi zjechał z drogi o ćwierć mili do karczmy Grobla zwa-
nej”. W nowym miejscu peregrynantom tak się spodobało, że postanowili 
tam zostać i zanocować, mimo iż „ta karczma Grobla nie po drodze była”. 
Peregrynanci znali wcześniej drogę i planowali odcinki dzienne trasy, także 
miejsca posiłków: „Przyjechaliśmy do Czeskiego Brodu o godzinie jedenastej 
i stanęli przed bramą w austerii i czekali obiadu aż do pierwszej, ile że kuch-
nia z nami szła” (30 IX 1779).

Podróżnicy znali zatem przebieg trasy, z góry wiedzieli gdzie będą jeść 
i gdzie spać, co po drodze będą chcieli zobaczyć, a co ominą. Za tezą tą 
przemawia również częste stwierdzenie opisującego podróż, że nie zobaczyli 
czegoś dokładnie, czy też nie zwiedzili bo nie starczyło im na to czasu. Inne 
miejsca i miejscowości, nie będące najprawdopodobniej w planie podróży, 
omijali bez takiego komentarza: „długo ciągnął się las, gdzie sosna piękna, 
dęby grube i buczyna. Te widziawszy Jaśnie Wielmożny Pan coraz powie-
dział, że w tych stronach znajdować się ma eremitorium, kaplica i ogród wiel-
ki w lesie samego JMC pana grafa, ale pewności dowiedzieć się nie mogli, nie 
wiedząc jak nazywać miejsce, więc dalej jadąc lasem przyjechali do wsi Lipelc 
[…] Tu dopiero dostateczną wzięli wiadomość o pustelni nieboszczyka grafa, 

ta bardzo bawiąca oko miała być uformowana ćwierć mili od Chlumca, gdzie 
w lesie ogród wielki, figury wszystkich fundatorów zakonów. Piękny i mister-
ny, eremitorium, kościołek i pałacyk, gdzie graf  często rezydował i księdza 
przy sobie trzymał i który w tym kościółku mszę odprawował. Mocno ubo-
lewano, że minęli to miejsce wcale godne widzenia” (26 IX 1779).

Widać jednak, że duże znaczenie miało zasięganie języka na miejscu. 
W Toruniu przy okazji zwiedzania kościoła dominikanów podróżnicy „sły-
szeli jakby figurze Pana Jezusa włosy odrastały” (10 IX 1779). W koście-
le Bernardynów dowiedzieli się, że „za lutrów pochowano jakąż księżnę ze 
Szwecji”. Ten drugi przypadek pokazuje, że nasi Litwini udając się w podróż 
nie mieli wiadomości na temat Anny Wazówny, wiedza natomiast uzyska-
na przez nich na miejscu była bardzo powierzchowna i niepewna. Drugim 
źródłem informacji był oczywiście ogląd: „a z prawej ręki pałac w wiosce 
Kaczkowo był widziany IMP Domskiego” (11 IX 1779). Żeby jednak po-
znać nazwę miejscowości i nazwisko jej właściciela, należało uzyskać albo 
informację ustną, albo dysponować informacją pisemną, zabraną ze sobą  
w podróż. Raz tylko autor powołał się na dzieła pisane, mianowicie gdy z daleka  
spoglądał na zamek kruszwicki, „gdzie jak kronikarze piszą miały myszy za-
jeść króla Popiela”. Korzystano także z pomocy miejscowej ludności przy 
wskazywaniu drogi lub przeprowadzaniu przez trudniejszy etap: „na kuchen-
ny wóz przechodzącą wziąwszy kobietę dla przeprowadzenia, gdyż w tęż 
drogę iść miała, pojechali” (26 IX 1779), wynajmowano nawet w tym celu 
przewodników: „Rano radzili, żeby do Nakła pocztową drogą nie jechali dla 
piaskowej i dalszej drogi. Bliższą opowiedziano, a żeby nie błądzili zgodzono 
przewodnika” (11 X 1780).

W miarę możliwości podróżujący korzystali z map, jeśli była taka moż-
liwość kupowali lub je pożyczali. Pierwsze mapy zakupili we Wrocławiu 
18 IX 1779 roku: „cztery też mapy kupiono Państwa Niemieckiego, Czech 
i dwie Śląska”. W Pradze próbowano też kupić mapę Wenecji, lecz tej nie 
można było dostać. Kupiono mapę Włoch, pożyczono także dużą mapę 
pocztową, z której wypisano drogę. Mapę Wenecji zakupiono dopiero na 
miejscu. Także w drodze powrotnej kupowano mapy, zwracano uwagę na ich 
aktualność: „Kupiono pięć map, jedna po gr 10” (14 VII 1780), „Kupiono 
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książkę i kopersztychy niektóre z mapą” (20 VII 1780), „Mapę też chciano 
kupić oznaczającą pocztę w Niemczech, dużą chciano złote 3, tylko że już 
dawna była” (27 VII 1780). 

Nie da się też wykluczyć, że spisywany przez Litwina opis miał służyć 
następnym peregrynantom wędrującym tą lub podobną trasą. Poświadcze-
niem tego faktu jest wzmianka z 10 IX 1779. Karczma, w której nocowała 
część podróżników nie spodobała się im, zapisano jednak, że „karczmarz 
niedawny był, deklarował na przyszły czas być porządniejszym”.

t r a s a  p o d r ó ż y

Etapy podróży wyznaczały mniejsze i większe miasta znajdujące się na trasie, 
ważnymi punktami były też skrzętnie odnotowywane miejsca przekroczenia 
granic. Litwini wiedzieli co warto będzie zobaczyć, w jakiej miejscowości się 
zatrzymać i ją zwiedzać (jak na przykład Toruń, w którym spędzili dwa dni), 
a jaką obejrzeć z daleka lub całkowicie ominąć. 

Trasa podróży biegła przez Prusy, Polskę, Śląsk, Czechy, Austrię, Bawa-
rię, Tyrol do Włoch, a z powrotem szlakiem bardziej północnym przez Niem-
cy, Polskę do Prus. Opis podróży rozpoczyna się 1 IX 1779 roku w Królewcu. 
Itinerarium po opuszczeniu Królewca wyznaczają takie miasta, jak m.in. El-
bląg, Malbork, Kwidzyn, Grudziądz, Chełmża, Toruń, Podgórz, Gniewkowo, 
Inowrocław, Strzelno. Po przekroczeniu granicy polskiej w Wólce Orchow-
skiej itinerarium wyznaczały takie miejscowości jak Powidz, Słupca, Ciążeń, 
Pyzdry, Żerków, Jarocin, Koźmin, Krotoszyn. W Zdunach przekroczono 
granicę dzielącą Polskę od Śląska. Następne miejscowości, które odwiedzono 
to: Cieszków, Milicz, Wrocław, Sobótka, Strzegom, Świebodzice, Kamienna 
Góra, Lubawka, w której przekroczono granicę śląsko – czeską. W Czechach 
marszruta prowadziła przez Královec, Trutnov, Jaroměř, Kuks, Trotinę, Hra-
dec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Jelen, Kolín, Kostelec nad Černýmilesy, 
Česky Brod, Kolodeje, Pragę, Jesenice, Benešov, Votice, Tabor, České Bu-
dějovice, Soběslav, Hluboká nad Vltavou, Dolni Dvořiště. Tu przekroczono 
granicę czesko–austriacką. W Austrii trasa przez Freistadt, Linz, Wels, Sal-

zburg, Söll, Rattenberg, Schwaz, Innsbruck, Brenner, Bressanone, Chiusa, 
Bolzano, Trydent. Od 11 XI 1779 roku do 5 III 1780 roku przebywali w We-
necji, która była najdalszym punktem wędrówki, a następnie do 10 VI 1780  
w Padwie, skąd dojeżdżano do Abano, gdzie korzystano leczniczo z ciepłych 
wód. Powrót odbył się przez Mestre, Treviso, Primolano, gdzie przebiegała 
ówczesna granica Wenecji i Tyrolu, Trydent, Brixen, Innsbruck, Monachium, 
Neumarkt in der Oberpfalz, Norymbergę. W Norymberdze także zatrzyma-
li się na kilka tygodni. 23 VIII 1780 roku wyruszyli w dalszą podróż przez 
Bamberg, Neustadt, Saalfeld, Kahlę, Jenę, Lipsk, Tauchę, Eilenburg, Torgau, 
Elster (Herzberg), Beeskow, Müllrose do Frankfurtu nad Odrą, by następ-
nie przez Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wielkopolski, Trzciankę, Piłę, Nakło 
nad Notecią, Koronowo, Świecie, Grudziądz, Gardeję, dotrzeć do Kwidzyna  
i Młynar. Opis kończy się na Warmii nieopodal Fromborka, ostatni opisany 
nocleg miał miejsce w Kraskowie w powiecie kętrzyńskim. 

Szczegółowe itinerarium prezentuje poniższa tabela. 

1 IX 1779 Królewiec – Hochkruk Prusy
2 IX 1779 Hochkruk – Pokarmin – Petrsochr Prusy
3 IX 1779 Petrsochr – Piława – Rybaki – Święta Siekierka – 

Gronowo – Braniewo – Frombork – Narusa
Prusy

4 IX 1779 Narusa – Dąbrowa – Elbląg – Klementfähre Prusy
5 IX 1779 Klementfähre – Królewo – Malbork Prusy
6 IX 1779 Malbork – Tychnowy Prusy
7 IX 1779 Tychnowy – Kwidzyn – Gardeja – Dusocin – 

Białochówko – Grudziądz – Mniszek
Prusy

8 IX 1779 Mniszek – Sarnowo – Niemczyk – Chełmża – 
Grzywna

Prusy

9 IX 1779 Grzywna – Toruń Prusy
10 IX 1779 Toruń - Podgórz – Gniewkowo Prusy –  

Kujawy 
11 IX 1779 Gniewkowo – Inowrocław – Markowice – Strzel-

no – Ostrowo – Bielsko – Wólka Orchowska
Kujawy – 
Wielkopolska 

12 IX 1779 Wólka Orchowska – Orchowo – Słupca – Grobla Wielkopolska



3736

13 IX 1779 Grobla – Ciążeń – Pyzdry – Ruda Komorska – 
Kretków – Żerków – Wilkowyja

Wielkopolska

14 IX 1779 Wilkowyja – Jarocin – Wałków – Koźmin Wiel-
kopolski – Wygoda – Krotoszyn – Zduny

Wielkopolska

15 IX 1779 Zduny – Frejno – Milicz – Malczów – Czeszów Wielkopol-
ska – Śląsk

16 IX 1779 Czeszów – Zawonia – Kryniczno – Taczów 
Mały – Wysoki Kościół – Wrocław

Śląsk

17 – 18 IX 1779 Wrocław Śląsk
19 IX 1779 Wrocław – Sadków Śląsk
20 IX 1779 Sadków – Kostomłoty – Strzegom Śląsk
21 IX 1779 Strzegom – Jugowa – Łąkoszów – Pietrzyków – 

Stare Bogaczowice – Nowe Bogaczowice – Gost-
ków 

Śląsk

22 IX 1779 Gostków – Kamienna Góra – Lubawka – 
Královec – Bernartice

Śląsk – 
Czechy 

23 IX 1779 Bernartice – Poříčí – Trutnov – Kocbeře Czechy
24 IX 1779 Kocbeře – Jaroměř–Semonice – Trotina Czechy
25 IX 1779 Trotina – Světí – Libčany – Nové Město Czechy
26 IX 1779 Nové Město – Lipec – Jelen – Konárovice Czechy
27 IX 1779 Konárovice Czechy
28 IX 1779 Konárovice – Kolín Czechy
29 IX 1779 Kolín Czechy
30 IX 1779 Kolín – Český Brod – Nová Ves II – Koloděje – 

Běhovice
Czechy

1 X 1779 Praha Běhovice – Nové Město – Praha Czechy 
2 – 12 X 1779 Praha Czechy
13 X 1779 Praha – Jesenice Czechy
14 X 1779 Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Sázava – Bene-

šov – Bystřice u Benešova
Czechy

15 X 1779 Votice – Miličín – Hoštice (Nemyšl) – Tabor Czechy
16 X 1779 Tabor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí – Ševětín Czechy

17 X 1779 Hluboká nad Vltavou – ČeskéBudějovice – Ve-
lešín

Czechy

18 X 1779 Kaplice – DolníDvořiště – Freistadt Czechy – 
Austria

19 X 1779 Neumarkt im Mühlkreis – Gallneukirchen – 
Linz 

Austria

20 X 1779 Linz Austria
21 X 1779 Linz – Marchtrenk – Wels Austria
22 X 1779 Lambach – Schwanenstadt – Vöcklabruck – 

Frankenmarkt
Austria

23 X 1779 Frankenmarkt – Straßwalchen – Neumarktam-
Wallersee – Salzburg 

Austria

24 X 1779 Salzburg – Klessheim – Hallein – Oberau Austria/Ba-
waria

25 X 1779 Waidring Bawaria/
Tyrol

26 X 1779 Kirchdorf  in Tirol – Stampfanger (Söll) – Wörgl Tyrol
27 X 1779 Rattenberg – Saulueg – Strass im Zillertal – 

Schwaz
Tyrol

28 X 1779 Hall in Tirol Tyrol
29 X 1779 Innsbruck Tyrol
30 X 1779 Schönberg im Stubaital – Steinach am Brenner Tyrol
31 X 1779 Griesam Brenner – Sterzing – Brenner – Mauls Tyrol – 

Włochy
1 XI 17709 Mittewald – Bressanone – Chiusa Włochy
2 XI 1779 Kollmann – Bolzano Włochy
3 XI 1779 Bolzano – Bronzolo Włochy
4 XI 1779 Ora – Mezzolombardo – Lavis – Trento Włochy
5 XI 1779 Trydent – Pergine Valsugana – Levico Terme Włochy
6 XI 1779 LevicoTerme – Borgo Valsugana – Grigno Włochy
7 XI 1779 Grigno – Primolano – Campolongo sul Brenta Włochy
8 XI 1779 Campocroce – CastelfrancoVeneto – Piombino 

Dese
Włochy
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9 XI 1779 Martellago – Mestre Włochy
10 XI 1779 Mestre – Wenecja Włochy
11 XI – 27 XII 
1779

Wenecja Włochy

28 XII 1779 Wenecja – Dolo – Wenecja Włochy
29 – 30 XII 1779 Wenecja Włochy
31 XII 1779 Wenecja – Dolo – Mira Taglio – Wenecja Włochy
1 I – 4 III 1780 Wenecja Włochy
5 III 1780 Wenecja – Fusina – Moranzani – Malkontenta – 

Mira Taglio – Dolo – Fiessod‘ Artico – Padwa 
Włochy

6 – 15 III 1780 Padwa Włochy
16 III 1780 Padwa – Abano Terme – Monteortone – Galzi-

gnano Terme
Włochy

17 III – 10 IV 
1780

Padwa Włochy

11 IV 1780 Padwa – Dolo Włochy
12 – 17 IV 1780 Padwa Włochy
17 IV 1780 Padwa – Stra Włochy
18 – 19 IV 1780 Padwa Włochy
20 IV 1780 Padwa – Ponte di Brenta Włochy
21 – 28 IV 1780 Padwa Włochy
29 IV 1780 Padwa – AbanoTerme – GalzignanoTerme – 

Monteortone
Włochy

30 IV – 1 V 1780 Padwa Włochy
2 V 1780 Padwa – Wenecja Włochy
3 – 4 V 1780 Wenecja Włochy
5 V 1780 Wenecja – Dolo – Padwa Włochy
6 – 9 V 1780 Padwa Włochy
10 V 1780 Padwa – Abano Terme Włochy
11 – 24 V 1780 Abano Terme Włochy
25 V 1780 Abano Terme – Abbadia di Praglis Włochy

26 – 30 V 1780 Abano Terme Włochy
1 VI 1780 Abano Terme – Padwa Włochy
2 – 6 VI 1780 Padwa Włochy
7 VI 1780 Padwa – Mira – Mestre Włochy
8 – 14 VI 1780 Mestre Włochy
14 VI 1780 Mestre – Padwa Włochy
15 VI 1780 Padwa – Mestre Włochy
16 VI 1780 Mestre – Trewir – Vedelago Włochy
17 VI 1780 Carpane Włochy
18 VI 1780 Collicello – Primoloano – Grigno –Borgo Val-

sugana
Włochy – 
Tyrol

19 VI 1780 Levico Terme – Pergine Valsugana Tyrol
20 VI 1780 Trydent – Mezzolombardo Tyrol
21 VI 1780 Ora – Bolzano Tyrol
22 VI 1780 Kollmann Tyrol
23 VI 1780 Bressanone – Mauls Tyrol
24 VI 1780 Sterzing – Matrei am Brenner Tyrol
25 VI 1780 Schönberg im Stubaital – Aldrans – Hall in Ti-

rol – Wattens
Tyrol

26 VI 1780 Schwaz – Buch in Tirol – Rattenberg Tyrol
27 VI 1780 Wörgl – Kufstein – Oberaudorf Tyrol
28 VI 1780 Redenfelden – Bad Aibling – Kirchdorfam-

Haunpold
Bawaria

29 VI 1780 Großhelfendorf  – Peiß – Monachium Bawaria
30 VI 1780 Monachium – Hochbrück – Oberschleißheim Bawaria
1 VII 1780 Hohenkammer – Pfaffenhofenan der Ilm Bawaria
2 VII 1780 Pörnbach – Reichertshofen – Ingolstadt – Len-

ting
Bawaria

3 VII 1780 Denkendorf  – Beilngries – Hirschberg – Plank-
stetten – Berching

Bawaria

4 VII 1780 Pollanten – Neumarkt in der Oberpfalz–Post-
bauer-Heng

Bawaria
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5 VII 1780 Feucht – Norymberga Bawaria
6 – 31 VII 1780 Norymberga Bawaria
1 VIII 1780 Fürth – Norymberga Bawaria
2 – 21 VIII 1780 Norymberga Bawaria
22 VIII 1780 Norymberga – Bruck – Erlangen Bawaria
23 VIII 1780 Erlangen – Baiersdorf  – Forchheim Bawaria
24 VIII 1780 Neuses ad Regnitz – Bamberg Bawaria
25 VIII 1780 Bamberg – Memmelsdorf Bawaria
26 VIII 1780 Bamberg Bawaria
27 VIII 1780 Bamberg – Hallstadt Bawaria
28 VIII 1780 Haßfurt – Theres – Gädheim Bawaria
29 VIII 1780 Schonungen – Schweinfurt Bawaria
30 VIII 1780 Schweinfurt Bawaria
31 VIII 1780 Schweinfurt – Schwabheim Bawaria
1 IX 1780 Schwabheim Bawaria
2 IX 1780 Schweinfurt Bawaria
3 IX 1780 Schweinfurt – Schwabheim – Heidenfeld Bawaria
4 – 6 IX 1780 Schweinfurt Bawaria
7 IX 1780 Schweinfurt – Marktsteinach Bawaria
8 IX 1780 Humprechtshausen – Hofheim in Unterfran-

ken – Walchenfeld
Bawaria – 
Turyngia

9 – 14 IX 1780 Ermershausen Turyngia
15 IX 1780 Ermershausen – Dietersdorf  (Seßlach) – Tam-

bach
Bawaria

16 IX 1780 Coburg – Oeslau– Neustadt bei Coburg – Ober-
lind

Bawaria – 
Turyngia

17 IX 1780 Judenbach – Gräfenthal – Arnsgereuth Turyngia
18 IX 1780 Großneundorf  –Saalfeld/Saale – Schwarza Turyngia
19 IX 1780 Rudolstadt Turyngia
20 IX 1780 Rudolstadt – Uhlstädt-Kirchhasel – Orlamün-

de – Naschhausen – Kahla – Rothenstein
Turyngia

21 IX 1780 Jena – Molau – Krauschwitz Turyngia – 
Saksonia

22 IX 1780 Krauschwitz – Taucha – Knautnaundorf Saksonia
23 IX 1780 Lindenau – Lipsk – Taucha Saksonia
24 IX 1780 Eilenburg – Doberschütz – Mockrehna Saksonia
25 IX 1780 Torgau – Zwethau – Löhsten Saksonia – 

Brandenburgia
26 IX 1780 Fermerswalde – Herzberg (Elster) – Schlieben – 

Naundorf
Branden-
burgia

27 IX 1780 Proßmarke – Wüstermarke – Luckau Branden-
burgia – Łużyce

28 IX 1780 Luckau – Duben – Lübben – Biebersdorf Łużyce
29 IX 1780 Neukrug – Trebatsch Łużyce
30 IX 1780 Beeskow Łużyce
1 X 1780 Merz – Müllrose – Markendorf  – Frankfurt nad 

Odrą 
Łużyce – 
Branden-
burgia

2 – 3 X 1780 Frankfurt nad Odrą Brandenbur-
gia

4 X 1780 Frankfurt nad Odrą – Reitwein – Küstrin-
-Kietz – Mościce

Brandenbur-
gia

5 X 1780 Krześniczka – Witnica –Bogdaniec – Frydrycho-
wo – Gorzów Wielkopolski 

Brandenbur-
gia

6 X 1780 Gorzów Wielkopolski – Górki Brandenbur-
gia

7 X 1780 Drezdenko – Wieleń Branden-
burgia –Wiel-
kopolska

8 X 1780 Trzcianka Wielkopolska
9 X 1780 Stobno – Piła Wielkopolska
10 X 1780 Śmiłowo – Grabówno – Wyrzysk Wielkopolska
11 X 1780 Głesno – Radzicz – Broniewo – Wyrza – Mrocza Wielkopolska
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12 X 1780 Chwałka – Słupowo – Wierzchucinek – Go-
golin – Salno – Więzowno – Koronowo – Wu-
dzyn – Brzeźno 

Wielkopol-
ska – Kujawy

13 X 1780 Łowin – Łowinek – Gołuszyce – Różanna – 
Parlin – Chełmno – Przechówko – Czarna 
Woda

Prusy

14 X 1780 Świecie – Stare Marzy – Grudziądz Prusy
15 X 1780 Grudziądz – Gardeja –Cygany Prusy
16 X 1780 Nowa Wioska – Prabuty – Rodowo Prusy
17 X 1780 Przezmark – Rejsyty – Rychliki Prusy
18 X 1780 Marwica – Krosno – Marianka – Młynary – 

Kraskowo 
Prusy

19 X 1780 niedaleko Fromborka Prusy

p r o b l e m  Wa l u t  p o d c z a s  p o d r ó ż y

Podróżnicy przenosząc się z kraju do kraju, mieli do czynienia z różnymi 
walutami i systemami pieniężnymi. Przeliczenia kursów walut sprawiały im 
pewną trudność, co dobrze oddaje następujący fragment dziennika: „Odmie-
niano czerwone złote. Na liwry jeszcze rachowano lubo w Tyrolu cesarskimi 
pieniędzmi, 17 grajcarów całkowite dziesiątki [?] ile po 10 i 1/2, 20 całkowite 
po 21 grajcary, talar hiszpański złotych cesarskich 2, grajcarów 9, węgierski 
talar po złotych 2, grajcarów 6 uczynił złoty czerwony 1 tak rachując zło-
tych 4, grajcarów cesarskich 24 czyli liwrów 22, a na cesarskie redukując zło-
tych 4, grajcarów 11 1/2, tracono grajcarów 2 1/2” (18 VI 1780). Dzisiejszy 
czytelnik ma prawo czuć się zdezorientowany czytając te słowa.

W czasie podróży przez Królestwo Pruskie, Rzeczpospolitą i ziemie 
cesarskie posługiwano się złotymi pruskimi, groszami i szelągami lub w tej 
walucie notowano wydatki. Złoty pruski czyli talar dzielił się na 24 grosze, 
a grosz na 12 szelągów (szylingów). W danej okolicy liczono jednak być 
może odmiennie. Zdarzały się szóstaki, a więc monety o wartości jednej 
szóstej talara czyli 4 groszy. Talar dzielił się w Rzeszy Niemieckiej na grajca-

ry. W II połowie XVIII wieku talar miał liczyć 120 grajcarów, a złoty reński  
60 grajcarów. 

We Włoszech wydatki notowano w złotych czerwonych, liwrach (li-
rach) i soldach. Według dziennika podróży złoty czerwony (dukat wenecki) 
był wart 6 liwrów i 4 soldy (27 IV 1780). Stosunek złotych do złotych czerwo-
nych był zmienny w czasie i przestrzeni. Podróżnicy zanotowali, że w Bawarii  
złoty czerwony równał się 10 złotym pruskim (28 VI 1780). Tak też w rze-
czywistości rachowali: „Panu sekretarzowi w tych dniach in vim pensji dano 
złotych czerwonych 15”, a na marginesie w złotych pruskich zanotowano 
wydatek 150 złotych (14 VIII 1780). W innym jednak przypadku zanotowali: 
„Rano odprawiono kamerdynera, ten zgodzony był dwie osoby na miesiąc 
złotych czerwonych 7. Służył miesięcy dziewięć, uczyni 63 złotych czerwo-
nych, rachując po złotych 9 wynosi 567 złotych [pruskich]” (8 VII 1780). 
Pojawiające się w tekście szkudy (poprawniej: skudy) to inna nazwa soldów. 
Liwr (lir) miał się dzielić na 20 skudów (soldów).

Występujące w tekście podróży akcydentalnie tymfy to niskiej wartości 
złote, warte 10-15 groszy: „Dano im dwa tynfy, ale niekontenci byli, z hała-
sem rzucili, dodano trzeci, ale brać nie chcieli, aż jak dano, przewoźnicy żeby 
więcej nie dawano uchwalili” (10 XI 1779). Wreszcie karolin był złotą mone-
tą bitą w Bawarii i Palatynacie.

Ś W i a t  Wa r t o Ś c i  p o d r ó ż n i k ó W

Najciekawszym zagadnieniem jest przybliżenie świata wartości autora anali-
zowanego opisu podróży i szerzej podróżników litewskich z lat 1779–1780. 

Podróżników obchodzi zatem stan dróg. Za Grudziądzem „wielkie pia-
ski znaleźliśmy, przez te niepośpieszna była podróż i przykra” (7 IX 1779). 
Z dużo większym natężeniem autor odnotowuje jednak warunki panujące  
w miejscach postojów. W Mniszku pod Grudziądzem karczma „jest duża, 
dla koni wygodna, obszerna” (7 IX 1779). W Grzywnie „niewygodna karcz-
ma była” (8 IX 1779). W Gniewkowie „austeria duża, ale niewygodna” 
(10 IX 1779). W Ostrowie koło Strzelna znajdowała się „karczma mizerna” 
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(11 IX 1779). W Bielsku „karczma mocno nachylona straszyła upadkiem” 
(11 IX 1779). Dla dobrej karczmy warto było nawet zboczyć z drogi, o czym 
już wspominaliśmy. W ten sposób nasi podróżnicy zajechali do Grobli pod 
Słupcą, gdzie „obiad zastawszy gotowy wraz napiwszy się wódki natężonemu 
apetytowi dogodzili smacznym hultajskim bigosem, który smakiem przewyż-
szał najspecjalniejsze frykasy i pasztety” (12 IX 1779). Ocena stanu dróg, 
zwłaszcza narzekania na nie powtarzały się będą przez cały następny rok, 
aż do powrotu do Prus. zwłaszcza uciążliwe dla podróżników były wszel-
kie góry, pagórki, wzniesienia. Wynikało to zapewne z przyzwyczajenia do 
żmudzkich równin, który wydawały się im naturalnym krajobrazem.

Do wartości „podróżnych” należy też zaliczyć emocje związane z przekra-
czaniem granic państwowych. W okolicy Torunia i na Kujawach był to w tym cza-
sie chleb powszedni. Najpierw, aby przyjechać do Torunia z ziemi chełmińskiej, 
należało poddać się kontroli na granicy prusko-polskiej. Tam „w ostatniej wiosce 
o milę prawie do Torunia stali szarpacze id est1 rewizorowie króla JMC pruskie-
go [...] tym żeby nie przerzucano rzeczy akomodacji dano 1 złoty” (9 IX 1779).  
Za Toruniem znów należało przebyć odprawę na granicy i wrócić na tereny 
pod władzą króla pruskiego. Po przejechaniu Kujaw, a formalnie już Okręgu 
Nadnoteckiego w lasach za Strzelnem podróżnicy dotarli do miejsca, „gdzie już 
ostatnia granica króla pruskiego w zabranym kraju” (11 IX 1779). 

Wzmianek o pogodzie w początkowym fragmencie dziennika podró-
ży jest niewiele. Autor odnotował, że 8 IX 1779 „był wiatr i deszcz kropił”. 
Dojeżdżając do Inowrocławia podróżnicy stwierdzili, po stanie ruczajów, 
„że dżdże wielkie spaść musiały. 13 września rano lubo chłodno było, jed-
nak wielką czyniło nadzieję pięknej pogody”. Z czasem jednak ich liczba 
wzrośnie, aż staną się one codziennym gościem na kartach dziennika. Nic 
w tym dziwnego, skoro od pogody tak wiele zależy w podróży, „mrozy jak 
zaczęły bywać od 31 Decembra [31 XII 1780], tak coraz poprawowały się, 
iż bez pieca trochę markotno było. Dni pogodne służyły, gdzie słońce świe-
ciło, tam cieplej było. Na placu św. Marka spacerowali, gdzie słońce było” 
(5 I 1780). Praktyczne zainteresowanie pogodą przerodziło się w końcu 

1  To jest.

w większe uwrażliwienie na zjawiska przyrodnicze w ogóle: „Lubo czasami 
słońce świeciło, jednak więcej dnia pochmurnego było i cały chłodny, może 
to zimno było na kwiat, gdyż już drzewa prawie wszystkie kwitły, brzoskwi-
nie już kwiat traciły, czyli opadał już kwiat, już na Wielkanoc różne kwiaty 
były renankuli, goździki, różne fiołki, tulipany, narcyzy, etc. etc.” (8 IV 1780).

Istotniejsze dla określenia osobowości autora jest jednak zwrócenie 
uwagi na wartości określone przez nas wyżej jako „domowe”, niezależne od 
faktu odbywania podróży. 

Najpierw więc trzeba stwierdzić, że autor dziennika ocenę stanu wszyst-
kich mijanych miejscowości traktował poniekąd jako swój obowiązek. Gardeja  
to „miasteczko mizerne, kamieniczki małe” (24 X 1779). O Grudziądzu 
podał, że „kamienice dość porządne i wielkie [...] Miasto murem otoczone 
i wałem, takoż z murem jeszcze dość dobrym. Po przedmieściach są piękne 
domostwa w niektórych miejscach jak pałacyki” (7 IX 1779). Chełmża jest 
to miasto „murami otoczone, ale w wielu miejscach już rozwalone. W mie-
ście domostwa mizerne” (8 IX 1779). Jeśli chodzi o Toruń, to „ma miasto te 
mury jeszcze dobre i wały otaczające miasto [...] Kamienice wysokie i dobre, 
tylko że wiele pustych i opuszczonych” (8 IX 1779). Inowrocław było to 
z kolei miasto, które „po wygorzeniu porządniej budowało się” (11 IX 1779). 
Podobnych opinii znaleźć można znacznie więcej, np. „Mestre jest jak mia-
steczko, ale nie nazywają miastem. Ma murowane i dość obszerne domostwa, 
część murem grubym opasana, ale rujnują się. Kanały przechodzą miejscami, 
ale zdaje się woda stojąca” (10 VI 1780).

W równym stopniu interesuje autora dziennika stan gospodarki wiej-
skiej. W ziemi chełmińskiej „budynki w oddaleniu po różnych miejscach roz-
rzucone i wszystkie opadłe i wcale mizerne, nawet i folwarki” (8 IX 1779). 
Nieco dalej „wiele zboża w polu znaleźli. Budynki toż samo wszędzie mizerne 
i opuszczone” (8 IX 1779). Zaraz potem znów niedaleko Chełmży „wszy-
stek jeszcze owies w polu stał nie koszony” (8 IX 1779). Pod Toruniem wio-
ski są „opuszczone i przez połowę opadłe” (9 IX 1779). Na Kujawach nie 
było lepiej: „po wioskach takoż mizerne zabudowania i opadłe” (10 IX 1779). 
W okolicach Inowrocławia podróżnicy widzieli „w polach wiele jeszcze zboża 
nie sprzątanego” (11 IX 1779), a także wsie „spustoszone, ludzi wcale mało 
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i wszędzie przez co robotę nadążyć nie mogli”. Natomiast gdy minęli Ino-
wrocław ukazały się ich oczom wsie „mizerne i budynki i ludzi mało, jarzyny 
w polu były”. Obraz gospodarczy terenów polskich włączonych po I rozbio-
rze do państwa pruskiego był więc w opinii autora opisu jednoznacznie zły. 
Charakterystyczne było wyludnienie tych obszarów, w wyniku czego nie ra-
dzono sobie z terminowym wykonywaniem robót polowych. Zainteresowanie 
gospodarką rolną nie opuściło podróżujących przez całą podróż, zwłaszcza 
gdy natknęli się na coś znanego im z rodzinnej Litwy, np. na uprawę dzię-
cieliny: „Przejechawszy koło jednego folwarku dzięcielinę siano i trochę już 
skoszonej było. Suszą ją, drążek w ziemię wbiwszy, przez który kijaszki są 
przewleczone na krzyż od góry aż na dół i na tym wieszają czego po tym 
forma jest jak kolumna lub drzewka strzyżone bywają w ogrodach jodłowe” 
(21 X 1779).

Miejscowości, które autor opisu odnotowywał, musiały mieć właścicie-
la. Wydaje się, że bez uzyskania takich informacji i zanotowania ich, miasto 
czy wieś nie mogłaby zostać uznana za odwiedzoną. Generalnie funkcjonuje 
podział na własność prywatną, królewską i kościelną. Popowo „należało do 
biskupa chełmińskiego, ale na króla JMC pruskiego obrócono” (8 IX 1779). 
Ostrowo koło Strzelna to wieś kościelna. Podobnie Orchowo. Posesorem 
Powidza jest Radoński. Pałac w Ciążeniu należy do biskupa poznańskiego. 
W analogiczny sposób podróżnicy patrzyli na mijane miejscowości także 
później, o ile potrafili uzyskać w tym zakresie informacje.

Gospodarskie oko autora dziennika ujawniło się także w czasie po-
dróży przez las. Oto koło Orchowa ujrzał on „bardzo piękne drzewo grube, 
wysokie i równe” (12 IX 1779). Nie jest to podziw dla przyrody, ani do-
strzeżenie dziwu natury. W zachwycie wyczuwa się przekonanie, że oto stoi 
przed peregrynantem wspaniały obiekt do obróbki ciesielskiej czy stolarskiej. 
Trudno natomiast powiedzieć czemu zawdzięczać należy odnotowanie lip 
i włoskich orzechów w Toruniu – skłonności do dostrzegania curiosów czy 
też gospodarskiemu oku podróżnika?

Zainteresowanie curiosami jest w dzienniku znaczne. Autor skrzętnie 
odnotował, że ratusz toruński ma mieć tyle okien, ile dni w roku. Żeby na-
tomiast wspiąć się na szczyt wieży ratuszowej, należy pokonać 165 schodów. 
W kościele bernardynów w Toruniu znajdują się „organy arcywielkie”. W ko-

ściele dominikanów natomiast jest figura Chrystusa, której odrastają włosy. 
Za Pyzdrami podróżnicy dąb „jeden najznaczniejszej grubości postrzegli, ten 
kazali mierzyć w koło, miał jedenaście łokci” (13 IX 1779). W tym przypadku 
znać jedynie zainteresowanie dziwem natury. Za skłonność do rejestrowania 
sensacji trzeba też uznać stosunkowo obszerne odnotowanie sprawy bandy 
rabusiów, która przybyła na Kujawy spod Warszawy, zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet, wyłapanej, przy czym herszt wciąż wisiał na szubienicy. W Pradze 
odwiedzili kościół Karmelitanek, w którym „po prawej stronie wielkiego oł-
tarza za kratą firanką zasłoniętą zakonnica zmarła siedzi na krześle. Całe ciało 
jest, habit co rok odmieniają. Miała być w kolorze jak żyjąca, zakonnice ob-
myli winem, z tej przyczyny sczerniała. Doznają ludzie za jej przyczyną cuda, 
gdyż za życia świętobliwie żyła” (10 X 1779). W tejże Pradze „w kościele 
św. Jakuba, ten jest wielki i długi, gdzie Najświętszej obraz cudowny wisi, przy 
obrazie ręka ludzka sucha. Złodziej okraść chcący zatrzymany był za tę rękę, 
aż nadeszli ludzie. Tę uciętą na pamiątkę chowają” (11 X 1779), także obej-
rzeli kolumnę przyniesioną przez diabła z Rzymu: „Pojechali na Wiszochrad. 
Przy samych miejskich murach jest cekhauz, gdzie prochy i potrzeby wojenne 
znajdują się, przy tym na tejże górze kościół św. Piotra i Pawła, gdzie kolumna 
na trzy części stłuczona leży z Rzymu przez diabła przyniesiona (kolumna, 
którą diabeł przyniósł). Historia też za szkłem opisana, takoż na obrazie wy-
malowana”. Do kuriosów zaliczała się także „studnia wielka, głęboka, sążni 
56, łańcuch do windowania wody mający pałąkowatych ogniw 6525, a waży 
centnarów 28. Woda zimna jak lód, prawie wylawszy wody szklankę do studni 
Zdrowaś Maryja dość zwolna zmówić można niżeli do wody spadnie. Echo 
też wielkie wydaje” (18 VII 1780). Ciekawostką jest izba, „gdzie bawił czas jaki 
Marcin Luter r. 1530 i miał za diabłem rzucić kałamarz, na ścianie stuknął się 
i atrament wylał, ale już pobielono tę izbę, więcej nie widać” (16 IX 1780). Za 
sensację uznać trzeba „drzewo figowe, z którego gatunku liście służyły Ada-
mowi i Ewie w raju na okrycie nagości, gdy ją poznali. Jest list długi, więcej 
łokcia i na półtora, a szeroki blisko półtorej ćwierci, w środku miękki i gładki 
jak atłas” (4 IV 1780). Rzeczywiście trudno w takim razie mówić o listku fi-
gowym. Nie tylko zjawiska naturalne, ale też artefakty wzbudzają podziw, jak 
ów „psałterz, którego dwóch ludzi muszą nieść dla wielkości i ciężkości. Na 
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pergaminie pisany dużymi literami i notami, charakterem dawnym, dwieście 
kilkadziesiąt lat jak pisany, a malowania w nim osobliwie na początku każde-
go officiam jak to trzech królów, Wniebowstąpienia, Wielkanoc, Najświętszej 
Marii święta, Kamienały etc. etc. Zawsze jest obrazek na dnie złotym oso-
bliwego malowania jakby dopiero odmalowany i pozłocono, wcale przednią 
robotą” (19 VIII 1780).

Jak już zauważyliśmy świat wartości „zabranych” z domu w podróż 
charakteryzuje osobowość autora opisu podróży. 

Podróżnicy, w tym autor opisu, z całą pewnością są katolikami. Świad-
czy o tym nie tylko dający się odczuć odcień niechęci czy obcości, gdy 
opisywane są lub tylko wzmiankowane kościoły luterskie. Podróżnicy nie 
zaniedbują praktyk katolickich. Oto 8 września, w święto Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny, zbaczają z trasy, aby wziąć udział w mszy świętej. 
Potem znów w niedzielę 12 września wysłuchują mszę w Powidzu. Litwini 
chętnie zwiedzają wszystkie klasztory, kościoły, odnotowują mijane kaplice, 
figury świętych. Interesują się relikwiami, cudownymi obrazami, czasem od-
notowują fakty z życia świętych. 

Życie duchowe podróżników to nie tylko religia, ale też rozrywki kultu-
ralne, zwłaszcza teatr, który stanowił element ich życia codziennego w ciągu 
paromiesięcznego pobytu w Wenecji. Teatr nawiedzano także w Norymber-
dze i Pradze „najęto karetę na komedię, na którą o piątej godzinie pojechali, 
pierwej nająwszy lożę, za którą złotych 1 zapłacono, a z furmanem. Trwała 
aż do wpół do dziewiątej. Miał być cesarz, który był z Pragi wyjechał i zno-
wu powrócił, ale nie był. Theatrum jest obszerne dość, loży też dość mające, 
gdzie w środku naprzeciw teatrum jest loża przyozdobiona arcybiskupa. Trzy 
theatra na ten czas były w Pradze, ale to najlepsze, gdyż aktorzy w wielości 
i osobach drugie przewyższali” (9 X 1779). Ta rozrywka znana im była już 
z Królewca. Teatr był jednak dla podróżników nie tyle przeżyciem ducho-
wym, co rozrywką. Rzadko notują tytuły sztuk, a nigdy autorów. Podobnie 
powierzchowne było zwiedzanie kościołów i pałaców. Nie miało ono nic 
z zainteresowania sztuką, nie wykazywało też jakiejkolwiek znajomości sztuk. 
Liczyły się ozdobność, przepych, rozmiary, ciekawostki. 

Z innych rozrywek kulturalnych podróżnicy znali czytanie książek, ale 
nieczęsto do niego się uciekali, zamawiali za to i czytali gazety, dla orientacji 

w wydarzeniach krajowych. Nad lekturę przedkładali jednak gry karciane, 
którym oddawali się namiętnie, zwłaszcza wieczorami. „Siedemnastego dnia 
był z wizytą IMC pan Skrzetuski powracający z Paryża do Warszawy. Zaba-
wiliśmy się wieczorem w karty i czekoladę pili” (17 IX 1779). Nie stronili od 
muzyki w wykonaniu lokalnych grajków: „Tegoż dnia po dwa razy przeszli 
z harfami i grali proszący” (1 X 1779), a także od rozrywek niższego lotu 
jak magicy pokazujący różne sztuczki: „Wieczorem zawołano przechodzą-
cego z laterno magicą rozumiejąc, że co osobliwszego pokazywać będzie, aż  
w mniemaniu zawiedli się, gdyż osobliwości żadnych nie miał” (5 X 1779). 
Całe dnie potrafili spędzić w oknie oglądając przechodniów i życie ulicy. 

Domyślać się można, że autor opisu jest normalnie, poza podróżą, 
uczestnikiem życia publicznego, na co wskazują zainteresowania polityczno-
-historyczne, uwidoczniające się w jego relacji. W ratuszu toruńskim „jest sala 
duża, w której pospólstwo przysięgało królowi JMC polskiemu po korona-
cji” (9 IX 1779). Autor jest dobrze zorientowany w problematyce tumultu 
toruńskiego 1724 roku i zmianach ustrojowych wprowadzonych w mieście po 
tych wypadkach. Wspomina niedawne graniczne uzurpacje pruskie w związku 
z wykonaniem traktatu rozbiorowego. Jadąc przez pogranicze czesko – śląskie 
rejestrowali ślady niedawnych wojen: „Opowiadali, że cesarz JM był w tym 
mieście d. 19 Septembris [19 IX 1779], przed naszym przyjazdem na dni cztery, 
który objeżdżał wszystkie góry, gdzie wojsko pruskie stało. Był także, gdzie 
rewizja. I to jest cesarskie przy samej granicy śląskiej. Wiele czynił dobroczyn-
ności dla mieszczan dając pieniądze i nakazując dostarczać zboża, jak mówili 
że na 20000 złotych cesarskich rozdano. W tym mieście przez siedem niedziel 
stało pruskie wojsko i wielu umierało ich na dyzenterię po kilkunastu w jed-
nym domu” (23 IX 1779, Trutnov). I dalej: „Po górach wielkich za miastem 
armia stała pruska, a z drugiej cesarska. Król JM Pruski stał na górce przy 
mieście w jednym budynku, a gdy cesarscy zaczęli z armat strzelać, przeniósł 
się za górę”, „w trzeciej godzinie wyjechali w tę stronę, gdzie szubienica stała. 
Tam pokazywano, że generał Worms stał z wojskiem i zaczął atakować Prusa-
ków”; „Przejechawszy drugą wioskę kościelną po polach widzieć było okopy, 
gdzie cesarscy stali”. W Wenecji w szczególny sposób podróżnicy interesowali 
się ustrojem Rzeczpospolitej Weneckiej, któremu poświęcono osobny kilku-
stronicowy opis zatytułowany „Opisanie miasta Wenecji”.
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Podróżnicy nie wykazywali się pogłębionym smakiem artystycznym, 
nie przejawiali żywszych zainteresowań intelektualnych, przenosząc ponad 
nie rozkosze stołu i dziwa, których nie znali ze swej ojczyzny.

r ę k o p i s  o p i s u  p o d r ó ż y

Opis podróży, wykonany jedną ręką, znajduje się dzisiaj w Bibliotece Litew-
skiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, w dziale rękopisów, ozna-
czony sygnaturą F. 17, nr 14. 

Rękopis jest formatu folio, liczy sobie 188 kart, przy czym zapisany 
jest tylko do k. 161v. Rękopis podróży jest czystopisem, w którym kopio-
wano zapiski prowadzone na bieżąco w podróży, albo też niedokończonym 
odpisem czystopisu. Świadczą o tym następujące przesłanki. Karty 65v i 66 
są puste. Prawdopodobnie skleiły się podczas przepisywania i kopista po za-
pisaniu do końca karty 65 przewrócił dwie karty naraz i kontynuował prze-
pisywanie na karcie 66v. Wolne karty są jednak porubrykowane i foliowane. 
Cały kodeks został przygotowany w ten sposób przed rozpoczęciem dzieła 
przepisywania. Między kartami 81 i 82 jedna karta została wycięta, tekst nie 
wykazuje jednak żadnej luki w tym miejscu. Kartę musiano wyciąć zatem 
jeszcze przed ponumerowaniem kart, z przyczyn nieznanych. Karta 110 od 
połowy jest pusta, podobnie pusta jest cała karta 110v. Znów jednak nie wi-
dać luki w narracji dziennika podróży. Przed wolną przestrzenią i po niej ręka 
pisarska jest ta sama. Sytuację tę można wyjaśnić w ten sposób, że tekst od 
karty 111 przepisywano oddzielnie, może wcześniej, niż tekst do karty 110. 
Fragment rozpoczynający się na karcie 111 przepisywano być może z innych 
składek brudnopisu podróżnego, przy czym błędnie obliczono liczbę kart 
potrzebnych na fragment kończący się na karcie 110. Tekst dziennika urywa 
się na karcie 161v u jej dołu. Jest to początek opisu kolejnego dnia podróży, 
20 X 1780. Ewidentnie w brudnopisie podróżnym lub oryginalnym czysto-
pisie był dalszy ciąg dziennika. Dalsze wolne karty kodeksu są rubrykowane 
i numerowane aż do k. 188, dopiero k. 188v jest czysta. Na karcie 161v brak 
też podsumowania księgowego, co też świadczy o niedokończeniu przepisy-
wania dzieła. Niestety, nieznane są inne przekazy dziennika podróży.

Kodeks zawierający dziennik oprawny jest w półskórek. Grzbiet wy-
konany został z brązowej skóry, ze żłobkowaniami i zdobieniami, natomiast 
narożniki z białej skóry, oprawa posiada wiązania wykonane z tasiemek. Na 
przedniej wyklejce w lewym górnym rogu naklejona jest sygnatura: Ru-
kopisnoje Otdielienije Wilenskoj Publicznoj Biblioteki 14 B3. Zakleja ona 
starszą naklejkę. Na przedniej karcie ochronnej w prawym górnym rogu 
umieszczono napis „Rok 1779/80” ołówkiem z XX w. i starszy nieczytel-
ny napis kończący się cyfrą 5. Na wyklejce tylnej widnieje napis „188 л”  
u dołu karty.

Papier użyty do sporządzenia rękopisu posiada dwa znaki wodne na-
przemiennie występujące. Jeden przedstawia rybę z łuskami w kółku, dru-
gi jest z literami GG w ramce. Mimo próby identyfikacji nie odnaleziono 
identycznych znaków wodnych w katalogu Edmundasa Laucevičiusa. Z naj-
bardziej podobnych trzeba wymienić: nr 1880 – ryba w okręgu, nie takim 
jednak jak w rękopisie; nr 2183 to litery GG w ramce, ale bardziej ozdobnej 
(podobnie nr 2185, a nr 2184 bez ramki); nry 4189 i 4190 mają inną koronę 
nad kołem z rybą, ale łączone są z literami GG; nr 4157 przedstawia bardzo 
podobny, niemal identyczny wizerunek, ale z literami IGK.

Do pisania używano różnych atramentów, niektóre partie są ciemno-
brązowe, inne mocno zrudziałe i wyblakłe. Marginalia po prawej stronie, 
w kolumnach przeznaczonych na rachunki, pisane są inną ręką z epoki i tylko 
w części kodeksu, co pokazuje czym interesował się czytelnik. 

Rodzi się pytanie do jakiego typu formalnego należy zaliczyć omawia-
ne dzieło? Znawcy literatury podróżniczej wymieniają wśród jej typów m. in.: 
dzienniki (diariusze), ale też rejestry wydatków „wyliczające koszty poniesio-
ne przy przekraczaniu granic, wynajmie środków lokomocji, koszty posił-
ków, zakupów, rozrywek, wstępów do zwiedzanych obiektów”1. Nasz opis 
podróży łączy natomiast w sobie obydwie te formy dyplomatyczne: diariusza 
i rejestru rozchodów. Całość jest bowiem rubrykowana. Kolumny zawierają: 
1) datę miesięczną i dzienną, 2) opis podróży, 3) poniesione wydatki w zło-
tych, groszach, szelągach lub złotych czerwonych, liwrach i soldach. 

1  A. Iwanowska, dz. cyt., s. 124; M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch, s. 80.
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u Wa g i  o  e d y c j i

Podstawą zasad edytorskich jest „Instrukcja wydawnicza dla źródeł histo-
rycznych od XVI do połowy XIX wieku”, opublikowana w 1953 roku, któ-
rej redaktorem był Kazimierz Lepszy. Instrukcja ta daje wydawcy duży za-
kres możliwości dostosowania proponowanych rozwiązań do charakteru 
publikowanego źródła. W instrukcji zaznaczono nawet, że „w szczególnych 
przypadkach wydawca może odstąpić od zasad niniejszej instrukcji i stoso-
wać konsekwentnie zasady własne. W tym wypadku powinien w przedmo-
wie przedstawić i uzasadnić wprowadzone zmiany”1. Mając to na względzie  
i uznając prawo edytora do oddania specyfiki przyjęto następujące zasady. 

a) Tekst źródła jest modernizowany, tak pod względem pisowni, jak in-
terpunkcji.

b) Tekst oddajemy w wersji ostatecznie ustalonej przez autora; popraw-
ki, skreślenia, nadpisania czynione ręką pisarza wprowadzamy bezpo-
średnio do tekstu. Notujemy w przypisach tekstowych tylko istotne 
merytorycznie poprawki tekstu.

c) Interpunkcję bezwzględnie modernizujemy. Tekst ciągły, pozbawiony 
znaków przestankowych, dzielimy na zdania tak, aby zachować myśl 
autora.

d) Skróty rozwiązujemy nie zaznaczając tego, z wyjątkiem skrótów kon-
wencjonalnych jak etc., nb., oznaczeń dostojeństwa jak JKM, IMC. 

e) Skróty i oznaczenia miar, wag, walut rozwiązujemy i podajemy w ujed-
noliconym zapisie.

f) Wydatki, które podawano na prawym marginesie (poza Włochami  
w złotych, groszach i szelągach, we Włoszech w czerwonych złotych, 
liwrach i soldach) wprowadzamy do tekstu podając je w nawiasach 
okrągłych.

g) Skrót stosowany w źródle „fl.” oddajemy jako złoty, skrót # jako złoty 
czerwony, skrót ff  oddajemy jako funt.

1 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław, 
1953, s. 1.

ILUSTRACJA NR 1. Fotokopia 
okładki rękopisu. BLAN, 
F17-14

1 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 
viršelio fotokopija.  
LMAVB RS, F17-14
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ILUSTRACJA NR 2. Znak wodny z rybą
2 ILIUSTRACIJA. Vandens ženklas su žuvimi. LMAVB RS, F17-14

ILUSTRACJA NR 3. Znak wodny z literami GG w ramce
3 ILIUSTRACIJA. Vandens ženklas su raidėmis GG rėmelyje.  
LMAVB RS, F17-14

h) Liczebniki, niezależnie od tego czy były w źródle zapisywane cyframi, 
czy słowami, oddajemy w edycji zgodnie z obecnymi zasadami języka 
polskiego.

i) Daty dzienne stanowiące nagłówki kolejnych zapisów sprowadzamy 
do jednolitej formy według wzoru „24 marca 1780, piątek”. W źró-
dle były one pisane bardzo różnie, po polsku, ale czasem po łacinie,  
z podaniem dnia kolejnego w miesiącu, miesiąca, dnia tygodnia, albo  
z dwoma lub jednym tylko elementem. Uznaliśmy, że zachowanie ory-
ginalnego zapisu nie służyłoby przejrzystości tekstu.

j) W przypisach rzeczowych objaśniamy występujące w tekście nazwy 
osobowe, miejscowe, obiekty architektoniczne etc. W przypadku 
nazw niezidentyfikowanych nie podawaliśmy tego w przypisie, by nie 
rozbudowywać nadmiernie aparatu naukowego. W każdym przypad-
ku podejmowaliśmy jednak próbę identyfikacji. Przy opracowywaniu 
przypisów rzeczowych wykorzystaliśmy literaturę powszechnie znaną: 
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Pol-
ski słownik biograficzny, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Teki Dwo-
rzaczka, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej; jak również lokalną literaturę 
z zakresu historii i historii sztuki traktującą o obszarach, przez które 
jechali podróżnicy. Ogromnym ułatwieniem były specjalistyczne stro-
ny internetowe, których nie sposób wyliczyć, dostarczające często in-
formacje do jednej tylko miejscowości lub obiektu, tworzone i prowa-
dzone przez towarzystwa historyczne, miasta, gminy wiejskie, rody, 
klasztory, parafie. 

k) Odczyty wątpliwe zaznaczamy znakiem [?]. Odczyty pewne, ale 
niezrozumiałe zaznaczamy znakiem [s].

l) Miejsca nieczytelne i braki, których nie sposób było odtworzyć, za-
znaczamy w nawiasach kwadratowych trzema kropkami.

m) Uzgadniamy z podmiotami formę orzeczeń, która w tekście jest 
różna i niekonsekwentna, mieszająca używanie form żeńskich i mę-
skich, np. „oni chodziły”.

n) Nie likwidujemy jednak innej niekonsekwencji, mianowicie zamien-
nego prowadzenia narracji w pierwszej i trzeciej osobie.
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o) W tekście wymiennie występują liwry i liry, przy czym w nagłówku 
rubryk rejestrujących wydatki wpisano „liwry”. Zdecydowaliśmy 
się ujednolicić pisownię w całym tekście i skłonić się ku formie 
„liwr”.

p) Wtręty łacińskie oddajemy kursywą. W przypisach podajemy ich 
tłumaczenie.

r)  Początek nowej karty (zarówno recto – bez oznaczenia, że recto, 
jak i verso – z oznaczeniem tego) podajemy w nawiasie kwadratowym 
w tekście.

s) Wobec niejasności zasad języka polskiego nazwy zakonów piszemy 
zawsze dużą literą.

ILIUSTRACJA NR. 4. Portret Michała Butlera. XVIII w.  
Przechowywany w zbiorach Muzeum Diecezjalnego  
w Siedlcach
4 ILIUSTRACIJA. Mykolo Butlerio portretas. XVIII a.  
Saugomas Siedlcų vyskupystės muziejuje
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„Dz iennik podróży  
Butlera do Włoch i  Niemiec  
w latach 1779–1780“ 
opracowali  Waldemar chorążyczeWski,
agnieszka rosa

„Butler io kel ionės 
į  I tal i ją ir  Vokiet i ją  
1779–1780 metais dienorašt is“
parengė  Waldemar chorążyczeWski,
agnieszka rosa

1  WRZEŚNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

[k. 3] Po wysłuchanej mszy świętej pro iter agentibus1 mianej, pro-
sząc pomocy Boskiej i protekcji Matki Najświętszej i za odebranym błogo-
sławieństwie [s] pro itinerantibus2 służące, a skończonym obiedzie, najpierw 
brykę3 z sześcią końmi, wóz kuchenny czterema końmi, taradajkę4 parą o 
godzinie czwartej wysłano na nocleg do karczmy nazywającej się Hochkruk, 
półtorej mili od Królewca nad samym hafem5 leżącej, sami zaś z Królewca6 
wyjechaliśmy o godzinie szóstej karetą sześcią końmi, gdzie stanęliśmy szczę-
śliwie o godzinie wpół do ósmej przy ciepłym powietrzu. To było powodem, 
że wysiadłszy z karety nad hafem więcej pół godziny zabawiali się, a potem 
wieczerzę zjadłszy, koło godziny dziesiątej do spoczynku rozeszli się. Tegoż 
samego wieczora ludziom barwianym strawne podawano (20 zł, 12 gr.). (Ilu-
stracja 5. Karta 1 rękopisu)

2  WRZEŚNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla uczynienia jeszcze potrzebnych a pozostałych dyspozy-
cji zniewoleni byliśmy pozostać się tegoż dnia do południowej pory i w tejże 
austerii popas był. Za nocleg i popas zapłacono (11 zł, 16 gr.). Po obiedzie 
pożegnawszy się z odprowadzającymi w dalszą udaliśmy się drogę o godzi-
nie kwadrans na trzecią. Pogoda piękna przy faworyzującym powietrzu przez 
cały dzień nam służyła. Ujechawszy półtorej mili przybyli do miasteczka  

1 W intencji podróż odbywających (łac.).
2 Dla podróżujących (łac.).
3 Bryka – rodzaj wozu kuchennego krytego płótnem, czterokołowy.
4 Taradajka – niewielki, czterokołowy pojazd dwukonny, zwykle bez resorów, o prostej kons-
trukcji.
5 Dawniej Zatoka Świeża, obecnie Zalew Wiślany.
6 Królewiec, dziś Kaliningrad, miasto obwodowe w Rosji.
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będącego trzy mile od Królewca nazwiskiem Brandeburk1. W tym zamek 
był królewski, ale zrujnowany dawno i teraz rujnowano mury, wykopywano 
cegłę, i z tej budynki murowano po prusku. W piątej części jeszcze stare ob-
murowanie było, znaczne też fosy dawniejsze były. Miasta budynki mizerne 
i wiele opadłe. Stanęliśmy kwadrans na siódmą godzinę na nocleg w karcz-
mie Petrsochr, milę od Brandeburka nad hofem leżącej. Cała ta droga różnie 
oko bawiła, gdyż nad hafem jechać trzeba było. Przybywszy do karczmy nad 
samym hafem bawiliśmy się i na zimno wieczerzę jedząc na łowiących ryby 
przypatrywali się. Wielkich ryb nie złapali, tylko jazgarki, których kupiliśmy 
za (15 gr.). Po zabawieniu nad hafem rozeszliśmy się do spania.

3  WRZEŚNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wóz kuchenny z rana po czwartej godzinie wysłano dla wcze-
snego sporządzenia obiadu na miejsce naznaczone na popas, po zapłaceniu 
za nocleg (11 zł, 27 gr.). [k. 3v] Kawę piliśmy na tymże samym miejscu, gdzie 
wieczerzę jedli, potem kwadrans na ósmą godzinę w dalszą podróż udali 
się. Jakoż nad hafem nam jechać przyszło, w której podróży słychać było o 
dwie mile leżące igrającego morza huk. W tejże odległości Pilawę2, zamek w 
drugiej stronie, za którym niedaleko za pogan zabity był św. Wojciech. Takoż 
widzieć było Fischhauzen3 miasteczko nad drugim brzegiem hafu stojące. 
Na hafie zaś kaczek dzikich, wron morskich, po brzegach różnej wielko-
ści kulików w wielkim mnóstwie wszystkie widzieliśmy. Przejeżdżając róż-
ne wioski leżące nad hafem, te wcale mizerne a poopadałe były, a większa 
część domostw bez kominów była. Było oraz karczem kilka, ale tylko jedna 
o milę od noclegu stojąca porządniejsza, jak się zdawało. Dalej przejeżdża-
liśmy Heyligebeil czyli Świętą Siekierkę4 nazywające się. Te w porządku ma 
stodoły i stare, i nowe w budowaniu, dalej przedmieście trochę mizerne, ale 

1 Dawniej Brandenburg (niem.) lub Pokarmin (pol.), dziś Uszakowo – osada w rejonie bagratio-
nowskim, obwodzie kaliningradzkim, w Rosji.
2 Dawniej Piława , obecnie Bałtijsk – miasto portowe w Rosji w obwodzie kaliningradzkim.
3 Dawniej Fyszhuza, Fischhausen albo Rybaki, obecnie Primorsk, osiedle w obwodzie kalinin-
gradzkim, w Rosji.
4 Dawniej Święta Siekierka lub Heiligenbeil, obecnie Świętomiejsce lub Mamonowo – miasto w 
rejonie bagrationowskim obwodu kaliningradzkiego w Rosji

ILUSTRACJA NR 5. Karta 1 rękopisu. LMAVB, F17-14
5 ILIUSTRACIJA. Pirmasis rankraščio lapas. LMAVB RS, F17-14
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samo miasteczko lubo małe, ale dość porządne, rynek mały czworogrania-
sty. Praesidium1 trzymali garnizonowe żołnierze piechota. Z drugiej strony za 
bramą widziane były jeszcze wysokie stare mury, dalej przedmieście, potem 
znowu stodoły. Za tym miasteczkiem o pół mili wyznaczone było miejsce 
na popas o trzy mile i pół od noclegu nazywające się Grunau2. Jest to wieś 
kościelna, mająca karczmę porządną. W drodze proszącym muzykantom, tu 
zaś na miejscu ubogim Żydom wydano (1 zł, 4 gr.). Po drodze od noclegu po 
wioskach widziane były sady dość w obfitym fruktów urodzaju. Na te frukty 
wydano (9 gr.). Za popas zapłacono w Grunau (5 zł, 13 gr.). Wyjechaliśmy 
z popasu o kwadransie na czwartą. Przed samym wyjazdem nadjechał oficer 
pruski porucznik JMC p. baron Rozenberg. Kurlandczyk ten pod pretekstem 
poznania się chciał sprzedać konia. My nie będąc potrzebni w wzajemnym 
komplemencie rozstali się. Jadąc do Braunsberga3 widzieć było po stronach 
różne murowane dworki do mieszczan należące, takoż jeden mniejszy z ka-
pliczką, [k. 4] do IMC księży Jezuitów należący, w ogrodzie. Dalej jadąc po-
czynały się stodoły, potem małe przedmieście i nowe miasto, w którym jest 
kościół farny za mostem4, brama i samo miasto, w którym kamienice dość 
wysokie i dobre, murami i fosą obtoczone. Leży nad rzeką Passargą5, wpa-
dającą do hafu. Mieszczanie mają wolność handlować na morze. W tym mie-
ście jest kościół farny, także kościół księży Jezuitów6 i klasztor […]7 panien 
Jezuitek8 i alumnat9, wielki szpital dla nawróconych do wiary10, kościół farny. 

1 Straż (łac.).
2 Dawniej wieś w powiecie świętosiekierskim, dziś Gronowo – wieś w powiecie braniewskim, w Polsce.
3 Braniewo – miasto powiatowe w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim.
4 Kościół Św. Krzyża w Braniewie, poza miastem, na lewym brzegu Pasłęki. Pierwotnie kapliczka 
drewniana wybudowana w roku 1631 w miejscu cudu. W latach 1722–1747 wybudowano z inicja-
tywy jezuitów kościół. 
5 Pasłęka, rzeka na Warmii, wpadająca do Zalewu Wiślanego.
6 Kościół parafialny św. Katarzyny w Braniewie, wybudowany w XIV wieku. W latach 1564–1780 
obsługiwany przez Jezuitów. 
7 Fragment nieczytelny.
8 W roku 1571 przy kościele parafialnym św. Katarzyny powstał klasztor Katarzynek.
9 Kolegium jezuickie. Jezuici objęli w 1565 roku opuszczony w 1535 roku klasztor franciszkań-
ski. Od roku 1565 działało gimnazjum, od 1567 seminarium diecezjalne, od 1578 misyjne semina-
rium papieskie. W roku 1780 nastąpiła kasata seminariów, a kolegium włączono do Królewskiego 
Instytutu Szkolnego skupiającego byłe szkoły jezuickie w Prusach.
10 Hospicjum dla konwertytów – uciekinierów z Prus Książęcych. Wybudowane w 1719 roku. Po 
1772 katolicki przytułek dla starców. 

To miasto jest kapitalne w Warmii, teraz do króla pruskiego należące, w nim 
stoją żołnierze tegoż monarchy, od generała Luki piechota. Za drugą bramą 
przedmieście i stodoły. To miasto leży od Grunau o pół mili, skąd jechali-
śmy do drugiego warmińskiego miasta Fraunburg1 o mile będące, do którego 
sprowadzona jest z gór wielkim kanałem woda nakładem sławnego fizyka, 
kanonika warmińskiego Kopernika2, do machiny, która przez tegoż autora 
była wynaleziona, że w górę rurami do mieszkań IMC kanoników nadpędza-
ła. To miasto niewielkie, w nim znajdują się katedralny kościół3, rezydencja 
biskupia4, kościół farny5 i kościół szpitalny6. Na górze wielkiej rzędem nad 
górą kanonie, którym ta machina dodawała wody, ale już w tych czasach w 
tym zamurowaniu młyn i folusz jest zrobiony, a prócz murów i na marmu-
rze wyrażonych wierszy znaków tej machiny nie ma. Wiersze te są7. W tym 
mieście w ten sam czas odprawowało się nabożeństwo czterdziestogodzinne. 
Z Bronzberku jadąc widzieliśmy w ogrodzie kupca Halmana wcale piękną 
altankę na trzy kondygnacje na lipie zrobioną. Samo drzewo lipa środkiem 
rosnące. Strukturą czworograniastą sama altanka była. W Fraunburgu ryb 
kupiono (1 zł, 15 gr.), skąd pojechaliśmy na nocleg do karczmy Narle8 o 
półtorej mili będącej, gdzie stanęli po godzinie ósmej. Ta dość obszerna i 
wygodna była. Za nocleg zapłacono (14 zł). [k. 4v]

4  WRZEŚNIA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano trzy kwadranse na godzinę piątą wyszła kuchnia. Sami po 
kawie wyjechaliśmy czterdzieści minut na siódmą. Całą tę podróż odprawili-
śmy przez lasy, chrusty, wielkie góry. Były niektóre wioski dość mizerne, ta-
koż po górkach domostwa mające, w sadach jednak obfitość owoców miały. 

1 Frombork, miasto w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim.
2 Mikołaj Kopernik (1473–1543), kanonik warmiński.
3 Katedra Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, wybudowana w XIV wieku. 
4 Początkowo budynek szkoły katedralnej we Fromborku, wykupiony przez biskupów warmiń-
skich, po 1526 roku stała rezydencja biskupia. 
5 Kościół parafialny św. Mikołaja we Fromborku, wybudowany w XIV wieku. 
6 Szpital Św. Ducha z kaplicą św. Anny we Fromborku, wybudowany w XV wieku. 
7 W rękopisie zostawiono wolne miejsce na około 4 do 5 linii tekstu. 
8 Być może Narusa – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powie-
cie braniewskim, w gminie Frombork.
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W jednej wiosce kościół był katolicki, w dalszej luterski, i to już w terytorium 
elbląskim. Przybyliśmy na popas do wioski Domrou1, w której karczma mała 
i nieporządna, gdyż w tym roku nowo budowana. Za popas zapłacono (3 zł, 
23 gr.). Przyjechaliśmy o godzinie jedenastej, a po obiedzie wyjechaliśmy o 
godzinie czwartej do Elbląga2, miasta handlownego o milę będącego. Podróż 
ta wcale była uprzykrzona. Lasem jak pustynią jechać trzeba było, drogą głę-
boką, arcygórzystą. Wyjechawszy z tych gór i lasów piękna równina pokaza-
ła się, gdzie w różnych stronach dworki porządne jak pałacyki z ogrodami 
widać było. Z przyjazdu strony przedmieście dość piękne i sady z obfitym 
owocem znajdują się. Miasto trzema wałami i murami jest obwiedzione, w 
tej stronie przyjazdu trzy bramy, ulice obszerne, kamienice piękne, kościół 
farny z kolegiatą, ale przez piorunowy ogień zrujnowany3. Za bramą wyjazdu 
naszego most na odnodze hafu. Za tym spichlerzy wiele, jedne stare, drugie 
nowe stoją i w mieście kilka nowych widzieć było. To miasto stoi nad hafem, 
handlowne jest, gdyż może spławiać zboża i towary do Pilawy. Statki płynące 
Nogatem4 dowożą zboża, potaż, woski, łój etc. Za spichlerzami jeszcze jed-
na brama. Praesidium trzyma piechota generała Luki. Kupiono w tym mieście 
mięsa i chleba (2 zł, 19 gr., 2 szel.). Za miastem groblą aż do przewozu jecha-
liśmy, który jest przez kanał na linie, promem dwoma razami przewieźliśmy 
się zapłaciwszy (28 gr., 2 szel.). Dalej bardzo wesołym miejscem jechaliśmy, 
Żuławami Elbląskimi, bardzo piękna równina, łąki obszerne, niedaleko drogi 
po stronach zabudowanie każdego gospodarza osobno w odległości, rżnięte 
rowy dla ściągania wody, przy rowach stoją machiny jak wietrzne młyny do 
wypędzania wód. Każdy mieszkający ma [k. 5] swoje ograniczenie wierzbą 
wysadzone, każdy do siebie od publicznej drogi ma most przez rów zbierany 
i drogę wysadzaną takoż wierzbą. Ta wierzba służy na drwa, gdyż nie widać w 
bliskości lasów i w obszernej drodze kilku rzędami wierzba posadzona była. 
Tak oko kontentująca droga (gdyż w każdego gospodarza obrębie po łąkach 

1 Prawdopodobnie Dąbrowa – dziś dzielnica Elbląga. 
2 Elbląg, miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim.
3 Średniowieczny kościół farny św. Mikołaja w Elblągu, uległ pożarowi w 1777 roku. Trudno 
stwierdzić co autor rozumiał przez kolegiatę.
4 Poprawiono z „Wisłą odnogą“. Nogat – rzeka stanowiąca wschodnie ramię ujściowe Wisły.
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znajdowały się konie jego i krowy, krowy zaś nigdy nie zapędzano do domów, 
ale je dojono na łąkach, a mleko do domów noszono) przyprowadziła nas do 
karczmy Klemensgart1 o półtorej mili od Elbląga, gdzie stanęliśmy o ósmej 
godzinie. Ta karczma leży nad Nogatem rzeką, gdzie nocleg był. W podróży 
nam pogoda służyła. Wieczorem chmury pokazały się, w nocy błyskawica w 
odległości widziana była. (Ilustracja 6)

5  WRZEŚNIA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Za nocleg zapłacono z rana (10 zł, 21 gr.). Według zwycza-
ju wyszła kuchnia o piątej godzinie. Sami wyjechaliśmy trzy kwadranse na 
siódmą. Podróż była wesoła z widoku. Z jednej strony była wysypana grobla 
nad Nogatem rzeką, z lewej strony wielka równina i tym sposobem gospoda-
rze mieszkający każdy w swoim ograniczeniu jak wczoraj widziani byli. Była 
wioska jedna już do Malborka2 należąca. Ta wcale osobliwszym kształtem 
budynki miała, obszerne, wysokie, z wystawami pięknie jak dworki zabudo-
wane, potem była druga tymże kształtem budowana, w której kościół był. 
Ta jest po noclegu półtorej mili, gdzie mszę świętą słuchaliśmy, dla której i 
popas nastąpił, za który zapłacono (7 zł, 27 gr.). Tak z rana mglisto było i 
wzniesiona w górę mgła chmurami przechodziła, jednak pogoda wytrzymała 
i trochę przygorąco było. Wyjechaliśmy z popasu w Kenigdorfu3 będącego, 
w dalszą drogę w pół do drugiej godziny. Pojechaliśmy polami, potem drogą 
udaliśmy się nad rzekę Nogat, aż do Malborgu. Miasto to od popasu o milę 
jest, w którym kamera teraz dysponująca zabranym krajem zostaje. Jest w 
tym mieście farny kościół4, są Jezuici5 i kilka kościołów widać. Z zamku  

1 Najprawdopodobniej chodzi o miejscowość Klementfähre w pobliżu dzisiejszej wsi Kopanka 
Druga (Kopanów, do 1945 roku Klein Hoppenau) – położonej w Polsce w województwie warmiń-
sko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie, na obszarze Żuław Elblą-
skich.
2 Malbork, miasto powiatowe w województwie pomorskim, w Polsce.
3 Królewo – (Königsdorf) wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie 
malborskim, w gminie Stare Pole na obszarze Żuław Elbląskich.
4 Kościół parafialny św. Jana w Malborku, wzniesiony w XIII wieku, po wojnie trzynastoletniej 
odbudowany. 
5 Jezuici przybyli do Malborka w roku 1607. Osiedli na zamku. Zarządzali kościołem zamkowym 
do 1784 roku.

starego teraz kazarnia jest przeformowana, ulice dość obszerne, przed ka-
mienicami wystawy, iż w deszcz przechodzić się można bez zmoczenia. Mia-
sto otoczone [k. 5v] wałami murem. Praesidium trzymają fizylierzy. Pułkownik 
katolik komendę miał. Przejechaliśmy jedną ulicą do drugiej bramy, pytaliśmy 
drogi do wioski Białejgóry1 nazwiskiem. W lewą stronę według informacji 
udaliśmy się jadąc koło kościoła, jak miarkowaliśmy, że luterski2, drogą wy-
sadzaną dębami, wielkimi piaskami, potem długim lasem, z którego wyje-
chawszy dowiedzieliśmy się, że błądzimy, więc do tej wioski musieliśmy koło 
lasu w prawo udawszy się piaskami jechać, gdzie stanęli o ósmej godzinie. 
Ta karczma stoi na górze nad Nogatem, gdzie Wisła wpada, czyli rozłącza 
się i czyni Nogat. Za Nogatem wyspa nazywa się Montaurszpic3. Wraz przy 
brzegu jest karczemka, przy tej domostwo duże, gdzie opłacać muszą cło 
dla króla pruskiego płynące statki od towarów, gdzie latem przebywał JMC 
p. Lombart, Generalny Inspektor Berlina, ale na ten czas sam nie znajdował 
się, wyjechał do Elbląga. Żona jego powziąwszy wiadomość wieczorem z 
wizytą przybyła z JM panem Rawaszem takoż z Berlina przybyłym. Krótko 
zabawiwszy odeszli, a my po wieczerzy do spoczynku poszli.

6  WRZEŚNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia drugiego będąc udysponowani zabawić, z rana przy 
karczmie kawę piliśmy, a postrzegłszy, że jakieś drzewo płynie na Nogacie, 
zbliżyliśmy się ku brzegu, góry skąd daleko widać było. To drzewo, na któ-
rym spławiano potaż, ten udał się Nogatem płynąc do Elbląga. Było tratw 
z drzewa okrągłego osiem, fas potażu osiemdziesiąt. Te przy tym brzegu, 
gdzie cło odbierają, zatrzymały się. Płynęły też dwie jadwigi ze zbożem. Te 
stanęły na Wiśle przed tymże domostwem na drugiej stronie, gdzie takoż 
stał już potaż JO księcia Lubomirskiego4 fas sto płynący do Gdańska i na 

1 Być może Biała Góra w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim, w Polsce.
2 Kościół św. Jerzego na przedmieściu malborskim. Pierwszy kościół użytkowany był przez lute-
ran od 1598 roku. Nowy kościół pod tym samym wezwaniem zbudowano w latach 1711–1712. 
3 Cypel Mątowski (Narożnik Mątowski, niem. Montauer Spitze) – zalesiony półwysep położony 
w widłach Nogatu i Wisły na obszarze Żuław Malborskich.
4 Pod uwagę wziąć należy aż osiem osób z rodu Lubomirskich. Są to: Antoni Lubomirski (1718–
1782), wojewoda lubelski, potem krakowski, kasztelan krakowski, właściciel m. in. Przeworska i 
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tymże miejscu dla opłacenia cła był ważony. Gdy tym widokiem zabawia-
liśmy się, przewoziła się JMC p. inspektorowa z JMC p. Rawaszem, którzy 
przynieśli z sobą pięknych i dobrych śliwek węgierek i jabłek koszyk, które 
pierwszy raz tego jedliśmy roku. [k. 6] Po zabawieniu nad brzegiem powró-
cili do izby w karczmie osobnej, gdzie że jeszcze nie czas był obiadu, gra-
liśmy w karty senkila. Gdy czas nadszedł obiadu, przynieśli z Kępy1 od 
trakternika2 obiad przez JMC p. inspektorową obstalowany3, który razem 
w karczmie zgotowanym, złączony jedliśmy. Po skończonym obiedzie w 
dalszą drogę zaczęliśmy się wybierać i po porachowaniu za nocleg i po-
pas zapłacono (16 zł, 4 gr.). JMC p. inspektorowa z nieustającej radości z 
przybycia te okazując przeprowadzić umyśliła, co skutkiem dopełniła. Wy-
jechaliśmy więc o godzinie trzeciej, podróż śpiewaniem trawili, powracając 
na tęż drogę idącą od lasu, gdzie dowiedzieliśmy się, że błądzimy, ale inszą 
drogą omijając wielką górę i przykrą jechaliśmy, pół mili ujechawszy stanęli 
i przy zabawie wino węgierskie pili. Potem dalej pojechali, więcej mili od-
prowadzała z JMC p. Rawaszem i dalej ochoczo odprowadzać chciała, tyl-
ko nadchodzące chmury i deszcz były na przeszkodzie. Stanąwszy więc na 
pagórku w lesie przy strumyku z góry płynącym nastąpiło pożegnanie przy 
winie szampańskim życząc wzajemnie zdrowia dobrego, mniej zważając, że 
deszcz pada. Potem nastąpiło żałosne rozstanie przy płaczu JMC p. inspek-
torowej, która powracała z JMC p. Rawaszem. A my w dalszą udaliśmy się 
drogę. Ta że piaszczysta była i deszcz padał trochę w naznaczone na nocleg 
miejsce nie zjechaliśmy, ale stanęli w Tychnowie4, gdzie kościół katolicki. 
Ta wieś od noclegu jest półtrzeciej mili, gdzie niewygodny był nocleg, gdyż 

Opatowa; Józef  Lubomirski (1751–1817), kasztelan kijowski, generał lejtnant, dziedzic Równego; 
Kasper Lubomirski (ok. 1724–1780), generał lejtnant wojsk rosyjskich, posiadacz m. in. Ujazdo-
wa; Franciszek Ksawery Lubomirski (1747–1819), starosta sieciechowski, generał wojsk rosyjskich, 
właściciel dóbr Śmile w Kijowskiem; Jerzy Marcin Lubomirski (1738–1811), generał wojsk koron-
nych, właściciel Janowca i Kolbuszowej; Michał Lubomirski (1752–1825), generał wojsk koron-
nych, właściciel Dubna; Stanisław Lubomirski (1704–1793), wojewoda bracławski, następnie kijow-
ski, właściciel Dąbrowy w Sandomurskiem i Śmilańszczyzny w Kijowskiem; Stanisław Lubomirski 
(ok. 1720–1783), marszałek wielki koronny, właściciel Łańcuta.
1 Chodzi najprawdopodobniej o Cypel Mątowski..
2 Trakternik – karczmarz.
3 Obstalować (niem. bestellen) – zlecić zrobienie czegoś, zamówić coś przeważnie u rzemieslnika.
4 Tychnowy, wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim.

stancja osobna bez posadzki była tylko gliną wylepiona. Tam niedługo ba-
wiąc, wieczerzę pieczyste zjadłszy, spać poszli.

7  WRZEŚNIA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy pod wystawą kawę pili (raniej wysławszy kuch-
nię). W drogę wybrali się zapłaciwszy za nocleg (11 zł, 27 gr.) pojechali. O pół 
mili tylko było miasto Marynwerder albo Kwidzyn1, do którego jadąc widzieć 
było z daleka miasteczko Gniew2, w którym jest kościół3 i z zamku kazano 
zrobić kazarnię dla żołnierzy. W drugiej stronie za Wisłą pałac Misterwald4 
[k. 6v] quondam5 JMC p. Czapskiego6 podskarbiego ziem pruskich. Górkami 
dojeżdżając do Kwidzyna postrzeżono, że w przednim kole u karety, a w za-
dnim u bryki z kół buksy7 się wykręciły, co przymusiło, że koło miasta zwolna 
jadąc na drugiej stronie miasta stanęli i do kowala koła zanieśli. To miastecz-
ko niewielkie jest. Było murem otoczone, ale już miejscami mury popsute. 
Od Królewca jadąc przedmieścia, ulica w proporcji miasta dość długa. Mia-
sto ma rynek, z dwóch stron kamienice piękne z wystawami, w środku rynku 
domostwa, kościół luterski8 z niewielkimi ozdobami, nad samym ołtarzem 
organy. I jest to miasteczko nad Wisłą. Za robotę, chleb, ryby i owoce w tym-
że miasteczku zapłacono (2 zł, 25 gr.). Dalej jadąc uprzykrzona zdawała się 
droga z przyczyny, że piaszczysta i górzysta była. Mało wiosek widzieć było. 
Spotykaliśmy kupców jadących do Kwidzyna na jarmark, gdyż dnia drugiego 
miał się zacząć tylko dwa dni trwający. Przyjechaliśmy do miasteczka Garde, 
po niemiecku Gardeze9, do dawnych Prus należące jako i Kwidzyn. Gar-
de miasteczko mizerne, kamieniczki małe, kościół luterski, za tym miastecz-
kiem wraz popasywaliśmy ujechawszy od noclegu półtrzeciej mili. Za popas  

1 Kwidzyn – miasto powiatowe w województwie pomorskim, w Polsce.
2 Gniew – miasto w powiecie tczewskim, w województwie pomorskim, w Polsce.
3 Kościół parafialny św. Mikołaja w Gniewie, wybudowany w XIV wieku. 
4 Opalenie – wieś w powiecie tczewskim, w województwie pomorskim, w Polsce.
5 Quondam – niegdyś.(łac.).
6 Jakub Czapski, podskarbi ziem pruskich od 2 XI 1746, zmarły 25 IV 1774.
7 Buks – panewka, w której obraca się koło.
8 W tym czasie funkcję protestanckiej fary miejskiej pełniła dawna katedra kwidzyńska.
9 Gardeja, miasteczko w powiecie kwidzyńskim, w województwie pomorskim, w Polsce, leżące 
między Kwidzynem a Grudziądzem. 
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zapłacono (6 zł, 25 gr.). O drugiej godzinie wyjechali, skąd za pierwszą wio-
ską do Grudziądza1 jadąc, pokazywali granicę dawniejszą starych Prus i za-
branego kraju. Dalej jadąc jest wioska mająca porządne budynki i duże na-
zwiskiem Doszuczyna2. Pół mili od tej ujechawszy jest druga wieś kościelna 
Białachówka3, ta z drugimi dobrami w tej okolicy będącymi jest sprzedana 
przez JMC p. Domskiego4 kasztelana inowrocławskiego jako dziedziczna 
królowi JMC pruskiemu. O ćwierć mili są dwie karczmy, gdzie corocznie cza-
su pokoju król JMC pruski rewię odprawuje, z Berlina zjeżdżając. Dalej jadąc 
pokazywano miejsce z daleka, gdzie nową fortecę murują nad Wisłą5, ale dla 
gór wielkich lubo z dużej góry umyślnie upatrywano, widzieć nie było można. 
Przed samym miastem Grudziądzem po prawej ręce widzieć było na krótkich 
słupach długie daszki i kilka dużych budynków, a te dla gotowania jedzenia, 
daszki dla spoczynku ludzi więcej dwóch tysięcy robiących przy fortecy, ale te-
raz nie robili, tylko mówiono, że w marcu przyszłego roku mają kontynuować 
dalszą robotę. Z lewej strony [k. 7] nowe domostwa, dworki nowo murowane 
jak pałacyki niektóre, musi być że dla dyspozytorów fabrycznych wystawione 
aż do samego prawie przedmieścia. Na przedmieściu jest kościół i klasztor 
IMC księży Reformatów6 po lewej stronie. Dla spóźnionego czasu koło mia-
sta objechaliśmy, gdyż już słońce było nad zachodem, widzieć jednak było, 
że kamienice dość porządne i wielkie, było kościołów kilka, między którymi 
są Jezuici7. Miasto murem otoczone i wałem, takoż z murem jeszcze dość 

1 Grudziądz, miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce, do I rozbioru 
Rzeczypospolitej w województwie chełmińskim.
2 Dusocin, wieś w powiecie grudziądzkim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
3 Białochówko, niegdyś wieś należąca do dóbr Białochowo, dziś prawdopodobnie część wsi Bia-
łochowo w powiecie grudziądzkim, w województwie kujawsko – pomorskim, w Polsce; w 1777 r. 
sprzedana przez Pawła Dąmbskiego kasztelana brzesko-kujawskiego królowi pruskiemu Frydery-
kowi II. W tekście Dąmbski został niewłaściwie nazwany kasztelan inowrocławskim, podczas gdy 
był nim w tym czasie Teodor Wojciech Moszczeński.
4 Odnośnie identyfikacji Dąmbskiego por. przypis poprzedni.
5 Twierdza grudziądzka budowana w latach 1776–1785. Zatrudnionych przy budowie miało być 
łącznie w tych latach niemal 6 tys. osób.
6 Kościół Reformatów w Grudziądzu, późnobarokowy; w 1750 roku Reformaci zostali sprowadze-
ni do Grudziądza przez Jerzego Mniszcha. Budynek kościoła został wzniesiony w latach 1750–1751.
7 Kościół Jezuitów w Grudziądzu. W 1622 roku Jezuici zostali sprowadzeni do Grudziądza przez 
Jana Działyńskiego. Budowa kościoła ukończona została dopiero w 1723 r. Jezuici przebywali tutaj 
do 1781 r.

dobrym. Po przedmieściach są piękne domostwa, w niektórych miejscach jak 
pałacyki, ogrody z różnymi altankami, widać było i porządną figarnię, sady 
owocowe. Za miasto wyjechawszy wielkie piaski znaleźliśmy, przez te niepo-
śpieszna była podróż i przykra. Lasem ciemnym jechać przyszło, że ta mila do 
noclegu ile wieczorem uprzykrzyła się. Na noc stanęliśmy po godzinie ósmej 
w karczmie nazywającej się Mniszkrok1 o trzy mile od popasu. Karczma ta jest 
duża, dla koni wygodna, obszerna. Przyjechawszy póki nie posłano we wło-
ską grę w mandule graliśmy, potem wieczerzali i do spoczynku poszli.

8  WRZEŚNIA 1779 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wysłano zwyczajnie kuchnię, sami wyjechaliśmy wpół do 
siódmej. Za nocleg zapłacono (10 zł, 6 gr.). Był wiatr i deszcz kropił. Przy-
jechawszy do pierwszej wioski dowiedzieli się, że kuchnia w inszą udała się 
drogę, więc wysłano za nią, aby na wyznaczone miejsce na popas zjechała. 
My dla święta2 tegoż dnia uwenerowania o pół mili z drogi do wsi kościelnej 
Sarnów3 udaliśmy się. Brykę zaś wysłano prosto drogą, a tak na różne stro-
ny rozdzieleni zostali. My dla dróżek różnych zbłądziliśmy. Za pokazaniem 
przez owczarzy drogi przyjechaliśmy do wsi Sarnów szlacheckiej, gdzie ko-
ściółek lubo powierzchownie nie pokazywał się być porządnym, jednak w 
ołtarzach był dość piękny. Po wysłuchanej mszy świętej wyjeżdżając inszą 
udali się drogą i powtórnie błądzili, od noclegu. Poznaliśmy, że owczarze 
jak w Wielkopolsce, zaczęły się wielkie trzody cabanów pasący. Mile pra-
wie ujechawszy na drogę wpadli. Droga cała prawie górzysta była, budynki 
w oddaleniu po różnych miejscach rozrzucone i wszystkie opadłe i wcale 
mizerne, nawet i folwarki. [k. 7v] Srogim jadąc gościńcem przyjechaliśmy 
do wioski Manczyk4, ta jest jedna z trzech dziedziczna JMC p. Szczuki5, 
od noclegu o trzy mile będąca, mizerna wcale karczma, jednak najlepsza  

1 Mniszek, karczma należąca dawniej do starostwa grudziądzkiego; dziś dzielnica Grudziądza.
2 Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Nativitatis Mariae). 
3 Sarnowo, wieś w powiecie chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
4 Niemczyk, wieś w powiecie chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
5 Nieznany z imienia Szczuka w 1746 roku występuje jako właściciel wioski Niemczyk. W 
1795 roku właścicielem wsi jest już Gąsiorowski.
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z tych, koło których jechaliśmy. Szczęśliwie zebranych wszystkich zna-
leźliśmy i obiad gotowy. Ten zjadłszy i za popas zapłaciwszy (5 zł, 2 gr.), 
wpół do trzeciej wyjechali. Po drodze i dalej aż do noclegu wiele zboża w 
polu znaleźli. Budynki toż samo wszędzie mizerne i opuszczone. Owcza-
rzy z trzodami w wielu miejscach znajdowali. Po prawej ręce do Chełm-
ży1 jadąc widać było kościół i zamek we wsi Popowo2 nazwanej. To nale-
żało do biskupa chełmskiego [s], ale na króla JMC pruskiego obrócono.  
Ujechawszy milę przybyli do miasteczka Chełmży, od przyjazdu na przedmie-
ściu jest klasztor IMC księży Franciszkanów3. Także równie jak domostwa, 
tak klasztor mizerny i opadły, jednak księży dziesięciu ma się znajdować. 
Miasto jest murami otoczone, ale w wielu miejscach już rozwalone. W mie-
ście domostwa mizerne, kościół katedralny4 duży z wysoką wieżą i dwoma 
mniejszymi, w drugiej stronie miasta jest kościół parafialny5. W tym mieście 
pozostał się wóz kuchenny dla kupienia owsa, sześć szeflów6 kupiono (6 zł, 
3 gr.). My i bryka wyjechawszy z miasta mieliśmy się udać w lewo, porzuciw-
szy prosto i w prawo idącą drogę, ale pomyliwszy w prawo się udali i błądzi-
li więcej pół mili, aż w wiosce powiedziano skąd wracać się do umyślonej 
karczmy musieli. Od tej wioski, od której wracali się, wszystek jeszcze owies 
w polu stał niekoszony, dalej obszerne pole zdatne do zboża siania, gdyż kil-
ka zagonów miejscami były zasiane i po szczerniu znać, że piękne było zbo-
że, jednak wielkie miejsce zostawione za nieużyte. Przyjechawszy do wioski 
Grzywna7 zwanej, kościelnej, przedtem do biskupa kujawskiego należącej, a 

1 Chełmża, stolica biskupstwa chełmińskiego; miasto w powiecie toruńskim, w województwie 
kujawsko-pomorskim, w Polsce.
2 Papowo Biskupie, wieś w okresie przedrozbiorowym należąca do biskupów chełmińskich; 
obecnie w powiecie chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
3 Kościół św. Jerzego w Chełmży. Najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1348. W czasie re-
formacji Franciszkanie zostali usunięci z Chełmży, ponownie zostali sprowadzeni w roku 1625. 
Przebywali w Chełmży do roku 1818. Następnie kościół przejęła gmina ewangelicka. W 1827 roku 
nastąpił pożar i rozbiórka kościoła. 
4 Kościół katedralny w Chełmży, gotycki, obecnie kolegiacki Św. Trójcy; erekcja katedry nastąpiła 
w roku 1251. Budowa została ukończona w końcu XIV wieku. 
5 Kościół św. Mikołaja w Chełmży, zbudowany w końcu XIII wieku, gotycki, erygowany w 
1251 roku. 
6 Szefel – jednostka objętości, 1 szefel = 9 garnców.
7 Grzywna, wieś w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.

teraz odebranej na króla JMC pruskiego, gdzie nocować mieli, już wóz ku-
chenny nie znaleźli, miarkując ludzie, że kareta i bryka zbłądziła, rozumieli, 
że wyjadą dalej do której karczmy, zaczym dalej pojechali, których wysławszy 
umyślonego zawrócili. W Grzywnie tym niewygodna karczma była, iż świę-
ty dzień ludzie w karczmie trochę przeszkadzali, jednak wcześnie wyszli, po 
wieczerzy do spania poszli strawne ludziom dawszy (20 zł, 12 gr.). 

9  WRZEŚNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano napiwszy się kawy do Torunia pojechali zapłaciwszy za 
nocleg i dreszowaną sieczkę (6 zł, 7 gr., 1,5 szel.). [k. 8] Jadąc na lewej stronie 
widziany był duży zamek, powiadano nam, że ta wieś nazywa się Merogowa1 
JMC p. Płąskowskiego2. Dalej budynki i wioski toż samo opuszczone i przez 
połowę opadłe, w ostatniej wiosce o milę prawie od Torunia stali szarpacze 
id est3 rewizorzy króla JMC pruskiego, ile że granica przed Toruniem była 
pruska. Tym, żeby nie przerzucano rzeczy akomodacji dano (1 zł). Dalej do 
Torunia jechano piaskami i pustą równiną. Na przedmieściu Torunia były 
domostwa i sady w owoce też obfite, a że w mieście nie była obstalowana 
stancja, więc przed Bramą Chełmińską w austerii Pod Fortuną4 popasano. 
W tej austerii stali żołnierze pruscy od dragonów5, piechoty i huzarów6 na 
werbunku. Na tymże przedmieściu jest kościół św. Jerzego luterski i szpi-
tal7. Niżeli obiad zgotowano, do miasta wysłano dla najęcia stancji i najęto 
Pod Trzema Koronami8, za trzy izby i salę złotych siedem, a od każdego  

1 Mirakowo, wieś w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce. 
2 W roku 1774 Mirakowo należało do niewymienionego z imienia Pląskowskiego, pochodzącego 
z rodziny tego nazwiska herbu Oksza. 
3 To jest (łac.).
4 Austeria pod Fortuną była miejscem schadzek miejscowej ludności, czeladzi, tragarzy i woź-
niców oraz furmanów nocujących na Przedmieściu Chełmińskim. Gospoda zapewne nie miała 
dobrej sławy. 
5 Dragoni – konna piechota, zazwyczaj żołnierze autoramentu cudzoziemskiego.
6 Huzarzy – lekkozbrojna jazda węgierska.
7 Kościół św. Jerzego ze szpitalem, w XVI wieku przejęty przez luteran, odprawiano tu nabożeń-
stwa po polsku, zburzony w roku 1811.
8 Hotel „Trzy Korony“ w północnej pierzei staromiejskiego rynku. Gospoda funkcjonowała w 
tym miejscu przynajmniej od XVII w. W czasach staropolskich gościli tu m.in. Marysieńka Sobie-
ska, wielki książę moskiewski Piotr I i król Polski August II Mocny.
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konia groszy trzy na dzień zgodzono. Obiad zjadłszy i za popas zapłaciwszy 
(4 zł, 1 gr.) pojechali do miasta. Przed obiadem był z wizytą JMC p. Jezir-
ski, jakiś awanturnik, prosząc wspomożenia, iż nie miał zaczym do swoich 
powrócić. Dano pomienionemu JMC (4 zł). Stanąwszy w stancji po aparta-
mentach rozlokowali się. Tegoż i drugiego dnia miasto obejrzeli. Ma miasto 
te mury jeszcze dobre i wały otaczające miasto. Wysokość znaczna murów i 
bastionów. Prezydium trzymają miejscy żołnierze, w rynku samym odwach1 
Moskalów pięciu2, ale że ich niewiele, od miasta wyżywienie brali, komendę 
porucznik miał, jak mówiono, że czterdziestu wszystkich było. Kamienice 
wysokie i dobre, tylko że wiele pustych i opuszczonych. Kramów różnych 
wiele z różnymi towarami, w środku Starego Miasta wielki ratusz, w którym 
ma być tyle okien, ile dni w roku, w ratuszu wieża, gdzie zegar, wysoka, ale 
od Szwedów sama kopuła zbita, teraz małym daszkiem jest okryta, zaraz 
i ganek żelazny, na którym dwa razy na dzień czterech na dętych grają in-
strumentach, i w nocy pilnują, stróż co godzina śpiewając, a jeżeliby ogień 
był, cztery latarnie na czterech stronach wywiesza. Z dołu do ganku na 
wieży sto sześćdziesiąt pięć schodów naliczyliśmy. W ratuszu jest sala duża, 
w której pospólstwo przysięgało królowi JMC polskiemu po koronacji. Są 
izby różne dla naradzenia, mieszczan, sędziów, do odbierania podatków 
od kupców, gdzie miarę zbożową formują według miary dawnej spiżowej 
chełmińskiej. [k. 8v] Samych panów radnych ozdobniejszy pokój, gdzie trzy 
stoły marmurowe, jeden w cętki drobne, gdzie żyłki srebrne przebijają się, 
drugi białawy w ciemnych floresach, trzeci czerwonawy, izba do wysłucha-
nia inkwizycji, biblioteka, dwie izby kancelarystów, z sali wychodzi ganeczek 
żelazny w stronę, gdzie kircha luterska3, na dole w środku dziedziniec, po 
dwóch stronach przechodząca jak ulica, gdzie piekarze chleb sprzedają. Z 
drugiej strony z połowy ważnica, z drugiej złożone budy jarmarkowe i kra-
my, z jednej strony od giełdy takoż kramy z rynku. Z wieży widzieć można 

1 Odwach – siedziba warty głównej garnizonu, budynek pełniący funkcję wartowni dla wszelkie-
go rodzaju straży wojskowych oraz dla aresztantów.
2 Odwach znajdował się na rogu dzisiejszych ulic Żeglarskiej i Szerokiej, a więc u zbiegu ulic 
dochodzących do rynku staromiejskiego.
3 Kościół luterański stojący przy rynku Starego Miasta Torunia, budowany w latach 1743–1756, 
po II wojnie światowej przejęty przez katolików, dziś kościół jezuicki Św. Ducha.
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całe miasto. Giełda1 z jednej strony, na której szczytu wyrażone są portrety 
królów polskich, w izbie zaś ratuszowej mieszczan są portrety, takoż królów 
polskich2. (Ilustracja 7)

10  WRZEŚNIA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Są kościoły IMC księży Bernardynów3, wielki kościół i ozdob-
ny, organy arcywielkie, a drugie małe, ten kościół trzymali lutrzy, ale jest w 
czasie oddany. Drugi kościół IMC księży Dominikanów4 takoż obszerny i 
ozdobny, na boku kaplica, gdzie ołtarz Pana Jezusa i per traditionem5, że sły-
szeli jakby figurze Pana Jezusa włosy odrastały. W kościele księży bernardy-
nów jest nie dochodząc do wielkiego ołtarza mauzoleum, gdzie za lutrów 
pochowano jakąż księżnę ze Szwecji6. Jest to mauzoleum marmurowe, wspa-
niale sporządzone, ale ciało clam [?] pochowane, czego rewizja zesłana nie 
doznała. Trzeci kościół farny teraz, a przedtem trzymany przez IMC księ-
ży Jezuitów7, ozdobny i obszerny w wielu ołtarzach, na cmentarzu w rogu 
na gradusach wielkiej kolumnie wystawiona figura Niepokalanego Poczęcia 

1 Chodzi o Dwór Artusa, po niemiecku die Gülde, wzniesiony w XIV w. w południowej pierzei 
rynku staromiejskiego, rozebrany na początku XIX w. Wizerunki królów polskich od Władysława 
Jagiełły do Zygmunta Wazy stanowiły część bogatej dekoracji fasady tego budynku. Pochodziły one 
z pierwszej połowy XVII w.
2 Poczet królów polskich, gromadzony od połowy XVII wieku, znajduje się do dziś w ratuszu 
staromiejskim w Toruniu, w dawnej sali III Ordynku, zwanej dziś salą królewską. 
3 Kościół Najświętszej Marii Panny, w średniowieczu należał do Franciszkanów konwentual-
nych, sprowadzonych do Torunia w XIII wieku, gotycki; w XVI wieku przejęty przez luteranów, po 
tumulcie 1724 roku przekazany Bernardynom; konwent bernardyński uległ kasacie w roku 1821.
4 Kościół św. Mikołaja, gotycki. Dominikanie sprowadzeni zostali do Torunia w XIII wieku i 
pozostawali aż do kasaty w roku 1831. Kościół dziś nie istnieje, został rozebrany w roku 1834.
5 Według przekazu (łac.).
6 Anna Wazówna (1568–1625), córka Jana III Wazy króla szwedzkiego i Katarzyny Jagiellon-
ki, siostra Zygmunta III Wazy, króla polskiego i szwedzkiego, uposażona przez brata starostwami 
brodnickim i golubskim. W przeciwieństwie do brata – katolika, Anna była do śmierci luteranką. 
W roku 1636 pochowano ją w kościele NMP w Toruniu, ówcześnie luterańskim, dziś katolickim, w 
którym spoczywa do dziś dnia. 
7 Kościół św. Janów, od średniowiecza kościół parafialny dla Starego Miasta Torunia, gotycki. 
W XVI wieku przejęty przez luteranów był przedmiotem sporów między luteranami a katolikami. 
W roku 1596 przekazany Jezuitom, którzy założyli obok niego swoje kolegium. Po kasacie zakonu 
w 1773 roku majątek Jezuitów przejęła Komisja Edukacji Narodowej, a kościół św. Janów znalazł 
się w rękach duchowieństwa diecezjalnego.

Najświętszej Panny z podpisem, którą nakazano lutrom wystawić za eksces 
uczyniony na tymże miejscu spalenia obrazu Panny Marii i wiele niegodzi-
wych czynności, za co samego prezydenta Resnera1 nazwiskiem z dziewię-
cioma radnymi egzekwowano. Tę statuę dla napisu demolować przez kon-
stytucję kazano, ale dotychczas stoi2. Ma to miasto Toruń Nowe nazywające 
się miasto, gdzie klasztor i kościół panien Benedyktynek3. Ten kościół był 
przez lutrów odebrany i panny mieszkały przy kościółku św. Łazarza przez 
lat sto4, po których do posesji wróciły się, ale zabrali lutrzy wszystko, jedne 
i piękne organy zostawiwszy. [k. 9] W Rynku Nowego Miasta jest ratusz, z 
którego połowy kościół sobie wyłamawszy niektóre mury zrobili po oddaniu 
Benedyktynkom kościoła5. Po ulicach w Starym Mieście przed kamienicami 
są wysadzone lipy, takoż orzechy włoskie w większej części. Bywało, że pre-
zydentem raz bywał luter, drugi raz katolik i połowa magistratu. Teraz już 
katolicy możniejsi powymierali, a tak ani w radzie nie znajdują się. Powiada-
li, że dwóch jest katolików możniejszych, ale ich nie dopuszczają przez to, 
że rewokanci. Dobra, które trzymali, teraz w kordonie pruskim, z których 
kontrybucję wypłacać muszą. W tym mieście zabawiliśmy się aż do drugiej 
godziny z południa, kupili ryb, chleba, owoc, pierniki, wino, ryż, obiad zjadł-
szy przed samą drugą godziną zapłaciwszy za stancję, owies i na drogę ku-
pione rzeczy (48 zł, 23 gr.). Wyjechaliśmy z Torunia przez most podwójny 
w znacznej długości wystawiony na Wiśle, który co rok nowo budują, gdyż 
woda go zabiera, zapłacono od konia groszy trzy (1 zł, 27 gr.). Przejechawszy 

1 Jan Gotfryd Roesner – burmistrz Torunia w latach 1706–1724. Po tumulcie toruńskim ścięty na 
mocy wyroku sądu królewskiego dnia 7 XII 1724 roku. 
2 Figura Marki Boskiej postawiona na pamiątkę zajść roku 1724, zburzona w roku 1817.
3 Pierwotnie Benedyktynki mieszkały przy kościele Św. Ducha. Zabudowania klasztorne zostały 
zniszczone podczas potopu szwedzkiego. W roku 1667 Benedyktynki objęły kościół św. Jakuba na 
Nowym Mieście, dotychczas luterański. Klasztor funkcjonował tutaj aż do kasaty w roku 1832. Ko-
ściół Św. Ducha znajdował się za murami miejskimi, podróżnikom, gdy mówili o benedyktynkach 
na Nowym Mieście, musiało więc chodzić o kościół św. Jakuba. 
4 W Toruniu nie było kościoła św. Łazarza. Nastąpiła pomyłka autora relacji albo kopisty sporzą-
dzającego czystopis. Chodzi prawdopodobnie o kościół św. Wawrzyńca. Wawrzyniec to po łacinie 
Laurentius, a po niemiecku Lorentz, co mogło skojarzyć się z Łazarzem (łac. Lazarus). Niestety infor-
macje podróżników wiążące ewentualnie z kościołem św. Wawrzyńca Benedyktynki, były błędne, 
por. przypis poprzedni.
5 Po odebraniu przez katolików w 1667 roku kościoła św. Jakuba luteranie przebudowali ratusz nowo-
miejski na zbór pod wezwaniem Św. Trójcy. Budynek ten pełnił funkcję sakralną do rozbiórki w 1818 r.
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most rewizorzy polscy znajdowali się, którym aby nie bawili nas, a rzeczy nie 
przerzucano, akomodacji dano (4 zł, 6 gr.). Wyjechawszy przed Podgórzem 
była żupa solna1, dalej na lewo kościół i klasztor księży reformatów2, dalej 
na prawo zamek stary do starostwa dybowskiego3 należący. Za tym miastecz-
kiem okropny widok oczom pokazał się. W niedawnym czasie przybyło kilku 
ludzi spod Warszawy z białogłowami, którzy po różnych miejscach kradli i 
rozbijali, tych połapano. Mniej winnych oćwiczono, innych pościnano, a je-
den herszt jeszcze na szubienicy wisiał. Dalej jadąc w lesie pokazywano gra-
nicę, gdzie znowu kordon pruski zaczynał się, tam karczmę nową budowano. 
Przez las nastąpiła droga, po wioskach takoż mizerne zabudowania i opa-
dłe, przed Gniewkowem wsią było jezioro dość duże, dalej kościółek mały 
opuszczony, gdzie Pan Jezus był cudowny, ale do kościoła przeniesiony4. Do 
Gniewkowa5 przyjechawszy już w późnym czasie zanocowali od Torunia mil 
trzy. Jest kościół katolicki, austeria duża, ale niewygodna, dla czego u młyna-
rza, który miał budynek przy wietrznym młynie, nowy jeszcze nie ze wszyst-
kim skończony, nocowano, a drudzy w karczmie wcale nieporządnej, gdyż 
karczmarz niedawny był, deklarował na przyszły czas być porządniejszym. 
także był rewizor w tym miejscu, ale dyskretnie się obszedł, tylko pytając się 
o kontrabant rzeczy, a nie rewidując. 

11  WRZEŚNIA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i za nocleg zapłaciwszy i młynarzowi (7 zł, 
13 gr.) o siódmej godzinie wyjechali do Inowrocławia6, rano wysławszy kuch-

1 Już w 1428 roku wzmiankowany jest skład soli w Dybowie. 
2 Kościół św. Piotra i Pawła. Reformaci pojawili się w Podgórzu w roku 1644. Konsekracja 
kościoła nastąpiła w roku 1659. W latach 1660–1661 zakończono budowę kościoła, a także wznie-
siono główną część klasztoru. Reformaci przebywali w Podgórzu do roku 1834.
3 Zamek w Dybowie zaczęto budować z polecenia króla Władysława Jagiełły najpóźniej w 
1427 roku. Prace budowlane były kontynuowane przez Krzyżaków w latach 1431–1432. W następ-
nych wiekach siedziba starostów dybowskich. Dziś zamek stanowi ruinę. 
4 Prawdopodobnie chodzi o kościół parafialny w Gniewkowie, pod wezwaniem św. Mikołaja i św. 
Konstancji, gotycki. Znajdują się w nim do dzisiaj trzy krucyfiksy z XVIII wieku, być może jeden z 
nich jest tą cudowną figurą, o której pisał autor dziennika podróży. 
5 Gniewkowo, miasto w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
6 Inowrocław, niegdyś stolica województwa inowrocławskiego, dziś miasto powiatowe w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.

nię w dalszą udali się drogę. [k. 9v] Jechaliśmy równiną wielką, gdzie w polach 
wiele jeszcze zboża niesprzątanego zastali, po stronach zarosłe jeziora, a z 
prawej ręki pałac w wiosce Kaczkowo1 był widziany IMC p. Domskiego2. 
Przez dwie kościelne wioski jechali, ale spustoszone, ludzi wcale mało i wszę-
dzie przez co robotę nadążyć nie mogli, przejeżdżaliśmy kilka ruczajów, znać 
było, że dżdże wielkie spaść musiały, o dwie mile od noclegu przyjechali do 
Inowrocławia. Przed miastem był kościółek mały drewniany3, bliżej miasta 
duży murowany kościół4, ale gdzie był ołtarz wielki, ta ściana cała wywalona,  
a w środku tarcicami zabita, gdzie ołtarz postawiono i nabożeństwo się od-
prawowało. Koło miasta były mury, ale większa połowa już wywrócona i 
rozebrana, klasztor księży Franciszkanów i kościół5, niedaleko tegoż kazar-
nia, gdzie huzarzy żółci stali, farny kościół poprawowano, gdzie nabożeństwa 
nie było6. Samo miasto po wygorzeniu7 porządniej budowało się. To prze-
jechawszy piękną równiną, polami, łąkami jechali, wioski jednak mizerne i 
budynki i ludzi mało, jarzyny w polu były. Do jednej przyjechawszy wioski, 
w tej odbierano cło od mostu8 na wylewach będącym, dość długim na króla 
JMC pruskiego, a że my mieliśmy od dyrekcji akcyzy królewieckiej paszport, 
ten uznawszy za królewski, zapłaty nie dopominali się. Przejechawszy drugą 

1 Kaczkowo, wieś w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.
2 Ludwik Karol Dąmbski (1731–1783), generał-lejtnant wojsk litewskich, wojewoda brzeskoku-
jawski, starosta inowrocławski, gniewkowski i dybowski. 
3 Kościół Bożego Ciała na Nowych Ogrodach (Przedmieściu Rogowskim) w Inowrocławiu, przy 
drodze do Torunia, rozebrany w roku 1825. 
4 Kościół Imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu, romański, pierwotnie parafialny, w 
końcu XVIII wieku filialny w stosunku do kościoła parafialnego św. Mikołaja, w związku jednak 
ze złym stanem kościoła św. Mikołaja, to właśnie kościół NMP pełnił wówczas funkcje świątyni 
parafialnej. Dokładnie w roku 1779 zawaliły się wschodnia ściana prezbiterium i część sklepienia. 
Podróżnicy widzieli kościół już po prowizorycznej naprawie uszkodzeń.
5 Kościół św. Franciszka i klasztor Franciszkanów konwentualnych, sprowadzonych do Inowro-
cławia przez księcia Kazimierza Konradowica, być może już w roku 1236. W I połowie XIX wieku 
kompleks klasztorno-kościelny został rozebrany. 
6 Kościół św. Mikołaja w Inowrocławiu, gotycki, parafialny. W roku 1779 już od dziesięciu lat z 
powodu złego stanu technicznego nie używany w celach duszpasterskich. Władze pruskie urządziły 
w nim skład solny. Odbudowa dokonała się w roku 1780.
7 Wielki pożar Inowrocławia miał miejsce 30 sierpnia 1775 roku. Zniszczeniu uległo niemal całe, 
w większości drewniane, miasto (160 domów). W roku 1789 domów było już 260, co potwierdza 
opinię podróżników o szybkiej odbudowie.
8 Mątwy, dawniej wieś nad Notecią, dziś dzielnica Inowrocławia.
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wioskę, gdzie i przed tą wiele żurawi widzieliśmy, potem do Markowic1 na 
popas przybyliśmy od noclegu dobre trzy mile, gdzie klasztor i kościół jest 
księży Karmelitów trzewiczkowych i dworek szlachecki. Z tejże wioski widać 
jezioro duże nazywające się Gopla2, nad którym widać zamek spustoszały z 
wieżą wysoką w miasteczku Kruszwicy3, gdzie jak kronikarze piszą, miały 
myszy zajeść króla Popiela. Z Markowic zapłaciwszy za popas (11 zł, 16 gr., 
1,5 szel.) wyjechali. Przez drogę całą widać było pomieniony zamek aż do 
samego miasteczka Strzelna4, gdzie klasztor jest panien norbertanek5 wspa-
niały, przy którym i księża norbertani kapelanami są. Trzymali przedtem do-
bra, ale te na króla JMC pruskiego są zabrane, mówiono, że pensję biorą na 
miesiąc pięćdziesiąt złotych, a drudzy, że berlinkę na dzień każda osoba. Stali 
w tym miasteczku huzarzy żółci. Mięsa kupiwszy (1 zł, 27 gr.) dalej pojechali 
polami, lasami. Przybyli do Ostrowa6, wsi kościelnej, gdzie karczma mizerna, 
tam jest jezioro, które trzy mile ma być długie. Potem przyjechali do Bilska7, 
gdzie nocować myśleli, ale że karczma mocno nachylona straszyła upadkiem, 
więc o pół mili jeszcze do wioski Wólki8 pojechali. Za Bilskiem w końcu pola 
[k. 10] zaczyna się las, gdzie już ostatnia granica króla pruskiego w zabranym 
kraju. Las przejechawszy przybyli do Wólki od popasu dwie duże mile. Ta 
Wólka już w Polsce, ale karczma dla koni była wygodna, lecz izba mizerna, 

1 Markowice, dziś wieś w powiecie mogileńskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Pol-
sce. Cudowna figura Matki Bożej otoczona jest nieprzerwanym kultem w Markowicach od roku 
1630. Kościół Karmelitów trzewiczkowych został konsekrowany w roku 1714, a budowa klasztoru 
ukończona została w roku 1774. W roku 1825 nastąpiła kasata klasztoru. Od roku 1921 do dzisiaj 
sanktuarium opiekują się Misjonarze Oblaci Marii Niepokalanej. 
2 Gopło, jezioro na Kujawach, przepływa przez nie Noteć, na północnym brzegu leży miasto 
Kruszwica.
3 Kruszwica, miasto w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w 
Polsce. Oglądana z daleka przez podróżników ruina zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku, 
była w trakcie powolnej rozbiórki w celu uzyskania materiałów budowlanych, powstrzymanej przez 
zarządzenia władz pruskich w ostatnim dziesięcioleciu XVIII stulecia.
4 Strzelno, miasto w powiecie mogileńskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce. 
5 Klasztor norbertanek w Strzelnie został ufundowany przed rokiem 1175. Przy klasztorze zbu-
dowano dwa kościoły romańskie: kościół Św. Trójcy, konsekrowany w 1216 roku oraz kościół św. 
Prokopa z XII wieku. 
6 Ostrowo, wieś w powiecie mogileńskim nad Jeziorem Ostrowskim, w województwie kujawsko-
-pomorskim, w Polsce.
7 Bielsko, wieś w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
8 Wólka Orchowska, wieś powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.

trzeba było nocować w gumnie1, a niektórzy w karczmie, po wieczerzy do 
spania poszliśmy (2 zł, 29 gr., 1,5 szel.).

12  WRZEŚNIA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wysłano kuchnię, aby za Powidzem o milę obiad goto-
wano. Sami dwadzieścia minut na siódmą godzinie wyjechali, gdzie pola tej 
wioski przejechawszy na początku lasu kościółek mały przy drodze stał, ale 
już mizerny. Dalej wszystko lasem, ten przejechawszy przybyli do wioski ko-
ścielnej Orchów2, gdzie lepsze już było zabudowanie, w końcu pod tej [s] wsi 
znowu bór wielki zaczął się, w którym bardzo piękne drzewo grube, wysokie 
i równe było. W tymże samym borze dwie huty były, jedna do JMC p. staro-
sty powidzkiego, pana generała nazwiskiem Radońskiego3, druga do miasta 
Powidz4, nad jeziorem huta stojąca, dobrze zabudowana. Pola potem przeje-
chawszy przyjechali do miasta, gdzie że niedziela była mszę świętą wysłucha-
li. Jest w tym mieście dworek nad jeziorem Powidzem. Jezioro to ciągnąć się 
ma na trzy mile. Proboszczem w tym mieście jest JM ks. Radoński, kanonik 
halicki5, brat stryjeczny JMC p. starosty. Z kościoła wyszedłszy powitanie 
uczynił takoż JMC p. Radoński brat JMC p. starosty, który niegdyś marszał-
kował u JO księcia JMC Radziwiłła wojewody wileńskiego, hetmana wielkie-
go WKL6. Wsiadłszy potem do karety w dalszą drogę udali się, gdzie wraz 
do boru przyjechali. Tym borem dla różnych dróg pobłądzili, aż owczarz na 
dróżkę naprowadził. Długo jadąc przyjechali do karczmy, gdzie nie zastawszy 
kuchni pojechali natężonym apetytem do miasteczka nazwiskiem Słupca7, 
gdzie nie zastali kuchni, ale furmana czekającego, gdyż kucharz znalazłszy  

1 Gumno – stodoła, klepisko lub podwórze gospodarskie, także budynek, w którym składano 
zboże przed wymłóceniem.
2 Orchowo, wieś gminna w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
3 Kazimierz Radoński, generał-major wojsk koronnych, kawaler Orderu Św. Stanisława, starosta 
powidzki do roku 1786, gdy sprzedał je Józefowi Anastazemu Łochockiemu. 
4 Powidz, niegdyś miasto, dziś wieś w powiecie słupeckim, w województwie kujawsko-pomor-
skim, w Polsce, nad Jeziorem Powidzkim.
5 Stanisław Radoński, kanonik kaliski, proboszcz powidzki, dziedzic Strzyżewa.
6 Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“, wojewoda wileński, hetman wielki litewski od roku 
1744, zm. 1762.
7 Słupca, miasto powiatowe nad rzeką Wierzbiec (Meszna) w województwie wielkopolskim.
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w karczmie tańcujących i pijanych ludzi zjechał z drogi o ćwierć mili do 
karczmy Grobla zwanej1. Koło miasta jadąc widać było kościoły i murem 
było miasteczko otoczone, do biskupstwa poznańskiego należące. Ta zaś 
karczma, w której popasywali od noclegu cztery mile leżąca, do archidiece-
zji gnieźnieńskiej, od której kilkoro stai pokazywano, że przez trzy lata król 
JMC pruski kordon ciągnął zabierając kraj i to [k. 10v] miasteczko było w 
kordonie, aż potem oddano do wyżej wyrażonej granicy. Stanęliśmy w karcz-
mie wpół do drugiej i szczęściem obiad zastawszy gotowy wraz napiwszy 
się wódki natężonemu apetytowi dogodzili smacznym hultajskim bigosem, 
który smakiem przewyższał najspecjalniejsze frykasy i pasztety. Dla odpo-
czynku tak ludziom jako i koniom w tejże samej karczmie umyślili nocować i 
skutkiem dopełnili. Była to karczma nad stawem i młynem o trzech kołach, 
dla czasu przepędzenia zjadłszy arbuz jeszcze z Królewca wzięty, na kaczki 
poszli. Wieczorem powróciwszy wieczerzę jedli, a potem do spania zabrali 
się, do małej izdebeczki i gumna podzieliwszy się. 

13  WRZEŚNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy przy karczmie kawę pili, lubo chłodno było, 
jednak wielką czyniło nadzieję pięknej pogody. Zapłaciwszy za popas i nocleg 
(11 zł, 20 gr.) tąż samą drogą ku miasteczku udali się, gdyż ta karczma Gro-
bla nie po drodze była. Drugą stroną miasteczka jechali, toż samo był mur 
dość dobry otaczający miasteczko. Wpadłszy na drogę, dalej lasem, a potem 
polem jechali, aż do Ciążenia2, gdzie ogród wcale wspaniały, piękny i duży. 
Pałac na dwa piętra, na dachu wierzchu galeryjka czworograniasta czyli ganek 
z kominami równający się, w wysokości w czterech rogach są leżące figury. 
Ten pałac jest przez JO księcia JMC Czartoryskiego biskupa poznańskiego3 
zaczęty, ale dotychczas nieskończony. Na boku idzie korytarz od pałacu do 
kuchni, jak miarkowaliśmy, ten ogród w boku pałacu był, a za pałacem w 

1 Grobla, wieś w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim, w Polsce, pomiędzy Słup-
cą a Koszutami. Jeszcze w latach 70. XX wieku był tu duży staw, który osuszono podczas regulo-
wania rzeki Meszny. Nad stawem znajdował się młyn wodny.
2 Ciążeń, wieś nad rzeką Wartą, dziś w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
3 Teodor Kazimierz Czartoryski (1704–1768), biskup poznański od roku 1738. 

nizinie zielony las aż do rzeki Warty1. Przed pałacem duża rozciągnięta linia 
domostw, porządnie zabudowana, przed samym dziedzińcem osobliwszym 
sposobem musi być, że oficyny były. Dalej przejechawszy pole i lasu trochę 
pod górą źródło było nie ustając idącej wody czystej i zimnej, tej w flaszę 
nabrali. Wieś jedną i drugą na górze będącą przejechawszy rozlanie rzeki 
Warty w łąkach widzieli. Potem przyjechaliśmy do miasteczka Pyzdry2, tego 
przedmieście było spalone. Miasteczko obmurowane, wielu miejscach jednak 
mury obalone. Miasteczko także nowo budowało się, gdyż po Wielkiej Nocy 
dwie niedziele jak się spaliło. Jest w tym miasteczku zamek zrujnowany3, ko-
ściół farny4, klasztor i kościół księży Franciszkanów5 spalony jest dotychczas 
w ruinie, które to przez Moskalów podczas konfederacji jeszcze są spalone i 
zrujnowane. W miasteczku kupiono śliwek, chleba, świeżych parę jarząbków 
i konia podkuto (1 zł, 13 gr.). Z tego wyjechawszy za murami jest drewniany 
kościółek nad sama rzeką Wartą, przez którą most jest, ten przejechawszy 
i kawał grobli drugi na wylewie jest most. Dalej łąkami jechali aż do lasu, 
którym długo jadąc przyjechali do wioski Rudy6, gdzie [k. 11] tartak i młyn. 
Dalej przez most przejechawszy udali się k sobie, gdzie jadąc między dębami 
wielu, jeden najznaczniejszej grubości postrzegli, ten kazali mierzyć wkoło, 
miał jedenaście łokci7. Dalej ciasną i wyboistą drogą jadąc z uprzykrzeniem 
przyjechali do wioski Krytkowa8 od noclegu trzy i pół mili leżącej, trzy kwa-
dranse na drugą godzinę, gdzie obiad zastawszy lubo w spóźnionym czasie 

1 Warta – rzeka w Polsce o długości 808 km, prawy dopływ Odry.
2 Pyzdry, miasto nad rzeką Wartą, dziś w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim, 
w Polsce.
3 Zamek w Pyzdrach istniał zapewne już przed rokiem 1331, odbudowany w 1339 przez Kazi-
mierza Wielkiego, wielokrotnie przebudowywany. W XVIII wieku znajdował się w ruinie. Położony 
na krawędzi wysokiej skarpy nad Wartą. 
4 Kościół Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Pyzdrach, wzmiankowany w 1261 roku. 
Obecny wzniesiony zapewne w II połowie XV wieku, od 1519 kolegiacki. Zniszczony pożarami w 
1768 i 1807, odnowiony w 1938 roku, późnogotycki.
5 Kościół pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach. Pierwsza wzmian-
ka o Franciszkanach w Pyzdrach pochodzi z roku 1277. Budynki klasztoru i kościoła wzniesione 
ok. 1339 roku; kilkakrotnie niszczone pożarami, m. in. w 1775 roku. Kasata klasztoru nastąpiła w 
1864 roku. 
6 Ruda Komorska, wieś nad rzeką Prosną, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopol-
skim, w Polsce. 
7 Łokieć – miara długości; 1 łokieć = 2 stopy = 0,5955 m. 
8 Kretków, wieś w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
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jednak z apetytem jedli. Jest w tej wiosce należącej do JM p. Radońskiego 
pisarza należącej pałac murowany, który nie będąc dokończony już opadał. 
Obiad jedliśmy pod wystawą przed karczmą. Ten zjadłszy dla wypocznie-
nia koni zabawiliśmy do godziny prawie piątej, zapłaciwszy za popas (6 zł, 
18 gr.). O piątej wyjechali wysadzaną drogą aż do wioski. Dalej przy drugiej 
wiosce był młyn i duży staw, ale mocno zarosły. Przez górki przejechawszy 
było miasteczko. Przed tym w dolinie pałac1 na dwa piętra, znać było, że ze 
starego przeformowany był, w ziemi takoż musiało być lub piwnice albo 
stancje, gdyż pół okna były widziane. Wkoło tegoż pałacu był mur obwie-
dziony, w samej dolinie ogród obszerny do połowy murem obwiedziony, ale 
zarosły. Na górce odległej od pałacu był kościółek czyli kaplica2 okrągławo 
w osiem ścianek pruskim murem budowana. Pałac z lewej strony drogi nam 
był, kaplica z prawej, dalej potem kościół3 wysoki i murowany. Miasteczko 
samo, nazwiskiem Żurków4, drewniane, ulica jedna musi być rynkowa, długa, 
niedawno zabudowana mając budynki dobre i z wystawami. Żydów w nim 
wielu. Wjechawszy w miasteczko udali się w lewą stronę ulicą i koło ogrodu 
wyjechali w pole. Przejechawszy górę na łąkach duży bród i długo rozlany i 
głęboki przebywać musieli. Za brodem mieli prosto udając się w prawą stro-
nę jechać, aż udali się w lewą i przyjechali do wioski, gdzie pokazano drogę, 
iż wracać się musieli, a od broda drogą wyżej wyrażoną jechać. Jechaliśmy 
łąkami i chrustami aż do wioski Wilkowa5 zwanej, wpół do ósmej. Ta wioska 
należy do JO księcia Sapiehy6, generała artylerii, jest wioską dużą i kościół7  

1 Pałac Radomickich w Żerkowie, wzniesiony na początku XVIII wieku, rozebrany w latach 
1939–1945. Zachowała się brama wjazdowa i dom stróża przy niej. 
2 Kaplica Św. Krzyża w Żerkowie, wzniesiona w 1708 roku, ośmioboczna. W XIX wieku grun-
townie odnowiona i otynkowana, przez co zakryto mur pruski.
3 Kościół parafialny św. Stanisława w Żerkowie, obecny, barokowy, na miejscu poprzedniego, 
ufundował Maciej Radomicki, wojewoda inowrocławski i starosta generalny wielkopolski, w latach 
1717–1718. 
4 Żerków – miasto w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
5 Wilkowyja – wieś w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
6 Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), syn Jana, wojewodzica mścisławskiego i Elżbiety z 
Branickich, generał artylerii litewskiej, marszałek konfederacji litewskiej podczas sejmu czterolet-
niego, poeta.
7 Obecny kościół św. Wojciecha i św. Barbary w Wilkowyi wybudowany został w roku 1885 w 
stylu neogotyckim. Poprzednie dwa kościoły były drewniane, drugi, wybudowany w 1659, musiał 
być tym, który widzieli podróżnicy.

w niej i karczma duża, tylko że izba jedna duża, więc znowu w dwóch miej-
scach w gumnie i izbie nocowali. Wieczerzę zjadłszy do spania zabrali się. 
Tylko mila od popasu do tej wioski jest. 

14  WRZEŚNIA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie trzydzieści pięć minut na siódmą godzinę zapła-
ciwszy za nocleg (4 zł, 18 gr.) pojechali. Widziany był na boku po prawej stronie 
pałac, ale nie było [k. 11v] kogo, by spytać się. Dalej przyjechaliśmy o pół mili 
do Jarocina1. Ten należy JMC p. Radolińskiemu2, podkomorzycowi wschow-
skiemu, gdzie kościół jest stary, ale nowy3 murowano wcale gustownie. Zdawał 
się skończonym, ale nabożeństwo jeszcze nie odprawiało się w nim. Jeszcze 
pokrywano dachówką kaplicę Drogi Pańskiej, gdyż wkoło cmentarza wyso-
kim murem było obwiedziono, gdzie wprowadzona miała być Droga Pańska.  
Miasteczko to mizernie zabudowane, ale miało być nowo uregulowane. Na 
boku dwór4, gdzie dziedzic mieszkał. Wyjechawszy polem, potem lasem, do 
wsi przybyli, i znowu takoż polem do drugiej wioski, za którą zaczął się pięk-
ny las, cały jedynie dębowy, różnej grubości mający dęby osobliwie wysokie 
i równe czyli proste. Potem przybyli do wsi Wałków5, gdzie kościół6 był i 
dwa dworki, znać, że do dwóch panów należała. Za tą chrustami i polem 
jadąc przybyli do miasta Kozimin7 tegoż JO księcia generała, który z mat-
ką8 tegoż dnia z rana wyjechali do Warszawy. Przed miastem sześć młynów 

1 Jarocin – miasto powiatowe w województwie wielkopolskim.
2 Jan Ignacy Radoliński, syn Andrzeja, podkomorzego wschowskiego, w latach 1789–1794 służył 
w wojsku pruskim, poseł sejmowy w czasie Księstwa Warszawskiego, krótko prefekt generalny Prus 
Zachodnich. 
3 Kościół św. Marcina w Jarocinie, wzniesiony przed 1610 rokiem, w latach 1773–1775 gruntow-
nie przebudowany i restaurowany.
4 Reprezentacyjny pałac w Jarocinie wybudowano dopiero w latach 1836–1850 dla Władysława 
Radolińskiego.
5 Wałków – wieś w powiecie krotoszyńskim.
6 Kościół Najświętszej Marii Panny, św. Stanisława i św. Wojciecha w Wałkowie, drewniany, w 
latach 1842–1843 zastąpiony murowanym.
7 Koźmin Wielkopolski – miasto w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim, w 
Polsce.
8 Elżbieta z Branickich (ok. 1734–1800), córka Piotra, kasztelana bracławskiego i Walerii z Szem-
beków, od roku 1753 żona Jana Sapiehy, wojewodzica smoleńskiego, po rozwodzie w 1755 w tym-
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wietrznych, na przedmieściu kościół i klasztor księży Bernardynów1, dalej 
przedmieście. Domy numerowane, ale dość mizerne. Do miasta brama i mur 
miejscami dość wysoki. W mieście porządniejsze domostwa. W środku rynku 
ratusz. W mieście kościół parafialny2, przy drugiej bramie za murem pałac 
czyli zamek3 już powierzchownie pokazywał się starym, przy nim ogród po 
prawej ręce, po lewej staw spuszczony był. W tym rzędzie gdzie pałac był 
mały kościółek4, a dalej rzędem nowe domostwa, gdzie osadzono różnych 
rzemieślników. Było ich z dziesięciu i po lewej stronie cegielnia w końcu sta-
wu. Dalej polem jechali, gdzie w polu dworek nowy budowano, tam stodoły 
i obory były, to należało do Kozimina. Dalej nastąpiła granica w bliskości 
karczmy Wygoda zwanej, gdzie las takoż był dębowy rzadki, ale dęby grube 
mający i przezroczysty. Ta karczma Wygoda, wcale niewygodna była, mała i 
nieporządna, w gumnie obiad jedliśmy stanąwszy po godzinie jedenastej. Po 
obiedzie że gwałtowny deszcz padał, zabawić się musieli. Za popas zapłacili 
(3 zł, 2 gr.) i o trzeciej godzinie wyjechali. Z prawej ręki mieliśmy las dębo-
wy, po lewej brzezinę aż do wioski prawie. Dalej polem znowu przyjechali 
do wioski, w tej karczma dość dobra. Dalej jadąc gwałtowny deszcz napadł, 
polem przyjechali do miasta Krotoszyna5. należy do IMCi p. [k. 12] Potoc-
kiego6, krajczego koronnego. To miasteczko dość jest porządne. Domostwa 
zabudowane w lepszym porządku jak Koźmin, jest w nim kościół farny7, 

że roku poślubiła kolejnego Jana Sapiehę, wojewodzica mścisławskiego, owdowiała w 1757 roku. 
1 Kościół i klasztor Bernardynów w Koźminie Wielkopolskim, pierwotnie drewniane, wzniesio-
ne w 1629 roku. W latach 1648–1670 zastąpione budynkami murowanymi. Kasata klasztoru nastą-
piła w 1818 roku. Kościół klasztorny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, św. Stanisława i św. 
Franciszka. 
2 Kościół Najświętszej Marii Panny i św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim, fundowany w 
XI lub XII wieku, obecny wzniesiony w połowie XV wieku, w XVII wieku barokizowany. 
3 Zamek w Koźminie Wielkopolskim zbudowany w miejscu grodu wczesnośredniowiecznego 
przed połową XIV wieku. Rozbudowany w XVI wieku przez Andrzeja z Górki, kasztelana między-
rzeckiego. 
4 Być może kościół Św. Trójcy na cmentarzu, z 1570 roku, z tym że jest on dość odległy od zamku.
5 Krotoszyn – miasto powiatowe w województwie wielkopolskim, w Polsce.
6 Józef  Potocki (ok. 1735–1802), syn Stanisława, wojewody poznańskiego i Heleny z Zamoyskich, 
poseł sejmowy, starosta leżajski, krajczy koronny od roku 1767.
7 Kościół św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, zbudowany w latach 1592–1597 dla Braci Czeskich 
z fundacji Jana Rozrażewskiego, kasztelana poznańskiego, późnorenesansowy o cechach gotyckich. 
W 1774 zniszczony pożarem, restaurowany w 1782.

klasztor i kościół nowo murowany księży trynitarzy1, pałac piękny2 i utrzy-
mywany razem z ogrodem3, młynów narachowano koło miasteczka więcej 
czterdziestu wietrznych, Żydzi znajdują się i kramiki mają, w czworogra-
niastym rynku ratusz4. Z tego miasteczka wyjechawszy z prawej ręki mieli 
bór mieszany, dęby i sosny. Ten przejechawszy widzieć było Zduny5, miasto 
wielkiego księcia Franciszka Sułkowskiego6. Dojeżdżających znowu deszcz 
duży napadł i przeszkodził, że młynów wietrznych rachować nie można 
było. Przyjechawszy stanęli przed bramą. Stanęli w karczmie i w dwóch do-
mostwach rozlokowali się, u kowala i karczemnym budynku, ten z karczmą 
do kowala należały. To miasto od popasu o dwie mile leży, jest porządne i 
dobrze zabudowane, ma rynek duży, nazywają niemiecki, w którym duży 
ratusz z wieżą i zegarem7, odwach, stoi piechota polska. Koło w kwadrat 
domostwa duże z wystawami, ulic jest wiele i długich. Po prawej ręce ciągnie 
się ulica długa, idąc nią po lewej ręce stary kościół luterski bez wieży8. W 
końcu tej ulicy rynek drugi, nazywają go polskim. W środku ratusz drew-
niany i stary, po lewej ręce kościół piękny z wieżą wysoką i dość wspaniały9. 
W tymże mieście rzemieślników najwięcej mieszka. Sady mają, gdzie śliwki i 
parzemle piękne i duże kupiono (28 gr.). 

1 Kościół św. Piotra i św. Pawła i klasztor trynitarzy w Krotoszynie. Kościół pierwotnie drew-
niany, oddany w 1731 roku trynitarzom. W 1733 roku został wzniesiony klasztor, a w latach 1766–
1772 na miejscu zburzonego nowy kościół.
2 Pierwotnie pałac murowany wzniesiony w końcu XVI wieku dla Jana Rozrażewskiego, został w 
latach 1692–1700 zastąpiony obecnym, zbudowanym dla Franciszka Zygmunta Gałeckiego, woje-
wody poznańskiego. Przebudowany ok. 1819 roku.
3 Ogród włoski wzmiankowany już w 1685 roku.
4 Ratusz obecny został wzniesiony w 1689 roku na miejscu dawniejszego, zapewne drewnianego. 
Spłonął w 1774 roku, ale w 1777 go odbudowano. 
5 Zduny – miasto w powiecie krotoszyńskim, w województwie wielkopolskim, w Polsce.
6 Franciszek Sułkowski (1733–1812), syn Aleksandra Józefa i Marii Anny Franciszki Katarzyny 
von Stein und Jettingen, kofederat barski, generał lejtnant, generalny inspektor piechoty, przeor 
Zakonu Kawalerów Maltańskich Rzeczypospolitej.
7 Obecny ratusz w Zdunach wzniesiono w miejsce starszego około 1684 roku. Murowany, z wieżą. 
8 Drugi z drewnianych kościołów ewangelickich w Zdunach, wzniesiony w 1690, spłonął w 
1789 roku. Od razu w następnych trzech latach wymurowano trzeci kościół, który zachował się 
do dziś.
9 Kościół św. Jana Chrzciciela w Zdunach. Pierwotnie drewniany, zniszczony w roku 1656, zaraz 
odbudowany. Obecny wzniesiono w 1719 roku na miejscu poprzedniego. 
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15  WRZEŚNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i zapłaciwszy za nocleg (30 zł, 4 gr.) o ósmej 
godzinie wyjechali. Spóźnionego wyjazdu przyczyna była, że w tym na granicy 
polskiej mieście rewizja była dla opłacenia cła od przejeżdżających za granicę. 
Posyłano do pana rewizora, ale spał, za drugim razem przybyło dwóch, ale 
nie rewidowali. Tym akomodacji dano (1 zł, 22 gr., 1 ½ szel.). Przejechawszy 
miasto i z tej strony wiele młynów znaleźli. Jak miarkować i rachować można 
było, że sto młynów stało. Przejechawszy pole była tablica. Z górki zjechaw-
szy nad rowkiem pokazywano granicę, za którą Śląsk zaczynał się. Przeje-
chawszy przez chrust, pole i górkę, przyjechali do miasteczka Freyhan1, to 
przed tym należało do IMC p. Sapieżyny, łowczej WKL2, ale że przed trzema 
miesiącami umarła czyniono relacją. Teraz zaś trzymał IMC p. Lilienhoff3, za 
którym, [k. 12 v] że ślub wziąwszy potajemnie, żyła dwa lata, jak dowiedziano 
się, przed śmiercią. Primis septembris [1 IX 1779] objął IMC p. Lilienhoff  te 
dobra na siebie, ale sam mieszkał w drugich pod Wrocławiem, a w Freynie 
syn jego będący w wojsku porucznikiem. Dwóch synów miał, z IMC p. Sapie-
żyną, ta umarła w dobrach pod Wrocławiem i było ciało jej przeprowadzone 
do Freyna przez księży Kapucynów i w kościele4 pochowano. Z miasteczka 
wyjechawszy, jechaliśmy długą drogą wysadzaną wierzbą i morwowym drze-
wem. Potem polem aż do wsi długiej, w której jak folwarków zabudowanie 
było każdego z osobna chłopa. Te przejechawszy na górce piękny arcy był 
prospekt, na kilka mil widzieć było. Potem lasem dębowym i sosnowym prze-
jechawszy zbliżyli się do miasta Mielicze5, do grafa Malcan6 należącego. Za 

1 Dawniej miasto Frejno, niem. Freihan, dziś wieś gminna Cieszków w powiecie milickim, w 
województwie dolnośląskim, w Polsce. 
2 Katarzyna Ludwika Sapieżanka (1718–1779), najpierw żona Michała Antoniego Sapiehy 
(1711–1760), łowczego litewskiego, wojewody podlaskiego i podkanclerzego litewskiego. Poślubiła 
go w 1733 roku, a rozwiodła w 1745. Miała z nim dwoje dzieci, które wcześnie zmarły. Drugim 
mężem był Paul Albert von Zywny Lilienhoff. 
3 Patrz poprzedni przypis.
4 Kościół Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny w Cieszkowie, rokokowy, ufundowany przez 
Katarzynę Ludwikę Sapieżankę, wznoszony od 1753 roku na miejscu poprzedniego. 
5 Milicz – miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, w Polsce. 
6 Milicz należał w latach 1590–1945 do rodziny Maltzanów. 

lasem przed miastem widzieć było dwie górki, na tych murowane o trzech 
dużych oknach domki i całe góry winnym drzewem wysadzone rzędami jak 
małe winnice i w trzecim miejscu z daleka widzieć było trzecią winnicę więk-
szą od tych. Z miastem łączył się jego duży zamek1, w porządku jak widzieć 
było utrzymywane. Ogród duży bez parkanu, ale wkoło woda oblewała. Na 
tym kanale były łabędzie stare i młode. Miasteczko dość obszerne i zabudo-
wane. Ratusz w środku rynku, kościoły dwa, jeden katolicki2, drugi luterski3. 
Sam p. graf  luter. Ulice długie, rzemieślnicy różni, przez kanał most, od tegoż 
zapłaciliśmy (1 zł). Praesidium trzymają husarzy podgórscy. Na przedmieściu 
w karczmie za miastem popasali stanąwszy o godzinie jedenastej. Na boku 
jest młyn duży, do którego kanałem woda idzie, jest w bliskości owocowy 
ogród, w którym jest figarnia; na błotach bite rowy i takoż ogród. Za popas 
zapłaciwszy i mięso w drogę kupione (9 zł, 9 gr.) o drugiej godzinie wyjechali 
przez ciągnącą się ulicę. Na końcu tej przy polu jest dom do strzelania w tar-
cze. Piaskami jadąc widzieć było porządną i dużą owczarnię, do tegoż IMC 
p. grafa należącą. Przejechawszy kilka gór jest wioska Malochwie4, w której 
dworek należy do majora Retmana, był też kościółek osobno stojący, gdzie 
chowano zmarłych. Wjechaliśmy w bór dębowy i sosnowy, gdzie też buczyna 
w wielkim mnóstwie była. Tym lasem jechaliśmy więcej mili, w nim wycinano 
obszerną drogę, i drwa w achtle układano. Takoż stare dęby na drwa wycina-
no. [k. 13] Te drwa do Wrocławia dowożono królewskie. Za borem równina, 
ale piaski wielkie aż do samej wioski Dayczerude5. Duża jest wioska, przy 
karczmie staw i hamernia, gdzie nocowaliśmy w karczmie i stodole. Nie było 
izby osobnej. Stanęli o godzinie szóstej trzy mile od popasu. (Ilustracja 8)

1 Zamek w Miliczu z XIV wieku, w XVII wieku przebudowany. Spłonął w 1797 roku, po czym 
odbudowano go w stylu neogotyckim.
2 Kościół św. Michała Archanioła w Miliczu, obecny wzniesiony około 1815–1821 w miejscu 
starszego, średniowiecznego.
3 Dziś kościół św. Andrzeja Boboli w Miliczu, dawniej ewangelicki Św. Krzyża, zbudowany w 
1709 roku. 
4 Być może Malczów, niem. Maltschawe – wieś w powiecie trzebnickim, w województwie dolno-
śląskim, w Polsce.
5 Czeszów (też: Ober Hammer, Deutschammer, Pohlhammer, Kuźnica Polska) – wieś w Polsce 
w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Zawonia. Leży na Równinie 
Czeszowskiej, na prawym brzegu rzeki Sąsiecznicy.
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16  WRZEŚNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano po kawie zapłaciwszy za popas (12 zł, 
10 gr.) i że wczoraj ludziom strawne zapomniano dać przed wyjazdem wy-
płaciwszy (20 zł, 12 gr.), o godzinie czterdzieści minut na siódmą lasami i 
wielkimi górami jechali. Po bokach wsie widziane były, aż do Zawona1, gdzie 
dwa kościoły są, jeden katolicki murowany2, a drugi luterski drewniany, przy 
którym wieża z muru pruskiego. Wszędzie po wsiach sady i obfitość w owo-
cach wielka była. Miejscami orzechy włoskie i brzoskwinie, ale już tylko drze-
wa bez owoców były. Przed tą wsią na górce ptasznik łapał dwoma sieciami 
ptaszki. Miał wabić tylko zięby i skowronki. Dalej jechali wielkimi górami, 
między którymi takoż wioski były. Na lewej stronie miasteczko między gó-
rami było, które jedni nazywali Hautke, drudzy Krenice3. Było też z góry o 
trzy mile Wrocław widzieć. Między górami wioska Kuczenina4, w której był 
dworek i między kominami dwoma wieszka mała. Mówiono, że to zamek, ale 
niepodobny, gdyż tylko domostwo było do kupcowej wrocławskiej należące. 
W drugiej wiosce takoż domostwo jedne gliną oblepiane z wieszką jeszcze 
większą było. Całą tę podróż aż do karczmy, gdzie wyznaczony był popas, 
górami odprawili. O dziesiątej godzinie stanęliśmy w karczmie Haidkruk5 
o trzy mile od noclegu, gdzie dwie karczmy były. Kuchnia przyjechawszy 
stanęła w mizerniejszej, a my w większej karczmie, tylko przez drogę. Cze-
kać musieli obiadu, gdyż nie był gotowy, przed dwunastą dano obiad, który 
zjadłszy i zapłaciwszy (6 zł, 3 gr.), trochę dla dżdżu zabawiwszy, w dalszą 
udali się drogę. Przed wyjazdem kupili śliwek i jabłek (15 gr.). Jadąc często 
widzieć było miasto. Jak na górkę którą przybyli, pałacyki po stronach miej-
scami różnym kształtem stały, jednak opodal. Po wioskach sady, w których  

1 Zawonia – wieś gminna w pow. Trzebnickim, w województwie dolnośląskim, w Polsce.
2 Kościół św. Jadwigi śląskiej w Zawoni, wzniesiony w drugiej połowie XVII wieku w stylu baro-
kowym.
3 Prawdopodobnie dziś Kryniczno, wieś w gminie Wisznia Mała, w powiecie trzebnickim, w 
województwie dolnośląskim, w Polsce.
4 Być może chodzi o Taczów Mały (niem. Klein Totschen) – wieś w Polsce położona w woje-
wództwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Trzebnica.
5 Najprawodopobniej Wysoki Kościół (niem. Hochkirch) – wieś w Polsce położona w woje-
wództwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała.
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orzechy włoskie znajdowały się. O mile od Wrocławia mostowe zapłacono 
(1 zł, 12 gr.), w wielu miejscach przez mosty przejeżdżali i groblą sypaną. 
Była takoż wieś, potem grobla brukowana [k. 13 v], tą groblą dość długą 
przybyli na przedmieście Wrocławia dwie mile od popasu. Przed przedmie-
ściem jechali przez most stojący na starej rzece Odra, gdyż nowa przed sa-
mym miastem nurt swój miała. Na przedmieściu w austerii stanęliśmy Pod 
Trzema Lipami1 nazwanej, gdzie był gospodarzem Francuz dawniej po Eu-
ropie jeżdżący z małej rośliny końmi, którymi różne sztuki pokazywał i róż-
ne zwierzęta z sobą woził. Ten zebrawszy kilka tysięcy, kupił tę austerię, też 
małe koniki miał jeszcze, jednego Mustafem nazywał i niektóre sztuki poka-
zywał. Do miasta dla najęcia stancji wysłano. W wielu miejscach będąc dla 
zajętych już stancji z przyczyny wprędce następującego jarmarku2 trudno 
było wygodne znaleźć pokoje, jednak że nie na długo Pod Złotą Gęsią3 na 
ulicy Junkrgas4 wynaleźli dwa pokoje i salę, gdzie zamówiwszy powrócili do 
przedmieścia. A że po godzinie było szóstej, na końcu mostu za bramą od 
osoby po grajcaru zapłacić musieli (3 gr.). (Ilustracja 9)

17  WRZEŚNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano dla zapewnienia stancji i obiadu zamó-
wienia wysłano do miasta, gdzie razem u dyrektora akcyzy wyjednano po-
zwolenie rewizji w najętej stancji. Za nocleg zapłaciwszy (20 zł), o godzinie 
dziesiątej wjechali do miasta. Za most od koni zapłacono (27 gr.). Stanąwszy 
w stancji u trakternika rewizorzy przybyli, ale dyskretnie obeszli się, gdyż 
po zapytaniu i odpowiedzi, że nic nowego nie mamy, odeszli bez rewizji 
odebrawszy akomodacji (3 zł). Potem inszy przyszedł dopominający się o 
zastaw, który potrzeba było przy bramie złożyć, a jak konie wynidą, że bę-
dzie oddane. W zastaw dziewięć złotych, a on kartę dał. Obiad obstalowany 
w tymże samym domu jedliśmy. Od osoby każdy po złotych pruskich jeden 

1 Prawdopodobnie karczma Unter den Drei Linden przy Drei Lindengasse, obecnej ulicy Ptasiej. 
2 Jeden z wrocławskich jarmarków odbywał się w dniu św. Elżbiety czyli 23 września.
3 Karczma Zur Golden Gans, z XVII w., przy dzisiejszej ulicy Ofiar Oświęcimskich 27/29.
4 Niem. Junkernstrasse (Junkierska), dziś ulica Ofiar Oświęcimskich, pierwszy jej odcinek, zatyl-
ny wobec pierzei południowej Rynku to Junkerngasse.

zgodzono za każdy dzień. Zabawić w Wrocławiu zamyślano, konie odesłać 
z tegoż miejsca do Polski i furmańskich nająć. Było kilka furmanów i wro-
cławskich, i praskich. Pierwsi tymi pojazdami trudność czynili w przejecha-
niu, że szerokie i pierwsze koła, że niskie dla gór wielkich i kamienistych 
dróg i wąskich. Prascy zaś chcieli za koni dwanaście złotych sto, potem dzie-
więćdziesiąt, aż do sześćdziesięciu ustąpili, co drożej przychodziło, jakżeby 
pocztą jechano. Za czym dalej jeszcze swoimi końmi ułożono, że pojedzie-
my. Tymczasem karetę i brykę co potrzeba było reperować patrzono i tak 
dzień ten zszedł. 

18  WRZEŚNIA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia drugiego różne zabawy były, potrzebne do podróży rze-
czy skupywano, takoż czekolady, za te dano (2 zł) [k. 14] i innych wiele 
rzeczy do jedzenia. Obstalowano na poczcie jak listy do Wrocławia pod 
kopertą postmajstra p. Denso, aby do Pragi były pod kopertą praskiego po-
stamptu odsyłane. Na to za rewersem dano złotych pięć (45 zł), cztery też 
mapy kupiono Państwa Niemieckiego, Czech i dwie Śląska (2 zł, 18 gr.). Te-
goż dnia miasto oglądano. Z przyjazdu naszego były trzy mosty, największy 
przez rzekę Odrę, na której z prawej ręki podniesiona woda była dla mły-
nów będących, dla tej rzeki niewielkie fortecy mury były, gdyż rzeka za wiel-
ki mur służyła. Wraz przy murach duże Collegium, czyli szkoły jezuickie qu-
ondam1 i nad dachem obserwatorium duże czworograniaste. Ulice obszerne, 
kamienice w mieście wysokie i obszerne, rynków kilka, na największym są w 
środku ratusz2, w tym różne kramy i około w samym ratuszu 40 kramów su-
kiennych, a około z różnymi towarami jest takoż wiele przy ratuszu kamie-
nic. Po rynkach bud arcywiele z wszystkimi rzeczami i towarami, prócz tego 
po kamienicach wiele sklepów. Kamienice przy oknach mają kraty żelazne  

1 Jezuici pojawili się po raz pierwszy we Wrocławia w 1562 roku, a po raz drugi, już na stałe, w 
1638. Utworzyli wówczas gimnazjum, które w 1645 roku podniesiono do rangi kolegium, w 1702 
przekształcono w uniwersytet. Od 1659 roku dysponowali zamkiem cesarskim, przekazanym im na 
własność w roku 1671.
2 Ratusz wrocławski zbudowany u schyłku XIII wieku, w XIV wieku rozbudowany, ostateczny 
kształ nadała mu przebudowa w drugiej połowie XV wieku. 
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w różne floresy. Kościoły są dwa duże luterskie Elizabet1 i Magdaleny2 zwa-
ne. Jest takoż jeden mały kalwiński3, jezuicki4, Dominikanów5, Kapucynów6, 
Franciszkanów7, panien8 i św. Wincentego9 i kilka w mieście, ale więcej na 
przedmieściu jest kościołów katolickich. Trudno całe miasto opisać, tylko 
że piękne, dość wielkie i obszerne, ludne i handel wielki prowadzące. Sie-
demnastego dnia był z wizytą IMC p. Skrzetuski10 powracający z Paryża do 
Warszawy. Zabawiliśmy się wieczorem w karty i czekoladę pili. Wieczorem 
wielka czerwoność w obłokach widziana była, że rozumiano jakby w mie-
ście ogień był i trwała przez godzin dwie. Tegoż dnia wcześnie do spoczyn-
ku rozeszliśmy się.

1 Pierwszy kościół św. Elżbiety istniał już w XIII wieku, obecny został zbudowany w wieku XIV. 
Do reformacji był w ręku Krzyżowców z czerwoną gwiazdą. W latach 1525–1946 kościół parafialny 
ewangelicki. 
2 Kościół św. Marii Magdaleny w pobliżu Rynku istniał już w końcu XII wieku. Obecny roz-
poczęto budować około 1330 roku. Od 1226 roku jest to kościół parafialny. W latach 1524–1525 
przejęty przez protestantów. Obecnie wrocławska katedra polsko-katolicka.
3 Kościół ewangelicko-reformowany (kalwiński) mógł swobodnie działać we Wrocławiu dopiero 
po przejęciu Śląska przez Prusaków. W roku 1750 konsekrowano ich kościół Dworski, położony w 
pobliżu rezydencji królewskiej, przy dzisiejszej ulicy Kazimierza Wielkiego.
4 Kościół Najświętszego Imienia Jezusa, wzniesiony w latach 1689–1698 w miejscu wyburzone-
go skrzydła zamkowego.
5 Kościół św. Wojciecha przy placu Dominikańskim. Pierwszy miał być konsekrowany w 
1112 roku, po połowie XII wieku przekazany Kanonikom regularnym, a w 1226 przejęty przez 
Dominikanów sprowadzonych z Krakowa. Rozbudowywany od początku XIII wieku przez XIV i 
XV wiek. W końcu XIII wieku zbudowano przy kościele klasztor dominikański.
6 Kościół św. Jadwigi, barokowy. Klasztor zbudowany w 1671 roku przy obecnej ulicy Kazimie-
rza Wielkiego. 
7 Kościół św. Antoniego, zbudowany w 1679 jako prowizoryczny drewniany, a w latach 1685–
1692 murowany. Przy nim klasztor Franciszkanów reformatów, zbudowany w latach 1680–1694 
przy ulicy św. Antoniego. W roku 1793 kościół i klasztor przejęte przez Elżbietanki. 
8 Kościół św. Klary i św. Jadwigi przy obecnym placu biskupa Nankera. Klaryski sprowadzone 
zostały do Wrocławia w 1257 roku. Klasztor Klarysek, założony najpóźniej w 1260 roku. Pier-
wotnie drewniany, w latach 1696–1701 zastąpiony murowanym. Przy klasztorze przed 1265 ro-
kiem zbudowano kaplicę św. Jadwigi, którą rozbudowano w połowie XIV wieku. W latach 1696–
1701 gruntownie przebudowano kościół integrując z klasztorem. 
9 Kościół św. Wincentego przy obecnym placu biskupa Nankera. Ufundowany w 1234 roku, 
potem wielokrotnie przebudowywany. Do 1530 roku kościół św. Jakuba jako klasztorny Francisz-
kanów, potem św. Wincentego jako klasztorny norbertanów (do 1810). Obecnie katedra grecko-
-katolicka.
10 Józef  Skrzetuski (1743–1806), Pijar (w zakonie Kajetan od św. Eustachego), pedagog, historyk, 
pisarz, publicysta, poeta, tłumacz. Profesor historii w warszawskim Collegium Nobilium. W latach 
1777–1779 przebywał za granicą, głównie w Paryżu, przebywał też we Włoszech.

19  WRZEŚNIA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano że niedziela była do kościoła najętą karetą (3 zł, 12 gr.) 
jedni pojechali do Kapucynów o godzinie szóstej, a o godzinie dziewiątej do 
katedralnego kościoła1 za mury wyjechali, gdzie wiele kościołów znajduje się 
w bliskości. Katedralny zaś kościół jest wysoki i wspaniały, w środku dość 
ozdobny. Długość jest kroków sto sześćdziesiąt. Za wielkim ołtarzem wspa-
niałe trzy kaplice duże kratą żelazną zamykane. W kościele ołtarzów wiele, 
po lewej ręce jak w wypustkach, a po prawej kaplicę mauzoleów, gdzie leżą 
biskupi i kanonicy także wiele. [k 14 v] W ten czas godziny kanoniczne były 
śpiewane. Po wysłuchaniu mszy św. powracając jechali niektórymi ulicami, 
potem przebyli miasto, czyli ulicę Żydowską2, gdzie wielka moc była Żydów. 
Za tą niedaleko był pałac3, w którym podczas wojny rezydował król. Z po-
dwórza widział się mizerny, ale mówiono, że w środku jest ozdobny, dwa-
dzieścia pokojów mający. Dalej jest kościół w bliskości księży Kapucynów. 
Nie dojeżdżając do pomienionego pałacu jest księcia Hartsfelda wielki, pięk-
ny i najozdobniejszy pałac4 w obszerności i wspaniałości. Obejrzawszy wiele 
kamienic i ulic pięknych powrócili do stancji i układać zaczęto wozy, brykę, 
niżeli obiad sporządzono. Obiad potem nastąpił, podczas którego muzycy 
z miasta, takoż jak dnia siedemnastego w tym samym czasie grali na instru-
mentach niewezwani, dla wzięcia dyskrecji (1 zł, 15 gr.). Po obiedzie kazano 
podać rachunek gospodarzowi, aż wyczytano, że sobie rachował od osoby za 
obiad nie po złotemu pruskim, ale cesarskim, na który rachuje się dwa złote 
pruskie. Gdy wymawiano, że nie kontraktowano tak drogo, tylko po złotym 
pruskim od osoby, odpowiedziała sama gospodyni, że ich nie zna, lubo w 

1 Katedra św. Jana Chrzciciela. Pierwszy murowany kościół powstał na Ostrowie Tumskim przed 
utworzeniem diecezji w 1000 roku. Na początku XI wieku na jego miejscu powstała katedra. W 
drugiej połowie XII wieku rozbudowany w romańską katedrę. Od połowy XIII trwały prace nad 
budową w jej miejsce obecnej, gotyckiej katedry.
2 Judengasse w dzielnicy żydowskiej obejmującej obecne ulice Uniwersytecką, św. Barbary, No-
żowniczą, plac Uniwersytecki oraz północne części ulic Kuźniczej i Więziennej. 
3 Pałac Królewski przy obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego, rezydencja królów pruskich, znajdują-
ca się w zakupionym w 1750 roku pałacu Grafa von Spaetgena. W latach 1751–1753 przebudowany. 
4 Pałac Hatzfeldtów, przy obecnej ulicy Wita Stwosza. Zbudowany w latach 1715–1719. Jeden z 
najwybitniejszych obiektów barokowych na Śląsku. Rozebrany w 1763 roku. Na jego miejscu w la-
tach 1765–1773 wzniesiono nowy pałac. Wnętrza rokokowo-klasycystyczne kończono do 1786 roku.
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mieście na też pieniądze, czyli złote rachują. Trudno było umawiać się, trze-
ba było zapłacić, tyle tylko uczyniła łatwości, że te dziewięć złotych dane 
na zastaw przejęła, iż się odbierze, więc z tej zapłaconej (108 zł, 27 gr.). Dla 
lokaja służącego tak do obiadu, jako też na posyłki dla dziwek i stalknechta 
(4 zł). Przez ten czas dla dziwki i kucharza dano strawne (1 zł, 25 gr.). Ku-
piono także na podróż chleba, mięsa, włoszczyznę, ćwierć młodego dzika, 
dwie pary kuropatew i inne kupione potrzeby, za naprawę pojazdów, kuro-
wanie konia chorego (32 zł). Po drugiej godzinie wyjechaliśmy się jechać 
[s] bramą Niklsthor1, aż lokaj, który prowadził z tą zastawu karteczką dla 
podpisania, że tyle koni za bramę wyszło, że daleko było do tej bramy, za-
prowadził do bliższej. I tam trudność była, której dojść nie można było, aż 
z miasta przyprowadził jednego akcyźnika, który spytawszy się jeżeli mamy 
jakie rzeczy pieczętowane, usłyszawszy, że nie, dalej jechać i przepuścić ka-
zał. Lokaj zaś jeszcze dopominał się, że od podpisania i przyłożenia pieczę-
ci trzeba więcej jak otrzymał pieniędzy, więc dano jemu (1 zł, 6 gr.). [k 15] 
Musieliśmy się udać w prawą rękę około miasta aż do tej drogi, która szła od 
bramy Niklsthor. Za miastem były dwa kościółki. Przy tych chowano zmar-
łych. Szańce dobre z tej strony były widziane i taż sama Odra rzeka oblewa-
ła, na której pokazało się małych masztów z daleka. Musi być, że jakie barki 
chodzą na niej. Wjechawszy na drogę jechali jak groblą jaką, po bokach rowy 
bite były. Udali się już opodal od miasta koło rowu z lewej strony, że lepsza 
droga była, aż przestrzeżono, że dalej przez rów przejechać nie można, więc 
na drogę przez rów trochę przykry udali się i drogą jechali. Były widziane 
po stronach pałacyki, ale bez gustu stawione, kupców wrocławskich. Były 
też kościoły widziane. Potem deszcz zaczął padać i padało przez całą drogę 
aż do noclegu. Przejechawszy dwie wioski, przybyli do wioski Szalke2, gdzie 
nocleg był destynowany o godzinie wpół do siódmej. Tam stajnia duża i 
wygodna, była też osobna izba, dwie mile od Wrocławia. Po wieczerzy, gdy 

1 Niklastor czyli Brama Mikołajska, pierwotnie w wewnętrznym pasie murów obronnych, na 
początku XIV wieku zbudowano nową Bramę Mikołajską w zewnętrznym pasie murów. Zastąpiła 
dawną Bramę Mikołajską i Bramę Ruską, odtąd była jedyną bramą prowadzącą do miasta od zacho-
du. Rozebrana w 1817 roku.
2 Najprawdopodobniej Sadków – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w 
powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie.

do spania zabieraliśmy się, będących i pijących ludzi wyprawił gospodarz, 
któremu posłuszni byli, wraz wychodząc.

20  WRZEŚNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pojechała kuchnia, a po wziętej kawie dwadzieścia minut 
na ósmą godzinę zapłaciwszy za nocleg (13 zł, 17 gr.) wyjechali. W tej wiosce 
na końcu był duży młyn wodny. Przez mosty trzy przejechawszy mokrą drogą 
jechali przez olszynę. Wyjechawszy zobaczyliśmy wysoką górę. Ta prezento-
wała się, że w bliskości. Ciekawie jadąc żądali spotkać kogo dla uwiadomienia 
o tej górze, aż napadli człowieka, który po polsku także umiał. Ten opowie-
dział, że ta góra aż za półtrzeci mili leży i na trzy ćwierci mili jest wysoka1. 
Napotkali potem strzelca. Ten mówił, że trzy mile do tej góry, pod którą że 
jest miasteczko2, klasztor IMC księży praemonstratensium3. Do pół góry można 
dojechać pojazdem, a dalej na górę albo piechotą lub konno. Na samej gó-
rze jest kościół4, w którym raz w roku odpust jest i nabożeństwo odprawuje 
się. Tę górę do Wrocławia jadąc jak obłok jaki widzieliśmy i przez cały Śląsk 
widzieć się daje. Podróżni tę górę mają jak za przewodnika, zapatrując się 
na nią. [k. 15 v] Przejeżdżaliśmy wiele wiosek i prawie w każdej kościół był.  
W wioskach zabudowanie każdego gospodarza wielkie było po wszystkich, 
ale wszystkie domostwa gliną lepione i całe zabudowanie koło pól wysypy-
wane, wysokie jak płoty i na tych rosły dzikie róże, ciarki i podobne różne 
drzewka. Przy każdej wsi krzyże i blaszane figury malowane Pana Jezusa, 
Najświętszej Panny Marii. Mokrą wszystko prawie drogą jechali, a że wądoły5 
były, w jednym miejscu pod kozłem żelazo złamało się. Wpół do jedenastej 

1 Ślęża albo Sobótka, najwyższy szczyt Przedgórza Sudeckiego, 718 m n.p.m.
2 Sobótka, miasto w Polsce w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim, u stóp ma-
sywu Ślęży.
3 Podróżnicy otrzymali najwyraźniej błędną informację. Sobótka była własnością klasztoru au-
gustianów na Piasku we Wrocławiu. Obecny kościół św. Jakuba wzniesiony został w roku 1738. 
W prezbiterium znajdują się figury św. Augustyna i św. Norberta, stąd może wynikło omyłkowe 
przypisanie kościoła Premonstratensom – norbertanom. 
4 Kaplica kamienna, wzniesiona w 1702 roku przez przełożonego kościoła Panny Marii na Pia-
sku we Wrocławiu. Odpust odbywał się w pierwszą niedzielę po 2 lipca.
5 Wądoły – forma ukształtowania powierzchni ziemi, niewielka dolina o płaskim i podmokłym 
dnie oraz stromych zboczach, odwadniana okresowo.
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godziny stanęliśmy w kościelnej wiosce Kossenblut1, gdzie trzy razy na rok 
jarmarki wybywają. W niej jest kościół katolicki2 i wszyscy katolicy. Karczma 
dobra. Ludzie mogli dostać tak jak na noclegu jedzenie gotowane, mięso i 
jarzyny. Izbę osobną do jedzenia mieliśmy. Trochę czekać musieli na obiad, 
przed dwunastą godziną jedli, po obiedzie, póki obrok3 zjedli, zabawili, za-
płaciwszy potem za popas i ludzie co jedli i naprawę złamanego prętu, jako 
też okucie pary koni (9 zł, 18 gr.), wyjechali trzy kwadranse na drugą godzinę. 
Jadąc przez całą drogę widziana była ta góra Cottnberg zwana, wyżej wspo-
mniana4. W jednej prawie odległości, gdyż z popasu pół trzeci mili było do 
klasztoru, jadąc przez małe telescopium widzieć było klasztor i wieżę kościoła. 
Przez wioski jadąc wszędzie kościoły były, sady, zabudowania kamiennym 
murem oprowadzone. W sadach owoce były zebrane już, różne drzewa sta-
ły. Droga w polach bardzo mokra i gliniasta, wioskami opoczysta droga, z 
daleka prezentowały się trzy pałace, jeden piękny i obszerny. W wioskach, a 
osobliwie w jednej długiej, przed każdym prawie domostwem albo krzyż z 
figurą Pana Jezusa, albo kapliczka z obrazem za kratą. Przy tych stopień albo 
ławeczka do klęczenia. Bramy do podwórza każdego zabudowania murowa-
ne i na tych obrazy święte malowane. Domostwa nowe murowane z kamieni, 
a dawniejsze duże, ale oblepione gliną. Dalej już wielu górami jechano skali-
stymi i wielkie góry jak pustynia prezentowała się, aż przyjechali do miastecz-
ka Sztrygau5, trzy mile od popasu [k. 16] o godzinie siódmej, gdzie bramy 
zamknięte były niektóre, a tylko dwie otwarte, którymi jadąc płacić trzeba 
było. Ale nam przez miasto nie przypadała droga, więc koło miasta jechali do 
karczmy, gdzie dla koni wygodne było miejsce, ale osobna izba już była zajęta 
przez podróżnych jadących do Wrocławia, więc starano się o stancję osob-
ną i znaleziono u wdowy ewangeliczki, której mąż dawniej był syndykiem, 
to jest pisarzem miejskim, gdzie rozdzieleni nocowali. U wdowy spokojny 

1 Kostomłoty, wieś gminna w województwie dolnośląskim w powiecie średzkim, jedna z najstar-
szych osad targowych na Dolnym Śląsku. Po wojnie siedmioletniej (1756–1763) miała prawo do 
dwóch, a nie trzech, jarmarków, wiosennego i jesiennego. 
2 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, murowany w stylu gotyckim w XIV wieku, restauro-
wany i rozbudowany w latach 1818–1819.
3 Obrok – pasza dla zwierząt pociągowych, zazwyczaj dla koni.
4 Poprawnie Zobtenberg – niemiecka nazwa góry Ślęży (Sobótki).
5 Niem. Striegau, dziś Strzegom – miasto powiatowe w województwie dolnośląskim w Polsce.

był nocleg, ale w karczmie wcale niedobry. Aż do jedenastej godziny kuglarz 
pokazywał od wieczerzy sztuki różne, potem śpiewał rękami stukając, gdzie 
zebrało się niemało ludzi domowych i podróżnych dla widzenia, że my le-
żący spać nie mogli. Rano o trzeciej godzinie furmanie nocujący zebrali się 
na śniadanie i po furmańsku gadając spać nie dali do samego dnia. W tej sa-
mej karczmie można było kupić strawy gotowane. Miasto to Sztrygau miało 
mury dość dobre, ale okopy małe, dwa klasztory, jeden księży Karmelitów1, 
drugi panien Benedyktynek2, są małe kościółki, jest i farny, ale przy tym są 
księża Karmelici3. Katolików ma być większa część. 

21  WRZEŚNIA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Jak dzień kuto konie, ile że skalista następowała droga i kuch-
nię wysłano. O siódmej godzinie napiwszy się kawy i zapłaciwszy za nocleg 
(15 zł, 28 gr.) do Lancuth4 wybrali się. Zawsze jeździli gościńcem prostym 
do Friderberg5 miasteczka, a że w tym roku nawalny deszcz popsował or-
dynaryjną drogę wymywszy doły głęboko, więc tą drogą jechać nie można 
było, ale obrócili na wioskę Domuswalde6. Do tej jadąc wioski po lewej stro-
nie wcale obszerny i piękny stał pałac grafa Firszteyna, którego i duża wieś 
między górami przed Raychenau była. Dalej jadąc przybyli do Hausdorfu7 
p. Formocyusa. Był w niej mały pałacyk. Droga była od nalanej wody mo-
kra. Kościoły po stronach widzieć było, a przed sobą góry prezentowały 
się w mnóstwie i wielkiej wysokości. Równiną jednak jadąc przyjechali do 
miasteczka Fridesberk grafa Sztaremberg. Do tego górą skalistą droga była 

1 Kościół i klasztor Karmelitów w Strzegomiu, wybudowane w XV wieku. Kościół przebudowy-
wany w początku XVIII wieku w stylu barokowym i na początku XIX wieku.
2 Klasztor Benedyktynek sprowadzonych w 1307 roku. Zakonnice otrzymały kaplicę Św. Krzyża 
na zamku książęcym w Strzegomiu. 
3 Kościół parafialny św. Piotra i św. Pawła, murowany, wybudowany w XIV i XV wieku, później 
barokizowany.
4 Niem. Landeshut, pol. Kamienna Góra, miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, w 
Polsce.
5 Prawdopodobnie niem. Freiburg, pol. Świebodzice, miasto w powiecie świdnickim w woje-
wództwie dolnośląskim, w Polsce.
6 Niem. Thomaswaldau, pol. Tomkowice, wieś w powiecie świdnickim w województwie dolno-
śląskim, w Polsce. 
7 Jugowa, wieś w powiecie świdnickim w województwie dolnośląskim, w Polsce.
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przykra, w tym pałac wielki1 i ogród niemały, kościół2 na górze, a między do-
łami budynki, gdzie rewizorzy królewscy byli, ale zapytawszy się czyli mamy 
jaką kartę, tej, że nie mieli, odeszli. [k. 16 v] Z rynku wyjechawszy, gdzie w 
środku ratusz3 był murowany, w ulicy powiedziano, że takoż nie możemy je-
chać zwyczajnym gościńcem; inszą opowiedziano drogę na wieś Wisenberk4, 
już zaczęły się górzyste drogi i skaliste, wąskie. Przyjechawszy do tej wioski 
razem łączyła się druga Petrsdorff5, gdzie dla mylnej drogi najęto przewod-
nika, który arcyprzykrą drogą wąską, że osie garnęły ziemię, prowadził. Tak 
przykra i straszna była droga, że piechotą tegoż dnia iść trzeba było. JW 
pan karolką jechał, w wiosce Petrsdorff  przez podwórze chłopa przejechali. 
Potem górami, lasem, aż do wsi Raychenau6. Są to dobra księży Cystersów, 
gdzie jeden Cysters i Kapucyn był, kościoły dwa i kaplice dwie7, dwór pięknie 
zabudowany. Tam znaleźli kuchnię, tylko obiad niegotowy, gdyż milę błądzili 
z Sztrygau. Udali się w lewą, a mieli w prawą przez rzeczkę, którą i my w ma-
łym przeciągu miejsca cztery razy przejeżdżali. Stanęliśmy wpół do dwuna-

1 Tzw. Pałac Wdów w Świebodzicach – Cierniach (Zirlau), wzniesiony w połowie XVIII wieku 
przez Hochbergów z przeznaczeniem na rezydencję seniorów rodu. W którym w 1790 roku prze-
bywał tu Johann Wolfgang Goethe. Od wojen napoleońskich popada w ruinę. 
2 W Świebodzicach (Freiburg) były dwa kościoły: kościół św. Mikołaja, z XIII wieku, katolic-
ki, który częściowo spłonął w 1774; a także kościół św. Piotra i św. Pawła, wzniesiony w latach 
1776–1779, ewangelicki. Nie jest wykluczone, że podróżnicy widzieli kościół w Świebodzicach – 
Cierniach (Zirlau), dziś dzielnicy Świebodzic. Był to kościół św. Franciszka z XIII wieku. Wskazuje 
na to fakt, że w Świebodzicach – Cierniach znajdował się pałac. 
3 Istnieje kontrowersja co daty budowy nowego ratusza w Świebodzicach. Dawny ratusz (w któ-
rym od 1742 roku mieścił się kościół ewangelicki) spłonął w roku 1774. Różnie podaje się daty bu-
dowy nowego ratusza: 1779–1781 lub 1789–1791. Skoro jednak litewscy podróżnicy widzieli ratusz 
w środku rynku już w 1779 roku i nie zaznaczyli, jak mieli to w zwyczaju, że ratusz jest w budowie, 
to znaczy, że we wrześniu 1779 budowa ratusza w Świebodzicach była już zakończona.
4 Niem. Wiesenberg, pol. Łąkoszów, przysiółek w powiecie świdnickim, w gminie Dobromierz, 
w województwie dolnośląskim, w Polsce.
5 Niem. Hohenpetersdorff, pol. Pietrzyków, wieś w powiecie świdnickim, w gminie Dobromierz, 
w województwie dolnośląskim, w Polsce. 
6 Niem. Alt Reichenau, pol. Stare Bogaczowice, wieś gminna w powiecie wałbrzyskim, w woje-
wództwie dolnośląskim, w Polsce. 
7 W Starych Bogaczewicach znajdowały się w tym czasie: 1) kościół św. Józefa (prepozytura Cy-
stersów), wzniesiony w drugiej połowie XVII wieku z inicjatywy opata Bernarda Rosy, przy nim w 
tymże czasie wzniesiono klasztor; 2) kaplica św. Anny wzniesiona w latach 1735–1736 przez Cyster-
sów, pełniąca funkcję kaplicy Bractwa św. Anny; 3) kościół św. Mikołaja, wzniesiony w XVI wieku, 
parafialny, w XVIII wieku zrujnowany; 4) kościół ewangelicki wzniesiony w latach 1777–1780 w 
miejscu poprzedniego z lat 1742–1748. 

stej godziny. Obiad potem zjadłszy, kapustę specjalną z dziką nogą i pieczeń 
dziką prócz innych potraw, i konie odpoczęły, wyjechaliśmy. Zapłaciwszy za 
popas (5 zł, 17 gr.) wpół do trzeciej godziny oraz takoż przewodnikowi nad-
grodzono i za podków par pięć (3 zł, 12 gr.) wsią jechaliśmy Starym Rayche-
nau1 nazwaną prawie pół mili drogą wcale kamienistą. Przez rzeczkę płynącą 
pięć razy przejeżdżali i między górami rozrzucone domostwa były. Mieli sady 
swoje, ale owoców już nie było. Te przejechawszy i niewielką górę chojną 
obrosłą, przybyli do Nowego Raychenau2. I ten ciągnął się aż niedaleko mu-
rowanego folwarku. Udali się w lewo przez górę małą. Stanęli w karczmie 
Gismasdorff3 dość obszernej o godzinie piątej. A że konie po złej drodze 
były strudzone i nie wszystkie na zadnie nogi kute, więc przenocowano. Go-
spodarz stary, grzeczny był. Swojej małej stancji ustąpił. Szynkowna też izba 
była obszerna, długości na sążni4 osiem. 

22  WRZEŚNIA 1779 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano nie wysyłając już kuchni, ale razem za-
płaciwszy za okucie kilkoro koni i nocleg (21 zł, 15 gr.) wyjechali dwadzie-
ścia minut na ósmą godzinę. Trochę lepszą mieliśmy drogę, jednak górzysta 
była z wybojami i kamienista. Za pół mili była wioska, w której zameczek z 
wieżą. Wszystkie wioski widziane były w dolinach. Dalej takąż samą drogą 
jadąc przybyli do miasteczka Lancut5 o mile od noclegu. [k 17] W tym mie-
ście był jarmark, a że wozów i ludzi wiele było w mieście, radzono, aby koło 
miasta z lewej strony jechali. Jadąc w bliskości ogrodów miejskich, ukonten-
towanie sprawiali, w których i figarnie porządne były z drzewkami cytryn i 
pomarańczy. Był pałacyk przy ogrodzie jednym piękny mieszczanina Mille-
ra, gdzie, kiedy król był, rezydował. Po lewej stronie był klasztor i kościół 

1 Niem. Alt Reichenau, pol. Stare Bogaczowice, wieś gminna w powiecie wałbrzyskim, w woje-
wództwie dolnośląskim, w Polsce.
2 Niem. Neu Reichenau, pol. Nowe Bogaczowice, wieś w powiecie wałbrzyskim, w gminie Stare 
Bogaczowice, w województwie dolnośląskim, w Polsce.
3 Niem. Giesmannsdorf, pol. Gostków, wieś w powiecie wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczo-
wice, w województwie dolnośląskim, w Polsce.
4 Sążeń – miara długości; 1 sążeń =3 łokcie=1,787 m.
5 Niem. Landeshut, pol. Kamienna Góra, miasto powiatowe w województwie dolnośląskim.
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księży Minorytów to jest Franciszkanów1. Była też kircha ewangelików2. A 
że wysłano do miasta dla kupienia potrzebnych rzeczy, więc przy bramie od 
Libau3 zabawili pojazdy, a dla obejrzenia miasta niektórzy poszli. Samo mia-
sto w sobie nie jest obszerne. Rynek ma duży wkoło. Kamienice nad wysta-
wami murowane, iż trzema stronami rynek obejść w deszcz bez zamoczenia. 
W dwóch stronach kramy były z różnymi towarami i po rynku kramiki stały, 
w środku rynku ratusz z wieżą4 i kościółek5, kamieniczki małe, ale piękne. 
Kupiono cukru, śliwek, parzemli, biszkoptów [s] do kawy (2 zł, 20 gr.). Poje-
chali dalej po zebraniu się, drogą nie tak górzystą, jednak kamienistą, miejsca-
mi doły były. Dążyli, aby do najpierwszej wioski, żeby karczmę znaleźć, ale 
przejechawszy do wioski, gdzie kościółek był, zastali wiele nowo budujących 
budynków, znać przez ogień zniszczonych, gdzie że karczmy jeszcze nie było, 
zniewoleni dalej jechać uciesznym widokiem bawili się. Po stronach wielkie 
góry były, gdzie z lasów jak mgła powstawała i od wiatru podniesiona szyb-
kim pędem ustępowała, jak obłok. Inne zaś nadchodzące jedne ocierały się o 
drzewa na górze stojące, drugie w pół góry przechodziły, tak że wierzchołek 
góry nad obłokiem widziany był. Drugie obłoki zasłaniały odleglejsze góry, 
iż widzieć ich nie można było. Przybyli potem do miasteczka Libau6, gdzie w 
rynku stanąwszy o godzinie dwunastej obiad zaczęto gotować. Miasteczko to  
niewielkie, ale kamienice lubo nie wysokie, ale dość szerokie i piękne. Na wie-
lu obrazy świętych malowane. Kościół dość duży, przy którym dwóch księży 
Cystersów7. Kościółek w środku porządny i ozdobny. W górze nad obrazami 
wkoło obszerny ganek, gdzie wiele ludzi zmieścić się może. To miasteczko 

1 Być może kościół św. Piotra i św. Pawła w Kamiennej Górze, z XIV lub XV wieku, ale nie 
potwierdza się informacja, by kościół był franciszkański.
2 Dziś kościół Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, pierwotnie ewangelicki, wzniesiony 
w latach 1709–1730.
3 Niem. Liebau in Schlesien, pol. Lubawka, miasto w powiecie kamiennogórskim, w wojewódz-
twie dolnośląskim, w Polsce.
4 Ratusz w Kamiennej Górze zbudowany w 1564 roku, spłonął w 1638, odbudowany w 1660, w 
1831 zawaliła się wieża ratuszowa, pozostała część budynku użytkowana do 1873, po czym wyburzona. 
5 Chodzi o kościół św. Piotra i św. Pawła w Kamiennej Górze.
6 Niem. Liebau in Schlesien, pol. Lubawka, miasto w powiecie kamiennogórskim, w wojewódz-
twie dolnośląskim, w Polsce.
7 Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce, z końca XV wieku, 
przebudowany na początku XVII wieku i w latach 1735–1736.

jest ostatnie niedaleko granic. Po obiedzie zapłaciwszy za popas (7 zł, 29 gr.) 
pięćdziesiąt minut [k 17 v] na piątą wyjechali. Na przedmieściu były budynki 
mizerniejsze. Po lewej stronie z gór rzeczka mała płynęła, przy której sadzie 
na ryby z daszkiem i drzwiczkami budowane były. Dalej równą droga jechali, 
gdzie budynki po bokach rozrzucone stały między górami. Po lewej stronie 
wioska. Góry jedne obrosłe drzewem w dwóch miejscach perspektywę pięk-
ną naturalną czyniły, drugie skaliste, na których gdzieniegdzie drzewo rosło, 
wcale pustynię prezentowały i widok zabawiający czyniły. Granica za ¼ mili 
nastąpiła i wprędce przybyli do Kenigonim1, gdzie cesarskie cło i rewizorzy 
stali, gdzie wstrzymać się potrzeba było. Dyskretnie obeszli się napisawszy 
wiele wozów, koni, kufrów i tłumoków za doniesieniem było. Kartę oddali 
nie rewidując, więc akomodacji dano (4 zł). Dalej potem drogą cesarską bru-
kowaną i żwirem wysypaną pojechali bez przykrości, aż potrzeba było z góry 
spadzistej do Bensdorff2 wsi jechać. Ciężko było, tylko że kamienie z bruku 
były niektóre rujnowane, które przytrzymywały pojazdy. Przy pomocy też 
ludzi spuszczono szczęśliwie i przybyli wpół do siódmej do karczmy w Benz-
dorfie. Ta dość porządna, ale na wozy zajazdu nie ma. Musiały wozy i kareta 
noc stać na podwórzu. Osobna zaś stancja była. W tej karczmie i węgier-
skie wino mieli. Już w tym miejscu pruskich pieniędzy nie brano, więc zło-
te odmienić na cesarskie pieniądze trzeba było, ale strata groszu pruskim 
na każdym szesnaście. Kurs jest złotych cesarskich cztery co czyni pruskich 
czternaście i grajcarów szesnaście. Byli też rewizorzy, którym na piwo dano 
(15 gr.), w tym miejscu wszystko drożej było.

23  WRZEŚNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy za nocleg zapłaciwszy (16 zł, 21 gr.) po kawie 
wziętej czterdzieści minut na ósmą wyjechali, gdzie wraz duża i długa góra 
przejazd nastąpiła, wszędzie po stronach jeszcze owsy w polu stały, co po-
dziwienie czyniło, gdyż żyta już pięknie wschodziły, a inni dopiero siali. Ro-
zumiano że deszcze przeszkadzały, a temu przyczyna była, że za ustąpieniem  

1 Niem. Königshan, czes. Královec, wieś w Czechach w województwie královéhradeckim.
2 Niem. Bensdorff, czes. Bernartice, wieś w Czechach w województwie královéhradeckim.
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wojska pruskiego późno zaczęli orać i siać. Chcieli w drodze kupić kurczę-
ta, ale pretendowali po cztery szóstaki za jedne, gdyż dopiero nowo zaczęli 
gospodarować. Jadąc nad wysokim dołem przez duży przeciąg przykro wca-
le było, gdzie [k. 18] po górach rozrzucone budynki stały i długo ciągnęło 
się bardzo wiele przez cały dzień jadącym. Ludzie naprzykrzali się prosząc 
wspomożenia. Wiele gór kamienistych i mokrych cynamonowo gliniastych 
przejechawszy w bliskości widzieli jak pałacyk. Mówili, że to fabryka płócien-
na, a osobne dość duże było domostwo, gdzie blechowano płótno, którego 
wielka moc była rozesłana na łące wcale cienkiego. To miejsce nazywa się 
Pasnic1, należy do pana von Cetrierten. W Pradze najwięcej rezyduje. Przez 
górę przejechawszy doliną kamienistą przybyli do miasteczka Trauthenau2. 
Dla drożnych koni popasywać trzeba było, przy bramie już w miasteczku od 
koni pretendowano, jak i zapłacono (2 zł, 16 gr.). Stanęli w rynku w auste-
rii, gdzie tylko baraninę z marchwią gotową do jedzenia znaleźli, więc swo-
je co było gotować przyszło. Na górze staliśmy, gdzie pokój i duża sala z 
chórkiem dla muzykantów były. Rynek tego miasteczka czworograniasty, w 
środku studnia czworograniasta wyniesioną wodą, iż wygodnie brać bez na-
chylenia wodę można. Na jednej stronie rynku piękna statua kamienna, przy 
której figur świętych osiem, a w środku na kolumnie Świętej Trójcy3. Kamie-
nice niektóre murowane, drugie drewniane oblepiane z podwórza i pobielane 
wydają się jak murowane. Kościół duży, ale robiono koło niego, znać że no-
womurowany dopiero, do połowy w kościele już odprawiano nabożeństwo, 
w górze między słupami ganki piękne4. W mieście z trzech stron wystawy 
były i z czwartej niecałej, a pod tymi kilkadziesiąt fus mąki, które dla ubo-
gich podzielone być miały. Opowiadali, że cesarz JM był w tym mieście d. 19 
septembris [19 IX 1779], przed naszym przyjazdem na dni cztery, który ob-
jeżdżał wszystkie góry, gdzie wojsko pruskie stało. Był także, gdzie rewizja. 
I to jest cesarskie przy samej granicy śląskiej. Wiele czynił dobroczynności 

1 Poříčí, obecnie część miasta Trutnov, w Czechach.
2 Niem. Trautenau, czes. Trutnov, miasto w województwie královéhradeckim, w Czechach.
3 Kolumna Św. Trójcy w Trutnovie, barokowa, wzniesiona w 1704 roku.
4 Kościół farny Najświętszej Marii Panny w Trutnovie, późnobarokowy, wzniesiony w latach 
1755–1782.

dla mieszczan dając pieniądze i nakazując dostarczać zboża, jak mówili że na 
20000 złotych cesarskich rozdano. W tym mieście przez siedem niedziel stało 
pruskie wojsko i wielu umierało ich na dyzenterię po kilkunastu w jednym 
domu. Gdzie my popasywali, w tej austerii była apteka. Po górach wielkich 
za miastem armia stała pruska, a z drugiej cesarska. Król JM pruski stał na 
górce przy mieście w jednym budynku, a gdy cesarscy zaczęli [k. 18 v] z ar-
mat strzelać, przeniósł się za górę. W tej austerii znaleźli wino austriackie, 
trochę kwaskowate jak mozyrskie, za te i pszenny chleb, zdrowy, po obiedzie 
zapłaciwszy za popas (17 zł, 23 gr.), ludziom strawne za dzień wczorajszy 
(20 zł, 15 gr.) w trzeciej godzinie wyjechali w tę stronę, gdzie szubienica stała. 
Tam pokazywano, że generał Worms stał z wojskiem i zaczął atakować Pru-
saków. Jadąc mieliśmy mokrą drogę i miejscami skalistą. Przyjechali potem 
do wioski, tam gdzie mieszkali, którzy w górach Slizy1 kamienie dobywali i 
szlifowali, zdatne do posadzki i na stoliki. Te sprzedawali do Pragi i innych 
miast, takoż i do Śląska. Przejechawszy drugą wioskę kościelną, po polach 
widzieć było okopy, gdzie cesarscy stali. Wjechali potem w las, przez który 
wielką górą trzeba było jechać w górę i na dół, potem polem. Przyjechali do 
wsi kościelnej Kokare2, już o siódmej godzinie, gdzie na podwórzu wielki 
dach był, pod którym powozy stały. Wcale wypogodziło się, gdyż całą noc 
deszcz padał. Izby osobnej ustąpić nie chcieli, ale jak izba była komora. Po 
wieczerzy do spoczynku sfatygowani poszli, gdyż w wielu miejscach piechotą 
iść trzeba było.

24  WRZEŚNIA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wypogodziło się, więc po śniadaniu zapłaciwszy za 
nocleg (18 zł) wyjechali do Jaromira3. Drogą mokrą jadąc w trzech miej-
scach była też wąska, że zbijać i odkopywać dla przednich kół trzeba było 
po brzegach skały, w drugich miejscach w kutej kamienie podesłać, aby 

1 Chodzi o masyw górski Ślęża (Sobótka, niem. Zobtenberg) w powiecie wrocławskim w Polsce. 
Rejon gór ślężańskich był ośrodkiem wielu kopalń już od czasu neolitu, wydobywano m. in. granity 
i kamień budowlany.
2 Kocbeře, wieś w Czechach, w województwie královéhradeckim.
3 Jaroměř, miasto w Czechach, w województwie královéhradeckim.
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wyżej koła poszły. Za lasem z prawej strony widziany był wielki klasztor, 
gdzie dawniej księża Jezuici mieszkali1, takoż kapliczki stały. W górę Droga 
Pańska, a na górce samej, do której były te kapliczki murowane, kośció-
łek mały po lewej stronie, może półćwierci mili klasztor i kościół Braci 
Miłosiernych2 przy małym lasku, gdzie też miasteczko być musiało, gdyż 
wielkie zabudowanie było widziane3. Minąwszy wioskę w wielu miejscach 
były okopy, gdzie mieli stać Prusacy. Przejechawszy lasek i z góry przybyli 
do młyna, dołem potrzeba było koło stawu jechać, grobla stawu tego była 
z opoki, gdzie dziurą w brzegu stawu woda odchodziła, a przez tę opokę 
jak kaskadę formowała. Ta woda biegąca aż na powozy padała dla wąskiej 
drogi, gdyż z drugiej strony wielka góra stała, [k. 19] iż objechać nie można 
było. Wielki zaś upust z kwadratowych kamieni był wysoko murowany za 
tym młynem. Na górę mokrą wjechawszy i na pola jaromirskie, wszędzie 
okopy były, gdzie armia cesarska znowu stała, zabraniając przejścia dalej 
pruskiemu wojsku. Te okopy ciągnęły się aż do samego miasta, które nie-
wielkie jest, i kamienice małe mające, bramę niemurowaną. Ulica ciągnie się 
aż do rynku, ten nie bardzo szeroki, ale długi. W środku statua wspanial-
sza jak w Trauthcnow, druga zaś z rynku ulica niedługa, a za bramą wraz 
most na Elbie rzece, dachem okryty drewniany. Od przyjazdu na przed-
mieściu był kościołek4. Kupiono chleba (26 gr.). W mieście samym kościół  
większy5, gdzie proboszczem dziekan był. Za miastem kapliczka św. Anny, 
gdzie pod ołtarzem studnia była, z tej przed kaplicę wychodziła woda i druga 
przed drzwiami była studzienka, gdyż kaplica kratą żelazną była zamknięta, 
a na noc i drzwiami zamykana. A przy studzience tej saganek miedziany na 
łańcuchu dla wygody ludzi, którzy przechodząc tę wodę pili. Były do tej ka-

1 Žíreč, miasto w Czechach, w województwie královéhradeckim. Własność Jezuitów wiedeńskich 
w latach 1635–1773, którzy w roku 1652 ustanowili tu rezydencję.
2 Kościół Św. Trójcy i szpital Braci Miłosierdzia (Bonifratrów) w miejscowości Kuks wzniesiony 
w latach 1707–1716. W pobliżu klasztoru, w Betlém koło Kuksu w latach 1722–1732 w naturalnej 
skale piaskowca Matthias Bernard Braun wykuł serię rzeźb i płaskorzeźb.
3 Kuks, wieś (nie była nigdy miastem) w Czechach, w województwie královéhradeckim.
4 Kościół gotycki św. Jakuba znajdujący się na Przedmieściu Jakubskim miasta Jaroměřa powstał 
w XIV wieku, przebudowywany w XVI wieku.
5 Kościół św. Mikołaja usytuowany w centrum miasta Jaroměřa nad rzeką Łabą. Najstarsza 
wzmianka o kościele pochodzi z 1325 roku, przebudowywany w XVI i XVIII wieku.

pliczki schody kamienne, a naprzeciw drzwiom zasłaniając studzienkę mur 
jak ganek, spod którego woda ciekła do kamiennego koryta, gdzie prze-
jeżdżający konie poili. Kupili w mieście chleba, rochliczków i śliwek. Dalej 
wyjechawszy w pole znowu wielkie okopy stały długo ciągnące się po po-
lach. Droga trochę mokra i wyboista była, przebywszy wieś i górę pomierną, 
równiną przybyli do wsi Semonice1 o godzinie pierwszej, gdzie popasywali. 
W tymże miejscu zaczęły się bażantarnie, u karczmarza kupili jednego, tyl-
ko co zabity był, dali (27 gr.), i od przewożących drób na sprzedaż kapłony 
trzy (2 zł, 3 gr.). W tej karczmie nie dostali nic kupić do jedzenia, co mieli 
ze sobą, to kazano gotować, zapłaciwszy za popas (10 zł). Trzy kwadran-
se na piątą wyjechali. Droga miejscami mokra, miejscami gruda, przykrość 
sprawiła. Widok jednak był przyjemny, iż po wysokich górach równina na-
stąpiła, pola obszerne, ludzi w polu wiele robotą bawiących się, to oraniem, 
inni sianiem, bronowaniem, koło łąk, lnu i innych robót. Okopy też same 
ciągnęły się. Na lewej stronie opodal był duży pałac Firszta Bar czyli księcia. 
Ten najwięcej w Wiedniu rezyduje, będąc oberpostmajstrem. Takąż miłą 
równiną przybyli do Tratynowa2, gdzie na boku wielka przy folwarku bażan-
tarnia [k. 19 v] była grafa Szpurka3. Ta bażantarnia była słupami miejsca-
mi obmurowana, między którymi dawniej dyle były, ale przez żołnierzy do 
opału wybrane. Te i drugie dobra grafa Szpurka były w sekwestrze, dłużnicy 
trzymali, a sam w Morawie rezydował. W tej wiosce dla spóźnionego cza-
su, już był kwadrans na siódmą godzinę, przenocować musieli. Zaraz przy 
karczmie znaleźli osobną izdebkę w ogródku, gdyż w karczmie osobnej nie 
było izby, więc w niej stanąwszy poszli do blisko będącej bażantarni, dla wi-
dzenia bażantów, gdyż jadąc w polach z daleka o dwieście kroków biegały, 
ale nie widzieliśmy, już pochowały się. Piękne i obszerne łąki ciągnęły się, 
potraw wszędzie kosili, miejscami grabili, duży jak siano. Cesarz JMC ob-
jeżdżający wyznaczył miejsce, gdzie fortece założyć nakazał, i niektórych 
panów skupić ma, jako też od księcia Bar, w bliskości będące dobra miał 
zamienić, ale te do fortecy przyłączyć.

1 Semonice, niegdyś wieś, obecnie część miasta Jaroměřa.
2 Trotina, wieś w Czechach, w województwie královéhradeckim.
3 Najprawdopodobniej Jan Václav Špork (1724–1804).
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25  WRZEŚNIA 1779 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rozdzieleni w karczmie i w tym budyneczku w ogrodzie bę-
dącym przenocowawszy rano pili kawę w ogrodzie (20 gr.). Od stancji tej 
dano i za nocleg zapłaciwszy (16 zł, 15 gr.) wyjechali o czterdzieści minut na 
ósmą. Wyjechawszy na górkę ostatni okop duży był, te zaś okopy miały się 
ciągnąć w tej obszerności aż do granic saksońskich, o mil dwadzieścia pięć. 
Jadąc piękną równiną wiele kościołów widzieć było, iż prawie w każdej wsi 
kościół stał. Po całej tej drodze, gdzie katolicy byli, a osobliwie od granicy 
śląskiej, różnych świętych, najwięcej św. Jana Nepomucena figury kamienne 
przy wsiach miejscami w polu stały. Przybyli do Świetz1 wsi należącej do gra-
fa Szpurga. Był w niej folwark dobrze zabudowany i kościół2, przed tą wioską 
była wioska i pałacyk barona Dobrzyńskiego3. Pałacyk trochę opuszczony, 
gdyż okna deskami zabite. Były skrzydła małe, miał i ganeczek, w którym do 
kościoła przejść można było. Jadąc po lewej ręce stało miasto ufortyfikowane 
Kenigsgrac4, mgła przeszkodą była, że nie widziano jak obszerne. Przybyli 
potem do wsi Lipszam5, należącej przedtem do grafa Sztraki, a że po śmierci 
jego nie znajdowali się krewni, ani potomstwo, więc cesarz JMC oddał na 
Akademię Wiedeńską. Inspektorem był p. Wodbentcal. Był w tej wsi fol-
wark dobrze zabudowany i pałacyk bez gusta murowany6, przed tym mały 
ogródeczek, figarnia i oranżeryjka mała. Za wsią winnica niewielka. Był we 
wsi tej także kościół7. [k. 20] Ogrody czyli sady po wioskach wszędzie dość 
obszerne, miejscami nowe zasadzane. Niżeli obiad zgotowano, gdyż dopiero 
w karczmie, że karpiki kupiono, przynieśli bażanty. Dwa te kupiono, za te 
i karpie zapłacono (1 zł, 29 gr.). Kupiono też winogrona i śliwki, wina au-

1 Světí, wieś gminna w Czechach, w województwie královéhradeckim.
2 Kościół św. Andrzeja w Světí, renesansowy z końca XVI wieku. 
3 Z rodziny Grafów Dobrženskych (von Dobrženitz).
4 Niem. Königgratz, czes. Hradec Králové, miasto wojewódzkie w Czechach.
5 Libčany, wieś w Czechach, w województwie královéhradeckim. W wieku XVII i XVIII majątek 
rodu Straków z Nedabylic. Po ich wymarciu z majątku powstała fundacja, która wybudowała praski 
budynek Akademii Strakowej.
6 Pałacyk barokowy we wsi Libčany już dziś nie istnieje.
7 Kościół Wniebowzięcia NMP we wsi Libčanypochodzi z I połowy XIII w., wybudowany został 
w stylu romańskim, następnie przebudowany w stylu późnego gotyku.

striackiego do stołu po obiedzie trochę zabawiwszy, zapłaciwszy za obiad ze 
wszystkim (11 zł, 14 gr.). Z tego miejsca najbliżej widzieć było wielką górę, 
na której zrujnowanego jeszcze rudera zamku stały jeszcze przez husytów, 
teraz tylko mały kościołek mały św. Jana Nepomucena1, przy którym jeden 
człowiek mieszkał, nabożeństwo zaś tylko raz w rok na św. Jan w tym ko-
ściółku odprawowało się. Stała ta góra półtorej mili od tegoż miejsca popasu, 
jadąc zaś widzieliśmy wprędce z noclegu wyjechawszy. Stanęli do Lipszam 
kwadrans na dwunastą, a wyjechali trzy kwadranse na trzecią. Za wioską po 
prawej ręce była bażantarnia, ale bażantów nie widziano, dalej piękną rów-
niną i lepszą nad przeszłe drogą jadąc po stronach wiele kościołów było, 
ale we trzech wsiach którędy jechali żadnego nie było. Przyjechali do jednej 
wsi, gdzie pałacyk stał, ale trochę opuszczony, bez wielu okien. Ten należał 
ze wsią do grafa Kinskiego2, którego siostra była za książeńciem generałem 
Poniatowskim3, bratem króla JMC polskiego. Mówili, że przy bracie rezyduje 
w mieście Chlamcze4, gdzie wielki pałac jest5. Za tą wsią wielka bażantarnia 
była, i bażantów wiele po łąkach i polach. Blisko tej zachodził brzeg stawu, 
ale zarosły. Przybyli potem o godzinie szóstej do wsi zwanej Nowe Miasto6, 
do tego JMC p. grafa Kinskiego należącej, niedaleko tylko pół godziny drogi 

1 Bliżej nieokreślony kościół św. Jana Nepomucena na szczycie góry w pobliżu Libčan, być może 
chodzi o miejscowość Stěžery albo Hornk Prym. Pobliskie miasteczka zostały zdobyte i częściowo 
zniszczone przez hustytów w pierwszej połowie XV wieku.
2 Najprawodpodobniej chodzi o jedynego syna Leopolda Ferdynanda Kinskiego (1713–1760) 
wielkiego łowczego Korony Czeskiej i Marii Teresy Capece di Rofrano, Franciszka Ferdynanda 
Hieronima Józefa (1738–1806), który w 1761 r. ożenił się z Marią Christiną Anną Liechtenstein, z 
tego małżeństwa mieli trzech synów Leopolda Józefa (1741–1819), Karela (1766–1831) i Francisz-
ka Józefa (1768–1843).
3 Teresa Kińska, córka Leopolda Ferdynanda (1713–1760) wielkiego łowczego Korony Czeskiej, 
żona Andrzeja Poniatowskiego, syna Stanisława i Konstancji z Czartoryskich, brata króla Stani-
sława Augusta. Ślub odbył się w marcu 1760 r. Miała córkę Marię Teresę (1760–1831) zamężną z 
Wincentem Tyszkiewiczem i syna Józefa Antoniego (1763–1813).
4 Chlumec nad Cidlinou, miasto w województwie královéhradeckim, w Czechach.
5 Zamek barokowy Karlova Koruna kazał zbudować hrabia Franciszek Ferdynand Kinsky 
(kanclerz i łowczy Korony Czeskiej w latach 1721–1723) jako swoją siedzibę reprezentacyjną. Bu-
dowlę zaprojektował Giovanni Santini-Aichl. Według jego planów pracami budowlanymi zajął się 
F. M. Kaňka. Swoją nazwę zawdzięcza cesarzowi Karolowi VI, który odwiedził zamek w roku 1723, 
tuż po swej koronacji w Pradze. Druga część nazwy wywodzi się od kształtu podstawy zamku, która 
przypomina koronę królewską.
6 Nowe Miasto, wieś grafa Kinskiego, obecnie wieś gminna Nové Město w województwie králo-
véhradeckim, w Czechach.
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od miasta Chlumca. Ta stała nad stawem wielkim. Jadąc widzieli i z tej samej 
si [?], za miastem Chlumcem na górze wielkiej, zamek czyli pałac duży z 
pawilonami i wielkim zabudowaniu, na pięknym prospekcie, gdyż z popasu 
ten pałac było widzieć. W tej wsi nie wiedziano czyli JMC p. generałowa 
rezyduje przy bracie lub nie. W karczmie nie było osobnej stancji, więc w 
stodole (ile, że ciepły i piękny dzień był i noc ciepła) spali. Rano opowiada-
no, że rybnik, to jest staw ten duży spuszczono, dla czego drogą zwyczajną 
[k. 20v] na Chlumec jechać nie można, ale inszą radzono, gdyż spuszczony 
staw bardzo rozlewał i miejscami głęboka stała woda, gdzie przejeżdżać 
trzeba, więc drugą na groblę wodą rezolwowali się jechać, a że daleko i to z 
drogi więcej dwóch mil kościół miał być, dla rańszego wstania wcześnie do 
spoczynku po wieczerzy poszli.

26  WRZEŚNIA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy po kawie, którą nie wszyscy pili, za nocleg za-
płaciwszy (13 zł, 12 gr.), na kuchenny wóz przechodzącą wziąwszy kobietę 
dla przeprowadzenia, gdyż w tęż drogę iść miała, pojechali. Za wsią pałac 
ten lepiej można było widzieć, dość spaniały prezentował się. Dalej znowu 
była bażantarnia, na lewej stronie wielka, i bażantów wiele, dwie były z tej 
podróży, druga na prawej stronie od noclegu wyjechawszy. Potem długo cią-
gnął się las, gdzie sosna piękna, dęby grube i buczyna. Te widziawszy Jaśnie 
Wielmożny Pan coraz powiedział, że w tych stronach znajdować się ma ere-
mitorium, kaplica i ogród wielki w lesie samego JMC p. grafa, ale pewności 
dowiedzieć się nie mogli, nie wiedząc jak nazywać miejsce, więc dalej jadąc 
lasem przyjechali do wsi Lipelc1, gdzie kościołek2 był, gdzie czasami msza 
św. bywała. W ten czas zbierali się ludzie i dzwoniono, więc stanąwszy py-
tano jest, jeżeli do mszy jest należący porządek, żeby w tym kościele można 
odprawić, a nie zjeżdżać z drogi, ale odpowiedzieli, że kielicha nie mają, ale 
spodziewali się księdza, więc wysłano kuchnię do Jelena3, a sami z pojazdami 

1 Lipec, wieś w pobliżu Kolína, w województwie środkowoczeskim, w Czechach.
2 Kościół Św. Trójcy we wsi Lipec, renesansowy z 1597 roku, przebudowany w stylu barokowym.
3 Jelen, wieś w pobliżu Kolína, w województwie środkowoczeskim, w Czechach.

pozostali się. O tym eremitorium dopytać się nie można było w kościółku, 
więc czekali przybycia księdza, który w pół godziny przyjechał, mszę odpra-
wiwszy. Przed kościołkiem śliwki i winogrona sprzedawała kobieta, w dro-
gę kupiono (17 gr.) i dalej pojechali. Z początku las z jednej strony był, a z 
drugiej pole, ziemia jego wcale czarna, dalej wszystko lasem i dwie górki też 
samo lasem przejechawszy i różne drogi minąwszy przybyli do wsi Jelena, 
gdzie jeszcze obiad nie gotowy i bażanty zastali surowe, czekać musieli obia-
du. Tu dopiero dostateczną wzięli wiadomość o pustelni nieboszczyka grafa, 
ta bardzo bawiąca oko miała być uformowana ćwierć mili od Chlumca, gdzie 
w lesie ogród wielki, figury wszystkich fundatorów zakonów. Piękny i mister-
ny, eremitorium, kościołek i pałacyk, gdzie graf  często rezydował i księdza 
przy sobie trzymał i który w tym kościółku mszę odprawował. Mocno [k. 21] 
ubolewano, że minęli to miejsce wcale godne widzenia. Po obiedzie, że ksiądz 
zaczął sobie widzieć się i odwiedzić krewnych, za dozwoleniem starał się 
podwody, a że w tym miejscu nie dostał, pojechał w bliskości do Konaro-
wic1, gdzie pałac generała oberfeltlejchmajstra grafa Gwasko2 i kościół3 tam 
za wsią przez łąkę. Wziął w karczmie podwodę i powrócił do Jelena, gdzie 
czekano. Pojechali zapłaciwszy za popas (6 zł, 19 gr.) do Konarowic, gdzie w 
samej wsi było poświęcenie kościoła, w karczmie muzyka grała i tańcowali. 
Z karczmy Jelena do Konarowic perspektywą wysadzaną jechaliśmy, w tej ka-
mienne ławeczki dla piechotą idących, dla odpocznienia były. Przejechawszy 
przez wieś przybyli do karczmy, a ksiądz nie bawiąc wyjechał przed zacho-
dem słońca do Niemieckiego Brodu4 o siedem mil będącego miasta. 

27  WRZEŚNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W tejże karczmie przenocowano i dzień ten cały zabawili. 
Równina piękna, kuropatw wiele, ale prócz tego tylko ten pałac i kościół wi-
dzieć było i z daleka wsie, weselszego chcąc miejsca. 

1 Konárovice, wieś w pobliżu miasta Kolina, w województwie środkowoczeskim, w Czechach.
2 Zamek w Konárovicach pierwotnie wczesnobarokowy z XVII wieku, następnie przebudowany 
w stylu późnobarokowym.
3 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Konárovicach, pierwotnie gotycki z XIV wieku, na 
nowo zbudowany jako barokowy w 1683 roku.
4 Havlíčkův Brod, niem. Deutsch Brod, miasto w Czechach, w województwie Vysočina.
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28  WRZEŚNIA 1779 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ludziom za piwo, przenocowawszy drugą noc, i zapłaciwszy 
za stancję i brane rzeczy, wyjechali o godzinie ósmej z rana do miasta Ko-
lin1, gdzie przechodzi cesarska droga z Wiednia do Pragi. Tam stanęliśmy w 
karczmie rogowej mającej okna na rynek, ale pierwej przez most na Elbie 
będący za myto i mostowe zapłacono (2 zł, 25 gr.), za którym w górę przed-
mieściem i wąską i skalistą drogą jechali po stronach. Domostwa stały na 
skale, te mając za fundamenta, gdzie za most i już za drogę cesarską płacić 
trzeba było. To miasto dość mizerne lub murowane drugie kamienice małe, 
jest w rzędzie kamienic ratusz z wieżą2, na której zegar, kościół farny duży3, 
klasztor i kościół księży Kapucynów4, i trzy małe kościółki5, koło rynku pod 
górnym piętrem są ze wszystkich stron wystawy, gdzie kramki są z różny-
mi rzeczami, jako też owoce, piekarze, chleb. Są oraz pod tymi wystawami 
kuchnie jak potężne skrzynie, gdzie gotują, i potrawy różne i przyprawia-
ne sporządzają. Na tych kuchniach ogień się pali, jednak niezbyt wysoko.  
W tym mieście stoją cesarscy żołnierze w bieli, wyłogi różowe, w rynku od-
wach trzymają. Sam generał de Valais przez ulicę tylko od nas w kamienicy 
stał, już podeszły w leciech. Ten cały dzień zabawiwszy, i drugi, aż przed 
dwunastą godziną południową przyjechał spiesząc się na obiad ksiądz. 

29  WRZEŚNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Jednak już tego dnia dalej nie jechali, ale cały ten drugi dzień 
zabawiwszy [k. 21 v] 

1 Kolín, niem. Kolin an der Elbe, miasto w Czechach nad rzeką Łabą, w województwie środko-
woczeskim.
2 Pierwotnie mieszczański dom w Kolinie z końca XIII wieku. W XV wieku zajęty na ratusz, w 
XVI i XVIII wieku przebudowywany.
3 Kościół św. Bartłomieja w Kolinie pierwotnie z XIII wieku gotycki, po pożarze na jego miejscu 
w XIV wieku postawiono nowy kościół, który spłonął w 1796 r.
4 Klasztor Kapucynów z kościołem Św. Trójcy w Kolinie – barokowy z lat 1666–1667.
5 Chodzi zapewne o kościoły w Kolinie: szpitalny św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, przebudowa-
ny w stylu barokowym w XVIII wieku; tzw. górniczy kościół Wszystkich Świętych z XIII–XIV wie-
ku; trzecim kościółkiem mogła być kaplica św. Jana Nepomucena barokowa z 1723 r. albo kaplica 
Matki Bożej Bolesnej barokowa z 1680 r.

30  WRZEŚNIA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

i przenocowawszy rano po kawie trzy kwadranse na ósmą 
wyjechali. Za stancję, most, drogę cesarską i inne rzeczy kupowane wyszło 
(52 zł, 17 gr.). Przez rynek przejechawszy w bliskości, gdzie stała kolum-
na i cztery figury świętych kamienne i ulice przez bramę i na drogę cesar-
ską wpadli. Miasto to wkoło jest obmurowane, ale miejscami już rujnuje się 
mur i baszty. Cesarska droga jest murowana, żwirem wysypywana, miejscami 
i drobnymi, tłuczonymi kamieniami, po stronach czyli brzegach tej drogi 
leżą kupy kamieni, drobnych połowę, a tłuczonych połowę lub żwiru dla 
naprawy dróg. W ten sam dzień miejscami naprawowano, nowo wysypywa-
no w jednym miejscu i bruk poprawowano. Często długą perspektywą szła, 
aż do załamania, od tegoż znowu perspektywę formowała. Miło przy po-
godzie było jechać, po stronach wsie, kościoły częste miejscami i pałacyki 
widzieć było. Przy drodze częste austerie wspaniałe jak pałacyki o dwóch 
piętrach stały. Znać było, że wygodne. Przybyli do wsi, gdzie poczta była, 
a z drugiej strony zamek z wieżką, te przejechawszy widzieć było z dale-
ka po lewej ręce miasteczko Czerny Kostelec1 księcia Lichtensteyna, gdzie 
duży zamek2 prezentował się. Dalej niedaleko drogi prezentowały się wiel-
kie okopy, rozumiano, że za przeszłej wojny sypane, aż powiedziano nam, 
że jeszcze to są okopy sypane w ten czas jak św. Wacław jako król czeski 
za wpadnieniem księcia Kurzymskiego do Czech3, z tymże wojnę prowa-
dził. Przez całą tą drogę lubo daleka miejscami równina była, miejscami 
niewielkie góry, lasów żadnych nie widzieli, aż zbliżywszy się ku Czeskiemu  
Brodowi4. Stanąwszy na górce widzieć było jednak dalekie borki przez 
co drwa do gotowania drogie były. Przyjechaliśmy do Czeskiego Brodu o 
godzinie jedenastej i stanęli przed bramą w austerii i czekali obiadu aż do 
pierwszej, ile że kuchnia z nami szła. Po obiedzie płacąc za popas wiele nad 

1 Kostelec nad Černými lesy, niem. Schwarzkosteletz, miasto w Czechach, w województwie środ-
kowoczeskim.
2 Zamek z XIV wieku w mieście Kostelec nad Černými lesy, w 1622 roku kupiony wraz z dobra-
mi przez Karela z Lichtenštejna, odtąd w ręku rodziny Lichtenštejn.
3 Chodzi zapewne o wypadki z czasu najazdu sasko-bawarskiego na Czechy w roku 929. Do 
początku X wieku Kouřim był siedzibą plemienia Zliczanów, stąd mowa o księciu kurzymskim. 
4 Český Brod, niem. Böhmisch Brod, miasto w Czechach, w województwie środkowoczeskim.
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słuszność od stancji zapłacić musieli, lubo wszędzie prawie drogo było, ale 
najdrożej w tym miejscu. Zapłaciwszy za wszystko oraz i wino w mieście bra-
ne (12 zł, 15 gr.), wyjechali trzy kwadranse na trzecią na przedmieścia. Prze-
jechawszy miasto, które obmurowane i wałami było otoczone, z przyjazdu 
wraz po prawej ręce klasztor i kościół księży Kapucynów1, w rynku kościół 
parafialny2 i ratusz3 w środku. Rynek w kwadrat, kamienice murowane, ale 
niewielkie, kilka było ozdobniejszych, stały tegoż regimenty, żołnierze co i 
w Kolinie. Na przedmieściu za drogą cesarską od koni zapłacić trzeba było, 
a mieliśmy tylko już osiemnaście [k. 22], ale że jeden zachorował i pozostał 
w Kolinie, przy którym i stajenny został się, jednak za dziewiętnaście płacić 
trzeba było, że na kartce danej w Kolinie tyle było wyrażono. Zapłaciwszy 
(1 zł, 8 gr.) dalej drogą cesarską jadąc przyjechali do Nowej Wsi4, gdzie za-
trzymali sie z przyczyny, że koniowi podkowa odpadła, gdzie kowal przybył i 
przy drodze od sprzedającego śliwki kupili (3 gr.). Na dwa piętra murowane 
stały, jadąc dalej wsie po stronach widzieli i w każdej prawie kościół stojący. 
Po lewej stronie zamek dość obszerny5 w odległości był księcia Lichtnszteyna. 
Przybywszy do wsi, gdzie poczta była, tam była duża austeria i młyn wielki, 
domostw, gdzie piwa sprzedawano wiele i sposobne do zajazdów jak karczmy, 
po znakach wywieszonych poznaliśmy. Przejechawszy i dalej w drodze po-
stanowiwszy, zaczął się z prawej strony las dębowy, gęsty, ale piękny, jeszcze 
nie starą mający dębinę, z lewej strony obmurowanie, gdzie za murem chrust 
był widziany. Rozumiejąc, że to jest bażantarnia, ale nie była i dowiedzieć się 
nie mogli czemu to murowane. Z tejże strony wielki pałac6 we wsi Kolodziei7  

1 Klasztor w mieście Český Brod, już dziś nieistniejący, zachował się kościół klasztorny z 
XIV wieku, barokizowany w latach 1711–1720.
2 Kościół św. Gotarda w mieście Český Brod, średniowieczny, zbarokizowany w latach 1765–1772.
3 Ratusz w Českým Brodzie – budynek został wybudowany w końcu XIV wieku. W 1547 roku 
został przebudowany w stylu renesansowym, a po wielkim pożarze w 1739, w latach 1741–1743 w 
stylu barokowym. Obecnie używany w celach kulturalnych i edukacyjnych..
4 Nová Ves II, wieś w Czechach, w województwie środkowoczeskim.
5 Być może chodzi o miejscowość Přišimasy, kupioną w 1622 roku przez księcia Karola Liech-
tenstein. Přišimasy to miejscowość i gmina w Czechach, w okręgu Kolín, w województwie srodko-
woczeskim.
6 Zamek z XVI wieku we wsi Koloděje, zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, odbudowa-
ny około 1710 roku. 
7 Koloděje, wieś pod Pragą, w Czechach.

i wspaniały na pagórku nieco stał, gdzie takoż kościół1 był. Przybyliśmy do 
austerii, gdzie w Bachowicy2 poczta stała (te dobra wszystkie i ten pałac do 
księcia Lichtnszteyna należały), gdzie w osobnej izbie i na dole wieczerzę 
zjadłszy nocowaliśmy.

1  PAźDZIERNIKA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

I rano kuchnia poszła i p. koniuszy podjechał dla obstalowania 
stancji do Pragi o dwie mile tylko będącej. My z rana kawy napiwszy się z tej 
austerii we wsi Wiechowicy będącej zapłaciwszy za nocleg (13 zł, 22 gr.) o 
godzinie wpół do dziewiątej wyjechali. Gdzie w bliskości wielka i obszerna 
owczarnia stała murowana. Tąż samą cesarską drogą jadąc mieliśmy górki, ale 
że tą drogą nieprzykre były. Po stronach, to samo po wsiach kościoły prawie 
w każdej były. Po drodze jeszcze dwie austerie porządne stały. Z prawej stro-
ny potem staw był duży. Kaczki dzikie wielkimi stadami unosiły się nad nim. 
W bliskości folwark duży, dobrze zabudowany, niedaleko wieś jedna, a za nią 
o ćwierć mili druga, w której zamek, należące dobra do Lisy, gdzie rezydował 
pan graf. Ta Lisa o dwie mile leżała, wielkie też owczarnie i krów [k. 22 v] 3 w 
swoich dobrach wiele chował. Zbliżywszy się ku Pradze, gdzie dawniej win-
nice bywały, wiele ruin pokazało się, gdyż czasu wojny 1757, jak atakowano 
Pragę przez wojsko pruskie, od ataku odstępując wszystkie pałacyki i winnice 
popalili. Te pałacyki popalone jeszcze z większej części, nie reparowane są. 
Gdzie przedtem wina były, tam warzywiane ogrody i siano zboża. Tylko nie-
które góry winem wysadzane były i pałacyki nowo murowane. Z przejazdu 
przed bramą jest kaplica Pana Jezusa, a że piatek był, wiele szło ludzi z miasta 
do niej, gdzie msze jedna po drugiej odprawowały się. Przed bramą za konie 
zapłacili (1 zł, 8 gr.). Rewizja rzeczy nie była, ale akomodacji dopominającym 
się rewizorom dano (2 zł, 20 gr.), gdyż jeden przyszedł aż do stancji, gdzie 
stanęliśmy, najętej przez p. koniuszego idque4 u Modrej Gwiazdy austerii na 

1 Obecnie nie ma w Kolodějach kościoła, który mogli widzieć podróżnicy. Obydwa istniejące 
kościoły (kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i kościół farny) pochodzą z początku XIX wieku.
2 Běhovice, obecnie wschodnia dzielnica Pragi – Praha Běhovice.
3 Na prawym marginesie: Praga.
4 Z kontekstu wynika, że powinno być id est – to jest (łac.).
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Nowym Mieście1. Naprzeciwko tylko przez ulicę jest kościół i klasztor księ-
ży Hibernów2. Mieliśmy trzy pokoje od tych i stajni od godziny do godziny 
zgodzono złotych osiem. O jedenastej godzinie stanęliśmy na miejscu, gdzie 
nasz kucharz obiad gotował, a że jeszcze nie był wiadomy miasto, zgotował 
obiad, że po nim przygłodni zostali, więc na dalej ułożono, żeby od gospo-
darza wybrali obiad, więc obstalowano i zgodzono od osoby groszy siedem-
naście. Póki sześć osób było u stołu, pomiernie było, ale bardziej jak dwóch 
ubyło, wtedy wcale skąpo dawano. Po obiedzie tegoż dnia ulokowaliśmy się 
i z pocztą odebrano listy z Królewca na Wrocław pisane od JO Księżnej3, 
JWIMC p. starościny witagolskiej4 i p. Skwierczyńskiego, i p. Virtego. Tegoż 
dnia po dwa razy przeszli z harfami i grali proszący (15 gr.). 

2  PAźDZIERNIKA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tegoż dnia rano poszedł ksiądz starać się do arcybiskupiej 
kancelarii o pozwolenie odprawowania in archidiaecesia5 mszy św., którą 
otrzymawszy u grobu św. Jana mszę św. odprawił. Tegoż dnia ludzie dla 
obejrzenia miasta chodzili, gdyż ich odsyłano do Litwy. Po południu listy 
pisano, które przez powracających do Litwy z Królewca posłano. Harfami i 
tegoż dnia odwiedzali (12 gr.). 

3  PAźDZIERNIKA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W niedzielę dla nabożeństwa do kościoła księży Hibernów, ile 
że w bliskości, piechotą poszli. Po nabożeństwie mając ludzi wysłać i konie, 

1 Nowe Miasto (czes. Nové Město, niem. Neustadt) – dzielnica Pragi, położona na prawym 
brzegu Wełtawy, niegdyś samodzielny organizm miejski, obecnie główna dzielnica handlowa stolicy 
Czech.W 1784 Nowe Miasto straciło samodzielność i weszło, wraz z innymi historycznymi miasta-
mi, w skład zjednoczonej Pragi jako jedna z dzielnic.
2 Być może chodzi o klasztor i kościół księży teatynów w Pradze – kościół p. w. Panny Marii 
Nieustającej Pomocy, zwany też św. Kajetana, znajduje się Pradze na Małej Stranie. Kamień węgiel-
ny pod budowę barokowego kościoła i klasztoru teatynów położono w roku 1691. Konsekracja 
kościoła miała miejsce w 1717. W 1789 roku cesarz Józef  II Habsburg skasował zgromadzenie 
zakonne, sam zaś kościół w 1869 przejęli redemptoryści.
3 Prawdopodobnie Franciszka z Butlerów Radziwiłłowa, żona Jerzego Radziwiłła.
4 Józefa z Butlerów, żona Krzysztofa Szczytta.
5 W archidiecezji (łac.).
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tami ustawione, a za Loretą kaplica cesarska jak mały kościółek. Ławki w 
nim, a wyżej naprzeciw dwie loże, marmuryzowany cały i piękny. Kościół 
zaś księży Kapucynów, gdzie nabożeństwo odprawują, z drugiej strony jest 
klasztoru, niewielki, ale ozdobny1. Potem pojechaliśmy do kościoła św. 
Wita2 na zamku. Od zamku piękny widok, całe na dole miasto widzieć i w 
bliskości górę, gdzie ogrody skrzętnie gradusami są założone. I na wielkiej 
górze między winnicami kościół św. Wawrzyńca3, takoż kilka pałacyków w 
winnicach. Powracając byliśmy w kościele, gdzie Jezuici dawniej byli4. Ten 
w wielkiej piękności, gdyż zdaje się w środku jak cały marmurowy, łysnący 
się i dość wielki, ołtarze piękne mający, figury różnych świętych wysokie, 
marmurowe z białego marmuru. Chcieliśmy być w więcej kościołach, ale 
już niektóre pozamykane były, więc przejechawszy niektóre ulice, powró-
cili. Po obiedzie, który już był obstalowany na cztery osoby, wcale według 
proporcji dawano jeszcze mizerniej. Dla wywiedzenia się jako to podróży 
do Wenecji, furmanów, karety, którą chciano zamienić, wysłano do księży 
augustianów, ale że tych osób, od których uwiadomnienia trzeba było, nie 
zastano w domu, więc tegoż dnia w stancji czas strawiono. Wieczorem grą 
w karty zabawili się. 

1 Klasztor Kapucynów w Pradze pochodzi z około 1600 roku, stanowi jedno z zabudowań pra-
skiej Lorety, Kapucyni zarządzali bowiem tym miejscem kultu maryjnego.
2 Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha – siedziba arcybiskupów praskich. Mieści się na wzgó-
rzu zamkowym Hradczany w Pradze. Wybudowana w stylu architektury dojrzałego gotyku.
3 Katedra św. Wawrzyńca w Pradze – obecnie główna świątynia Kościoła Starokatolickiego 
w Czechach (przekazana temu kościołowi w 1995 roku, wcześniej rzymskokatolicka). Pierwsza 
wzmianka o świątyni pochodzi w XII wieku. Katedra łączy w sobie kilka stylów architektonicznych, 
zwłaszcza romański i barokowy.
4 Kościół św. Mikołaja (czes. Kostel svatého Mikuláše) – pierwotny kościół św. Mikołaja po-
wstał w tym miejscu jeszcze w XIII w. – był to wówczas kościół farny lokowanego tu miasta Nowe 
Miasto (Mała Strana), został poświęcony w 1283 roku. Pod koniec XVI w. zaczęli starać się o jego 
przejęcie Jezuici – starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1625. Zakonnicy wykupili sąsiednie 
domy, budując na ich miejscu kompleks klasztorny. Stary gotycki kościół istniał do 1737, podczas 
gdy obok stawiano nową świątynię barokową. Powstał potężny salowy kościół, z bocznymi kapli-
cami, zwieńczony widoczną z dala potężną kopułą, prace zakończono w 1755 roku. W 1773 zakon 
Jezuitów został skasowany, a do kościoła św. Mikołaja na powrót przeniesiono siedzibę parafii 
małostrańskiej.

tych wyprawowano i listy pisać kończono. Po obiedzie wybierać się kazano, 
odesłano koni dziewiętnaście, brykę, wóz kuchenny, koniuszego, kucharza 
i ludzi ośmiu i porachunek uczyniony z gospodarzem miejsca za dni dwa, 
jedzenie, stancję i stajnie, wino i inne potrzeby (44 zł). Wydano przez te 
dwa dni nie rachując owoce (7 zł, 12 gr., 1 1/5 szel.) i ubogim i przychodzą-
cym muzykantom (1 zł). Pojazdy wyjechały o trzeciej godzinie z ludźmi, któ-
rym takoż dano idque1 IMC p. koniuszemu do dalszego porachunku (400 zł). 
[k 23]2 Wydał też przez ten czas na konie i rzeczy niektóre (11 zł). Tegoż dnia 
różnych ludzi przechodzących spacerem i w różnych ubiorach, to uważali, że 
żadnego nie było udziwnienia lub przypatrywania jak kto jest ubrany, wieczo-
rem z harfami nas odwiedzali. 

4  PAźDZIERNIKA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pojechaliśmy do kościoła księży Kapucynów3 za zam-
kiem na Wyszehradzie4, gdzie Loreta5 osobno jest i za nią kaplica cesarska6. 
Loreta w środku stoi, gdzie msze porządnie odprawują się jedna po drugiej. 
Wkoło jest jak wirydarzyk. Na stronach kamienie jak mauzoleum, gdzie 
woda idzie. Koło tego wirydarza wkoło pod wystawą stacje i kaplice, w 
których ołtarze za drzwiami szklanymi. Przed Loretą waza z różnymi kwia-

1 Powinno być raczej ideoque – z tej racji (łac.).
2 Na prawym marginesie: Praga.
3 Kościół Kapucynów p.w. Narodzenia Chrystusa (cz. kostel Narození Páně) – stanowiący jedno 
z zabudowań praskiej Lorety, wybudowany został w I połowie XVIII wieku w styku późnobaroko-
wym z rokokowym wystrojem wnętrza.
4 Zamek na Wyszehradzie w Pradze – wzgórze na terenie dzisiejszej Pragi, na prawym brzegu 
Wełtawy, na którym znajdował się zamek pochodzący z X wieku, zburzony i splądrowany w czasie 
powstania husyckiego w XV wieku, obok zamku w XI wieku wzniesiono bazylikę św. św. Piotra i 
Pawła, rotundę św. Marcina oraz założono cmentarz wyszehradzki.
5 Loreta – kompleks barokowych budynków sakralnych usytuowany na Hradczanach, w Pradze, 
których budowę rozpoczęto w 1626 roku. Jest to kościół i klasztor Matki Boskiej Loretańskiej. 
Centralnym elementem kompleksu jest domek loretański konsekrowany 25 marca 1631.
6 Kaplica Wszystkich Świętych (czes. kaple Všech svatých) – kaplica na terenie zamku hrad-
czańskiego, wzniesiona w latach 1370–87 z rozkazu Karola IV przez Petra Parléřa na miejscu 
XII-wiecznej kaplicy romańskiej. W roku 1541 zniszczona przez pożar. W II połowie XVI wieku 
poszerzona i przebudowana w stylu renesansowym. W podziemiach kaplicy złożone są szczątki 
Świętego Prokopa.
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5  PAźDZIERNIKA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana bywszy u księży augustianów Bosych1, po wziętej wia-
domości względem podróży, dla większej pożyczyli mapę pocztową dużą, 
w pomniejszym wyrażeniu mieliśmy, z tej wypisawszy drogę, starali się od-
mienić karetę, że ta ciężka była, ale dobrej i wygodnej podróżnej wynaleźć 
nie mogli. Wszystkie, które były, te staroświeckie i niemocne. Furmanów 
też lubo wielu było, jednak trudni do dalekiej podróży. Potem wysyłano 
lokaja miejscowego, ale zawsze obiecywał, że przybędą, ale doczekać się 
nie mogli. Tak że ten dzień zszedł. Wieczorem zawołano przechodzącego 
z laterno magicą2 rozumiejąc, że co osobliwszego pokazywać będzie, aż 
w mniemaniu zawiedli się, gdyż osobliwości żadnych nie miał, więc tylko 
dano (9 gr.). [k 23 v]

6 PAźDZIERNIKA 1779 , ŚRODA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przez gospodarza staraliśmy się o służących potrzeb-
nych do dalszej podróży. Kupiono też w poniedziałek dla wieczerzających 
ozór i szynkę (4 zł). Furmanów przepytywano się, ale że miejscowy lokaj 
musi być, że uwodził, gdyż przez kilka dni na obietnicy utrzymywał, a ża-
den nie przychodził. Tegoż dnia po południu niektóre potrzebne były rze-
czy do podróży, te kupić kazano i sporządzić (76 zł, 12 gr.). Tegoż samego 
dnia przybył do Pragi wieczorem cesarz IMC3 powracając od granic, które 
objeżdżał i miał kilka dni zabawić. Żadnej okazałości nie czyniono, tak jak-
by cesarza IMC nie było. Wieczorem z harfami odwiedzano. Jednemu do  

1 Kościół św. Tomasza (czes. kostel sveteho Tomáše) w Pradze, który jest częścią większego 
kompleksu klasztornego augustianów, ufundowanego przez Wacława II w roku 1285. Budowa 
kompleksu trwała do 1379. Kościół zbudowany pierwotnie w stylu gotyckim, spalony w trakcie wo-
jen husyckich, w 1723 zniszczony przez uderzenie piorunem. Przebudowa z lat 1727–1731 nadała 
mu obecny barokowo-gotycki wygląd.
2 Leterna magica – cz. magiczna latarnia.
3 Józef  II Habsburg, (ur. 13 marca 1741 w Wiedniu, zm. 20 lutego 1790, tamże) – najstarszy 
syn cesarzowej Marii Teresy Habsburg i Franciszka I Lotaryńskiego, wnuk Karola VI Habsburga. 
Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego od 1764/1765 r. Po śmierci ojca 
Franciszka I Lotaryńskiego w 1765 r. dopuszczony do współrządzenia z matką w dziedzicznych 
krajach austriackich. Samodzielnie rządził państwem austriackim w latach 1780–90.

pokoju kazano przyjść i grać. Stary człowiek był, mizernie grał (12 gr.). 
Koło naszego mieszkania capsztyk bębniono wieczorem w dwudziestu lu-
dzi dość melodyjnie według staranności.

7  PAźDZIERNIKA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Oczekiwaliśmy tak ludzi potrzebnych, jako też furmanów, z 
tych żaden nie przybył. Lokajów prezentowało się dwóch, ale odłożono, 
gdyż nie byli według życzenia. Potrzeba było dla większej miejsc w Wenecji 
wiadomości, więc starano się o mapę, tę jednak nie dostali tylko Wenecji, 
więc Włoch mapę kupiono (15 gr.). Tegoż dnia więcej sześćdziesiąt sztuk 
polowych armat przyprowadzono z Wiednia1 z wszelkim porządkiem i roz-
głaszać zaczęto, że pod ręką zaczyna cesarz przyporządzać się do wojny. 
Gospodarz prezentował pewnego na imię Kawka, rekomendując za kamer-
dynera żonatego, ale po włosku nie umiał. Kazano, żeby jutro przyszedł. 
Wieczorem znowu nadszedł z harfą, czas jaki grał w stancji (15 gr.), resztę 
czasu w karty grając trawili. 

8  PAźDZIERNIKA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano nadszedł pan Kawka zarekomendowany za kamerdy-
nera i przyjęty był z żoną do usług. Zgodzony na miesiąc ze stołem i ze 
wszystkimi złotych siedem. Po południu swojej roboty fryzurę prezento-
wał i wielu rzeczy czynił się wiadomym na felczerstwie, tańcować uczyć, 
suknie damskie skroić i uszyć co. Po południu szukano furmanów. Zna-
leźli, ale wcale drogo chcieli, jeden zdawał się tańszym, którego ludzie nie-
dawno z Wenecji powrócili, zapewniając dać ludzi trzech, brykę dobrą, 
koni dziewięć, potem pretendował złotych dwieście pięćdziesiąt. Dwie-
ście już postąpiono po długim targu i spodziewano się za to pojedzie. Na 
jutro kazano przyjść do zupełnej ugody. Brzoskwiń, winogron i śliwek 
wielka moc znajdowała się, po kilka za grosz brzoskwiń do wyboru czę-
sto kupowano. Posłano też po piwo Girgenbir, te tłuste i gorzkie było, 

1 Wiedeń – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, 
nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
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jednak zdrowe. Strawne za dzień wczorajszy zapłacono (8 zł, 10 gr.). 
[k. 24] Wysłano umyślnie dla mierzenia krokami most kamienny1 na rzece  
Moldawa2 3. Ten wcale piękny jest z kwadratowego kamienia, na osiemnastu 
arkadach stoi, szeroki kroków dwadzieścia, a długi kroków osiemset dzie-
więćdziesiąt, wygodnie karety minąć się mogą i trzy prawie jedna koło drugiej 
jadąc. Po stronach dla piechotnych wywyższone są ścieżki, a znowu wyżej 
popasanie idzie, aby spaść nie można, gdzie po stronach różnych świętych 
dwadzieścia osiem statui z różnymi przydatkami i z tajemnicami przyozdo-
bione stoją, przy niektórych lampy palą się. W środku mostu jest kratą ob-
wiedzione miejsce, z którego był św. Jan Nepomucen w rzekę zrzucony. Na 
końcu mostu są kramy budowane, a pod mostem stoją kamienice. Na jednym 
końcu rzeka jest szeroka, ale nie głęboka, statki nie chodzą, drzewo jednak 
spławiają trochę opodal, ale widać w jednym miejscu woda jest podniesiona 
na kilka stai, a za tym wyspa w środku rzeki gdzie są domostwa i ogrody. 
Nazywa się to miejsce Wenecja, a po czesku Benatki4. Wieczorem znowu w 
karty zabawili się. Chciano kupić ostrygi, ale niewiele było, dopiero świeżych 
spodziewano się. Sto cenili za złotych dwadzieścia, po groszy sześć jedna 
wyszła. Owoce kupiono, takoż jakieś gniłki. 

9  PAźDZIERNIKA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przybył furman uparty, nie chciał inaczej, musiano jemu 
postąpić złotych dwieście dwadzieścia. Koni ma dać dziewięć i brykę po-
rządną. Napisano kontrakt i po obiedzie podpisano. Deszcz drobny padał 

1 Most Karola (czes. Karlův most, niem. Karlsbrücke) – na Wełtawie w Pradze łączący dzielnice 
Malá Strana i Staré Město, początkowo nazywano go Kamiennym lub Praskim Mostem. Most ma 
516 metrów długości i 9,5 metra szerokości, a jego budowę rozpoczęto w 1357 roku. Na jednej 
z balustrad umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą św. Janowi Nepomucenowi – 20 marca 
1393 w tym miejscu według tradycji wrzucono go z rozkazu króla Wacława IV do Wełtawy.
2 Wełtawa (czes. Vltava, niem. Moldau) – najdłuższa rzeka w Czechach, a zarazem lewy, najwięk-
szy dopływ Łaby.
3 Na prawym marginesie: most praski murów szeroki kroków dwadzieścia, długi kroków osiem-
set dziewięćdziesiąt, przez Mołdawę, tam statui dwadzieścia osiem, miejsce św. Jana utopu obwie-
dzione. Rzeki szerokość. Niezidentyfikowany podpis osby, która dokonała tych dopisek.
4 Kampa – do XIV w. wyspę tę zwano Ostrowem, czasem określana też mianem Praskiej We-
necji, ze względu na malownicze domki i młyny, których mury wyrastają tam wprost z wody. Leży 
pomiędzy kanałem Čertovka a nurtem Wełtawy.

ILUSTRACJA NR 10. Karta 24 rękopisu. BLAN, F17-14
10 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 24 lapas. LMAVB RS, F17-14
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tegoż dnia, ale ustał. Najęto karetę na komedię, na którą o piątej godzinie 
pojechali, pierwej nająwszy lożę, za którą złoty 1 zapłacono, a z furmanem 
(12 zł). Trwała aż do wpół do dziewiątej. Miał być cesarz, który był z Pragi 
wyjechał i znowu powrócił, ale nie był. Theatrum1 jest obszerne dość, loży 
też dość mające, gdzie w środku naprzeciw theatrum jest loża przyozdobiona 
arcybiskupa. Trzy theatra2 na ten czas były w Pradze, ale to najlepsze, gdyż 
aktorzy w wielości i osobach drugich przewyższali.

10  PAźDZIERNIKA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pojechali na mszę świętą do Kapucynów niedaleko na-
szej stancji, gdzie nabożeństwo odprawiwszy powrócili do stancji, furma-
na zamówiwszy na poobiedzie, aby na trzecią przyjechał godzinę. Pogoda 
[k. 24 v] służyła piękna, słońce trochę parzyło. Po obiedzie pojechali na 
zamek do kościoła, gdzie leży ciało św. Jana Nepomucena3. Kościół ten jest 
wielki, ale tylko do połowy skończony od dawnych czasów. W środku jest 
wielkie mauzoleum, gdzie cesarze leżą, po prawej stronie kaplica św. Wacła-
wa, gdzie też ciało jego leży. Pokazywano miejsce, gdzie przedtem leżało. 
Antabę całują ludzie tę samą, za którą się trzymał św. Wacław4, przy koście-
le kiedy był zabity. Na środku po prawej stronie wielkiego ołtarza stoi grób 
św. Jana, gdzie na dwóch stronach msze odprawują się. Trumna jest srebrna, 
którą utrzymują aniołowie czterej w osobie człowieka ze srebra. Wiele lamp 
wisi srebrnych i codziennie palą się i wszystkie osobliwości pokazywano, 
tylko język św. Jana nie mogli, gdyż z ceremonią być to powinno, a kanonik 
mający klucze nie znajdywał się. Przed kościołem osobna jest kaplica, gdzie 
ma leżeć ciało św. Wojciecha, ten kościół jest na Hradeszyn 5 [s] na wyso-
kiej górze, dokąd dla pieszych obszerne są schody, a jechać trzeba w górę  

1 Stavovské divadlo (Teatr Stanowy) – najsłynniejszt teatr w Pradze, zbudowany w XVIII wieku 
w stylu klasycystycznym.
2 Na prawym marginesie: theatra 3.
3 Na prawym marginesie: kościół w Pradze św. Jana Nepomucena. Kościół św. Jana na Skałce 
(czeski: Kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce) – kościół w Pradze, w dzielnicy Nowe Miasto.
4 Na prawym marginesie: antaba św. Wacław.
5 Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha – siedziba arcybiskupów praskich. W 1039 roku złożo-
ne tu zostały relikwie św. Wojciecha złupione przez księcia Brzetysława I z Gniezna.

naokoło. Piękny bardzo prospekt jest, całe prawie miasto widzieć, wszystkie 
pałace, ogrody, przyległe winnice. Przy kościele jest zamek cesarski 1 wspa-
niały, niedaleko pałac arcybiskupa i wiele innych pałaców grafów i książąt, 
gdyż na tej górze jeszcze daleko miasto się ciągnie. Przed szóstą powrócono. 
Wieczorem z harfą i skrzypcami nadeszli (4 zł, 24 gr.), czas jaki grali potem 
w karty grając czas trawili.

11  PAźDZIERNIKA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Najęto karetę i pojechali znowu do kościołów różnych. Byli 
najpierwej do zamku, byli w kościele św. Wita, też same osobliwości ogląda-
li, potem w kościele św. Girzego2, takoż Maltezów3, troje jest ciemnych, ale 
przyozdobionych, potem dawnym jezuickim, ten jest wcale piękny. Ściany 
całe łysną się jak marmurowe. Takoż w kościele Św. Ducha4. Ten jest najdaw-
niejszy kościół, gdzie grób Tychona, wielkiego filozofa5. Takoż pokazywa-
no ambonkę, na której św. Jan kazanie miewał6. W kościele św. Jakuba7, ten 
jest wielki i długi, gdzie Najświętszej obraz cudowny wisi, przy obrazie ręka 
ludzka sucha. Złodziej okraść chcący zatrzymany był za tę rękę, aż nadeszli 

1 Zamek na Hradczanach, (cz. Pražský hrad) w Pradze w dzielnicy Hradczany, dawna siedziba kró-
lów czeskich. Istniejący od wieku X, kilkukrotnie przebudowywany, wiele elementów barokizowanych. 
2 Bazylika św. Jerzego (czes. bazilika sv. Jiří), romański kościół znajdujący się na praskich Hrad-
czanach, pochodzący w X wieku, po 1500 roku od strony południowej został wybudowany rene-
sansowy portal, w którego tympanonie przedstawiona jest scena walki św. Jerzego ze smokiem. 
Około roku 1670 zbarokizowano całkowicie zachodnią fasadę kościoła. W XVIII w. z kolei powsta-
ła kaplica św. Jana Nepomucena.
3 Kościół Najświętszej Marii Panny pod Łańcuchem (czes. Kostel Panny Marie pod Řetězem) – 
kościół założony został w XII wieku jako świątynia romańska przez Joannitów i należał do zespołu 
obwarowań ich zakonu. W XIII wieku powstało wczesnogotyckie prezbiterium, a w wieku XIV 
dwie, nigdy ostatecznie nie ukończone, wieże oraz łączący je przedsionek. W wieku XVII prezbite-
rium przebudowano w stylu barokowym. Na ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający 
Madonnę adorowaną przez rycerzy maltańskich autorstwa Karela Škréty.
4 Kościół św. Ducha (czeski: Kostel svatého Ducha) – jest to gotycka jednonawowa świątynia z 
drugiej połowy XIV wieku. Kościół pierwotnie stał obok klasztoru Benedyktynów, który powstał 
wraz z tą świątynią.
5 Na prawym marginesie: Tychona grób.
6 Na prawym marginesie: ambona św. Jana.
7 Kościół św. Jakuba (czeski: Kostel svatého Jakuba Většího) – wybudowany w stylu gotyckim, 
później przebudowany w stylu barokowym. Jest trzecim najdłuższym kościołem Pragi i ma status 
bazyliki mniejszej.
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ludzie. Tę uciętą na pamiątkę chowają1. Wiele też pięknych pałaców różnych 
wielkich czeskich panów widzieli i kościoły, gdyż w tym mieście rachują ko-
ściołów różnych dziewięćdziesiąt dwa, klasztorów, prócz skasowanych jezu-
ickich trzydzieści siedem, w tych po Jezuitach we dwóch kazarnię zrobili, 
jeden zaś został się dla profesorów2 [k. 25] wszelkich nauk. A że zbliżało się 
południe, powrócili do stancji. Kazano znowu o drugiej godzinie przyje-
chać furmanowi. Po obiedzie znowu pojechali na Nowe Miasto, gdzie też 
wiele pałaców jest i kościołów, widzieć duże, dawne Collegium Jezuickie3, 
ale na kazarnią obrócone. To jest arcydługie, a na rogach dwa kościoły. Po-
jechali na Wiszochrad4. Przy samych miejskich murach jest cekhauz, gdzie 
prochy i potrzeby wojenne znajdują się, przy tym na tejże górze kościół św. 
Piotra i Pawła5, gdzie kolumna na trzy części stłuczona leży z Rzymu6 przez 
diabła przyniesiona7. Historia też za szkłem opisana, takoż na obrazie wy-
malowana. Z tej góry takoż piękny prospekt, całe miasto widzieć można. 
W Nowym Mieście wcale szerokie są ulice, kamienice obszerne i piękne. 
Najbardziej całą Pragę zdobią kościoły i pałace. Państwa wiele, gdyż na 
zimę zjeżdżają się do miasta z dóbr swoich. Wieczorem znowu byli na ko-

1 Na prawym marginesie: ręka sucha przy ołtarzu NMP.
2 Na prawym marginesie: w Pradze kościołów dziewięćdziesiąt dwa, a klasztorów trzydzieści 
siedem prócz jezuickich.
3 Clementinum (Klementinum) – barokowy budynek dawnego kolegium jezuickiego znajdujący 
się na Starym Mieście w Pradze, w pobliżu Mostu Karola. Zakon Jezuitów sprowadził do Pragi w 
1556 cesarz Ferdynand I Habsburg. W pobliżu Mostu Karola oddał im zabudowania byłego klasz-
toru dominikańskiego św. Klemensa. Miejsce to stało się centrum Jezuitów w Czechach. Zakonnicy 
zadbali o budowę nowego kościoła św. Salwatora (1578, kopuła ukończona w 1648) a także o prze-
budowę gotyckiego kościoła św. Klemensa (na początku XVIII w.). Wzniesiono także dwie kaplice: 
włoską (XVI w.) oraz zwierciadlaną (XVIII w.). W kompleksie znalazły się także szkoła, kolegium, 
biblioteki, ale także teatr i obserwatorium astronomiczne. Zakon skasowany w 1773 roku.
4 Wyszehrad (cz. Vyšehrad – wysoki gród, zamek) – wzgórze na terenie dzisiejszej Pragi, na pra-
wym brzegu Wełtawy.
5 Kościół św. Piotra i Pawła na Wyszehradzie w Pradze – wzniesiony pierwotnie w XI wieku z 
polecenia Wratysława II, w XIII wieku uległ spaleniu. Obudowany za panowania cesarza Karola 
IV Luksemburskiego w stylu gotyckim, a następnie w latach późniejszych przebudowany w stylu 
neogotyckim. Wnętrze kościoła jest ozdobione secesyjnymi malowidłami. W kościele znajdują się 
relikwie św. Walentego.
6 Rzym (wł. Roma) – stolica Włoch, miasto w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad 
Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica 
i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum.
7 Na prawym marginesie: kolumna, którą diabeł przyniósł.

medii, gdzie też cesarz był przytomny w loży jednej grafowej przy theatrum 
w pierwszej, ale nie był na całej komedii, pierwej wyjechał. 

12  PAźDZIERNIKA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Znowu zamówiono furmana (7 zł), jakoż też pojechali znowu 
przez całe miasto i most i niedaleko zamku, gdzie na jednym pałacu zamiast 
dachu ogródek widzieć było. Takoż pałace Lichtensteina1, Wallensteina2, 
Schwarcenberga3 wszystkie wspaniałe, ostatniego rachują okien wiele dni 
do roku4. Byliśmy na Hradyszynie [s] w kościele księży Premonstratensów5, 
gdzie w środku kościoła jest grób św. Norberta6, po stronach kilka kaplic, 
cały kościół pięknie przyozdobiony i bogato na wesołym miejscu i jasny. Ta-
koż przy murach miejskich powracając widzieli kolumnę. Gdzie stoi ma być 
to miejsce, gdzie w roku 921 księżnę Drahomirę w pogaństwie zostającą i ka-
tolików prześladującą ziemia otworzywszy się z końmi i karetą pożarła7. Była 
to matka świętego Wacława. Byli potem w kościele Karmelitanek8. Ten mały 

1 Barokowy pałac w Pradze nad brzegiem Wełtawy, dawna rezydencja Lichtensteinów – powstał 
w 1541 roku, potem był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie pełni funkcje kulturalne jako 
rezydencja dla najważniejszych gości rządu Czech.
2 Pałac Waldsteina – jeden z największych w Pradze, którego budowę rozpoczęto w 1621. Al-
brecht von Wallenstein, dowódca wojsk cesarskich, wyburzył na zakupionym przez siebie terenie 
25 domów, aby wznieść rezydencję. W pałacu mieści się obecnie czeski senat. Równie efektowne są 
otaczające zabudowania ogrody (Valdštejnská zahrada) ze sztucznymi grotami skalnymi.
3 Pałac Schwarzenbergów w Pradze (pałac Lobkowiców) – renesansowy pałac na Hradčanach, 
którego budowę rozpoczęto w drugiej połowie lat 40. XVI w., a zakończono około roku 1567.  
W 1719 budowlę odziedziczył książę Adam Franciszek Schwarzenberg.
4 Na prawym marginesie: w pałacu okien ile dni w roku.
5 Klasztor norbertanów na Strahowie (czes. Strahovský Klášter) – na Hradczanach w Pradze, 
założony w 1140 na regule benedyktyńskiej, ufundowany przez księcia Władysława II. Położony na 
szczycie wzgórza, na zachód od Zamku Praskiego. Jeszcze w tym samym roku (1140) zmieniono 
go na premonstratensów, których siedzibą pozostaje (z przerwą w latach 1950–1989) do dnia dzi-
siejszego. W roku uroczystego przeniesienia relikwii św. Norberta (1627) z Magdeburga, Strahow 
stał się głównym klasztorem Premonstratensów. Obecne założenie klasztorne reprezentuje styl 
barokowy z drugiej połowy XVII w. i należy do najstarszych budowli romańskich w Europie.
6 Na prawym marginesie: Hradeszyn, gdzie św. Norberta grób.
7 Na prawym marginesie: Drahomirę ziemia pożarła.
8 Kościół św. Józefa (czeski: Kostel svatého Josefa) – kościół w Pradze w dzielnicy Malá Strana. 
Jest to centralny budynek w stylu barokowym, zbudowany w latach 1686–1692 przez architekta 
Abrahama de Parigi, na ulicy Josefské. Został zbudowany w klasztorze Karmelitek, który istnial tu 
aż do roku 1782, kiedy to zastąpił je Instytut Błogosławionej Dziewicy Maryi.



129128

jest, ale piękny. Po prawej stronie wielkiego ołtarza za kratą firanką zasłoniętą 
zakonnica zmarła siedzi na krześle. Całe ciało jest, habit co rok odmieniają. 
Miała być w kolorze jak żyjąca, zakonnice obmyli winem, z tej przyczyny 
sczerniała1. Doznają ludzie za jej przyczyną cuda, gdyż za życia świętobliwie 
żyła. Dano obrazki jej i książkę [k. 25 v] jej opisujące życie i cuda. Powrócili 
potem do domu będąc w różnych przedtem kościołach, a z tego wyjechaw-
szy już drugie zamknięte, inne zamykające znaleźli. Praga jest wielkie miasto 
dość, w tej wielkości ufortyfikowane murem mocnym i wałem, chcąc tę sze-
roką fosę napełnić można wodą. W tymże samym mieście znajdują się cztery, 
czyli na cztery miasta dzieli się: Stare Miasto2, Nowe Miasto3, Małe Miasto 
czyli Małą Stronę4 i Hradszyn5 6. Wkoło miasta będzie na trzy mile, osobno 
jest też Miasto Żydowskie7, te jest obmurowane i na noc zawsze bywa za-
mykane, że żaden wynijść nie może. W tym są wcale wąskie ulice i nieczyste. 
Żydów rachują na szesnaście tysięcy8. Zegar mają na wieży synagogi z licz-
bą żydowską. Wielkie kramy na Starym Mieście mają Żydzi i różnych towa-
rów złożenie. Do tych w dzień z swego miasta wychodzą i szachrują, a na 
noc powracają do mieszkania. Wszystkich rzeczy dostać można, na osobnych 
rynkach i placach osobne rzeczy przedają i prawie zawsze jak jarmark. Po 
obiedzie układano rzeczy w dalszą w determinowanym jutrzejszym chcąc 
udać się drogę. Brykę też potężną przyprowadził furman, ale pakowanie rze-
czy odłożono do dnia jutrzejszego. Przysposabiano się też na drogę w niektó-

1 Na prawym marginesie: u Karmelitanek zakonnica siedzi zmarła w krześle.
2 Stare Miasto – ta część Pragi sięga początkami XII wieku, kiedy to miasto zaczęło się rozra-
stać wokół targu.
3 Nowe Miasto –ta część Pragi została założona przez Karola VI w latach 40. XIV wieku – mia-
sto wykroczyło poza obszar organiczony fosą i murami.
4 Mała Strana (niem. Kleinseite, pol. Małe Miejsce) – część miasta rozbudowująca się od 
XIII wieku.
5 Hradczany (dawniej Hradczyn, czes. Hradčany, niem. Hradschin, także Burgstadt) – powstała 
w XIV w. „królewska“ dzielnica na zachodnim, wysokim brzegu Wełtawy w Pradze.
6 Na prawym marginesie: z czterech miast składa.
7 Dzielinca żydowska w Pradze Josefov (nazwa na cześć Imperatora Józefa II, którego reformy 
wspomogły praskich Żydów) leży pomiędzy Rynkiem Starego Miasta i Wełtawą. Istniała już w 
XI wieku, a w 1215 roku dzielnicę żydowską otoczono murem i na mocy postanowień soboru 
laterańskiego II nazwano gettem.
8 Na prawym marginesie: Żydów 16000.

re rzeczy. Kupiono dwie szynki funt1 po dwa szóstaki, owoców różnych i inne 
potrzeby. Ponieważ już czas następował, w który częste bywają powietrza od-
miany, ażeby za pogodnych dni można stanąć w Wenecji, spieszyli wyjechać. 
Dość w tym mieście jest wesoło. Stancja nasza przy kościele Hibernów dość 
miała piękny widok oraz w ulicy, gdzie przyjeżdżający do Pragi tym gościń-
cem, którym my przyjechali, a ten jest też z Wiednia, wiele przyjeżdżających  
widzieć było można. Jakoż plac, gdzie żołnierze na paradę zbierali się w 
oczach był, ludzie za miasto do winnic, ogrodów idący na spacer, tędy prze-
chodzić musieli, częste do widzenia odmiany prezentowali się. Drożyzna też 
nie jest, wszystkiego dostać można, jednak jak mówią, że jeszcze dawniej, 
przed lat kilka tak nie było jak teraz. [k. 26] Kupiono też na drogę dwa funty 
kawy u tegoż gospodarza, gdzie stali. Ma on sklep korzenny, funt kawy złoty 
jeden, groszy dziesięć, cukru funt złoty jeden, groszy osiemnaście, te takoż w 
Pradze drogie. Tenże gospodarz trzymał garkuchnię, wiele na dole świeckich 
księży, oficerów, co dzień na obiad zbierają się, po osiemnaście groszy od 
osoby płacą, jedzenie piękne, nazywają stół oficerski, w kilku na dole izbach 
zawsze stoły nakryte. Przyjechał też pan do tej austerii z żoną i stanęli na 
tymże piętrze w tylnych dwóch pokojach. Wieczorem w karty zabawili. Bie-
lizna i surdut (8 zł).

13  PAźDZIERNIKA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano nadesłał furman ludzi do pakowania na brykę rzeczy, te 
poznoszono i upakowano. Wysłano kupić jeszcze zwierzynę, pieczenie jele-
ni, takoż kuropatew parę po cztery szóstaki, drozdów. Pokazywał gospodarz 
medycynę skuteczną na różne choroby z książką przyłączone, te dla próby 
kupiono. Uczyniono też porachunek, tak za rzeczy brane w sklepie, wino, 
obiady i stancję. Temuż za dni dziesięć i brane rzeczy zapłacono (99 zł), prócz 
tego na inne potrzebne rzeczy, jako też sukno brane na surdut wydano furma-
nowi (10 zł). Na tego kontrakt wyliczono złotych pięćdziesiąt (450 zł). Przy-
był abszytowany oficer rekomendujący się w podróż w kompanii, ale podzię-
kowano jemu, że miejsca nie było w pojazdach, a tak zaspokojony odszedł.  

1 Funt – miara masy; 1 funt=2 grzywny= 0,4058 kg.
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Czasu obiadu furman przyprowadził konie, a cztery za miasto wysłał dla ma-
jącej nastąpić złej drogi, czyli gór przykrych, aby z miejsca lżej było na drugie 
konie, póki się nie wciągną, w dalszą podróż. Po obiedzie przynieśli na sprze-
daż różne złote dywizki. Te niedrogie były. Niektóre kupiono. Wszystkie rze-
czy poznoszono i upakowano, już w gotowości było wszystko, gospodarstwo 
nadeszli na pożegnanie, zapraszali na drugi raz. Lokaj na jedno oko ślepy 
domowy, którego nie bardzo potrzebowano, odebrawszy z łaski co dano, po-
czął wymysły czynić, znowu jemu przyłożono (18 zł). [k. 26 v] Pożegnawszy 
się z gospodarstwem, przed domem zebrało się ludzi patrzących na wsiada-
jących. Wsiadłszy pojechali Nowym Miastem ku bramie, którą jechaliśmy dla 
widzenia kościoła św. Piotra i Pawła. Za bramą drugą ufortyfikowanie miasta 
z tej strony lepsze było, podwójne okopy i mury. Całe prawie miasto widzieć 
było przez przeciąg drogi, która nie bardzo dobra była. Było kilka pałacyków 
małych kupieckich widzieć. Przed tymi kalckop [?] kościółek i św. Mauryce-
go. Dalej jadąc po lewej stronie większy pałac z folwarkiem, gdzie i kościół 
był, nazywające się kontrakcje grafa Golcza. Dalej po prawej ręce takoż pałac 
przy drodze stał. Jedną górę do zjechania wcale przykrą mieliśmy i długą, a 
drugie góry lubo były, jednak nie przykre. Przybyli na cesarską drogę, ale nie 
długo była, znowu na ordynaryjną wpadli i przyjechali do Jesnicz1 o godzinie 
siódmej2, gdzie na górze stancję osobną dostali, a że poczta w tejże samej 
karczmie była, więcej pokojów nie puszczono. Była druga karczma, ale już 
zajechana. Domostwa dobre ta wieś miała, ale więcej mizernych.

14  PAźDZIERNIKA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tam przenocowawszy rano strawne dano lokajom (8 zł, 10 gr.), 
po kawie zapłaciwszy za nocleg (1 zł, 29 gr.), wpół do ósmej wyjechali dro-
gą ordynaryjną, równiną jadąc góry wkoło wydające mgłę, jako też doliny, 
ale nie poszli w górę, ale za podniesieniem słońca opadły. Można byłoby 
widzieć, ale te mgły przeszkadzały. Wiele jednak miedzy górami kościołów 
osobliwie po stronach widzieć było. Przy drodze stał kolos, na którym wyro-

1 Jesenice – miejscowość i gmina w okręgu Praga – Zachód.
2 Na prawym marginesie: 2.

biony był obraz, bo był z kamienia, rozbiegłe konie i wywrócona kareta, na 
drugiej stronie herb i opisanie. Żałowaliśmy, że nie przeczytano. Wiele gór 
przejechaliśmy, były i przykre wiele, dwie góry kamieniste i długie, jedna za 
wsią wraz poczynająca się i przez las aż do drugiej wsi ciągnąca się, gdzie od 
karczmy znowu z góry przyszło takoż kamienisto. Byli w wielu miejscach lu-
dzie poprawiający, znać że gorsza jeszcze droga była. Przejechawszy karczem 
cztery i wiele wsi i kościołów po stronach miedzy górami widząc, przybyli 
do Neseebek1, gdzie też stacja pocztowa była2, ale nie w tej karczmie, ale  
osobnym domu, gdzie kupione kuropatwy piec kazano, gotowane zaś od nich 
kupiono. Austeria porządna była, wprędce jedzenie dali, gdyż po dwunastej 
stanęliśmy. Potem na dalszą podróż pieczeń jelenią piec kazano, tę z sobą za-
braliśmy, po obiedzie zapłaconym (3 zł, 19 gr., 1 ½ szeląga) furmanie gotowi 
byli, więc o trzeciej godzinie wyjechaliśmy trochę równiną i przyjechaliśmy 
do miasteczka [k. 27] Porzycz3. Przed samym miasteczkiem most przez rzekę 
Sazawa4 wąski, drewniany, dachem nakryty po lewej stronie. Z jednej strony 
Sazawy5 folwark, a z drugiej kościół. Domy w miasteczku małe, murowane, 
za nim kościółek św. Prokopa6. Mówili ludzie, że w tym miasteczku przeby-
wał za życia św. Prokop7. Wyjechawszy wraz góry poczynały się, w jednym 
miejscu droga była cesarska, ale niedługo. Były widziane pałace dwa, ale ten, 
co z prawej strony, z daleka stał, potem niedaleko niego jechaliśmy. Po wsiach 
domy dość mizerne były, a dla tych gór niewesoły kraj. Żyta po tych górach 
jednak pięknie wschodziły. Drogą cesarską przejechaliśmy do miasteczka  

1 Nespeky – miasto w Czechach w okręgu Benešov, w kraju środkowoczeskim.
2 Na prawym marginesie: 2.
3 Poříčí nad Sázavou – miasto w Czechach w okręgu Benešov, w kraju środkowoczeskim.
4 Sázava (niem. Sasau lub Sazawa) – rzeka o długości 218 km w Czechach, w krajach Wysoczyzna 
i środkowoczeskim, dopływ Wełtawy.
5 Sázava (niem. Sasau) – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim.
6 Kościół św. Prokopa w Sázavie – należący do Benedyktynów kościół nigdy nie został dokoń-
czony, budowę zatrzymano definitywnie na początku XV wieku w trakcie wojen husyckich, kiedy 
to klasztor został spalony a zakonnicy wygnani (klasztor w Sazawie założony został w 1032 roku, 
wkrótce przejęty przez Benedyktynów, pierwszym jego opatem był pustelnik Prokop, późniejszy 
święty czeski.). Z okresu gotyku zachowała się monumentalna część kościoła św. Prokopa, kaplica 
opacka, krypta gotycka i fragment sieni kapitulnej. W XVII wieku klasztor został przebudowany w 
stylu barokowym, ale w 1785 roku w związku z reformą józefińską nastąpiła jego likwidacja.
7 Na prawym marginesie: w Sazawie bywał św. Prokop.
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Beneszau1. To dość mizernie zamurowane ma jednak wkoło mury i okop. W 
tym widzieć klasztor i kościół2, mówiono, że księży Pijarów. To przejechaw-
szy drogą ordynaryjną, ale dobrą, pojechali i minęli jedną karczmę, że miała 
być niewygodna. Dalej jadąc noc nadeszła, tylko od miesiąca trochę widno 
było. Koło jednego stawu niżej leżącego jechali, ten do grafa należał. Potem 
udali się na groblę i dużą, gdzie po lewej ręce był duży młyn i staw wielki, 
ten do księży serwitów należał. Potem koło tegoż stawu jadąc przybyli do  
Bistrzyc3, gdzie dwie czyli trzy karczmy i osobno poczta4, kościół5 i niektó-
re domostwa lubo niewysokie, ale dobrze zabudowane, drugie po końcach 
dość mizerne, niektóre drewniane. Tam mieliśmy dwie stancje osobne i wy-
godnie przenocowali.

15  PAźDZIERNIKA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Za nocleg zapłaciwszy (3 zł, 6 gr.) kwadrans na siódmą wy-
jechali i wraz na drogę wjechali cesarską. Lubo niektóre góry były wysokie, 
jednak długie, przez to nieprzykre zdawały się. Widok równy był między 
górami, ale rzadko wsie i miejscami kościoły. Karczmy przejechawszy dwie 
przybyli do miasteczka Woticz6, w którym kamieniczki małe, rynek czwo-
rograniasty, w mieście kościół parafialny7, dla proboszcza zabudowanie do-
bre i obszerne lubo w tym kraju wszędzie piękne. Z drugiej strony kościół8  

1 Benešov (niem. Bentschen lub Beneschau) – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim.
2 Klaszto i kościół księży Pijarów w Benešov – w 1703 roku założono w Benešov kolegium 
Pijarów. W latach 1705–1715 wybudowano kościół pw. Swiętej Anny.
3 Bystřice u Benešova – miasto w Czechach, w powiecie Benešovw kraju środkowoczeskim. Na 
prawym marginesie: Bistrzyc.
4 W Bystřicach poczta była wcześniej niż w pobliskim Benešov. 
5 Być może kościół św. Mikołaja w Bystřicach zbudowany w drugiej połwie XIII wieku, po po-
żarach w 1420 i 1648 wielokrotnie przebudowany, wnętrze zachowane jednak w stylu barokowym. 
Na prawym marginesie: 2. 
6 Votice (niem. Wotitz) – miasto w Czechach, w kraju środkowoczeskim. Na prawym marginesie: 
Wotijcz.
7 Kościół parafialny św. Wacława w Votice wybudowany został około 1200 r. w stylu gotyckim, 
w 1731 r. przebudowany w stylu barokowym.
8 Kościół klasztorny księży Franciszkanów w Votice zbudowany został w 1629 roku, obecny 
budynek pochodzi z lat 1766/71. Ołtarz główny barokowy przedstawiający modlącego się św. Fran-
ciszka z Asyżu pochodzi z 1722 r.

i klasztor księży Franciszkanów1, jak w tym kraju, a po naszemu Bernardy-
nów, z lewej strony, a z prawej Grób Pański2 tym kształtem jak w Jerozolimie 
z ciosanego kamienia i wieszka w słupach z kopułą, wkoło obmurowane. 
Za tym w górę wysoką, lecz długą pojechali drogą cesarską. Przejechawszy 
przybyli do drugiego miasteczka Meczen3, ale mizerniejsze od przeszłego, 
gdyż za nim wielka była góra, że od karety [k. 27 v] konie lejcowe przyprzę-
gać trzeba było do bryki. Jak dnia wczorajszego takoż na jedną górę, potem 
takież mając widzenie gór i lasów, przybyli do karczmy osobno stojącej pod 
górą. Nazywa się Nowa Hospoda4, do landtadwokata w Pradze rezydujące-
go p. Morbacha, jak w tych krajach dość mizerna, gdyż pokojów osobnych 
nie było. Obiad zjadłszy przez gospodynię gotowany jako i w drugich au-
steriach, za ten zapłaciwszy (1 zł, 4 gr.) w dalszą o godzinie trzeciej udali się 
drogę. Gdzie za karczmą był most, od którego droga cesarska znowu po-
czynała się w górę prowadząc, miło jadąc było z widoku z lewej strony. Pole 
z prawej, mały lasek górką, a dołem łąka długo ciągnąca się, ale to jedną 
karczmę w wiosce minąwszy, ta droga nad tą łąką i laskiem przezroczystym 
przez niemały przeciąg była, a środkem łąki mała rzeczka swoim torem 
szła. Potem do wsi przybyli. Do książęca, którego nazwać nie umieli, nale-
żała, z lewej strony w lesie po pół ćwierci mili dwa kościoły i Pisten5 zamki 
do tegoż księcia należące. Z prawej strony, ale odległej naprzeciw równie w 
lesie takoż był kościół i zamek Horynowa6 toż samo w lesie. Dalej przybyw-
szy pod miasto Tabor7, przed miastem w polu stało wozów sześćdziesiąt  

1 Klasztor księży Franciszkanów w Votice założony zotał przez Sezima z Vrtby w 1627 roku.
2 W Votice znajduje się Kopia Grobu Świętego w Jerozolimie z 1685 roku, która stoi na miejscu 
dawnego cmentarza Franciszkanów.
3 Miličín – miasto w Czechach w powiecie Benešov w kraju środkowoczeskim. Na prawym mar-
ginesie: Meczen.
4 Być może chodzi o wieś Hoštice (Nemyšl) – w Czechach, w kraju środkowoczeskim, w powie-
cie Tabor, w gmnie Nemyšl.
5 Być może chodzi o zamek stojący po drugiej stronie rzeki Luznice niż wieś Náchod (u Tábora), 
nieco mniejszy niż ten w Náchodzie, zwany Příběničky lub Hrádek, lub też o zamek Příběnice z 
XIII wieku znajdujący się 10 km od miasta Tabor.
6 Być może chodzi o miejscowość Náchod (u Tábora) – wieś w Czechach, w kraju południowo-
czeskim, w gmnie Tabor, w której znajdował się gotycki zamek z XIII wieku.
7 Tabor (czes. Tábor, niem. Tabor) – miasto w Czechach nad rzeką Lužnice (dopływ Wełtawy), 
w kraju południowoczeskim. Na prawym marginesie: Tabor.
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kilka wiozących do Budweys1 amunicję jak jedni mówili, a drudzy, że rze-
czy do naprawy. Wieczorem zbliżyli się do miasta, do którego długą i wy-
soką groblą jechali. Z lewej strony staw duży, z prawej dół ciągnący się 
koło miasta. Na przedmieściu w austerii dużej stanęliśmy. A że już wpół 
do siódmej godziny było, miasta nie widzieli, gdzie osobną stancję dostali 
i spokojnie przenocowali. W karczmie na dole znalazł się złodziej i nocu-
jących okradł. Żołnierzowi prócz innym ludziom różnych rzeczy, trzewiki 
zabrał, że z rana nie miał w czym pójść. 

16  PAźDZIERNIKA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstaliśmy dla raźniejszego wyjazdu, zapłaciwszy za nocleg 
(2 zł, 27 gr.), po kawie wyjechali kwadrans na siódmą godzinę, wraz tym przed-
mieściem, a w mieście nie byli. Kościoły widzieć było dwa małe, jeden wielki2, 
a za miastem klasztor i kościół3 księży augustianów Bosych4. Jadąc dalej nic 
osobliwego nie widzieli, tylko góry, po stronach lasy i rzekę Raznicę5 przez całą 
prawie drogę często widzieli. Przybywszy do wsi, którędy taż [k. 28] rzeka prze-
chodziła i w jednym miejscu była dla młyna podniesiona, spadająca woda pięk-
ną czyniła kaskadę. Ta wieś kościelna była długa i dobrze zabudowana. Potem 
przybyliśmy do miasteczka Sobiesław6, gdzie praesidium granadyrowie trzymali. 
To miasteczko dość długie było, w rynku kamieniczki lubo niewysokie, ale 
obszerne mające. To przejechawszy równą drogą jadąc, tylko w stronach góry, 
lasy i pomienioną rzeczkę, kilka wiosek było miedzy górami. Przybyli potem do  

1 Czeskie Budziejowice (czes. České Budějovice, niem. Budweis) – miasto statutarne w południo-
wych Czechach, jest stolicą kraju południowoczeskiego, okręgu terytorialnego kraj południowocze-
ski, powiatu Czeskie Budziejowice.
2 Kościół parafialny w Taborze późnogotycki z przełomu XV/XVI w. p. w. Przemienienia Pań-
skiego, w 1677 roku dobudowana barokowa kopuła w gotyckiej wieży kościoła.
3 Kościół klasztorny i klasztor księży Augustianów Bosych w Taborze pw. Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny zbudowany został w stylu klasycznego baroku w latach w 1642–1666.
4 W tekście znajduje się w tym miejscu znak graficzny wyobrażający pochylony krzyż równora-
mienny wpisany w okrąg, najwyraźniej powiązany ze słowem „vide“ na prawym marginesie.
5 Lužnice (niem. Lainsitz) – rzeka w północnej Austrii i na południu Czech, w dorzeczu Łaby, 
prawy dopływ Wełtawy; nad rzeką leży m. in. miasto Tábor.
6 Soběslav (niem. Sobieslau) – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim. Na prawym 
marginesie: Sobiesław.

miasteczka Wesely1, gdzie tę rzekę mostem przejechali. W rynku stanęli w au-
sterii o godzinie trzy kwadranse na pierwszą godzinę, obstalowali obiad, który 
wprędce sporządzono. W osobnym pokoju jedliśmy, czasu obiadu pojazdy, 
czyli wozy z amunicją przybyły z Taboru i za miasteczkiem w polu stanęły. 
My obiad zjadłszy i zapłaciwszy i kupione frukta (4 zł, 3 gr.), trzy kwadran-
se na czwartą wyjechali z miasta tego, w którym takoż w rynku obszernym 
kamienice obszerne, ale niewysokie, na jednym dach kształtem włoskim, na 
przedmieściach domostwa mizerniejsze. Wyjechawszy za miasteczko znowu 
drogą cesarską i piękną równiną jechali aż do jednej wioski, gdzie kapliczka 
była. Znać, że czasami mszę w niej odprawowano, zamknięta jednak była. W 
tej wsi zabudowanie dobre, do każdego podworca gospodarskiego brama jak 
do austerii. Za tą wielkie było jezioro i okrągło rozciągłe, na którym dzikich 
gęsi wielka moc była. Za tym kościołem kościół duży stał i zamek czyli klasz-
tor. Jadąc wiele na kilkaset gęsi dzikich leciało w wielu stadach i niektóre po 
polu chodziły żerując. Przejechawszy drugą wieś równie jak pierwszą dobrze 
zabudowaną polami jadąc wieczorem przybyli do wsi kościelnej Szewetyn2 
wpół do siódmej. Groblą wysoką koło stawu do tej wsi wjechali3, do księcia 
Szwarcenburga4 należącej. Za kościołem w austerii stanęli, do której bryka nie 
wlazła, ale na podwórzu z karetą stała i furmanie najęli wartownika. Osobno 
jedną izbę dostali. Podzieleni nocowaliśmy, w szynkowni jedni. Wysłano do 
księdza proboszcza, aby o siódmej godzinie pozwolił z rana mszę św. odpra-
wić, w czym łatwość uczynił. Z Tabora ćwierć mili ujechawszy5 wielkie rudera 
i stare mury po części widzieli koło drogi. Na tym miejscu stare było miasto 
Tabor, ale czasu rewolucji przez Żyszkę6 i zrujnowane zostało. Te znaki miasta 
znaczne były, nie tylko fundamenta, ale mury jeszcze stały różnie i kościoły. 

1 Veselí nad Lužnicí (niem. Wesseli an der Lainsitz) – miasto w Czechach, w kraju południowo-
czeskim. Na prawym marginesie: Wesely.
2 Ševětín – miasto w Czechachw powiecie Budejovice w kraju południowoczeskim.
3 Na lewym marginesie: 4 ½.
4 Być może Józef  Adam Schwarcenberg (1722–1782) – który od 1741 roku zarządzał zamkiem 
Schwarzenberg w pobliskiej miejscowości Hluboká nad Vltavou.
5 Na prawym marginesie znak graficzny pochylonego krzyża równoramiennego wpisanego w okrąg.
6 Jan Žižka z Trocnowa,(ur. ok. 1360 w Trocnovie, zm. 11 października 1424 w Přibyslaviu) – 
przywódca i strateg taborytów w czasie wojen husyckich. Czeski bohater narodowy. Na prawym 
marginesie: Żyszka.
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17  PAźDZIERNIKA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

[k. 28 v] Rano przez siódmą godziną mszę świętą wysłuchano 
i kawy napiwszy się przybył zakrystian proszący i przy nim ubodzy, rozdano 
(22 gr.). Potem za nocleg zapłaciwszy (2 zł, 14 gr.) wyjechali dwadzieścia mi-
nut na ósmą. Przejechawszy pole oparkaniony widzieli las. Powiedziano, że 
od zwierza, aby w polu szkody nie czyniło. Wszędzie koło lasu ten parkan 
był. Była potem wioska także dobrze zabudowana, na stronie między lasem 
po lewej ręce jeziorko, a na drodze skała łamana i góra znoszona, w dole lasu 
łąki takoż oparkanione wszystkie były. Na górę minąwszy las wjechawszy wi-
dzieć można było, iż wszystkie lasy ciągnione były parkanem. Przejechawszy 
znowu wieś piękny i obszerny po prawej stronie na górze z daleka prezen-
tował się zamek1, gdzie rezydował książę Szwancenberg2. Ten wcale wspa-
niały był na cztery piętra. I jak małe pałacyki na dwa piętra czworograniaste 
koło dziedzińca z tej strony dojeżdżając do Budweiss3 cztery widzieć było. 
To miejsce nazywano Hluboka4. Przez las bliżej drogi był kościół, obszerny 
też po drodze tegoż księcia był folwark, owczarnia i duża stajnia, skąd w bli-
skości cesarska droga ciągnęła się. W perspektywie o pół mili aż do miasta 
z prawej strony ku miastu była wioska i wszystkie budynki dachówką kryte. 
Z lewej strony między górami kościół stał i miasteczko było, gdzie srebro 
kopano w górach. W bliskości tych prochownia stała i złożone prochy. Nie 
bardzo tych daleko znowu jakaś wieś i zamek. Przybyliśmy potem na przed-
mieście Budweiss5. Na początku był kościółek6 samego przedmieścia, ulica 
szeroka bardzo, kamieniczki obszerne, lubo niewysokie. Przed bramą piękną 

1 Schwarzenberg Kastély – zamek w miejscowości Hluboká nad Vltavou. Pierwotny gotycki za-
mek królewski Przemysła Ottokara II z drugiej połowy XIII wieku został przebudowany w stylu 
renesansowym w drugiej połowie XVI wieku, a w stylu barokowym w pierwszej połowie XVIII. Od 
1661 roku reprezentacyjna siedziba rodu Szwarzenbergow. Obecny wygląd w stylu romantycznego 
neogotyku zamek otrzymał za czasów, gdy jego właścicielem był hrabia Jan Adam z Schwarzenberg. 
2 Józef  Adam Schwarcenberg (1722–1782) – zarządzał zamkiem Schwarzenberg od 1741 r.
3 Zob. Czeskie Budziejowice.
4 Hluboká nad Vltavou (niem. Frauenberg) – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim.
5 Na prawym marginesie: Budweiss.
6 Być może chodzi o kościół Ofiarowania Panny Marii w Czeskich Budziekowicach przy klaszto-
rze Dominikanów z dzwonnicą klasztorną, zwaną Białą Wieżą wybudowaną w 1772 roku.

figura kamienna św. Jana, gwiazd latarnie formujące szesnaście i znać, że w 
nich lampy palone bywają. Po stronach stoją św. Wacław i Wit. Koło miasta 
dwa mury opasające i dwa okopy. Znać, że w nocy bramy bywają zamknięte, 
gdyż przez wały jest drut, którędy pocztę, gdy w nocy przybędzie, oddają 
listy. Ulica wchodząca do rynku długa i dość obszerna. Kamienice nad wy-
stawami aż do samego rynku. W rynku1, który jest czworograniasty, duży, 
pod kamienicami wystawy wkoło, kamienice [k. 29] na trzy piętra jak bramy 
mające wjazd i w wielu dach niewidziany kształtem włoskim. W rogu rynku 
ratusz2 piękny z wieżą i zegarem, na murze kamienic, który zasłania dach, 
figury, na innych, wazony stojące, w środku rynku z ciosanego kamienia stud-
nia jak sadzawka. W środku kolos duży3, z którego w czterech miejscach 
woda wytryska. Nad tym czterech olbrzymów trzymających figurę siedzącą 
na lwie. Wcale ta statua jest wspaniała. Stanęliśmy w austerii Pod Dzwonem 
w osobnym pokoju. Niedługo bawiąc obiad był gotowy, po którym zapła-
ciwszy i za czerwone wino wzięte w drogę węgierskie (4 zł, 11 gr.), wyjechali 
trzy kwadranse na trzecią, stanąwszy kwadrans na dwunastą. W tym mieście 
stali żołnierze, piechota dwojaka i birmajstrowie, kościołów też kilka było. 
U wielkiego kościoła dzwony duże4, jak z dzwonienia znać było. Za miasto 
wyjechawszy była wraz cesarska droga i równina lubo po stronach różne 
góry i wielkie, i mniejsze pokazały się w obfitości obrosłe lasami. Na jednej 
wysokiej kościółek prezentował się, rzeka Mokrawa5 oblewająca miasto, gdyż 
przez most i do miasta i z miasta przejeżdżali. W drodze często z prawej stro-
ny pokazywała się czasem i blisko drogi. Dalej jadąc przybyli do wsi, gdzie 
jarmarki bywały, przed którą na boku widać było wieś całą dachówką okrytą, 

1 Rynek w Czeskich Budziejowicach Przemysła Ottokara II o bokach długości 133 metrów, z 
fontanną Samsona pośrodku i ratuszem.
2 Renesansowy biało-niebieski ratusz z trzema wieżyczkami w Czeskich Budziejowicach pocho-
dzący z XVI wieku, znajduje się w rynku Satrego Miasta.
3 Samsonova kašna – fontanna Samsona z XVIII wieku stojąca pośrodku rynku w Czeskich 
Budziejowiccach.
4 Katedra św. Mikołaja w Czeskich Budziejowicach – początki budowy tej świątyni sięgają lat 
60. XIII wieku, niezwykle ciekawym elementem architektonicznym jest wolno stojąca dzwonnica 
z XVI wieku, tzw. Czarna Wieża. Barokową formę świątynia uzyskała po przebudowie w latach 
1641–1649.
5 Wełtawa (czes. Vltava, niem. Moldau) – najdłuższa rzeka w Czechach, lewy, największy dopływ 
Łaby.
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to jest wszystkie zabudowanie. Ta zaś wieś, którą przejeżdżali dość obszerna 
była i dobrze zabudowana, kościół duży mająca. Jak wczoraj, tak i dziś wesel-
szy kraj nam zdawał się, tak z pozycji, jako też z zabudowania wsi i częstych 
miasteczek. Na boku jedna góra winem wysadzona niedaleko zameczku sto-
jącego na drugiej górze. W polu żyta piękne były, a miedze szerokie, że wóz-
kiem wygodnie można było jechać. Mieliśmy tą drogą góry, ale nie wielkie ani 
przykre. Jedne przejechawszy lasem dość długo jechali, aż z góry zjechaliśmy 
w pole. Po stronach wsie i jeden kościół był widzialny. Spotkaliśmy wiele fur 
z rzeczami i żołnierzy konwojujących. Wieczór zaszedł, że widzieć nie było 
można, aż przyjechaliśmy do Weleszyna1 miasteczka, ale mizerne było, na-
leżące do grafa Bukwoi. Zabudowane było dobrze, ale nie tak ozdobne jak 
drugie miasteczka. W austerii izbę osobną mieliśmy jedną. 

18  PAźDZIERNIKA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tam przenocowawszy rano dwadzieścia minut na siódmą za-
płaciwszy za nocleg (2 zł) wyjechali drogą cesarską. [k. 29 v] Jednak góra-
mi, ale niewielkimi, jadąc przybyli do lasu i w stronach miejscami góry i 
lasy były. Na górze jednej, ale z daleka kościół widzieliśmy. Potem nastąpiła 
duża i trochę przykra, tylko że tą drogą dobrze przebyli. Przyjechali do wsi, 
w której dom z domem łączone były i dość dobrze zabudowane niektóre. 
Kilka przejechawszy górek a dojeżdżając do miasteczka Kaplic2, z góry na 
lewej stronie wielka skała była straszna do spojrzenia, iż wiszące prawie były 
kamienie. Koło miasta szła rzeka Malsze3, na której stał młyn. Przedmie-
ście mizerne, za bramą ulica dość obszerna i kamienice dobre, lecz w rynku 
ozdobniejsze i w rogu ratusz4. Żołnierze stali, piechota w rynku. Duża stud-
nia, takoż z czterech miejsc wodę wytryskując. Furmanie udali się przez mia-
sto, aż postrzeżeni objechali i w prawo udali się. To miasteczko jest murem 

1 Velešín – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim.
2 Kaplice (niem. Kaplitz) – miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim.
3 Malše (niem. Maltsch) – rzeka w południowych Czechach i Górnej Austrii, główny prawy do-
pływ Wełtawy.
4 Ratusz w miasteczku Kaplice po raz pierwszy wzmiankowany był w 1382 roku, obecny budy-
nek ratusza odbudowany został w 1852 roku w formie renesansowej.

otoczone. Tą ulicą wyjeżdżając kamienice dobre takoż były, niektóre zaś 
reperowano, przy końcu kościółek1, ale z rynku koło ratusza widzieć było 
duży kościół2 w ulicy. Wyjechawszy drogą tąż samą cesarską jechali, w stro-
nach patrząc na wioski, pola, lasy i góry. Minąwszy las postrzegli zatrzymaną 
wodę po prawej ręce, a stąd szła woda rynną pod most i składana aż na łąki 
w rowek musi być, że dla odwilżenia łąk sprowadzana. Przejechawszy równą 
i górzystą drogą, przybyli do miasteczka Unterhayd3, ale wcale mizerne ka-
mienice nieosobliwe i ulice partykularne. Te przejechawszy za miasteczkiem 
była poczta i za tą austeria, gdzie stanęliśmy, ale wcale była nieporządna, 
gdyż nic do jedzenia nie mieli. Przynieśli z miasteczka jakiś krupnik z mię-
sem, ale jego nie kosztowany [s] dla wejrzenia odstręczał z winy swojej. A że 
mieliśmy pieczeń jelenią i jedną kuropatwę, wraz kuropatwę piec, a pieczeń 
pokrajawszy na spirytusie przyprawiwszy gotować zaczęli. Co stało potem 
za dobry obiad. W austerii ile że nic nie mieli, nic nie brano, tylko dwie 
szklanki piwa. Za te i drwa, co kuropatwę piekli i ich pracę, ale żadnej nie 
mieli przy porachunku pretendowano złotych dwa, groszy szesnaście, ale i 
za krupnik przyniesiony groszy sześć, w pretensji tej widząc niesłuszność i 
nienależytość zapłaciwszy [k. 30] tylko za piwo (21 gr.), mięso u nich pozo-
stałe i drwa w proporcji za usługę małą chciano w proporcji dość wiele, ale 
brać nie chcieli, więcej pretendując, więc pojechaliśmy, ale za to oczarować 
nas deklarowali, ale nie uważając na te grubiańskie mowy cesarską drogą da-
lej pojechali. Oddaliwszy się z pół mili granica nastąpiła Królestwa Czeskie-
go z Austrią. Znakiem był herb czeski lwa, a austriackiego rozdarty orzeł. 
Już w Austrii stanęliśmy przed austerią. Wina nie mieli, więc piwa próbowa-
no, ale przypalone i mizerne było (3 gr.). Po wsiach budynki niektóre dobrze 
były zabudowane, ale drugie dość mizerne, gliną oblepiane. Był po drodze 
staw duży, a grobla cale lasem obrosła, dużą jedliną. Przebywszy górki i 
las przybyli do wsi, w której kościół był i wspaniała plebania, przez drogę  

1 Kościół św Floriana w Kaplicach – późnogotycki budynek, którego obecny wygląd pochodzi z 
XVI wieku, ma wposażenie barokowe. 
2 Kościół farny pw. św. Piotra i Pawła w Kaplicach – pierwsza wzmianka o kościele romańskim 
pochodzi z XIII wieku, po pożarze w 1507 roku został przebudowany w stylu późnogotyckim
3 Dolní Dvořiště (niem. Unterhaid) – wieś gminna w Czechach przy granicy z Austrią w kraju 
południowoczeskim.
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w górze ganek formujący jak bramę był do innego zabudowania. Duża była 
w drugiej stronie wsi austeria i dom piekarza wcale piękny. Minąwszy staw i 
dwie wsie, wielką i wysoką przebywaliśmy górę, tylko że nie była raptowa, ale 
ciągła, z której więcej sta gór rachować można było, tylko niewielkich. Jedna 
przy drugiej stała, wkoło i dalsze widziane były, a wszystkie lasem obrosłe. 
Ten kraj niewesoły zdawał się z wielości gór i lasów. Między tymi pola były 
i wioski w górach. Przebywszy wiele gór i wieś, w której był kościół i drugą 
wieś bez kościoła, więcej napatrzywszy się na lasy, zbliżyliśmy się do miasta 
pierwszego austriackiego zwanego Freysztat1. Tego przedmieście nie jest wiel-
kie, ale kamienice dość piękne. Miasto obmurowane i wałem obwiedzione. 
Bramy bywają zamykane, gdyż dla listów przy bramie jest przeciągniony drut 
za mury. To tylko, że kamienic niektórych ściana czyni też otaczający mur w 
ciągłości. Niemałe to jest miasteczko. Rynek dość obszerny, a dachy kształtem 
włoskim na kamienicach prawie wszystkich murem zakryte. Przeciwko ulicy, 
którą w rynek przyjechaliśmy, jest ratusz z wieżą. Ulic kilka, kamienice piękne. 
Są księża Piaryści i szkoły, farny kościół2, a dziekania obszerna, wspaniała jak 
pałac. Prócz tego kościoły dwa. To miasto przejechawszy, na przedmieściu w 
austerii o godzinie siódmej stanęliśmy, gdzie od stancji osobnej klucz był skrę-
cony, ślusarza sprowadzono i otworzył. Drugą też osobną mieliśmy stancję, 
gdzie nocowaliśmy. [k. 30 v] Wieczorem zaraz zepsute u karety kazano żelazo 
po trzeci raz naprawić i furman obracając karetę złamał antabę przy karecie. 
Te także kazano żelazną zrobić i zapłacono rano (1 zł, 16 gr.). 

19  PAźDZIERNIKA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kawy napiwszy się i zapłaciwszy za nocleg (2 zł, 16 gr.) wyje-
chali trzy kwadranse na siódmą. Na dalszym przedmieściu przy końcu mia-
sta jest klasztor i kościół księży Kapucynów, dalej jadąc drogą cesarską jest 
szpital i kościółek i niedaleko siebie stały dwa. Potem poczynały się znowu 
góry, lubo znów miejscami były płoty żywe, to jest zamiast płotów sadzone 

1 Freistadt – miasto w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, siedziba powiatu Freistadt. 
Na prawym marginesie: Freysztat pierwsze miasto w Austrii.
2 Kościół farny w Freysztat p. w. św. Katarzyny – pochodzący z przełomu XIV i XVI wieku, 
przebudowany w stylu barokowym w 1690 roku.

gęsto jedlinki i wypuszczane wysoko jak płot. Ale przez tę drogę większości 
początek brały, gdyż w dolinie i górach koło poł i łąk takie płoty żywe były, 
a między tymi inne drzewa sadzali wyżej wypuszczane. Te zaś jedlinki, ażeby 
w górę nie szły, były strzyżone. Długo wioski nie było, ale domy miejscami 
rozrzucone. Przy drodze było kilka domków tych ludzi, którzy drogę popra-
wowali, jako w wielu miejscach zastaliśmy popruwających, a mieli na lewej 
ręce cyfrę na żółtej blasze do sukna przyszytą czerwonego. Znowu widzie-
liśmy jak mgła powstawała i góry okrywała formująca obłoki. Ta była prze-
szkodą, że w odległości nic widzieć nie mogli. Przebywszy w górę, w dole 
tej mgły nie było, a wjechawszy na górę, na której żywy płot duży jak szpaler 
był, znowu okrytymi zostali obłokiem. Zjeżdżając z góry znaleźli poziomki 
kwitnące, a dostałe jedliśmy. Co pół mili stał drewniany słup oznaczający 
odległość. Cała tegoż dnia takoż podróż była, mało co równiny, ale z góry w 
górę jechać trzeba było na wielką arcy górę i dość przykrą. Jadąc był znowu 
parkan kamienny ciągnący się aż na sam wierzchołek z obydwu stron, gdzie 
miasteczko było, gdzie jarmarki bywały w swoim czasie. Kamieniczki małe, 
kościół1 i niewielkie było, Naysztat2 zwane. Cała ta wysoka góra z miastecz-
kiem obłokiem była okryta, iż niedaleko przed sobą widzieć było. Z tej zje-
chawszy w dolinie można było widzieć znowu rozrzucone domostwa i górą 
przechodzące i ocierające się o góry obłoki, ale większa nastąpiła góra i przy-
krzejsza lasem, ale jeszcze przykrzej było z niej zjeżdżać, gdyż z lewej strony 
jak przepaść koło drogi widziana była i pod nami wierzchołki sosen były, 
z tej długą zjechawszy, [k. 31] przebywszy pole żywym ogrodzone płotem, 
przybyli do wsi, gdzie poczty stacja była. Na brzegu drugim tej wsi stanęliśmy 
dla wytchnienia koniom, gdzie jabłka duże kupili. Za te i Freysztacie gruszki 
kupione dano (8 gr.). Odpocząwszy koniom dalej górami, ale mniejszymi dal-
szą odprawowali drogę, jedynie oko bawiły te parkany, aż przybyli do małego 
miasteczka Carlnaykirch3 do grafa Sztarenberga należącego trzy kwadranse 

1 Kościół parafialny w Neumarkt im Mühlkreis został zbudowany między 1100 a 1150 rokiem, 
pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z 1185 roku.
2 Neumarkt im Mühlkreis – miasto i gmina w Austrii, w powiecie Freistadt, w kraju związkowym 
Górna Austria.
3 Gallneukirchen – miasto w Austrii, w powiecie Urfahr-Umgebung, w kraju związkowym Górna 
Austria.
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na pierwszą. To i niektóre przejeżdżając miasteczka, lubo tak miasteczkami 
nazywały się, ale były, gdzie targi bywały. Furmanie z nami przejechali to 
miasteczko, a że już przeszła pora południowa, więc strzymać się kazano i 
czekać, a my poszliśmy do miasteczka za mostem wraz do austerii, gdzie ka-
zali dopiero sporządzać obiad, nic gotowego nie zastawszy. W godzinę dano 
nam rosół z parą kurcząt, kiełbasek dwie i parę kurcząt smażonych, musę 
wina, siedem gruszek, tyleż jabłek i chleba. Za to zapłaciwszy (4 zł, 12 gr.), 
przybywszy do furmanów w dalszą udali się drogę. Góry nie ustały, ale tymi 
i lasami jechali. Wioskami jadąc i koło pojedynczo mieszkających uważaliśmy 
sady niemałe u każdego co i z rana było, ale w tych różne inne drzewa takoż 
były, które okrzesywali na opał lubo w lasach mieszkali. Z wielkiej bardzo 
góry przyszło jechać, iż koła lubo często z góry przy bryce tamowano, ale z 
tej góry i u karety tamować musiano. Potem przybyli do wsi dobrze zabudo-
wanej, gdzie wielkie sady były, w tych wiele też drzewa orzechów włoskich. 
Dalej koło gór i pól jadąc przybyliśmy ku miastu Lintz1 kapitalnego Austrii 
Wyższej. Przedmieście o godzinie szóstej przejechawszy stanęli w austerii na 
tymże przedmieściu nad rzeką Dunajem2, gdzie w dwóch osobnych izbach 
rozlokowano się. Ta austeria była pod znakiem Wieńca Zielonego.

20  PAźDZIERNIKA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gdzie przenocowawszy o godzinie ósmej z rana najętą karetą 
pojechali do miasta dla przejrzenia. Gdzie przejechawszy most duży drew-
niany stojący na Dunaju, gdzie na końcu mostu są dwie statuy kamienne, po 
lewej stronie św. Mikołaja biskupa, a po prawej jadąc do bramy z mostu św. 
Jana Nepomucena. Przejechawszy bramę na lewej stronie stoi nad Dunajem 
kamienica, czyli raczej pałac wspaniały, sposobem włoskim dach zakryty 
murem, a na tym statuy wkoło kamienne, dwa żelazne [k. 31 v] w proporcji 

1 Linz (czes. Linec) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Austrii, nad Dunajem, 
stolica kraju związkowego Górna Austria. Na prawym marginesie: Lintz kapitalne miasto Austrii 
Wyższej. Co tam.
2 Dunaj – druga co do długości rzeka w Europie, przepływa z zachodu na wschód przez wiele 
krain europejskich, z których największe to: Wyżyna Bawarska w Niemczech, Kotlina Panońska 
na Węgrzech i Wołoszczyzna w Rumunii. Jej dorzecze pokrywa duże rejony Europy Środkowej i 
Południowo-Wschodniej.

mający ganki, gdzie kasa banku jest. Dalej w miasto wjechawszy po tejże 
ręce jest duża fontanna, z trzech miejsc wytryskując wodę. Rynek też po-
czyna się, w którym kolos arcypiękny stoi wysoki na sześć sążni lub więcej, 
na którym duże figury Św. Trójcy. Zdaje się kolos alabastrowy z gładkości, 
postument kamienny osobliwszą robotą. Byliśmy w kościele pojezuickim, 
który piękny jest, ale trochę przyciemny. Ołtarze marmurowe wszystkie ma-
jący, toż samo kanella tak przed wielkim. jako i małych ołtarzach, ale ambo-
na wcale duża modelem staroświeckim. Byliśmy potem u księży Minorytów. 
Jest kościół jeszcze nowy, wieżę kończono w kościele wcale pięknie nowym, 
modelem sześć małych ołtarzów po trzy w stronach mający, trochę w mur 
wpuszczone, a jeden ołtarz w środku większy, ale wcale gustownie usta-
wione i pięknie. Kościół jasny. Potem pojechaliśmy przez Landhaus. Jest 
to duży pałac kilka mający dziedzińców. Za tym w dole ogródki są piękne, 
lubo małe. Za mostem tego pałacu dla spacerujących ludzi jak ulice ogro-
dowe po bokach wysadzane i żwirem wysypywane, jedne w górze, a drugie 
niżej przy ulicy. W górę wysoko przyszło jechać do zamku, wkoło którego 
ogródki były wysadzane, a od zamku w perspektywę malowanie. Sam zamek 
na górze tej stojący obszerny, dwa dziedzińce mający, ale nic osobliwego wi-
dzieć nie było. Z środka na dwa tylko piętra, a od miasta na cztery. Drugą 
stroną wyjechaliśmy, a z góry musiał koło umocować, żeby z wolna z góry 
mógł zjechać. Powtórnie przez ten pałac, w którym starszeństwo krajowe 
radę odprawiali, było trzeba przejechać, chcąc być u księży Kapucynów, 
ale wąską ulicą przybyliśmy do ich kościoła. W końcu prawie przedmieścia, 
gdzie na górze obmurowanej spodem, po prawej ręce był las w górę cią-
gnący się do przechadzki sposobny w lecie. W kościele księży Kapucynów, 
który był niewielki, wcale piękne w obrazach było malowanie. Objechawszy 
dalej koło ogrodów przybyli do kościoła panien Karmelitanek. Tam dla ob-
chodzonej oktawy św. Teresy przyozdobiony był kościół obiciami adamasz-
kowymi czerwonymi, srebrnymi relikwiarzami. Wielki ołtarz, ale sam przez 
się kościół był piękny, ołtarze marmurowe. Potem pojechaliśmy do księży 
Karmelitów, gdzie dwa ciała św. Teodora i Feliksa męczenników [k. 32] w 
ołtarzach. Ołtarze też były marmurowe i kanella. Potem byliśmy u panien 
Urszulanek. Lubo niewielki, ale piękny i ozdobny jest kościół, w ołtarzu na 
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lewej stronie leży ciało św. Placyda męczennika, ściany okryte czerwonym 
adamaszkiem. Z tego kościoła pojechaliśmy do farnego. Ten bardzo sze-
roki jest i według proporcji niedługi, gdzie małe ołtarze są. Wkoło obejść 
można. Wiele jest mauzoleów po ścianach na małych marmurach, wyrażo-
ne dwoma rzędami. Ławki stawione tak w środku, jako też po prawej i le-
wej stronie, ambona takoż staroświecka, przy drzwiach kościelnych dużych 
kaplica dość obszerna św. Jana Nepomucena. A że jadąc do miasta dnia 
wczorajszego widzieliśmy wielkie i obszerne zabudowanie jak pałac, więc 
do niego pojechaliśmy. Jest to w wielkiej długości, gdzie różne fabryki tak 
wełniane, jako też jedwabne działają, wyfundowane przez ś. p. cesarza Fran-
ciszka i Marię Teresę, jeszcze żyjącą cesarzową. W bliskości cekthaus, przy 
którym jeden ogród, a drugi przy fabryce, także obszerny. Ku miastu także 
wielka kazarnia i obszerna. Bliżej jeszcze wielki browar do miasta należący. 
Te wszystkie nad Dunajem leżą. Jest też jak wyspa na Dunaju, którą oblewa 
i jest most od kazarni. Na tej są drewniane jak szopy, gdzie latem mieszkają 
żołnierze wynosząc się z kazarni. Dwa regimenty stoją piechoty generałów 
Sztayn i Thilier. Wiele pałaców jest tak w mieście, ale więcej na przedmie-
ściach różnych panów grafów, baronów, książąt i prałatów. Kamienice też 
niektóre wysokie kształtem włoskim murowane. Same miasto niewielkie, 
ale przedmieścia prawie większe, gdyż wiele sadów i ogrodów znajduje się. 
Furmanowi zapłaciliśmy do stancji o godzinie jedenastej powróciwszy (3 zł, 
12 gr.). Na Dunaju statki chodzące różne są, jedne jak bot szerokie, ale dłu-
gie na pięć i więcej sążni, drugie szersze, inne jak wiciny i tym kształtem 
budowane. Przy moście na środku jest młyn nieduży, pływający. Naprzeciw 
austerii z prawej strony piękna stoi kamienica z wieżą, na której cyferblat do 
zegara. Sam zegar magistrat wstawić nie pozwolił, więc tak się zostało. Uło-
żono, że po obiedzie wyjedziemy, ale dojrzano, że [k. 32 v] pod karetą pas 
mocno był naderwany, więc reperować kazano, a że rymarz aż o godzinie 
piątej wygotować miał, nocować przymuszeni byli. Mieliśmy być na kome-
dii, ale tegoż dnia nie grali, tylko na linie sztuki prezentowano, więc w stancji 
pozostano. Wieczorem przyniósł rymarz pas naprawiony, od tego zapłaco-
no (6 zł, 10 gr.), takoż tego dnia frukta kupiono (24 gr.).
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Przenocowawszy rano chcieliśmy wyjechać. Jak do porachunku 
przyszło gospodarz pretendował złotych dwadzieścia za dwie noce i w połu-
dnie za zupę, sztukę mięsa i przyprawioną kalarepę na półmisku, piwa szkla-
nek osiem, wina pół musu i śmietanę do kawy. Widząc niesłuszność, jednak 
dano pieniędzy do zapłacenia złotych dwadzieścia, groszy dwanaście kamer-
dynerowi, a sami pojechali w dalszą podróż przez most i rynek wzdłuż drogą 
wiedeńską, przedmieściem koło wielu pałaców i kościołów panien Urszula-
nek i księży Karmelitów. Przy końcu przedmieścia były dwa i cmentarz, gdzie 
chowali się, na którym moc krzyżów żelaznych różnymi floresami przyozdo-
bionych. Dalej ludwisarnia, gdzie armaty i dzwony odlewano. Wyjechawszy 
na miasto czekaliśmy na kamerdynera czas niejaki, a że nie nadszedł, wysłano 
do niego, ale tego u sędziego znaleźli umawiającego się z gospodarzem, który 
przyjąć nie chciał według jego rachunku. Zaczym ażebyśmy jechali oznaj-
mił, że nas miał na popasie zastać, gdyż tyle gospodarzowi płacić nie chciał. 
Odebrawszy więc taką wiadomość w dalszą drogę udaliśmy się, gdyż jeszcze 
staliśmy. Furę dużą we trzy rzędy leżących chorych ludzi wieźli do miasta. 
Cesarską dalej drogą do Wiednia1 idącą morwowymi drzewami wysadzoną 
jechaliśmy, aż więcej za ćwierć mili rozłączyła się droga. W lewej stronie 
została się do Wiednia, a my trochę w prawo udaliśmy się. Po stronach dro-
gi cesarskiej szła szeroka droga dla podróżnych, którzy z wiosek bliższych 
na głowach wielkie ciężary, osobliwie kobiety, nosili na targ do miasta, któ-
rych wiele spotkaliśmy z różnemi rzeczami, osobliwie z rzepą. Po stronach 
w różnych miejscach cokolwiek w odległości były sady duże. Przejechawszy 
koło jednego folwarku dzięcielinę siano i trochę już skoszonej było. Suszą 
ją, drążek w ziemię wbiwszy, przez który kijaszki są przewleczone na krzyż 
od góry aż na dół i na tym wieszają czego potem forma jest jak kolum-
na lub drzewka strzyżone bywają w ogrodach jodłowe. Za tym folwarkiem 
[k. 33] rozłączyła się droga. Mocno nas kontentowało, że piękną równiną  

1 Wiedeń (niem. Wien) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschod-
niej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj 
związkowy.
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jechaliśmy żadnych nie mając gór, ale była na przeszkodzie wielka mgła, iż 
widzieć miejsc odległych nie można było. Wielka moc wron z kawkami mie-
szanych przelatywała, ale równo czarne, co i przy granicy czeskiej uważali-
śmy. Jeszcze miejscami gryka w polu stała, drugą już skoszono, suszono. Je-
chaliśmy koło zamku niewielkiego, ale był ufortyfikowany, murem otoczony 
i wałem, za którym karczma porządna stała i kilkanaście domów dość dobrze 
zabudowanych, a przy każdym sad był owocowy. Za pół mili przybyliśmy do 
wsi Mariatrenk1 dość obszernej i dobrze zabudowanej, gdzie w austerii po-
rządnej stanąwszy obiad gotować kazano. Nie trwało godziny, gdy nakryto 
stół i jeść przynieśli. Gdy kończyli jeść przybył kamerdyner i oznajmił, że od 
sędziego z przedmieścia poszedł do grafa Sztarnberga mającego zwierzch-
ność policji na przedmieściu, a że śpiącego zastał, czekać musiał. Jak wstał, 
użalał się kamerdyner na grubiaństwo gospodarza, że temu płaszcz zabrał 
i z jakiej przyczyny. Wysłuchawszy kazał stawić się sędziemu, a gospodarza 
przez żołnierzy przyprowadzić miejskich. Którego mocno złajał i mówił, że 
to z łaski jemu płacą, żeby miał sam graf  Sztarnberg taksować, żeby tyle nie 
dostał. Kazał, żeby przeprosił sędziego, iż posłuszny nie był jego decyzji, 
kamerdynera takoż, i przystawić płaszcz. A tak złajany z tąż zapłatą, jak jemu 
porachowano, musiał odejść (12 zł). A kamerdyner ukontentowany z sprawy 
wygranej za nami pospieszył i przybywszy to obszerniej opowiadał i pozosta-
łe pieniądze oddawał, ale jemu są darowane (8 zł, 12 gr.). Obiad zjadłszy i za 
niego, wino zapłaciwszy (4 zł, 4 gr.) w dalszą drogę pojechali koło kościoła, 
gdzie cudowny Najświętszej Panny był obraz. Powiadał o nim gospodarz, 
ale go zrozumieć nie mogliśmy. Cesarską dalej jadąc drogą przy jasnej pogo-
dzie, gdyż słońce świeciło, przybyli niedaleko szubienicy, na której pięć osób 
wisiało. Mówiono, że jedna to była kompania bawiąca się kradzieżą. Tych 
książę Auszperk obwiesić dekretowanych kazał. Dalej jadąc widziane były 
z prawej ręki zamek duży jednak z daleka, grafa Engel, a przy miasteczku 
Wels2 takoż duży zamek grafa Szorca nazwany Trawlek. Potem minąwszy 
dwór, wieś, w której dworek, przy którym ogród bardzo piękny [k. 33 v] lubo 

1 Marchtrenk – miasto w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land.
2 Wels – miasto w północnej Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, nad rzeką Traun (do-
pływ Dunaju), jest miastem na prawach powiatu a zarazem siedzibą powiatu Wels-Land.

nieduży. Przyjechali potem na przedmieścia miasta Wels i koło miasta przed-
mieściem objechali. Znać, że miasto piękne być musi, gdyż przedmieście w 
kamienicach było piękne na dwa i trzy piętra murowane. Kościoły dwa 
Kapucynów i Minorytów, prócz farnego kościoła w mieście jeszcze dwa 
kościoły. W mieście stał regiment piechoty generała Langlois, należeć ma 
do książęca Auszperk, który się pisze grafem de Vels. Koło miasta, którędy 
jechaliśmy, była wysadzana obszerna droga dla piechotnych ludzi z miasta 
na przechadzkę wychodzących. Miasto obmurowane, miejscami kamienice 
formowały mur. Minąwszy drugą bramę udaliśmy się w prawą, gdzie długo 
ciągnąca się była farbiarnia z wielu kamienic zdziałana. Za przedmieściem 
duży zamek i arcypiękny ogród z różnie wysadzonymi szpalerami. Mówili 
jedni, że biskupa Pilati, a drudzy że grafa Pilati. Dalej dołem jechali, wąską 
trochę drogą, gdyż zjechał z drogi cesarskiej, ale była przez to wesoła, że 
parkany z drzewa sadzone wyrosłe czyniły ulicę okrytą. Tą długą jadąc wy-
jechali do cesarskiej drogi. Tą postępując już tylko duży dom widzieć było 
z dwóch budynków, które niedaleko pałacu grafa Engel przed miastem 
jeszcze będąc pałace widzieliśmy. Dalsza podróż równiną będąc wcale kon-
tentowała oczy, w odległości różne prospekta wydająca, po wielu miejscach 
kościoły, wioski, folwarki, sady obszerne, te miały tego roku wiele wydać 
owocu, iż jabłecznik robiony z owoców trunek, którego czasem po groszy 
pruskich osiem i dwanaście bywał przedawany mus. Tego roku po cztery. 
Tym prospektem bawiąc skrócił się strasznie czas, aż przybyli do lasu. Tym 
dalej postępując mgła z tyłu nadeszła i przyciemno uczyniła. Dwie kapli-
ce w tym lesie dość obszerne minąwszy z góry zjechali, gdzie domostwa 
pokazały się. Mając nadzieję, że austeria będzie, ochoczo ją wyglądali, ale 
nastąpiła droga z wielkiej góry lubo w górę nie jechaliśmy, na lewej stronie 
jak można było rozeznać, że duży dół jest poznano, rzeki bieg warczący i 
strach czynił. Zjechawszy z góry po prawej stronie postrzegliśmy na górze 
stojącej kościół, koło tej góry objechawszy i przez mostek przybyli wraz 
do austerii, gdy tymczasem przez mgłę jaśniejszy miesiąc pokazał się. Tuż 
niedaleko karczmy czyli austerii na drugiej górze drugi kościół widzieliśmy. 
Ta austeria [k. 34], w której stanęliśmy kwadrans na siódmą, była wcale po-
rządna, wiele mająca pokojów osobnych.
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Gdzie przenocowawszy, za nocleg rano zapłaciwszy (3 zł, 2 gr.), 
z początku dla mgły dobrze uważać pozycji nie mogli, wraz zaczęły się domo-
stwa, ale w górę jechać trzeba było do miasteczka, czyli jak nazywają Markflek, 
leży nad rzeką i ta przechodzi Traum1 [s]. Jest wcale piękne kamienice na dwa 
i trzy piętra mające. Do opactwa księży Benedyktynów należy, których w tym 
samym miasteczku na górze wielkiej klasztor i kościół jest, brama do zamku 
z rynku idąca. Kamienica tegoż miasteczka sędziego jak pałac, jaki jest dość 
jest obszerne i wielkie, że za miasto dobre uznane być może. W rynku trzy 
są fontanny wodę wydające. Wyjechawszy z miasteczka cesarską drogą, ale 
wąską, jechali polami, ale dalej po lewej stronie drogi wielki dół ciągnął się, 
aż do lasa i przez las na brzegu patrząc, z niego straszno było, a dołem kilku 
meatami [s] woda hucząc i miejscami waląc się przez kamienie szła. Z tego 
dołu na piętnaście i dwadzieścia sążni wyciągano glinę jak nazywają kamien-
ne dzbanki i flasze robili, czyli butelki położone i w kilka złączone sztuki. 
Były drzewa w brzegu mając żłobki wyrobione, w których skrzynią z gliną 
wyciągali windą do góry, gdzie gromadami wysychała. Dalej oddalając się w 
prawą stronę parkan był z ziemi wysypany i dla wrót miejsce zostawione, a na 
tym parkanie różne drzewka sadzone. Pole, za tym niektóre obsadzone były 
drzewem fraktowym, a młode sadzone drzewka słomą już odwijane. Wioski, 
które przejeżdżali, dobrze zabudowane i murowane były. Przybyli potem do 
Szwansztat2, takoż Markflek, miasteczka należącego do barona Fuks, gdzie 
ogród wspaniały, wysadzanymi kwaterami i szpalerami wysokimi, a drugie na 
pół sążnia tylko od ziemi były strzyżone, figarnię wielką mający, przy tym 
zamek duży i sad niemały. Po prawej stronie była austeria, gdzie [k. 34 v] tro-
chę koniom odpoczęli, gdzie frukta kupili (10 gr.), sami trochę przechodzili 
się. W austerii więcej sześćdziesiąt celów postrzelanych wisiało przy sadzie 
w długiej jakby szopie. Często w niedzielę państwo dla rekreacji strzelali i 

1 Traun – rzeka w Austrii, prawy dopływ Dunaju, źródła ma w Alpach Salzburskich, wpada do 
Dunaju nieopodal Linzu.
2 Schwanenstadt – miasto w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöckla-
bruck.

cele w różnych figurach malowane z wierszami tam wieszano. Wyjechawszy 
w miasteczko i to dobre było w kamienicach dobrych i dużych, fontanny trzy 
w rynku wytryskujące wodą, pierwsza i ostatnia dwoma rurkami, a w środku 
trzema i to lubo nie tak jak lambat obszerne i ozdobne było, jednak za miasto 
mogło być poczytane. Minąwszy miasteczko, że łąkę gnojoną, rzadko rozrzu-
cając gnój, żyta tegoż dnia arcypiękne pokazały się, ledwie nie w kolanka. Da-
lej, gdzie wioskami jechali, te wcale dobrze były zabudowane, osobne mające 
sady obszerne, gdzie zaś byli gospodarze w odległości jeden drugiego, sady 
prawie graniczyły. Znać było, że łąk skąpo mieli, przez co dzięcielinę siano w 
polach i mieszane zboża, które koszono dla bydła. Odległość mgła widzieć 
nie pozwoliła, tylko odmianę w bliskości patrzali, aż nastąpiła droga różnym 
owocowym drzewem wysadzona. Potem przybyliśmy znowu do miasteczka 
czyli Markflek, takoż porządne Teklabruk1, ale jednak nie było jak te dwie, 
jednak w długości i ozdobie kamienic piękne było. Stanąwszy w austerii obsta-
lowali obiad, który nie bawiąc dali, ile że post był. Ten zjadłszy i zapłaciwszy 
(3 zł) wyjechali o godzinie drugiej, trzy kwadranse na dwunastą stanąwszy. Za 
miasteczkiem pół godziny drogi po prawej ręce jest klasztor i kościół księży 
Paulanów. Za nimi na tej stronie dołem łąki i potem góry wielkie. Na jednej 
obszernej wielkie zabudowanie folwarku, na brzegu był pałac, ale umyślnie 
jego zrujnowano i w dole nowy kończono murować. Ten na górze piękny miał 
prospekt, a na dole otoczony górami należy baronowi Krechtler. Przez las 
przyszliśmy w pole, gdzie dzięcielinę koszono i na tyki wieszano, znać było, że 
kilka razy kosili. Przybyli potem do Markfleku, gdzie różni byli rzemieślnicy. 
Murowane było jak miasteczko, przez szła szeroka woda, ale sucho wtedy 
było, tylko kamienie. Przez most jechaliśmy, za tym znowu pola osadzone 
[s] różnymi były drzewkami. Za tymi z lewej strony szedł las twardy, po le-
wej jodłowy i większe zaczęły się góry, na jednej wioska, ale już domostwa 
mizerniejsze, niektóre murowane, [k. 35] ale więcej drewnianych. Na lewej 
stronie stał dwór, znowu potem nastąpiła wioska, ale wszystkie budynki 
drewniane, okien wiele mieli, ale maleńkie, nad oknami dach wydany, jak 
wystawa, ale na wielu budynkach dach kamieniami nałożony, znać, że dra-

1 Vöcklabruck – miasto w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, siedziba powiatu Vöck-
labruck.



151150

niczki na tych nie były przybite. Dalej lasem jechaliśmy, w dół wielki, czyli 
z góry. Miejscami rozrzucone były domki drewniane i mizerne. Jadąc takim 
prospektem rzeczkę przejeżdżaliśmy jedną przez mosty, ale już drewniane, 
wiele razy. Wieczorem już przybyliśmy do Frankenmark1. Że wieczorem 
było, dobrze uważać nie było można, jednak mizerne było i wąska droga. 
Po lewej stronie szedł kanał nakryty, potem dojeżdżając do samego rynku 
tegoż miasteczka na górze wysokiej stojącego, gdzie po stronach takoż były 
domostwa. Na rynku stanęliśmy w austerii porządnej i dużej, mającej dużo 
pokojów. Tam we dwóch pokojach rozlokowali się. Kupili trzy funty kasz-
tanów (15 gr.) i upiec funt kazali.

23  PAźDZIERNIKA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i za nocleg zapłaciwszy (3 zł, 13 gr.) rano dwa-
dzieścia minut na siódmą wyjechali. Ta austeria była obrana czasu przejazdu 
cesarza do stania, który miał d. 27 praesentis2 [27 X 1779] przejeżdżać do za-
branej Bawarii. To miasteczko w rynku piękne ma kamienice i wysokie, dachy 
takoż nad oknami wydane, kościół w rynku mający wysoką wieżę. Gdzie też 
opłacenie cła i towarów, bywa rewizja zagranicznych, ale nas nigdzie nie rewi-
dowano. Wyjechawszy nie było co do widzenia, tylko że ozimina wcale poka-
zywała się piękna. Dalej, przejechawszy wieś, do lasu przybyli, gdzie dwa słu-
py na górce stały. Z jednej strony herb cesarski, z drugiej ustawa, żeby żaden 
w austriackie kraje nie wjeżdżał, nie mający folgi pod koła, służącą z gór, aby 
z wolna spuszczać można. Las przejechawszy widziane były już bliżej te góry, 
które za osiem mil widzieliśmy, na których mówiono, że śniegi zawsze leżą. 
Była potem wioska, w której cło było, jak mówili ostatnie cesarskie, gdzie 
dawna była granica i wraz zaczynała się Bawaria, ale tylko w końcu kraju tego, 
który był zabrany od Bawarii, ten tylko w tym końcu pół ćwierci mili był w 
szerokości. Wraz była wioska już do arcybiskupa salzburskiego należąca, w 
której na domu wisiała tablica oznaczająca Księstwo Salzburskie. Za tą w le-
sie z prawej strony poprawowano rynny, którymi z góry sprowadzano wodę 

1 Frankenmarkt – miasteczko w Górnej Austrii w powiecie Vöcklabruck. 
2 Dnia 27 bieżącego [dosłownie: obecnego] (łac.), w domyśle: miesiąca.

do miasteczka, czyli do dworu stojącego na lewej stronie przed miasteczkiem 
Strazmark1 w bliskości będącym, do którego z góry jechać trzeba, ale [k. 35 v] 
są już po stronach budynki, ale mizerne. Zjechawszy dobre znaleźli i dość 
piękne. Na jednej obszernej kamienicy postrzegliśmy herb cesarski, co było 
w podziwieniu, ale wraz ustało, gdy jeszcze cło cesarskie opłacać przyszło. 
Dalej przechodzi rzeczka, na której most, za tym drugie cło, już arcybisku-
powi opłacać trzeba. Dość długo ciągnie się to miasteczko, wystawy takoż 
mające i różni zostają rzemieślnicy. Za tym w przeciągu dobrej godziny pr-
zybyliśmy Naymark2 miasteczka. Przed tym mieliśmy góry, przez to przykre, 
że wądoły wąskie mijać trudno było. Był po lewej stronie pałacyk Cyrtynk  
grafa Iberakor, który w Wiedniu rezydował. Przy tym pałacyku browar 
duży. Przed miasteczkiem nam po prawej ręce było jeziorko. Było nazwa-
ne Sekirchery3. Przed samym zaś miasteczkiem wielka moc drew rąbanych 
ułożonych, prócz tego szopa duża umyślnie na drwa budowana w luwtach 
dla przechodzenia wiatru. Na przedmieściu domy piękne, browar duży i 
austeria. Dalej pojechawszy w austerii stanęliśmy na górce o godzinie wpół 
do dwunastej, gdzie obiad obstalowawszy czekali jego. Zjadłszy i zapłaciws-
zy takoż za wino tyrolskie czerwone (2 zł, 7 gr.), po drugiej godzinie wy-
jechali. Ale zboża za tym miasteczkiem wcale mizerne obaczyli, żółte jak 
poschłe, musi być od robaków. Ale przejechawszy na drugie grunta lepsze 
znaleźliśmy. Przez kilka wiosek jadąc lepsze było zabudowanie, ale wioski 
małe, wiele też budynków po stronach w osobnym obrębiu góry z Lintz 
wyjechawszy widziane w bliskości już pokazały się dostatecznie. Widzieliś-
my, że obłoki niżej wierzchołu góry przechodziły, gdyż wierzch góry nad 
obłokami był widziany, a gdy obłok przeszedł, góra czysta, a obłok osobno 
pokazały się. Parkany żywe, czyli naturalne częściej były, łąki jak niskim 
szpalerem osadzone były. Kilka gór przejechawszy z prawej strony równina 

1 Straßwalchen – miasteczko w Austrii, w kraju związkowym Salzburg,w powiecie Salzburg-
-Umgebung.
2 Neumarkt am Wallersee – miasto w Austrii, w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Sal-
zburg-Umgebung.
3 Wallersee – jezioro w austriackiej prowincji Salzburg jest największym jeziorem w regionie 
alpejskim Salzburga, należy do Pojezierza Salzburskiego. Najprawdopodobniej podróżnicy nazwali 
jezioro tak jak pobliską miejscowość nad nim leżącą – Seekirchen. 
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otworzyła się u lewej góry w bliskości. W równinie tej w wielu miejscach 
szpalerki, te za płot służące, gdzie przed mieście zaczęło się trochę odległe 
mające budynki drugie i duże. Po lewej stronie pałac i kościół w bliskości 
księcia arcybiskupa dla letniej rezydencji i niedaleko kościół, to było na gór-
ce. Po prawej za łąkami pałac stał Hoffrata Nays. Dalej jechali koło wysokiej 
góry, gdzie jakieś zamurowanie widzieliśmy. Mówili, że to stary zamek, ale 
jak potem miarkowano, że to był klasztor i kościół księży Kapucynów. Były 
niektóre [k. 36] budynki przy samej skale, że czwartą ścianę skała formowała 
i wiele było takich na dole budynków. Mieli też swoje ogródki szpalerem 
oparkanione. Już zmierzchło jak ku miastu samemu zbliżyli się za opłace-
niem tak od koni, wozów i ludzi i powiedzeniu, gdzie staniemy, w której 
austerii. Do miasta wjechaliśmy dość wąskimi ulicami, jadąc gdzie kamienice 
wysokie były. Przyjechali do mostu na rzece Salza1, który jest drewniany i 
kryty. Ten przejechawszy i koło rezydencji arcybiskupa przed katedralnym 
kościołem, tak iż naprzeciw był kościół, z lewej strony decasterium2, a po 
prawej pałac, stanęliśmy w dużej austerii Pod Szyfem, gdzie w obranych 
pokojach rozlokowaliśmy się. Jak stanęły wraz szósta była godzina i ze-
gar grający cztery sztuczki przygrywał3.

24  PAźDZIERNIKA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano poszliśmy do kościoła złączonego z au-
sterią, albowiem z trzech piątrów tej kamienicy były okna z pokojów do kościo-
ła dla słuchania mszy św. Ta wygoda dla przejeżdżających jest uczyniona. Ten 
kościółek do bractwa należy, musi być Aniołów Stróżów. W wielkim ołtarzu 
jest obraz św. Michała, na stronie św. Gabriela, na drugiej św. Rafała. Trzy tylko 
ołtarze były. Kościołów było wiele, ale w rozległych miejscach. Kościół kate-
dralny, do którego z pałacu książęcego były dwa ganki dla przejścia, obszer-
ny i długi, ołtarze marmurowe, dwie loże piękne książęce, praesbiterium4 wcale 

1 Salzach – rzeka w Austrii oraz w Niemczech, prawy dopływ Innu.
2 Właściwie: dicasterium – sąd, trybunał (łac.).
3 Na prawym marginesie: Saltzburka opisanie.
4 Prezbiterium (łac.) – przednia ołtarzowa część kościoła, przeznaczona zasadniczo dla ducho-
wieństwa.

wspaniałe, dwie na boku kaplice, po lewej stronie sanctissimum1 chowano, a 
naprzeciw grób książąt, gdzie czterech przy mauzoleum i portrety są. Ławki 
po stronach rzędami idą i dwoma w środku. Piękny lubo mniejszy jest księ-
ży Benedyktynów, wiele srebrnych ozdób na ołtarzach mający. Ołtarz wielki 
nowo wstawiono marmurowy. Akademicki kościół sub titulo Immaculatae Con-
ceptionis Beatissimae Virginis Mariae2, takoż wielki kościół intus et extra3 ozdobny, 
przy którym wielkie akademii zabudowanie ciągnie się. Księży teatynów ko-
ściółek mały wcale jak wielka kaplica. Na górze gdzie więcej sta schodów do 
niego jest klasztor i kościół panien Benedyktynek, skąd na drugiej górze za 
rzeką widzieć kościół i klasztor księży Kapucynów, księży Franciszkanów. W 
mieście kościół alias Bernardynów duży jest także. Koło wielkiego ołtarza w 
górze ganek wkoło długo ciągnący się, gdzie wygodnie ludzie mszy i kazania 
słuchają i w kościele wszystkich ludzi widzieć mogą i kilkaset ludzi pomie-
ścić się mogą. W wielu kościołach kraty żelazne [k. 36 v] ołtarze otaczające 
misternie robione i wszystkie pięknie przyozdobione. Pałac jest księcia duży, 
trzy mający kwadraty. Pokojów wielka moc, a że już modą staroświecką, więc 
teraz myśli rozrzucać i nowy budować, czyli murować. Decasterium duże, gdzie 
wszelkiego rodzaju sądy odprawują się, na tym zegar grający, ale tylko o godzi-
nie rano siódmej, jedenastej, i wieczorem o szóstej. Cztery sztuczki zawsze. 
Dalej są księży kanoników pałacyki obszerne, których jest dwadzieścia cztery 
i ci wszyscy grafowie być powinni. Na środku między pałacem i decasterium 
naprzeciw tej austerii, gdzie staliśmy, piękna kamienna stoi fontanna, na czte-
ry strony w wodzie cztery dzikie konie, którym z nozdrzy wytryskuje woda, 
w środku wysoko stojąca osoba trzymająca nad sobą naczynie, skąd woda 
w górę na sążeń, gdzie i spada na dolne jak szale i z tych spadająca przeciw-
ko słońcu piękny czyni prospekt. Jest druga fontana za katedralnym kościo-
łem, skąd woda wypływająca czyni po schodach kaskadę, gdzie i konie poją. 
Wiele drugich jest po mieście fontann przyozdobionych różnymi pięknymi 
figurami. Stajnie książęce, w jednej jest koni sto pięćdziesiąt cugowych. Do 
każdej przejazki [s] osobne są cugi. Stajnia porządna i czysto utrzymywana.  

1 Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pańskie.
2 Pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (łac.).
3 Wewnątrz i na zewnątrz (łac.).
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Do czterech koni stajenny. Z tej wyszedłszy jest mniejsza, gdzie dwadzie-
ścia koni jezdnych jest, każdy mający nazwisko z włoska. Dalej jest miejsce, 
gdzie w zimnie konie ujeżdżają, wielkie, gdzie na suficie piękne malowanie. 
Dwie osoby po rymsku [s] ubrane jadące na koniu. Te z którejkolwiek strony 
zajdzie, zdają się jakoby naprzeciw jechali. Podle znowu jest plac, gdzie latem 
ujeżdżają konie i uczą się jeździć. Wkoło ganki są jeden nad drugim, trzy po 
stronach drewniane, a przy skale wyrobione ze skały tak posadzki, tak sufity 
i kolumny. Niedaleko stajni jest brama wiecznej pamięci godnej. Skała prze-
kuta na wskroś wysokości wielkiej, przy górze okrągłość spiczasta długości 
kroków sto siedemdziesiąt, gdzie ze ścian miejscami jak żyłami woda doby-
wająca się wilgoć czyni. Za bramą jest idque1 nad bramą figura z kamienia św. 
Zygmunta i herb kształtnie wyrobiony z napisem:

D.O.M. [. . .] etc.
D. Sigismundo Martyri

Publico Bono Commodo Decori
SIgIsMVnDI ArChIepIsCopI SaLzbUrgensIs

E. SRI Comitibus de Schrattenbach aeternae mamoriae etc.2

[k 37] Ufortyfikowanie z tej strony z żywej samej skały, która jest w równości 
sciesana w wielkiej wysokości, są i wały, i drugie mury. Kamienice na pięć 
pięter, najwięcej w tym mieści z włoska ukryte dachy, a rynny blaszane przy 
ścianach sprowadzające, kiedy deszcz pada, wodę z dachów wodę do rynsz-
toków w ziemi ukrytych. Wcale miasto piękne, tyle że w dole położone, 
żaden prospekt niemające. Wkoło otaczają góry. Przyjechawszy do miasta 
spostrzec można miasto, jest też na wysokiej górze forteca mocno ufortyfi-
kowana, żołnierzy na strzeżenie miasta tylko trzyma sześćset ludzi piecho-
ty, a leibgardy też osób konnych dwadzieścia, pieszych trzydzieści. W tym 
mieście obiad jedliśmy, za który i owoce, usługi zapłaciwszy (7 zł, 16 gr.), 
o godzinie drugiej wyjechaliśmy. Z rana był jeden od leibgardy z wizytą i 

1 Powinno być raczej id est – to jest (łac.).
2 Bogu Najlepszemu, Najwyższemu/ Panu Zygmuntowi męczennikowi/ Dobra i pożytku 
ozdobie/ Zygmuntowi Arcybiskupowi Salsburskiemu/ Z hrabiów Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego de Schrattenbach wiecznej pamięci itd. (łac.). Chronostych ukrywający datę ufundowania 
nagrobka 1767.

ILUSTRACJA NR 11. Karta 36v rękopisu. BLAN, F17-14
11 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 36v lapas. LMAVB RS, F17-14
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prośbą, który wiele czynił relacji, za co otrzymał (9 zł). Przez czas ranny 
osobliwie przed obiadem, że pojazdy stały przed austerią, wiele zbierało się 
ludzi przypatrywać się pojazdom. Było takoż wiele, gdy siadaliśmy. Prze-
jechawszy miasto przez tęż bramę wykutą, z miasta pojechaliśmy w dalszą 
podróż, gdzie kilka było po stronach pałacyków, ale na lewej stronie długa 
kazarnia drewniana, gdzie latem żołnierze stoją, przy której równina dla eg-
zercystowania. Miejsce sposobne ciągnie się długo, szpaler głogowy niewy-
soki. Przez rzeczkę przejechawszy widzieliśmy zabudowanie wielkie, rozu-
miejąc, że to pałacyk, ale powiadano, że tak piękny cektchaus, ale po prawej 
ręce piękny stał pałac Kleysamen, latem dla rezydencji księcia arcybiskupa. 
Przyjechaliśmy do lasku, gdzie rozdwoiła się droga, na prawo została, która 
na kłódkę była. Wiele też kościołów widzieliśmy, gdy równiną jechali i droga 
miejscami wysadzana. Góry co raz zbliżały się, czyli my ku nim. Pomniej-
szą przejechawszy druga była dla drogi wycięta. Po stronach już w bliskości 
mieliśmy góry. Przejechawszy wioskę dwa były w bliskości herby salzburski 
i bawarski, gdzie już Bawaria poczynała się, gdzie niedaleko wioska była i 
tablica oznaczająca Księstwo Salzburskie. Dalej wieś, w której kościół arcy-
długi i wspaniały klasztor księży augustianów, jak mówili, białych. To miej-
sce nazywali1, gdzie w bliskości stała jak [k 37 v] szopa na dwieście kroków 
długa, przykład biorę [s] stodół, gdzie zasieki, podłogi żadnej nie było, ale 
podwójne rynny trzy boty szerokie, dwa głębokie, takie dwie ciągnące się jak 
długość szopy, gdzie klepisko tak szeroko rynna, czyli koryto środkiem gru-
be położone w tarcicę dla przejścia, ścian wiązanie jak do muru pruskiego, 
w tym wiązaniu aż do klepiska wiązki rózg gałęzi wiązane i wkładane nad 
rynnami pobocznymi, aż do szerokiej rynny będącej jak klepisko szerokiej. 
Pod średnią rynną kilka studni z drzewa robionych, do których ta woda ście-
kała, była woda prowadzona kwaśna, jak mówili spod kościółka z Hali2, aż 
pod dach tej szopy i ta woda przez te rózgi klarując się ściekała do rynien, a 
z tych do studzien pod spodem będących, skąd pędzono rurami ołowiany-

1 W tekście skreślona nazwa, być może Staler, z krzyżykiem odsyłającym na lewy margines, gdzie 
skreślony wyraz, prawdopodobnie Kalbel.
2 Hallein – miasto w Austrii, w kraju związkowym Salzburg, siedziba powiatu Hallein, nad rzeką 
Salzach, w Alpach Berchtesgadeńskich, przy granicy z Niemcami.

mi przez wielkie góry o mil trzy. Tę wodę i gotowano, z której sól arcybiała 
była, tę w całej Bawarii, Salzburgu, Austrii i Czechach, jak mówiono, uży-
wali. W bliskości mieszkający obywatele według proporcji potrzeby na rok 
darmo dostawali. Tę wodę z rynien kosztowaliśmy, która była arcysłona. W 
krótkości czasu drogi przybyliśmy do miasteczka Hali już pod wieczór, ale 
miasteczko mizerne było, kamienic kilka tylko wielkich i obszernych. Te 
przejechawszy, kilka też mostów, gdzie jakieś budynki stały nad wodą, ale 
poznać wieczorem nie można było czyli to młyny, czyli machiny do opędze-
nia tej słonej wody były. Potem przybyli do wsi, gdzie nocować chcieliśmy, 
ale zastali muzykę w austerii i tańcujących, więc dalej jechać byli przymusze-
ni. Niedaleko była karczma, czyli austeria druga w Abbel1, gdzie spokojnie 
pokoje dwa dostawszy przenocowali. Nad tą austerią w górze kościółek stoi, 
gdzie czasem msza odprawuje się w święta, czyli niedzielę. Do tego schoda-
mi iść trzeba ćwierć godziny drogi. 

25  PAźDZIERNIKA 1779 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i za nocleg zapłaciwszy (3 zł, 7 gr.) o godzi-
nie dziesięć minut na szóstą w dalszą udali się drogę, gdzie w wielu miej-
scach znajdowały rynny, jedne ołowiane, drugie drewniane. Drewnianymi 
w różne miejsca sprowadzano z gór wodę, a gdzie ołowiane były, tymi pę-
dzono słoną wodę. Korytami też wielu miejscach biegła woda, a w jednym 
biegnąc znowu podle [k. 38] wracała się. Rzeczki też bardzo często były 
też wielkim impetem biegące i wszędzie prawie kaskady formujące. Tu wje-
chaliśmy w wielkie góry skaliste. Na jedne wjechawszy była równina tylko 
zajmująca kawał pola i jeziorko. Na lewej stronie znowu rynny pokazały się 
tak drewniane, jak i ołowiane. Na arcywysokiej skale były trzy domostwa, 
przez jeden dom ołowiana przechodziła rynna i jeszcze na wyższą skałę 
wyniesiona, drewniane jak niżej góry w koło szły. Wcale wesoła podróż dal-
sza była między skałami wysokimi, iż w górę trzeba było mocno oczy pod-
nosić, chcąc widzieć wierzchołek skał marmurowych. W różnym kolorze  

1 Oberau – miejscowość i gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie 
Garmisch-Partenkirchen, nad Loisach.



159158

były ściany, drugie ciosane i dość gładkie, brakowało, że niepolerowane. 
Na rozłączającej drodze był słup oznajmujący przez pismo, że w prawo 
idzie droga do Bawarii. Ta droga szła górą koło Skali, a drugiej strony ob-
wiedziona murem dla bezpieczeństwa, gdyż wielki dół był, którędy rzeczka 
bystro i szeroko dołem biegła. W lewą stronę do Tyrolów, ale z arcywielkiej 
i długiej góry, gdzie z prawej strony była rzeka, wielkim pędem i hukiem 
bieżąca, a z lewej wysokie skały marmurowe. Koło rzeki tej długo jechali-
śmy i minąwszy kilka domów w znacznej odległości przez kilka skalistych 
gór. To cieszyło przy tym, że droga równa była. Przybyli gdzie cło opłacają 
bawarskie. Przy tym domu jest wielka kaplica. Niedaleko przejechawszy jest 
karczma takoż do Bawarii należąca, gdzie odpoczywano koniom i kełbaski 
jedliśmy, a potem wino pili tyrolskie (21 gr.). Dalej z góry zjechawszy jest 
rzeczka, na której młyn stoi. Wraz na górze budynek, pod którym brama, 
ale wąska, że bryka przeleźć nie mogła, aż niektóre rzeczy zdejmować mu-
sieli i kareta z trudnością przeszła. Tam cło był salzburskie, gdyż znowu 
księstwo ciągnęło się. Kilka gór przejechawszy, gdzie rury znowu ciągnęły 
się, przybyli na drogę wąską. Po lewej stronie rzeka z hukiem szła głęboko 
w dole, a po prawej cięta skała. W jednym miejscu na marmurze wyrżnięty 
był herb z napisem Marcus Sitticus ex Comitibus in Altaemps Archi Episcopus 
Salzburgensis etc. Publico bono etc. Anno 16141 [k. 38 v] Dalej jadąc uważaliśmy 
wysokie góry przed nami będące, gdzie wielką białość widząc dochodzi-
li (jak nam mówiono przed kilku dniami, że śniegi są w górach), że to są 
śniegi. Przez wioski już jadąc pytali się dokładnie i kilku co to jest białego, 
ale wszyscy twierdzili, że to są śniegi. Potem przybyli do miasteczka2, trzy 
kwadranse na pierwszą, gdzie obiad jedli, ale niedogotowany, tylko kurczęta 
dobrze pieczone były, jednak według dawnego żądania dostaliśmy ćwierć 
zadnią dzikiej kozy wildegams zwanej i skórę z niej widzieli, od której rogi 
urżnąwszy przedał nam. Takie dzikie kozy po wielkich górach tylko znaj-
dują się, trudne dla dzikości do zastrzelenia, gdyż za różki gdyby z skały 
wyżej uciekała, za drzewa uchwyci się. Takoż kupili jarząbka, za to i obiad 

1 Marek Sitticus z hrabiów na Altaemps, arcybiskup salzburski itd. dla dobra publicznego itd. 
roku 1614 (łac.).
2 Zostawione puste miejsce na wpisanie nazwy miasteczka, autor jednak tego nie uczynił.

takoż ślimaki zapłaciwszy oraz kawy i cukru kupiwszy (8 zł, 28 gr.) wyje-
chali kwadrans na czwartą godzinę. Tym samym prospektem jadąc, na góry 
i skały zapatrując się przyjechaliśmy polem do bramy znowu jednej, gdzie 
Zalsburska był granica. Od tej ciągnął się mur w górę aż do lasu. Dalej nie 
wiadomo. Niedaleko tej była druga, gdzie zaczynała się Ziemia Tyrolska. 
Tam cło i rewizja dla ceremonii kufry pieczętowano, ale nie rewidowano. 
Po tych ceremoniach dalej pojechali, na śniegi w górach leżące zapatru-
jąc się i u wielu dopytując się, wszyscy twierdzili, że nigdy wszystek śnieg 
nie złazi z gór. Drudzy oczywistymi świadkami się twierdzili. Kilka wiosek 
przejechaliśmy, tych zabudowanie dobre, ale wiele drewnianych, niektóre 
na dole murowane, a piętro drewniane, które były murowane to koło okien 
w muszle lub kwiaty malowane, na ścianach zaś różne św. obrazy. Tu pra-
wie na każdym domostwie. Więcej tylko na góry i skały różnym ułożone 
kształtem co miły czyniło prospekt. Także jedna skała jak zrujnowany pre-
zentowała zamek i jakby własne miał okopy. Rzeczki częste w oczach były 
kaskady wytwornie i naturalnie formujące. Potem wpół do siódmej stanęli-
śmy we wsi Wateryn1 w austerii, gdzie poczta była takoż wygodne. 

26  PAźDZIERNIKA 1779 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowali, rano zapłaciwszy za wieczerzę i nocleg (2 zł, 
16 gr.) po kawie wyjechali dwadzieścia minut na siódmą. Już równiną jadąc 
tylko na góry zapatrywali się. Jedna na górze las mająca, a wpół jak parkan 
z ciosanego kamienia, którą pięć godzin jadąc ledwie minęli, drugą po le-
wej [k. 39] stronie zaś mijając z samej góry wydawała wodę krętem na dół 
biegąc miłą działała kaskadę. Wielu miejscach mgła znosiła się, ale tylko 
miejscami, a w innych czyste było powietrze. Dalej jadąc po prawej ręce 
w dole była wieś długa i kościół Kirchndorf2, ale tak okryte obłokiem ze 
mgły uformowanym, że tylko dach wieży widać było. A my przy przyświe-
cającym słońcu wyżej jechali. Kilka folwarków murowanych po stronach, 

1 Waidring – miejscowość i gmina w powiecie Kitzbühel w Tyrolu, w Austrii, położona 9 km na 
wschód od Kirchdorf  in Tirol w pobliżu granicy z Salzburgiem. Wieś została wymieniona po raz 
pierwszy jako „Waitheringen“ w dokumentach z 1147 roku.
2 Kirchdorf  in Tirol – miejscowowść i gmina w powiecie Kitzbühel w austriackim Tyrolu.
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koło jednego też jechaliśmy. Powiększały widzenie lasy po górach przepla-
tane, drzewa czerwone i zielone. Koło wielu domków pięknie malowanych 
jechaliśmy, aż przybyli do miasteczka, gdzie przy austerii wypoczęli koniom. 
To miasteczko wszystkie domostwa obrazami przyozdobione i malowane 
miało. Dalej równiną jechali, gdzie górę tę oparkanioną ledwie minęli, ale za 
nią wraz stojącą ledwie nad wieczór, tak że za nami została się. Minąwszy 
most przybyli, gdzie sprowadzona do hamerni woda korytem przez dach 
wchodziła. Dalej w lesie kopano rudę srebrną i miedzianą do zabudowa-
nia, gdzie topiono i tłuczono, wysokości na sześć sążni był, gdzie takoż da-
chem woda przez koryta biegła. Dalej w las wjechawszy powtórne miejsce 
było, gdzie kopano. Tej rudy dano nam części kamienia kilka. W wiosce za 
lasem takoż jakaś była fabryka, musi być, że papiernia, po stępałach po-
znawano. Różne sprowadzania wód znowu pokazały się, jako też na jed-
nej górze śnieg znaczny, potem przybyli do Sztangel1 wsi, gdzie stanąwszy 
w austerii obstalowali obiad i dzikiej kozy pieczeni kazali upiec, sami ku-
piwszy ślimaków przyporządzać sos zaczęli. Zjadłszy obiad i zapłaciwszy 
(4 zł, 23 gr.) wyjechali trzy kwadranse na trzecią. W tym miejscu była fa-
bryka śrotu, którego w workach już leżało wiele w austerii. Równiną też 
długo jechaliśmy i domostw jeden za drugim w odległości jednak nume-
rowane były do tysiąca wyżej. Już we wsiach i tych w osobności stojących 
domach skały też na widoku zawsze były i już nad wieczór jadąc widziano, 
z rana w bliskości dopiero minęli. Domostwa dobrze zabudowane z gan-
kami w drugich były podwójne, jeden wkoło prawie budynku najwięcej z 
trzech stron. Na każdym takoż budynku dzwonek dla zwoływania czeladzi.  
We wsiach, gdzie murowane były domy. Te różnie malowane i obrazami 
ozdobione. [k. 39v] Po drogach na wielu miejscach były też tablice, na tych 
obrazy różnych trafunków wyrażone, które się na tychże przytrafiły miej-
scach, wywrócenie wozów, zabicie człowieka, o co nie było trudno w takich 
górach i skałach. Pięknego bydła mnóstwo zaczęło się, jak z gór wyjecha-
liśmy trochę w równinę, te na stajni trzymano, czasami na łąki, każdy na 
swojej pasł. Woły też piękne były, w wozie różne rzeczy nimi prowadzili, 

1 Być może chodzi o Stampfanger – obecnie dzielnicę w miejście Söll w Austrii w powiecie Ku-
fstein w Tyrolu w powiecie Kufstein.

tak jak konia okiełznawszy jechali. Przejechaliśmy też kilka wiosek, gdzie na 
wodzie różne były fabryki. Już po zachodzie słońca wieczorem jadąc trzy 
góry przejechali, kilka przy wodzie sprowadzanej minąwszy budynków i au-
sterię jedną. Przyjechali o siódmej godzinie do austerii Wergel1 zwanej, gdzie 
poczta była. Dwa dano pokoje, gdzieśmy przenocowali.

27  PAźDZIERNIKA 1779 , ŚRODA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie zapłaciwszy za nocleg (2 zł, 10 gr.) dziesięć 
minut na siódmą wyjechaliśmy. Mgła trochę miejscami przeszkadzała i był 
przymrozek dobry, lepszy jak nocy przeszłej. Koło kutej skały długo je-
chaliśmy, a po lewej stronie rzeka kaskadę formowała, ale najpiękniejsza 
była przy drugim moście, gdzie podniesiona była woda, piękny widok po 
kilku stopniach spadająca czyniła, przez ten most kryty pierwszy minąwszy 
przejechali i koło skalistych gór jechali, ale było też wiele łąk i pola zaroślin 
zgodne miejsca na łąki. Tymi górkę przejechawszy przybyli do wsi, gdzie 
poczta. Potem do drugiej, gdzie przed kościołem w kaplicy jest figura św. 
Leinharda2. Wiele przy nim wisi łańcuchów i oków, w modlitwie więźnie 
polecający się temu świętemu z oków wolnymi zostali, które to okowy z 
nich opadły. Dalej jadąc po prawej ręce wiele wsiów i kościołów widzieli, aż 
przyjechaliśmy ku Rautenbergu3 miasteczku. W tym na lewej stronie jest na 
skale jak cytadela, gdzie winowajców ma się trzydziestu w więzieniu znaj-
dować i w końcu miasteczka na górze wysokiej stary zamek obmurowanej, 
którego mury ciągną się do tej cytadeli w przodku skały będącej ufortyfi-
kowanej. W tym miasteczku Ragenberg takoż obmurowanym kamienice 
niektóre duże i wysokie, ale staroświeckim kształtem murowane, jest dość 
obszerne. Tam trzy kwadranse na jedenastą w austerii Pod Złotym Orłem 
stanęliśmy na obiad i popas, gdzie zjadłszy i zapłaciwszy (2 zł, 10 gr.), ta-
koż fruktów na drogę kupiwszy (26 gr.), wyjechali dwadzieścia minut na 

1 Wörgl – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein.
2 Na prawym marginesie: św. Lenchard z okowów wybawia.
3 Na prawym marginesie: Reinttemberg w skale cytadela, gdzie 30 winowajców w środku skały. 
Rattenberg – miasto nad rzeką Inn w Austrii, w pobliżu Innsbrucka, w powiecie Kufstein. Obecnie 
jest to najmniejsze miasto w Austrii.
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drugą godzinę. Za miasteczko wyjechawszy była brama do przejazdu w 
[k. 40] skale wykuta1, a dalej po lewej stronie skała rąbana jak sciosana dla 
przestrzeńszej drogi i ta ciągnęła się długo, a po prawej ręce była rzeka 
Inn2, przez las potem przejechawszy długo piękne domostwa mającą. Nie-
daleko gór skalistych, które nam były po lewej stronie jechali, na których 
rozrzucone domki po skałach były, a nam zdawało się niepodobną rzeczą, 
aby można dojść do nich. Szlik3 wieś przejechawszy zamki stare dwa były, 
drugi należał do arcybiskupa salzburskiego, ale w nim nie mieszkano, był 
opadły takoż. Dwa domki znowu na skale widzieli z lewej strony, a z prawej 
opodal stała wieża Pulwernturn, gdzie złożone były prochy4 a nad rzeczką 
fabryki, gdzie robiono. Do tej wieży ciągnął się zwierzyniec obmurowa-
ny parkanem, gdzie kilka danielów żyrowało. A to było za wioską Sztras5. 
Przejechaliśmy mostem rzekę Inn. Postrzegli na górach odleglejszych wiel-
ką moc śniegu, co potwierdzali ludzie. Ten zwierzyniec należał grafowi Da-
neberg. Po lewej stronie na skale był jego zamek, ale zrzucić jego kazał, a z 
drugiej strony pałac wymurował. Dalej o pół mili był takoż drugi do tegoż 
IMCP grafa pałac obszerny i duży należący. Po prawej stronie wielka wieś, 
ale musiała być, w której jarmarki bywają, gdyż piękna i duże domostwa 
były murowane, ale i te wsie, które przejeżdżaliśmy obszerne i zabudo-
wane dobrze były. Już i sady poczęły mieć powiększone, ale na skale po 
lewej stronie piękny był widok, które arcywysokie były i skały wiszące, na 
których rozrzucone były budyneczki, gdzie mieszkali kopacze, gdyż w tych 
górach kopano srebro6 i miedź czyli do tych materiałów. Wiele miejscami 
wysypanej było ziemi. W przeciągu popołudniowej podróży wiele po stro-
nach było widzieć kościołów, z podziwieniem nawet na tych skałach dwa 
kościółki stały. Po wsiach w Tyrolu wiele kaplic takoż było, że prawie żadna 
wioska nie była, lubo kościół był bez kaplicy. Zbliżywszy się do fabryki, 

1 Na prawym marginesie: brama w skale wykowana.
2 Na prawym marginesie: rzeka Inn. Inn – rzeka w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prawy alpejski 
dopływ Dunaju.
3 Być może miejscowość Saulueg w Austrii w Tyrolu. 
4 Na prawym marginesie: proch robią.
5 Strass im Zillertal – miejscowość w Austrii w gminie Schwaz w kraju związkowym Tyrol.
6 Na prawym marginesie: srebro kopią.

gdzie dobyte z gór materialia tłuczono i myto widzieliśmy jak bramę wy-
kutą w skale, gdzie obszerna dziura ciągnęła się na sążni czterysta siedem-
dziesiąt aż do miejsca, gdzie kopali1, tam wielkie miejsce obszerne było, 
skąd dziury przez skałę dla lufta były wyrąbane. W tymże w skale miejscu 
sporządzona była machina2 [k. 40v], która przez obrót kół wypędzała wodę 
bez ludzkiej pomocy. Przez skałę na tyleż sążni czterysta siedemdziesiąt i 
ta woda korytami szła do fabryki tej, gdzie tłuczono i przemywano mi-
neralia. Tę machinę kazał sporządzić S. Sigismudus i w tej skale był anno 
1491, takoż cesarz Leopoldus pierwszy roku 1665 z ciekawości odwiedził to 
miejsce, Franciszek przeszły cesarz jeszcze książęciem będąc Lotaryńskim 
z bratem Karolem r. 1739, teraźniejszy cesarz Józef  z bracią r. 1765 byli 
w tej skale. Machina zaś ta reperowana była raz roku 1660, drugi raz roku 
1695, teraz w dobrym stanie znajduje. Od tej bramy prowadzącej do skały 
kilka postąpiwszy kroków jest kaplica, w której ukrzyżowanego Pana Je-
zusa jest figura3, a z boku przebitego woda płynie, pod którą jest kamien-
na stągiew kamienna i przykuta żelazna łyżka, którą przechodzący ludzie 
piją wodę z boku nieustannie płynącą. Z prawej strony za rzeką jest wielki 
klasztor księży Benedyktynów4, tuż w bliskości jest wieś jarmarkowa, gdzie 
klasztor takoż obszerny księży kanoników św. Augustyna, ta wieś jest ob-
szerna i jak dobre miasteczko na kilka piątrów mająca kamienice, kramów 
różnych i rzemieślników wiele, długie jest to miasto bardziej może być 
nazwane jak wieś jarmarkowa. Ma kościołów sześć, które widzieć można 
było, może więcej jest. Stanęliśmy w austerii w Szwarz5 o godzinie szóstej.  
W dwóch pokojach nocowali. 

28  PAźDZIERNIKA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy za nocleg (2 zł, 25 gr.,. 1½ szel.) wyjechali 
dziesięć minut na siódmą. Ludziom strawne dano (8 zł, 10 gr.). Na rzece 

1 Na prawym marginesie: brama do kopalni sążni 470.
2 Na prawym marginesie: machina wypędzająca wodę z kopalni, którą S. Sigismundus obmyślił, 
1491 w tej kopalni byli cesarzowie (zapiska kończy się na k. 40v)
3 Na prawym marginesie: tu krucyfiks, z którego boku woda płynie.
4 Na prawym marginesie: za Inn rzeką są Benedyktyni i augustianie.
5 Schwaz – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, siedziba powiatu Schwaz.
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Inn most przejechawszy koło niej dalszą odprawowali drogę i przez niemały 
przeciąg drogi ciągnęły się domostwa wszystkie dobre na dwa piętra trochę 
odległe. Po stronach, osobliwie z prawej strony, kamienice duże jak zamki. 
To uważaliśmy, że żadnych w Tyrolu pańskich gruntów nie było, ale ludzie 
trzymali czynsz opłacając. Prawda, że po drodze niewiele gruntów obszer-
nych widzieć było. Austeria wielce obszerna i malowana była we wsi i kościół, 
gdzie mszy św. słuchać chcieliśmy, ale na kazanie ksiądz zabierał się. Śniegi 
wielkie w górach z daleka znowu widzieliśmy. Po lewej stronie po górach wy-
sokich wiele budynków po różnych stało miejscach, którzy na tychże górach, 
małe dość miejsca zasiewali, osobliwie na jednej górze, która na pół mili cią-
gnęła się, miejscami lasy mająca i chrusty, które na pole trzebili. Przybyliśmy 
potem do wsi dużej, gdzie wszystkie budynki na dwa piętra murowane były i 
obszerne. Z tej wyjechawszy trzy zamki w odległości siebie stali. Jeden nale-
żał grafowi [k. 41] Tiger. Te zamki stały na górach. Był po drodze klasztor i 
kościół księży serwitów1 nad mostem przez rzekę Inn, gdzie stanąwszy po-
szliśmy do kościoła na mszę św. Kościół ten nieduży, ale pięknie, gustownie 
zabudowany. Pięć tylko ołtarzów było. Malowanie na murach piękne a la fre-
ski, w oknie potężny stał kamień na pamiątkę, że gdy ten kościół murowano z 
rusztowania ten kamień padał, pobożny jeden kazał mu stanąć na powietrzu, 
i zatrzymał się. Po mszy św. dalej przez most przejechali. W ten sam czas, gdy 
zsiadali z karety chcąc iść na mszę, płynął statek z wodą pełny mający koni. 
Po mszy, które stały trzy statki przy moście insze, ze zbożem w górę końmi 
ciągniono. Jeden parą końmi, drugi trzema, a trzeci dziesięć końmi albowiem 
ta rzeka arcybystro szła, a przed statkami jeden konno próbował, gdzie głę-
bokość większa. To zboże prowadzono do miasta Inszprak2, a znać że konie 
powracając przeprowadzali na tychże statkach. Przejechawszy dwie niewielkie  
górki, miasto Hala3 obaczyli, przed którym kilka w różnych stronach widzieć 
było zamki różnie zabudowane. Dojeżdżając do miasta jakby na przedmie-
ściu na górze stał wspaniały sztyft, przy tym wielki szpital jak klasztor, przy 

1 Na prawym marginesie: Ks. serwitów kościół tu kamień spadający.
2 Chodzi o część miasta Innsbruck – położonego w Austrii w dolinie rzeki Inn, będącego stolicą 
kraju związkowego Tyrol.
3 Hall in Tirol – miasto w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Tyrol, nad rzeką Inn, na 
wschód od Innsbrucku. Na prawym marginesie: Hala.

nim zaraz kościół. W miasto dalej wjechawszy w boku rynku stanęliśmy w 
austerii Pod Winogronem trzy kwadranse na jedenastą i obiad obstalowali. 
W tym mieście jest mennica1. Przy ampcie klasztor księży Franciszkanów, 
panien Urszulanek i kolegium pojezuickie długie jak klasztor, gdzie ampt jest. 
Niedaleko jest zabudowanie, gdzie sól robią2, tam w pięciu kotłach czworo-
graniastych gotują już wyklarowaną przez rózgi wodę słoną. Każdy kocioł 
trzy godziny dopiero staje się sól3. Gdy zapalą pod tymi kotłami czternaście 
dni nie ustając ustawnie gotują, a potem gaszą ogień i kotły chędożą. O go-
dzinie pierwszej zapłaciwszy za obiad (4 zł, 17 gr.) wyjechaliśmy. Jadąc po-
strzegli wspaniałą bramę, koło której nam przyszło jechać. Za zapytaniem 
dowiedzieli się, że to brama była od miasta, nie była ta z ukontentowaniem 
wiadomość, iż miasta nie widzieli rozumiejąc przedmieścia za miasto. Za-
czym dalej koło solnej fabryki pojechali. Przy końcu przedmieścia w budzie 
piekli kasztany, tych miarkę kupili (6 gr.). Na przedmieściu było też kilka bu-
dek, gdzie piekli i przedawali dwadzieścia za grosz jeden. Równina obszerna 
była. Takiej przez dni kilka nie widzieli i drogą wysadzaną miejscami i kaszta-
nami przyjechali, gdzie kościołek Loreta stał. W stronie austeria. Lubo rów-
niną jechali, jednak w stronach wielkie góry były. A przed nami prezentowały 
się dwie góry śniegiem okryte, na lewej stronie [k. 41v] pałac piękny nazwany 
Thomazer. Po prawej jednak dalej za rzeką Inn, nad którą jechaliśmy, zamek, 
gdzie skarb jest cesarzów i różne raritates4 mają się znajdować, przy tym zwie-
rzyniec obmurowany. Zbliżając się ku miastu Inszbruk było kilka pałaców na 
prawej stronie, na lewej rzeka Inn bystrym idąca pędem. Z tej strony prawej 
wielkie było przedmieście5 jak rozłączone rzeką Inn miasto, gdzie wielki bro-
war z dwoma wieżami był i kościół niedaleko duży, kamienice na dwa i trzy 
piętra dość ozdobne. Tylko tego przedmieścia część przejechali, zostawiwszy 
dalsze, przez most do miasta pojechali, który drewniany jest, ale pod mostem 
murowane z kwadratowego kamienia cztery obszerne na rozbijanie w sa-
mym nurcie musi być lodu ostre arkady, drugie słupy drewniane. Za mostem  

1 Na prawym marginesie: minica i ampt.
2 Na prawym marginesie: sól robią.
3 Na prawym marginesie: sól robi się.
4 Osobliwości (łac.).
5 Na prawym marginesie: Inszpruk.
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oparkaniony ogród wielki, musi być to miejsce publiczne, gdyż tegoż dnia był 
w tym miejscu Fayrberg wieczorem. Dalej przejechawszy bramę pod obszer-
ną kamienicą będącą i przez całe miasto. Potem przy drugiej bramie stanęli-
śmy w austerii Pod Złotą Koroną przed godziną piątą. Dwa obrawszy pokoje 
rozlokowali się. Tegoż dnia byliśmy na komedii i balecie. Dom komedialny 
dość jest obszerny i wielki, tylko loży nie ma. Jedna jest na trzy części roz-
łączona cesarska, w tej bywa sztathalter. Jedna mała przy teatrum jest, gdzie 
prezydent bywa. Parter długi, ten przegrodzony ławką dla dwojakiej płaty. 
Równo z tymi lożami idzie po stronach ganek, nad tym znów ganek. The-
atrum wielkie, trochę ku parteru spadzisto posadzka budowana. 

29  PAźDZIERNIKA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano najętą karetą dla obejrzenia miasta i 
osobliwości widzenia jeździliśmy. Publiczniejsze ulice są szerokie, kamieni-
ce wysokie i obszerne. Przybyliśmy do kościoła księży Franciszkanów1 jak 
w tych krajach zowią alias Bernardynów. Kościół ten nazywają kościołem 
nadwornym, ten jest duży, wszystek w sztukaterii na ścianach, w środku stoi 
wielkie za otaczającą kratą żelazną mauzoleum, czyli grób Maksymiliana 
Pierwszego cesarza rzymskiego. Na czterech stronach dużych jest dwadzie-
ścia cztery tablic marmurowych, na których wybornie wyrabiane są Mak-
symiliana wojny, czynienie pokojów i inne czynności chwalebne, przy tym 
po dwóch stronach między kolumnami kościelnymi, po cztery, dwanaście z 
każdej strony, prócz tych od praesbiterium po dwie z każdej strony wysokie i 
duże spiżowe cesarzów z domu austriackiego i książąt jednego króla hiszpań-
skiego, francuskiego, mężczyzn dwadziestu czterech, dam osiem2, na grobie 
też statua i geniuszowie spiżowe, z prawej strony drzwi idą w górę, schody 
wysokie do kaplicy, gdzie srebrny ołtarz stoi. Ten jest Najświętszej Panny z 
hebanu robiony, a tablice wkoło wyrażające [k. 42] litanią Najświętszej Panny 
są srebrne, na lewej stronie przy ołtarzu stoi pozytyw z drzewa cedrowego. 

1 Na prawym marginesie: osobliwości.
2 Na prawym marginesie: NB pozłacane, ale okopcone przez starość chędzone nie pozwalają bo 
by złoto pozdzierano.

Ten Ferdynand z papieskiej kaplicy z Rzymu sprowadził. Wszedłszy do tej 
kaplicy po lewej stronie jest grób. Na nim z marmuru wyrobiona osoba Fili-
piny Welzerin, Ferdynanda Drugiego żony. To mauzoleum robił syn Kolina. 
Ta umarła roku 1580 d. 24 aprila [24 IV 1580]. A ojciec Kolina robił 1566 
mauzoleum, czyli grób Maksymiliana Pierwszego, cesarza rzymskiego. Na 
gzymsach też spiżowe są statuy domu austriackiego. Potem pojechali do ko-
ścioła pojezuickiego, gdzie lubo drzwi były otwarte, ale dalej krata poprzecz 
kościoła zamknięta była. Prędce jednak otworzono. Piękny jeszcze kościół 
jest, znaczna partykuła jest w jednym ołtarzu św. Franciszka Ksawerego, ta-
koż w drugim ołtarzu św. Pirminiusa biskupa1. Także w ołtarzu jednym ob-
raz cudowny Najświętszej Panny. Potem pojechali i mszę świętą słuchali w 
farnym kościele, gdzie cudowny obraz Marii Panny Hilf  zwanej, który Le-
opoldus, książę biskup sztrasburski i passawski z drezdeńskiego kunstkameru 
do Passau przywiózł, a z Passau Carolus Ferdinandus do Inszpruk przeniósł2. 
Są dwa mauzolea, jedne Maksymiliana Wielkiego, kawalera niemieckiego w 
hiszpańskim Niderlandzie, a drugie jegoż kamerdynera naprzeciw Grzegorza 
Zawackiego3. Jest ołtarz bardzo wielki chórowy, gdzie czterech synów cesar-
skich, osoby są srebrne na ofiary dane4, a Józefa Drugiego, teraźniejszego 
cesarza od złota ważyć ma funtów siedem, łotów5 cztery. Dwa też serca ksią-
żęca Albrychta i żony jego każde ważyć ma funtów trzy. Monstrancja wielka 
przez Ferdynanda sporządzona kosztująca sześć tysięcy złotych pruskich6. 
Byli takoż w kościele księży serwitów, który niedaleko naszej był stancji. Jeź-
dzili po mieście, widzieli wielki sztyft, Collegium Teresianum7, gdzie wielka cesa-
rzowa teraźniejsza darowała bibliotekę. Takoż Radszul wielkie zabudowanie. 
Byliśmy też u księży Kapucynów, te są na przedmieściu na górze, ale druga 
góra, gdzie wielki zamek i obszerny jest, wyższa. Przez zamek przejechali,  

1 Na prawym marginesie: u Jezuitów relikwia św. Ksawerego, ciało św. Pirminiusza.
2 Na prawym marginesie: w farze cudowny obraz św. Marii Hilf.
3 Na prawym marginesie: mauzoleum Grzegorz Zawacki.
4 Na prawym marginesie: tu ofiary srebrne i złote cesarskich dzieci.
5 Łut – dawna jednostka miary masy, stosowana przez kupców i mincerzy dla określania wagi 
monet i wagi probierczej srebra;  1 łut=1/16 grzywny lub 1/32 funta.
6 Na prawym marginesie: monstrancja.
7 Na prawym marginesie: Collegium Teresianum.
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ale z góry trochę przykro było zjeżdżać. Cztery ma duże, to jest długie przed-
mieścia. W mieście wielki i wspaniały dom jest, gdzie panowie szlachta na 
rady tyrolscy zjeżdżają się1, [k. 42 v] gdzie wielka jest sala. Z jednej strony w 
kondygnacjach ogródki pięknie wysadzane. Aż do samego obiadu, ten zjadł-
szy, gdzie ślimaki też jedli, pomazawszy u gospodarza. Nająwszy u gospoda-
rza konie naszą karetą z kapitanem pierwej od zwierzchności wziąwszy po-
zwolenie, pojechali do zamku Umbrow albo Amranten. Kapitan miał klucze 
i inspekcję nad tym zamkiem, gdzie w kilku pokojach zbiór pokazywano 
różnej staroświeckiej zbroi, gdzie też i książąt Radziwiłłów i innych panów 
polskich z portretami znajdują się, różnych też cesarzów, królów, arcyksią-
żąt, książąt, grafów, rycerzów tyrolskich, cudzoziemskich2. Pancerze takoż 
tureckie osobom na koniach w ich odzieniu siedzące i wszystkich portrety z 
podpisami, gdzie też stoi figura Kajmona3, olbrzyma tyrolskiego, takoż ma-
łego karła, który temuż olbrzymowi w pysk dał, a ten ze wstydu w kilka dni 
miał umrzeć4. W jednej takoż dużej sali dwadzieścia z podwójnymi drzwia-
mi różnych pełne osobliwościami stały. W jednej różne ptactwa, zwierzęta, 
w drugiej korale, w innej monstra, w jednej kamienie, rudy ze złota litego, 
srebra, miedzi, z marmuru, alabastru, drzewa bukszpan, różne osobliwe ze-
gary, lew z perły 1 ½ z perły zrobiony, jakiś karzeł, św. Duch, anioł takiej 
wielkości, szmaragd jak pół jajka a w nim zegarek z figurami zrobiony, aga-
towe kielichy, fontanna z Rynocerosa od trzech zejdlików5, różne i duże 
kryształy, koń ze złota do napoju robiony, misy, talerze z perłowej maci-
cy, takoż kolorami inne wykładane, złoty serwis trzydzieści funtów ważący. 
Obrazy z kamieni wykładane, naczynia, kielichy, szklanki filigranowe różne, 
różnych wielkich panów roboty. Austriackiego Domu od samego początku 
portrety spiżowe, marmurowe stoliki, w różne figury ptactwo wykładane, 
pień, w którym jelenie rogi wrosłe, pancerz, w którym był Ferdynand czasu 
zaślubienia z Filipiną Weyzeryn, takoż skóra z konia, obrazek na pajęczy-

1 Na prawym marginesie: gdzie szlachta radzi.
2 Na prawym marginesie: w zamku umbrus portrety i Książąt Radziwiłłów i innych Polaków.
3 Na prawym marginesie: 16 botów wysoki.
4 Na prawym marginesie: olbrzym i karzeł osobliwości.
5 Na prawym marginesie: trzy kwarty znaczą zydliki. Kwarta – jednosta objętości, staropolska 
kwarta była równa 1,125 litra.

nie malowany i niewyliczone osobliwości, także cała i pełna szafa różnych 
monet złotych, druga srebrnych i miedzianych etc. etc. Cztery godziny czas 
zszedł bez postrzeżenia, i ani połowy nie widziano. Już ciemnieć zaczęło. 
Wyżej jeszcze sam zamek stał, gdzie już iść nie można. Było trzeba na cały 
dzień wybrać się chcąc tylko bez napatrzenia obejrzeć, za czym powracać 
musieli, ile że większa połowa drogi z góry przykra była i wąska, po jednej 
stronie rąbana skała, lasem też przejeżdżali. W nocy deszcz padał. A koło 
zamku wiele gór było, widziano śniegiem wszystkie okryte już. Późno sta-
nęli panu kapitanowi akomodacji dano (27 zł). W mieście też widzieli na 
ganku daszek złotem kryty, brama, przy której stali, z marmuru wyrabiane 
portrety były cesarza nieboszczyka i cesarzowej, synów i córek z napisami. 
Wieczorem porachowano się z gospodarzem i za inne kupione rzeczy takoż 
akomodację, gdzie byli i pokazywano nam (54 zł, 27 gr.) [k. 43] 

30  PAźDZIERNIKA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy myśleli wcześnie wyjechać, ale furmanie zaba-
wili się wybierając, może czekali, żeby deszcz przestał, aż o godzinie ósmej 
wyjechali przez tęż bramę, przy której staliśmy. Podróż niewesoła była, gdyż 
deszcz padał, iż wszystkie okna zamknąć musieli. Furman do bryki parę 
koni najął dla przyprzążki, gdyż góra była wielka, było przy drodze jakieś 
mauzoleum, na marmurze literami wyrytymi opisanie, ale prędko przejecha-
liśmy i dla dżdżu nie czytali. Znowu powtórna była góra, a na lewej stronie 
wielki dół, iż straszno spojrzeć na dół było, którędy zebrana z gór woda 
płynęła jak kaskada po kamieniach. Z tej góry zjechawszy przez most auste-
ria dobra była, gdzie też kościółek i młyn tylko było, gdzie furmanie forsz-
pan1 brali do karety parę koni, a do bryki parę prócz tych, co w Innszpruku 
wzięto. Góra kręta, arcywysoka była, z lewej góra takoż była, a z prawej dół. 
Czym wyżej jechaliśmy, ten powiększał się, iż bez strachu spojrzeć trudno 
było. Chcieliśmy piechotą iść, ale że droga równa była, w strachu jednak 
będący jechaliśmy ze dwie godziny na tę górę, gdzie trochę równiną jadąc 

1 Etym. – nm. Vorspann, koń przyprzężony pomocniczo do zaprzęgu, doprzęg; vor ‚przed‘; 
spannen ‚wyprężać; zaprzęgać‘.
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przybyli do wsi wpół do pierwszej Szenberg1, gdzie w austerii popasali, a my 
obiad na ślimakach odprawili. Zapłaciwszy za obiad (3 zł, 6 gr.), po drugiej 
godzinie wyjechali. Cały czas deszcz padał, a nam z górą tej jechać przyszło. 
Znowu z lewej strony spadzisto było. Była bojaźń z przyczyny, że prędko 
jechał. Za tym dołem domostwa i spadziste. Z drugiej góry pola widzieć 
było, kościoły i wsie, osobne też domostwa stojące, po tej zaś górze, gdzie 
my jechali, miejscami domostwa, przy których zaczęły się stojąc jak w Li-
twie przepłoty. I słoma tym sposobem jak w Litwie w stogach, ale w polu 
układana. Koło gór i górami przyjechali do wsi dużej mającej domostwa 
czyli kamienice na dwa piętra i obszerne austerii ze trzy. Ale ta wieś musi być 
jarmarkowa, z zabudowania poznać można, ale tego roku pogorzała cała, 
gdyż nie wszystkie kamienice były jeszcze reperowane, a drugie nowe były. 
Przejechawszy za nią kościółek szpitalny. Lasem jechali i trochę równiną do 
wsi takoż jarmarkowej Szteinbach2, gdzie na początku kościół i probostwo 
pięknie zabudowane, w górę ciągnie się pięknie zamurowana dobrze, gdzie 
już późno stanęli po szóstej godzinie. Deszcz nie ustając padał. To dobrze, 
że kareta i bryka w austerii stała pod pokryciem. My też pokoje mieli wygod-
ne, albowiem w tej austerii wcale były paradne. 

31  PAźDZIERNIKA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i zapłaciwszy (5 zł, 3 gr.) wyjechali wpół do 
ósmej. Deszcz całą noc padał i czekając czyli nieustanie, czekaliśmy tak dłu-
go, ale nie ustał. Jadąc jedne tylko z gór kaskady biegły, które widziane były. 
Takoż na przykrej górze kawałkami zasiane pole, gdzie żadnym sposobem 
orać nie można było, ale kopać i grablami grzebać ludzie musieli [k. 43v] 
W ten deszcz przybyliśmy do Offenkrys3, gdzie mały kościołek, ale pełny 
ludzi był. Ledwie wtłoczyli się do kościoła. Msze już ksiądz kończył. Po tej 
wysłuchaliśmy mszę naszą. Trzy tylko w tym kościółku ołtarze. W wielkim 
obraz Najświętszej Panny Hilf. Potem dalej jechali, gdzie było mauzoleum 

1 Schönberg im Stubaital – miejscowowść i gmina w dolinie Stubai, w powiecie Innsbruck-Land, 
Tyrol (Austria).
2 Steinach am Brenner – miasto w powiecie Innsbruck-Land, Tyrol (Austria)
3 Na prawym marginesie: Offenkrys.

na pamiątkę wystawione, gdzie Karol V cesarz z Franciszkiem I czasu wojny 
zeszli się1. Jest też między górami tylko austeria i jedna kamienica, gdzie to 
odbierano. A że w ścisłych górach stoją, mówią, że dwóch lub trzech ludzi 
mogą obronić, a tego miejsca całe Tyroli [s] od największej armii zowie się to 
miejsce2. Niedaleko potem wielką znowu górę przejeżdżaliśmy. Po stronach 
zaś góry śniegiem okryte były. Dołem jadąc deszcz padał, a z gór mgła wielka 
powstawała. Na górę wjechawszy postrzegli jeziorko. Na samej górze nieda-
leko tego przybyliśmy do austerii Inbrenner3 trzy kwadranse na dwunastą, 
gdzie obiad obstelowano. Ale wprędce dano i dobry obiad, i deser. Zjadłszy 
smaczno dobrze też zapłacili (6 zł, 14 gr.). I w dalszą udali się drogę, gdzie 
jadąc już w pogodzie skałami, lasami jedynie patrzaliśmy na wody w różnych 
miejscach z gór i skał biegąc formujące kaskady. Domostwa też rozrzuco-
ne w osobności były. Żadnej wsi wiele mającej domostw nie było. Między 
skałami dużymi i wysokimi mieliśmy długa drogę, aż przyjechali do austerii 
trzeciej, nad którą na górze stał zamek, ale juz zrujnowany nazwiskiem Kryg 
Sztercynk Szlos. Niedaleko potem same było Sztercynk4 miasteczko. Te tylko 
w jednej założone było długiej ulicy, gdyż za kamienicami góry stały. Kamie-
nice obszerne na dwa i trzy piętra. Przed tym miasteczkiem między górami 
dobywano kamienie Brenner Szteyn i od tych nazywała się góra Brenner5 
(w tym miasteczku z pół godziny staliśmy niepotrzebnie dla furmanów, któ-
rzy poszli na wino). Wyjechawszy potem po prawej stronie zamek stał Bre-
chenszteyn należący do księcia Traudsame, a po lewej zaczęły się kapliczki 
w odległości od siebie kilkanaście. Rzeka, która początek swój brała u góry 
Schenszteyn, cały dzień i teraz widocznie przy nas szła i przez nią kilka razy 
przejeżdżali Tetcz zwanej. Dalej wieczór nastąpił, iż tylko drogę widzieć było 

1 Na prawym marginesie: […], w którym Karol V cesarz z Franciszkiem zeszli się w czasie wojny.
2 Tu następuje światła pół linii.
3 Najprawdopodobniej chodzi o Gries am Brenner – wieś w gminie Wipptal w powiecie Inns-
bruck-Land w Austrii lub o Brenner (wł. Brennero) – miejscowość graniczną we Włoszech w 
regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano.
4 Sterzing (wł. Vipiteno) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, 
w prowincji Bolzano (Tyrol Południowy).
5 Brenner – przełęcz (wł. Passo del Brennero, niem. Brennerpass) – jedna z najważniejszych 
alpejskich przełęczy na granicy Austrii i Włoch, położona na wysokości 1374 m n.p.m. Oddziela 
Alpy Zillertalskie od Sztubajów (Stubaier Alpen) w Alpach Centralnych.
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lubo przy niebie pogodnym. Potem szturm arcywielki powstał, warsztami za-
wiał mocno, tak że lubo między górami, jednak bojaźno było, aby karety nie 
wywrócił, gdyż arcymocno wiał, a co trochę przestanie, znowu wiać poczyna 
i tak jechali aż do Mauls1. W austerii stanąwszy dziesięć minut na ósmą, dwa 
pokoje do spoczynku obrali i nocowali. [k. 44]

1  LISTOPADA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy i zapłaciwszy (3 zł, 16 gr.) wcześniej wyjechali 
20 minut na siódmą. Długi czas jechaliśmy między górami skalistymi, niziną 
i minęli austerię, gdzie stała takoż kaplica, aż przyjechali do wioseczki, gdzie 
kościółek był. Ale minęli, gdyż kościółek ten trochę był od drogi opodal, aż 
przyjechali do wioski, gdzie kościółek był mały. Wioska nazywa się Interobe-
nanc2, gdzie stanąwszy poszli na mszę do kościółka, gdzie ludzi mało było. 
I msza zaczęła się śpiewana w istocie, ksiądz śpiewa przy ołtarzu, a śpiewak 
na chórku, a że pozwolenia od księdza śpiewającego (msza śpiewana) mszę 
wziąć do odprawienia mszy wziąć nie można było, więc tę mszę, ale dla pięk-
nego śpiewaka śpiewania pacierze mówić trudno było. Śpiewak prześpiewał 
credo aż do Incarnatus est3. Ksiądz przy ołtarzu przeczytał ewangelię i pacie-
rze, po niemiecku mówił z gromadką ludzi. Po elewacji ksiądz Pater noster etc.4 
i Pax Domini sit semper etc.5 nie śpiewał po mszy, znowu pacierze mówił i akty. 
Po mszy trudność czynił w pozwoleniu odprawienia mszy, że pozwolenia 
przynajmniej od dziekana nie było. Po przejrzeniu atestatów ledwie pozwolił. 
Po odprawionej mszy w dalszą udali się drogę. Niezadługo zaczęły się drze-
wa po bokach drogi włoskich orzechów na prawej stronie przez rzekę Etez 
lub Eyzach 6 szedł most kryty, ale przezeń nie jechali. Robioną drogą w górę 

1 Mauls (niem. Mules) – wieś we Włoszech, leży w gminie Campo di Trens, w prowincji Bolzano.
2 Być może chodzi o Mittewald – wieś we Włoszech w rejonie Trydent – Górna Adyga, w pro-
wincji Bolzano. Na prawym marginesie: Interobenanz.
3 Stał się człowiekiem (łac.). Fragment modlitwy „wierzę w Boga” (Credo),  w którym mogą o 
tym, że Bóg (Chrystus) wcielił się w człowieka.
4 Ojcze nasz (łac.).
5 Pokój Pański niech zawsze będzie z wami itd. (łac.)
6 Isarco – (niem. Eisack) jest główną rzeką w północnych Włoszech, rozpoczyna się w Południo-
wym Tyrolu, w pobliżu przełęczy Brenner.

prosto udali się, gdzie za górą równie robione drogi. Rozdzielili się, my wzięli 
się w prawo, a wielkie pokazały się winnice po polach, i górach ciągłych po 
lewej ręce, gdzie druga droga poszła, a przy tej, którą jechaliśmy wielka moc 
drzew orzechów włoskich. Zjeżdżając z góry przy skale drogą po prawej ręce 
spadzistą, to na dół, gdzie grube i duże orzechowe drzewa były przy brzegu 
stawu. Staw dość wielki, za stawem w lesie na górze zamek z wieżą zrujnowa-
ną, ale niżej trochę dalej dobry zamek stał i duży. Dalej jadąc drzewami orze-
chowymi jak lasem i tak grube niektóre były jak dęby, przybyli do wsi, gdzie 
też kościół był, gdzie domostwa jak kamienice i to duże były, po ogrodach 
ulice winnym drzewem okryte. Drugie na ścianach wysoko przy mniejszych 
domostwach na dachy ciągnęły się. Przy drodze jeszcze w wiosce i za wioską 
słodkich kasztanów wielkie stały drzewa, tylko już zebrane jako też i wina 
były a kapustę [...] jeszcze po ogrodach jako też rzepę zostawili i nie zebrali 
mniej dbając [k. 44v] na śniegi na wysokich górach leżące. Zbliżając się ku 
miastu Brixen1 po stronach dwa zamki stały odległe od miasta. Wjechawszy 
na przedmieście, to wcale było wąską mając ulicę, gdzie koło miasta od jednej 
bramy do drugiej przejechaliśmy koło kościoła i klasztoru księży Kapucynów 
i stanęli przy drugiej bramie w austerii dużej trzy kwadranse na dwunastą. To 
miasteczko należy do biskupa brixeńskiego. Jest katedra, w której kanonicy 
muszą być z grafów i baronów, ci obierają z między siebie, gdy biskup umrze, 
drugiego, teraz był obrany brat zmarłego graf  Szparg. Ma dwie rezydencje, 
jedną w mieście zamek duży, a drugi za miastem, gdzie przez kilka dni czasa-
mi przebywa. Miasto Bryxen nieduże i między górami leży i wkoło winnice, 
między którymi kamienice, gdzie najwięcej mieszkają, jak mówili, panowie, 
a że pogoda piękna służyła spieszyć się do Wenecji chcieli doznawszy przez 
półtrzecia dnia niepogodę, więc po obiedzie zapłaciwszy (6 zł, 12 gr.) wy-
jechali przed trzecią godziną. Widok otworzył się wcale piękny lubo góry 
były, ale ciągłe, po których różne dworki, winnice wszędzie, podjechawszy na 
dwadzieścia kościołów rachować można było po tych górach. Koło dworku 
jechaliśmy jednego, ten niegustownie był zabudowany, za tym po prawej ręce 

1 Bressanone (niem. Brixen, łac. Bressanon, lad. Bressanon, w niektórych innych językach i dia-
lektach Włoch również zwane Bressanon) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-
-Górna Adyga, w prowincji Bolzano. Na prawym marginesie: Miasto Brixia.
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kaskada była, stąd piękna, że jak z fontanną szła woda przez powietrze lecąca, 
a potem na skałę padająca, i dalej po kamieniach biegnąc piękny czyniła pro-
spekt. Dalej z prawej strony była winnica, z lewej las ciągły. W dalszej drodze  
minąwszy dwie karczmy i dalej kościół, z obydwóch stron winnice, odmie-
niła dalszy widok dla drogi rąbana skała i zbliżona rzeka, z drugiej strony, iż 
wąski był przejazd, ale te minąwszy znowu winnice, potem zamek stał po 
prawej ręce, a dalej po prawej na wysokiej górze kościół panien Benedykty-
nek niedaleko miasteczka Klausen1, do którego już wpół do szóstej przyje-
chaliśmy ulicą, ale wąską bardzo, kamienice wysokie, ale przez wąskość ulicy 
ciemnie, długo ciągnęła się aż na obszerność niewielką. Przyjechawszy stanę-
li w austerii takoż dużej, ale pańska stancja nie była wygodna przez to, że w 
drugiej w karty grali z hałasem.

2  LISTOPADA 1779 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy, rano zapłaciwszy (4 zł, 10 gr.) wyjechali kwa-
drans na siódmą godzinę. Wraz prawie za miasto wyjechaśmy. Most był, za 
tym księża Kapucyni mieli kościół i klasztor. Potem zaczęły się winnice, a rze-
ka szła z lewej strony. Nastąpiła potem wąska droga, gdyż rąbana skała dla niej 
być musiała. Jednak za tą znowu winnice były często przeplatane, aż z lewej 
strony duży zamek Rozberg nazwany2 dla obrony, ale budowany był, gdyż z 
trzech miejsc bronić się mógł, a na największej górze bastion jeszcze stał, niżej 
były domostwa po górach i trzy kościoły w [k. 45] bliskości na jednej górze 
widzieć było, a od nas most kryty do zamku na dole stojącego z wieżą. Prze-
jechaliśmy też jeden kościółek mały, aż potem przyjechali do Kolman 3, gdzie 
na początku za kilka domostwami był mały kościołek i otwarty, gdzie mszę 
wysłuchali, tylko czas jaki czekać musieli, póki do ks. proboszcza pozwolenie 
przyszło i przysłany zakrystię otworzył. Wiele po zadzwonieniu ludzi zebrało 
się. Po mszy dalej jadąc przez tę wieś trochę ciągnęły się domostwa, a potem 
drugi kościół większy. Za tym brama, gdzie furman cło opłacał. Dojechaw-

1 Na prawym marginesie: Klausen. Chiusa (niem. Klausen) – miasto we Włoszech w prowincji 
Bolzano. 
2 Na prawym marginesie: Rozberg cytadela.
3 Kollmann – miejscowość we Włoszech w rejonie Trydent – Górna Adyga, w prowincji Bolzano.

szy zaczęła się droga przykra do patrzenia, gdyż z prawej strony skalista góra, 
miejscami rąbana, a z lewej strony drogi rzeka takoż przy skale miejscami nie 
było od skały do drugiej rzeki i drogi sto kroków. Droga też miejscami wąska 
była, iż spotkawszy się trudno byłoby mijać. Było wiele przy rzece kamieni 
tak dużych jak budynek. Potemże karczma nastąpiła i kilka budynków znowu. 
Winnice były z stron obydwóch, ale niedługo, gdyż takaż skała i wążyzna na-
stąpiła i wiele kamieni widzieć było z gór niedawno spadłych i drugie jakby 
tylko wisiały i to długo ciągnęło się, że miejscami winnice znowu, skały rąba-
ne były, aż przybyli do austerii, przed którą przy rzece było duże koło latem 
z rzeki czerpiące wodę i w rynnę ją wlewając, rynny zaś ciągnione były na 
łąkę, a przez łąkę roweczki, w które z rynien woda wchodziła dla odwilżenia 
łąk. Niezadługo potem stanęliśmy w austerii, gdzie obiad sporządzić kazali 
nazwiskiem1 tam powiedziano że na wiosnę i kiedy in iulio2 dżdże wielkie 
spadną przez sześć niedziel tą drogą jechać nie można, gdyż zawalona bywa 
kamieniami, aż jak odwalą i poprawią, wolny przejazd uczynią. Po obiedzie 
zapłaciwszy (4 zł, 15 gr.) przed samą drugą wyjechali mając winnice miejsca-
mi, ale droga obróciła się, gdyż przez Etez rzekę most był, ten przejechawszy 
iż rzeka po prawej stronie nam była, gdzie przykre góry były, po lewej, gdzie 
my jechali, z początku skała jak marmur gładka była i wysoka. Za tą znowu 
dzika i straszna nastała, gdzie jednak cokolwiek było sposobnego po górach 
miejsca, wszystko winem osadzone było, nastąpiła austeria i kilka domów, za 
tymi ogród z prawej strony drogi, a z lewej rzeka. Dawno jak widzieli orzą-
cych, aż dziś czterema końmi obaczyli, ale pole niewielkie. Za tym znowu 
skała nastąpiła, ale uformowana jak jaki [k. 45v] festung, za tą znowu win-
nice. I tak przeplatano. Minąwszy austerię przybyli do wsi, gdzie za młynem 
most był przez tęż rzekę, przy którym wiele drzew rąbanych leżało, musi być 
dla spuszczenia do miasta. Ten most przejechawszy, iż nam znowu po lewej 
stronie była rzeka, wraz skała ostatnia już była. Tę minąwszy większe winnice 
zaczęły się, w których jak jakie okryte czyli ciemne ulice drzewa winne okry-
wając czyniły. Były też inne różne drzewa, figowe, jabłka, granaty, groszek 
cytrynowych, drobnych gruszeczek, neszpal, daktylów etc. aż i przedmieście 

1 W rękopisie zostawiono wolne miejsce na wpisanie nazwy karczmy.
2 W lipcu (łac.).
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nastąpiło1, gdzie murowano dużą szopę i kamienicę dla ważenia i złożenia 
różnych towarów kupieckich i przejrzenia onych w opłaceniu cła. Wjechaw-
szy w miasto, to jest niewielkie ale piękne, tylko że ma wąskie ulice, na tych 
miejscami wiele poprawowano beczek, ochseftów, pip na wina, drugie mo-
czono, inne płukano. Kamienice obszerne na cztery piętra wysokie. Jedna 
jest arcydługa ulica, przeszło trzysta kroków, na tej wystawy są czyli jak ganek 
pod kamienicami z obydwóch stron, posadzka drewniana, wygodnie prze-
chodzić się można, a po wszystkich na dole kamienicach sklepy kupieckie 
z różnemi towarami. Bardzo wielki handel to miasto prowadzi i do innych 
krajów. Przez ulicę większą rynsztoki idą, którymi czysta woda bierze i są na-
kryte, tylko miejscami odkrywają, gdy chusty piorą. Drugie są tylko kamienne 
rynsztoki i tymi czysta idzie woda. Rynek mały jest, gdzie spod figury mosięż-
nej Neptuna trzy są fontanny, a po bokach z płaskich figur także woda idzie. 
Kilka kamienic jest jak pałacyki małe, jeden przy pałacyku ogródek piękny 
z fontaną. Klasztorów kilka: księży Franciszkanów, Dominikanów, Karme-
litów, farny kościół duży, kilka ołtarzów mający z marmuru, koło wielkiego 
ołtarza kaplice z ołtarzami. Księży Dominikanów jasny, piękny w sztukaterii 
i malowaniu, trzy kaplice są, gdzie trzech świętych ciała leżą2. Są i drugie ko-
ścioły. W tym mieście wcześnie stanęliśmy o czwartej godzinie. W długiej tej 
ulicy Pod Złotą Gwiazdą stanęliśmy i nocowali. 

3  LISTOPADA 1779 , ŚRODA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia drugiego że furman miał kuć konie, strzymaliśmy się 
na obiad. Różne frukta w tym mieście kupiliśmy, cytrynowe groszki, jabł-
ka, granaty duże i pomniejsze, nefle, daktyle, figi, pigwy, drobne gruszecz-
ki, także i zwierzynę, słomkę, drozdy, jeden z nich wcale był odmienny na 
piersiach pióra mając białawe i czarno nakrapiane3, takoż kurki śnieżne4, 

1 Na prawym marginesie: miasto Bocen. Bolzano (niem. Bozen) – miasto i gmina we Włoszech 
w regionie Trydent-Górna Adyga, leżące nad rzeką Eisack (wł. Isarco). Stolica autonomicznej pro-
wincji Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Alto Adige.
2 Na prawym marginesie: kościoły ciała trzech św.
3 Na prawym marginesie: drozd odmienny.
4 Na prawym marginesie: kurki śnieżne.

te są jak dobry jarząbek w wielkości, nogi całe obrosłe, pióra białe, a w 
końcach piór czarne jak cętkowate [k. 46], mięso zaś czarne, a upieczone 
wcale niesmaczne. Winogrona wcale duże i mięsiste. Po obiedzie zapła-
ciwszy za obiad i co kupili frukta, zwierzynę uczyniło (15 zł, 30 gr). Trzy 
kwadranse na trzecią wyjechali. Za miastem jest most na rzece Etez1, ten 
przejechawszy, na placu trochę obszernym bydła moc stała, aż powiadali, 
że jest targ na bydło. Za tym miejscem dopiero brama była, za którą na 
skale stał kościołek, ten Grobem Pańskim nazywali. Trochę równina ob-
szerniejsza była, miejscami kilkanaście stai, my jednak koło skały jak droga 
szła wjechali, gdzie zamek jeden był Senek nazwany, ale pusty i zrujnowa-
ny, po górach z prawej strony widzieć było po winnicach kamienice i kilka 
kościołów, gdzie zaś my jechali, miejscami winnice, miejscami skały, jedna 
prezentowała się jak zamek z basztami, zrujnowany. Na łąkach po prawej 
stronie wiele stogów siana stało, i drugie grabili jeszcze siano, wielu miej-
scach winnice dalej były, jako też i różne drzewa. Kilka małych przejecha-
liśmy wiosek, w jednej tylko był kościół. Koło tych wiele siana w stogach 
stało. Między tymi wioskami dzikie i straszne skały. Droga wysadzana wielu 
miejscach była morwowym drzewem, w trzech zaś miejscach wysadzane 
morwy jak las czyniły w jednym miejscu i przez niemały przeciąg wiele le-
żało kamieni z skał spadłych w różnej wielkości i skała też porozpadana. W 
drugich miejscach tylko co kamienie wisiały. Przejechawszy jedną wioskę, 
ale te wszystkie małe były, kilka tylko domów, a te na dwa piętra murowane 
miały. Winnica była długa, gdzie między drzewem winnym rząd od rzę-
du odległej sadzonym, pszenicę siał. Przybyli potem do miasteczka Pran-
dzoll2, gdzie poczta jest czyli też jest to wioska, gdyż niewiele domostw jest 
i kościół jeden. Tam w austerii stanęli. Furmani chcieli dalej jechać, tylko 
że już wpół do szóstej było, jechać nie chcieliśmy, więc przenocowali star-
gowawszy dwa pokoje. 

1 Na prawym marginesie: rzeka Etez. Eisack (wł. Issarco) – rzeka we Włoszech, ma swe źródła 
w pobliżu przełęczy Brenner, na granicy austriacko-włoskiej. Eisack wpływa w pobliżu Bolzano do 
rzeki Adige.
2 Bronzolo (niem. Branzoll) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna 
Adyga, w prowincji Bolzano (Tyrol Południowy).
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4  LISTOPADA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie zapłaciwszy nocleg (3 zł, 9 gr.) wyjechali o go-
dzinie szóstej, tylko co dnieć zaczynało. Zamek na prawej stronie stał na 
skale, ale zrujnowany, koło drogi lipy pościnane grube były, te pan sprze-
dał, do którego należeli. Musiała być przed tym piękna perspektywa i dłu-
go ciągnąca się. Potem przybyli do miasteczka Aue1. Wszystkie miasteczka 
niewielkie były, kamienice jednak murowane i obszerne lubo niewiele, win-
nice też przy nich były. Zamek na górze, niedaleko znowu drugie było mia-
steczko takoż niewielkie, austerię jednak mieli obszerną. Za tym [k. 46v] most 
na rzeczce wpadającej w Etez, gdyż ta po prawej stronie jednak opodal przy 
skale szła, droga zaś szła z lewej strony przy skale drugiej, ta za mostem wca-
le dzika była wiszące mająca kamienie i straszna do spojrzenia. Dalej potem 
odleglejsze góry były i winnice z obydwu stron zaczęły się, tylko miejscami 
skały przerywały aż do jednego znowu miasteczka, przed którym kościół i 
klasztor był zakonu św. Franciszka. Miasteczko ciągnęło się w jednej ulicy 
długiej, kamienice stare, pod którymi jak ganki z obydwóch stron, ale jakby 
w ziemię wlazłszy niskie były. Za miasteczkiem znowu winnice zaczęły się.  
Z prawej strony za rzeką przez całą drogę po górach widzieć było po różnych 
miejscach domostwa, winnice i pola niewielkie, dwa miasteczka pod górą nad 
rzeczką i trzy zamki, gdzie zaś my jechali niewiele winnic było, ale skał dzi-
kich i wielkich wiele, z których przy drodze wiele spadłych leżało kamieni 
różnej wielkości. Potem przyjechaliśmy, gdzie koło po stronach drogi błota 
obszerne były zarosłe trzciną, aż potem rzeka zbliżyła się ku drodze. Przy tej 
jadąc aż przybyli do miasteczka, gdzie w austerii z końca Pod Dwugłowym 
Orłem, gdzie obiad obstalowano od osoby dwadzieścia cztery grosze, i kazali 
kwiczoły i słomkę piec, o jedenastej godzinie stanęliśmy w [...]2, a zapłaciwszy 
(3 zł, 6 gr.) kwadrans na drugą wyjechali. Za tym miasteczkiem przy wysokiej 
skale na osobnej stojącej niżej skale stał zamek i ta skała na wierzchu cała tym 
zamkiem okryta. Do wejścia drzwi nie widzieliśmy. Winnic nie było przez 

1 Ora (niem. Auer) – miasto we Włoszech, leżące w południowych nizninach tyrolskich w regio-
nie Trydent-Górna Adyga.
2 W rękopisie zostawiono wolne miejsce na wpisane nazwy miejscowości.

niejaki przeciąg drogi, ale drzewa morwowego wiele, na którym liście duże 
nadzwyczaj. Skały długo ciągnęły się, te równo gładkie były. Potem nastąpiły 
dzikie i straszne i również na stronie drugiej za rzeką. Odległość między gó-
rami węższa w tym miejscu była, ale za rzeką jak te dzikie skały skończyły się 
jakieś stało miasteczko, a z strony którą jechaliśmy dalej ciągnęły się skały. W 
jednym miejscu dwa koła stały na palach, a na jednej trupia wbita głowa. Dalej 
otworzyły się łąki, gdzie wiele znowu drzewa było morwowego. Dalej zaczęły 
się winnice. Rzeka znowu ku nam zbliżyła się, którą trzy konie statek ciągnęły 
w górę z towarami. Statek był jak duży bot. Od Branzoll tylko statki płynąc 
mogły, a wyżej dla dużych kamieni nie mogły. Za rzeką większa obszerność 
była, gdzie pod górą Tauczynec 1 pałac wielki i naprzeciw klasztor. Dalej po-
tem rzeka mniejsza złączyła się z rzeką Etez, powiększenie jednak nie było 
znaczne. Przez tę rzekę budowali duży most nowo, ale ten nie był skończony. 
W Warsmic2 był klasztor duży, ale dowiedzieć się [k. 47] nie można było jak się 
księża nazywają, nazwać ich nie umieli, tylko mówili, że w czerni i białe znaki 
mają, gdzie większe winnice zaczęły się. Miejscami łąki, gdzie siano na poko-
sach leżało, te łąki wierzbami osadzane były. Równiną prawie wszystko jecha-
liśmy, aż jedna góra, jednak niewielka, nastąpiła. Z tej zjechawszy obaczyli na 
rzece przewóz na lince jak bot duży. Potem drogą między ogrodami, gdzie 
winnice oraz były, w wielu miejscach drzewo winne po drzewach jak chmiel 
kręciło się, wysoko rosło. A tak aż do Krzewys3 miasteczka. To takoż jest 
długie, kamienice piękne na trzy piętra mające, ale w jednej ulicy tylko całe, 
różni rzemieślnicy i kramy w nim znajdują się. Tam stanęliśmy, gdyż furma-
nie konie poili. Dla pragnienia też wina kazano przynieść, ale wcale było mi-
zerne i tych pieniędzy niewarte pół masy (7 gr.). Za tym miasteczkiem most 
na rzece, która takoż wpada do rzeki Etez. Ten przejechawszy przy małym 
na dół trochę jadąc stanęliśmy, gdzie na biskupa trydenckiego cło odbierano, 
tam po komorach dane attestata tak jak w miasteczku tymże na cle cesarskim 

1 Być może chodzi o górę szczytu Monte Corno/Truder Horn o wysokości 1817 metrów. 
2 Mezzolombardo (niem. Welsch-Metz) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Try-
dent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
3 Być może chodzi o Lavis – miejscowość i gminę we Włoszech, w regionie Trydent-Górna 
Adyga, w prowincji Trydent, leżącą nad brzegami strumienia Avisio, do którego z resztą nawiązuje 
nazwa miejscowości, wpadającego do rzeki Eisack.
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prezentować musieliśmy, ale nigdzie nie rewidowano. Dalej drogą wysadzaną 
szeroką i równą między winnicami, w których różne też drzewa fruktowe 
były. Jechaliśmy długo, aż przybyli gdzie rozumiano, że przedmieście Try-
dentu 1, aż tylko kilka austerii, jedna po drugiej i kamienic było. A znowu 
takąż drogą między winnice obszerne wjechaliśmy, gdzie szeroką drogą z pół 
mili między ogrodami i winnicami, do których wiele pięknych bram było, już 
wieczorem jechaliśmy. Znać trochę było, że ogrody winnicami przeplatane 
piękne być musiały. Przed miastem w dole leżącym przybyliśmy nad rzekę, 
która koło bramy szła. Brama zamknięta już była, przeto czekać musieliśmy 
póki otworzono. Wjechawszy w miasto stanęli kwadrans na ósmą w austerii 
Pod Czerwoną Różą, gdzie w dwóch stancjach nocowali.

5  LISTOPADA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie najętą kolaską2 dla obejrzenia miasta jeździli-
śmy (3 zł). Byli najpierwej w farnym kościele3, gdzie concilium4 trydenckie i 
sławne odprawowało się5. Jak zebrani biskupi, posłowie, oratorzy siedzieli 
jest wymalowany obraz, ten zakryty za ciekawość pokazują w tymże koście-
le6. Są sławne organy, sprowadzono organistę, ten umyślnie grał w odmianie 
głosów na nim, wcale miłe raz różnych wydają ptaków głosy, różne instru-
menty dęte, takoż jak całą kapelę z instrumentami, jak wszystkie wypuści 
głosy bardzo głośny, że rozmówić się nie można, chyba krzycząc7. Kościół 
jest duży, wiele mauzoleów też mający. Byli u księży Bernardynów8, tam wiele 

1 Trydent (wł. Trento, niem. Trient) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-
-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
2 Kolaska – rodzaj lekkiego powozu konnego, odkrytego, z resorami, w typie bryczki.
3 Katedra San Vigilio w Trydencie – miejsce zgromadzeń soborowych, romańska katedra budo-
wana od końca XIII wieku do połowy XVI wieku. Freski wewnątrz katedry pochodzą z XIV wieku, 
dzwonnica dobudowana w XV wieku i nakryta barokowym hełmem. Wewnątrz grobowce i mozaiki 
z VI, IX i XI wieku. Prezbiterium przebudowane w XVIII wieku.
4 W tym wypadku sobór (łac.). 
5 Na prawym marginesie: Trydent.
6 Na prawym marginesie: Farny kościół pierwszy; tu obraz sesji na concilium.
7 Na prawym marginesie: organ osobliwy.
8 Być może chodzi o kościół św. Trójcy w Trydencie – wybudowany w stylu renesansowym w 
1519 roku dla zakonu świętej Klary, konsekrowany został w 1522 roku.

wcale ołtarzów naokoło wielkiego w kapliczkach, takoż na stronach i przy 
filarach kościelnych. [k. 47v] Pojezuicki kościół1 takoż jest piękny, ale nie 
tak jak w drugich miejscach przyozdobiony. Pojechali potem do drugiego 
farnego kościoła2. Ten niewielki, tę osobliwość ma św. Simeona po chrzcie  
świętym. Dziecko to było żydowskie, ze złości zamordowali czyli umęczyli 
Żydzi, wiele nożami ran zadali koląc, obcążkami ciało szarpali i wiele mąk 
czynili, w kaplicy w ołtarzu ciało leży, otwierano i pokazywano. Takoż te 
instrumenty w osobnej za ołtarzem szafie zamknięte i w srebro oprawne 
pokazywano3. Pojechali do katedry4 potem. Wielki bardzo kościół, mauzo-
leów wiele mający. Pokazywano figurę ukrzyżowanego Pana Jezusa. Ta figu-
ra głowę skłoniła na prośby, jeżeli ustawy na concilium uczynione zgadzają 
się z wolą Boską, ta figura zasłoniona jest w kaplicy w ołtarzu, tę umyślnie 
odsłoniono5, ambonę, którą przeniesiono z farnego kościoła. Prezbiterium 
też jest arcyobszerne, gdzie kanonicy chór odprawowali. W rynku niedaleko 
kościoła tego jest fontanna duża, z wielu miejsc wytryskując wodę, wcale 
piękna. Same miasto leży nad rzeką Adige czyli Etez6, między górami wielki-
mi i murem opasane i ufortyfikowane. Na jednej stronie jak w końcu miasta 
jest duży pałac biskupi7 i obszerny, takoż osobno ufrotyfikowany. W mieście 
kamienice duże i wysokie, ulice dość szerokie, kramów też jest wiele, miejsca-
mi pod kamienicami ganki dla chodzenia wygodnego, kilka też jest pałaców 
pięknych, różnymi przyozdobione statuami. Objechawszy miasto i miejsca 

1 Być może chodzi o kościół św. Wawrzyńca w Trydencie – wybudowany przez Benedyktynów w 
stylu romańskim w XII wieku, dzwonnica kościoła zastała dobudowana w XVIII wieku. Znajdujący 
się w pobliżu klasztor funkcjonował do 1778 roku, następnie został zburzony.
2 Kościół św. Piotra w Trydencie – kościół z XV wieku z dzwonnicą z 1487 roku, charaktery-
styczną figurą św. Piotra i wotywną kaplicą św. Szymona z Trydentu (zm. 1475 r.) z II powłowy 
XVI wieku. W XIX wieku przebudowany w stylu neogotyckim.
3 Na prawym marginesie: Farny kościół drugi; tu ciałko dziecka S. Simeona od Żydów zamordo-
wanego i instrumenta żydowskie.
4 Bazylika S. Maria Maggiore – renesansowy kościół, odbywały się tu obrady soborowe. Kościół 
został zbudowany między 1520 a 1524 rokiem, na pozostałościach rzymskiego Forum Tridentum 
(IV – IX w.). Typowa budowla włoskiego renesansu.
5 Na prawym marginesie: katedra; tu Syn Boży głowę skłonił na zapytanie o concilii decyzjach.
6 Na prawym marginesie: nad Adigą = Etez.
7 Castello del Buonconsiglio, zamek i dawna rezydencja biskupów w Trydencie, położony 
na wzgórzu w północno-wschodniej części starego miasta. Najstarsza część zamku pochodzi z 
XIII wieku.
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osobliwsze powrócili do stancji, gdzie jeszcze na obiad czekać musieli, lubo 
niewiele. Dano dziką kozę, gospodarz miał, tej zgodzono połowę i zaraz do 
octu ćwierć włożono. Chciano, żeby różki też odstąpił, ale chcąc całą skórę 
przedać, co trudno było z sobą wozić. Kupiono też na drogę owoców róż-
nych, gdyż tego było dostatkiem. Mieli dłużej w tym mieście zabawić, tylko 
że obejrzeli osobliwości, za czym po obiedzie w dalszą drogę wybrali się. Za 
wszystko zapłaciwszy (12 zł, 6 gr.) [k. 48] wyjechaliśmy o godzinie pierwszej. 
Pogoda wcale piękna nam służyła. Słońce aż piekło. Wraz miasto w górę 
brukowaną jechać zaczęli i ta z półtorej godziny ciągnęła się. Przyprzęgali 
do bryki parę wołów, a do karety konie. Na lewej stronie skalista góra była, 
a z prawej straszny dół, tylko że przy drodze był parkan z marmuru układ-
ny na wapno, to ratowało od upadku. Za górą była wioska, gdzie u kowala 
rozciągnąwszy kuli wołu, gdyż wołami wszystko jeżdżono i krowami. Były 
miejscami małe winnice, ale niewesołe miejsce, gdyż mała obszerność była 
między górami. Na prawej stronie widzieć było wielki klasztor. Dwa krzy-
że wysokie, z marmuru czerwonego jeden przed wsią, drugi przy kościele 
widzieli. Po stronach zamki dwa były i przy drodze domostwa ciągnęły się. 
Góry te Platen nazywali. Droga już wąska była, robiona i równa ustała, wiele 
gór jednak niewielkich przejechali i most na suchej rzece, ale znać było, że 
czasami obszerna i duża bywa, gdy z gór wody zbiegają. Przybyliśmy potem 
do wsi, przed którą kościół i klasztor księży Franciszkanów1. Dalej ciągnęły 
się domostwa dobre, austeria duża. Ta wieś nazywa się Porsze2, gdzie trochę 
koniom odpoczęto i dalej pojechaliśmy. Za tą wioską jest na górze zamek, 
przy drodze różne drzewa, ale najwięcej morwowego. Potem noc nastąpiła, 
góry mieliśmy, ale niewielkie w odległości nic nie można było widzieć, a dro-
gę mieliśmy nad jeziorem, które długo ciągnęło się, aż do miasteczka Lefink3, 

1 Klasztor Franciszkanów w miejscowości Pergine Valsugana – pierwotny kościół klasztorny pw. 
św. Franciszka z Asyżu został zbudowany w 1606 roku, konsekrowany w 1612 roku, zniszczony w 
wyniku okresowych wylewów rzeki Fersina. Obecnie zastąpiony kościołem z 1906 roku (rozpoczęcie 
budowy, konsekracja w 1908 roku), którego fasada przypomina Kościół San Babila w Mediolanie.
2 Pergine Valsugana (niem. Fersen im Suganertal, w lokalnym dialekcie Pèrzen) – miejscowość i 
gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
3 Levico Terme – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w pro-
wincji Trydent.

gdzie na początku jest wraz austeria, w której nocowaliśmy, ale tylko jeden 
pokój dostali, inni na ganku idącym koło drzwiów pokojów nocowali. 

6  LISTOPADA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstaliśmy chcąc rano jechać, ale furmanie byli nabożny-
mi, poszli do kościoła, a po mszy jedli, iż tego dnia mieli jechać bez popasu, 
aż gdzie nocować umyślili. W tym miasteczku trzy kościoły były, kamienice 
duże i wysokie, ale wąska ulica, którą jechaliśmy. W tymże miasteczku fabry-
ka była jedwabiu, w austerii stało pod dachem na podwórzu pieców cztery, 
gdzie do zwijania parzono jedwabniczki. Zapłaciwszy za nocleg (2 zł, 23 gr.) 
o ósmej wyjechali przez to miasteczko w dalszą drogę, ale ta wcale mizerna 
była, kamienista i przykra. Kilka gór niewysokich mieliśmy, ale cała prawie 
droga była kamienista i wąska. Zamek jeden stał na górze niedaleko, w dole 
wieś, którą przejechaliśmy, gdzie kościół był. Za wsią jeziorko, za którym ko-
ściół duży widzieć było. Zaczęły się dalej góry, ale nie tak wysokie i obrosłe 
drzewem, a z tego jeziorka poczynała się mała rzeczka, po prawej stronie 
idąca. Za górami znowu winnice, dość na mizernym gruncie były zasadzo-
ne pod górą. Z prawej strony kościół, potem trochę równina otworzyła się, 
gdzie łąki były i przy [k. 48v] pagórkach i na wyżynie winnice, pola mało i to 
najwięcej turecką pszenicą zasadzone, jak po szczerniu znowu było, aż przy-
byliśmy do miasteczka Borgo di Valsugana1, takoż mającego ulice wąskie, 
kamienice wysokie, drugie na trzy piętra. To przejechaliśmy, gdyż w mieście 
austerii nie było i wcale smutno w mieście, kamienice wszystkie stare były. 
Za miastem o jedenastej godzinie w austerii stanęli i obstalowanego czekali 
obiadu. Już na oliwie wszystko dano, zupę, selerów sałatkę, ślimaki, kapu-
sty słodkiej i pięć kawałków niedogotowanego węgorza, masa półtora wina. 
Węgorza kazali przypiec, jednak tylko rozparzony był i zapłaciwszy (5 zł, 
7 gr.) o pierwszej godzinie wyjechali, gdzie zaraz wysokie skały formowa-
ły jak obszerną fortecę i długo ciągnęła się. Potem koło dworu jechaliśmy, 
przy którym był piękny ogród, piramidy z cisu, za tym wieś murowana, ale 

1 Borgo Valsugana (niem: Burg im Suganertal) – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Try-
dent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
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domostwa mizerne lubo murowane, wiela kamienic po trosze rujnowane. 
Winnicami jadąc przybyli na większą między górami obszerność, gdzie w 
niedalekiej odległości narachowano z jednego miejsca wsi, może niektóre 
były miasteczka, dziewięć, kościołów dziesięć, zamków dwa. Przejeżdżaliśmy 
dwie suche rzeczki obszerne pełne od wody naniesionych kamieni. Znowu 
wjechaliśmy w ciaśninę, gdzie góry z obydwóch stron niedaleko siebie były, 
rzeczka z prawej ręki, a z lewej przy skale droga szła, niedaleko ze skały 
woda ciekła w korytko, a z tego na koło młyńskie biegła woda. Miejscami 
tylko wina były sadzone i to w ziemi piaszczystej i kamienistej prawie w tym 
miejscu wszędzie. Przybyli potem do wsi, gdzie kościół z wieżą dużą, nieda-
leko tej rzeczka z skał biegła, ale smutne potem nastąpiło widowisko, wielkie 
kamienie zwalone z gór przy drodze leżące i poznać można było, gdzie od 
skały były oderwane. Wszędzie przy skale nieszeroką drogą jechaliśmy i lubo 
między winnice przyszli, jednak tak wąska droga była, że trudno minąć dru-
giego pojazdu można. Aż przybyli do wsi Krym1, gdzie kamienice mizerne 
i opadłe okna, zamiast szkła papierowe niektóre. Kościół w środku wsi, na 
końcu szopa i duża kamienica piękna, gdzie mieszkają co cło odbierają i rewi-
dują wjeżdżających do kraju. Stanęliśmy wraz w austerii, ale i ta w części była 
opadła, jednak pokoje dwa mieliśmy, jeden z prawdziwego białego marmuru 
murowany i polerowany. Miała być przed lat dziewiętnaście cała taka austeria, 
ale powódź z gór ją zrujnowała i teraz rzeczka przy samej austerii z gór idzie, 
na której kryty drewniany most stoi, a wyżej młynek. Stanęliśmy kwadrans na 
piątą, a dla odległości drugiej austerii w tej przenocowali, pierwej usmażyw-
szy [k. 49] ślimaków, wieczerzę zjadłszy.

7  LISTOPADA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przed samą siódmą godziną pojechaliśmy do kościoła w 
tej samej wiosce będącego, gdzie mszę słuchali. Kościół z wierzchu nie zdaje 
się piękny, ale w środku ozdobny, wielki ołtarz z marmuru czerwonobiałe-
go osobno stojący, a obraz Najświętszej Panny na murze w tyle. Jak było po 

1 Grigno – (niem. Grims) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, 
w prowincji Trydent.

mszy wyszło wraz trzech ze mszami razem musi być, że wiele księży trzymał 
ks. proboszcz, który dnia wczorajszego przybył ku austerii dla widzenia prze-
jeżdżających nas, i dał pozwolenie odprawienia mszy. Po mszy wyjechaliśmy 
zapłaciwszy (4 zł, 1 gr.). Wraz przez most winnicami dalszą drogę odprawiali, 
te łąki przerwały, a za tymi winnice ciągłe były. Rzeka powiększona znowu z 
prawej strony zbliżyła się, iż nad nią jechać trzeba było górą. Za rzeką domy 
miejscami były. Niedaleko tych wiele rzek znać, że dla spławienia, gdyż dalej 
na kilku miejscach leżały, miejscami zaś drzewo. Potem wcale wąską drogą 
wysoko nad rzeką jechano, iż dla pewności zdrowia i życia piechotą poszli. 
Na dole potem, gdzie mur przez drogę był od rzeki stojącego domostwa aż 
do skały ciągniony, była granica wenecka, gdzie od koni furman płacił. Góra 
wraz była kamienista, tę przejechawszy kamienica była rozwalona i jeszcze 
oparty był kamień, który ze skały spadł, po stronach też wiele leżało kamie-
ni, drugie jak wiszące były. Miasteczko Primo Lana1 w mizernym zamuro-
waniu pod wielką skałą przejechaliśmy i to miasteczko niewielkie było. Za 
nim łąki nad rzeką płynącą, na drugą górę wjechawszy wcale wąskie miejsce 
jest między górami. Z prawej strony koło wysokiej skały rzeka płynie, mię-
dzy drugą skałą, na której w mniejszej połowie droga idzie, gdzie na trzy-
dzieści kroków lub czterdzieści jest plac, gdzie kościółek mały i kamienica 
kilka pokojów mająca. Z przyjazdu brama i z wyjazdu, a w skale od drogi 
w górę na sążni dwanaście jest festunk2, w którym więźnie są, i praesidium w 
skale z dwadzieścia pięć żołnierzy jest, gdzie też prochy i różne rynsztunki 
mają się znajdować, tam izby a widzieć tylko ganek jest drewniany, na sznu-
rze długim jest kosz, w którym dla żywności rzeczy windują, druga jest lina 
którą ludzi windują się i przy nas windowano rzeczy i liną człowieka w górę i 
spuszczano na dół. A ten kawałek i festunk Covolo tylko do cesarza należał, 
gdzie od koni pasaż płacił furman. Dalej w górze drogą tą wąską jechali, ale 
my piechotą szli, z drugiej strony rzeki w wielu miejscach drwa i drzewo na 
lądzie leżało, znać do spławienia. Młyn stał przy tej rzece, gdzie podniesio-
na była woda. Dalej jadąc tą przykrą drogą przybyli do austerii nad mostem 

1 Primolano – wieś we Włoszech,w regionie Wenecja Euganejska w prowincji Vicenza, leżąca na 
lewym brzegu rzeki Brenta.
2 Na prawym marginesie: festunek w skale.
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długim, drewnianym, który jest na rzece drugiej, ta potem łączyła się z rze-
ką, koło której jechaliśmy. [k. 49v] Stanęliśmy w austerii wpół do dwunastej. 
Obiad obstalowano i wprędce dano. Ten zjadłszy zapłacili (4 zł) i wpół do 
drugiej wyjechali przez most, gdzie także od koni płacono. Już pieniędzy 
cesarskich nie brano, ale weneckiemi na obiad płacono1. Przy moście wielka 
moc drzewa leżała. Dalsza droga kamienista i wąska była, w wielu miejscach 
skały rąbane były dla przestrzenienia, miejscami pomocą było, że nad rzeką 
w górze przy drodze był ciągniony murek. Koło kilku domostw przejeżdża-
liśmy, lubo na dwa piętra, ale mizerne. Z drugiej strony rzeki rozrzucone 
były domostwa, a potem miasteczko, w którym widzieć było arcywiele leżą-
cego drzewa. Winnice też były, ale w małej części. Taką drogą przybyli do 
miasteczka Karpenau2 wpół do piątej, gdzie nocowaliśmy i kozę dziką kazali 
piec, kupioną w Trydencie. Dwa pokoje mieli, jeden na górze, drugi na dole: 
w sieniach na górze Włosi tańcowali kilka tańców, ale potem rozeszli się. 

8  LISTOPADA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i zapłaciwszy (4 zł, 3 gr.) rano o godzinie 
ósmej wyjechali. W początku ogrodami, gdzie różne frukta mieli i winni-
ce, ale górzystą jednak drogę mieli i deszcz drobny padał z gór, też mgły 
wznosiły się. Po prawej stronie ustawnie rzekę mieliśmy, za którą obszerne 
wciąż stały kamienice o trzech piętrach na pół mili miejscami przerwy były, 
gdzie ku skałom rzeka zbliżyła się. Po tej zaś stronie, gdzie my jechali często 
także mijaliśmy kamienicami między ogrodami przy drodze stojące, gdzie 
jedwabiu wielka była fabryka, gdyż najwięcej morwowego drzewa było po 
ogrodach. Przy niektórych samorodne płoty, ale nieobcinane. Przy morwach 
zaś winne drzewa. To się pięło po morwach jak chmiel, drugie od jednego 
do drugiego drzewa, dalej była długa kamienica, gdzie jedwabiu był skład 
i widzieliśmy, gdy kobieta wiele szpul nawiniętego odnosiła jedwabiu. Da-
lej większa obszerność między górami otworzyła się w jednych ogrodach. 
Za rzeką pałac stał obszerny czyli kamienica tak duża na cztery piętra. Po-

1 Na prawym marginesie: Poczynają się weneckie pieniądze.
2 Campolongo sul Brenta – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, 
w prowincji Vicenza.

tem przyjechaliśmy do miasteczka, gdzie rzeka znowu pod same miasteczko 
zbliżyła się, za którą jeszcze i dalej wszystko kamienice ciągnęły się. Za tym 
miasteczkiem już mniejsze zaczęły się góry i obszerniejsze ogrody, w których 
już drzewa bobkowe, winnice większe, cytrynowe drzewa, a przy każdym 
wino. Miasteczko drugie minąwszy takoż nad rzeką stojące równina piękna 
otworzyła się, przed którym jeszcze w winnicach, a po lewej stronie jak las 
jaki było drzewa oliwnego. Dojrzałe oliwki czarne były, a drugie zielone, a 
drzewa jak osypane. [k. 50] Kosztowaliśmy, ale gorzkie były. Na równinie jak 
okiem dojrzeć można było wszystka ziemia zasadzona była wyżej wzmian-
kowanym drzewem jako to i innym, którego nie znaliśmy, wszystkie w linii, 
jedna linia od drugiej o kilka zagonów, na których zasiewano zboża: żyto, 
pszenicę, grykę, turecką pszenicę, kapustę, ta jeszcze w wielu miejscach 
w polach była. Cała już podróż równiną i właśnie jak ogrodem była, po-
tem piękny nastąpił ogród, niedaleko którego był pałac i kościół z wieżą 
osobno stojącą, wysoką, dalej między winnicami stała obszerna altanka. 
Jak labirynt prezentowała się, z jednych kolumn sadzonego drzewa zło-
żona. Furman najął w Trydencie człowieka umiejącego po włosku, który 
wiózł brykę. Ten wiedząc drogę zjechał z drogi, a mniejszymi dla bliskości 
drogami, przez co miast pięknych nie widzieliśmy, które nam zachwalano, 
Bassano1 i Treviso2, więc koło kościoła przejechawszy i niemały przeciąg 
tymi winnicami przybyli do austerii, nazywali po włosku Campanien3, a 
po niemiecku Unfrhat, o godzinie dwunastej, gdzie obiad dobry wprędce 
dostali i wildegmzy pozostałej pieczeni część przyprawili, ta twarda była i 
koziną trąciła, gdyż powinna aby dobra była ze trzy niedziele w occie leżeć 
korzeniami zaprawiona. Za obiad zapłaciwszy (4 zł, 24 gr.) wpół na drugą 
wyjechali w takież ogrody, ale niedaleko był prawdziwy ogród z szpalerami 
pięknymi wysadzane kwatery, długi. Kościół i pałac wcale modny i wspa-
niały, obszerne mający ganki, dach niski, figur wiele na murze koło dachu, 

1 Bassano del Grappa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w 
prowincji Vicenza.
2 Treviso – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji 
Treviso na Nizinie Weneckiej. Treviso stanowi ośrodek administracyjny tejże prowincji.
3 Najprawodopodobniej Campocroce – wieś we Włoszech w gminie Mogliano Veneto, w rejonie 
Wenecja Euganejska, w prowincji Treviso.
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a że ogród był wysoko obmurowany, a za tym w odległości stał pałac. Jadąc 
widzieć jego długo nie można było. Dalej w perspektywie kościół z wysoką 
wieżą przez pola widzieć było. Pola wydawały zewsząd perspektywę, gdyż 
drzewa w równości i odległości sadzone były i przy każdym wina sadzone 
były, miejscami jak ściany formowały i wcale po uprzykrzonych skałach i 
górach przyjemny był widok coraz odmienny. Skowronki też latały, drogi 
otwarte między te pola były, pałace niedaleko drogi stojące ze wspaniałymi 
ogrodami, w dużych wazach cytryny mające z fruktem, gdyż w polu już nie 
były. To wszystko pomnażało widok piękny. Jeden był ogród, w którym 
wiele olszyny było, może dla osobliwości i ten ogród wysokim murem był 
obwiedziony. Przyjechaliśmy ku kościołowi, który miał [k. 50v] większe 
okna zamurowane, a że otwarty był, patrzano że mocno był ciemny. Za 
tym przy drodze znowu był pałac z ogrodem, gdzie bobkowego drzewa 
wiele było nie w wazach, ale w ziemi. Do ogrodu kramy, trzy kwatery wy-
sadzone, oranżerii wiele i wraz było miasteczko, kamienice piękne, ale nie 
było wielkie, w nim na zawrocie jadący lokaj w taradajce i śpiący zawadził 
w kamienny słup, wywrócił się i koń postraszony drągi połamał. Musiano 
taradajkę uwiązać za bryką i tak dalszą jechać drogą. Za miastem ogrody 
piękne i przy kościele plebania wspaniała i ogród, takoż w oranżerii obfi-
ty i łączył się z ogrodem drugim, gdzie znowu pałac był. Dalej jechaliśmy 
drogą jak groblą wysoką, z lewej strony musi być, gdy dżdże bywają, że 
bystra woda płynie z głębokości i ostrzeżenia, żeby poboczne brzegi nie 
rwała, ale była sucha. W ten czas naszego przejazdu z prawej strony woda 
płynęła. Tą drogą długo jechaliśmy i minęli ogród piękny, dalej kościół. 
Za tym ta idąca woda na młyn wpadała koło drogi. Lubo wszędzie były 
żywe płoty, ale dalej strzyżone jak ścianę formowały. Potem koło pałacu 
w ogrodzie stojącego z oficynami obszernymi jechaliśmy, gdzie w ogrodze 
wiele drzewa tam cytrynowego jako i pomoranów stało. Dalej i całą podróż 
odprawiali między wysadzonym polem. Po prawej stronie ciągnął się kanał 
aż do młyna, już te częściej pokazali się, za tym znowu pałac przed mia-
stem Castel de Franco1, na którego przedmieściu na kamienicach herby są 

1 Castelfranco Veneto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w 
prowincji Treviso.

malowane na murze, znać że do szlachty należeć muszą. Przedmieście jest 
czworograniaste, a w środku obmurowane wcale małe miasto, gdyż wzdłuż 
i szerz na kroków może trzysta lub trochę więcej, ale może to same miasto 
było, gdzie przejeżdżaliśmy, gdyż w murach nie byli. Kamienice są dobre 
i na dole sklepy z towarami różnymi, przy końcu są także pałace, za tymi 
ogrody warzywiane, potem znowu groblą jechaliśmy koło dwóch młynów. 
Były też pałacyki, ale już ich dobrze widzieć nie można było, gdyż wieczór 
nadszedł. To szczęściem, że od trzeciej godziny wypogodziło się i jasno 
od gwiazd było, gdyż stojące drzewa tak w polach, jako i koło grobli od 
pola ciemność czyniły. Minąwszy kościół, przy którym takoż osobno stała  
wysoka wieża, niedługo przybyliśmy do austerii w Palwen1 z początku sto-
jącej, gdzie we dwóch pokojach [k. 51] rozlokowali się, gdzie pierwszy raz 
niektórzy jedli pająki morskie. 

9  LISTOPADA 1779 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy z rana przybyła sama gospodyni i przynio-
sła na tacy dla każdego bukiet, musi być, że zwyczaj taki, iż podróżnym 
rozdają. Po kawie zapłaciwszy (3 zł, 21 gr.) za nocleg wpół na ósmą wyje-
chali przez wieś, gdzie kramy też były i kamienice dobre, na końcu wielki i 
piękny kościół, ale dzwonnica drewniana, potem pałacyk. Dalej całą drogę 
jechaliśmy jak groblą. Po obydwóch stronach rowy wodą napełnione, drogę 
mieliśmy ciężką, iż trochę namokła. Ze strony rowów wysadzane drzewa, a 
przy tych winne, które wieszając się od jednego drzewa do drugiego cieszy-
ły oczy. Pola też osadzone były drzewami i tym sposobem winem, i rowy 
wpadające do rowu przy grobli odłączały jedno od drugiego, i cały dzień 
taką drogę mieli. To trochę zadziwiało, że niektóre budynki słomą były kry-
te. W środku strzechy tylko dziura, którędy dym wychodził zamiast komi-
na. Domy częste były, więcej dachówką kryte i długie, gdzie razem i gumno 
było, w wielu od połowy budynku jak ganek utrzymujący piętro, gdzie też 
zboża składali, inni swoją robotę robili, ale najwięcej było bez okien, że 

1 Najprawdopodobniej chodzi o Piombino Dese – miejscowość i gminę we Włoszech, w regionie 
Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa.
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nawet ani uszaków nie było, niektóre papierowe, drugie płócienkowe okna 
miały, co w górze i w pałacach widzieć było. Okiennice zaś wszędzie i te 
po pałacach zamknięte najwięcej były. Koło kilka kościołów jechaliśmy, te 
wszystkie wysokie miały wieże osobno. Pałacyk jeden po prawej ręce. Dalej 
domy czyli kamienice. Te pałacyki niegustownie były stawione, te wszystkie 
do weneckiej szlachty należały. Dalej znowu pałac i oranżeria w wazach, te 
w samej zimie chowano, żeby frukt i liście utrzymały się, gdyż drugie kwitły 
jeszcze, a które w ziemi sadzone były, te tylko jeden frukt na rok wydawały. 
Dalej znowu kamienice stały, za tymi pałac, przy którym kaplica dla mszy 
odprawowania stała. Po prawej stronie parkan długo szedł samorodny i 
strzyżony. Domostwa znowu dalej, a potem dwa pałacyki niedaleko sie-
bie. Minąwszy kilka domów znowu był pałac i więcej kamienic jak wioska, 
gdzie takoż był kościół i ogrody z oranżeriami. Przejechawszy koło do-
mostw kawał drogi piękny był pałac i ogród, gdzie między oranżerią i przy 
bramie stały kamienne figury piękną wyrabiane robotą. Było przy drodze 
dalej kilka pałaców, a po stronach widzieć było kilka. Potem przybyli do 
Matelagno1 jak wsi, gdzie takoż pałac był piękny, ale ogród piękniejszy, po-
marańczowego i cytrynowego drzewa arcywiele, oranżerię długą i potrójny 
[k. 51v] ogród, oficyny, dalej zabudowanie jak folwark. Tam w austerii sta-
nęli chcąc odpocząć koniom, a że już niedaleko było dwunastej godziny i 
obiad obstalowano. Izby mieli mizerne. W jednej okna płócienne, a że tam 
smród był, przenieśli się do drugiej, gdzie wcale okien nie było. Zjadłszy 
obiad i zapłaciwszy (4 zł, 9 gr.) wpół do drugiej wyjechali w dalszą drogę. 
Takoż jak między ogrodami równiną odbywali, ale tym była weselsza dla 
widzenia, że i częściej stały pałace z ogrodami, oranżeriami, osobliwie wpół 
drogi jeden był piękny z gankiem długim, żelaznym, wypuszczonym. Ten 
był wyzłacany. Od popasu za dwie godziny stanęliśmy w mieście Mestrze2,  

1 Martellago – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji 
Wenecja.
2 Mestre – położona na stałym lądzie miejska część Wenecji (Włochy), jednak często mylnie 
uważana za osobne miasto. Z Wenecją połączona jest przez Most Wolności (Ponte della Libertà). 
Do 1926 roku była samodzielnym miastem. W 1923 roku Mestre otrzymało prawa miejskie, posiada 
je nadal mimo połączenia go z Wenecją. Jest jedną z 4 części tworzących miasto Wenecja.

gdzie wielką moc ludzi znaleźli. Zrozumieliśmy, że jaki jarmark, aż stanąw-
szy w austerii usłyszeli, że pewny graf  szlachtę zaprosiwszy wenecką do 
tegoż miasta i komediantów sprowadziwszy umyślnie kazawszy wybudo-
wać obszerną szopę, gdzie operę grano, a potem bal dawał wielki. Wcze-
śnie nobilitas1 zjechała się i przez ulicę jedną i trochę pole w stronę miasta 
prawą karetami, kolaskami, karolkami było kilkadziesiąt sam i tam jeździli 
po kilkanaście razy, dziwowisko jedne zdawało się. Pospólstwa też wielka 
moc z Wenecji było i wielu w płaszczach pąsowych. Co to była za distinctia 
dowiedzieć się nie można było. Mówiono że to szlachta czyli kawalerowie 
weneccy, ale że prawie wszyscy w takich byli płaszczach wierzyć nie można 
było, że wszyscy szlachta. Nad wieczór musi być dla pospólstwa, aby mieli 
jaki widok, puszczono dwa konie, jednego po drugim. Były przybrane w 
kwiaty i kawałki blaszek mosiężnych, które szelest czyniły i uwiązane gał-
ki, w których były kolce. Te gałki na sznurkach, gdy koń biegł, popędzały 
konia, pierwszy lubo nie bardzo prędko biegł, jednak na zawrocie upadł. 
Drugi jeszcze wolniej biegł lubo ludzie przez cały ten przeciąg stojący stra-
szeniem popędzali. Co to miało się znaczyć, ani dowiedzieć, ani domyślić 
można było. Potem zjechali się na operę, po której znowu jeździli i prawie 
całą noc hałas jeżdżących był słyszany.

10  LISTOPADA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy, z rana rzeczy wszystkie na brykę złożono i 
przez furmanów na najęty bot zawieziono. Taradajkę do stelmacha dla na-
rządzenia oddano, od którego zgodzono liwrów dwadzieścia dwa. Karetę 
też w tejże austerii zostawić musieliśmy i zgodzono od miejsca na miesiąc 
liwrów dziesięć. Umyśliliśmy [k. 52] na bacie płynący jeść. A dlatego kur-
częta wcześnie upiec kazano, a że długo zaciągnęło się, więc po godzinie 
dziesiątej na miejscu je zjedliśmy i zapłaciwszy za nocleg, wino, kurczęta, 
z karetą do botu pojechali na kanale stojącego, gdzie wiele w różnej wiel-
kości było i drugie z masztami jak pomiejsze szmagi, gondol takoż wiele, 
na tym bacie, który długi był, na przedzie i w tyle rzeczy były złożone,  

1 Szlachta (łac.).
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a w środku okryto, jak okrągły daszek w środku stał. Po bokach ławki, gdzie 
siedząc popłynęliśmy kanałem, a kareta wróciła się do austerii. Czterdzieści 
minut na dwunastą było jak zaczęli płynąć. Sześciu ludzi wiosłami robili. Z 
początku po brzegach stały domostwa i pałace, te ogrody rozłączały, dalej 
wcale gustowny stał po lewej ręce pałacyk, gdzie takoż był ogród piękny 
z krytymi ulicami, za tym inne ogrody wciąż i pałace stały noblesów we-
neckich i winnica ciągnęła się i różne sadzone drzewa aż do pałacu przy 
kościele stojącego. Potem był most, za którym kanał rozłączał się, jeden do 
Wenecji1, drugi do Padwy płynący. My trochę w lewą tym udali się kanałem 
płynącym do Wenecji i dalej bardziej rozlewała woda i obszerność wielką 
widzieć było oraz i miasto Wenecję. Po brzegach lubo rozlana była woda, 
jednak trawę widzieć było, znać że bagna są dalej. Przypłynęli do małej wy-
sepki, na której kościołek. W tym dzwoniono we dwa dzwonki na wieżce, 
a jak zbliżyliśmy się, przestali i na rzece podano do botu worek jałmużny 
prosząc (9 gr.). Te odebrawszy w płynieniu znowu dzwonili. Dalej dojechali 
nas botem ludzie, czego ale chcieli nie wiadomo, ale odebrawszy akomoda-
cji (18 gr.) pojechali. Potem większa szerokość wody była, gdzie na wyspie 
wysoka wieża i domostwo stało. To z strony przejechawszy już na morze 
udali się większe i deszcz zaczął z wiatrem, aż przybyło znowu botem do 
nas czterech ludzi jak rozbójników. Dwóch wpadło do botu naszego, mó-
wili przewodnicy, że rewidować im się należy, ale chcieli pieniędzy. Dano 
im dwa tynfy, ale niekontenci byli, z hałasem rzucili, dodano trzeci, ale 
brać nie chcieli, aż jak dano, przewoźnicy żeby więcej nie dawano uchwa-
lili (2 zł, 12 gr.). Potem większy wiatr powstał i fala wielka trochę straszna 
była płynąc. Tylko że naprzeciw wiatru płynęli, fale przebijaliśmy na mo-
rzu, a opodal jednak kilka wysp widzieć było dość obszernych, na jednej 
było miasto. [k. 52v] Przed samą trzecią godziną zbliżyliśmy się do Wenecji 
i dużym kanałem do niej wpłynęli, nad którym duże kamienice i pałace 
stały i nad brzegiem dla piechotnych było miejsce do chodzenia. W róż-
nych miejscach wychodziły pomniejsze kanały spomiędzy kamienic jak uli-
ce jakie. Most jeden kamienny przez ten kanał minęli, aż płynąc stanęliśmy 

1 Wenecja (wł. Venezia, łac. Venetia) – miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem, sto-
lica regionu Wenecja Euganejska.
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przy domu wielkim Pod Białym Lwem, gdzie na dole dwa nająwszy pokoje,  
a niżej dla rzeczy złożenia zgodziwszy od godziny do godziny cekin jeden, 
wysiedli z botu, rzeczy znosić kazali. Było już po trzeciej dziesięć minut, 
dopomagającym znosić rzeczy dano (1 zł, 18 gr.), a potem rozlokowaliśmy 
się. Przyszli też furmanie, którym według kontraktu dopłacono złotych 
sto siedemdziesiąt co czyni (1530 zł). Furmanom też birgeltu dano (12 zł, 
6 gr.) i pożegnawszy się odpłynęły do Mestre. A my tegoż dnia zostali się 
w stancji, ile że wiatr i deszcz był na przeszkodzie. Ludziom strawne dano 
monetą wenecką, co wynosiło (8 zł, 10 gr.)1.

[K. 53]2 11  LISTOPADA 1779 , CZWARTEK3 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie posłano do gospodarza z zapytaniem wiele 
za obiad zechce od osoby, gdyż w tym domu dla pasażerów sporządzano 
obiady, ale za prosił dwanaście liwrów, co czyni na monetę prus. złotych 
cztery, groszy dwadzieścia cztery. Ledwie zgodzono od osoby liwrów sześć, 
pomiarkowaliśmy, że trudno będzie długo bawić w tej stancji, więc o inszą 
starać się trzeba było. To przykro było, że rozmówić nie można się było po 
włosku, jednak za przewodnictwem jednego ks. Bernardyna znaleźli jedną, 
ale nad małym kanałem w kącie i żadnego widoku nie było. Na dole pokoje 
trzy i kuchenka, wyżej pokoje cztery. Tę więc stancję mieliśmy w zasobie. 
Nastąpił potem obiad, ten dał dobry, ale razem ryby. Poobiedny czas na 
rozmowie strawili w przykrości, że nie można było naleźć do usług umie-
jącego niemiecki lub francuski język i włoski. Natrafiał się jeden, ale stary, 
swego wielkiego w usługach szukający pożytku.

12  LISTOPADA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Poznaliśmy, że w zwyczaju były pąsowe płaszcze. W tych tak 
mieszczanie, jako i szlachta chodzili, lubo szlachta w maskach po części byli, 

1 Następuje pół strony wolnej.
2 Po prawej stronie, gdzie notowano wydatki, wprowadzono od tego miejsca nowe rubryki na 
zapis: czerwonych złotych, liwrów i soldów.
3 Na prawym marginesie dopisano: Venecja.

więc trzeba było płaszcz dla JW pana sporządzić. Obrawszy z rana kupio-
no łokci sześć i pół po dwadzieścia siedem liwrów (8 zł, 7 liw., 10 sol.) i 
do krawca oddano, takoż kapelusz modą wenecką (1 zł). Po obiednej porze 
wypytywano się o spektaklach, tych było sześć idąc teatrów, ale nie wyda-
wały żadnych kart oznajmujących o czym być miały komedie, ale na placu 
św. Marka1 przy wiszących obrazach wyrażających komedię było napisane o 
czym gdzie grać będą, a od loży zaś klucze na tymże placu przedawane były 
jak kto utargował, ale generalnie wszystko dla cudzoziemców drożej ceniono. 
Przez gospodarza więc kupiono klucz do loży w theatrum św. Jana Chryzo-
stoma2 (a to dlatego nazywają, że w tej jest parafii, która nazywa się św. Jana 
Chryzostoma) na ziemi loży pod numero piętnastym. Przed wieczorem kupio-
no ostrygi świeże i piękne po soldzie jedna (6 liw.), wina jeszcze podróżnego 
węgierskiego wypili i smaczna była wieczerza (5 liw.). Spodziewano się, że na 
poczcie znajdą się listy, ale nie było, w tej samej stancji na trzecim piętrze sta-
ła austriacka i u samego dyrektora, który niedaleko mieszkał dopytywano się, 
ale żaden się nie znajdował. O godzinie siódmej poszliśmy piechotą na ko-
medię, gdyż w bliskości theatrum było. Tam za wejście jeszcze zapłacono od 
osoby soldów dziesięć (2 liw., 10 sol.). Prezentowano jeszcze dawnym zwy-
czajem Arlekina3, Pantalona4 etc., że cztery damy zakochały się wszystkie w 
Arlekinie. Druga była opereta w sześć osoby, ale głosy były dobre. Theatrum 
to jest wielkie. Parter [k. 53v] takoż obszerny, a od ziemi pięciu rzędami idą 
loże przeszło sto pięćdziesiąt. Każdy wchodzący do theatrum płaci dziesięć 
soldów, a kto chce siedzieć na parterze od stołka znowu dziesięć soldów dać 
musi. W lożach są ławeczki. Muzyka była takoż piękna, trwały te dwie sztuki 
aż do wpół do dwunastej. Powróciwszy wraz do spoczynku udali się.

1 Plac św. Marka w Wenecji (wł. Piazza San Marco) – znajduje się w najstarszej części Wenecji i 
jest najważniejszym placem tego miasta. Jego historia zaczyna się w IX wieku i wiąże się z budową 
pierwszej bazyliki św. Marka. Tu odbywały się najważniejsze wydarzenia i uroczystości. Otoczony z 
dwóch stron fasadami Biblioteki św. Marka i Pałacu Dożów.
2 Teatr San Giovanni Grisostomo, obecnie znany jako Teatro Malibran – założony w 1678 przez 
rodzinę Grimani, w XVII I XVIII wieku najbardziej wystawny i luksusowy teatr w Wenecji, znany 
z wystawnych i wysokiej jakości produkcji.
3 Arlekin (wł.) – postać błazna w czarnej masce, jedna z głównych ról męskich w commedia 
dell’arte.
4 Pantalone – postać kupca weneckiego, starca, jedna z głównych postaci w commedia dell’arte.
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13  LISTOPADA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana mając w staraniu, ażeby można inszą stancję opatrzyć, 
gdyż ta u Wincenty Fortuna w wielkim była zachułku [s]. Kamerdyner spro-
wadził księdza świeckiego, młodego, którego zobligowano postarać się stan-
cji. Deklarował w poniedziałek dać rezolucji jak wynajdzie. Przed obiadem 
krawiec przyniósł płaszcz, temu drogo zapłacono za robotę złoty jeden, a 
za materię na listwy i jedwab (1 zł, 19 liw.). Po obiedzie ksiądz chodził do 
patriarchy, który nad morzem w końcu miasta rezyduje, Castel to miejsce 
nazywa się, dla otrzymania pozwolenia mszę św. odprawować. Te in scriptis1 
odebrawszy do podpisania generalnemu wikaremu prezentować musiał. Pa-
triarchia Fridericus Maria Giovanelli a vicarius Bartheus Lanfrancki mianował 
się. Nad wieczór ostrygi przyprawiwszy, na fajerce2 przysmażywszy, smaczno 
zjedli (5 liw.). Potem w karty grali aż do czasu spoczynku.

14  LISTOPADA 1779 , NIEDZIELA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano na mszę św. do kościoła św. Apostołów3 piechotą po-
szli. Ten kościół jest parafialny, obszerny, bez filarów. W tym wiele mszy św. 
odprawuje się, gdyż bardzo wielu księży, którzy na usługi kościoła święcą 
się, a więcej nie bierze tylko na mszę stypendium soldów trzydzieści. Prócz 
tego accidensa4 ma, gdy asystują pogrzebowi, gdy zaś zachoruje, kościół eks-
pensuje na lekarzów, ale osobno każdy sobie żyje. Arcywiele takich jest 
księży przy każdym kościele. Po mszy powróciwszy do stancji chcieli z go-
spodarzem kontrakt uczynić, aby na piętrze wyżej dał sześć pokojów, obiad 
na cztery osoby i trzech lokajów, ale drogo utrzymywał się, aż nareszcie 
od złotych pięćdziesiąt odstąpić nie chciał, więc po obiedzie większą sta-
ranność uczyniono, aby można wprędce znaleźć stancję. Posłano do księży 

1 Na piśmie (łac.).
2 Fajerka – małe naczynie utrzymujące żar lub ogień także forma przenośnego paleniska pozwa-
lającego ogrzać pomieszczenie, w którym nie było pieca, podgrzewać potrawy, utrzymywać ogień
3 Kościół ss. Apostoli – częściowo zrekonstruowany w 1575 roku i w XVIII wieku, z datowaną 
od 1672 roku dzwonnicą. W XV – wiecznej kaplicy grobowce z pracowni Lombardów. W ołtarzu 
dzieło Tiepola pt. “Komunia św. Łucji“.
4 Tu: uboczne dochody, od accidens – przypadkowy (łac.).

ILUSTRACJA NR 13. Karta 53 rękopisu. BLAN, F17-14
13 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 53 lapas. LMAVB RS, F17-14
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Bernardynów, do tego księdza, który naraił stancję Wincentego Fortuna, 
aby gdzie inszą będącą na prospekcie poszukał, co deklarował. Wieczorem 
znowu grając w karty czas trawili. W dzień zaś było dość zabawy patrzyć 
z okna na duży kanał, który pod oknami szedł. Przez ten więcej może ty-
siąc osób w dzień widzieć można było, na gondolach jedni z tego brzegu 
na drugi przejeżdżali, drudzy na ten brzeg, to inni kanałem w inszą stronę, 
inni z różnymi towarami, z rzeczami do konsumpcji, inni dużymi botami z 
drzewem, winem [k. 54], oliwą, mięsem etc. etc. szmagi z ogrodowymi rze-
czami, jabłkami, rzepą, kapustą różną etc. etc. Tak że cały dzień odmiennie 
oko bawić się mogło. 

15  LISTOPADA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana przybył ksiądz świecki, młody, że znalazł wolny do 
najęcia pałac, dla którego obejrzenia posłano. Był to pałac grafa Mani-
nus. Obszerności miał dość. Prócz dolnego pomieszkania trzy piętra, ale 
mebli nic nie było, a w całym tym pałacu tylko dwa kominki, pomieszkania 
dość, ale trudno. Trzeba by było stoły, łóżka, krzesła albo nająć z osobna, 
więc podziękowano. W parafii był św. Jonasza, gdyż ulice dystyngwowały się  
parafiami. Gdy powracaliśmy narajono inszą stancję u pani Mocienezi. Ta 
była separata od męża, nie z nim mieszkając. Sama stała na drugim piętrze, 
a dolne cztery piękne pokoje nająć chciała. Te przystojnie były umeblowane, 
ale żadnego kominka nie było. Panna jej umiała po niemiecku, która uczy-
niła wiadomość, że pani ceny na miesiąc opowiedzieć nie chce, aż ksiądz jej 
przybędzie, a ten że nie będzie aż o godzinie 24, a po naszemu o piątej, więc 
odeszli bezskutecznie. Lubo wielką ochotę do najęcia oświadczyła, ale że 
kominków nie było, zimne powietrze zaś ich potrzebowało, gdy pieców nie 
było, za czym o inszą stancję starać się było trzeba. Czasu obiadu namienia-
no gospodarzowi, jeżeli się namyśli, ale od pięćdziesięciu złotych nie chciał. 
Po obiedzie patrzaniem na kanał bawili się. Nad wieczór serowe ostrygi je-
dli (2 liw., 10 sol.). O piątej godzinie przybył ks. Bernardyn z wiadomością, 
że wynalazł stancję in rippa sclavorum1 nazywającym się miejscu, na pięknym 

1 Nazwa miejscowa. Poprawnie: ripa sclavorum – Wybrzeże Słowian (łac.) 

prospekcie. Deklarował dnia drugiego przyjść o godzinie dziewiątej i za-
prowadzić dla obejrzenia. Po odejściu jego wprędce przybył ksiądz świecki, 
stary, przysłany od tej pani Mocienezi, względem stancji. Uczyniono czyli 
oświadczono podziękowanie z przyczyny, że więcej pokojów potrzeba było 
i z kominkami, których u niej nie było. Deklarował ksiądz stary, że nara-
ić stancję dobrą i przyjść o dziesiątej godzinie nazajutrz i odszedł. Dalszy 
czas graniem kart strawili.

16  LISTOPADA 1779 , WTOREK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przybył ks. Bernardyn, a napiwszy się kawy zaprowadził 
na to miejsce. Nazywa się Rippa sclavorum. Leży nad morzem, gdzie wiele 
szmagów i okrętów w bliskości stoi. Jest to dom niedawno wymurowany, 
były trzy pokoje, jeden nad drugim, które dawano, mające okna na morze i 
koło domu ustawnie idących ludzi widzieć można było, cztery zaś pokoje bez 
prospektu, a za same pokoje pretendowano złotych piętnaście na miesiąc, że 
obejrzawszy powrócili z doniesieniem. [k. 54v] Nie uczyniwszy relacji jeszcze 
przybył stary ksiądz chcący zaprowadzić do stancji, którą zarekomendował. 
Ta była przy kościele św. Benedykta1, gdzie tretor mieszkał. W tej stancji stać 
takoż miał książę Radziwiłł wojewoda wileński2 i inni IMCC panowie polscy 
stawali, gdzie na drugim piętrze były trzy pokoje z jednego do drugiego, za 
trzecim w boku kuchenka jak izba dobra, a wyżej znowu trzy pokoje. Na mie-
siąc pretendowano za te pokoje i kuchenkę, naczynia do gotowania złotych 
dziesięć. Były dość wygodne, tylko że wysoko trzeba było iść po schodach. 
Powróciwszy uczynili relację i nastąpił obiad, przy którym gospodarz przy-
mawiał się, że służyć chce i na miesiąc zgodzić, gdyż przed tym razem chciał 
na cztery miesiące, ale po obiedzie udeterminowano, że tę stancję przy ko-
ściele św. Benedykta zamówić trzeba i dla tego uskutecznienia posłano. Zgo-
dzono więc i wyprzątnąć kazano, a dnia drugiego z rana botem przewieźć 
miano rzeczy, które po części wieczorem układano. 

1 Kościół św. Benedykta (San Beneto) znajdujący się obecnie w parafii św. Łukasza w Campo San 
Benedetto – kościół został wybudowany w XI wieku, przebudowany w 1685 roku.
2 Może chodzić o Michała Kazimierza Radziwiłła (1635–1680), wojewodę wileńskiego, w latach 
1652–1654 odbył podróż do Włoch. Przebywał w Wenecji w kwietniu 1654 roku, studiował w Bolonii. 
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17  LISTOPADA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Udysponowano także, aby razem zgodzono w tej stancji jedze-
nia, ile że tretorem był gospodarz, więc rano z tym wysłano, ale od czterdzies-
tu dwóch złotych więcej ustąpić nie chciał, to jest za te pokoje, dla czterech 
osób obiad, dwie butle do wody, wina, dwa kosze drzewek co dzień i dla 
trzech lokajów także obiad, co gdy doniesiono JW panu i już udeterminować 
się miano, nadszedł miejscowy gospodarz za tęż samą sumę oddając górne 
pokoje i z prośbą prawie żeby się nie wyprowadzać. Na te usilne staranie jego 
przychylono się i na miejscu pozostali, a lubo sam gospodarz oświadczał się, 
żeby z jego pieniędzy wytrącić i dać temu treterowi w nagrodę, że stancję 
uprzątano, za czym posłano do niego ekskuzując się wysokością pokojów i za 
tego fatygę dano (1 zł). Ks. Bernardynowi, który przybył dopytując się czyli ta 
stancja, którą on wynalazł będzie najęta czy nie i jemu za fatygę dano (1 zł), 
aby odpowiedział, że niepotrzebna. Ochoczemu gospodarzowi o podanie ra-
chunku mówiono, co wprędce uczynił. Zapłacono jemu za tydzień (17 zł, 
1 liw., 8 sol.). Ludzie już tylko na trunki wzięli (5 liw., 10 sol.), gdyż obiad był 
zgodzony. Po obiedzie rzeczy wnoszono na górę, gdzie garderoba była wyz-
naczona. Nad wieczór ostrygi przynieść kazano (3 liw., 15 sol.). Większe dos-
tali na ten czas, do tych takoż cytryny i chleba kupiono (1 liw.). Te smaczno 
zjedli, a że potem na skorupce postrzeżono robaka, trochę ten sprawił abo-
minacji, że wprędce ich jeść było można. Kupili wina prontyniaku i malgasii 
di Canari (7 liw.).

18  LISTOPADA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie przenieśliśmy się ze wszystkim na górę, gdzie 
pięć pokojów pięknych i obszernych mieliśmy i w każdym komin. Od tegoż 
dnia miesiąc poczynał się i tegoż dnia w przyszłym miesiącu idąc osiemnas-
tego miał się kończyć. [k. 55] Uczyniono też wymowę, jeżeli by którego dnia 
nie byli na obiedzie, od każdej osoby potrącić się miało trzy liwry, a jeżeli by 
kto był na obiedzie, od osoby cztery liwry, ale przyczynić miał jedną potrawę. 
Tegoż dnia lokowaliśmy się każdy w wyznaczonych pokojach. 

19  LISTOPADA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana do tegoż domu przybyli WJM ks. kanonik Malczewski 
i JM ks. Dumiechowski, proboszcz w diecezji poznańskiej, jadący do Rzymu 
z Mestre wyboczyli botem przybywszy do Wenecji, a Wohaturyna najętego 
w Wiedniu prosto do Padwy wysłali, który na nich czekać miał. Przed obia-
dem obchodzili miasto. Potem obiad jedli w tymże domu. Przed obiadem 
byli z wizytą. Po obiedzie znowu aż do wieczora w mieście byli, a o ósmej 
godzinie w wieczór botem dużym zawsze codziennie o tym czasie płynącym 
do Padwy pojechali, pożegnawszy się z nami. Tegoż dnia w domu bawili się 
widokiem kanałem przejeżdżających.

20  LISTOPADA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana zegarek stołowy posłano do zegarmistrza. Ten nie chciał 
tego rozbierać nawet, aż miał przyrzeczone dwadzieścia cztery liwry. Za te pr-
zechędożyć i luźne dziurki wyfutrować deklarował. Lubo zawsze i codziennie 
widok piękny był na kanał, ale sobotne dni powiększały go dla targu, gdyż na 
drugiej stronie kanału wiele szmag stawało z różnymi do konsumpcji rzecza-
mi i te na funty przedawane były, gdzie wiele ludzi zbierało się dla kupna,  
a kupiwszy botami przeprowadzali do domów co dzień z rana, ale najbar-
dziej w sobotę. Dni zaś nie były zbyt zimne, jednak chłodne. W nocy krupy 
padały, ale niedługo leżały, gdyż rano gdzieniegdzie tylko znać było. Po obie-
dzie kupiono bilet do theatrum św. Chryzostoma. Za ten i antre zapłacono 
(7 liw., 10 sol.) i na wieczór byliśmy na komedii, po tej znowu dawniejsza była 
operetka, którą już widzieliśmy za ganducz [?], zaś trochę drogo zapłacono, 
gdyż w bliskości jest (3 liw.).

21  LISTOPADA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Byliśmy na mszy św. w parafialnym kościele naszym św. Apos-
tołów. Śliska była droga po kamieniach, gdyż deszcz w nocy padał i z rana 
drobny. Po obiedzie niektórzy dla przysłuchania muzyki chodzili do kościoła 
nazwanego Hospitalicio1. Są w Wenecji fundusze, przy czterech kościołach 

1 Na prawym marginesie: Hospitalitis. Kościół Santa Maria della Pieta w dzielnicy Castello i 
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jak sztyft jest dla ubogich panien, które biorą edukację oraz i w muzyce na 
wszystkich intrumentach i w śpiewaniu i są obligowane co święto i niedziela 
mszę i nieszpory i w wigilię i w sam dzień grać i śpiewać, gdzie na słuchanie 
głosów i muzyki wiele ludzi i państwa schodzi się1. Nieszpory na chórze śpie-
wały, głosy dobre i muzyka przez nie grana piękna, żaden [k. 55v] mężczyzna 
na chórze przytomnym być nie może. Z funduszowego postanowienia nie 
może żadna ta panna w Wenecji przystać do theatrum, ale za mąż iść może. 
Nieszpory same na chórze odprawują zwyczajnym sposobem, modlitwy je-
dna mówi, a na ołtarzu tylko świece palą się. Słuchający ludzie na stołkach 
siedzą, od których płacić trzeba od jednego soldów dwa (4 sol.). Powracający 
mieli w zaleceniu kupić bilet do loży do theatrum św. Samuela2, gdzie zawsze 
opery grane bywają. Za ten zapłacono (12 liw.) i wieczorem nająwszy bot 
(3 liw., 10 sol.) popłynęli. Tam antre droższe było, gdyż od osoby soldów 
pięćdziesiąt płacić trzeba było (12 liw., 10 sol.). Opera długa była i ludne 
podwójne balety, głosy dobre osobliwie, jedna, koło czterdzieści lat mająca, 
wcale piękny głos miała. Ta kilka razy przebierała się. Balety takoż piękne i 
tańce, i prezentacje piękne były. Trwała od siódmej, aż wpół do dwunastej 
powróciwszy wraz do spoczynku poszliśmy.

22  LISTOPADA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Potrzebne było lekarstwo według recepty danej od doktora w 
Królewcu Trumetta. Z tą receptą posłano do apteki, ale w jednej, a potem i 
w drugiej nie mogli poznać niektóre ingrediencje wchodzące w jeden proszek 
i w trunek lexans, więc tylko krople sporządzono. Za te drogo zapłacić trze-
ba było (7 liw.), jednak inaczej wyglądały, nie jak królewieckie. Dnia wczo-

funkcjonujące w jego pobliżu: klasztor, sierociniec i konserwatorium. Szpital della Pieta wybudowa-
ny został w 1346 roku. Przyległe do kościoła budynki rozbudowywano w XIV i XV wieku. W XVII 
i XVIII wieku przy kościele nauczano muzyki. W konserwatorium uczono śpiewu kobiety, było ich 
około 60, w wieku od 11 do 70 lat.
1 Na prawym marginesie: Fundusz dla ubogich panien, które w kościele grać i śpiewać muszą w 
dni przeznaczone, ale tam mężczyźni znajdować się w chórze nie mają.
2 Teatr św. Samuela – być może teatr znajdujący się w pobliżu kościoła św. Samuela – kościoł 
zbudowany około 1000 roku, w XII wieku został zniszczony przez dwa pożary, następnie odbudo-
wany w stylu późnogotyckim, całkowicie przebudowanyt w 1685 roku.

rajszego po południu najęty przynieśli klawicymbał, do którego nastrojenia 
z dodaniem strun niektórych zapłacono (8 liw.) na miesiąc od instrumentu 
liwrów piętnaście. A dziś pierwszy raz zaczął przychodzić metr. Ten na mie-
siąc co dzień chodząc złotych czerwonych cztery miał przyrzeczone. Ksiądz 
stary, świecki, też przed obiadem przyszedłszy, był na obiedzie. Ten dzień 
dyskursem strawili i wieczorem w karty grali.

23  LISTOPADA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

W kościele św. Marcina1 muzyka wielka była przy mszy śpiewa-
nej de requiem, albowiem dnia wczorajszego w dzień patronki muzyków była 
msza z muzyką, a dziś za zmarłych kościół żałobą ubrany i katafalk w środ-
ku. Konkurs ludzi dla słuchania, a muzyków na chórze na sto było. Pięknym 
porządkiem rozlokowani jak na cztery partie według głosów. Często wycho-
dziło solo śpiewanie insze, a insze osoby śpiewały, inszym czasem wszyscy, 
wcale była osobliwość słuchać. Dies irae etc.2 półtorej godziny trwało3. Tegoż 
dnia deszcz często przechodził i krupy padały, ale niedługo leżały. Wodę też 
z morza napędziło mocno, tak że w tymże samym domu w sieniach dość 
wysoko woda była i na placu św. Marka jak stawek jaki rozlała z podziemi 
napędzona. Jest plac większymi jak na ulicach kamieniami [k. 56] kwadrato-
wymi wyłożony4 i są dziury obszerne okrągłymi kamieniami okryte, którędy 
ścieka woda w ziemię, a gdy może napędzi wodę, tymi dziurami wylewa na 
plac, przez godzin sześć, a potem znowu ginie. Na placu św. Marka z jednej 
strony są Prokuratoriae novae5, a z drugiej Antiquae6, na dole, w nowych są 
budy, gdzie kawy, czekolady i różne trunki przedają, będzie na dwadzieścia 
i więcej, a na górze wysokie mieszkania. W starych są takież sklepy, ale nie 
tak wiele, więcej kramów, mieszkają też rzemieślnicy, gdzie też jeden mieszka 

1 Kościół pw. św. Marcina w dzielnicy Castello – początki kościoła sięgają VI/VII wieku, budowa 
kościoła została zakończona w 932 roku, w tym samym roku nastąpiła konsekracja kościoła. Prze-
budowany w XVI wieku, część wyposażenia z XVII i XVIII wieku.
2 Dzień gniewu (łac.).
3 Na prawym marginesie: Dies irae półtorej godziny śpiewano post f. S. Ceciliae.
4 Na prawym marginesie: plac św. Marka.
5 Nowe (łac.).
6 Stare (łac.).
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zegarmistrz, Polak rodowity już lat kilka, Tomasz Bekman zwany, inszego 
nie było Polaka. Nowa opera pierwszy raz była prezentowana na teatrze św. 
Mojżesza, ale bilet na lożę półtrzecia cekina kosztował, przez dni kilka był 
drogi, więc w domu tego wieczora bawili się.

24  LISTOPADA 1779 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Szukano próbki materii, które potrzebne były, gredytury w 
Wenecji wcale w dobrym gatunku są i szerokie, takoż w podróży zgubiono 
książkę do nabożeństwa. Tę szukano po księgarniach, jeżeli by taką znaleźć 
można, ale równej nie znaleźli. Po południu przybył do nas ksiądz stary i 
stojąc przy kominku jednym razem począł upadać prosto na stojącego w bli-
skości JW pana. Przymuszony był jego utrzymywać, póki krzesło nie podano 
i lawendową wódką jego orzeźwiono. Kupili potem bilet do theatrum św. Cas-
siana, gdzie miała być operetka grana i balety, ale zawiedli, gdyż grali komedię 
wieczorem, więc popłynęli. To theatrum nie jest ozdobne, loże tylko biało z 
theatrum malowane, ale sześciu rzędami. Za bilet i antre, gondole zapłacono 
(7 liw., 16 sol.). Po komedii długo czekać musieliśmy gondoli. Już zaczęli iść 
piechotą do jednego mostu, gdzie na gondole wsiadłszy do stancji przypły-
nęli. Ludziom piwne1 (5 liw., 10 sol.).

25  LISTOPADA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano potrzebny greditor i insze według krawca wymiaru ku-
piono gredituru czarnego łokieć po liwrów czternaście, soldów dziesięć. 
Taftę szeroką liwrów osiem wydano, na różne potrzeby jako też płaszczyki 
do maski (20 zł, 10 liw.). O pierwszej godzinie płynęło kilka botów przystro-
jonych gałęziami liści bobkowych, a na jednym bębniono z okrzykami vivat 
Mociniego. Obierano tegoż dnia nowego prokuratora kościoła św. Marka. 
Jest to wysoki honor, w Wenecji tych jest dziesięciu, dwunastu było kandy-
datów, ale jeszcze nie obrany był. Odłożono na piątek i z tych dwunastu 
zostało się czterech, z których miano obierać. Ksiądz stary był znowu na 

1 Zdanie nadpisane nad linią bez związku z tokiem narracji.

obiedzie, uczyniono powtórny kontrakt z gospodarzem, kiedy ten ksiądz 
trafi się, że tylko dwa liwry płacić się będzie, ale te [k. 56v] dwa razy co był 
po cztery płacono. Gospodarz z potrzeby jak mówił obligował, żeby jemu 
miesięczną ugodę teraz zapłacono, co na prośbę uczyniono (42 zł). Że ob-
szerny jest plac św. Marka, to miejsce służy na spacery dla wszystkich. Tam 
ludzi zawsze pełno, wielu w maskach, ale szlachta maskę, drudzy za kape-
luszem mający przechadzają się, posiłek biorą na dole w Prokuratoriach, 
gdzie tegoż wieczora wiele ludzi było, Greków, Ormian etc. Zawsze prawie, 
ale wieczorem to w jednym miejscu różne kuglarskim sztukom przypatry-
wali się. W drugim miejscu śpiewaczki przy skrzypcach i basetli śpiewały. 
W jednym miejscu po włosku młody człowiek predikował jak zrozumieć 
można było, że bajki i historię o Turkach. Wielu ludzi jego słuchało, jedni 
na ławkach, drudzy na ziemi siedząc, inni stali. Czas schodził wprędce przy 
odmiennym widoku. 

26  LISTOPADA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Szukano z rana ostryżki małe i drobne. Te tylko na jednym 
znaleźli miejscu i mało, gdyż je zachwalano, ale te już dawne były. Te czasu 
obiadu na spirytusie w półmisku przysmażono, ale niesmaczne były i jak 
wyjmowano prawie próżne. Ostryg ordynaryjnych sto kupiono za i sześć cy-
tryn (2 liw., 10 sol.) kupiono też tygiel do gotowania muszli (1 liw., 10 sol.), 
ale wielkiego dostać nie można było. Przed obiadem znowu te boty jak dnia 
wczorajszego płynęły z okrzykami, że Moceniego jest obrany prokuratorem, 
i nie bawiąc wiele gondol płynęło do jego mieszkalnego pałacu, który już z 
pałacu doży był powrócił, czyli z miejsca, gdzie był obrany. W tych gondo-
lach byli szlachta, senatorowie i różni dygnitarze. Ci z powinszowaniem do 
obranego płynęli, drudzy powracali, na kilkaset tego było. Tegoż dnia u nie-
go zaczęła się muzyka i tańce i trwały od pory wieczornej aż do rana przez 
dni trzy. Z rana każdego dnia przyjeżdżali z wizytami i bawili do trzeciej go-
dziny, a potem odjeżdżali na obiady, po tych na tańce powracali, przez co był 
na kanale widok pomnożony. Nad wieczór kupiono jeszcze ostryg, te przy-
piekane jedli, a ksiądz serowych sto zjadł oraz i wina kupiono piołunkowego 
jak nazywali vermut (11 liw.). 
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27  LISTOPADA 1779 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana kupiono muszli dwieście pięćdziesiąt (4 liw., 7 sol.), a po 
włosku Peoki. Te na liczbę przedawano sto liwr jeden, soldów piętnaście, nie 
na miarę. Te na obiad gotować kazano. Dał też gospdodarz na obiad pająki 
morskie, te są duże i dość smaczne. Same corpus1 jest jak żółw pod skorupą, 
ta jest chrapowata i kolce mająca. Smak jest jak rybnych ikr, a w nogach jak 
mięso racze. Tegoż dnia szlacha i urzędnicy toż samo do prokuratora [k. 57] 
zjeżdżali się. Przysłał też do gospodarza z zapytaniem kto u niego stoi. Po 
uwiadomieniu przysłał prokurator zapraszając na zabawy do siebie. Wieczo-
rem była przed pałacami w wielu miejscach nad kanałem iluminacja, ale nie 
lampami, ale były rusztowania trochę w odległości przed pałacem na kanale 
i na tym kilkanaście ustawiane w wysokości baryłki. Musi być smolane i te 
zapalane czyniły widok, jakby pałac cały palił i płomień z okien wychodził, 
przed innymi tylko w rząd stały jak kagańce, które przy karetach w Polsce 
panowie używają będąc nocą w drodze. Te napełnione były czym moczonym 
w smole i długo się paliły. Gondol wiele przejeżdżających było na kanale. Ta 
iluminacja trwała aż do jedenastej godziny prawie, przejeżdżanie zaś gondol 
aż do samego prawie rana, 

28  LISTOPADA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

którego byliśmy w kościele św. Apostołów, a że późno przybyli 
przed kazaniem, które o godzinie prawie jedenastej być miało, w kościele 
mszy mieć nie pozwolono, ale naprzeciw zakrystii była kaplica, tam pozwa-
lano, ale czekaliśmy przez kazanie włoskie, z tekstów poznać było można, 
że było o sądzie, potem dopiero mszę słuchano. Po naszym obiedzie zamy-
ślał JW pan płynąć do prokuratora nowo obranego, ale odpowiedziano, że 
wprędce u niego obiad dopiero będzie, a goście rozjeżdżać się będą, gdyż 
ci na obiedzie nie bywali, a po obiedzie dopiero zjeżdżać się będą znowu 
i że ścisk będzie wielki, za czym na drugi dzień odłożono, a szukano, żeby 
dostać można i kupić do loży teatru św. Mojżesza, gdzie grano nową operę 

1 Ciał, tułów (łac.).

z baletami. Za ten dano w drugim rzędzie (12 liw.) i wieczorem popłynęli. 
antre od osoby po pięćdziesiąt soldów zapłacono i za gondolę (14 liw.). The-
atrum jest mniejsze od drugich, pięciu rzędami ma loże i dość ozdobne. Loże 
wybite z wygodnym siedzeniem, są poduszki na ławkach, ale niewielkie loże, 
tylko cztery osoby zmieścić się mogą. W operze piękne i przyjemne głosy 
były, prezentowano krytykując Francuzów i Niemców. Francuz konkurował 
i Niemiec, potem wezwali się na pojedynek na wyznaczonym placu, popili 
się, pojedynkując pijani poupadali i zasnęli, odniesieni za rozkazem dam ro-
zumieli przespawszy się, że jeden drugiego zabił etc. Balety podwójne piękne 
były, fale na wodzie udano dobrze, trwała aż wpół do dwunastej. Przed samą 
dwunastą powrócili do stancji. 

29  LISTOPADA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O godzinie dziewiątej posłano dla widzenia, jeżeli można z wi-
zytą popłynąć do prokuratora, ale na ten czas mieszczanie w wielkiej liczbie 
zebrani, których traktowano ciastem, cukrami, kawą, czekoladą etc. To usły-
szawszy, że wielki ścisk już rezolwowano się, jeżeli można będzie [k. 57v] 
dojść próbować. Obstalowano podwójną gondolę i JW pan z gospodarzem 
młodym, kamerdynerem i lokajem popłynął, ale już mieszczanie odeszli, więc 
przestrzeńsze miejsce było i kilku żołnierzy plac czynili jak wysiadł z gondoli. 
W pałacu1 witanym był od jednego będącego w todze i dużej peruce, prze-
prowadzono po pokojach i częstowano, gdzie kilka przybyło z różnymi na  
tacach cukrami, czekoladą, kawą etc. do upodobania. Prowadząc po poko-
jach prezentowano portrety, iż z domu Moceniego już dziewięciu było do-
żów, po niejakim zabawieniu, gdy zapraszano, gdy odchodzić chciał, aby na 
zabawę wieczorną raczył przybyć, a gdy odprowadzano kapela odgłos uczy-
niła marsza grając. Odprowadzono do gondoli, którą powrócono (5 liw.). 
Przytomnych, też kamerdynera i lokaja, częstowano i wszystkich przybyłych. 
Koło godziny pierwszej przez trzy dni, dla pospólstwa ubogiego rzucano 

1 Pałac Mocenigo – kompleks czterech budynków. Pierwszy z XVI wieku z dwoma dużymi her-
bami, dwa srodkowe prawie identyczne z XVIII wieku ozdobione głowami lwów nad oknami. 
Ostatni późnorenesansowy z obszernymi balkonami.
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chleby i pieniądze i przez też dni z rana przybywali panowie szlachta, a przed 
obiadem odjeżdżali, nad wieczór znowu zjeżdżali się i tańcami zabawiali aż 
do samej rannej pory. Prócz tych ekspensów, które miał, jeszcze nowo obra-
ny prokurator był obowiązany kwotę pewną pieniędzy odłożyć dla szlachty 
weneckiej ubogiej. Mówili niektórzy, że będzie miał ekspensu na 30 000 du-
katów weneckich, jednak nie każdy nowo obrany prokurator, ale który bo-
gaty jest jak jest familia Mocinego, drudzy lubo podobny mają ekspens, ale 
nie tyle kosztujący. Wieczorem znowu była przy tychże pałacach iluminacja 
przy kanale wielkim jak i drugich dni, wiele znowu przez całą noc przejeż-
dżających gondol aż do samego dnia. Po kilka razy w przeciągu kilku minut 
strzelano niedaleko pałacu prokuratora, to strzelanie musi być, że z organ-
ków, gdyż ciągło szło. Wieczorem byliśmy w theatrum św. Cassiana, gdzie dwie 
sztuki prezentowano, jedne in proza, po tej balet, potem operetka, i drugi 
balet. Zapłacano (7 liw.) i trzy kwadranse na dwunastą powrócili.

30  LISTOPADA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana czując ból w nogach na mszę do kościoła iść nie mógł, 
więc ten dzień w domu na rozmowach strawili, gdyż ksiądz stary ten świecki 
zawsze przychodził już na obiady i zgodzono już było gospodarza od niego, 
gdyż tylko że chleba i farfurkę podano, nie przyczyniał więcej jedzenia. Wiec-
zorem czekoladę piliśmy i wcześnie do spoczynku poszli tegoż dnia. [k. 58] 

1  GRUDNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kupiono tegoż dnia na płaszczyk pąsowego sukna podszewkę 
i za robotę i inne sprawunki (5 zł). Przepatrywano też jeżeli co z galanteriów 
co modnego i z inwencją nie znajduje się, ale nie upatrzono. Tegoż dnia w 
domu patrzaniem na przejeżdżających i towary różne prowadzących wielkim 
kanałem zabawili. Wieczorem w karty grali.

2  GRUDNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ludziom piwne dano (5 liw., 16 sol.). Lubo ból ustał w no-
dze, jednak ochraniając takoż w domu pozostali. Na obiedzie dzikiej kozy 

pieczenie przyprawioną, gdyż wczoraj na obiedzie ją jeść nie można było 
dla twardości, lubo długo w occie leżała i to przez ten cały czas zabawy w 
Wenecji kupioną była jeszcze w Trydencie, ale dziś czasu obiadu smacznie 
przyprawioną zjedliśmy. Piwo angielskie potem pili, ale wcale odmienne od 
prawdziwego, może że bardzo stare było, tę odmianę miało. 

3  GRUDNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień cały w domu strawili. Dla zachwalanych weneckich fa-
bryk umyślono, aby do czytania obstalować szkło pół arkusza wielkości. 
Już kilka dni szukano, ale gotowych nie znaleziono. Jeden mechanik dekla-
rował takież szkło sporządzić. W początku mówił, że odlane szkło jak z 
huty odbierze, będzie circiter1 ważyć osiem lub dziewięć funtów, każdy funt 
kosztować będzie liwrów dwa, soldów dziesięć, a zaś jego robota polerowa-
nie może trzy lub cztery złote lub też więcej. Na ten ekspens rezolwowano 
się i obligowano, żeby w hucie kazał zrobić, a dla oprawy tego szkła miał 
8 praesentis [8 XII 1799] przybyć dla naradzenia jakim kształtem do stołu 
miało być przyrobione, żeby pisać, czytać, rysować to wygodnie przez nie-
go patrząc można było. Umyślono wysłać do Padwy dwadzieścia pięć mil 
włoskich od Wenecji miasta będącego2, dla widzenia miasta i uwiadomienia 
względem stancji dokąd in januario3 przenieść się z Wenecji mieliśmy, więc 
dyskursem wieczór przepędzili.

4  GRUDNIA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano o godzinie ósmej ksiądz z starym księdzem świeckim po 
kawie poszli do odejść mającej barki do Padwy. Co dzień dwie barki z Wenecji 
do Padwy płynęły, biorąc ludzi, którzy mogli brać rzeczy. Rano szła dobra o 
sześciu oknach, wieczorem na całą noc druga, ale inszym kształtem robiona, 
bez okien, w środku głęboko ludzie siedzieli. Ta, co w dzień chodziła, była 
jak pokój jaki stojący na bacie, na ten czas było ludzi na czterdziestu, także 

1 Okoł (łac.).
2 Na prawym marginesie: od Wenecji do Padwy 25 mil włoskich, naszych 5.
3 W styczniu (łac.).
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trochę przyciasno było, jednak jeszcze przejść się było można. Dla słabości 
zdrowia trochę dzień ten w łóżku przepędzono,

5  GRUDNIA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

i toż samo drugiego dnia, że nawet i do kościoła iść nie do-
puszczono, więc ten dzień przeszedł ile bez kompanii, dyskursem i księgi 
czytaniem zabawili się. [k. 58v]

6  GRUDNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z przyczyny polepszonego zdrowia w sali zabawy były, na 
kanał patrzaniem i z drugiej strony kanału, gdzie codziennie jak targ jaki 
był wielka moc ludzi, że szmag kupujący różne rzeczy ogrodowe i jabłek co 
dzień więcej sta koszów sprzedano, ale wszystkie rzeczy na wagę z koszami, 
gdyż i po kramach z papierami rzeczy ważono, buraki, rzepę, rzodkiew, tym 
podobne licząc, pietruszkę, anizy, kalafiory i tym podobne na wagę. Wieczo-
rem dla skrócenia czasu do theatrum św. Cassiana popłynęli, gdzie komedia  
i opereta była i dwa balety (11 liw.). Przed dwunastą powrócono, gdyż zwyczaj 
jest zaczynania o godzinie ósmej. 

7  GRUDNIA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla spóźnionej pory dla spocznienia nie rano wstało się  
i ten czas do obiadu z ganka w oknie będącym przepędzono, gdyż patrzanie 
to nigdy naprzykrzyć się nie mogło, zawsze inne obiekty widziane czyniły 
zawsze odmianę. Czasu obiadu, gdyż w Wenecji wigilii nie było, a z mięsem 
gotowali, kapłona arcydobrym sosem muszlowym przyprawiono na spirytusie 
i smacznie zjedli. Po południu niedźwiedzia Włosi przyprowadzili, ale tańco-
wać dobrze nie umiał i niewielki był. Wieczorem księża powrócili, a że trochę 
głodni byli, jajecznicę tu jedli, i czynili relację podróży swojej. W Padwie1 re-
cept także nie poznano id est2 niektórych wyrażonych rzeczy, których mówi-

1 Padwa (wł. Padova) – miasto w północno-wschodnich Włoszech, w regionie Wenecja Euganej-
ska, leżące nad rzeką Bacchiglione na Nizinie Padańskiej.
2 To jest (łac.).

li kompozycję, że nie wiedzą. Stancje lubo znajdowały się, ale na miejscach 
partykularnych w wąskich ulicach, a lubo było kilka pokojów, tylko w jednym 
kominek znajdował się, drugie bez kominków, w niektórych kamienicach po 
trzy i cztery pokoje były do najęcia i to bez kominów. W jednym pałacu było 
pokojów sześć, a jeden tylko komin, ale w mizernej ulicy, a że nie można było 
naprędce znaleźć, obligowali JMC ks. Reklewskiego, spowiednika polskiego u 
księży Franciszkanów conventualium1 przy kościele św. Antoniego2, aby chciał 
wyszukać gdzie na prospekcie wygodnego pomieszkania, co miał uczynić i 
listownie w Wenecji uwiadomić. Wieczorem samym nadszedł różne sztuki 
pokazujący, między innymi pokazał, że z pomarańczy pod kubkiem morską 
świnkę znaleziono żywą, kartę spaloną wybraną z kart całych, jajko rozbiwszy 
wyjęto i wiele sztuk innych dano jemu (6 liw.). Ten per modum3 gazet dał druko-
waną kartę różnych bajek, jak z torby śmiechów wybranych [k. 59] 

8 GRUDNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z racji odebranych w przeszłym tygodniu listów z Królewca 
i polskiej po nabożeństwie wysłuchanym w kościele św. Apostołów przed 
obiadem i po obiedzie aż do pory późnej wieczornej pocztą zabawa była  
i listy oddano na pocztę, która w tej lokandzie na drugim piętrze zostaje, Pod 
Białem Lwem zapłacono (6 liw.). Zabawiwszy potem do spoczynku poszli. 
Ludziom piwne (5 liw., 10 sol.).

9 GRUDNIA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla niepogód tego dnia w domu dzień przepędzano. Tegoż 
dnia rękawek za liwrów piętnaście i łokieć atłasu za liwrów dziesięć kupiono 
(1 zł, 4 liw.). Wieczorem lubo trochę deszcz padał, jednak dla czasu przepę-

1 Konwentualnych, dosłownie: klasztornych; w przypadku Franciszkanów określenie gałęzi za-
konu, która w odróżnieniu od Obserwantów trzymała się mniej surowej reguły.
2 Bazylika Św. Antoniego w Padwie – największy kościół w Padwie. Wewnątrz znajduje się grób 
św. Antoniego Padewskiego. Pierwsza rozbudowa Bazyliki do formy prostego kościoła franciszkań-
skiego jedno-nawowego z krótką absydą została rozpoczęta w 1238 roku, z czasem zostały dodane 
dwie boczne nawy. Wnętrze bazyliki, z uwagi na liczne rozbudowy, jest stosunkowo zróżnicowane. 
Stylowo Bazylika podzielona jest na dwie części: nawową i absydową z uwagi na odmienność typo-
logiczną gotyku. Część nawowa jest przestronna, otoczona galerią.
3 Na kształt (łac.).
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dzenia na nową operetę do theatrum św. Samueala popłynęli. Klucz od loży 
i antre z gondolą kosztowało (1 zł, 4 liw., 10 sol.). O godzinie dwunastej 
powrócili. Opera była piękna i balety dwa dawniejsze. 

10  GRUDNIA 1779 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z przyczyny postnego dnia, iż włoskie gotowanie ryb napr-
zykrzyło się, lubo dobre byłyby ryby, ale tylko w wodzie słonej gotowane 
smaku nie miały, inne zaś, jak to gran ceoli, raki morskie, różne rodzaje ryb 
i rzeczy wodnych w istocie swojej smaczne, lecz żeby przyprawione z sosem 
były, daleko smaczniejsze być mogły i nieprędko nie przykrzyłyby się. Kupi-
ono więc muszli trzysta, te przygotować kazano na obiad, kupiono też piwa 
angielskiego butelka po dwa liwry (9 liw., 10 sol.). Czasu wieczornego, że nie 
byliśmy jeszcze w theatrum św. Łukasza1, kupiono więc klucz od loży i o go-
dzinie ósmej, gdyż wszędzie o tym czasie zaczynały się, popłynęli. Theatrum 
wielkie tym kształtem od ziemi aż w górę loże w pięciu rzędach. Tragedię 
prezentowano, ale nie do płaczu. Kosztowała ze wszystkim (12 liw.). Przed 
jedenastą powróciliśmy.

11  GRUDNIA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia drugiego cały w domu bawili czas, iż deszcz przeszkodził, 
jedynie że buraki szukano i naczynie dla kwaszenia, gdyż menestry bez sma-
ku były (4 liw.). Barszcz był w miłym przypomieniu. Trudno było dostać bu-
raki, tylko u jednego z pięćdziesiąt było i to białe, dano za nie (7 liw.) i sześć 
poma granati2, czerwone buraki w wielkiej cenie trzymano i to bonońskimi 
nazwane, jeden długości piędzi pomiernej ceniona liwrów dwa.

12  GRUDNIA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo odprawiliśmy w parafialnym kościele według 
zwyczaju, po obiedzie przybył mechanik, który deklarował sporządzić szkło 

1 Teatr św. Łukasza (też „San Salvatore“„Apollo“) – dzisiejszy teatr Goldoni – wzniesiony przez 
rodzinę Grimani w 1622 roku, przebudowany w 1720 roku i przemianowany na teatr „Apollo“, a w 
1875 roku na teatr Goldoni.
2 Owoce granatu (łac.).

obszerne do czytania, ale jak pomiarkowano z jego powieści, że rzecz nie była 
pewna, z fabryki szkło wiele by ważyło funt każdy po pięćdziesiąt soldów, to 
dopiero ten mechanik miał brać do roboty. Ceny nie chciał mówić pewnej, 
ale może pięć albo dziesięć złotych zarobi, według dni roboty, a jak skończy, 
dopiero poznać można będzie, jeżeli szkło uda się lub nie czyli dobre jest 
albo nie. [k. 59v] Kiedy się nie uda za szkło i robotę zapłacić by przyszło, 
a znowu drugie próbować, a tak może i sto złotych czerwonych wyekspen-
sować można bez pewności czyli szkło będzie dobre. Oświadczył, że może 
pierwsze będzie dobre, może aż dziesiąte, chciano próbować jedno szkło, 
tylko że tenże dostatecznej ceny nie chciał opowiedzieć swojej roboty, gdyż 
wyraził, że może dwanaście złotych, może mniej, może więcej, więc o tym 
poprzestano. Dla widzenia jego różnej roboty udeterminowano in crastinum1 
być w jego sklepie. Wieczorem byliśmy w theatrum św. Cassiana, gdzie ope-
retka była i dwa balety. Za klucz, antre i gondole zapłacano (13 liw., 10 sol.).

13  GRUDNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana po kawie JW pan do tegoż mechanika popłynął. W bli-
skości jego sklepu przy moście wysiadłszy było z piętnaście kroków. Różne 
telescopia i perspektywy pokazywał, o namienionej jemu wczorajszego dnia 
perspektywie, w którą ażeby dwoma oczami patrzyć można było i w niej w lu-
strze stalowym prezentowało się, na co będzie perspektywa skierowana, z nim 
mówiono. Podjął się ją sporządzić w perfekcji jak najlepszej po długim targu za 
dwadzieścia złotych i cztery wziął na rękę (4 zł). Kupiono także małą perspek-
tywkę, która z boku w zwierciadełku prezentowała, za tę dano (16 liw.). Potem 
tą ulicą trochę dalej poszli, ale że ślisko było, powrócili do gondoli, tą do domu, 
gdzie cały dzień i wieczór zabawili się w theatrum św. Łukasza (17 liw.).

14  GRUDNIA 1779 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po obiedzie przyprowadził chłopiec bobaka, że tańcować 
umie, ale chłopiec się naskakał, a bobaka tylko włóczył za sobą, niewiele też 
słusznie zarobił (5 sol.). Wieczorem popłynęli do theatrum św. Anioła, gdzie 

1 Nazajutrz (łac.).
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komedię odprawiali z Arlekinem. Dość śmieszna była. Theatrum podobneż 
drugim, tylko że nowe czyli nowo reperowane, jeszcze nie malowane loże. 
Kosztowała ze wszystkim (14 liw.). Po jedenastej godzinie powróciliśmy.

15  GRUDNIA 1779 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Że post był, kupiono znowu muszli do obiadu (5 liw.), co było 
z profitem gospodarzowi, gdyż ryby zostawały się jemu ze stołu. Pozostałe 
muszle i kupione ostrygi marynowano (9 liw.). Dzisiejszy dzień był ostatnim 
przed Bożym Narodzeniem, którego theatra były otwarte. Od tegoż dnia 
w żadnym reprezentacji nie było, takoż w maskach nie chodzono, tylko w 
sukniach szlachta chodzili czarnych, długich, jak prawie Żydzi u nas chodzą 
futrem lekkim podbite, aż do ziemi długie, z rękawami szerokimi i pas fran-
zlami obszyty, tylko na dwa lub mniej cale szeroki, na sprzączkę zamykany, 
między franzlami muszelki srebrne, możniejsi i z kamieniami przyozdobio-
ne, [k 60] w perukach wielkich. Ludziom piwne (5 liw., 10 sol.). A tak najwię-
cej z rana, po południu w płaszczach chodzili, od tegoż dnia zakończyliśmy 
takoż, tegoż dnia będąc w theatrum św. Jana Chryzostoma, gdzie śmieszną 
sztukę z Arlekinem i Pantalonem prezentowano, potem operetka. O dwu-
nastej godzinie powróciliśmy (11 liw.).

16  GRUDNIA 1779 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Było udeterminowano z rana popłynąć na plac św. Marka, ale 
deszcz, przez który że ślisko było, na drugi dzień odłożono. Tegoż dnia sła-
bość zdrowia poczęła być, cały dzień w domu przepędzono. Przybył też tegoż 
dnia w tejże oberży mieszkający z wizytą do JW pana sekretarz legacji do Ne-
apolim od dworu wiedeńskiego, który też przez dni sześć stał w tym miejscu.

17  GRUDNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po kawie popłynęli gondolą na plac św. Marka, gdzie 
przy pałacu książęcym1 wysiadłszy oglądaliśmy pałac, którego połowa pięk-

1 Na prawym marginesie: Pałac doży. Palazzo Ducale (Pałac Dożów) – gotycka siedziba władców i 
rządu Wenecji. W pierwszym okresie miał charakter obronny. Pierwsza budowla powstała na miejscu 

ną strukturą z kamieni stawiona była, druga przez pożar zrujnowana cegłą na 
potem murowana była, gdzie różne dekasteria odprawowały się. Osobna sala 
dla naradzenia, druga dla wotowania, inna, gdzie senatorowie swoje odpra-
wowali rady, insza gdzie wojenne i różne do różnych sądów wydzielone sale. 
Osobna była sala, gdzie trzy razy na rok książę daje obiad dla wyznaczonych 
magistratur, każdym razem inszym na czterdzieści lub pięćdziesiąt najwięcej 
osób. Jego pomieszkanie czyli pokoje memblowane adamaszkiem, w jednej 
sali duże zamiast obicia mapy Wenecji państwa, insul etc. Na dole dziedziniec 
wielki, gdzie dwie studnie spiżowe, z którego dziedzińca wspaniałe idą scho-
dy ze statuami z jednej strony górnej do pałacu. Jest wiele i drugich schodów 
z sieni w różnych stronach do wchodzenia. Przy tym jest kościół św. Mar-
ka staroświeckim modelem stawiany1, wielce szeroki, a niedługi. Posadzka  

bizantyjskiego zamku w 814 roku. Zniszczył ją pożar wywołany podczas powstania przeciwko doży 
w roku 976. Odbudowana w XI wieku, była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Doża 
Sebastiano Ziani wprowadził wiele radykalnych zmian. Zmienił układ funkcjonalny pałacu Dożów 
(m.in. polecił zbudować osobny budynek tzw. Starej Prokuracji przy placu św. Marka, do które-
go przeprowadzono wyższych rangą urzędników). Kolejne istotne zmiany zostały wprowadzone w 
okresie od 1309 do 1424 roku. W 1340 roku wzdłuż wybrzeża rozpoczęto dobudowę gmachu Wiel-
kiej Rady (Maggior Consiglio). Uroczyste poświęcenie odbyło się w 1419 roku, a trzy lata później 
rozpoczęły się prace nad przedłużeniem budynku w głąb Piazzetty. Nowy budynek uzyskał fasadę 
z dwukondygnacyjnymi, ażurowymi arkadami. Główne wejście do pałacu Porta della Carta znajduje 
się przy budynku bazyliki św. Marka. Prace nad jego budową doża Francesco Foscari powierzył Bar-
tolomeowi i Giovanniemu Buonom w 1438 roku. Prace ukończono w 1442 roku w gotyckim stylu 
flamboyant. Nad wejściem umieszczono postać doży klęczącego przed lwem – rzeźby te znioszczone 
zostały w 1797 roku na polecenie Napoleona. W 1483 roku podczas pożaru została zniszczona część 
budynku. Odbudowy podjął się Antonio Rizzo. Jego dziełem są także schody Gigantów (Scala dei 
Giganti) znajdujące się na dziedzińcu, naprzeciw głównego wejścia. Ukończone w 1491 roku scho-
dy prowadzą na I piętro. W połowie XVI wieku ozdobiono je dwoma posągami Marsa i Neptuna. 
Pałac Dożów to trzykondygnacyjny budynek obejmujący z trzech stron wewnętrzny, renesansowy 
dziedziniec (dziedziniec zamyka bazylika św. Marka). Od strony nadbrzeża i Piazzetty na parterze i I 
piętrze posiada arkadowe loggie. Ściana II piętra jest ozdobiona płytami dwukolorowego kamienia. 
W środkowej części elewacji, pomiędzy oknami, umieszczono płaskorzeźby nawiązujące do wystroju 
architektonicznego Porta della Carta. Całość wieńczy ażurowa attyka. Skrzydło usytuowane wzdłuż 
kanału Pałacowego łączy Most Westchnień z budynkiem nowego więzienia
1 Na prawym marginesie: kościół św. Marka. Bazylika św. Marka (wł. San Marco) zbudowana zo-
stała w Wenecji przy placu św. Marka dla pochowania relikwii św. Marka. Fundatorem pierwszego 
kościoła był doża Angelo Partycipazio. Konsekracja odbyła się w 832 roku, ale już w 976 roku pożar 
podczas powstania przeciwko doży zniszczył kościół. W latach 1063–1094 kościół został odbudowa-
ny. Budowla wzorowana na konstantynopolskim kościele św. Apostołów (używana jest także nazwa 
kościół Dwunastu Apostołów) została zaprojektowana w stylu bizantyjskim na planie krzyża greckie-
go z pięcioma kopułami rozmieszczonymi nad nawami w ramionach krzyża i nad polem w przecięciu 
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robiona w góry i doły jak fala drobnymi w różne kolory marmurowymi ka-
mienicami w różne kratki, cyrkuły, floresy wysadzana, w środku wielki ołtarz 
z kopułą okrągłą, gdzie wiele kolumn z marmuru orientalnego i na ścianach i 
w kopuły osoby mozajką planum1 [s] zaś wyzłacaną. Za ołtarzem drugi ołtarz, 
gdzie sanctissimum chowają, to jest jak mały kościołek, po stronach każdej po 
dwie kaplice, w jednej obraz Najświętszej Panny, który2 [k. 60v] św. Łukasz 
malował. Kościół3 sam jest przyciemny. Pod kościołem i wkoło arcywiele ko-
lumn z marmuru orientalnego różnych kolorów i w ganku przedkościelnym 
przy facjacie stoją spiżowe cztery konie pozłacane. Te jako też wielkie i pra-
wie wszystkie kolumny sprowadzone są z Jerozolimy4 czasu dawniejszej woj-
ny. Na kościele kopuł dużych kilka okrągłych. W kościele przy ołtarzu, gdzie 
sanctissimum, kolumny są porfirowe. Z prawej strony kościoła pałac książęcy 
ciągnie się aż do folwarku nad morze, a z lewej miasto. Przed kościołem plac 
wielki długości kroków dwieście sześćdziesiąt5, szerokości6, po stronach są 
jednej od morza Ceka tak się nazywa mennica i Prokuratorie nowe7, a z dru-
giej Prokuratorie Dawne8, przy których ganki ciągnione są, gdzie najwięcej na 
dole przedają czekoladę, kawę, herbatę i inne trunki, gdzie też pełno zawsze 

się naw. Konstrukcja czasz przypomina rozwiązania architektury islamu. Fasada była wielokrotnie 
rozbudowywana i przebudowywana. Po 1204 roku dobudowano narteks otaczający ramię wejściowe 
kościoła. Dekorację drzwi rozpoczęto ok. 1255 roku, a ukończono na początku XIV wieku. Po-
wyżej galerii w osiach drzwi, znajdują się cztery półkoliste pola obramowane ostrymi łukami w stylu 
późnego gotyku lombardzkiego z elementami wczesnego renesansu florenckiego (XIV–XV wiek). 
Cztery z nich zdobią XVII-wieczne barokowe mozaiki z scenami z życia Chrystusa. Na szczycie środ-
kowego łuku umieszczona jest statua św. Marka, dzieło Niccolo Lambertiego, poniżej złoty lew św. 
Marka. W narożniku fasady, przy głównym wejściu do pałacu Dożów, Porta della Carta, umieszczona 
jest starożytna (z IV wieku) rzeźba z czerwonego porfiru przedstawiająca grupę tetrarchów.
1 Płaszczyzna (łac.)
2 Na prawym marginesie: obraz Najświętszej Marii Panny.
3 Na prawym marginesie: malowanie św. Łukasza.
4 Na prawym marginesie: kolumny z Jerozolimy.
5 Na prawym marginesie: długość placu.
6 Po tym słowie zostawiono miejsce wolne na wpisanie szerokości. Nad linią nadpisano: przy 
kościele św. Jeminiana kroków 64 w środku 80, przy wieży kroków 116.
7 Procuratorie Nuove – Nowe Prokuratorie – budowane od końca XVI wieku, ukończone w 
1640 roku. Gmach był siedzibą prokuratorów św. Marka, którzy przenieśli się tu po sprzedaniu 
swojej poprzedniej siedziby.
8 Procuratorie Vecchie – Stare Prokuratorie – pałac przeznaczony na siedzibę prokuratorów św. 
Marka, zbudowany na początku XVI wieku.

ludzi. Na górze prokuratorowie w nowej Prokuratorii mają kancelarię, a z 
drugiej strony na dole miejscami kramy i mieszane też koffehauzy1. Na górze 
sale są, gdzie szlachta na nocne schodzą się zabawy. Naprzeciw kościoła św. 
Marka w końcu Prokuratoriów jest kościół niewielki św. Geminiana2. Jest 
też przy dawnych z brzegu Prokuratoriach przy ulicy idący na plac św. Mar-
ka jak brama, na tej cały zegar3 włoski godzin skazujący 24, a na wierzchu 
wieży duży dzwon, przy którym stoją dwie osoby spiżowe trzymające młoty 
duże (osoby młotami biją godziny), tymi pierwej jedna osoba wybija godziny, 
a za dwie minuty druga repetuje. Przy Prokuratoriach nowych stoi wysoka 
czworograniasta wieża4, gdzie dzwony są kościelne, a na wierzchu lew skrzy-
dlasty. Dawne Prokuratorie ciągną się jak skrzydło, toż i nowe, od tych idzie 
mennica naprzeciw pałacu. Między tymi jest także plac szeroki kroków5, a 
długi aż do folwarku kroków6, gdzie stoją dwa kolosy7, na jednym osoba 
św. Teodora, a na drugim lew. Na tym placu codziennie wielką moc drobiu i 
zwierzyny przedają. Na placu św. Marka w sobotę są budy, szewcy trzewiki 
przedają, różne rzeczy są także. [k. 61] Czekoladę piliśmy. W jednym przeda-
jącym domu do sprzedania, drewniane, miedziane, cynowe, żelaza różne, na 
ziemi rozłożone (2 liw., 8 sol.). Za pałacem nad morzem jest duże więzienie 
jak pałac i grubymi kratami w oknach podwójnymi opatrzone, takoż na mo-
rzu niedaleko bulwarku stoi galeria, gdzie wielka moc jest takoż więźniów. 

1 Znane są zwłaszcza dwie najstarsze weneckie kawiarnie: Florian – która powstała w 1722 roku 
i Quadri.
2 Kościół św. Gimignano – pierwszy kościół funkcjonował od VI do XIII wieku, kolejny wy-
budowano w XVI wieku naprzeciwko bazyliki św. Marka, rozebrany w 1807 roku z polecenia Na-
poleona (w tym miejscu w 1810 roku wybudowano neoklasycystyczne Ala Napolenica – Skrzydło 
napoleona)
3 Torre Dell’Orologio – wieża zegarowa wzniesiona w latach 1496 – 1499, arcydzieło renesansu. 
Nad umieszczoną na paterze arkadą wznoszą się trzy bogato dekorowane kondygnacje. Na pierw-
szej z nich znajduje się tarcza zegarowa ozdobiona złotem, wskazująca godziny, fazy księżyca i 
znaki zodiaku.
4 Campanile – dzwonnica, powstała między IX a XII wiekiem, przez stulecia pełniła rolę latarni 
morskiej. Zwieńczenie wieży składa się z ceglanego sześcianu ozdobionego Lwem św. Marka, na 
szczycie miedzianego dachu znajduje się pozłacany anioł.
5 Pozostawiono wolne miejsce na podanie wymiaru.
6 Pozostawiono wolne miejsce na podanie wymiaru.
7 Dwie potężne granitowe kolumny na placu św. Marka w Wenecji, które przywieziono na po-
czątku XII wieku z Tyru i ozdobiono umieszczonymi na szczytach dwoma symbolami miasta: 
Lwem św. Marka i posągiem św. Teodora ze smokiem.
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Przy bulwarku przy mennicy najwięcej ryb różnych sprzedają. Powracając 
brzegiem morza weszliśmy na kanał największy, gdzie z jednej i z drugiej 
strony arcywiele pałaców stoi, jeden koło drugiego aż do wielkiego mostu, 
mało gdzie kamienica stoi, i potem w stancji stanęliśmy.

18  GRUDNIA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana przed wyjazdem doktor był sprowadzony. Po obiedzie 
w domu zabawili. Za gondolę zapłacili (3 liw., 10 sol.). Powiększona była sła-
bość. Cały dzień w domu przebyli, tylko więcej buraków dokupiono, za te, 
dwie butelki piwa angielskiego i siedem mala granaty dano (17 liw.). Kupiono 
też dwa dwie miary spiritum vini1, jedną rozolji cynamonowej, jedną goździ-
kowej i jedną anyżowej, te że słodkie były, spirytusu przydano dla większej 
mocy (4 zł, 4 liw.). Buraki też nakwaszono we dwóch naczyniach.

19  GRUDNIA 1779 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo odprawiliśmy w kościele św. Apostołów, gdzie 
prymicje były jednego księdza świeckiego. Przed kościołem na sznurze ciągnio-
nym od wieży kościoła przez ulicę do kamienicy, chorągiew przez całą prawie 
ulicę szeroka i długa wielce wisiała czerwona, a na tej lew weneckim kształtem 
malowany. Przy drzwiach w kościele od środka trochę w lewej stronie wysta-
wiony był jak ołtarz, tam na gradusach siedział ksiądz z dwoma, gdzie ludzie 
przychodzący całowali manipularz, który ksiądz dawał, a przy tym na tacę rzu-
cali pieniądze i dość wiele ludzi przystępowało. Na obiad z słodkich buraczków 
gotowaliśmy barszcz, który wcale był specjalny. Wieczorem przybyli do tejże 
stancji dwóch Moskalów. Mówiono że kupcy, ale w mundurach chodzili. Noc 
tę nadeszłą niespokojną aż wpół do trzeciej mieliśmy i prawie całą.

20  GRUDNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla wielkiej słabości JW JMC pani starościny tegoż dnia całe-
go w domu bawiliśmy, ile że wodą z morza napędzoną po ulicach woda stała 

1 Spirytus, etanol  96% (łac.).

wielu miejscach i na placu św. Marka stała długo, po ulicach, gdzie woda była, 
kilku było boso brodzących ludzi, którzy drugich chcących przejść przenosili 
i to każdego razu, kiedy przybywała woda, iż po ulicach stała. Wieczorem  
przed drzwiami chodzący z laterną magiką i dużą szkatułą [k. 61v] jak pozy-
tyw głośny instrument noszący czas jaki grał (< [s] 5 sol.). Tegoż dnia wigilię 
trzymano, gdyż święta wszystkie trzymano jak u nas dawniej i wigilię, a przed 
Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Panny żadnego nie trzymali postu.

21  GRUDNIA 1779 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo w zwyczajnym kościele odprawiliśmy, a że kaza-
nie było, w kaplicy naprzeciw w zakrystii odprawiono. Na nieszpory poszli do 
kościoła La Pieta1, przy którym damy czyli panny całą trzymały muzykę. Jest 
to kościół takoż z tych czterech jeden, w którym na wszystkich instrumen-
tach panny grają. Tych opiekunem jest sam książę wenecki doża, ale tegoż 
dnia niewielka była muzyka, była ekspozycja, a w cichości po prześpiewanym 
pangelinqua2 nabożeństwo odprawowali, po czasie jakimś grali symfonię, po-
tem znowu cicho był przez czas, znowu grali i śpiewali litanię, tę przegraw-
szy w cichości byli, potem tantum ergo3 to śpiewali, a benedykcja nastąpiła, że 
wielkiej nie było muzyki, mówiono, że czasu dziewięciu dni adwentu przed 
Bożym Narodzeniem nie bywało.

22  GRUDNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W dzień woda zaczęła przybywać tak, że z placu św. Marka 
różne przedające towary musieli prędce znosić, aby nie zamoczyli. Wielka 
była woda, że w kramach w dawnych Prokuratoriach, gdzie kawę, czekoladę 
przedawali, na dwa cale wody stało. Przez te trzy dni do Bożego Narodzenia 

1 Kościół Santa Maria della Pieta w dzielnicy Castello – obecny kościół został wybudowany 
w latach 1745–1760, fasadę kościoła ukończono dopiero w XX wieku. Przy kościele mieściły się 
klasztor, sierociniec i konserwatorium. Szpital della Pieta wybudowany został w 1346 roku. Przyle-
głe do kościoła budynki rozbudowywano w XIV i XV wieku. W XVII i XVIII wieku przy kościele 
nauczano muzyki.
2 Pangelinqua (łac.) – hymn eucharystyczny wysławiający zwycięstwo Chrystusa.
3 Tantum ergo (łac.) – dwie ostatnie strofy hymnu eucharystycznego Pangelinqua, skomponowa-
ne przez św. Tomasza z Akwinu.
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było przyczyną, że w domu bawić się musieli dzień cały. Ludziom tygodnio-
wo dano (5 liw., 10 sol.).

23  GRUDNIA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z buraczków słodkich znowu barszcz gotowano. Na obiad dla 
sprzykrzonej menestry gęstej, ten zaś lubo z octem był, smaczno jedliśmy i 
tegoż dnia dla wody napędzonej w domu bawili. Gospodarzowi dano przed 
czasem za stół i pomieszkanie (40 zł).

24  GRUDNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Według zwyczaju takoż wigilię odprawowano. Po południu o 
godzinie czwartej jedli obiad, na który serowe ostrygi dano także, ale nie-
smaczne były. Wieczorem przed ósmą godziną po niektórych kościołach 
parafialnych odprawowała się msza św. Niektórzy byli na mszy u św. Apo-
stołów, drudzy w kościele św. Marka, gdzie na tejże mszy był sam doża. 
W ławce dla niego przyozdobionej w prezbiterium klęczał, przy asystencji 
wielu senatorów, urzędników w sukniach szkarłatowych długich i stule na 
lewym ramieniu mających w wielkich perukach. Kościół był cały ilumino-
wany jarzącymi świecami, których po gzymsach gęsto i gankach więcej dwa 
tysiące było, muzyka piękna. [k. 62] Ci sami byli obligowani grać na chórze 
od theatrum św. Benedykta1 najprzedniejsi, ludzi wielki konkurs, ale do pre-
zbiterium nie puszczano. Mszę przy asystencji śpiewał kanonik padewski, 
biskup in partibus infidelium2. Po mszy doża w asystencji powrócił do pałacu. 
Ludzie też wraz rozeszli się. Wpół do dziewiątej skończyła się msza. Dru-
ga msza z rana znowu była. Z armat i z organków kilka razy ognie dano 
wieczorem. Deszcz trochę przeszkadzał, ten w dzień i wieczorem często 
przechodził. Całą prawie noc słychać było dzwonienie jakby kolejne nabo-
żeństwo odprawiało się. 

1 Teatr św. Benedykta (też Teatr Rossini) – działający od 1755 roku w rękach rodziny Grimani, 
po pożarze w 1773 roku i renowacji przejęty w 1810 roku przez impresario Giovanni Gallo.
2 W krajach niewiernych (łac.). Biskupi pomocniczy otrzymują formalnie diecezje w krajach 
oderwanych od chrześcijaństwa.

25  GRUDNIA 1779 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W parafialnym kościele odprawili nabożeństwo. Deszcz takoż 
przechodził tegoż dnia. Zwyczaj w Wenecji był, że trzy razy na rok doża dawał 
obiad dla senatorów i urzędników, z tych jeden był dzień św. Szczepana, gdzie 
w sali pałacu już po południu przybranych było stołów siedem, kształtem 
jak u zakonników w refektarzach po stronach po trzy, a jeden, za którym 
książę siedział i dziesięć osób. Środkiem tabalaty były ustawione, dno w różne 
wysypane rysunki, altanki, fontanki etc. z cukru robione, figury porcynelowe 
w średnim, gdzie książę siedzieć miał, jedna w środku altana duża, z boku 
mniejsze, jedna cała druga zrujnowana, kołowe, leżał kamień na kamieniu, 
piękno uformowana imaginacją, to wszystko z cukru, niektóre też owoce, dr-
zewka, konie dobrą formą cukrowe, na stołach pobocznych po kilka salaterek 
z cukrami, fruktami w cukrze smażonymi. Na średnim więcej salaterek stało, 
na każdym stole w końcach dwie srebrne wanienki, jakie bywają używane na 
butelki w lecie dla lodu. Z lewej strony w rogach dwóch sali szafy dwie stały 
jak kredense, na których ustawiane były od góry aż do stolika różnej wiel-
kości misy i tace srebrne, jedne wybijane, drugie wyzłacane staroświecką ro-
botą. Na stoliku nalewka z tacą wyzłacane, w bliskości przy oknie stojącego 
kredensu były drzwi do pokoju, gdzie jak na gradusach były stawione sztuk 
sześćdziesiąt cztery jak misy duże i każda w górę miała cztery gradusy, w górę 
kwiatami przyozdonione, na tych jakby graduskach różne cukry układane, nie-
mało na samym wierzchu. Herb książęcy na każdej takiej misie. To miało być 
przygotowane, a dla tych co byli na obiedzie do domów odsyłane, od każde-
go gradusika wisiała wkoło koronka papierowa wystrzygana. [k. 62v] Stoły 
te były trochę opodal łatami otoczone, ażeby do samego stołu nie można się 
zbliżyć patrzącym i przychodzącym ludziom. Idąc do tej sali musi być umyśl-
nie otwarte były drzwi jednego małego pokoiku, gdzie na szafie stało osiem 
wazów srebrnych, aby widziane były. Ludzie też przysposobiali się, różne 
nosząc potrzeby, koszami butelki etc. Tegoż dnia jeździł książę z senatora-
mi na niedaleką wyspę, gdzie klasztor i kościół jest księży Benedyktynów1. 

1 Kościół San Giorgio Maggiore w Wenecji – kościół opactwa benedyktyńskiego na wyspie San 
Giorgio w Wenecji zbudowany w latach 1597–1610. Świątynia wzniesiona jest w formie bazyliki. 
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tam był na nieszporach. Przypowróciwszy w asystencji poszedł do kościoła 
św. Marka, ad visitandum Sanctissimum1 musi być, gdyż niedługo zabawił. Ad 
praesbiterium2 nie puszczano, gdzie był. Pomodliwszy się powracał do pałacu. 
Usługujący byli w czarnych sukniach i płaszczach z pochodniami parami, je-
dna od drugiej trochę, w odległości stojący aż wyszedł jeden takoż w czerni 
ubrany, za nim krzyż niósł ksiądz i szli parami w kapach kanoników ośmiu, za 
tymi magister palatii3 w fioletowych długich sukniach i stułą czerwoną, za tymi 
kilka senatorów, potem jeden młody w czerwieni ubrany, ten miał być, który 
księciu uwiadomienie czynił, gdy wotowano, że obranym został księciem. 
Ten cały rok był na asystencji zawsze, a po roku w promocji zostawał serceta-
rii4. Za nim książę w purpurze ubrany, końce paludamenta czterech w czerni 
nieśli, perukę mniejszą miał i kaszkiet z tyłu w górę jak guz wysoki. Cała 
ta czapka aksamitna, czerwona z galonem złotym, przed senatorami szło 
dwóch, którzy pojedynczy wielki jednak baldachimek nieśli. Obok księżęcia 
po lewej stronie szedł i rozmawiał Nuntius Apostolicus5 w kapeluszu i w czerni. 
Za nimi senatorowie i urzędnicy, a po bokach z pochodniami słudzy w czer-
ni, a senatorowie i urzędnicy niektórzy w fioletowych, drudzy i najwięcej w 
czerwieni wszyscy na lewym ramieniu stułę mający, i tak prowadzono aż na 
pokoje. Potem kanonicy powrócili.

26  GRUDNIA 1779 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia drugiego otworzyły się theatra i wolno było w maskach 
chodzić. Rano koło dziesiątej godziny książę wyjeżdżał botami z senatorami 
do tegoż kościoła na wyspę księży Benedyktynów. Z pokojów znowu wy-
prowadzano przy asystencji kanoników w kapy ubranych aż na dół, gdzie 

Trzynawowe wnętrze wieńczy kopuła umieszczona na skrzyżowaniu nawy głównej i zakończonego 
absydami transeptu. Przy świątyni wznosi się wysoka dzwonnica dobudowana w 1791 roku. We 
wnętrzu kościoła znajdują się nagrobki dożów weneckich oraz obrazy mistrzów renesansu, m.in. 
Ostatnia Wieczerza i Zbieranie manny autorstwa Jacopo Tintoretto.
1 Dla nawiedzenia Najświętszego Sakramentu (łac.).
2 Do prezbiterium (łac.).
3 Teolog papieski (łac.).
4 Sekretarzem (łac.).
5 Nuncjusz apostolski – stały zastępca papieża na obcych dworach (łac.).

wsiadał do botu. Boty duże [k. 63] zabudowane, w oknach snycerską ro-
botą przyozdobione i wyzłacane. Dach aksamitem galonami złotymi ob-
szytym okryty. Okien po bokach osiem było, a w tyle duże. Drzwi takoż 
szklane podwójne. Czterech ludzi z wiosłami na każdym bacie, ubrani w 
adamaszkowe czerwone suknie z turecka. Na jednej poły [s] mieli wyszyty 
herb doży. W pierwszy bacie płynął doża. Na tym bacie na przedzie tegoż 
kilku w czerni stało sług, trzymali jedni baldachim adamaszkowy z frędz-
lami i galonami złotymi przyozdobiony. Ten bot ciągnęło pięć botów, na 
każdym bacie po osiem i dziesięć ludzi było wiosłami robiących i to jeden 
drugi ciągnął. Drugie zaś dwa boty po czterech ciągnęło. Jak z kanału wy-
szedł bot na morze, w którym książę siedział, z niedaleko stojącej galery 
dano kilka razy z armat ognia, jak dalej było płynął. Z drugiej galery wyżej 
stojącej znowu kilka razy dano ognia. Wiatr trochę przeszkadzał płynie-
niu, iż trochę okrążać musieli. Na wyspie przed kościołem w bliskości 
brzegu stojącym był sporządzony daszek dla dżdżu. Nuntius Apostolicus w 
gondoli płynął w bliskości bota książęcego. Po nabożeństwie powracali 
tymże sposobem i zaprowadzony był przez czekających kanoników św. 
Marka do pokoju, a potem obiad nastąpił. Theatrum św. Benedykta pierw-
szy raz otworzyło się, gdyż dwa razy na rok przez czas w nim prezentują, 
nazywają Theatrum Nobilium, na wniebowstąpienie i przez karnawał. Klu-
cze od loży płacono po dziesięć–dwanaście, a pryncypialniejsze loże po 
dwadzieścia złotych na raz, antre płacono liwrów cztery, a pierwszy dzień 
pięć od osoby. Wieczorem w maskach chodzili nobiles1, gdyż do theatrum 
szlachcie bez maski wnijść nie godziło się. Cudzoziemcom zaś wolno we-
dług upodobania chodzić. Udysponowano, aby intro wysłano do Padwy, 
gdyż ks. Franciszkanin pisał, że wynalazł stancję,

27  GRUDNIA 1779 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

dla tej obejrzenia więc rano ksiądz z starym księdzem Wło-
chem wyszli do botu mającego płynąć do Padwy. Rano dwa razy z rana 
zagrzmiało i mocno błyskało, a że deszcz był i woda wielka, iż pod mosty 

1 Szlachcice (łac.)
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wniść tak duży bot nie mógł, ludzi też mało było, że się jemu nie nadgro-
dziłoby, tegoż dnia nie płynął. Lubo zawsze był powinien jeden rano, drugi 
w nocy płynąć. [k. 63v] Ludzie z botu rozeszli się i księża powrócili. Po 
południu wypogodziło się, na nieszporach byli in rippa sclavorum, w kościele 
panien La Pieta, gdzie muzyka piękna była, jedna głos arcydobry miała, wy-
żej ilutrawersu ciągnąc głos dość przyjemnie. Wieczorem znowu w maskach 
przechodzili się szlachta.

28  GRUDNIA 1779 , WTOREK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po mszy znowu księża poszli do botu, gdzie i do dziesięciu 
ludzi zebrało się, ale znowu bot nie chciał płynąć, po sprzeczce niejakiej 
siedmiu zmówili się i najęli bot do wsi Dolum1 siedemnaście mil włoskich i 
przyrzekli po liwry dwa od osoby. Ten bot niekryty był. Jak wypłynęli, grad 
zaczął padać. Musieli jeszcze będąc w mieście pod most schronili się. Tegoż 
dnia w stancji czas trawiono, w theatrum żadnym nie byli.

29  GRUDNIA 1779 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W dzień św. Tomasza Kantuareńskiego z familii pochodzącego 
tejże, mszę św. w parafialnym kościele św. Apostołów rano słuchano. Deszcz 
padający tegoż dnia przyczyną był, że tegoż dnia w domu cały czas przebyli. 
Ludziom tygodniowe dano2 (5 liw., 10 sol.), 

30  GRUDNIA 1779 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ale nastąpiony dzień jeszcze był przykrzejszy lubo był pogod-
ny, ale zimny i bardzo wietrzny, że na kominku palić nie można było dla 
dymu, gdyż wiatr dym na pokój wypędzał. Spodziewano się z Padwy księży 
powrotu, gdyż mieli botem w nocy płynącym powrócić. A że rano nie przy-
byli, pieczyste zachowano spodziewając się, że na wieczór będą zapewnie 
płynąc tym botem, który z rana wychodzi z Padwy, ale takoż wieczorem nie 
przypłynęli, 

1 Dolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Wenecja.
2 Zdanie nadpisane, przerywa ciąg narracji.

31  GRUDNIA 1779 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

aż z rana o godzinie dziewiątej. Tegoż dnia święto jest w we-
neckim państwie. Święcą św. Sylwestra. Czynili relację o swojej podróży, że 
jak grad przestał padać, dalej popłynęli, o drugiej godzinie stanęli w Dolum 
wsi. Dalej dla wielkiej wody ten bot iść nie mógł, iż wrota, gdzie podniesio-
na woda była, nie otwierali. Za tymi był bot, ale tylko do pierwszego mostu 
płynąć mógł o trzy mile włoskie, a pod mostem dla wielkiej wody mieścić się 
nie mógł, a od osoby chciał trzy liwry. Namówili się w pięciu i najęli kolaskę 
czterema końmi z forysiem. Pojechali aż do Padwy, gdzie przenocowawszy 
rano po mszy z księdzem Franciszkaninem obejrzeli stancję i kontraktowali 
na miesiąc siedem i pół złotego czerwonego. Sześć pokojów i kuchenkę z 
naczyniami i niektóre wymówili potrzeby jako to pościele dla lokajów, bieli-
znę do stołu etc. [k. 64] Potem chcieli dla powrotu nająć furmana, aż znowu 
do Dolum. Ten chciał liwrów osiemnaście, a wczoraj czterma jechali końmi 
w pięciu, zapłacili piętnaście liwrów. Po obiedzie chcieli zgodzić się z furma-
nem, już od cekina jechać nie chciał, więc poszli nie zgodziwszy się za bra-
mę, gdzie odchodziły także z rana i wieczór boty do Wenecji. Asekurowali, 
że pójdzie o godzinie siódmej wieczorem. Czekali więc w austerii tuż stojącej 
aż do ósmej, gdy powiedzieli, że nie popłyną, ile że ludzi mało i wielki wiatr i 
deszcz był, więc musieli przenocować w tejże austerii. Rano zebrało się ludzi 
czternaście, między którymi był też szlachcic wenecki, z czterdziestu sędziów 
jeden, gdy bot opierał się, że mało ludzi, ten ich przymusił, że płynąć musieli 
i pół do dziesiątej godziny z miejsca ruszyli się. Jeden tylko koń bot ciągnął, 
ale był dobry i prędko płynęli pod mostami, że woda opadła można było 
przejść, gdyż bot nie był kryty i schylić się musieli. Do Dolum przypłynąwszy 
ten bot dalej iść nie mógł, gdyż wrota dla wielkiej wody nie otwierano, więc 
na drugi bot kryty czekający przesiedli, gdzie więcej ludzi czekających zastali. 
Popłynęli dalej, ale para ciągnęło koni. Do Miry1 przypłynąwszy niżeli przez 
wrota przeprawiono bot, poszli do austerii z dwoma szlachtą wenecką i kazali 
obiad dać, który wraz dano i zjadłszy, po dwa liwry od osoby zapłaciwszy, 

1 Mira Taglio – wieś w gmnie Mira, w regionie Wenecja, w prowincji Wenecja Euganejska, leży 
wzdłuż kanału Brenta.
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poszli do czekającego botu, ale więcej przybyło ludzi, ledwie miejsce dostali 
do siedzenia. Przypłynąwszy nad morze ku ostatniej karczmie Mola nazywa-
nej, stojącej przy końcu rzeki Brenty1 już nad morzem, że wielki wiatr był, na 
morze puścić się obawiali, więc czekali, jeżeli o szóstej godzinie nie uspokoi 
się morze. Od czwartej czekano aż do siódmej, ale wcale nie ustał. Owszem, 
był powiększony, więc wielu wysiadło i poszli do austerii, a że zimno było, na 
kominie palić kazano. Dla wiatru dymno było wielce, potem kazali polentę 
gotować, tę i kiełbasy jedli i wina czerwone ordynaryjne pili. Po dwa liwry od 
osoby przyszło do zapłacenia, i tak w dymie przez całą noc niektórzy nie-
śpiący, drudzy na bacie przeczekali, aż rano za uciszeniem wiatru przypłynęli 
do Wenecji. Kosztowała podróż (2 zł, 17 liw.). Ten rok w domu na dyskursie 
zakończono. [k. 64v] 

1  STyCZNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ten rok zaczął się od mrozu, który dobry był. W św. Mar-
ka kościele była ekspozycja sanctissimi przez trzy dni trwająca z illuminacją  
w kościele wspaniałą i przez te trzy dni w maskach chodzić nie wolno było. 
Theatra też były zamknięte. Konkurs ludzi był wielki. Na boku w kaplicy 
Najświętszej Panny był odkryty obraz, który św. Łukasz malował. Ten ob-
raz niewielki, przez trzy dni był otwarty. Z rana niedaleko naszej stancji na 
moście św. Apostołów przybywszy dwóch oficerów i trzech miejskich ludzi 
na jednego dość dobrze ubranego wrzucili płaszcz biały i poprowadzili, tym 
sposobem obwinionych szukając, gdy znaleźli czyniono i do więzienia pro-
wadzono, do dalszej rozprawy trzymano. Tegoż dnia książę przy asystencji 
zwykłej był w kościele dla adoracji sanctissimi i muzyka była na ten czas. Pół-
roczne salarium2 wypłacono (25 zł).

2  STyCZNIA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Patriarcha z rana przybył do kościoła św. Marka ad visitandum 
sanctissimum, którego przy kościele ceremonialnie przyjęto. Na placu zaś 

1 Brenta to włoska rzeka, która biegnie od Trentino do Morza Adriatyckiego, do którego wpada 
na południe od weneckiej laguny w regionie Veneto.
2 Płaca (łac.).

św. Marka przez te trzy dni żadnego nie było widowiska, tylko jak zawsze 
ludzie przechadzali się. Tegoż dnia po południu na placu św. Marka okry-
li człowieka płaszczem czerwonym i prowadzili takoż do więzienia. Ten 
zwyczaj w tym był odmienny, że zbójców i złodziejów prowadzili jawno, 
a drugich wykraczających okrywszy głowę. Za tym wiele ludzi szło. Musi 
być, że za każdym zbierali się1.

3  STyCZNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo u św. Marka kontynuowało się. Po południu wy-
jechaliśmy na plac dla widzenia procesji, gdzie szlachta i senat zebrali się. 
Senat i urzędnicy asystowali książęciu w kościele. Szlachta niektórzy byli w 
kościele, inni przy koffehauzach w czarnych togach ubrani, w ręce świe-
cę jarzącą noszący przechadzali się. Przed czwartą godziną zbliżyli się ku 
kościołowi. Dla nas zegarmistrz wynalazł stancję u brata posła moskiew-
skiego w stronie starych Prokuratorii, które różnym panom były sprzeda-
ne przez księcia, ten zaś brat posła moskiewskiego nabył od pani jednej ad 
vita tempora2, a potem do sukcesorów wrócić się miała ta kamienica, z której  
wygodnie całą widzieliśmy procesję. Gdy z kościoła wyszli, obrócili się koło 
wieży stojącej przy kościele i poszli prosto. [k. 65] Placem aż ku kościo-
łowi św. Geminiana najpierw bractwa różne z kościołów zebrani parami 
szli z świecami środkiem, a słudzy wszystkich decasterów z pochodniami 
brzegami w czarnych płaszczach. Potem środkiem profesorowie akademii 
świeccy w płaszczach czerwonych. Potem mieszczanie kompaniami confra-
ternitatum3, od tychże służący po brzegach, w konfraterniach byli mieszani 
[s] adwokaci, dalej w togach szli, ale bez stuły, potem w czarnych płasz-
czach, a znowu inne konfraternie. Gdy cum sanctissimo4 wychodzono z ko-
ścioła, kilka razy z armat ognia dano. Środkiem niósł jeden krzyż, za któ-
rym szło więcej dwudziestu kleryków z świecami, wszyscy potem księża w 
komżach ubrani, po tych nastąpili kapeli śpiewacy w komżach także ubrani 

1 Na prawym marginesie: procesja.
2 Dożywotnio (łac.).
3 Kompaniami bractw (łac.).
4 Z najświętszym Sakramentem (łac.).
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będący i świeccy, za tymi szło w komżach dwudziestu trzech kanoników, na 
lewej ręce każdy niósł płaszczyk popielicami podszyty, a w prawej świece 
z prawej strony, a z lewej w lewej ręce. Potem kilkanaście par szło w czer-
wonych płaszczach, za tymi czterech asystujących szło w dalmatykach1, a 
sześciu w kapach przy baldachimie primicerius2 pierwszy św. Marka cum sanc-
tissimo. Jak nadchodzili ku kościołowi św. Geminiana naprzeciw kościoła 
św. Marka w końcu placu stojącego, wyszło trzech w kapach i księża i sta-
nąwszy ze dwóch stron sanctissimo weneracją uczynili, benedykcję uczynił 
cum sanctissimo, i ci księża wrócili się do kościoła. Przy sanctissimum nieśli 
w latarniach świece, na drążkach wyzłacanych, za sanctissimum kilkanaście 
par szło w czerwonych płaszczach, potem w czarnych, za tymi szło trzech 
capitaneas cohortis3, magister palatio, jeden w fiolecie, drugi w czerwieni, a je-
den takoż trzeci urzędnik. Potem parami szli secretarii. Po tych najwyższy 
kanclerz przed księciem, młody, w purpurze, który doniósł jak wotowano 
księciu, że nim został, ten cały rok wszędzie poprzedzał księcia, potem w 
liczbie sekretarzy był policzony. Za nim szedł książę mitrę w ręku niosąc w 
purpurze, którzy dwóch w czarnych płaszczach końce czyli brzegi za nim 
nieśli4. [k. 66v] Sam książę na peruce miał gazowy jak gładki czepiec, o tym 
co to znaczyło zaraz dowiedzieć się nie mogli. Za księciem szli consiliarii5, 
procuratores6 w fiolecie ubrani. Po nich mędrcy nazwani magni sapientes7, po-
tem sędziowie pospólstwa, adwokaci w czerwonych togach i stułą, za tymi 
sapientes minimi8 w fiolecie, potem szło dwóch kawalerów złotej stuły, ci 
przy todze brzegi jak galonem szerokim obwiedzione, dalej potem kilkaset 
par szlachty w czarnych togach ubrani. Pierwszy koniec wszedł do kościo-
ła, a drugi wychodzić nie przestał. Ludu była wielka moc, dlatego wielu 
było, którzy drogę czynili przestronną dla przechodu. Gdy cum sanctissimo 

1 Dalmatyka – szata liturgiczna diakona w obrządku rzymskim.
2 Naczelnik, tu raczej: szambelan (łac.).
3 Kapitan gwardii (łac.).
4 Karty 65v i 66 pozostawiono puste.
5 Konsyliarze, radcy, doradcy (łac.).
6 Zarządcy, zastępcy, pełnomocnicy, prokuratorzy (łac.).
7 Dosłownie: wielcy rozsądni, mądrzy (łac.).
8 Dosłownie: rozsądni, mądrzy najmniejsi (łac.).

miał wchodzić do kościoła, dano znowu kilka razy ognia z armat. Temu co 
otworzył okna dano (2 liw.), ale kamerdyner żadnej dyskrecji brać nie chciał 
(5 liw.). Przeszedłszy przez plac, gondolą wielkim kanałem powróciliśmy do 
stancji. Tegoż dnia lubo po nabożeństwie było, jednak masek nie używano,

4  STyCZNIA 1780 , WTOREK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

aż z rana dnia drugiego, ale uprzedził na placu obmierzły wi-
dok z rana między słupami, gdzie stał na jednym lew, a na drugim figura 
św. Teodora. Między tymi słupami szubienica o dwóch słupach stała i ob-
wieszony człowiek profesji hutnik z Morano. Ten w nocy w sądowej izbie 
czyli w gabinecie, gdzie różne podobne egzekucje czyniono i po pół nocy 
na małym placu wywieszono, na piersiach miał napis za co jest stracony. Ten 
miał chcieć zabić, okraść i podpalać pana jednego, ale z kompanii tej jeden 
przestrzegł i złapano herszta i czterech pod szubienicę przyprowadzono, a 
potem na galerę. Ten wisiał aż do południa, potem jego zdjęto. Na tymże 
placu małym nad morzem zaczęli budować budy na różne reprezentacje. 
Tańcowanie na linie, w drugiej zwierzęta, pokazywać w trzeciej marionety, 
prócz tych jeszcze trzy budowano. 

5  STyCZNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mrozy jak zaczęły bywać od 31 Decembra [31 XII 1779], tak 
coraz poprawowały się, iż bez pieca trochę markotno było. Dni pogodne 
służyły, gdzie słońce świeciło, tam cieplej było. Na placu św. Marka space-
rowali, gdzie słońce było, wielka też moc ludzi na drugiej stronie w cieni, 
chyba z potrzeby przeszedł [k. 67]

6  STyCZNIA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo odprawiliśmy w kościele parafialnym św. Apo-
stołów. Ten przez wszystkie święta aż do dzisiejszego dnia był przyozdo-
biony, po wszystkich ołtarzach srebrne lichtarze, prezbiterium obiciami ada-
maszkowymi, i słupy, gzymsy, kolumny wszystkie po kościele, baldachim 
wystawiony bogaty, latarnie piękne i wiele innej ozdoby. Dnia dzisiejszego na 
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środku stała na trzech gradusach jak studnia w ośmiu stronach piękną robotą 
snycerską, w środku zaś naczynie, gdzie wodę święcono, mówili, że dopiero 
w ten dzień święcić mają. Mróz tegoż dnia był dobry i dzień pogodny.

7  STyCZNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ludziom zapłacono tygodniowe za piwo (5 liw., 10 sol.).  
Z przyczyny św. Juliana święta w ten przypadającego była solenitas1 w kościele 
św. Juliana2, gdzie ciało w wielkim ołtarzu leży3, a antepedium jest szklane  
i paliło się za nim cztery świece, widzieć można było leżące ciało św. Juliana 
męczennika. Jest to kościół parafialny niedaleko placu św. Marka. W tym so-
lennie msza śpiewana przy licznej kapeli. To było najosobliwsze w muzyce, 
że przed Evangelium koncert na skrzypcach grał chłopczyk na stołku stojący. 
Miał lat może dziesięć, grał wcale melodyjnie i szybko. Trwał ten koncert 
więcej kwadransa i aplauz odebrał od przytomnych w kościele ludzi. 

8  STyCZNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nazajutrz zaś z przyczyny święta świętego Laurentii Justiniani 
pierwszego patriarchy weneckiego, gdyż tegoż dnia niektórzy święcili ludzie, 
i tych kramy były zamknięte. W pałacu Justynianów4 szlachty weneckiej 
przybrane były ołtarze i msze odprawowały się5, takoż i msza śpiewana 

1 Właściwie: sollemnitas – uroczyste święto (łac.).
2 Kościół św. Juliana Męczennika w Wenecji – znajduje się nieopodal bazyliki św. Marka, w 
XIII wieku złożono w nim relikwie św. Pawła, niewielka budowla usytuowana na małym placu, 
otoczona zewsząd wysokimi kamienicami. W XVI wieku świątynia uzyskała fasadę zaprojektowaną 
i wykonaną pod kierunkiem słynnego weneckiego rzeźbiarza i architekta Jakuba Sansovino. Projekt 
zrealizowano w latach 1553–1555. Jednoprzestrzenne wnętrze z wyodrębnionym, wyższym od po-
ziomu nawy prezbiterium, mieści w sobie kilka barokowych ołtarzy. Na szczególną uwagę zasługuje 
ołtarz główny z wizerunkiem trzech Patronów kościoła: św. Juliana, św. Germana oraz św. Pawła 
Pustelnika. Ponad ich postaciami przedstawiono scenę koronacji Matki Boskiej przez Chrystusa w 
otoczeniu aniołów. Centralne miejsce w nastawie ołtarzowej zajmuje sarkofag św. Pawła Pustelnika.
3 Na prawym marginesie: św. Juliana ciało.
4 Palazzo Giustiniani – pałac w Wenecji usytuowany w dzielnicy Dorsoduro z widokiem na Canal 
Grande obok pałacu Ca’Foscari. Gmach został zbudowany pod koniec 15 wieku, jest to jeden z naj-
lepszych przykładów późnego gotyku weneckiego. Pałac był ostatnią rezydencją księżnej Ludwiki 
Marii Teresy z Francji.
5 Na prawym marginesie: Privilegium w pałacu Justynianów ratione Sanctae Laurentii Justiniani 
mszę odprawują.

z liczną kapelą. Po południu nieszpory też były śpiewane i wielka piękna 
muzyka. Wieczorem przybył zawołany jeden Włoch z nowym instrumen-
tum, w trzech miejscach były struny druciane jakby turban złączony był z 
bandurką, melodyjnie wcale ten grał w pokoju czas jaki i dostał w nagro-
dzie (2 liw.). Nadeszli potem z marionetami i w pokoju na przyniesionym 
theatrum wyprawiali komedię. Śmieszno było patrzeć na te figurki i dość 
sztucznie. Śpiewano też i grali na bandurce, więcej to trwało godziny. Po-
tem odebrawszy zapłatę (6 liw.) odszedł i my o tej reprezentacji dyskursem 
zabawiwszy poszli do spoczynku.

9  STyCZNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano nabożeństwo w naszym parafialnym kościele odprawili. 
[k. 67v] Po południu przybył do nas Polak, obywatel wenecki, gdzie dyskur-
sem strawili czas niemały. O obyczajach i zwyczajach Wenecjan nas uwiado-
mił, iż jest też wiele szpiegów1 przysłuchujących, wywiadujących się co kto 
czyni lub mówi i kiedy cudzoziemiec, jak tylko przybędzie, ma wnet przysta-
wę, ale nie wie kto jest, a kiedy by co przeciwko książęciu lub rządom co mó-
wił, kiedy dyskretnie chcą się obejść z nim, każą wyjechać. O sprzedaży dóbr, 
iż nie może posesor sprzedać2. Dobra mające od przodków, te przy familii 
zostać się muszą. I wiele innych rzeczy. Zabawił aż do późnego wieczora. 

10  STyCZNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Otworzono budy na placu św. Marka wybudowane. Mróz jesz-
cze wytrzymywał i pogoda, po południu zaczęli maski w różnych ubiorach, 
ale niewiele. Po ulicach i placu św. Marka przechadzali się. Wieczorem by-
liśmy w jednej budzie, gdzie na linach skakano. Dwie białogłowy, trzech 
dorodnych mężczyzn i jeden chłopiec różne na linie skakanie czynili, po-
tem łamanie różne na theatrum i koziołka wywracali na powietrzu nie do-
tykając ziemi głową (6 liw.). Na placu różne prezentowano sztuki, były też 
dwie optyki, jedna czworograniasta, druga w figurze łabędzia w piórach, 

1 Na prawym marginesie: ostrożność.
2 Na prawym marginesie: dóbr z antenatów nie można przedawać.
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w dziobie laternę trzymał. Wieczorem przybyło do Wenecji dwóch panów 
Polaków, IMC p. Raczyński starosta, a drugi IMC Gajewski. Stanęli u tegoż 
gospodarza, ale w drugiej lokandzie nowej nazywającej się Bergo Reale, 
gdyż z tej, gdzie staliśmy wynosił się. Byli na poczcie po listy leżące, byli 
też w naszym domu.

11  STyCZNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Popłynęliśmy gondolą na plac św. Marka, gdzie ludzi różnych 
zbiór był wielki. Poszli do budy, gdzie zwierzęta pokazywano. Był jeden 
ptak bord [s] na kształ kruka, ale wielkości wielkiej gęsi, drugi jak kura, biały 
na głowie, czasami piórka wznosił i na piersiach pióra dziobem przebierał, 
przez co mówiono, że to feniks1, dwa jeże wielkie z dużymi kolcami, małpę 
trochę wiekszą od zwyczajnych, barana czarnego niewielkiego z zakręconymi 
trochę czterema różkami, drugiego barana z ogonem płaskim, jak w Polsce 
na Podolu stadami widzieć można, że [k. 68] pod ogony dwa kółka przypra-
wiają, konia małego tureckiego jak mówiono, ten mizerny był, sztuki jednak 
pokazywał nogą tupiąc, czyli grzebiąc numera pisane, godziny, karty pokaza-
ne etc. Łbem kiwając jak potrzeba było przytomnemu człowiekowi. Potem 
byliśmy w drugiej budzie, gdzie wymalowany przed drzwiami był po węgier-
sku wielki człowiek, gigantem nazywano, czynił się rodem z Petersburga, ale 
większy był w istocie, jak w widoku wysokości, w tej wiele w Polsce znaj-
dzie się hajduków jemu równych, jak gdzie prezentowano zwierzęta, które 
były na dużych obrazach wymalowane, jako też tego wyobrażenie, ile że im 
wolno, przyczynili malarze wielkości. Takoż w jednej małej budce pokazy-
wano w spirytusie monstrum, dwa ciała dzieci z jedną głową, tych widząc  
malowanych nie byli ciekawi dostatniejszego widzenia. Budowano jeszcze 
jedną budę, ale nie oświadczano na jakie prezentacje. Poszliśmy potem ze 
dwa razy przez plac i czekoladę pili w jednym pokoju w Nowych Prokurato-
riach. Zabawiwszy czas inni na placu wielkim kanałem powrócili do domu 
(18 liw., 7 sol.). Tegoż dnia odebrali list z Wrocławia, który pisał p. Krassow-
ski powracający z końmi do Królewca.

1 Na prawym marginesie: ptastwo feniks.

12  STyCZNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mróz wytrzymywał, a że drwa nie wystarczały, od gospodarza 
dwa kosze przymuszeni byli drwa kupić (15 liw.). Tegoż dnia przyszedł list 
z Litwy od JO księżnej podkomorzyny, list z doniesieniem, że IMC księżna 
generałowa Radziwiłłowa powiła szczęśliwie dnia 5 Decembris roku przeszłe-
go [5 XII 1779] córkę i że w zdrowiu zostaje. Ta nowina zupełnie wszystkich 
pocieszyła. Wieczorem byliśmy w theatrum św. Benedykta, które też nazywa-
ją szlacheckie, gdzie sprowadzono na karnawał komediantów, między tymi 
dwóch kastratów i sławna śpiewaczka Basterdyna nazwiskiem. Prezentowa-
no operę Adriana1. Dość długa była, ale w recytatywie, mało arii. Ta śpie-
waczka głos wysoki i dobry miała, ale mało śpiewała. Balety dwa, pierwszy 
z godzinę trwał, przy pięknej dekoracji, ale nie było wielkich tańców, więcej 
pantomim. Powrócili po dwunastej godzinie. Antre płacono po cztery liwry 
od osoby, kosztowało (31 liw., 10 sol.). [k. 68v] 

13  STyCZNIA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ten cały dzień w domu byli, nigdzie nie wychodząc, kupiono 
tartofli świeżych rzymskich dla skosztowania (4 liw., 7 sol.). Te w środku są 
czarne, ale smak wcale delikatny i smaczne są. Ludziom za trunki dano tygo-
dniowe (5 liw., 10 sol.). 

14  STyCZNIA 1780 , PIąTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tegoż dnia przypadła rocznica obrania doży Pawła Renier, teraz 
panującego, ale żadnych ceremonii nie czyniono względem rocznicy, ale z przy-
czyny święta św. Piotra Urseoli, doży weneckiego, który był dożą weneckim,  
ale złożył i abdykował to dostojeństwo i we Francji umarł2. Ciało leży w 
Paryżu, jednak część od króla francuskiego jest darowana Wenecji, którą 

1 Być może „Ariadna” – opera autorstwa Claudia Monteverdi z 1608 roku lub też opera „L’Arian-
na” autorstwa Carla Agostina Badia z 1702 roku (Wiedeń), albo opera „Adriano” autorstwa Giro-
lama Abosa z 1746 roku (Florencja).
2 Na prawym marginesie: Dożą był św. Piotr Urseoli
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dnia dzisiejszego dawano do całowania1. Msza była śpiewana przez kano-
nika padewskiego i biskupa in partibus infidelium pontificaliter2 przy wybornej 
muzyce. Doża przez drzwi wielkie kościoła processionaliter3 wszedł do kościo-
ła. Wprzódy nieśli osiem chorągwi polnych, dalej parami szli przed samym 
dożą, ksiądz lichtarz niósł ze świecą jarzącą. Doży togę w tyle dwóch niosło 
w czarnych płaszczach. Potem nastąpili parami senatorowie i urzędnicy w 
purpurach. Tegoż dnia szukano serdeli dobrych, małych, ale nie znaleziono, 
tylko większe jak oklejki większe, a te nie były czerwone (10 sol.).

15  STyCZNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z racji, że w poniedziałek przypadało święto św. Antoniego opa-
ta, którego w Wenecji mieli za patrona od ognia, dnia dzisiejszego wigilię ob-
serwowano, masek nie używali, theatra były zamknięte. Tegoż dnia JW pan był 
pocztą zabawny odpisując na listy do Polski i Królewca. Wieczór graliśmy w 
romenpiketę4. Tegoż dnia wieczorem śnieg zaczął padać, na dwa cale wypadało.

16  STyCZNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana miejscami śnieg leżał, ale deszcz padał, że mocno śli-
sko było, co przymusiło, że po nabożeństwie w zwyczajnym kościele od-
prawionym cały dzień w domu zostali. Przed wieczorem w bacyko wenec-
kim sposobem grali, a wieczór w romenpiket. W przeszły piątek Bernardyn 
zobligowany wystarawszy się przysłał ostrygi z kanału arsenału, te większe 
były, słońsze i pełniejsze, niektóre serowo zjedli, drugie umarynowali, ale 
dość drogo zapłacono i.e. (14 liw.). Gospodarz wieczorem zgodził się aż do 
1 Feb ruarii [1 II 1780] z drugiego [k. 69] domu jedzenie przystawić obligował 
się i za czternaście dni bez drew za komin dwadzieścia trzy złotych czerwo-
nych za pomieszkanie i jedzenie. Chciał wszystkie pieniądze, ale zatrzymano 

1 Na prawym marginesie: leży w Paryżu, relikwia w Wenecji, obchód nabożeństwa Jego.
2 Pontificaliter – sposób szczególnie urooczysty (łac.).
3 Na modłę procesyjną, zgodnie z którą najgodniejszy idzie na końcu pochodu (łac.).
4 Pikieta – gra karciana dla dwóch osób, jedna z najstarszych pochodząca z Francji, rozpo-
wszechniona w XV wieku, w XVIII wieku znana już w całej Europie. Obowiązujące zasady gry 
ustalił Charles Pickquet i od jego nazwiska pochodzi nazwa gry.

trzy złote, przez co trochę grubo pokazał się nie chcąc i drugie brać, aż na-
myśliwszy się z pozostałymi z przeszłego miesiąca odebrał (32 zł). 

17  STyCZNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W Wenecji święcili św. Antoniego opata, jednak nie wszyscy, 
gdyż wiele kramów było otwartych. Mszę i my słuchaliśmy w parafialnym ko-
ściele. Tegoż dnia kupili na bacie drew, ale Włoch trochę oszukał, gdyż pod 
spodem miejscami próżno było, dano (1 zł, 10 sol.). Tegoż dnia po południu 
u księży Franciszkanów id est Bernardynów, których klasztor i kościół nad roz-
łączonym takoż dużym kanałem u św. Joba1. Dwa są klasztory ich w mieście, 
drugi u św. Franciszka2. Tam u św. Joba pokazywali ciało św. Łukasza Ewan-
gelisty3. W zakrystii jest kapliczka, w tej na ołtarzu w trumnie drewnianej leży 
na twarzy przyschła do kości miejscami skóra, a miejscami popękana, leży bez 
prawej ręki. Ta ma być w kościele św. Marka, trochę w partkularnym miejscu 
leży i nie w wielkiej ozdobie, w tym miejscu miał złożyć doża4, który fundował 
ten klasztor i kościół i mają mieć dokumenty i z Rzymu aprobatę, że u nich 
leży, gdyż w Padwie u świętej Justyny takoż mówią, że leży za ołtarzem na mar-
murze, jest wierszami opisanie, pod tym leży skrzynia jak w kratę żelazna, a w 
środku z desek jak trumna. W tym z Konstantynopola było przywiezione ciało 
św. Łukasza, a w ołtarzu mówią, że leży. Za czym nie jest pewno gdzie leży, 
ks. Franciszkanie mówią „my mówimy, że u nas leży i pokazujemy, a w Padwie 
mówią, a nie pokazują“. Wieczór w domu zabawili w karty grając.

18  STyCZNIA 1780 , WTOREK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana wysłano dla drew kupienia do okrętów, które zawsze 
stoją naprzeciw generalnego wodnego cła. Kilka okrętów czyli szmag ze 

1 Kościół di San Giobbe – na lewym brzegu Canale di Cannaregio na Ponte dei Tre Archi. Ko-
ściół franciszkański wybudowany w latach 1450 – 1493. Znajduje się w nim kaplica św. Łukasza. 
Przylegający do kościoła klasztor został zburzony w 1812 roku.
2 Bazylika Santa Maria Gloriosa dei Frari, zwana potocznie Frari, jest kościołem umiejscowio-
nym przy Calle del Magazzen w Wenecji. Masywny franciszkański kompleks klasztorny założony 
został w XIII wieku, a następnie przebudowany w XIV i XV.
3 Na prawym marginesie: Ciało św. Łukasza u ks. Bernardynów.
4 Zostawiono po tym słowie miejsce puste.
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drwami stało rąbanymi różnej wielkości i dycht układanymi. Miary mają trzy 
boty wysokości, a trzy szerokości, między to układają i jak się zgodzi czyli 
pięćdziesiąt lub mniej ta miara drew, a że drewka rąbane są z gałęzi dych-
townie, tak jak są ułożone w okręcie nie układają, można hurtem też godzić 
prawie. Lepiej dano oraz botem za przywiezienie (20 liw., 10 sol.). [k. 69v] 

19  STyCZNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po południu popłynęli na plac św. Marka, gdzie ludzi było 
dość spoczywających, ale maszkar tylko pięć widzieliśmy. Przy każdej bu-
dzie ogłaszano co prezentować mają i zapraszano. Obeszliśmy plac ze 
dwa razy. Potem wrócili się do budów chcąc widzieć reprezentację mario-
netów, ale tegoż dnia nie prezentowano, za czym do drugiej budy poszli, 
gdzie umbry były. Tam muzyka była. Potem za płótnem iluminowanym 
cieniami małych osóbek jak komedię pokazywano, rozmawiano i arie dwie 
śpiewano. Pokazywali też różne zwierzęta. Ryby dość zabawnie patrzyć 
można było i trwało ze dwie godziny. Potem patrzaliśmy optykę w figu-
rze łabędzia, ale ta żadnej nie miała osobliwości. Powracając do gondoli 
widzieliśmy jak koło nas poprowadzono jednego okrytego płaszczem do 
więzienia gondolą. Potem powróciliśmy do domu, kosztowało to z gon-
dolą (5 liw., 5 sol.). 

20  STyCZNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy deszcz padał i z rana trochę śliską uczynił drogę. Ta 
przymusiła, że w domu cały dzień bawili. Wieczorem jednak byliśmy na 
placu św. Marka dla widzenia marionetów, ale w budzie wielki smród był 
od kanału, ten z trudnością znieść można było. W tej budzie małe theatrum 
było zbudowane, na tym małymi osóbkami komedię wyprawowano. Śpie-
wali też kilka arii, były tańce i na linie skakanie, wszystko tymi figurkami. 
Trwało aż do siódmej godziny, aż do trzeciego dzwonienia (2 liw.). Potem 
dzwonieniu powinni byli w budach widowiska ustawać, żeby przeszkody 
nie było teatrom dla operetów i komedii. Ludziom tygodniowe zapłacono 
(5 liw., 10 sol.).

21  STyCZNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tegoż dnia znowu deszcz padał i przymusił, że cały dzień w 
domu bawili, nigdzie nie wychodząc, w karty zabawiali się.

22  STyCZNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla wywiedzenia się jakim sposobem przedają wino, gdy w 
wielości się bierze, posłano do winiarza, ale wszystko jedno kogo czyli mało 
lub więcej się bierze, sekkio po liwrów 8. Ta miara trzyma cztery duże flasze, 
z której półtorej flaszy gdańskiej, więc sekkio uczyni flasz gdańskich pół-
garncowych1 sześć i trochę zostanie się. Kupiono na lekarstwo gumy gvajaci 
uncji2 cztery i rumu butelkę za 5 liwrów (8 liw.), a z gumą wina dwojakiego 
piołunkowego (5 liw.) i przez ten czas wyszło na wino do stołu z piołunko-
wym, na piwo angielskie z butelkami (3 zł, 18 liw.). [k. 70] 

23  STyCZNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nabożeństwo w kompanii odprawiliśmy w naszym kościele 
parafialnym. Po południu na placu św. Marka maszkarów była wielka moc 
w różnych strojach ubrani, niektórzy po sześciu i więcej w kompanii, było i 
podlejszych ludzi, którzy zapłaty za różne figle czynione pretendowali, inni 
w maskach żebrali. Wieczorem byliśmy w theatrum św. Cassiana, gdzie operet-
kę grano, nazwano Wesele w Myrze. Było głosów sześć we dwóch aletach i 
dwa balety. Trwała aż do godziny w nocy dwunastej. Zapłacono za gondolę 
bilet i antre (12 liw.). 

24  STyCZNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

Już czwarty dzień był jak nową operę grano na teatrze św. Be-
nedykta, nazwano Demetrio. Kupiono z rana bilet do tegoż theatrum (12 liw.). 

1 Garniec – jednostka objętości; 1 garniec dzielił się na cztery kwarty. Od 1764 roku garniec 
warszawski=3,77 litra.
2 Uncja – pozaukładowa jednostka masy bądź objętości, jej waga może być różna, zwykle jednak 
określa wagę 1/12 rzymskiego funta, czyli 27,288 gramów.
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Po obiedzie przyszedł malarz, który tylko posadzkę robi na kształt marmu-
ru polerowaną i pokazał dając informację jak robić ją. Tę informację zano-
towano chcąc w czasie próbować, jeżeli się uda i w ten sposób1: posadzka 
czyli podłoga z tarczyc dychtownie i gęsto goździami żelaznymi przybita, 
a kiedy mur ten pierwej zlać wodą trochę, żeby był wilgotny, potem gruz z 
wapnem gęstym zmieszawszy, gruz może być różnej wielkości, żeby wapno 
z gruzem trzymało się, ubijać na deskach czyli tarcicach na trzy cale grubo, 
potem szlagą ubijać dnia pierwszego z wolna, drugiego lepiej i tak dalej aż 
do dnia piątego, dalej tak stojąc, żeby kilka dni schło, jednak nie ze wszyst-
kim żeby wyschło, aby chodząc nóg znamię zostawało się. Potem znowu 
potłuczoną cegłą w drobne kawałki z wapnem zmieszawszy na wierzchu 
na cal jeden dać równo wszędzie i raz szlagą zwolna przybijać, potem de-
ską równać, a gdzieby nierówno było, przyłożyć takiej masy z cegłą, potem 
różnymi tłuczonymi kamieniami gęsto posypywać i ugładzić czyli wyrów-
nać kamienie, potem drobno przesianą cegłą tłuczoną, żeby nie miałko, 
gdyż pył nic nie trzyma, ale jak proso jak siemię to z wapnem zmieszać i 
na te kamienie zarzucając dziury jak tynkowanie dać, aby żadnej dziurki nie 
zostało, prawie okryć kamienie, ale nie grubo etc. Jeżeli by fundum, gdzie 
kamienie się kłaść mają było suche, wodą zlać trzeba, a potem kamienie 
kłaść i trochę przybijać. Potem, jak dziury przesiano cegłą i wapnem są 
zarzucone, miękkim kamieniem, jako bywają do ostrzenia siekier, [k. 70v] 
pociągać czyli polerować długo, a potem szlagą przytłuc trochę. Najdalej 
tłuc trzeba potem, ażeby śladu szlagi znać nie było. A potem tym kamie-
niem polerować i łyżką malarską pozostałe z polerowania odrobiny zbierać 
i odrzucać. Jeżeliby zaschło, a jeszcze potrzeba polerowania, wodą zlać i 
kamieniem polerować i zebrawszy z polerowania odrobiny, gdy już wy-
polerowano, piłowinami drewnianymi wychędożyć i wraz farbę, jaką chce 
dać z wodą zmieszawszy pędzlem dać, a potem znowu piłowinami wy-
chędożyć. Zamiast tych można wytrzeć i ścierką, ale kolor tegoż dnia dać 
trzeba, którego ostatni raz podłoga kamieniem była polerowana wraz po-
tem, gdyż drugiego dnia nie przyjmie się. Ścierkę w niektórych kolorach do 

1 Na prawym marginesie: sposób posadzki marmurowej.

wycierania lepiej użyć można, a jak dobrze wyschnie, do funta oleju uncję 
wosku żółtego włożyć, roztopić i gorącą z chustą posadzkę pociągnąć raz 
na tydzień przez miesiąc, a drugiego dnia suchą chustą przetrzeć, a potem 
olejem lnianym i tym woskiem razem roztopionymi chustą raz na miesiąc 
pociągać i żeby schło ze cztery miesiące wytrzymać trzeba. Za tę instrukcję 
dano temu majstrowi (8 liw.). Dnia wczorajszego był też majster, co różne 
perspektywy, teleskopia etc. robi. Przyniósł perspektywę, w którą dwiema 
oczami patrzeć miano, którą miał zrobić, ale lubo duże szkło było, jednać 
lubo dwiema patrzono w szkło, ale tylko jednym widziano. To jemu poka-
zano, więc ją odebrał, gdyż tylko na próbę przyniósł i miał poprawić, żeby 
w istocie dwiema patrzyć można było. Ten miał do całego Wenecji miasta 
robić latarnię własnej inwencji, że tak jasność wydawać miała, iż o ćwierć 
mili od niej w równości czytać można. Miał też na próbę przynieść, a na 
robotę tej perspektywy wziął (4 zł). Wieczorem byliśmy na theatrum św. 
Benedykta. Opera była piękna i lepsza niż pierwsza, balety zaś pierwszej 
opery lepsze były i lepszą dekorację. Trwała aż do dwóch kwadransów na 
dwunastą. Tegoż dnia wieczorem śnieg zaczął padać i niemało jego wypa-
dło. Antre i gondola kosztowało (1 zł, 6 liw., 10 sol.). 

25  STyCZNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cały dzień śnieg padał, często czasami dużymi plastrami, tak iż 
tegoż dnia w domu [k. 71] pozostali się, gdyż chyba z potrzeby, a nie ochoty 
chodzić można było. 

26  STyCZNIA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana śnieżyło aż do godziny prawie drugiej po południu. 
Grubo napadało śniegu, po ulicach wraz na kopki zrzucano śniegi, ale na 
mostach bardzo ślisko było, wielu ludzi przechodzący padali. Takoż i na uli-
cach, miejscami, przed kramami na ziemi rogoszkami wysłano, dla placu dla 
wielości śniegu u św. Marka tylko pod gankami przechadzali się, a że przestał 
padać śnieg, więc kupiono na theatrum św. Jana Chryzostoma (5 liw.), gdzie 
wieczorem byliśmy. Prezentowano pierwej krótko komedię, a potem operetę 
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nazwaną „Cyganka“1 prezentowano. Aż do godziny jedenastej trwało, potem 
powróciliśmy. Za antre i gondolę zapłacono (8 liw.).

27  STyCZNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Chcąc odmienić potrawy, ile że włoskie naprzykrzyły się, więc 
barszcz i zrazy baranie ugotować kazano i to kosztowało (5 liw., 12 sold.). 
Na placu św. Marka śnieg w kupki był pozrzucany. Jak z ulic, tak z placu lu-
dzi niemało koszami do kanałów bliższych zwłóczyli koszami. Dla mokrej 
drogi niewiele przechadzających ludzi było na placu. W budzie, gdzie poka-
zywano umbry, dach załamał się wszystek. Szczęściem, że ludzi nie było, ale 
na małym placu przy tychże będących budach budowano nowe theatrum dla 
fajerwerku, który w tłusty czwartek ma być prezentowany. Kupiono bilet do 
theatrum św Samuela, gdzie wieczorem byliśmy. Tam wcale wesoła i piękna 
była opera, „Wesoła gospodynia“2 nazwana. Balety też dwa i liczne, i długie. 
Trwała do wpół do dwunastej godziny. Za bilet, antre i gondole (1 zł, 4 liw.), 
ludziom tygodniowe dano i wina kupiono (8 liw.). Takoż był kupiec u nas z 
materiami. Kupiono za (20 zł) i niektóre jeszcze kazano przynieść. Doktoro-
wi i cyrulikom jako też lekarstwa (24 zł, 20 liw., 8 sol.). 

28  STyCZNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nie dostarczało drew, więc wysłano do okrętów kupić. Te bo-
tem przywieźli, za nie i przywiezienie, na górę zniesienie (20 liw., 10 sol.). 
Przyniósł kupiec, jeszcze materię kupiono i za kor [?] (9 zł 20 liw. 6 sol.). 
Tegoż dnia o godzinie dziewiątej JW pan puszczał krew z nogi. Felczer, iż 
przyzwyczajony w wieczorem przy świecy puszczać, więc kazał okiennice 
zamknąć i przy świecy puszczał (12 liw.) Wenecjanom i drugim, gdy krwi 
doktor kazał upuścić, zawsze razem i z nogi, i z ręki, to w zwyczaju było w 
Wenecji. Na placu św. Marka jeszcze byli nie wywlekli śniegu wszystkiego, 

1 „La Zingana” – opera autorstwa Rinalda da Capua, włoskiego kompozytora. Premiera opery 
odbyła się w Paryżu w 1753 roku.
2 Być może opera „Le donne ridicole” autorstwa włoskiego Rinalda da Capua. Premiera opery 
odbyła się w 1759 roku w rzymie.

przez co takoż niewiele ludzi [k. 71v]. O dziesiątej godzinie wypogodziło się 
i słońce świeciło. My cały dzień w domu bawili się, wieczorem w karty grali.

29  STyCZNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy mróz był dobry. Z rana dzień piękny, słońce świeciło, 
ale zimny. Daje nadzieję, że dalej pogoda służyć będzie. Jak każdej sobo-
ty, ale tej wiele rzeczy i kramów było na placu św. Marka. Lubo środkiem 
jeszcze nie wywleczony śnieg leżał, rzędem na kupach. Zwierzyny różnej 
dostatkiem, bażanty, kuropatwy, jarząbki, zające, różne wodne kaczki i nur-
ki, bekasy1 różne, przepiórki, skowronki, kwiczoły, drozdy i drobne ptaszki 
różne etc. etc. Kupiono ptaszków dla utuszenia na jutro (3 liw., 12 sold.), po 
barszczu że smaczne będą. Spodziewaliśmy się listów i poczty, ale nie było 
żadnych. Gospodarz wieczorem przybywszy nakłaniał, żeby się do drugiego 
jego przenieść mieszkania, ale odszedł bezskutecznie. Wieczór dyskursem 
przepędziwszy, o godzinie dziewiątej poszli do spoczynku.

30  STyCZNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nadspodziewanie przed świtaniem zaczął śnieg padać, którego 
się nigdy spodziewać nie można było i padał aż do wpół do dziesiątej. Mieli-
śmy być na placu dziś, ale śnieg ten przeszkodził i przymusił bawić w domu. 
Nabożeństwo w parafii odprawiliśmy w czasie zwyczajnym. Przed obiadem z 
nowym gospodarzem godzili się, ten prima Februariis [1 II 1780] miał wciągnąć, 
był trudny i drogo trzymał się, aż na koniec na miesiąc z wszystkimi wygo-
dami, ze drwami złotych pięćdziesiąt dwa, na dzień przypada liw. trzydzieści 
sześć sol. osiem. Po obiedzie, na którym z naszej kuchni mieli barszcz i ptasz-
ki, iż pogoda trochę służyła, gondolą popłynęły do kościoła all [?] w Hospi-
taleto, gdzie panny na chórze nieszpory grały. Dobra była muzyka i głosy. 
Potem na plac św. Marka, gdzie zbiór był ludzi dość wielki i masek różnych w 
kompanię zebranych, ci wszyscy sam i tam przechadzali się, a że już wieczór 
nadchodził przyciemny, poszliśmy do budy, gdzie marionety prezentowali. To 

1 Bekas – ptak błotny, łowny, o długim cienkim dziobie, wydający w locie charakterystyczne 
beczenie.
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prawie mało odmiany było, co pierwszym razem prezentowano. Po zakończo-
nym powrócili do domu gondolą, to kosztowało (6 liw., 13 sol.). Dziś też wina 
kupiono (4 liw., 10 sol.). Powróciwszy wieczerzę, przysmażonego kapłona i 
dziką kaczkę jedli, a potem spać rozeszli się. 

31  STyCZNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dnia dzisiejszego festum był palatii1, ale ludzie nie święcili 
przeniesienia ciała św. Marka Ewangelisty z Konstantynopola do Wenecji. 
Rano przyniósł matematyk perspektywę dla próby, tylko że mgła była, cały 
czas próbować nie można było. Potem poszliśmy na plac dla widzenia pro-
cesjów z różnych kościołów. Schodzili się do kościoła św. Marka2. Każda 
miała chorągiew, latarnię i w parach idąc księża z klasztorów, a kiedy [k. 72] 
z parafialnego kościoła, to kompania ze świecami jak msza zaczęła się śpie-
wana. Te procesje w kościele wkoło obszedłszy i przez prezbiterium, gdzie 
książę z senatorami słuchał mszy, powracali, każda do siebie. Po mszy także 
od wielkiego ołtarza wyszła procesja, na której św. Marka evangelium w zło-
tej książce zawartą księża na postumencie nieśli pod baldachimem. Kano-
nicy szli parami za księdzem solenizantem. Książę szedł, a za nim senato-
rowie w togach adamaszkowych i aksamitnych stułach. I w kościele wkoło 
obszedłszy, rozciągnęli się księża aż ku drzwiom kościelnym wychodzącym 
do pałacu doży. Przechodzącemu temuż doży i senatorom kłaniali się. Jak 
dożę i senatorowie przeszli i z kościoła wyszli, od drzwi parami księża po-
szli do ołtarza wielkiego, a potem do zakrystii. Mensa3 storcem stojąca na 
wielkim ołtarzu za lichtarzami4, która więcej stu lat w robocie była w Kon-
stantinopolim, inszymi czasami zamknięta bywa, ale dziś otwarta, więcej 
czterech łokci długa, z siedem ćwierci szeroka, wiele na złotym dnie jest 
obrazków różnych świętych jak zdawało się ze szmelcu, kamieni wielka 
moc różnych drogich, ale nie polerowane, nie jest przez to ciasna, ale pięk-

1 Fesrum palati – święto pałacowe? (łac.)
2 Na prawym marginesie: Procesja in translatione S. Marci.
3 Mensa – płyta stanowiąca blat ołtarza w kościele katolickim. w mensie umieszczano relikwie 
męczenników.
4 Na prawym marginesie: Mensa gdzie robiona i kiedy otwarta ?, jej szerokość, długość.

na i barzej szacowna. Przeszliśmy potem plac. Przedawano ozory na placu 
z Konstantynopola wędzone, na próbę jeden kupiono (1 liw., 15 sol.). Gra-
dusy budowali, skąd ludzie patrzeć będą mogli we czwartek na fajerwerk 
i to theatrum czyli wieżę, gdzie miał być, kończono. Po południu kupiono 
bilet do teatru św. Mojżesza i wieczorem byliśmy (9 liw.) Przed wieczorem 
niektóre rzeczy stary gospodarz, które w naszych były pokojach, odebrał, a 
natychmiast nowy gospodarz dał inne, gdyż już sprowadzał się i wszystkie 
nowe meble miał. Wieczorem byliśmy na operze, ta we dwóch aktach była 
i dwa balety trwała aż wpół do dwunastej. Z gondolą, antre kosztowało 
(20 liw., 15 sol.). 

1  LUTEGO 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tegoż dnia w Wenecji obserwowano wigilię, w tym, że żadne 
maski nie były i theatra zamknięte, na placu kończono budować, ale przecho-
dzący deszcz przeszkadzał i wątpiono, żeby pogoda była w czwartek, miano 
odłożyć na inszy czas. Gospodarz ze wszystkim wyprowadzał się, a nowy 
wprowadzał. Dawnemu dopłacono (3 zł). Nowy dał już dla nas obiad, ale 
że tegoż miał kucharza, jednym smakiem był jak dawniej. Służących miał 
więcej czyli mieli, gdyż dwóch w kompanii było i żonaci. Jednego żona była 
baletniczką. Przez zapusty bawiła na theatrum w Parmie, w poście powrócić 
miała. Ten dzień w domu bawili się. W dolnych pokojach posadzkę nową 
robiono, gruz stary z posadzki potłuczono i na gromadę zrzucono i płasko 
zrówniano. [k. 72v] Wysoko było na łokieć, potem wapno niegaszone kilka 
kapek nasypano i wodą zlano, potem zmieszano, ale mówili, że jeszcze lepiej 
z wapnem dawniej gaszonym mieszać. Potem nosili, gdzie podłogę robić 
miano. Tam groblami żelaznymi na calów pięć nasypano, równano, potem 
żelaznymi ubijano szlagami. Te są szerokie jak sztaba żelaza na trzy palce 
szeroka, gruba na pół palca, długa na łokieć równości do zachylenia, od tego 
miejsca więcej łokcia w zachyleniu, i ubijano w równości raz koło razu dalej 
postępując1. Na wino dano (2 liw., 10 sol.).

1 Na lewym marginesie rysunek szlagi i słowa: kształt szlagi.
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2  LUTEGO 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nadspodziewanie po wypogodzonym wieczoru po północy 
deszcz zaczął padać i padał aż do godziny jedenastej. Nabożeństwo odpra-
wili w kościele naszym. Na obiad dla odmiany kazano baranie zrazy gotować, 
ale zamiast baraniny kupiono cielęcinę (6 liw.), jednak smaczne były, i ptaszki 
drobne (1 liw., 5 sol.). Wieczorem byliśmy na theatrum św. Łukasza, gdzie peł-
ne theatrum było ludzi i wszystkie loże napełnione komedią prezentowaną z 
Arlekinem. Śmieszna była dość. Za bilet, antre i gandulę zapłacono (14 liw., 
10 sol.). Było się trochę po południu wypogodziło, ale wieczorem i w nocy 
deszcz padał i wielki, jak powracaliśmy. Wieczorem na placu było masek 
wiele, ale deszcz przeszkadzał, że tylko koło Prokuratoriów pod gankiem 
przechadzali się. 

3  LUTEGO 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W ten dzień corocznie, gdy pogoda służyła, widowisko było na 
małym placu św. Marka1 na pamiątkę zwycięstwa w roku 1180. Nadziei nie 
czyniono, lubo wszelkie było przyporządzanie, dla mgły wielkiej i przeryw-
kami mały deszcz padał, żeby co prezentowano, jednak od południa lepiej 
wypogodziło się. Będąc ciekawi tego widoku, dostali w pałacu izbę sądową, 
gdzie dwudziestu zasiada, dwa mającą okna, za te zapłacono (2 zł). Do tej 
po obiedzie o godzinie drugiej popłynęli. Stanąwszy przy pałacu przez wiele 
schodów przeszli, gdyż ten pokój był wysoko, przez dwie sale przeszli. W 
jednej consilium2 trzymają, obszerna bardzo, w obrazach wielkich i pięknym 
malowaniu, druga mniejsza, gdzie różni interesowani sądami i ludzie zawsze 
zbierają się i sądy odprawiają się. W tym pokoju mieliśmy dość wygodne 
miejsce, tylko z początku mgła, ale ta nie tak przeszkadzała patrzeniu, jak po-
tem dym. Okna nasze były naprzeciw wieży, tej wybudowanej na trzy kondy-
gnacje i przyozdobionej figurami i malowaniem. Już były przysposobione do 
fajerwerku rzeczy, po stronach dwóch rusztowanie było, gdzie ludzie sztuki 

1 Piazzetta S. Marco – placyk obok Placu św. Marka z boczną fasadą pałacu Dożów i biblioteką, 
łączący Plac św. Marka z molem.
2 Rada (łac.).

ILUSTRACJA NR 14. Karta 72v rękopisu. BLAN, F17-14
14 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 72v lapas. LMAVB RS, F17-14
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mieli pokazywać. Na pierwszym piętrze pałacu jest wskroś ganek, gdzie prze-
grody [k. 73] były i loże jedne nad drugimi podwójne porobione, w środku 
trochę z prawej strony pod naszymi oknami duża loża dla doży i senatu. Na-
przeciw tej wieży budowanej zaczął się widok o trzeciej godzinie. Najpierw 
przyszła kompania musi być rzeźników, z alabardami, drążkami, bębnem i 
różną zbroją starodawną. Na ziemi przed tą wieżą przyprowadzono trzech 
wołów i trzech było, co mieli za jednym cięciem głowy ucinać, trzymali wołu 
za rogi i za ogon prostując kark. Jeden pierwszemu od razu uciął, a dwóch 
drugich tylko do połowy. Musieli dożynać. Pierwszego zaraz kompania wzię-
ła aplauz czyniąc. Te woły potem do botów odciągnęli. Tymczasem były liny 
wyciągnione z wieży św. Marka aż do botu stojącego na brzegu placu na wo-
dzie. Z tego botu na koniku drewnianym siedział człowiek. Ten ciągniony po 
linach był od ludzi na wieży będących, aż do wieży zdawało się, jakby san-
kami jechał, a gdy wyżej postępował, rzucał na dół karty drukowane. Jak do 
wieży wlazł, kilka racy puszczono na dole wieży drewnianej, potem uwiązany 
będąc przy linie spuścił się się [sic!], która była wyciągniona aż do miejsca, 
gdzie książę był, i baket w prezencie oddał książęciu, a potem znowu był na 
wieże po tej linie wyciągniony. Po niejakim czasie trzecią liną spuścił się przy 
kółkach będąc uwiązanym na dół, ale wielkim impetem leciał i przez będą-
cych ludzi na budy dachu, gdzie marionety prezentowano, gdyż lina przez 
nią była wyciągniona, był zatrzymany i odwiązany. Po skaleczonych wołach 
na tych rysztowaniach dwóch prezentowano. Stanęło pierwej dwunastu, ci 
na ramionach deski mieli złączane dwie, że głowa nad deską była, jeden w 
jednym końcu, drugi w drugim trzymał, na te weszli drudzy, tymże sposo-
bem deski trzymali, ale już mniej. Potem dwóch czyli trzech nad tymi, potem 
jeden, do którego jeden chłopiec wlazłszy aż na głowie stanął i potem na 
rękach, tego jednego stojącego stanął nogami i ten chłopca tego podnosił, 
zdjąwszy potem drugiemu podał, a sam skoczył na dół, gdzie duży wór był 
położony słomą wypchany. I za nim drudzy skakali, pierwej deski składając, 
które dolni trzymali. Kilka odmiennych takich sztuk na obydwu stronach 
pokazywano. Potem w ośmiu na jednej i drugiej stronie fekty ze szpadami 
czynili, jakby w takt bijąc szpadami i przebiegając jakby taniec jaki. Na wie-
ży budowanej tymczasem kilkadziesiąt rac puszczono, ale [k. 73v] że dzień 

był, przy tym mgła, widzieć ich dobrze nie można było, tylko w górze jakby 
strzelono. Potem fajerwerk zaczął się ze spodu, jak na dolnym piętrze zakoń-
czone, w drugim zapalono. Było najwięcej dużych młynów, fontann etc. etc. 
Jak na drugim zakończono, w środku wieży jak batalion wielkim strzelaniem 
czyniono, potem trzecie piętra zapalano, a na końcu sam wierzch. Dość był 
piękny, tylko dym, mgła, a najwięcej, że dzień był widzeniu przeszkadzało, 
gdyż wkoło wieży palono. Jedne gradusy, skąd ludzie patrzali (gdyż po róż-
nych miejscach w górę budowane były) załamały się i jeden nogę złamał. 
Konkurs wielki był ludzi na to widowisko, kramy byli pozamykane. Potem 
wiele maszkar było na placu w różnych ubiorach. My zaś powróciwszy do 
domu wieczerzę jedli, a potem na theatrum św. Chryzostoma popłynęli, gdzie 
dwie operety złączone jak dwa akty prezentowano i komedię z Arlekinem i 
Pantalonem, Skaramuciem1 śmieszną. Za bilet i antre (10 liw., 10 sol.). Gan-
dula, że pół dnia służyła z dwoma ludźmi, dano (9 liw.). Tegoż dnia ludziom 
tygodniowe wypłacono (5 liw., 10 sol.).

4  LUTEGO 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po krwi puszczeniu Jaśnie Wielmożnemu Panu koło rany za-
częła noga boleć i czarne koło rany miejsce zrobiło się, tegoż dnia w łóżku 
leżał i bzowy kwiat w mleku grzany kazał przykładać, więc wszyscy tegoż 
dnia w domu bawili się. Dzień był pogodny, ale jednak w mieście było mo-
kro. Był u nas ks. reformat powracający z Jeruzalem do Lwowa. W poście w 
dalszą drogę miał się wybrać. Ten przybywszy do Wenecji w lazarecie2 kwa-
rantannę wysiadywać musiał, co wszyscy czynić muszą od Turek przybywa-
jąc. Wina kupiono (2 liw., 10 sol.).

5  LUTEGO 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla mrozu w nocy będącego droga wyschła, iż dobrze chodzić 
można było. Tegoż dnia dla dalszego czasu tartofli suchych chciano kupić. 

1 Scaramuccia (wł.) – postać komiczna commedia del’arte, przedstawiająca pochodzącego z Ne-
apolu żołnierza samochwałę.
2 Chodzi o wyspę Lazzaretto Nuovo, gdzie towary i ludzie, którzy chcieli wjechać do Wenecji z 
krajów gdzie panowała zaraza odbywali kwarantannę.
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Funt mający uncji dwanaście cenili liwrów dwadzieścia cztery. Na nadcho-
dzące dni zapustne kupiono dwa kapłony i ptaszków na wieczerzę (15 liw.). 
Po obiedzie byliśmy na placu, gdzie zgromadzenie, ludzi była wielka moc, iż 
ścisk uczynili i to że kramów wiele było, czyniły mniejsze miejsce dla prze-
chodzących, ale o godzinie czwartej zebrali kramy. Wiele arcy było maszkar, 
kompaniami, parami i pojedyncze chodzące, w różny sposób ubrane i wpół 
do piątej poszliśmy do budy, gdzie umbry prezentowano. Trochę odmiany 
było, jak pierwszym byliśmy razem. O siódmej godzinie powrócili do domu, 
ale po drodze wiele maszkar spotykali, którzy na plac szli jeszcze, lubo wiele 
już znajdowało się, inni do teatrów przechodzili. Po wieczerzy na zimno gon-
dolą księdza starego odesłano, za te zapłacono i umbry (4 liw.) [k. 74] 

6  LUTEGO 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień zaczął pogodny, gdyż takoż był w nocy mróz. Z rana 
przychodził z pałacu książęcego sługa dopytywać się, jeżeli na sczwaniu wo-
łów być chce JW pan, które po południu na dziedzińcu pałacowym być mia-
ło, gdzie wkoło znowu gradusy były wystawione dla ludzi patrzących, a takoż 
wkoło na ganku porobione jak loże przegrody dla dystyngowanych. Po mszy 
w kościele parafialnym wysłuchanej jedliśmy obiad barszczem przyozdobio-
ny (2 liw., 10 sol.). Wina kupiono (2 liw.), potem mieliśmy iść na muzykę alla 
Pieta, ale dla już spóźnionego czasu zostali się w domu. Posłano i kupiono 
bilety do dwóch loży theatrum św. Cassiana, gdyż na stronie byli te loże i wie-
czorem popłynęli. Taż sama opera była, jeden tylko balet był odmieniony 
nowy, pisano, że z iluminacją, ale tylko sześć luster wisiało nad parterem. 
Opera „Wesele w Mirze“ taż sama dla pierwszej śpiewaczki na pochwałę jej 
sonata była rozrzucona. Po godzinie dwunastej powrócili do domu. Bilety z 
antre i gondolę kosztowało, jako też distorty i trzy szklanki lemoniady, tej po 
15 soldów szklanka była, dość droga (18 liw., 10 sol.). 

7  LUTEGO 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla późnej pory, której spać poszli, dłużej w dzień spali. Dzień 
służył piękny maszkarom iż od południa aż prawie do północy pełno było 

na placu św. Marka. Po ulicach nawet dla maszkar i ludzi do patrzenia 
idących na plac ciasne były i chcący przejść pchać się musiał. Po obiedzie 
kupiono bilet do theatrum św. Samuela. Lokaj zachorował nam, cierpiąc 
zimno i gorączkę jak febrę. Po wieczerzy popłynęli na operę. Też samą 
prezentowano żywą czyli „Wesołą Gospodynię“, kilka razy powtarzać mu-
sieli arie. Takoż po dwunastej powrócili do domu. Antre bilet kosztowało i 
gondola (1 zł, 14 liw.). Takoż dziś z rana kupiono ze szmagi drew, gdyż te 
od gospodarza nie wystarczały. Z przywiezieniem i zniesieniem zapłacono 
(1 zł, 1 liw., 10 sol.).

8  LUTEGO 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ostatni dzień zapust był. Kramy do południa otwarte były, po 
południu zamknięte. Maszkar od samego rana wielka moc była, ale osobliwie 
po południu, iż po ulicach i na placu ścisk był wielki. Rano kupiono bilet 
do theatrum św. Benedykta (2 zł, 6 liw.). Tegoż dnia we trzech teatrach, gdzie 
opery prezentowano, w theatrum św. Benedykta, Mojżesza, Samuela po dwa 
razy prezentowano, raz w dzień o dziewiętnastej godzinie, to jest o pierwszej 
naszej, a drugi raz o piątej włoskiej, a naszej po dziesiątej. Bilety drogie były, 
osobliwie na tę, co w nocy być miała prezentowana i trudno było dostać, 
gdyż nobiles zatrzymywali loże. Z przyczyny też ostatniego dnia kupiono wina 
cypryjskiego, ostryg trzysta i innych rzeczy na wieczerzę, wydano (1zł, 8 liw., 
10 sol.). Po obiedzie popłynęliśmy na plac, gdzie pełno ludzi było, jedni w 
różnych maszkarach, a drudzy w płaszczach zwyczajnie przechadzali się dla 
ścisku dość niewygodnie. Poszliśmy do budy, gdzie na [k. 74v] linach skaka-
li i różne akwilibria i łamania prezentowali. Nie było bardzo na co patrzeć, 
niedługo to trwało (3 liw., 5 sol.). Ludzi była wielka moc. Wymawiał się, że 
z kompanii pochorowali. Najlepiej z kompanii małpa na linie zawieszała się 
i wahała, druga sztuka, że szpadę na talerzu trzymał, a na szpadzie drugi 
talerz kręcił się, a to na drucie wyciągnionym stojąc. Wyszedłszy z budy po 
placu chodzili, gdzie maszkary kompaniami, jedni w parach jak procesję z 
latarniami i dzwonkami chodzili, drudzy lub w parze osobno, też i to w wie-
lości. Patrzącym zdawała się komedia albo jakie głów pomieszanie. Powrócili 
potem do domu i wieczerzę jedli. O godzinie dziesiątej popłynęli do theatrum  
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św. Benedykta na ostatnią operę, którą po jedenastej zaczęli grać, a że z po-
czątku myśleli opuścić, publicum1 niekontente w rękę klaskać zaczęły, potem 
początek uczynili po pierwszym akcie, nastąpił balet, który przed tym godzi-
nę trwał. Skrócili tylko na minut dziesięć. Publicum niekontente klaskać za-
częły, rozumieli baletnicy, że publicum powtórzenia chce, zaczęły powtarzać, 
klaskać nie przestali i nogami tupać. Zapuszczono kurtynę, po niejakim cza-
sie wysłano nieumiejącego prawie mówić, który ekskuzował, że balet być 
nie może, gdyż jedna z najlepszych, panna Kurc, nogę stłukła upadłszy, na 
baletach w dzień upadłszy. Publicum jednak nieukontentowanie pokazało. Po 
jakim czasie otworzono theatrum chcąc drugiej opery akt zacząć. Publicum 
świstać i klaskać znowu zaczęły. Spuszczono więc kurtynę, świece pogasili i 
poszli komedianci. Publicum to widząc z wielkim nieukontentowaniem roze-
szli się. Było najwięcej noblesów, posłowie austriacki i francuskich i prawie 
tylko dystyngowani ludzie, inni długi czas czekać musieli, gdyż wyznaczyli 
godzinę ludziom, o której przyjść mieli z gondolą. Nasza że czekała, więc 
powróciliśmy o drugiej po północy godzinie. Kosztowało prócz biletu to 
niewidzenie, antre i gondola, gdyż od osoby zawsze w tym teatrze płaco-
no liw. cztery (1 zł, 16 liw.). 

9  LUTEGO 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z przyczyny późnej pory do spania, długo spano. Posłano do 
JM ks. proboszcza kościoła św. Apostołów tej parafii, w której mieszkaliśmy 
prosząc o dyspensę na post, aby z mięsem wolno było. Łatwość uczynił i na 
całą dał familię. W kościele po godzinie jedenastej było kazanie i w wielu ko-
ściołach parafialnych o tym czasie być miało, gdzie [k. 75] konkurs ludzi był. 
Czasu kazania zasłonione byli firankami, iż mało co światłości. Po obiedzie 
cały czas w domu bawili się.

10  LUTEGO 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano dla próby perspektywy nowo zrobionej na wieżę św. 
Marka posłano. Dzień był piękny, ale wiatr zimny i jak dym jaki trzymał się 

1 Publiczność (łac.).

jak nad morzem, tak i lądem, iż dobrze próbować i zmiarkować nie można 
było. Wieża ta w środku niewiele ma schodów, jak czworograniasta jest, tak 
od rogu jednego do drugiego w górę nie bardzo przykro idzie, potem znowu 
od tego do drugiego i tak dalej, gdzieniegdzie schód albo dwa są na obróce-
niu. Osiem razy wkoło obejść trzeba. Na górze dzwony nie są wielkie, jeden 
stoi na ziemi z Candji przywieziony na pamiątkę, na półtora łokcia wysoki, 
niewielki. Miasto całe widzieć i zdaje się, że nie jest wielkie, góry wkoło 
prezentują się, jakby niedaleko były, a drugie o osiem i więcej mil są w od-
ległości, ale w którą stronę ku Padwy i Wincencji chciano patrzyć, dla mgły 
nie było można, ani z telescopium nawet. Od każdej osoby trzeba płacić dwa 
soldy (8 sol.). Tegoż dnia wina kupiono i ludziom tygodniowe dano (8 liw.). 
Po południu był mechanik, któremu dopłacono za tę perspektywę (12 zł) 
i obstalowano cameram obscuram1 dla rysowania za złotych cztery oraz miał 
dorobić nóżki do małego telescopium.

11  LUTEGO 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano kupiono trzysta muszli i trzysta ostryg, pierwsze goto-
wane, drugie przypiekane i serowe na obiedzie jedliśmy (15 liw., 15 sol.). 
Przed godziną dziewiątą dwoma gondolami popłynęli do Judeki insuli tuż 
przy Wenecji leżącej, gdzie w kościele Redemptoris2 księży Kapucynów3 byli-
śmy. Kościół dość obszerny, ale niezakończony w ozdobie, gdyż wiele statui 
w framugach ścian kościelnych mają być marmurowe, a teraz są z desek 
czyli tarcic, a malowane, w wielkim ołtarzu ukrzyżowany Pan Jezus z brązu 
i dwie statui, w wielkim ołtarzu chór. W zakrystii pod szkłem wyobrażenia 
woskowe głów św. zakonu swego, malowane z włosami naturalnymi i bro-
dą, wcale robotą piękną relikwie też różnych świętych i malowaniu pięknym.  

1 Dosłownie: ciemna komora (łac.), ciemnia optyczna, światłoszczelna skrzynka z małym otwo-
rem w przedniej ściance, przez który pada na tylnią ściankę odwrócony obraz oświetlonego lub 
świecącego przedmiotu.
2 Odkupiciela (łac.), czyli Jezusa Chrystusa.
3 Kościół Zbawiciela w Wenecji – wybudowany po epidemii zarazy w 1575 roku jako wotum 
dziękczynne. Kościół budowano w latach w 1577–1592, od początku zamieszkali w nim kapucyni. 
Portal dobudowano w 1688 roku.
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Potem popłynęli do drugiej insuli św. Jerzego. Byliśmy w kościele JMC księ-
ży Benedyktynów1, gdzie tylko szlachta przyjmowani bywają. Kościół mają 
wielki i piękną strukturą jak u księży Kapucynów na kształt krzyża muro-
wany, wiele mauzoleów dożów, którzy tam leżą. Na lewej stronie w kapli-
cy obraz w ołtarzu, ukamienowanie św. Szczepana, przedniego malowania, 
jak naturalnie, [k. 75v] złożenie rąk. Na tejże ręce na ścianie w ołtarzu na 
marmurze polerowanym naturalne wyobrażenie Pana Jezusa, to jest na ko-
lumnie w ołtarzu wyżej Najświętszej Panny. Na tejże kolumnie na wielkim 
ołtarzu cztery ewangelistów świętych figury trzymające kulę pozłacaną świat 
reprezentującą piękną imaginacją. Figury są z brązu. Za ołtarzem wspaniały 
chór. W ołtarzach malowania przednie i piękne, niedawnymi czasy sufit był 
zapadł, ale już wyreperowano zupełnie. Ta wyspa cała należy do księży i 
jest zabudowana klasztorem i kościołem. Klasztor obszerny i duży, mają też 
ogród. Kiedy opada woda, to wkoło błota są, a kiedy napędzi wody z morza, 
wkoło oblewa, kiedy w mierze woda jest, ta nie jest głęboka. Potem popły-
nęłyśmy do Castellu2, takoż wyspa, ale przyległa na jednym końcu miasta, 
przez kanał jest most drewniany wznoszony. Płynąc widzieliśmy okręty o 
dwunastu armat wedle nich płynąc, trochę większą od szmagi, tym kształ-
tem jak szmagi o trzech kołach budowane. W kastellu przed kościołem plac 
piękny, kościół duży3, jednak na wyspie św. Jerzego u księży Benedyktynów 
większy i piękniejszy, malowania w nim jednak piękne, mauzoleów wiele, 
gdzie jak ten kościół patriarchalny nazywa się, przy którym jest tegoż re-

1 Kościół S. Giorgio Maggiore – bazylika na wyspie San Giorgio Maggiore. Pierwszy kościół 
św. Jerzego został zbudowany na przełomie VIII i IX wieku i zamieszkały przez Benedyktynów, 
których klasztor znajdował się w sąsiedztwie. Obecny kościół wybudowano w latach 1566 – 1591, 
elewację ukończono dopiero w 1610 roku. W 1791 roku wybudowano nową dzwonnicę, w miejscu 
starej, która się zawaliła w 1774 roku.
2 Torcello – wyspa wenecka. Niegdyś stolica historycznej diecezji w Italii erygowanej w roku 640, 
a włączonej w 1818 w skład Patriarchatu Wenecji.
3 Kościół S. Maria Assunta na wyspie Torcello – katedra wybudowana w stylu wenecko – bizan-
tyjskim, ufundowana w 639 roku, częściowo przebudowana w 1008 roku i później w XV wieku. 
Niegdyś siedziba diecezji. Portykiem połączona z kościołem S. Fosca (XI – wieczny kościół o ory-
ginalnej ośmiobocznej bryle zbudowany na planie greckiego krzyża). Trójnawowe wnętrze zdobią 
kolumny z korynckimi głowicami z XI wieku. Również z XI wieku pochodzi mozaikowa posadzka, 
w której umieszczone są liczne płyty nagrobne.

zydencja, tak też i grób ich jest. Po lewej ręce na boku w kaplicy jest grób 
jednego patriarchy wcale wspaniały. Malowania obrazów jest podobnych 
wiele w Miedzny, w kościele. Musiał malarz z tych brać w Wenecji ideę. 
Przed wielkim ołtarzem wysadzono czarnym i białym marmurem posadz-
kę kosztem patriarchy teraźniejszego, gdyż wiele łożył na reperacje i na 
ubogich i zawsze ekspensuje. Potem popłynęłyśmy koło arsenału i dalej 
laguną wiele wysp księży Kamedułów. Murano1, gdzie fabryki szkła są, port 
morza i inne widziane były, aż udali się kanałem koło klasztoru dawniej 
księży Jezuitów2 i przybyli do domu. Na obiedzie ostrygi po innych potra-
wach po dawniejszym zbrzydzeniu smaczno jedli. Pocztę otrzymano, listy 
z Królewca dwa razem, od pana Hipella i dwa od pana Świerczyńskiego, 
musieli jedne zalec. Wieczorem ostrygi marynowali. Za dwie gondole za-
płacono (9 liw.), za pocztę od listów (7 liw., 2 sol.). Pogoda od poniedziałku 
wszystko służyła. [k. 76] 

12  LUTEGO 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano posłano po ostrygi. Kupiono znowu trzysta i cytryn tak 
do jedzenia, jako i do marynowania (11 liw., 5 sol.). Lokajowi, od zachoro-
wania zawsze słabszym był, doktor po dwa razy przychodził, brał lekarstwa i 
krew puścić musiał. Dziesięć perspektyw małych przyniesiono do próbowa-
nia od mechanika. Na blisko dość widzieć było. Wino dwojakie kupiono sto-
łowe malwazję i starą, i młodszą (4 liw., 10 sol.). Po południu jeszcze ostryg 
dwieście kupiono do marynowania, takoż kosz z rózeg pleciony do ułożenia 
drobiazgu i małą siekierkę (11 liw., 5 sol.). Wieczorem znowu ostrygi mary-
nowano. Zimno tegoż dnia było, lubo pogoda służyła.

1 Murano – mała wysepka położona na lagunie niedaleko Wenecji. Zamieszkiwana od czasów 
antycznych. Na wyspie jest wiele zabytków (m. in. Bazylika romańska z XII wieku S. Maria e Do-
nato, kościół katedralny z XIV wieku S. Pietro Martire, gotycki Palazzo Da Mula). Murano słynie z 
produkcji szkła.
2 Kościół Santa Maria Assunta, znany też jako kościół Jezuitów, znajduje się w dzielnicy Can-
naregio. Pierwszy kościół wybudowany w XII wieku, funkcjonował przy nim szpital dla ubogich. 
Od I połowy XVI wieku do 1657 roku mieszkali w nim Jezuici. Cały kompleks klasztorny: kościół, 
klasztor i szpital został wykupiony przez Jezuitów i w jego miejscu w latach 1715–1729 wybudowa-
no nowy kościół, konsekrowany w 1729 roku. Kasata zakonu w 1773 roku.



255254

13  LUTEGO 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogodny dzień był i cieplejszy. Na nabożeństwo trafiliśmy cza-
su kazania, zaczym w kaplicy naprzeciw zakrystii nabożeństwo odprawili. 
Czasu obiadu przybył ks. reformat ze Lwowa powracający z Jeruzalem. Pili-
śmy wino. Kupiono od gospodarza w oplatanych butelkach florenckie, jeden 
gatunek aleatico, drugi canaioli, trzeci monte poliziano, to najlepsze było. 
Księdza reformata na środę zaproszono na obiad. Wielki konkurs był ludzi w 
patriarchalnym kościele in Castello, gdzie co niedziela przez post był odpust, 
gondolami wielka moc ludzi przybyła po południu, gdzie po nieszporach 
spacerowali, a w jednym koffehauzie tam pączki smażone jedli i wino, czyli 
kawę lub czekoladę. My w domu tegoż dnia zabawili. 

14  LUTEGO 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dla odmiany potraw włoskich kupiono baraniny i korzeni na 
klops (6 liw.). Ten czasu obiadu jedliśmy smaczno. Ks. reformat (któremu 
dawano pieniędzy na drogę, ale brać nie chciał) przybył z notatką prosząc, 
aby mu kupiono nóż, scyzoryk, chustkę i trochę tabaki. Po obiedzie wypró-
bowane trzy perspektywki kupiono (1 zł, 9 liw.). Takoż z rana, że drew nie 
stało, lubo słońce przygrzewało, iż ludzie cieszyli się, że skończona jest już 
zima, jednak na kominkach palić trzeba było. Z przywiezieniem od okrętu i 
zniesieniem zapłacono (16 liw., 16 sol.). 

15  LUTEGO 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny i pogodny, na prośbę księdza reformata JW 
pan kazał dla niego kupić nóż, scyzoryk, parę chustek, funt tabaki, taba-
kierkę skórzaną, angielską, za to dano (1 zł, 10 liw.). Obstalowano w aptece 
najsławniejszej teriakwi funtów dwanaście w różnej wielkości puszkach. 
Takoż do potraw kupiono kwiatu muszkatołowego, który w korzennych 
kramach, że w używaniu nie był w Wenecji, rzadko której mieli. Uncja po 
pięćdziesiąt soldów, w jednym niecałą uncję mieli (4 liw., 15 sol.). Obstalo-
wano też pończochy skórzane białe i żółtawe zdatne do prania. Wina ku-

piono stołowe i od tegoż winiarza czerwone alleatico libano (5 liw., 10 sol.). 
Takoż dwa salcesony w [k. 76v] gatunku dobrym (10 liw.). Na placu św. 
Marka, że pogody służyły, przez cały dzień ludzi przechadzających wielka 
moc była. JW pan na listy odebrane przez pocztę odpisywał na dzień ju-
trzejszy pocztowy, 

16  LUTEGO 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

i tegoż dnia z rana kończył. Przyniesiono teriakew funtów dwa-
naście. Kupiono ostryg sto na obiad, który kazano gotować z oliwą (3 liw., 
15 sol.), z przyczyny, że reformat miał być na obiedzie i z masłem nie jadł. 
Po obiedzie odszedł ks. reformat i przyniósł potem różańce, koronki i krzy-
żyki w podarunku, odebrawszy wpierwej parę chustek, nóż, scyzoryk, tabaki, 
tabakierkę i perspektywę. Ofiarowano jemu funt jeden teriakwy, ale brać nie 
chciał, dla ścisłej w Wiedniu rewizji. Pożegnawszy się odszedł, a w nocy miał 
do Trygentu popłynąć. Listy (3 liw.).

17  LUTEGO 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przyniósł z rana mechanik cameram obscuram do próbowania, 
tylko że czasu nie było, na popołudnie odłożono. Tegoż dnia kupiono nie-
które z kamieni, rzeczy, które dość drogie były (4 zł, 1 liw.). Na obiad w 
naszej kuchni kazano ugotować baraninę szarą i zrazy czyli klops. Po obie-
dzie nadszedł mechanik, ustawił machinę, ale to szkło nie było na daleko, 
powtórnie, że słońce z tego miejsca zeszło, gdzie można było patrzeć, miał 
więc jutro z rana przyjść i szkła inne przynieść. Przeszłej nocy wiatr powstał 
i mróz dobry, który cały dzień przy pogodzie trwał. Przeszły gospodarz obie-
cał dać z Konstantynopola1 wędzone mięso. Te przysłał, ale za pieniądze, 
jedną sztukę zatrzymano, a drugą oddano (6 liw.). Panna za robotę i wydane 
jej rzeczy pieniądze odebrała (9 zł). 

1 Konstantynopol – miasto zbudowane na wybrzeżu południowo-wschodniej Tracji, u połącze-
nia cieśniny Bosfor z Propontydą. W latach 1453–1922 stolica państwa osmańskiego.
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18  LUTEGO 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mróz jeszcze lepiej poprawił się. Ten, jak w krajach naszych, 
był dobry, kiedy na sucho marznie. Włosi jednym czerwonym płaszczem 
chodząc obwinąwszy się zagrzewali, rzadko który futro używa. Szlachta w 
swoich ferezjach czarnych na wierzchu kawałek popielic przy jednej stronie 
noszą na rękawach przy mankietach i w dużych perukach zagrzewając się 
dość prędko chodzili, a kupcy w kramach każdy patelnię z węglami trzymają, 
kobiety zaś i po ulicy z węglami garnuszki z uchem górnym jak koszyk no-
szą i ręce tak grzeją, a jak gdzie usiądzie (bo i po domu chodząc noszą) wraz 
pod siebie kładą i tak bez pieców ogrzewają się, a gdzie komin jest, jako to 
w kuchni, wkoło jak Cyganie obsiądą. Mechanik rano przyszedłszy przyniósł 
szkła. Te dobrze prezentowały, jedne na dalej, drugie bliżej, te oddał i dekla-
rował jeszcze dać szkło, które na mile dosięgnąć miało i rzeczy na najwięk-
szym stole reprezentować i kilkunastu razem rysować. Odebrał według uczy-
nionej zgody pieniądze za całą machinę (4 zł). Miał dać też miarę wysokości 
machiny do tego dalekiego szkła. Kupiono takoż ostryg sto i cytryn (3 liw., 
18 sol.) i ludziom tygodniowe wypłacono (5 liw., 10 sol.). Po południu [k. 77] 
kupiono jedną flaszę Spiritus Vini, drugą Rozolii Anizy (1 zł 5 liw. 8 sol.). 
Różni kupcy przychodzili, kupiono też pięć par pończoch skórzanych, skar-
petki do tych niciane, jedne rękawiczki, sztybletki (4 zł, 8 liw., 10 sol.). Wie-
czorem w karty romenpiket grali.

19  LUTEGO 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ranny czas trawili patrząc przez cameram obscuram na płyną-
cych kanałem, wysłano jednak dla kupienia ostryg 270, kupiono takoż moź-
dzierzyk i pleciony kosz do ułożenia drobiazgów (20 liw.). Na obiedzie 228 
ostryg serowych i pieczonych jedliśmy. Po obiedzie na lekarstwo galon jeden 
kupiono rumu (14 liw.), którego wieczorem w ponszu próbowano. Takoż 
stołowego wina i Allearico kupiono (5 liw., 10 sol.). Trudno było dostać 
proszku halskiego na zgagę, w domu niemieckim dostano dawniej jedną, 
teraz drugą flaszeczkę. Tę drogo zapłacić trzeba było (6 liw.), jedną jeszcze 

obstalowano. Wieczorem w romenpiket grą zabawili. Przybył kapitan rodem 
z Mediolanu, z Wiednia, stanął w tej lokandzie. Cały ten dzień lubo bez wia-
tru mróz utrzymywał,

20  LUTEGO 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

jednak dziś z rana śnieg troszkę pruszyć począł. Mróz trwał i 
pochmurno było, czasami na krótko pokazało się słońce, wiatr był większy 
jak wczoraj. Nabożeństwo czasu kazania w kaplicy zwyczajnej w parafialnym 
kościele odprawili. Powróciwszy z kościoła nadszedł z wizytą gospodarz z 
Parmy. Przybyła żona w nocy z czwartku na piątek, która pół piąta roku była 
jako baletniczka sławna przy theatrum w Warszawie. Listy przyszły z Padwy 
od księdza Franciszkanina i lokandiera. Po obiedzie przybył Polak, obywatel 
wenecki, na dyskursie cały czas trawili aż do godziny dziewiątej. Wieczo-
rem śnieg padać drobny począł. Cytryn dwadzieścia dwie kupiono (1 liw.). 
Mówił obywatel będący u nas, że na placu św. Marka w kramie, gdzie taba-
kę przedają, gondolarz z kapitanem wojsk weneckich powadzili się. Kapitan 
wziął za piersi gondolarze, ten toż samo kapitana. Kapitan uderzył gondola-
rza, ten wyjąwszy nóż z pochwy, gdyż takich noży najwięcej używają w We-
necji ludzie, ciął w głowę kapitana i uciekł. Tegoż przytomni ludzie nie znali 
i nie złapali. Szlachta niektórzy po karnawale w Wenecji za pozwoleniem 
rzeczypospolitej wyjechali na koniec karnawału do Mediolanu1. Węgierski 
wygrał w Mediolanie kilka tysiąc złotych, będący w Wenecji ogranym, gdzie 
karnawał w sobotę przed pierwszą niedzielą postną kończy się, gdzie na re-
dutach wiele pieniędzy przegrali, którzy z sobą mieli pieniędzy zapłaciwszy 
powrócili, drudzy aż do Wenecji przysłano zabawili, inni klejnoty z Wenecji 
sprowadzali w zastaw dając. Słychać było, że na przyszły rok nie miał żaden 
otrzymać pozwolenia. [k. 77v]

1 Mediolan – miasto i gmina w północnych Włoszech, stolica prowincji Mediolan i regionu 
Lombardia. Położone na północno-zachodnim skraju Niziny Padańskiej pomiędzy rzekami Ticino, 
Adda, Po i Alpami.
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21  LUTEGO 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cały dzień śnieg mokry padał, chodzić źle było dla śliskości. 
Drew nie stało, więc kupiono karry, jest to miara siedem i pół a sol. pięćdzie-
siąt pięć, z przywiezieniem i zniesieniem kosztowały (1 zł, 1 liw., 17 sol.). Od-
pisano do Padwy gospodarzowi przez pocztę na ks. Franciszkanina i posłano 
punkty do kontraktu. W domu cały dzień bawili, wieczorem w karty grali. 

22  LUTEGO 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Całą noc śnieg padał aż do godziny dziesiątej, przed połu-
dniem trochę ustał. Po schodach mostowych zaraz poczęto zrzucać śniegi i 
przechodzącym naprzykrzać się o zapłatę. W południe znowu zaczął padać 
deszcz z śniegiem, z godzinę padał i przestał. Kupiec przyniósł potrzeby, 
zapłacono (19 zł). Wina słodkiego do piołunu i trzy uncje herbaty nazywano 
ją przednio holenderską, takoż buteleczkę lawendowej wódki, dość podłej, 
a marsylska być miała (7 liw., 6 sol.). Obstalowano też wino już do Padwy 
(1 liw., 10 sol.). Wieczorem w karty grali.

23  LUTEGO 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nadspodziewanie w nocy wypogodziło się i przy mrozie po-
goda służyła. Przybył z rana z wizytą WJM ks. Szaniawski, opat wąchocki, 
kanonik krakowski do JW pana. Miał znowu powtórnie przybyć po połu-
dniu. Po obiedzie JW pan popłynął do niego. Stał w oberży pod znakiem 
królowej angielskiej. Zabawiwszy trochę powrócili, za gandulę (2 liw.). Nie 
bawiąc przybył powtórnie do nas w interesie. Zabawiwszy ze dwie godziny 
wieczorem odszedł, a my ten wieczór przepędzili grą w karty.

24  LUTEGO 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana przyszedł na pożegnanie WJM ks. opat i po kawie i 
sprawionym interesie odszedł. Miał wraz zjadłszy ranny obiad popłynąć od 
Padwy, gdzie rzeczy swoje zostawił i stamtąd Vetarina nająwszy jechać do 
Rzymu. Przybył też z rana gospodarz lokandy od Trzech Koron z Padwy, 

u którego sześć pokojów zamówiono. Z tym kontrakt uczyniono, wszystkie 
rzeczy należące do kuchni przystawić to jest naczynia i inne punkty, bieliznę 
do stołu, łóżka potrzebne i meble do pokojów etc. etc. Na miesiąc zgodzono 
po złotych osiem. Po obiedzie mechanik przyniósł szkła do camery obskury i 
pokazał jak machina ma być wysoka1. Próbować szkło jak daleko (naprzeciw 
słońca trzymając szkło) jasny blask widzieć w wielkości szóstaka, tę dystans 
przemierzyć, potem machinę mierząc od rurki, gdzie szkło jest włożone do 
środka sześć cali, a potem na dół w równości, tę miarę dystansu, którą miało, 
szkła blask jasny przeciw zaś słońcu blask próbując powinno być na ścianie 
tak wielki jak szkło jest jasne, i to spacją na czworo, czyli cztery razy mul-
tiplikować, i tak wysoką zrobić machinę. [k. 78] Tegoż dnia kupiono wina 
stołowego (2 liw., 10 sol.) i ludziom tygodniowe zapłacono (5 liw., 10 sol.). 
Wieczorem w karty grali.

25  LUTEGO 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogoda wytrzymywała i mróz dobry tak że na dachach śnieg 
nie bardzo topniał. Trochę tylko, gdzie słońce dobrze przygrzewało. Dziś 
święto było św. Macieja Apostoła. Nabożeństwo w kaplicy w zwyczajnym 
kościele odprawili. JW pan nie był w dobrym zdrowiu, wewnątrz czuł sła-
bość i jakąż indyspozycję żołądka. Kupiono trzysta ostryg, kalendarzyk i cy-
tryn osiemnaście (7 liw., 7 sol.). Krawcowi zapłacono za robotę i niektóre 
potrzeby kupione dnia wczorajszego (7 zł). Po obiedzie ksiądz chodził do 
proboszcza parafii św. Apostołów z obligacją, żeby testimonium2 dał o zacho-
waniu się przez przeciąg zabawy w jego parafii, gdyż tego instrument dany 
w kancelarii patriarchalnej dany opiewając potrzebował i w tychże kancelarii 
obediencję zatrzymano do oddalenia się czasu z Wenecji. Grzeczny tenże 
proboszcz i uczciwy. Rezydencję wygodną, pokoje piękne, ale bez kominów, 
zimne. Sam z księżmi w kuchennej izbie przy kominie grzeli się. Częstował 
kiędza kawą i winem. W wieczór w karty do późnej pory graliśmy.

1 Na prawym marginesie: Sposób machiny camera obscura.
2 Świadectwo, zaświadczenie (łac.).
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26  LUTEGO 1780 , SOBOTA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana poczęło się chmurzyć, jednak pogoda była. Popłynęli-
śmy dla widzenia kościoła nazwanego Mariae Salutis1, który ex voto2 czasu po-
wietrza uczynionego senat potem wymurował. Przy nim są księża chodzący 
jak pigrowie congregationis de Somasco Instituti a S. Hieronymo Emiliani de Somasco3. 
Rezydencję mają wielką, kościół ten jest piękny, jasny, strukturą osobliwszą. 
Sam kościół jest okrągły, mający sześć kaplic, trochę wypuszczonych i tyleż 
ołtarzów, kolumny idą wkoło tak że na dole jak ganek jest uformowany, a 
środek próżny. Malowania w obrazach osobliwsze statui marmurowych ro-
botą przednią wiele. Z tegoż kościoła okrągłego w środku poczyna się pre-
zbiterium, te jest strukturą krzyż wielki. Ołtarz w środku, a za nim obszerny 
chór. W ołtarzu obraz Najświętszej Panny przez Łukasza świętego malowa-
ny. W chórze też piękne malowania są. Z podwórza przyozdobionych wielu 
statuami widok czyni wspaniały nad dużym kanałem schodów marmuro-
wych długich w okrągłości mający wiele. Potem popłynęli na plac św. Marka 
i w kościele mszę słuchali. Obraz też był otwarty Najświętszej Panny, także 
malowany przez św. Łukasza. Potem po placu chodziliśmy i daleko w miasto 
ulicami. Niektóre od kupców kupiono rzeczy, kałamarzyk, flakoniki, taba-
kierki etc. Wydano (6 zł, 12 liw., 5 sol.). [k. 78v] Przy moście jednym siedliśmy 

1 Salutis – wybawienie (łac.). Bazylika Santa Maria della Salute (także nazywana Chiesa della Salute 
lub krótko La Salute) – wenecka bazylika mniejsza. Została zbudowana, zgodnie z dekretem senatu 
podpisanym przez dożę Nicolò Contarini z 22 października 1630 roku, jako wotum dziękczynne po 
zakończeniu epidemii dżumy, która pozbawiła życia ok. 1/3 mieszkańców miasta. Bazylika została 
usytuowana nad Kanałem Grande obok budynku morskiej komory celnej Dogana di Mare. Baro-
kowa budowla została zaprojektowana na rzucie ośmioboku otoczonego arkadami i zwieńczona 
kopułą ustawioną na bębnie. Kościół otacza sześć kaplic. Prace rozpoczęto we wrześniu 1631 (po 
zakończeniu epidemii) a zakończono w 1681. Konsekracja odbyła się 9 listopada 1687. W kościele 
umieszczono obrazy Tycjana (obraz ołtarzowy – Święty Marek na tronie wraz ze świętymi Kosmą, 
Damianem, Sebastianem i Rochem) i Jacopo Tintoretto (Wesele w Kanie Galilejskiej), przeniesione 
z kościoła Santo Sprito. W Wenecji w dniu 21 listopada, rokrocznie odbywa się uroczysta procesja 
dziękczynna za zdrowie miasta. Prowadzona jest po specjalnie przygotowanym pontonowym pomo-
ście, z placu św. Marka przez Kanał Grande do kościoła Santa Maria della Salute.
2 Ze ślubowania (łac.).
3 Dosłownie: kongregacji z Somasko założonej przez świętgo Hieronima Emiliani z Somasko 
(łac.). Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków, albo Zgromadzenie Ojców Somasków, 
którego założycielem był święty Hieronim Emiliani, Wenecjanin (1486–1537).

do gondoli i popłynęli do mostu Realto1, gdzie wysiadłszy przez most prze-
szli i potem do domu popłynęli. Za gondolę zapłacono (4 liw.). Po obiedzie 
też kupiono wina słodkiego i za zgubioną latarnę przeszłemu gospodarzowi 
drugą odkupiono, tamtą lokaj w loży zapomniał w theatrum św. Cassiana i te-
goż dnia zaraz dopytywano się przy wychodzeniu. Już dopytać się nie było 
można (14 liw., 10 sol.). Wieczorem znowu w karty graliśmy, o godzinie dru-
giej zaczął śnieg padać i padał ten dzień i noc prawie całą. 

27  LUTEGO 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wypogodziło się, ale jednak pochmurno było. Z scho-
dów mostowych zawsze śniegi ludzie zrzucali, ale za to ludziom przecho-
dzącym naprzykrzali się, takoż pod naszą kamienicą gandularze ogień paląc 
i wkoło obsiadłszy grzejąc się przechodzącym uprzykrzali się na drwa pro-
sząc (11 sol.). Nabożeństwo w kościele i miejscu zwyczajnym odprawiliśmy.  
W domu bawiliśmy tegoż dnia. Po obiedzie przyszedł Polak, wenecki obywa-
tel, dyskursem różne opowiadając zwyczaje i ustawy weneckie. Zabawił do 
wieczora, którego potem grali w karty. Kupiono wina (2 liw., 10 sol.).

28  LUTEGO 1780 , PONIEDZIAŁEK.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wieczorem wczoraj niebo wypogodziło się i gwiazdy świeciły 
przy dobrym mrozie, a dziś jasny i pogodny dzień był, mróz utrzymywał. 
Rano poszedł ksiądz do Castellu do kancelarii patriarchalnej po swoje testi-
monia, które musiał zostawić, gdy otrzymał pozwolenie odprawowania mszy 
świętej w Wenecji. Odebrał je oraz z zaleceniem, że się dobrze sprawował 
przez czas zabawy w Wenecji. Drew znowu nie stało. Kupić musieli, ale dro-
żej jak innych czasów. Miara karry za liw. trzy kupiono karry dziesięć i pół, z 
przywiezieniem i zniesieniem zapłacono (1 zł, 13 liw., 13 sol.). Także suchych 
tartofli rzymskich, które czarne są, kupiono funt (1 zł, 1 liw.) i na próbę drob-
nych suchych grzybeczków (10 sol.), z których czasu obiadu sos do kaczki 

1 Most Rialto – jest jednym z czterech mostów na Kanale Grande w Wenecji. Jest to najstarszy 
most na kanale. Pierwszy most pontonowy wybudowany został w 1181 roku, zastąpiony w 1255 
mostem drewnianym, a w 1591 mostem kamiennym.
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dzikiej sporządzono, ale żadnej nie mieli osobliwości. Po obiedzie że pogoda 
służyła, popłynęli gandulą dla obejrzenia Wenecji, gdzie jeszcze nie byliśmy. 
Popłynęli wielkim kanałem w prawą stronę od naszej lokandy i wstąpili do 
kościoła księży Karmelitów Bosych1. Ten kościół nie jest wielki, ale wca-
le piękny, ściany i kolumny wszystkie polerowane marmurowe, strukturą 
tak kościół, jak i ołtarze piękną, wcale kościół kosztowny dla wnętrznej 
ozdoby. Potem popłynęli tym dużym kanałem, a wyszedłszy za miasto w 
prawo koło miasta, ogrodu księży Franciszkanów idque Bernardynów u św. 
Joba i weszli do kanału królewskiego koło kościoła św. Joba. Długo tym 
płynąc kanałem udali się w lewo i wyszli na lagunę z drugiej [k. 79] stro-
ny miasta, aż ku arsenałowi przypłynęli i weszli do kanału idącego podle 
cerkwi ruskiej i pałacu nuncjusza papieskiego. Wypłynęli potem na morze 
przy Szklawonach, gdzie okręty stały w różnych miejscach. Były inne duże  
o 18 armat, drugie mniejsze, inne jak szmagi. Przybyli aż ku placowi św. 
Marka i dalej udali się do wielkiego znowu kanału, tym płynęli aż do domu. 
Różnych przez tę drogę napatrzyli się pałaców, ale wszystkie staroświecką 
strukturą, jednak drugie w wielkiej obszerności. Za gondolę (3 liw., 10 sol.). 
Dwie dobre godziny bawili. Już słońce zaszło, jak powrócili. Wieczorem 
w karty grali. Mieli in crastinum znowu jechać z rana, ale na gardło JW pan 
zapadł, więc odmieniono. 

29  LUTEGO 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nadeszły listy z Królewca od JMP komisarza de data 1 Februarii 
[1 II 1780], a p. Skwieczyńskiego dawną datą. Pan komisarz znajdował się w 
Królewcu. Doniósł, że towary nie popłacają, pszenicę sprzedał p. Gramac-
kiemu i potaż temuż miał sprzedać. Tegoż dnia obstalowano kawę, cukier, 
świece różne i kupiono czarnej kitajki, rękawiczki i rybną łuskę, kilka też 
drozdów (1 zł, 14 liw., 16 sol.), takoż wina stołowego (2 liw., 10 sol.). Poczy-
nali się do Padwy wybierać. JW pan rano brał rebarbarum, obiadu nie jadł, 

1 Kościół Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu (Santa Maria di Nazareth) – w dzielnicy Canna-
regio, konsekrowany w 1705 roku, zamieszkiwany przez Karmelitów Bosych. Wybudowany w stylu 
późnego baroku weneckiego.

ale na wieczór z ptaszków rosół i pieczeni kawałek na spirytusie przyprawio-
no. Wieczorem o godzinie dziewiątej pokazał się wielki i długi obłok czerwo-
ny i jasny, od wschodu słońca idący na północ i widziany był aż do pierwszej 
po północy godzinie, jasność czerwoną wielką czyniący. 

1  MARCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana odebrano od kupca kawę. Kawy funt à dwadzieścia 
dziewięć soldów funtów czterdzieści, cukru funtów czterdzieści siedem uncji 
cztery à soldów trzydzieści trzy, takoż nocnych świecy woskowych funtów 
dziesięć uncji sześć à trzydzieści dwa soldy (8 zł, 1 liw.), także herbaty ku-
piono funt holenderskiej (18 liw.). Dla ciekawości rybkę kupiono, tej forma 
była jak gwiazda, ślimaczków kilka (15 liw.). Dziś w Wenecji zaczynał się rok 
1780, gdyż zawsze na ausztukach lub dokumentach jakich od pierwszego ja-
nuarii rok wyrażano 1779/80, na przykład ten rok jak jesteśmy w Wenecji, a 
już w dniu dzisiejszym pisano zwyczajnie r. 1780; ten dawny ma być zwyczaj. 
Kamerdyner kupił drozdy (3 liw., 17 sol.), te zachowano na dzień jutrzejszy. 
Takoż kupił pięknych i dużych cytryn trzydzieści (1 liw., 10 sol.). Po południu 
posłano zapłacić teriakew, za funtów dwanaście dano (3 zł, 9 liw.). Takoż za 
lekarstwa dla lokaja brane (1 zł). Przyniesiono próbkę herbaty dobrej, ale 
uncję ceniono po liwrów cztery. Barkę do Padwy szukano, żeby wywiedzieć 
się, co zechcą. Zaceniono złotych trzy. Wieczorem w karty, których trzy gry 
malutkich kupiono (2 liw., 5 sol.) grali. [k. 79v]

2  MARCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po ulicach, gdzie jak ryneczek jaki plac był, theatra małe widzia-
ne były, u góry otwarte w różny sposób budowane, dwie czyli trzy osoby 
malowane, z desek wyrzynane stały, w niektórych miejscach rakiety przypra-
wione. Pytano się co mają znaczyć, aż powiedziano, że babę będą piłować o 
godzinie piątej. Takoż linki były od dolnego okna kamienicy aż do szczytu 
naprzeciw kamienicy i figurka siedząca na wózeczku na tych dwóch linkach. 
Ta miała w górę po nich jechać i znowu na dół, jak było w tłusty czwartek, co 
żyjący człowiek czynił. Od botu aż na wieżę to igrzysko czynili, że pół postu 
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odeszło! Posłano kupić herbaty, tej przedniej, trzy uncje. Ustąpił za trzy liwry 
i aleksandryjski rebarbarum (19 liw.), takoż jeszcze jedne rybę gwiazdę, jeża 
morskiego, konika rybę, ślimaczków różnych, muszelek i rózeg od koralów 
etc. etc. (7 liw., 15 sol.). Po obiedzie był winszując szczęśliwą podróż JM 
ks. proboszcz od kościoła św. Apostołów, w którego zostawaliśmy parafii, 
a że w kościele dzwoniono dla zwołania ludzi, że do chorego iść miał cum 
sancti ssimo, odszedł do chorego cum sanctissimo. Processionaliter chodzono i 
dlatego dzwoniono na ludzi, który czas ma, żeby do kościoła przybył. Po-
tem drobiazgi układano, wieczorem w karty grali. JW pan już trzeci dzień 
płukanie brał, gdyż gardła ból cierpiał. Wieczorem mgła była, a w nocy 
trochę deszcz padał.

3  MARCA 1780, PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kupiono muszli trzysta, ostryg tyleż, a dużych arselanów [s] 
pięćdziesiąt, takoż pająka umyślnie dla skorup mających, cytryn sto trzydzie-
ści sześć, po soldzie jedną (1 zł, 1 liw., 6 sol.). Takoż odebrano obstalowano 
cztery pary białych pończoch skórzanych i zegarki dwa z reparacji czyli chę-
dożenia, kluczyk do zegara stołowego, który kazano zrobić (1 zł, 20 liw.). 
Czasu obiadu opowiedziano, że prokurator Mocenigo, który na ten urząd 
w tym roku był obrany, jeszcze był posesji nie wziął (gdyż w aprilu dopiero 
miał wyjeżdżać), umarł wieczorem. Ogłaszały w wielu kościołach dzwony 
śmierć jego. Przed samym obiadem zgodzono barkę do Padwy za liwrów 
pięćdziesiąt pięć i na rękę wziął liwrów osiem. Przybierać się do podróży 
mocniej poczęli się, gdyż w niedzielę rano jechać umyślili. Wina czerwone-
go i stołowego kupiono (5 liw., 10 sol.). Tegoż dnia kupiono do wizyt bilety 
różnego wyobrażenia drukowane (4 liw., 10 sol.). Wieczorem grali w karty. 

4  MARCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano i dzień cały układali rzeczy. Zapłacono wzięte wina do 
Padwy stołowe alcatico i słodkie, takoż dwie boce rozolii (7 zł, 13 liw.). Ku-
piono na konchy1 kosz, a drugi na ostrygi, których czterysta kupiono i inne 

1 Koncha (łac. concha) – muszla.

potrzebne rzeczy, kłódki, octu, świeczki, sera (1 zł, 10 liw.) [k. 80] Po połu-
dniu przyszła barka i rzeczy znosić zaczęto. W tym samym czasie przybył 
JM ks. proboszcz kościoła św. Apostołów z wizytą na pożegnanie jak rzeczy 
zniesiono. Barka, że przy burcelly stała florenckiej pocztowej, która w nocy 
odchodzić miała, nie chciała na tym miejscu nocować oraz że na tym miejscu 
przewozili się i różni nadchodzili ludzie. Na drugą przeprawiła się stronę i 
przy botach na środku nocowała. Lokaj przy rzeczach spał. Wieczorem go-
spodarzowi zapłacono za dni trzydzieści trzy po liwrów trzydzieści sześć, 
soldów osiem, było z nim trochę trudności, rachował miesiąc ile miał dni 
dwadzieścia dziewięć, takoż dopłacono za wino etc. (58 zł). Kucharzowi i 
angielczykowi lokajowi kuchcikowi też dano dyskrecji. 

5  MARCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano układano pościele. Lubo wczoraj wieczorem deszcz pa-
dał, jednak rano lubo pochmurna pogoda była z mgłą, po siódmej godzinie 
poszli na mszę świętą. Po tej pożegnali się z ks. proboszczem. Pościele po-
znoszono, służącym dyskrecji dano (2 zł, 10 liw.). Po kawie czterdzieści minut 
na dziewiątą godzinę wypłynęli kanałem wielkim zwyczajną drogą do Padwy 
koło kościoła św. Teresy księży Karmelitów Bosych1, potem długą laguną 
koło Wenecji. Napadli znowu rewizorzy jak morscy łotrzykowie. Rewidować 
nie chcieli, ale pieniędzy, więc dano (3 liw.). Dalej płynąc ku wyspie, na której 
klasztor tylko i kościół, przed tym w tym klasztorze mieszkał św. Laurentius 
Justinianus, a po zniesieniu zakonu, którego był fundatorem, Karmelici Bosi 
otrzymali i trzymają. Raz był kościół i klasztor zgorzał, tylko kaplica między 
ogniem ocalona została. Na lagunie wiele botów, z których ryby łapano, w 
różnych było stronach. Kilka barek płynących do Wenecji spotkali. Godzinę 
i minut dwadzieścia siedem płynęli laguną, aż przybyli do rzeki nazywającej 
się Brenta Fuzyna2. Przy brzegu jest austeria, takoż poczta, gdzie parę koni 
do ciągnienia barki wzięto. Tą Brentą płynęli. Koło brzegów pola jak poletka 
ciągłe, obsadzane drzewem i winem, tak przez pola, jakby miedzą i koło rzeki,  

1 Kościół Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu (Santa Maria di Nazareth) – zob. j. w.
2 Fusina – wieś położona przy wyjściu Kanału Brenta, naprzeciwko Wenecji.
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miejscami budyneczki, ale mizerne. Potem przypłynęli do Moroncano1, gdzie 
śluza jest. Pierwej jedną wypuszczając podwyższoną wodę, otwierają wrota. 
Jak się otworzą, statek wnidzie do środka, gdzie z ciosanego kamienia jak sa-
dzawka jest. Drugie potem przednich wrotach upusty otwierają, gdyż woda 
jeszcze wyżej jest podniesiona. Jak woda poczyna bieżyć, tak te pośledniejsze 
wrota zamykają się. Jak w tej, jak w sadzawce zrówna się woda z górną, wro-
ta się otworzą i dalej płynąć można. Za tym niedaleko jest na lewej stronie 
młyn. Ta wieś takoż przy brzegu daleko ciągnie się, gdzieniegdzie rozrzuco-
ne domki i folwark jeden był. Potem nastąpiła wioska Malkontenta2, potem 
pałace Marcelli, Tuskanni i wiele innych. [k. 80v] Przed godziną dwunastą 
zaczęliśmy przyprawować obiad, cielęcą pieczeń na kuchence na barce, a in-
dyka na spirytusie. To smaczno zjadłszy wyszli na przód barki dla widzenia 
różnych pałaców, gdyż przed Mirą3, wsią dużą, gdzie kościół był i takoż śluza 
druga, wiele było pałaców. W Mirze takoż i poczta, koffehauz, austerie i trak-
ternia. Za Mirą pałace ciągnęły się aż prawie do Dolum, gdzie wieś wielka jak 
miasteczko i pałace są. Tam most i śluza wysoka, gdzie przeprawiwszy się ko-
nie odmieniono. Pałace nie tak częste były, tylko pola osadzane winem. Było 
kilka pałaców pięknych, osobliwie Pizani a Sztrade z obszernym i pięknym 
ogrodem, drugi Govanelli patriarchy teraźniejszego z ogrodem pięknym. 
Wiele też było oranżerii przy pałacach pełnych drzewek z fruktami. Wesoła 
była podróż dla różnych widoków. Była też wieś Fiezo4, gdzie kościół, ta już 
do Padwy należała. Kilka też mostów przebyli, Stradt, drugi Graecus etc. Ku 
Padwie zbliżywszy się, widzieli mury miejscami jeszcze dobre, wkoło i od-
legło ciągnące się. Znać było, że była dobrze ufortyfikowana, jak własnego 
miała księcia, gdyż anno 1200 circiter5 od Wenetów została podbitą. Minęli 
potem miejsce to, gdzie zwyczajnie barki przystępują, gdyż zgodzona była aż 
do młynów św. Jerzego. Znowu w miasto wpływając znowu przez śluzę prze-
prawiali się. Potem minąwszy kilka mostów daleko jednak od młynów stanęli,  

1 Moranzani – miejscowośc nad Kanałem Brenta, znajduje się tam tama wybudowana w latach 
1602–1609.
2 Malkontenta – miejscowość w prowincji Wenecja, podzielona na dwie części przez kanal Brenta.
3 Mira taglio – zob. j. w.
4 Fiesso d‘Artico – miasteczko w prowincji Wenecja, nad rzeką Brentą.
5 Około roku 1200 (łac.).

ILUSTRACJA NR 15. Kart 80 v rękopisu. BLAN, F17-14
15 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 80v lapas. LMAVB RS, F17-14
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jak mówili, że dla małej wody. Dalej płynąć nie mogli. Ks. Franciszkanin Co-
nventualium Reklewski penitencjarz w Padwie, Polak, będąc zobligowany, ob-
stalował fakinów1, którzy już czekali na nas, za czym o godzinie siódmej 
wysiadłszy poszliśmy piechotą, a fakini rzeczy wynosić poczęli. Stanąwszy w 
lokandzie w bliskości od kościoła św. Antoniego2, Pod Trzema Koronami, 
na wyższym piętrze pięć pokojów, na niższym jeden wzięli w posesję i roz-
lokowali się. O dwunastej prawie w nocy rzeczy nosić skończyli, gdyż trochę 
daleko było. Za barkę zapłacono oraz w podróży gratiskowie (2 zł, 19 liw., 
10 sol.). Fakinom też zapłacono (1 zł) i rozeszli się do spoczynku pierwej u 
gospodarza obiad jutrzejszy obstalowawszy.

Opisanie miasta Wenecji

Miasto to nie jest tak zbyt wielkie, gdyż widzieliśmy większe, 
ale że ulice i kanały nie są szerokie, przez to domostwa ścisłe są i szerokie, 
pomieszkań wiele. W tym mieście ma być małych wysep siedemdziesiąt dwie, 
ale kamienice łączą się z tymi, które na wodzie są murowane. Tych [k. 81] 
kiedy fundamenty z wody są wyprowadzone, połowa ekspensów całej kamie-
nicy lub pałacu rachują. Ulic jest bardzo wiele, tymi wszędzie można dojść, 
ale daleko obchodzić trzeba, daleko bliżej kanałami, które też wszędzie idą, 
gondolą przewieźć się można. Ulice są niektóre wąskie, że obok we dwóch 
nie można przejść. Koni ani karet nie używają, nawet lektyk czyli portantyn 
dla wąskiego przejścia używać nie mogą, gdzie ulice; są w wielu miejscach 

1 Fiakier – dorożkarz, woźnica, ale też pracownik, zatrudniony.
2 Bazylika Św. Antoniego w Padwie – największy kościół w Padwie. Wewnątrz znajduje się grób 
św. Antoniego Padewskiego. Dzisiejszy zewnętrzny wygląd Bazyliki jest w głównej mierze efektem 
trzech rekonstrukcji dokonanych w latach 1238–1310. Za życia Św. Antoniego w miejscu tym znaj-
dował się kościół Santa Maria Mater Domini, który dzisiaj pełni funkcję kaplicy Madonna Mora we 
wnętrzu Bazyliki. Obok kościoła w 1229 roku założony został zakon braci prawdopodobnie przez 
samego Świętego Antoniego. Po śmierci Św. Antoniego w 1231 r. w Arcelli na północy miasta, 
gdzie mieścił się Klasztor Sióstr Klarysek, ciało Antoniego, zgodnie z jego wolą, zostało przenie-
sione i pochowane w Santa Maria Mater Domini. Pierwsza rozbudowa Bazyliki do formy prostego 
kościoła franciszkańskiego jedno-nawowego z krótką absydą została rozpoczęta w 1238 roku, z 
czasem zostały dodane dwie boczne nawy. Wnętrze bazyliki, z uwagi na liczne rozbudowy, jest 
stosunkowo zróżnicowane. Stylowo Bazylika podzielona jest na dwie części: nawową i absydową z 
uwagi na odmienność typologiczną gotyku. Część nawowa jest przestronna, otoczona galerią, która 
okrąża również transept.

przez kanały murowane mosty. Są tych, rachują, czterysta pięćdziesiąt. W in-
nych miejscach do kanałów ulica idzie i ucina się, nie wiedzący wrócić się 
musi. Wielki zaś kanał, rozłączający na dwie części miasto, ma wielki most, 
nazywa się Rialto1. Po schodach na niego iść trzeba, okrąg pod nim, którędy 
przechodzą gondole i niektóre statki, w środku wysokości ma mieć botów 
dwadzieścia dwa, w okrąg siedemdziesiąt, szerokości czterdzieści trzy. Cały z 
kwadratowego kamienia marmurowego, z daleka fundamenty ciągną się, 
przez trzy lata go murowano, miał kosztować 250 000 dukatów weneckich. 
Na tymże moście różne rzeczy sprzedają, budy są z jednej i drugiej strony po 
dwanaście. Placów trochę obszerniejszych jest w tym mieście pięćdziesiąt 
trzy. Największy plac nazwany św. Marka między Prokuratoriami starą i 
nową, jest długi kroków dwieście osiemdziesiąt, a szeroki sto dziesięć, gdzie 
zawsze wielka moc ludzi z różnych nacji znajdują się przechadzający. Od ko-
ścioła św. Marka po prawej stronie wciąż kamienice idą, Prokuratorie stare 
nazwane, na dole wciąż jak ganek dla spacerujących, gdzie też różne kramy, a 
najwięcej, gdzie sprzedają gorącą kawę, czekoladę, herbatę, różne refreszady. 
Te kamienice do prokuratorów należą. Z lewej strony Prokuratorie nowe, na 
dole toż samo jak ganek, ale na górze adwokaci różni mają kancelarię, i bi-
blioteka2. Przy tej z początku od kościoła jest wieża św. Marka osobno stoją-
ca, trzysta trzydzieści botów wysoka, na samym wierzchu statua anioła, szes-
naście botów wysoki, z daleka od morza może być widziany. Z miasta ulicą 
dość szeroką idąc na plac jest jak bramka, na której jest zegar 24 godziny 
wskazujący i osoba stojąca metalowa każdą godzinę młotem wybija. Prosto 
tej bramy [k. 81v] ku morzu z lewej strony jest kościół św. Marka, dalej też z 
kościołem złączony pałac doży, gdzie też wszystkie sądy, rady odprawują się. 
Z prawej strony taż sama biblioteka i Prokuratorie nova ciągną się, gdzie jest 
mennica Ceka3 zwana. W środku między pałacem i mennicą plac takoż na-
zwany mniejszy św. Marka, trzymający długości dwieście pięćdziesiąt kroków, 
szerokości osiemdziesiąt, a ciągnie się aż do morza. Niedaleko brzegu stoją 

1 Most Rialto – najstarszy most wenecki nad Kanałem Grande. Pierwszy most pontonowy w 
tym miejscu zbudowano w 1181 roku. około roku 1250 zastąpiony konstrukcją drewnianą, a w 
1591 roku konstrukcją kamienną (most kamienny budowany był w latach 1588–1591).
2 Biblioteka św. Marka – budowana w latach 1537 – 1587 w stylu dojrzałego renesansu.
3 Mennica (tzw. La Zecchia) – gmach o masywnej, surowej formie, wybudowany w XVI wieku.
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dwie kolumny, na jednej lew z książką, a na drugiej statua św. Teodora. W 
pałacu jest w środku duży dziedziniec i dwie studnie. Wszystkie sądy i rady 
odprawują się, wiele dużych sal jest, gdzie z rana aż do południa pełno ludzi 
znajduje się, tak szlachty, jako też różnych ludzi, mających sprawy i wielu dla 
przysłuchania, naradzenia i widzenia się jeden z drugim. Na dolnym piętrze 
nieczysto trzymane jest, wiele smrodu znajduje się. Wiele jest w tym pałacu 
sal, ale jedna osobliwie duża, kiedy wielka jest rada, wszyscy nobili di Vene-
tiano zasiadają. Nazywa się sala del Maygior Consiglio, sto pięćdziesiąt botów 
długa, a siedemdziesiąt cztery szeroka, wiele pięknego mająca malowania. W 
środku przy ścianie, ale kilka schodami wyżej siedzi na wielkim krześle doża, 
a z boków sześciu konsyliarzy, po stronach znowu prokuratorzy, niżej trochę 
pisarze. Na stronie jednej jest obszerna jak ambona i można ją na drzwiczki 
zamknąć, wyżej podniesiona, ta służy dla znacznych przejeżdżających pa-
nów, chcących przysłuchać się im obradom. Cesarz będący w Wenecji był 
przypuszczony, ale książąt i grafów chcących puszczają. Za tym pałacem ka-
nał przegradza, za tym są karceres wielkie, gdzie za dwojakimi kratami więź-
niowie trzymani są na dole, w górze i pod ziemią. W górze idzie do pałacu 
ganek nakryty, którędy na śmierć osądzonych prowadzą do słuchania dekretu 
i wraz na [k. 82] pałacu egzekucja jest. W noc zaś wywieszają już zmarłe ciało, 
kiedy przeciw prawu publicznemu wykroczył i kartę ma przyszytą z napisem 
występku, ale wielu egzekwują potajemnie, że nie można dowiedzieć się, 
gdzie się podzieli. Grzebią ich wchodząc do kościoła św. Marka przed drzwia-
mi jak ganku. Są groby, poznać można, że kogo grzebiono, gdy z rana znaj-
dzie się kamień, nowe kitem wkoło zasklepienie. Arsenał1 wspaniały nad bra-
mą, którędy wchodzi się. Napisano dużymi pozłacanymi literami: Felix est 
civitas qua tempore pacis de bello cogitat2. Jest ten arsenał w końcu miasta nad 
morzem kanałem obwiedziony i murem opasany, ma wiele gotowych okrę-
tów, zbroi na 200 000 pieszych ludzi, 25 000 konnych, w gotowości dwa ty-
siące armat tak lądowych jak okrętowych. Codziennie jest robiących ludzi 

1 Arsenale – rozległe tereny otoczone grubym ceglanym murem z basztami, kolebka potęgi mor-
skiej Wenecji. Od 1104 roku mieściły się tu stocznie, przystanie, magazyny i różnego rodzaju zabu-
dowania gospodarcze – warsztaty, kuźnie i odlewnie.
2 Szczęśliwe jest miasto, które w czasie pokoju szykuje się do wojny (łac.).

tysiąc dwieście, na rok mają kosztu, jak mówią, na 500 000 dukatów wenec-
kich. Taką gotowość mają okrętów, że za cztery a najdalej pięć godzin ze 
wszystkim postawić mogą okręt, co już skutkiem pokazywano, gdy pewien 
król przejeżdżał. Zaczęli budować jak siadał do stołu, będąc tam częstowany 
i zaproszony na obiad, jak wstał od stołu, prezentowano ze wszystkim okręt 
skończony, takoż armatę w tym czasie ulaną. Takoż nad morzem jest kościół 
i kadedra patriarchy weneckiego pod tytułem św. Piotra de Castello1, gdzie 
też leży ciało św. Wawrzyńca Justyniana. Ten był pierwszym patriarchą we-
neckim, w roku 1451 obrany. Kościół św. Marka wyjęty spod jurysdykcji pa-
triarchy. Tego kapituła składa się z dwadzieścia sześć kanoników, nad który-
mi jest jeden dziekanem, ci od doży prezentę otrzymują. W Wenecji prócz 
tego kościoła są parafialnych, jak liczono, sześćdziesiąt sześć, klasztorów 
męskich czterdzieści, może jeden, panieńskich dwadzieścia pięć, szpitali sie-
demnaście. Pałace wszystkie prawie są nad kanałem większym, który roz-
dziela się, [k. 82 v] jako też i w inszych miejscach. Narachowano ich więcej 
dwóchset, ale mówią, że ich jest sto pięćdziesiąt, gdyż niektóre kamienice 
jak pałace są wspaniałe. Dom jest wielki jeden w kwadrat budowany wspa-
niały, nazywa się niemiecki, gdzie Niemcy wszystkie towary składają. W nim 
jest dwieście sklepów, w tymże domu nabożeństwo swoje protestanci odpra-
wiają. Trzech nobili veneciano mają pilność nad towarami, aby cło zupełnie 
opłacone było. Około miasta Wenecji więcej szesnaście wysp leży odle-
głych, z których zieleniny i różne wiktualia dostarczenie mają. Chioza2 po 
łacinie Claudia fossa, wyspa na której piękne miasto jest, gdzie biskupa mają. 
Ten pod władzą patriarchy zostaje. Z tej wyspy wiele soli dostarczają. Pale-
strina3 wyspa w ogrody obfituje. Giudeccia4 wyspa od Żydów imię ma, gdzie 

1 Kościół S. Pietro di Castello – zajmuje położoną za Arsenałem wysepkę Isola di S. Pietro. 
Historia kościoła sięga VIII wieku, swą obecną postać kościoł zawdzięcza przebudowie przeprowa-
dzonej w XVI wieku, wnętrze świątyni pochodzi natomiast z XVII wieku. Zawiera barokowy ołtarz 
główny.
2 Chioggia (łac. Clodia Fossa) – miasto w południowej części laguny. Od XV wieku siedziba 
urzędu celnego i urzędu ds. handlu solą w regionie całego Adriatyku.
3 Pellestrina – wieś w obrebie regionu Wenecji, główne miasto laguny.
4 Giudecca (Zudèca, Zuèca) – wyspa (lub raczej grupa wysp połączonych ze sobą) położona 
na południe od historycznego centrum Wenecji. Leży naprzeciw dzielnicy Dorsoduro, od której 
oddziela ją kanał – Canale della Giudecca. Administracyjnie Giudecca jest częścią Dorsoduro.
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dawniej mieszkali, ale do Wenecji przenieśli się. Mają w mieście osobne jak 
miasto1 i murem, i kanałem otoczone. Wyznaczone mają godziny do wol-
nego wyjścia. Na tej zaś wyspie są piękne ogrody, jest też jeden klasztor 
panien augustianek, dokąd damy weneckie po karnawale idą na pokutę, 
którym się podoba. S. Giorgio Maygiore2, św. Jerzego wyspa, należy księ-
żom Benedyktynom, tam mającym klasztor wspaniały i kościół, takoż i 
ogród. W kościele wielu dożów chowano. Do tego kościoła wiele razy 
w roku musi doża płynąć w asystencji na nabożeństwo. S. Helena3 wyspa 
to imię ma od św. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego. Funduszem tej 
jest kościół i klasztor księży Oliwetanów. Na tej wyspie pieką chleb dla 
weneckich żołnierzy. S. Erasmo4 wyspa wielka, gdzie obfitość rośnie wina 
i piękne są ogrody. S. Nicolao di Lido5 wyspa pięć mil długa, ale wąska, na 
której jest klasztor księży Benedyktynów6. Tam jest port morski i kastell 
dla ochrony galer. Na tę wyspę płynie doża w dzień Wniebowstąpienia 
Pańskiego na zaręczenie morza. Na tej wyspie cztery tysiące żołnierzy jest. 
Malamoco7, gdzie okręty przystępują pierwej, niżeli do Wenecji wpłyną. 
Lazaretto Vecchio8, na której jest dom wielki dla zarażonych czasu powie-
trza. Lazaretto Novo9 takoż dom wielki, izb sto mający, gdzie przypływa-

1 Ghetto Vecchio – dzielnica żydowska w Wenecji, powstała w 1516 roku, nazwa getto pochodzi 
od znajdujących się na tych terenach warsztatów ludwisarskich (ghetto – wł. odlew), tuż obok tej 
dzielnicy wkrótce powstała nowa – Ghetto Nuovo. Szczupłośc miejsca w tych dzielnicach wymu-
szała budowę charakterystycznych, wysokich sześcio – i siedmiopiętrowych domów.
2 S. Giorgio Maggiore – wyspa, zob. j. w.
3 Wyspa Świętej Heleny w pobliżu weneckiego Lido, nazwana imieniem św. Heleny, matki Kon-
stantyna Wielkiego.
4 Wyspa di Sant‘Erasmo to największa wyspa w lagunie weneckiej.
5 Lido to długa wyspa obok Wenecji. Długość wyspy to około 12 km.
6 Klasztor Benedyktynów i kościół pw. św. Mikołaja – opactwo Benedyktynów na wyspie Lido 
znane jest w źródłach od około 1053 roku.
7 Malamocco to niewielka miejscowość w gminie Wenecja, znajduje się w południowej części 
wyspy Lido.
8 Lazaretto Vecchio – wyspa Laguny Weneckiej, w pobliżu Lido w Wenecji. W latach 1403–1630, 
mieścił się tu szpital, w którym dbano o chorych podczas epidemii dżumy oraz leprozorium.
9 Lazzaretto Nuovo – wyspa na Lagunie Weneckiej zlokalizowana na początku kanału św. Era-
smusa. W średniowieczu funkcjonował tu klasztor Benedyktynów. Od 1468 roku, na mocy dekretu 
Senatu Wenecji, zadaniem wyspy jest zapobieganie infekcji. Znajdowały się tu specjalne magazyny, 
które były wykorzystywane do badania towarów podejrzanych o zainfekowanie przez zarazę. Tak 
samo ludzie zjeżdżający do Wenecji z całego świata musieli odbywać kwarantannę. 

jący od Turek muszą wysiadywać ludzie czterdzieści dni, niżeli do Wenecji 
będą puszczeni. Murano1 wyspa cała miastem zabudowana, gdzie rezydują 
biskup Insuli Torcello2 dla zdrowego tam powietrza, wielu szlachty wenec-
kich mają tam pałace, fabryka zwierciadeł i różnego szkła sławna. S. Mi-
chela3 mała wyspa, na której są księża kameduli. I wiele jest małych wysp, 
znajdują się jeszcze. Za zegarek złoty i inne rzeczy do konsumpcji i oso-
bliwości złotych (70 zł) [k. 83] 

6 MARCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z przyczyny późnego czasu, którego poszli do spania, długo 
na dzień leżeli. Pogodny i ciepły dzień był, od gospodarza niektóre porządki 
odbierano do wygody należące i od miary pokojów uczyniono, rzeczy 
rozłożono, gdzie które należały. Po obiedzie ks. Franciszkaninowi sto ostryg 
posłano, który też zaraz przybył z wizytą i zabawił do wieczora.

7  MARCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano posłano, żeby ks. Franciszkanin wstrzymał się ze mszą, 
na której potem byliśmy przed grobem św. Antoniego4 (1 zł). Po tej obej-
rzawszy kościół powrócili do lokandy. Obiad już tegoż dnia nie był obstalo-
wany, ale sami gotowali, który smaczniejszy był jak włoskiego gotowania. Był 
też zaproszony ks. Franciszkanin. Za wczorajszy gospodarzowi zapłacono 
oraz co dał świece i drewka (1 zł, 10 sol.). Według nowej recepty przysłanej 
z Królewca obstalowane są proszki, które wieczorem nadniósł. Obiad kosz-
tował oraz potrzebne rzeczy, wino, chleb, świece etc. (1 zł). 

1 Murano – mała wysepka położona na lagunie niedaleko Wenecji. Na wyspie jest wiele zabyt-
ków. Murano słynie z produkcji szkła.
2 Torcello – wyspa wenecka. Niegdyś stolica historycznej diecezji w Italii erygowanej w roku 640, 
a włączonej w 1818 w skład Patriarchatu Wenecji.
3 Sant Michele – położona 800 metrów od brzegu miasta Wenecji mała, prawie prostokątna 
wyspa, otoczona ceglanymi murami, w całości zajęta jest przez cmentarz – Cimitero Comunale. Na 
jednym z rogów wyspy znajduje się kościół S. Michele in Isola – powstał w latach 1468–1478 w 
stylu renesansowym.
4 Zob. Bazylika św. Antoniego w Padwie.
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8  MARCA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po mszy chodzili piechotą, gdyż piękne dni trwały. Lubo 
z rana mgła była, ale opadła. Do kościoła św. Justyny1 nie bardzo daleko od 
kościoła św. Antoniego drogą idąc podle klasztoru jest most, za nim ogród 
botanicus po lewej, a po prawej ręce pałacyk. Dalej, a potem po lewej ręce 
ciągnie się długi mur ogrodu, w którym takoż pałac w środku mający być 
piękny i wychodzi droga na plac, za którym jest kościół św. Justyny wielki 
i wspaniały, tak z wielkości, jako też kaplic, którego opisać doskonale nie 
można od razu, aż drugi raz się będzie, opisanie nastąpi. Tylko w kaplicy, 
gdzie mówią, że leży ciało św. Łukasza, wielkie zwijane na drągach dwa 
leżały tureckie dywany o szerokości kroków osiemnaście, a dwa mniejsze. 
Powróciwszy obiad jedli. Ks. Franciszkanin nie był na obiedzie, że trzymał 
z suchotami, ale po obiedzie przybył i zabawił do wieczora. Od gospoda-
rza należące rzeczy do pokoju i kuchni pod regestrem odebrano. Wieczo-
rem grali w bacyki [?]. Obiad postny kosztował z innymi rzeczami (18 liw.), 
gospodarzowi za miesiąc zapłacono (8 zł). 

9  MARCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana niektóre rzeczy do wetów kazano kupić (6 liw.). Przy-
szedł obstalowany furman, z którym chciano kontraktować karetę lub kola-
skę, kiedy potrzeba byłaby. Na dzień pretendował dwadzieścia cztery liry i na 
osiemnastu stanął i prócz tego stangretowi akomodacji chciał. Był też przed 
obiadem metr. Obiad z barszczem odprawili zabielanym, który ks. Reklewski 
Franciszkanin przez szesnaście lat nie jadł, ale na obiedzie będący smaczno 
jedząc przypomniał jego smak. Po obiedzie wysłano kupić drew. Kupiono 
dwa brassety twardych gałęzi, ale dość drogo, na jeden wóz włoski zabrano. 
[k. 83v] Ten wóz nie jest długi, a drabiny są rozłożone, iż koła idą pod dra-
binami. Ten wóz czterema wołami przywieźli. Faktorowi za drwa i zniesienie 

1 Bazylika św. Justyny w Padwie – wybudowana na przełomie V i VI wieku na grobie św. Justyny 
męczennicy z Padwy. Połączona z klasztorem Benedyktynów. Kościół został odbudowany po trzę-
sieniu ziemi w 1117 roku. W 1502 roku został rozebrany i na nowo zbudowany w latach 1532–1579.
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zapłacono (2 zł, 6 sol.). Przybył z wizytą ks. Franciszkanin exprovincialis1 Pian-
cola nazywany. Ten w Turczech idque2 Konstantynopolu był przez lat 12, dla 
którego od księgarza przywieźliśmy od niego do druku podane książki. Pięć 
różnych przyniósł w prezencie i ofiarował JW panu (2 zł). Był katechizm 
łaciński, drugi włoski, opisanie obyczajów tureckich, część Alkoranu i różne 
ciekawości. Powiadał też, że księża Jezuici mają dotychczas generała w Rzy-
mie, który po świecku idque ksiądz nosi się, jak zapłakawszy ubolewał, gdy 
list czytał o zniesieniu tych societatis3 i że zniesieni byli d. 16 Augusti [16 VIII], 
czyli publikowana w Rzymie bulla w dzień św. Rocha patrona w powietrzu 
morowym. Uczynił anagramma z tego patres Jezuita vera pestis vita4. Wieczo-
rem znowu w karty graliśmy. Rano jeszcze wczoraj wieczorem na expens do 
kuchni, aby potrzeby kupowano i tylko obiad gotowano prócz wina oraz i dla 
lokajów jak na długo stanie (3 zł, 7 liw.).

10  MARCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po wysłuchanej mszy świętej poszedł JW pan na plac5 będący 
przed kościołem św. Justyny. Jest to obszerny, gdzie przed tym bagno było, 
ale wysuszono. W środku wielka równina kanałem, ale jeszcze nie całym 
obmurowanymi ścianami, gdzie woda. Koło tego z jednej i z drugiej 
strony mają stać figury z kamieni wyrabiane, różnych kawalerów, którzy 
co znacznego uczynili. Jest też jedna brata króla angielskiego, dwie dwóch 
momów Wenecjanów, jednego architekta i matematyka, różnych profesorów 
etc., już stoi trzydzieści cztery, wszystkie są podpisane na drugich i tych 
imiona, którzy wystawić koszt łożyli. Jest też i postamentów cztery, na 
których mają być figury, jednak jeszcze połowa nie jest obstawiona. Około 

1 Były prowincjał (łac.).
2 Powinno być raczej id est – to jest (łac.).
3 Towarzystw (łac.).
4 Ojcowie Jezuici prawdziwe nieszczęście (zaraza, mór, zakała) dla życia (łac.).
5 Plac Prato della Valle w Padwie – to jeden z największych placów w Europie. Rozciąga się 
pomiędzy Bazyliką Św. Antoniego a Bazyliką Św. Justyny (patronki miasta).W jego centralnej części 
znajduje się wyspa Memmia otoczona elipsowatym kanałem. Po dwóch stronach kanału ustawio-
nych jest siedemdziesiąt osiem posagów sławnych postaci, które przysłużyły się miastu. Posągi 
mają różne wielkości zależnie od stopnia położonych zasług. Wśrod figur okalających rzekę można 
dostrzec postaci Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego.

kanału między figurami czyli statuami jest na trzy ćwierci wysoko murek z 
ciosowego kamienia od figury do figury. W środku na placu trochę odległo 
od kanału są kramy na jarmark budowane wciąż na koło, ale zbudowano 
ledwie trzecią część. Dalej jak kramy mają iść słupy. Nisko są zabite per 
modum1 fundamentów. Przy tych kramach są wystawy jak ganek drewniane, 
są dachówką okryte. Mosty cztery, jeden naprzeciw drugiemu, ze czterech 
stron mają być. Teraz są tylko trzy piękne miejsca na przechadzkę i dość 
wesołe powietrze mające otwarte. [k. 84] W jednej stronie tego placu opodal 
jest kościół św. Justyny, a ze trzech stron kamienice ciągną się, między który-
mi jest gimnazjum Amadei2, ale zniesione, kościół panien Kanoniczek Late-
ranensium, a za tym w kącie klasztor3, ten już nie wychodzi na plac. Takoż jest 
theatrum4. Wyszedłszy z tego placu byli w kościółku Panien Kanoniczek. Ten 
niewielki jest i nie bardzo ozdobny, wielki ołtarz Trzech Królów, drugie dwa 
ołtarze Najświętszej Panny i św. Katarzyny mizernie przyozdobione, a dwa 
drugie w bliskości drzwi wcale małe, jak w w framudze zdobione: mają mieć 
piękne antepedium z pereł kosztownie zdobione, ale tego nie widzieli. Po-
wróciwszy do domu przybył ks. Reklewski i obiad jedli. Drew znowu fakin 
przyniósł dwieście pęczków lubo nie obstalowano, jednak napaścią zapłaco-
no. Św. Jana chleba też kupiono (12 liw., 14 sol.). Po obiedzie z kamerą opty-
ką zabawiono. Potem poszli do kościoła św. Antoniego, gdzie wystawione 
były trzy kolce z korony cierniowej Chrystusa Pana, z przyczyny, że pacierze 
i mszę tegoż dnia były, Spinarum Christi Domini completorium5 z muzyką śpie-
wane było, potem panegiryk jak kazanie. Byli na nim też deputati ecclesiae6, 
czterech ich, którzy od senatu weneckiego obrani, władzę mają czyli opa-
trują ten kościół. Ci ceremonialnie zaprowadzeni byli do krzeseł stojących 

1 Na kształt, na modłę (łac.).
2 Uniwersytet w Padwie założony w 1222 roku, zorganizowany na podobieństwo Uniwersytetu 
Bolońskiego, ogólnodostępny dla każdego, kto chce na nim studiować. Główny budynek uniwersy-
tetu nazywany Palazzo del Bo pochodzi z 1493 roku. Wcześniej był tu zajazd pod bykiem, uczelnia 
przyjęła byka jako własny symbol.
3 Bazylika św. Justyny w Padwie – wybudowana na przełomie V i VI wieku na grobie św. Justyny 
męczennicy z Padwy. Połączona z klasztorem Benedyktynów.
4 Teatr Verdi w Padwie (też Teatro Nuovo)– wybudowany i uruchomiony w 1751 roku. 
5 Nabożeństwo o cierniach o cierniach Chrystusa Pana (łac.).
6 Deputaci (wysłannicy kościelni), (łac.).
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przy filarze naprzeciw ambonie. Z nimi też trzech Franciszkanów siedziało. 
Po kazaniu jeszcze kapela grała, a potem dano benedykcję i ludzie rozeszli 
się. Wieczorem znowu w karty zabawiali się.

11  MARCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny i ciepły służył. Furmana chciano drugiego 
stargować, ale na pół dnia nie chciał się godzić, tylko na dzień, ale liwrów 
osiemnaście zgodzono. Po obiedzie przyszedł ks. Reklewski. Przybyli potem 
z wizytą panowie Sobieniewski i Szaster z Krakowa bawiący w Padwie ucząc 
się medycyny, dążąc do doktorstwa. Wieczorem przybył metr, za którym kla-
wicymbał przynieśli. Dyskursem wieczór przepędzili. Dla prokuratora księży 
Marianów z dobroczynnej łaski JW pan dał, aby posłano do Rzymu (15 zł).

12  MARCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Toż samo dzień piękny służył, tylko w nocy były chłodne. Do 
kościoła św. Antoniego poszliśmy i nabożeństwo odprawili. Przed obiadem 
zgodzono portantynę za pół dnia za liwrów cztery, soldów dziesięć, na dwie, 
trzy godziny liwrów dwa i na trzecią godzinę obstalowano tych ludzi. Ksiądz 
Franciszkanin był na obiedzie. Po obiedzie byliśmy w kościele św. Justyny 
księży Benedyktynów, gdzie nieszpory były solenne. Te celebrował opat pon-
tificaliter1. Muzyka była liczna i dobra. Śpiewał też Gwadany kastrat już lat 
mający koło sześćdziesięciu. [k. 84v] Sławny to śpiewak był w Europie. Ten 
kawalerem jest od Rzeczypospolitej Weneckiej uczyniony, dla czego krzyżyk 
nosi, wielki też trzyma sklep różnych sukien i materii razem z bratem swoim. 
Pensję też bierze na rok czterysta dukatów. Czasami śpiewa, ale nie zawsze. 
Jedne solo śpiewał u św. Justyny, ale głos wcale gładki i dobry. Potem zaraz 
odszedł. Po nieszporach była procesja, na której relikwie nieśli, które w tym 
kościele znajdowały się, św. Benedykta statuę srebrną wpół osoby, drugą św. 
Justyny, obraz Najświętszej Panny, te po czterech w dalmatykach każde osob-
no nieśli. Inni księża obrani byli, którzy też przy nieszporach asystowali, jedni 

1 Szczególnie, uroczyście z oznakami władzy duchownej (łac.).

w rokietach trefionych, sześciu w dalmatykach, czterech w ornatach, siedmiu 
w kapach. Ludzi był konkurs wielki. Po szóstej skończyło się. Fakinowie 
jak JW pana przynieśli w portantynie, zapłaty nie były kontencji więcej nad 
ugodę pretendując (3 liw.). Wieczorem przybył z wizytą szlachcic wenecki 
Belgrado. Więcej godziny zabawił monsieur też Abba, który razem z nami 
szedł do kościoła i powrócił, trochę zabawił. Wieczorem dowiedzieli się, że 
w weneckim państwie nigdzie świeżego wieprzowego mięsa dostać nie moż-
na, tylko od pierwszego novembra aż do postu rżną wieprze, a potem przez 
rok cały nie rżną. My koło godziny dziesiątej do spoczynku poszli.

13  MARCA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Odmiana ciepłych nastąpiła dni, pochmurny był cały dzień 
i przez to chłodny. Rano JW pan był na mszy u św. Antoniego. M. Abba 
dziś lekcję zaczął. Dla lokajów na barwę szukano sukna szarego, ale te były 
wszystkie jasne, podjął się kupiec, że da według próbki ofarbować. Wzięto 
szarego łokci czternaście i trzy czwarte, żółtego łokci piętnaście á liwrów 
dziesięć, rasy żółtej dwadzieścia siedem, a białej łokci siedem, á liwrów je-
den, soldów czternaście. Płótna łokci dwadzieścia dwa á liwr jeden. Te szare 
sukna miał przystawić za dni dwa. JM ks. Reklewski będąc raz na zawsze za-
proszony na obiad, był na nim. Zasmakował sobie rosół polski. Wieczorem 
ks. Abba czyli stary nazywający się Bernard Scappa mediolańczyk, który jak 
w Wenecji byliśmy domesticus był u nas zawsze na obiedzie i aż do wieczora 
odprowadził nas też do Padwy. Pożegnał się, a rano miał barkę, która co 
dzień rano idzie do Wenecji, popłynąć. JW pan podarował jemu, z czego 
mocno był kontenty, na drogę (9 zł, 1 liw., 4 sol.), wziął salceson. Wieczorem 
w karty grali, o dziesiątej godzinie spać poszli.

14  MARCA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano znowu wypogodziło się i słońce świeciło. Ksiądz stary 
napiwszy się rozolji wpół do ósmej wyszedł na miejsce za miastem, skąd bar-
ka odchodziła wprędce mając znowu powrócić do Padwy. Na mszy św. byli-
śmy u św. Antoniego. [k. 85] Po mszy na placu przy kościele długo ciągnącym 
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się JW pan przeszedł się. Powróciwszy zastali list przysłany z Wenecji, który 
zależał był u lokandiera od piątku (6 sol.). Był od JP komisarza księżnej i JP 
Słuckiej i kopia listu i manifestu JM księdza proboszcza prenskiego nie pozwa-
lającego na komisję rozdzielenia parafii1. Potem JW pan odpisał do Królew-
ca. Za list na poczcie niewiele zapłacono (8 sol.) Po obiedzie JM ks. Reklew-
skiego zobligowano starać się o doktora nadwornego, dla czego wyszedł, aż  
wieczorem dopiero nadszedł, ale nie znalazł tego w domu, którego myśli. Po 
obiedzie też zgodzono godpodynię względem prania chust. Kamerdynerowi 
nie wystarczyły dane pieniądze na tydzień dla kuchni. Podał regestra i dodać 
na dni dwa do tygodnia trzeba było. 

15  MARCA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny, ale z rana słońce nie było jaśnie widziane, 
ale jak za dymem jakim. Każdego miesiąca były w Padwie dwa jarmarki na 
konie, woły, muły, osły, na wszystkie bydło. Jeden pierwszą sobotę miesiąca 
każdego, drugi każdego miesiąca dnia piętnastego. Więc dziś wiele prowa-
dzono bydła różnego na plac Pra de La Villa niedaleko św. Justyny kościoła. 
Po mszy s. byliśmy na tym placu, gdzie wielka moc wołów i krów była do 
sprzedania. Woły wstążkami przybrane wcale rodzeniu dobrego na nogach 
krótkich. Same jednako długie i wysokie, karku krótkiego, skóra pod karkiem 
wisząca, piękne woły duże i tłuste. Na innym miejscu owce bez rogów, takoż 
wielkie według proporcji. Na drugim miejscu świnie długie, na innym ko-
nie, a lepsze po stajniach stali. Było też mułów kilka, ale mizerne, takoż osły 
drobne, czyli małe i mizerne takoż, najwięcej jednak wołów wcale pięknych 
było. Obszedłszy wkoło powrócili do domu. (Po obiedzie kazano szukać 
czyli oznajmić furmanowi, że jutro kareta przyszła i do Albano jechać miano 
zwyczajem włoskim. Lubo był zgodzony na dzień za osiemnaście liwrów nie 
chciał jechać, chcąc trzydzieści sześć liwrów, przy tym bona manu2 sześć temu 
niedotrzymującemu umowę uczynioną in contra3 chciano pocztę nając, ale ka-

1 Fundatorami i dobroczyńcami parafii w Prenach byli Butlerowie z Pren i Miedzny.
2 Dosłownie: dobrą ręką, w rozumieniu: dobrowolnie (łac.).
3 Inaczej (łac.).

rety nie mieli, a chcieli dwa cekiny, kiedy o karetę postarają się, dawano czter-
dzieści liwrów, ale nie chcieli. Posłano gospodarza potem, żeby do furmanów 
poszedł, co uczynił i miał z rana przybyć do kontraktu.) 

16  MARCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano poznano, że u tego furmana był, gdyż nadszedł, który 
pretendował trzydzieści sześć liwrów i bona manu po długiej sprzeczce przy-
stał za trzydzieści cztery liwry, ale za to dał niewygodną kolaskę na cztery 
osoby i koni cztery chudych i dwóch ludzi, gdyż zwyczaj z forysiem jeździć 
(1 zł, 15 liw.). Ranny był obiad o godzinie dziesiątej, barszcz specjalny zabie-
lany i bigos hultajski prócz innych potraw. Po jedenastej wyjechaliśmy bramą 
Św. Krzyża za somaszkami [s], którzy dzieci edukują. Droga miejscami mo-
kra, a gdzie wyschła gruda była wielka, gdyż jak groblą rowami oprowadzo-
ną, wiele było domostw i kilka pałaców, z tych Mocenigo był najozdobniej-
szy, ale niewielki [k. 85v] Dwie mile niewielkie było do Abano1, w którym na 
początku prawie był pałac p. Morati, który w Korffie był na trzy lata guber-
natorem, a w pałacu doglądał pewny tylko jego nazywano Seniore Antoni. 
Do tego pałacu wstąpili dla widzenia. Z tyłu były pałacu ze dwóch stron 
schody kamienne, a z przodu, gdzie był ogródek szerokie szły schody. Z tych 
przez drzwi do sieni, którą nazywano salą, a wkoło w górze szedł ganek. Z 
tej sali były ze dwóch stron po dwoje drzwi i po cztery pokoje, z jednego do 
drugiego szły drzwi, że przez te cztery przeszedłszy pokoje drugimi wyszedł 
drzwiami i takoż na stronie drugiej, na dole była kuchnia i kilka izb, na lewej 
stronie dziedziniec duży, zabudowanie jak folwark, stajnie i zwyczajem wło-
skim stodoły. A z prawej ogródek warzywiany i oranżeria, w której grube 
drzewa cytrynowe jak dobre śliwy. Te w ziemi były w wazach mniejsze, cytryn 
wiele, ale drobne. Za pałacem pole kilku rzędami drzewem przesadzane i ob-
murowane. Ten kiedy przyjedziemy do Abano na kurację pałac nająć zamy-
ślono. Dalej pojechawszy na lewej stronie jest kościół, a przy drodze na pra-
wej austeria, gdzie mięsa i inne rzeczy sprzedają. Ciągną się dalej domostwa. 

1 Abano Terme (do 1930 roku jako Abano Bagni) – miejscowość i gmina we Włoszech, w pro-
wincji Padwa, w regionie Wenecja Euganejska, na wschodnim zboczu Colli Euganei. Miasto już od 
starożytności słynie z gorących źródeł siarczanych (temperatura do 85° C) i kąpieli błotnych.
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Potem jest znowu austeria, w której na dole są wanny kamienne w ziemi, w 
każdej dwa smoczki dla wpuszczania zimnej i ciepłej wody. Jedna wanna dla 
pospolitych ludzi, takoż w przymurowanie, gdzie mają być dla prostych ludzi 
wanny, na górze zaś kilka izb dla pomieszkania przybywających, przed karcz-
mą rynną wychodzi na lewej stronie woda ta gorąca. Dalej pojechawszy tro-
chę są cieplice te na prawej stronie długie zabudowanie, gdzie przegradzane 
są łaźnie, a tych jest dziewięć, dwie izdebki malutkie, gdy z wanny wynidą dla 
położenia się w łóżku. Jedna izdebka dla złożenia błot, gdyż i błotem okła-
dano, kiedy na defekt jaki potrzebowano. Z lewej strony zaś było pomiesz-
kanie izb piętnaście: siedem na dole i kuchnia, a osiem na górze, może że nie 
wszystkie do mieszkania były. Za tym zabudowaniem, gdzie wanny takoż ze 
dwoma smoczkami do wpuszczania wody i te wanny były kamienne w ziemi. 
Schodki takoż do wanny kamienne i jak krzesło wyrąbane. Za tym tedy za-
budowaniem w kilku miejscach źródła wody gorącej, tak iż para zawsze szła i 
ręki wytrzymać nie można było. Jedno źródło jak studnia obmurowane było, 
drugie tak z ziemi wychodziły gotując się ta odchodząca woda zostawowała 
po sobie biały kamień. Ten miejscami jak trawa skamieniała był figury. Dalej 
zaś odchodząc wpadała w rowy bite podle drogi. Dalej po prawej ręce stał 
młyn, na której takoż szła gorąca woda, tylko że z kół musiał często [k. 86] 
odrąbywać te białe kamienie, które ta woda formuje. Od Abano pod górą na-
zywającą się Mons Ostonis a po włosku Mortaton1. Mila włoska od Abano 
jest klasztor2, (ale to prosto jadąc). Księży augustianów jest to kongregacja, 
gdzie też same wody znajdują się, więc tam pojechali dla widzenia, a że niziną 
jechać nie można było dla błot, więc koło jednej góry musieli jechać i dwie 
mile włoskie drogi nadłożyli. Na tej górze był klasztor i kościół księży Oli-
wetanów3, a jak wiele klasztorów od lat dziesięciu posekularyzowano i z tego 

1 Monteortone – obecnie dzielnica Abano Terme, w prowincji Padwa.
2 Kościół pw. Matki Boskiej Zdrowia w Monteortone wybudowany został w latach 1427–1435 
na planie krzyża łacińskiego z trzema nawami w stylu późnego gotyku z elementami wczesne-
go renesansu weneckiego, obok kościoła jest klasztor Augustianów z renesansowym krużgankiem 
(obecnie Instytut Salezjański), a także cudowne źródełko. W kościele znajduje się grób ojca Simone 
da Camerino (założyciel klasztoru augustianów w Monteortone) oraz groby innych zakonników.
3 Klasztor i kościół Oliwetanów w Galzignano Terme (Padwa) – początki klasztoru sięgają 
1100 roku – powstał tu pierwszy budynek zakonny wybudowany przez Pustelników, budynki klasz-

wyniść musieli. Te górę z kościołem i klasztorem, takoż Abano musi być, że 
przed tym należało do tych księży, kupił jeden wenecki adwokat i z klaszto-
ru przerabiał pałac. Górę też zarosłą drzewem wycinał na winnice, na tejże 
górze były drzewa też oliwne. Piękny z tej góry był prospekt. Padwę dobrze 
widzieć było. Objechawszy prawie w koło przybyli do księży augustianów. 
Klasztor duży mają, przy tym złączony kościół, a po prawej stronie jak ka-
plica w ziemi. Tam weszliśmy po schodach, gdzie źródło wody, te na kuracji 
będący piją. Jest troszkę jak wolniona ciepła. Tej kilka szklanek wypiliśmy. To 
źródło jest prosto wszedłszy w skałę, po prawej ręce muru idzie woda jak ze 
smoczka, ale cieplejsza, w kamienne koryta, po lewej stronie takoż jest kory-
to napełnione wodą. Jest wymalowana osoba na murze człowieka ubogiego, 
któremu przyśniło się jakby Matka Najświętsza rozkazała jemu chorującemu, 
żeby poszedł na to miejsce i tam znajdzie źródło, z tego żeby pił wodę, a żył 
będzie. Ten ubogi poszedł i znalazł na tym miejscu na kamieniu leżący obraz 
Matki Najświętszej i źródło. A napiwszy się wody ozdrowiał. Na pamiątkę 
tego wymalowano tego ubogiego trzymającego obraz. Tę wodę nazywają de 
La Madona virgine. Ten obraz tam pokazywano w wielkim ołtarzu zamknięty, 
ale otworzono. Wiele też cudów doznają, osobno też w murze za szkłem cho-
wają ten kamień, na którym leżał obraz. Klasztor jest czworograniasty mający 
wirydarz dość obszerny, na dole klasztoru w jednej stronie od ogrodu mają 
cztery pokoje do najęcia, a z początku jest kaplica w mniejszym pokoiku. Za 
tymi przed ogrodem jest plac, gdzie dawniej były takoż pomieszkania jak zruj-
nowanych murów pozostałych daje się widzieć, to minąwszy przed ogrodem 
jest miejsce obszerne w środku przy ogrodzie jak sadzawka i wytryskająca z 
ziemi woda jakby się gotowała i gorąca leżała. Wiele podle szczecin znać, że 
parzyli wieprza, takoż i piór wiele. Naprzeciw budyneczek, ale że klucza nie 
mieli, gdyż ten zabrał, który arendował łaźnię, więc widzieć ich nie można 
było, ale mówili, że w prostym stanie znajdują się. Ogród mają obszerny i 
wysadzany. Obejrzawszy to powracali tąże drogą przez Abano koło nowego 
pałacu Seniore Horologio bardzo zachwalanego. [k. 86v] Lubo nazbyt nie był 
piękny, tylko trochę porządniej murowany. Przed pałacem tym stanęliśmy, 

toru i kościoła p. w. św. Jana Chrzcicila powstały w XIII – XIV wieku. Od XIV wieku mieszkali w 
nim Oliwetanie. Klasztor w 1771 roku został sprzedany na własność prywatną.
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który nająć mieli i z gospodarzem, który kariolką1 w kompanii był z nami 
pożegnali się i dalej do Padwy powracali. Trochę dobry deszcz zaczął padać 
jak dojeżdżaliśmy do Padwy, ale jak stanęli, większy padał. W Abano dyskre-
cji dali kamerdynerowi (5 liw., 10 sol.), że do tygodnia na czynsz nie wystar-
czyło dołożono. Ludziom też zapłacono (12 liw.). Tak teraz brali na tydzień 
i co przeszłego tygodnia im dano (1 zł, 10 sol.). Wieczorem w karty grali.

17  MARCA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano mgła była gruba, jednak wypogodziło się potem, słońce 
świeciło. Tegoż dnia uważano czyli udać się do tych cieplic Abano, czyli do 
innych udać się, gdyż to miejsce całe było zapadłe i nieporządne. Kupiono 
oliwy funt za soldów trzydzieści dwa zielonej, ale świeżej (1 liw., 12 sol.). Ten 
dzień w domu bawili, wieczorem w karty grali.

18  MARCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był i słońce świeciło. Z Wenecji przysłano list 
odebrany z poczty od p. Skwierczyńskiego z Królewca pisany 18 Februarii 
[18 II 1780]. Po mszy świętej byliśmy na wirydarzu jednym klasztora księży 
Franciszkanów conventualium2, gdzie pod wystawą wkoło idącą są mauzolea 
i groby zwyczajem dawnym na słupach jak duża skrzynia z marmuru stoją-
ca. Między innymi jest też na marmurze wypisane, że leży polski szlachcic 
p. Kański i pochowany przez JMC panów Firlejów3. Są i drugie mauzolea 
Polaków w kościele św. Antoniego, jedne p. Żalińskiego4, drugi p. Ponętow-
skiego naprzeciw sobie. Mają księża klasztor wielki, wirydarze są trzy, więc 
trzy kwadraty formują klasztor, korytarze szerokie, że rzadko ulica będzie tak 
szeroka, a starsi księża przegradzane ogródeczki, w których prócz kwiatów, 
sałaty, karafioli, brokuły zasadzone mają. Wieczorem w karty grali.

1 Kariolka – odkryty, jednokonny, dwukołowy pojazd pocztowy, służący do przewozu lekkich 
przesyłek pocztowych lub lekki jednokonny pojazd dwukołowy na resorach drewnianych, odkryty, 
wewnątrz zwykle obity skórą.
2 Zob. bazylika św. Antoniego w Padwie. 
3 Firlejowie z Dąbrowicy h. Lewart. Być może chodzi o Jana Firleja (zm. 1614) lub jego brata 
Piotra (zm. 1619), którzy w 1581 roku przebywali w Padwie. 
4 Adam Żaliński, zm. w Padwie w 1601 roku i tam pochowany, syn sędziego ziemskiego tucholskiego.

19  MARCA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny, lubo noce chłodne były z przyczyny imienin 
wydano. Rano przynieśli z Wenecji przez m. Abbę przysłane pięćset ostryg 
(4 zł) lubo jemu ze wszystkim w Wenecji zapłacono na flaszkę wina dano 
(10 sol.) Po obiedzie przybył z wizytą JMC p. Dębiński, starosta wolbromski 
młody1, zostający w naukach pod gubernerem p. Wąsowiczem, którzy daw-
niej byli w Bononii, a dla trzęsienia ziemi, które częste Bononia2 doświadcza-
ła, przenieśli się do Padwy. Byliśmy w kościele przed wieczorem św. Antonie-
go, gdzie była muzyka, a po tej Benedictio cum sanctissimo3, wiele też państwa 
było, jedni karetami, inni piechotą.

20  MARCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kupiono dla JW pana sukna de Vigonia na parę sukien, łokieć 
po trzy złote. Krawiec potrzebował łokci pięć i pół, a że podszewki spinadyn 
tegoż koloru nie można było dostać, aż dopiero kazano farbować i nie dekla-
rowali wygotować [k. 87] aż na przyszły tydzień, więc na święta krawiec zro-
bić nie mógł. Płótna jeszcze więcej potrzebował do barw dla lokajów. Sześć 
łokci żółtego przybrano. Przed wieczorem przybył z wizytą ks. Dominikanin 
Polak Franciszek4. Ten czwarty rok mieszkał w Padwie, ale dla nieupodoba-
nia tęsknił do Polski. Za pranie zapłacono. Kamerdyner wielki dość pokazał 
ekspens na kuchnię, skąd poznano, że drogo wszystko kupować musiał. 

21  MARCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień takoż był piękny, lubo chmurki przechodziły, ale potem 
wypogodziło się ze wszystkim, ale powietrze zimne było. Na mszy byliśmy u 
św. Antoniego. Dzień strawiliśmy na czytaniu książki, różnych opisanie miast. 

1 Dębińscy h. Rawicz. Starostą wolbromskim był nieznany z imienia Dębiński, dziedzic Szczeko-
cin, ożeniony z Krasicką, z którą miał syna. 
2 Bolonia (wł. Bologna lub Bononia) – miasto w północnych Włoszech, położona jest między 
Padem a Apeninami. Stolica regionu Emilia-Romania. 
3 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (łac.).
4 Zostawione wolne miejsce na nazwisko.
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O dwudziestej drugiej włoskiej godzinie, a naszej czwartej, byliśmy w kościele 
św. Antoniego, gdzie była expositio1 z muzyką grane completorium2, a potem so-
lenna procesja. Państwa i pospólstwa było wiele. Najpierwej szła za krzyżem 
konfraternia św. Antoniego w czarnych jak kapach i każdy na lewym boku 
miał metal i paskiem był opasany, ze świecami jarzącymi szli i za nimi srebr-
ny braciszek czyli ksiądz niósł crux, za nim parami i porządkiem zakonnicy, 
potem czterech w dalmatykach, czterech w kapach, czterech w ornatach, po-
tem asystencja. Przy sanctissimum baldachim bogaty nieśli szlachta padewscy w 
czarnych płaszczach i dużych perukach. Za sanctissimum szli prokuratorowie 
św. Antoniego świeccy, czterech w czarnych płaszczach, w perukach, przy 
szpadach, płaszcza brzegi mając dla bogatej podszewki odchylone, za nimi 
kapitan w purpurze jak noszą w Wenecji, gdyż tylko temu jest wolno i stułę 
na lewym ramieniu mając złotolitą. Za nim w płaszczach jak adwokaci, po-
tem parami przy szpadach w aksamitnych sukniach szlachta padewscy wszy-
scy świece trzymający, wiele przy krzyżach sanctissimum ciężkie świece i długie 
nieśli. Kościół był świecami iluminowany obficie, w kilkaset świec jarzących 
ta procesja po kościele była, a inni państwo jako też pospólstwo w swoich 
miejscach stali za procesją nieszli. Po tej była benedykcja, gdy kapitan (która to 
godność jest najwyższą w Padwie i ten jest zawsze wenecki kawaler) przyjeż-
dżał na nabożeństwo trzy szło karet a koło tej, w której jechał szło żołnierzy 
sześciu i lokajów czterech, powracali tym sposobem, ale z pochodniami, gdyż 
długo zaciągnęło się dla spóźnionego przybycia kapitana. Kilku też żołnierzy 
asystowało przy sanctissimum. Za krzesło zapłacono (10 sol.).

22  MARCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lubo chłodno było, jednak piękna służyła pogoda. Po mszy 
świętej JW pan poszedł aż na rynek. Koło kamienic wszędzie prawie wystawy 
i miejscami kwadratowym kamieniem wysadzane, miejscami cegłą, jest też 
miejscami bruk. Wstąpili do kościoła św. Wawrzyńca3. Jest mały parafialny 

1 Wystawienie [Najświętszego Sakramentu] (łac.).
2 Nabożeństwo (łac.), ewentualnie kompleta, ale pora wydaje się za wczesna, odpowiedniejsza na 
nieszpory.
3 Kościół św. Wawrzyńca w Padwie – średniowieczny kościół z XI wieku, dokończony w 
XIII wieku. Jeden z najstarszych kościołów w Padwie.

kościół, ściany w obrazach dobrze malowanych. [k. 87v] Z tego wyszedłszy 
zaraz za kościołem jest wielki kościół i klasztor św. Szczepana1 Panien2. Ko-
ściół jest obszerny, jasny, malowania ma też piękne. Przy wielkim ołtarzu na 
kościele zaś ściany białe, takoż w kościele św. Cantiana3. Ten takoż niewielki 
kościół i niewysoki na rynku. Poszliśmy do sali wysoko stojącej, gdzie sądy 
odprawują się. Ta jest długa sto trzydzieści siedem kroków, szeroka czter-
dzieści trzy. Sufitu nie ma, zamiast belek są żelaza. Takoż idą w górę utrzy-
mujący dach, ten jest dychtownie z desek okrągławo zdobiony i ołowiem 
obity. Na ścianach kilkaset różnych obrazów jest wiele świętych, ale więcej 
różnych figur koni, zwierząt, osób etc. etc. Wkoło idą ławki, różne katedry, w 
kącie jednym na trzech schodach stoi jak pieniek kamienny. Dawniej bywało, 
że ten, który zbankrutował, czasu sądów na tym kamieniu siedział i ta była 
dłużnikom zapłata. Czworo jest dużych drzwi do tej sali z czterech stron. W 
szerzyźnie ze drzwi wyszedłszy jednym ciągną się dalej izby, gdzie inne sądy 
odprawują się. Dalej jest plac mały czworograniasty, w tychże wysokości, a 
w środku studnia głęboka, a po stronach są więzienia, przy tych jest kaplica, 
gdzie osądzonego na śmierć dysponują. Idą przy tym jeszcze w górę schody, 
a drugie na dół w tej stronie dwojakie na ulice. Powracając byliśmy w kramie 
i kupili niektóre petryfikacje i inne rzeczy, takoż apelcyn4 (1 zł, 2 liw.). Kiedy 
bawili się w sali, prowadzono więźnia. Ten łańcuchem związane miał ręce i 
wpół opasanego na łańcuchu prowadzono przez salę do więzienia. Dla od-
ległości koło pierwszej godziny powrócili do domu. Po czwartej godzinie 
byliśmy w kościele św. Antoniego na jutrzni, gdzie lamentacje przez wokali-
stów śpiewane były, trzecią śpiewał ten główny śpiewak kastrat Gwadany. Po 
jutrzni Miserere5 długo przez wokalistów przy muzyce bez organu śpiewane 
było. Wieczorem zachmurzyło się jak spać iść mieliśmy. Monsieur Abbe od 
barki nadszedł, wieczerzę jadł przybywszy, przez co dłużej zabawili. 

1 Kościół św. Szczepana w Padwie – średniowieczny kościół sąsiedniego klasztoru Benedykty-
nek, zajmowany przez mniszki od XI do początku XIX wieku.
2 Zostawione wolne miejsce.
3 Kościół di San Canziano w Padwie (Santi Canzio, Canziano e Canzianilla męczenników z 
Akwilei) – średniowieczny kościół trójnawowy z XII wieku radykalnie przebudowany w latach 
1595–1617. Konsekrowany w 1757 roku.
4 Apelcyna – pomarańcza.
5 Miserere (nobis) – zmiłuj się nad nami (łac. wezwanie litanijne).
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23  MARCA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy trochę deszcz padał, ale wcale mały, toż samo gdzie-
niegdzie kroplami w dzień i chłodno było. Nabożeństwo słuchaliśmy i od-
prawili w kościele św. Antoniego. Po mszy sanctissimum zanieśli do grobu w 
kaplicy przy św. Antonim udziałanego i zaczęli obchodzić groby. Mówiono, 
że przez te trzy dni ryb będzie wiele, dlatego, że żadnego nie płacą myta. Ale 
żadnych nie było, tylko węgorze, więc obiad na leguminie i gotowanych i 
pieczonych ostrygach obiad odprawili, które z Wenecji m. Abbe przysłał. Na 
wieczornej jutrzni byli w kościele, gdyż przez trzy dni [k. 88] odprawowano z 
wokalistami. Kupiono dziś takoż spelcyn słodkich po dwa soldy jeden i inne 
na wety (5 liw.), takoż tygodniowe lokajom dano (10 liw., 15 sol.).

24  MARCA 1780 , PIąTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano obchodzono kościoły, a potem byli na funkcji kościel-
nej św. Antoniego. Wokalistami śpiewana była pasja. Rano szukano ryb 
kupić, ale wcale drogie były. Karpia chciano za funt trzy liwry. Kupiono 
reginę rybę, jest jak karpie, ale na łusce kolce ma i biaława jest, takoż parmy 
drugie ryby. Nad wieczór na jutrzni byli. Mówiono, że we Włoszech takie są 
ceremonie, że dziś wieczorem sanctissimum z grobu particulariter1 będzie do 
ołtarza przeniesiony, a rezurekcji nie bywa. Po kościołach też grobów nie 
ubierają. U św. Antoniego był grób zbudowany, a w nim ołtarz, na którym 
trumienka była, gdzie schowano sanctissimum, w innych kościołach tylko 
ołtarz przybrany na boku kościoła lampami i świecami przyozdobiony i 
wiele kwiatów na gradusach z wazami na ołtarzu w dzbanuszkach w wo-
dzie. W katedralnym zaś pod wielkim ołtarzem jest w ziemi jak kościółek 
dość obszerny, gdzie takoż ołtarz przybrany był jak w grobie, a w tymże na 
lewej stronie kaplica piękna, a w ołtarzu znaczna część Krzyża Świętego. 
Ten kościółek jest to chór zimowy, gdzie kanonicy w zimie chór odprawu-
ją. Przez te dni dzwonów nie używano, tylko grzechotek, nawet zegary nie 
biły, tylko wskazywały.

1 Szczególnie, w szczególny sposób (łac.).

25  MARCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny, ale chłodny, takoż i dziś słońce świeciło, 
tylko wiaterek był chłodny, toż samo ryb nie można było dostać, prócz wę-
gorzy i drobnych karpi. Kupiono na święta indyki, kapłony, bekasy, drozdy, 
skowronki, baranka, małych nie mieli etc. (2 zł). Na mszy byliśmy w kościele 
św. Antoniego, już grobu nie było. Na mszy od gloria grała kapela przy orga-
nie i całą dalej mszę. Ołtarze już niektóre ubrane były. A że prezydent księży 
Franciszkanów miał mszę (co czynili zawsze, kiedy gwardian lub prezydent 
celebrował), przed kościołem na kilku miejscach strzelano. Krawiec barwę 
przyniósł i zapłacono od roboty dość drogo (4 zł, 2 liw.). Przed wieczorem 
zachmurzyło się, jakby na deszcz. Był u nas z wizytą ksiądz eksprowincjał 
franciszkański Piancola.

26  MARCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Deszcz w nocy nie padał, rano wypogodziło się i słońce świe-
ciło. Na nabożeństwie byliśmy u św. Antoniego. We Włoszech święcić nie ma 
zwyczaju jajca, baranka etc. Tylko niektórzy do zakrystii posyłają chleb do 
święcenia. Rezurekcji nie było, ale zwyczajnie rano od mszy i jutrzni zaczęło 
się nabożeństwo. Po obiedzie obstalowano karetę na dzień jutrzejszy. [k 88 v]

27  MARCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po wysłuchanej mszy przed św. Antonim prezentowano nam 
relikwie świętych. Za wielkim ołtarzem jest wielka i piękna kaplica, ale ołtarza 
w niej nie masz wchodząc. Są drzwi wielkie z żelaznej kraty w różnych flore-
sach. Przy ścianie jak ołtarz wielki. Jest z marmuru białego. Przyozdobiono 
różnymi statuami i figurami, z dwóch boków są takoż kraty, a za tymi schodki 
kamienne jak ganeczek, potem, gdzie wyżej, trzy są jak framugi wielkie. Do 
tych jedne mosiężne drzwi pozłacane i posrebrzane, te przez te trzy dni były 
otwarte, a drugie szklane drzwi, za tymi snycerską robotą, pięknym kształ-
tem policzki robione, na których piękną symetrią ustawiane były relikwie. 
Otworzono i szklane drzwi (do kaplicy jednak nie puszczono innych ludzi, 
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ci byli za kratą, tylko był jeden oficer) i opowiadano o wszystkich relikwiach 
Św. Krzyża, trzy kolce z cierniowej korony, sukienki Najświętszej Panny, św. 
Apostołów i wiele różnych świętych, język św. Antoniego, ten stał w środku, 
niżej za zasłonką. Relikwiarze piękne, ale robotą staroświecką, ale bogate. 
Takoż prezentowano kielich szczerozłoty, który darował Ojciec Święty Rezo-
niko, drugi który darowała elektorowa bawarska. Pierwszy był piękną robotą 
wcale, ale drugi gustowniejszy i większy, miał też na postumencie floresy wy-
sadzane drogimi kamieniami i brylantami. Wiele też relikwiarzy kamieniami 
przyozdobionych było, forma zaś per modum wieżyczek, a w środku relikwie 
za szkłem jak w rurce i wkoło obejrzeć było można. Od tych relikwii klucze 
dwa były, jeden w klasztorze, drugi u prokuratorów, iż jeden bez drugiego 
otworzyć nie mógł, dlaczego dnia wczorajszego pokazać nie mogli, że dru-
giego klucza nie mieli. Akomodacji dano (2 zł, 6 liw.). Potem pojechaliśmy 
obejrzeć niektóre kościoły, których bardzo wiele jest w Padwie. Najpierw 
byliśmy w katedrze1. Jest kościół wielki, ołtarze z marmuru białego, drugie  
z czerwonego w różnych żyłkach. Za wielkim ołtarzem chór, gdzie kanonicy 
dwojacy, księża i klerycy chór śpiewali. Msza była śpiewana przy ołtarzu od 
chóru, iż ksiądz był twarzą do kościoła. Byliśmy i w dolnym pod wielkim 
ołtarzem w kościółku, potem drugim kościele św. Piotra2, gdzie zakonnice 
św. Benedykta. Jest loreta, kościołek, gdzie relikwie różnych świętych poka-
zywano. Za ołtarzem po stronach statuy Najświętszej Panny Loretańskiej. 
Pojechali do kościoła św. Prozdocyma3. Takoż zakonnice są św. Benedykta, 
gdzie leży ciało św. Eustochium Padewskiej. W tymże klasztorze mieszkała, 
a dwudziestego piątego roku umarła wieku swego, a roku Pańskiego 1469. 

1 Bazylika Santa Maria Assunta (pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) w 
Padwie, znana również jako Katedra w Padwie, jest głównym miejscem kultu w Padwie i siedzibą 
lokalnej diecezji. Pierwszy kościół w tym miejscu został wybudowany w IV/V wieku, przebudo-
wany między 899 a 900 rokiem. W 1075 roku wybudowano nowy kościół, zrujnowany w czasie 
trzęsienia ziemi w 1117 roku. Nowy kościół konsekrowany zostałw 1180 roku w pobliżu klaszto-
ru Kanoników., w 1227 roku dobudowano dzwonnicę, a w 1399 roku nowe sklepienie. Budowę 
nowej bazyliki rozpoczęto w 1522 roku. Poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 25 sierpnia 
1754 roku. W 1756 roku rozpoczęła się budowa nowej kopuły kościoła.
2 Być może kościół św. Piotra Apostoła i Męczennika w Padwie – kościół wybudowany w 
XIII wieku, konsekrowany w 1284 roku, w XII wieku przebudowany w stylu barokowym.
3 Kościół San Prosdocimo w Padwie, wzniesiony na cześć patrona miasta i pierwszego biskupa 
Padwy.

Dały zakonnice kilka obrazków i wody cudownie znalezionej. [k. 89] Potem 
byli u św. Benedykta1 we dwóch kościołach, jeden, gdzie księża Oliwetani2, 
ci mają wspaniały klasztor, a przy drugim panny Benedyktynki3. Piękne ko-
ścioły lubo niewielkie. Na koniec pojechali do kościoła księży Kanoników 
Laterańskich4, gdzie piękne tabernakulum różnymi naturalnymi kamieniami 
w floresy jest nakładane. Wszędzie po kościołach malowania piękne, które 
są dawniejsze. Potem powrócili do domu. Na obiedzie był także ks. Domi-
nikanin Polak Franek Firos. Po obiedzie JW pan pojechał z wizytą do JMC 
p. starosty wolbromskiego, p. Dębińskiego młodego, ale nie zastał, powró-
ciwszy, znowu pojechaliśmy do kościołów. Byliśmy u księży teatynów5, 
gdzie zastali mówiących różaniec – ten po łacinie. Ludzie z księżmi mówili. 
Ten okrągławy, niewielki, pięknie przyozdobiony obrazami i marmurem, że 
prawie nie było miejsca, już więcej obrazów zawieszać nie chcąc zasłaniać 
marmurów pięknych. Obrazy były wprawione w mur, malowania piękne. 
Na lewej stronie zszedłszy na dół kilka schodów, kaplica piękna trzy ma-
jąca ołtarze. Potem pojechaliśmy do kościoła św. Heleny6. Jest to kościół 
przy klasztorze panien Franciszkanek, gdzie leży ciało błogosławionej  

1 Być może Kościół Beato Antonio Pellegrino – XVI-wieczny renesansowy kościół i klasztor za-
mieszkiwany przez Benedyktynów, zamknięty w początku XVIII wieku przez wojska napoleońskie.
2 Kościół San Benedetto Novello (obecnie p. w. Najświętszej Maryi Panny) – wybudowany w 
1262 roku dla Benedyktynów zamieszkujących sąsiedni klasztor wspólnie z mniszkami, konsekracja 
w 1267 roku. W 1442 roku przekazany Oliwetanom. W 1504 i 1567 roku dobudowano renesansowe 
krużganki. Klasztor zamknięty został w 1797 roku.
3 Kościół św. Benedykta w Padwie (tzw. Stary kościół Benedykta, San Benedetto Vecchio) – 
wybudowany w XIII wieku (konsekrowany 31 sierpnia 1222 roku) początkowo dla padewskich 
Benedyktynów i Benedyktynek. Kościół pozostał niezmieniony do 1612 roku. W XVII wieku prze-
robiono elewację kościoła, wzbogacono i przyozdobiono jego wnętrze, dodano kilka ołtarzy.
4 Kościół Świętego Antoniego w Padwie, znany jako kościół Świętego Antoniego z Wiednia – 
jest to średniowieczny obiekt sakralny, którego konstrukcja była częścią religijnego komplek-
su zajmowanego pierwotnie przez przez Kanoników św. Antoniego z Vienne, a następnie przez 
Kanoników Laterańskich. Początki kościoła i całego kompleksu klasztornego sięgają XIII wieku.  
W 1570 roku przejęty został przez Kanoników Laterańskich. Zamknięty w 1797 roku przez wojska 
francuskie. Obecnie służy jako kaplica uniwersytecka.
5 Kościół św. Kajetana (San Gaetano) w Padwie – kościół został wybudowany 1574–1586 przez 
Teatynów. 
6 Kościół św. Heleny w Padwie – kościół jest częścią kompleksu klasztoru Klarysek, wybudo-
wany został w XIII wieku (1226 rok), w 1348 roku został własnością Oliwetanów, a w 1520 roku 
został odrestaurowany, przebudowany i przekazany Klaryskom. Znajdują się w nim relikwie św. 
Eleny Enselmini – franciszkańskiej zakonnicy beatyfikowanej w 1695 roku
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Heleny, gdzie jak zakonnica w tymże klasztorze mieszkała. Czterdzieści lat 
chorowała będąc in vivis1. Ciało leży w ołtarzu z prawej strony. Prezentowa-
no nam je. Potem pojechali do kościoła św. Franciszka de Paulo2, przy któ-
rym klasztor jest. Kościół niewielki, ale malowania piękne, dalej objechali 
wielkie miejsce koło miasta, aż do księży Karmelitów3, gdzie wcale mały 
kościołek mają. Potem do św. Jakuba. Parochialny kościół, przy którym 
osobno stojąca czworograniasta wieża, w której kamienne schody idą z że-
laznymi poręczami i kratą w koło, w środku przy murze, a w środku na dole 
stojąc widzieć idących aż do samej góry i sufit wieży. W kościele Cudownej 
Matki Najświętszej z lewej strony w ołtarzu jest obraz. Dalej dla słabości 
do kościołów jechać nie mogliśmy, więc powrócili do domu. Za karetę i 
miejscami dyskrecji wydano (1 zł, 3 liw.). 

28  MARCA 1780 , WTOREK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

We Włoszech było nabożeństwo. Po nabożeństwie słabość 
znowu wznowiła się, ale wprędce jak powrócili z kościoła ustała. Po obie-
dzie, że pięknie było i ciepło, próbowano perspektywę z celi ks. Reklewskie-
go. W tym czasie nadszedł JMC p. starosta wolbromski z guwernerem. Z 
wizytą zabawili. P. starosta grał na klawicymbale i śpiewał też. Na odchodzie 
zaproszono na niedzielę na obiad. Wieczorem w karty grali.

29  MARCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pochmurny i z rana mgła czasami, przez dzień słoń-
ce pokazało się. [k. 89 v] Ksiądz puszczał krew, zwyczaj był puszczania we 
Włoszech razem z ręki i z nogi puszczać. W Wenecji zawsze wieczorem lub 
przy świecy puszczano jak scyzorykiem i uczucie było dość długo jak pchał, 

1 Przy życiu, wśród żywych (łac.).
2 Kościół św. Franciszka de Paulo w Padwie – istnieje od XIII wieku, pierwotnie pw. św. Ducha 
do XV wieku zamieszkiwany przez Jezuitów, następnie przeszedł w ręce Franciszkanów, którzy 
zamieszkiwali inny pobliski klasztor.
3 Kościół Eremitów w Padwie p. w. św. Filipa i Jakuba – zbudowany w 1276 roku obok staro-
żytnego klasztoru Pustelników, przebudowany w latach 1276 – 1306. Mnisi zostali wygnani przez 
wojska austriackie w 1806 roku; lub barokowy kościół św. Bonawentury pustelnika wybudowany  
w 1682 roku, który jest częścią klasztoru eremickiego.

mówiono, że bezpieczniej, ale okropno. Wieczorem zrazy z szewcowskiej 
pieczeni zrobiono i smaczno jedli.

30  MARCA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny i ciepły, na nabożeństwie jak wczoraj tak i 
dziś i codziennie bywaliśmy u św. Antoniego. Ten dzień takoż w domu stra-
wili. Wiadomość mieli, że w Mortaton stancje w klasztorze mogą być najęte i 
kuchnia osobna. Wieczorem indyka przyprawiono na spirytusie.

31  MARCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Mgła z rana była, potem wypogodziło się i słońce świeciło. 
Posłano po obiedzie dla kupienia podszewki do sukna Vigonia Felpy łokieć 
po liwrów sześć i pół niebieskiej i białej, atłasu w prążki czarnego kupiono 
łokieć liwrów trzynaście. Niebieskiej kitajki gatunku dobrego liwrów sześć 
i pół. Przed wieczorem deszcz zaczął padać i wielu nawrotami padał. Lo-
kajom tygodniówkę dano (10 liw., 15 sol.). Wieczorem prowadzono konie 
na targ dnia jutrzejszego. Przypadał jako w pierwszą sobotę miesiąca. Te 
konie miały być z Niemiec. 

1  KWIETNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana mocny deszcz padał i prawie do czwartej godziny po po-
łudniu chwilami ustając padał. Wieczorem wypogodziło się. Felpę1, że gru-
ba była, oddana kupcowi i zamiast wzięto atłasu łokieć, á liwrów osiem. 
Na placu Pra de la Valle, gdzie targ był, bydła było dostatkiem, ale drogie, 
cenioną owcę jedną złotych jeden, osła dość małego złotych trzy, konie po 
stajniach czterdzieści – trzydzieści pięć – trzydzieści złotych, wołów parę sto 
dwadzieścia szkadów padewskich, jeden szkód liwrów siedem, czyni krowę 
cenioną szkudów czterdzieści. Przeszkadzał deszcz, że po południu rozjeż-
dżać poczęli. Już drew nie stało, kupili u doktora, który był nad łaźniami w 
Albano Józefa, za jeden brasette w kwadrat cztery boty i to gałęzi po liwrów 
osiemnaście z przyniesieniem (20 liw.), takoż w aptece za proszki zapłacono 

1 Felpa – rodzaj tkaniny kosmatej, jedwabno – wełnianej, lub aksamitu wełnianego.
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(4 liw.). Wetów i cukrów kupiono (12 liw.). Doktor dał książkę o łaźniach 
Abano opisującą defekty kurujących się w tychże łaźniach przeszłych lat.

2  KWIETNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień z początku był pochmurny, ale wprędce wypogodziło 
się i cały dzień ciepły był i jasny. Po nabożeństwie odebrano z Wenecji gazety 
francuskie i włoskie, gdyż co tydzień po dwa razy odbierano, gdzie byli za-
mówione. Przybył o południu p. starosta z guwernerem i Abbe, stary ksiądz 
z Wenecji, ten był domowy, takoż i ks. Reklewski, Franciszkanin. Po obiedzie 
i po kawie p. starosta grał na klawicymbale długo i śpiewał. Pod okna przyszli 
muzykanci z skrzypcami, z basetką i z dwoma instrumentami. Te wydawały 
się z głosem jak flautrawers [?]. Jaki czas grali, dano (1 liw., 10 sol.). [k. 90] 
Potem Abbe grał i śpiewał. Wieczorem rozeszli się. Czytaniem tej książki od 
doktora wieczór strawili, a potem do spoczynku poszli.

3  KWIETNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przechodzące chmurki były, ale o godzinie ósmej deszcz 
drobny padać zaczął i kilku nawrotami padał. Lubo i pogoda przez kil-
ka godzin trwała. Dziś święto było Zwiastowania Najświętszej Panny. Po 
nabożeństwie czytano książkę od doktora, ta niewiele czyniła nadziei o sku-
teczności wód, czyli łaźni, najbardziej ten doktor, któremu zlecona była 
inspekcji (mówiono), że niewiele miał znajomości i był interesowany, ten 
najwięcej zachwalał błota i wody in Monte Egrotorum, gdyż tam jego cząs-
tka była i pałacyk ten nając chciał, a czasami tylko błot używał z Mortaton 
lub z Abano, albo S. Bartholomei. Te miejsca w nieodległości były. Po obiedzie 
mieli pójść na przechadzkę, ale w domu zostali się. Wieczorem trochę deszcz 
padać zaczął, lubo wprędce ustał, ale o godzinie dziewiątej wiatr mocny wiać 
zaczął i całą noc wiał. Wieczorem graliśmy w romenpiket.

4  KWIETNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana chmurki wiatr lubo niewielki przepędził, gdyż pięknie 
wypogodziło się. Ten jednak wiatr nie ustał. Po mszy chodzili do ogrodu bo-

tanicznego1, gdzie na kwaterach jak bywa po ogrodach około we dwa rzędy 
bukszpanem. Koło kwater wysadzenie jeden rząd od drugiego trochę od-
dalony, w tym zaś ogrodzie ciosowym kamieniem w ziemię wpuszczonym 
było tak, a poprzecz jak przegrody i formowało to jak duże czworograniaste 
w końcach, czyli rogach okrągłe waza, gdzie różne zioła, kwiaty sadzono, a 
przed tymi wkoło kwatery żelazne palisady, żeby nic rwać nie mogli. Poka-
zywano drzewka, które frukt rodzą, ale jadowity. Inne drzewa i waza z zioła-
mi jeszcze nie były wystawione, ale ciągnęło się przy murze pół ogrodu jak 
szopa nakryta, a od ogrodu szklana z okien ściana, gdzie też różne drzewa 
pieprzu, fig indyjskich i innych z różnych krajów drzewa. Było też jak figarni 
wiele izb, w których różności zioła i drzewa były, aloesu drzewa w różnych 
gatunkach, takoż jeden kwiat zostawiony na pamiątkę, ten aż w sto lat wy-
daje, a potem wysycha. Na dole są liście grube oderżnięte, a środka wyrosła 
tyka na trzy dobre sążnie wysoka i to jest kwiat jego. Pokazywano też drzewo 
figowe, z którego gatunku liście służyły Adamowi i Ewie w raju na okrycie 
nagości, gdy ją poznali. Jest list długi, więcej łokcia i na półtora, a szeroki 
blisko półtory ćwierci, w środku miękki i gładki jak atłas. Drugie drzewa na 
cztery i pięć palców liście grube miały, takoż drzewo jeleń, iż rosło jak rogi 
jelenie, corocznie znaki zostawując jak wiele urosło [k. 90 v], a na wierz-
chu po całym drzewie pełniuteńko jak szpilek kolców. Drzewko szafranowe  
z kwiatem, ale odmienny był od naszego, zwyczajnego. Drzewo cassia, 
drzewko kawy, drzewo fig indyjskich, tych drzewa liście grube na trzy cale, w 
których rodziły figi, a jak te liście kolce miały, w proporcji też figi miały, od 
pnia zaraz te liście rosły. Drzewko pieprzu, ale frukta nie wydawało. Poka-
zywano arcy wiele różnych drzewek, ziół i kwiatów, były też cztery fontanny 
w kwaterach, a jedna w środku, z trzech stron po pół koła wychodziło za 
mur ogrodu, gdzie też trzy fontanny były, po bokach też jak sadzaweczki 
cztery, ale w nich niewiele wody było, jednak żab pełno. Drzewko też jed-
ne pinola małe, ale przy pałacyku profesora botanicznego, który stał przed 
ogrodem Pinola, duże drzewo stało, takoż cyprys. Przed ogrodem też obsa-
dzone bukszpanem wysokim i grabiną było kilka kwaterek. Do ogrodu drzwi 

1 Ogród Botaniczny w Padwie, założony przez Uniwersytet w 1545 roku, był drugim takim 
obiektem na świecie.
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z kraty żelaznej. Do stancji powróciwszy niezadługo nadeszła wielka chmura 
i dwa razy zagrzmiało mocno. Deszcz też zaczął padać i kilka razy powtórzył 
z przechodzących chmur. Czasu obiadu przyszły gazety z Wenecji i książka 
eksplikacja source Congregationis, względem danej zwierzchności nad zakonni-
kami JMC ks. Sestrzencewiczowi1, tycząca się Jezuitów (1 liw., 10 sol.). Na 
początku był obrazek w obłokach insigne papieskie z inscriptio: Frustra Labo-
raverunt qui adificant eam2 i pioruny lecące w kolos stojący, przy skale którego 
kolosu, wierzch utrącony spadający i sam kolos już nachylający się, którego z 
rozkazu stojącego Jezuity, drudzy zakasawszy się Jezuici podpierali drągami. 
Pod skałą było jak grób czyli mauzoleum z napisem: Et sepultus est3, na dole 
zaś napis: abscissus est lapis4. Po południu przyszedł z wizytą ks. Dominika-
nin Franciscus Firos. Wieczorem wprowadzono chodzącego z laterno magiką, 
którą pokazywał i na organku potem grał (2 liw.). 

5  KWIETNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy deszcz padał mocny i rano nie ustał razem z śniegiem, 
potem sam śnieg padał. Chłodno było, deszcz z śniegiem po południu aż do 
piątej godziny, potem wypogodziło się. Potrzeba było jeszcze dwa łokci nie-
bieskiej kitajki osiem łokci i atłasu łokieć i pół, to wzięto u kupca. Posłano po 
gumme gusiaci do apteki, ale niewiele mieli, z kilku zebrawszy ledwie dostać 
można było cztery uncje (3 liw., 10 sol.), gdyż w aptekach doktorskich więcej 
świec jarzących, różnych robionych cukrów, makaronów, korzeni, kawy, etc. 
etc. mieli jak medykamentów. Znać, że albo ludzie lekarstw nie używali i 
zdrowi byli, albo doktorowie nie przepisywali. Wieczorem infuzję zrobili.

6  KWIETNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Noc była wypogodzona, ale zimna. Toż samo z rana pogoda 
służyła, jednak wiatrek mocno zimny był. Na obiad zrazy obstalowano spo-

1 Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz (1731–1826), biskup białoruski, arcybiskup mohylewski, 
protektor i wskrzesiciel zakonu Jezuitów w swojej diecezji.
2 Napis: na próżno pracowali, którzy zbudowali go (łac.).
3 I pochowany został (łac.).
4 Właściwie: abscisus. Odcięty został kamień (łac.).

sobem naszym, bez wody gotowane. [k. 91] Po mszy św. odebrano gazety 
francuskie i włoskie z Wenecji. Od godziny dwunastej znowu chmury na-
deszły i chłodniej było. Na szczury, aby wygubić ma być skuteczne, gąbkę 
usmażyć na kawałki porwawszy w maśle i te kawałki porozrzucać i wody w 
naczyniu postawić, takoż potłuczony gips i z serem zmieszany. To gdy zjadł-
szy, napije się, gips skamienieje, gąbka napęcznieje, oboje niezdatne do straw-
ności. Furmana na nowo zgodzono, iż i na pól dnia za liwrów dziewięć miał 
dać koni i pojazd. Dla powietrza zbyt chłodnego w domu bawili. Ludziom na 
tydzień zapłacono (10 liw., 15 sol.).

7  KWIETNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana i w nocy zimno było. Z rana znowu zachmurzyło się, po 
ósmej słońce znowu pokazało się, cały dzień chmury przechodziły i zimno 
było. Dnia wczorajszego gospodarz na drugi miesiąc dopraszał się pieniędzy, 
więc dano (4 zł), tylko ile nie wiedząc jak długo bawić w Padwie będziemy. 
Człowiekowi posługującemu też za miesiąc zapłacono dziś (1 zł). Włoszka 
przyniosła robotę, której zapłacono (3 zł). Naszym doktorom trzeba o tym 
decydować, mówią we Włoszech, ze cielęta póki krowę ssie, jeść nie można 
takiego mięsa, że sprawuje boleści w żołądku, aż wtedy dopiero kiedy samo 
już trawę lub siano jada. Wszystko wielkie cielęta rżnięto w Padwie, w Wene-
cji zaś widzieć małe porżnięte, mogło być wątpienie czyli jadły siano.

8  KWIETNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lubo czasami słońce świeciło, jednak więcej dnia pochmurne-
go było i cały chłodny, może to zimno było na kwiat, gdyż już drzewa prawie 
wszystkie kwitły, brzoskwinie już kwiat traciły, czyli opadał już kwiat, już na 
Wielkanoc różne kwiaty były, renunkuli1, goździki, różne fiołki, tulipany, nar-
cyzy, etc. etc. Fiołki pachnące już będąc w Abano, zajechawszy do Mortaton 
zbieraliśmy dostatkiem. Wcale trudno było w Padwie o ryby i te były dro-
gie, kupiono szczupaka łokieć długości, sześć funtów ważył, funt trzydzieści 

1 Ranunculus (łac.) – jeskier.
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cztery soldów (10 liw., 4 sol.). Po obiedzie JW pan był w klasztorze u JMC 
ks. Reklewskiego, z którego stancji z okien wielka planicies1 formułuje piękny 
prospekt aż do morza. Morza jednak dla winnic widzieć nie można. Metr [?] 
zapłacono i za klawicymbał (2 zł, 1 liw.).

9  KWIETNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pochmurny dzień, chłodny czasami deszcz drobny padał. Przy-
szły pocztą z Wenecji dwie książki, Bulle o zniesieniu Jezuitów i obrazków 
osiemnaście. Takoż wiadomość, że na dzień dwudziesty piąty praesentis latar-
nie gotowe będą. Po obiedzie przyszedł JMC p. starosta z guwernerem, takoż 
p. Sobieniewski. Wieczorem mocny wiatr powstał, przez kilka godzin wiał.

10  KWIETNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Potem mniejszy całą noc i z rana znowu większy, jednak pogo-
da była i słońce świeciło. Po obiedzie, że wiatr ustawał i ociepliło się lepiej, 
obstalowano kolaskę i kariolkę na dzień jutrzejszy, dla dojechania do pałacu 
i ogrodu Pisani, który stał nad kanałem Brentą, którędy barki płynęły do 
Wenecji, cztery mile włoskie od Padwy. Czekolady i biszkoptów na śniadanie 
jutrzejsze kupiono. Przed wieczorem przyprowadzono [k. 91 v] wielbłąda, 
na ulicy przed oknami jego prezentowano, ale mały był. Mieli też małpę, z tą 
tańcowało na wielbłądzie dwóch chłopców. Jak się położył, czyli uklęknął, 
wsiadło, potem wstał i kilka razy wkoło przeszedł. Potem jak kazał Włoch 
znowu uklęknął i zsiedli z niego (1 liw.).

11  KWIETNIA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień wcale piękny i ciepły był. Po kawie o godzinie dzie-
wiątej pojechaliśmy przez miasto, a potem tą drogą idącą do Wenecji brze-
giem koło rzeki Brenty zwanej do pałacu Pizani2 o pięć mil włoskich od 
Padwy. Stanąwszy oglądali pałac wcale wspaniały. Sień jest, w której kolumny 

1 Równina, płaszczyzna (łac.).
2 Villa Lazara Pisani w miejscowości Dolo – pałac z XVIII wieku o stiukowych wnętrzach, wo-
kół rozciąga się rozległy park angielski.

marmurowe utrzymujące sale pierwszego piętra. Dalej wszedłszy po stronach 
jak dwa podwórka, w nich podłoga z czworograniastych kamieni, w środku 
studnia, a ku ogrodu znowu sień. Od przychodu są z sieni drzwi z prawej ręki i 
lewej do przedpokojów, a dalej po trzy pokoje z jednej i drugiej strony. Obicia 
nie mają, ale jedne malowane, drugie przyozdobione obrazami różnymi w 
pięknym malowaniu. W pokoju trzecim naprzeciw drzwiom są zwierciadlane 
drzwi, toż samo na stronie drugiej, a otworzywszy wszystkie drzwi piękna 
formułuje się perspektywa. Na około tych podwórek idzie wkoło ganek, iż 
obejść można ku ogrodowi. Są dla sług stancje, kuchnia etc. Z tych pokojów 
idą marmurowe schody z żelaznymi poręczami, dość wygodne, w górę, gdzie 
w środku pałacu wielka sala cała w pikturze przedniej, do tej dwoje naprzeciw 
drzwi z mosiężnych słupków, w górze wkoło idący ganek, czyli chórek, nad 
gankiem dolnym i w górze ganek idzie nad pokojami. Takoż pokoje tymże 
kształtem meblowane, te się wkoło ciągną. Toż samo na drugim piętrze. 
Różnie są przyozdobione pokoje, w każdym krzesła odmienne, kanapy 
i sofy, fotele, w niektórych łóżka, kilka po chińsku przyozdobione. Jeden 
pokój po turecku z niskimi jak tapczany krótkie z poduszkami w środku 
na schodkach jak kanapa, ale wszystko nisko. Na ścianach przy każdym 
siedzeniu lutki z cybuchami tureckimi, rączki z kości słoniowej dla w głowie 
drapania, worki do tytoniu przy murze i inne tureckie przyozdobienie. W 
innym pokoju dożów weneckich marmurowe wyobrażenia małe w murze 
wprawione, jednego, który ścięty był według porządku tylko napisano, ale 
wyobrażenia jego nie było. W szafie za szkłem różne raritates i petryfikacje, 
krzeseł dwanaście snycerską, piękną, ale staroświecką robotą, na poręczach 
dwanaście miesięcy wyrażające. W jednym pokoju [k. 92] biblioteka, jeden 
pokój mapami przyozdobiony, drugi różnymi ptaszkami wyobrażonymi, w 
drugich pokojach też różne porcynelle, szkła, kielichy, lichtarze przy ścianach. 
W wielu pokojach różnymi kwiatami z porcynelli robionymi przyozdobione. 
Okna niektóre wskroś pałacu czynią perspektywę. W jednej stronie kaplica jak 
kościołek z pałacem się styka przy facjacie. Do tej na chórek można przejść z 
pokojów dwóch. Chór takoż w górze idzie wkoło. Na pałacowych ścianach, 
które są na dwa dziedzińce w środku pałacu, są malowane osoby cesarzy 
rzymskich. W każdym pokoju inaczej przyozdobionym insze też są posadzki 
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polerowane. Jest to pałac obszerny, dość gustownie murowany, kosztowny i 
piękny. Ogród za pałacem wielki, obmurowany i między murem drzwi cztery 
z kratami żelaznymi, a sześć jak drzwi duże okna w kratach. Naprzeciw 
ulic wysadzanych nad bramą wielką jest ganek, do którego z obydwóch 
stron idą kamienne schody z żelaznymi poręczami, w górę kołem jak koło 
słupa, ten słup jest z kamieni okrągłych składany, a każdy kamień ma dwa 
schody wychodzące całe z tegoż kamienia w słupie będącego. Jest labirynt 
w drugim miejscu, a w środku altana w górze, do której na pięćdziesiąt 
schodów jest, ale na górze nie kryta. W innym miejscu altana, do której 
takoż w środku kręcone idą schody, iż na dole stojąc widzieć wkoło idącego 
człowieka, póki do góry nie wnidzie. W górze stoją figury i ławeczki są. Na 
innym miejscu jest jak altana okryta, gdzie na dole lodownia jest, oranżeria 
też w wielu miejscach długa i obfita w drzewa, takoż różne botaniczne 
drzewka i zioła, w tyle ogrodu, naprzeciw pałacu w środku brama w żelazne 
słupy i kracie [s], za którą droga idzie, a za drogą takoż pałacyk mały. Na 
jednej stronie bramy w ogrodzie pomieszkanie dla ogrodnika i figarnia z 
drugiej strony, stajnia na koni trzynaście. Słupy marmurowe rozdzielające 
konie i na każdym słupie brązowy mały konik stoi, żłoby stolarską robotą 
i nad, i pod korytami z desek jak lamberie1 robione. Od żłobu idzie drąg 
do słupa służący za przegrodę, bruk w całej stajni i pod końmi, przy tej 
oranżeria. W ogrodzie szpalery dość wysokie i kształtnie strzyżone, w środ-
ku jak szeroki pałac jest goło, tylko miejscami figury wiele, tarnina różnie 
wysadzana żadnych nie ma kwiatów. Drogi różnie idą wysypane piaskiem, 
a drugie miejsca zieloną obrosłe trawą. Szpalery też długie z dzikich kasz-
tanów. [k. 92 v] Za szpalerami znowu drugi ogród kuchenny i fruktowy, 
takoż obszerny jak wielki. Ten ogród jest i szpalerów wiele mający, altan, są 
i długie stancje nad oranżeriami niektórymi, długo ciągnące się fontanny, 
jednak żadnej nie ma dla dalekiej równiny. A że Brenta rzeka idzie krętą 
koło pałacu, tak też ogród jest założony. Przed pałacem obszerne miejsce 
jest kamieniami kwadratowymi wysadzone, a na brzegu słupy, od jednego 

1 Lamperia – dekoracyjna okładzina dolnej części ścian wewnętrznych wykonana najczęściej z 
kamienia, marmuru lub drewna.

do drugiego idą grube łańcuchy, aby jeździć w bliskości nie było można. 
Kilka godzin zabawiwszy w pałacu i ogrodzie prędko czas zszedł, iż ukon-
tentować się widokiem nie można było i trzeba było dłużej zabawić chcąc 
dobrze wszystko uważać. Potem na jednym miejscu odpoczywając posilili 
się na zimno pieczenią i winem. Przeszedłszy potem przez pałac na dole 
wyjechali ku Padwie. O dwie może mile włoskie od tego miejsca wstąpili 
do pałacu patriarchy weneckiego Giovanelli. Ten pałac należał do niego i 
jego brata prokuratora. Pałac ten już nie był tak obszerny, ani tak piękny w 
pokojach, jak meble staroświeckie, odnawiane pokoje w sztukaterii pięknej 
były w środku, takoż sala duża, takoż na słupach stojąca, nad dachem dwie 
jak wieże, koło których ganek szedł, lubo jednak piękny był, ale po pierw-
szym mizerny zdawał się. Ogród takoż obszerny, w środku dawniej była 
fontanna, ale już zepsuta. Plac w środku obszerny, drogi różnie rżnięte, a 
reszta darnina figurami też przyozdobiona i drzewami cisowymi formowa-
ne w różny kształt kolumny i wcale pięknie i gustownie obcinane. Szpalery 
także w proporcji, niektóre drzewa różnie w górze wychylane i wypuszczo-
ne, najbardziej w tyle ogrodu naprzeciw pałacu różne bramy uformowane, 
a po bokach po środku wysokie okrągławo dwie schodziły się ulice. Na 
bokach takoż ogrodu przy murze szły ulice ciemne, szpalery takoż różnie 
wysadzane, długość wielką formowały, przeszło trzysta kroków. Z jednej 
strony za murem ogród był kuchenny, w lewym kącie pomieszkanie dla 
ogrodnika. Te ogrody kanał oblewał, za ogrodem piękna równina, pola, 
winnice, te daleki prospekt czyniły. Zabawiwszy ze dwie godziny potem 
powrócili do miasta. Obiad jedli już przy świecach, a potem do spoczynku 
poszli. Furman kosztował i co dyskrecji dano (2 zł, 13 liw., 13 sol.).

12  KWIETNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień już nie był tak piękny, chmury często przechodziły i 
wiatr wiał. Drew nie stało, więc kupiono dwa brassety, a że drugi nie był zu-
pełny, otrącono, że nie zapłacono zupełnie (1 zł, 17 liw., 10 sol.). Abbasowi 
też zapłacono1 i od intramentu listy z poczty odebrano od JMC p. komisarza 

1 Na marginesie 2 zł, 1 liw., ale skreślone.
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z inkludowanymi od JWJMC pani starościny witajskiej1, WJM ks. biskupa 
Kossakowskiego2 względem parafii mariampolskiej3, drugi list od p. Świer-
czyńskiego. [k. 93] Po południu deszcz zaczął kropić, a wieczorem czasami 
mocny wiatr jak wicher wiać zaczął.

13  KWIETNIA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wiatr całą noc trwał i w dzień przed ósmą godziną deszcz pa-
dać zaczął i cały dzień padał, raz większy, drugi mniejszy, jak wiatr chmury 
napędził. JW pan pocztą był zabawny odpisując. Nadeszły z Wenecji gazety 
włoskie i francuskie. Włoskie oznajmowały, że Moskale ciągną do Polski, ta-
koż król pruski ma zjechać i carowa moskiewska ku granicom, i w Litwie z 
sobą widzieć się mają. Wieczorem większy deszcz był i cały dzień chłodny. 
Ludziom wypłacono (10 liw., 15 sol.).

14  KWIETNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy deszcz przestał padać, jednak dzień chłodny był i po-
chmurny. Słońce czasami trochę zajaśniało. Na obiad solonego szczupaka 
gotowano, wcale smaczny w tych krajach wydawał się i w istocie był. Przed 
obiadem zaczął deszcz padać i wielu nawrotami padał, kilka razy zagrzmia-
ło, lubo chłodno było. Nocy zaprzeszłej okradziono niedaleko naszej stan-
cji, przystawiono do okna drabinę i okradli. Tejże samej nocy na Pra de 
Vale oknem przez kratę płaszcz karmazynowy wyciągnięto. Kupiono karpia, 
ważył funtów siedem, á soldów dwadzieścia sześć (9 liw., 2 sol.). Tego wie-
czorem gotowano na jutro, a że ks. Reklewski Franciszkanin w soboty nie 
bywał na obiedzie, że pościł, zaniesiono na wieczerzę dwa dzwona, te zjadł 
smaczno chwaląc. Deszcz wieczorem padał większy, aż prawie do godziny 
dziesiątej. Listy na pocztę oddano (1 liw., 12 sol.).

1 Józefa z Butlerów, żona Krzysztofa Szczytta, starosty witagolskiego.
2 Józef  Kazimierz Kossakowski (1738–1794), biskup inflancki, biskup pomocniczy wileński, 
pisarz, przeciwnik podskarbiego Antoniego Tyzenhauza.
3 Dobroczyńcami parafii w Mariampolu byli Butlerowie z Pren i Miedzny.

ILUSTRACJA NR 17. Karta 93 rękopisu. BLAN, F17-14
17 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 93 lapas. LMAVB RS, F17-14
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15  KWIETNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogoda rano służyła lubo chmury przechodziły. Po mszy by-
liśmy na placu Pra de Valle, gdzie targ przypadający był. Bydła było mniej 
jak dawniej, mułów więcej, ale małych, ceniono jednego po złotych dwana-
ście, konie niewielkie po złotych szesnaście–osiemnaście. Kupiono do tara-
dajki, na konia kulbaczkę ze wszystkim narzędziem i mosiądzem okutą (2 zł, 
20 liw., 15 sol.). Powróciwszy do domu, przynieśli do sprzedania kamienie 
żółtawe dwa przezroczyste, w jednym była muszka, w drugim robak, pają-
czek i muszka, takoż dwa drugie koloru perłowego, w których woda i powie-
trze były zamknięte. Takie za Vincencją znajdowali w górach i za petryfiko-
waną muszlę zapłacono (1 zł, 10 liw.). Po obiedzie większe nadeszły chmury 
trochę, grad padał i grzmiało po kilka razy. Musztardę robiliśmy tegoż dnia. 
Wieczorem wypogodziło się i noc jasna była.

16  KWIETNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lubo znowu chmury przechodziły, ale jednak słońce świeciło 
i cieplej było jak w dni przeszłe. Powracając z kościoła zastali koło otaczają-
cego trochę opodal muru kościoła ubogich osiemdziesięciu kilku, ci czekali 
zebrawszy się szlachcica de Sante Bonifacio, gdyż codziennie przejeżdżał i 
wtedy z wolna jechał i rozrzucał ubogim pieniądze i zbierali się na ten czas 
zewsząd ubodzy. Przed obiadem p. Belgrado z wizytą, a po obiedzie JMC 
p. starosta z guwernerem na pożegnanie przybył. Miał odjechać do Rzymu, 
a potem do Neapolu, aż chyba za niedziel dziesięć mieli do Padwy powrócić. 
Mięso dość drogie było wołowe po soldów czternaście, cielęce szesnaście, 
baranie dwanaście, a główki, nogi przedawano na funty takoż po szesnaście 
soldów. [k. 93 v]

17  KWIETNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Takoż chmury przechodziły, ale ciepły dzień był. Zapłacono 
kupcowi Gvadaniemu za towary (51 zł). Takoż pas krótki był do kulbaki 
taradajczany, na odmianę biorąc długi, dopłacono (2 liw., 10 sol.). Apelcyn 

kupiono i kwiatki (3 liw., 18 sol.). Od oprawy książek soldów dwadzieścia 
dano (1 liw.). Po obiedzie, że dzień był piękny, pojechali o dwie mile do pa-
łacu kawalera de San Bonifacio. Jest to abbacja, ta w tym imieniu zawsze zo-
stawać powinna. Pałac mały pokojów osiem mający, a w środku salę wysoką 
w górze z gankiem, ta alla fresco malowana, przy tym kościołek, za którym 
jest mały lasek, latem wygodny dla chłodu. Ogródek niewielki w jednym 
końcu altankę mający, ale już poczynała się rujnować. Przed pałacem kilka 
kwater wysadzonych wkoło. To oblewała woda, przez rów ten murowany 
mostek z drzwiami z kratą żelazną w floresy. Za tym z jednej strony znowu 
mały ogródeczek, a w nim oranżeria, a w środku brama wspaniała. Po dru-
giej stronie budynki i oranżerii druga połowa, dalej stały menażerie niskie, 
gdzie były króliki, synogarlice i wiele próżnych w środku, tych duża klatka i 
wysoka na ptaszki. W środku tej klatki fontanna, ale wodę noszono w górę. 
Za klatką mur był, a za tym czworograniasto obmurowano, a jak sufit ple-
ciony okrągławo z drutu, na którym przy murze osadzone drzewka gałęzie 
okrywały, tak iż jak ciemną ulicę uformowały, gdzie dawniej bażanty trzy-
mali, na boku była jak altaneczka malutka, w której stał satyr ruszający gębą 
i oczami. Zabawiwszy potem powrócili do domu. Furmanowi i przy pałacu 
(1 liw.). Przybywszy wieczerzę jedli.

18  KWIETNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano piękny dzień był, ale parzyło słońce. Po mszy świętej 
poszli do ogrodu botanicznego, gdzie wszystkie fontanny grały, ale nie wy-
soko. Drzewa i waza już niektóre wystawione były. Sam ogrodnik różne zio-
ła i drzewa różnymi nazwiskami nam pokazywał, dał też pinoli szyszkę do 
sadzenia, od której ułupać trzeba ziarnka i rozsadzić pierwej w wazie, a jak 
podrośnie, przesadzić. Byli i w pobocznym ogrodzie, gdzie drzewa różne 
w ziemi sadzone. Jest takoż drzewo, z którego korki robią, wysokości jak 
śliwka, liście jak na tarkach, mało co większe. Herbaty indyjskiej, liście są tej 
wielkości jak na cierniu, tylko trochę żółtawe. Aloesu gatunków dwadzieścia 
pięć pokazywano, różę indyjską, ta kolce ma na dwa cale, drzewka i frukta 
jadowite. Jedno drzewo mające frukt jak cyry, ale jak mała dynia i różne inne 
drzewa, zioła, kwiaty. Pierwej niżeli byli w ogrodzie tym, wstąpili do pałacu 
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kawalera weneckiego Gundtmera. Ten nie był obszerny, ale wygodny i ure-
gulowany, na dole sala w środku i cztery pokoje, a w jednym kapliczka. Z tej 
sali szły schody wygodne na pierwsze piętro, gdzie takoż tyleż było pokojów 
i sala, a z jednego komunikacja do kuchni i oficyn. Z tej sali na drugie piętro 
szły takoż schody, na tym piętrze pięć pokojów i sala, dla wysokości prospekt 
piękny i otwarty, obić nie było, ale sztukateria i malowanie. [k. 94] Przed pa-
łacem mały ogródeczek wysadzony oranżerią i statuami, wcale wygodny na 
letnie mieszkanie. Mieliśmy być jeszcze w pałacu Forsety, ale że już południe 
było, powrócili do domu (9 liw., 10 sol.). Po obiedzie Włoszka przyniosła 
robotę, tej dopłacono (2 zł, 16 liw.). Szukano tranu do wysmarowania tłumo-
ków, i szoru taradajczanego, ale dostać nie można było. Dla całego porządku 
do kulbaki taradajczanej włoskiej kupiono ten sam pas, który zamieniono 
(4 liw.), takoż proszki w aptece zapłacono (4 liw.). Dla próby salceson ku-
piono, ten dobry był, tylko tłusty bardzo (1 liw., 3 sol.). Mieli do pałacu iść, 
ale chmura nadeszła z grzmotami, deszcz więcej godziny padał, a gdy mieli 
wychodzić, nadszedł JM Ks. Planceola Franciszkanin, eksprowincjał, więc w 
domu pozostali dyskursem bawiąc.

19  KWIETNIA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pochmurno, ale koło ósmej wyjaśniało i powietrze ciepłe 
było. Koło południa chmury znowu powróciły, ale stronami szły. Po obie-
dzie chodziliśmy do pałacu kawalera Forsetti, przy botanicznym stojącego 
ogrodzie. Z ulicy wydaje się jak kamienica bez facjaty, tylko wciąż dom. Na 
dwóch piętrach w środku jednak dyspozycja pokojów dość dobra, na pierw-
szym piętrze jak ordynaryjnie w środku sala, z tej do pokojów drzwi i wkoło 
pokoje, tylko z jednej strony dwa okna. Jeden pokój meblowany atłasem bia-
łym w malowaniu chińszczyzny, drugi adamaszkiem karmazynowym, trzeci 
wyszywanym czyli tkanym, drugie w obrazkach, jeden papierowym obiciem 
łóżka z kotarami, na drugim piętrze niskie pokoiki. Idzie w jednej stronie 
ganek jak galeria do sali dużej w tyle stojącej na arkadach, gdzie na bokach 
są dwa pokoiki małe, a w środku sala pomierna przyozdobiona obrazami 
różnych pałaców, zamków, prospektów. W małych pokoikach obrazki z mar-
muru wyrabiane snycerską robotą wcale delikatne. Kolumny rzymskie i róż-

ne osoby na stronie, potem ogród, ale jeszcze niewyplantowany, w którego 
rogu stoi czworograniasty dom, gdzie w górę schody są, wysoko w środku 
jeden pokój, a nad nim drugi. Z tych piękny prospekt, osobliwie ze strony od 
równiny, gdzie daleko pałace, kościoły, wioski widzieć można. Który prowa-
dził dano dyskrecji (4 liw.) i powrócili do domu. Udysponowano obstalować 
furmana na jutro do pałacu i ogrodu zachwalonego tegoż samego Forsetti o 
dziewięć mil od Padwy. Wieczorem znowu większe chmury nadeszły, nadziei 
nie czyniły pogody.

20  KWIETNIA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ale z rana pięknie było i ciepło, potem trochę wiatr jednak nie-
wielki. Wyjechaliśmy po siódmej godzinie tą samą drogą nad Brentą, aż za 
pałacem Govanelli udali się w lewo. Mokra droga dała znać, że wczoraj 
deszcz musiał padać w tej stronie. Jechaliśmy wszystko prawie jak groblą, 
gdyż po stronach bite rowy były, kilka pałaców minąwszy przybyli do wsi 
Ponte di Brente1, gdzie kilka pałaców stało z ogrodami i kamienice długie, 
najwięcej garncarzy widać było, gdyż suszyli swoją robotę. Waza jak beczki 
duże do drzewek, dziwno było jak ich wypala i robi. [k. 94 v] Dalej takąż dro-
gą jechali mijając wiele budynków i pałaców. Na polu najwięcej pszenicy 
było, mało gdzie żyto, ale te już w kłosach, grochy kwitły, ale na grzędach w 
linii sadzone z rózgami, a za linią ziemia próżna, znać, że zostawiona do sa-
dzenia inszego. Te grzędy wywyższone były ścieżki głębokie, czyli bruzdy. 
Przed samą dziesiątą przybyliśmy do Sally2, jak się miejsce nazywało, gdzie 
pałac był i ogród. Na to przeszły posesor Forsetty dwie wsie zniósł czyniąc 
plac. Stanęliśmy na stronie w wielkiej austerii i wraz wysiadłszy poszli do 
ogrodu. Cały ten ogród i pałac otacza kanał, dość obszerny, przez który w 
niektórych miejscach mosty idą. Obchodzić trzeba było daleko. Gdzie jesz-
cze stare zabudowania były, tam przyszedłszy most koło oranżerii, weszli do 
bramy ogrodowej, przy której wraz stała duża altana dwa pokoje mająca.  
W pierwszym brązowych kilka statui stało wielkich i wanna na postumencie 

1 Ponte di Brenta – zabytkowa wioska w gminie Padwa.
2 Być może chodzi o Villę Rigoni Savioli – zbudowaną w II połowie XVI wieku, która powstałą 
na zamówienie Nicolo Moro Malipiero w 1557 roku, otoczoną ogrodem z trzema sadami i termami.
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z jednej sztuki marmuru zrobiona. Te były z Rzymu sprowadzone, gdzie z 
ziemi były wykopane. Z drugiego pokoju wyszli wraz do ciemnej ulicy na 
dwieście kroków długiej. Z tej posadzka z czworograniastego kamienia była 
wykładana, po brzegach podwaliny kamienne, słupy żelazne i na górze pręty 
takoż żelazne dla formowania okrągłości w górze i dla utrzymywania rozłożo-
nych drzew. Te żelaza wszystkie pozłacane były, drzewa zaś okrywali cytryno-
we i arcywiele fruktów mające, na zimę jednak dach był zrobiony, a z jednej 
strony okna, z drugiej za drzewem mur był. Przy nas kończyli dach zbierać. 
Przy końcu tej ulicy była znowu altana, dwa takoż mająca pokoje, w których 
były duże lwy z marmuru zrobione, pięknie kopiowane z rzymskich, i jedna 
wanna większa, na której różne osoby odstające zrobione kształtnie były. Z 
tych wyszedłszy na prawo była bramka i plac, gdzie z jednej strony były oficy-
ny, a ze dwóch miejsce, gdzie na zimę kwiaty chowano, w środku grająca fon-
tanna. Z altany tej wyszedłszy prosto ciągnęła się, ale nie skończona, gdyż 
drzewa jeszcze niewielkie były, ulica ciemna cytrynowa. Za tą pierwszą ulicą 
ciemną na ogród różne wysadzane kwiaty idą. Kwiatowy ogród nie szeroko, 
ale długą ciągnął się. Naprzeciwko zaś grającej fontannie w ogrodzie kwiato-
wym była druga większa fontanna, takoż wodę wytryskująca, gdzie w spadają-
cej wodzie dziwne rybki indyjskie były, wielkości jak okonki, łuskę jak na kar-
pikach mające. Koloru były jedne kar [s] karpiki, drugie białe, najwięcej 
pąsowe, nad ogonem złote prezentowały się, te bijąc ręką lub nogą w kamien-
ne cembrowanie zwabiano do widoku, chleb rzucany jadły. Naprzeciw ulicy 
(ryby nazywały się ciprino aureo1) ciemnej cytrynowej za kwiatowym dalej w 
ogród [k. 95] ciągnął się botaniczny. Różne zioła, tak w wazach, jak i w ziemi 
zasadzone, dalej niby od rogu ciągnęła się w ogród ściana strzyżona w oknach 
i w górze różnie wypuszczona, ściana z cisu, za tą poczynał się las różnych 
drzew cyprysu, pinol, bobków, citrów i różnych innych dość obszerny. Na 
stronie lewej tego lasku było zabudowanie, gdzie jeszcze stały niektóre zioła 
zagraniczne, jako to figi z liściami szerokimi, z których tegoż gatunku Adam i 
Ewa siebie okryli. Figi indyjskie, aloesu różne gatunki i arcywielkie innych, 
gdzie też menażeria, gdzie króliki, synogarlice etc., ku ogrodowi stała bażante-

1 Carassius auratus cyprynidae (łac.) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych, złoty karaś.

ria. Do ogrodu od ściany jak izba drutem opleciona, gdzie indyjskie bażanty 
wielkiej piękności samice były. Głowa bażantowa, oko wysokie białe, czubek 
jak żółty serowy jedwab od głowy jak podwójna salopka zawieszona, jedna jak 
srebrnozielonawa wierzchnia pąsowa, gdy chodził, ta się odchylała, iż drugą 
widzieć było, inne pióra zielone i w różnych kolorach, karmazynowych, sza-
rych jak złoto przebijało się, ogony jak bażant długi, samice szarawe. W środ-
ku muru jak drzwi, gdzie przechodzili sobie, tam też opleciono było i gniazda 
sobie robili. Dalej w ogród za kwiatowym i botanicznym ciągnęły się różne 
drzewa w liniach sadzone zamorskie, drugie jadowite z Indii, który sok jak 
mleko wydawał, służący do lakieru, drzewo kolcowe Diinicia tria Cantos1, po 
gałęziach tylko kolce po trzy złączone mające. Różne też te drzewa różne 
frukta, drugie kwiaty wydawały. Dalej w ogród kwatery różnie wysadzane ni-
skimi drzewkami owoce noszącymi, waza cytrynowymi drzewkami, figurami 
przyozdobiona, dalej trochę podwyższony ogród. Ulicą prostą do pałacu z 
boku idącą poszliśmy do pałacu, w tym fabryka kontynuowała się, gdyż nie 
był skończony. Wszedłszy do sieni z lewej strony wychodziły drugie drzwi do 
ulicy drugiej ciemnej cytrynowej, takiej jak pierwsza było. Było jej sto pięć-
dziesiąt kroków. Pałac jest jak na nowiu miesiąc trochę w facjacie zachylonymi 
skrzydłami. W facjacie samego pałacu jest dziewięć tylko okien wzdłuż na 
dwa piętra po każdej stronie, w skrzydłach po pięć, ale te mają dach płaski 
wkoło idący palisady z statuami. Na pierwszym piętrze sala ta stoi na figurach 
marmurowych orientalnych. Prosto skrzydeł pałacowych idą ulice szpalero-
we, między którymi plac jest obszerny, gdzie plantowany ma być ogród No-
bel. W środku robiono dużą fontannę, już dół wykopany był i wodę prowa-
dzono od pałacu, aż do kanału otaczającego ogród było na pięćset kroków, 
tak te ulice szpalerowe długie były, na bokach okna, w stronach drzwi wy-
rżnięte mające, w samych zaś ścianach od ogrodu Nobel, były jak kapliczki, a 
w tych statuy. Z tej strony jak szliśmy do pałacu ciągnął się ogród. Toż samo 
kwatery wysadzane niskimi drzewkami różnie i wazami wysadzone takoż do 
kanału, a za tym w stronie, gdzie bażantarnia, ogród kuchenny tylko ścianą 
[k. 95 v] samorodną odłączony. Za drugą szpalerową ulicą jest ogród  

1 Być może chodzi o Gleditsię triacanthos – glediczię/iglicznię trójcierniową – drzewo, którego 
gałęzie i pnie pokryte są długimi cierniami zebranymi po trzy w pęki.
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fruktowy, gdzie obszerny jest, drzewka niezbyt wysokie dość gęsto w liniach 
są sadzone, tak iż skąd spojrzy uliczkę formują. Naprzeciw w środku tej 
ulicy ciemnej cytrynowej, do której najpierwej weszliśmy, za drogą przy ka-
nale otaczającym ogród jest stawek, a za tym góra, na której stoi lodownia 
w ziemi murowana, nad ziemią wkoło idzie ganek, a w środku salka, z dru-
giej strony idą schody na dół do lodowni, a w górę na piętro, gdzie dwie 
izdebki i w środku salka, a w koło znowu ganek. Też same wkoło idące 
schody idą jeszcze wyżej, gdzie płaski dach, a w środku wyniesiony szczyt, 
a po bokach dwie wieże. W środku legar biegnący. Na dole przed gankiem 
na wielkim kamieniu służącym za stół pieczyste jedli przywiezione i wino 
pili. Tegoż czasu nad górami, które niedaleko okryte śniegiem zdawały się, 
widać było w kilku miejscach deszcz padający i grzmoty słychać. Bokiem 
poszli, że my i powracający nie zmokli. Naprzeciw pałacu za tąż drogą jest 
łąka oznaczająca plac w Rzymie Watykanu. Jak tam stoją statuy, tak na tej 
łące sadzone są drzewa, a w środku w końcu ma być mur, na którym pro-
spekt kościoła św. Piotra ma być malowany. W środku ogrodu owocowego 
za tąż drogą na górze wysypanej idzie w pół okręgu z drzewa jak cis, ale 
frukta nosi wysadzona jak ciemna ulica w górze okryta, a strony w kolum-
nach. Z drugiej strony lodowni stoi wysoki dom, w którym koła są, w górę 
wodę podnoszące do duktów w fontanny ogrodowe. Między lodownią i 
tym budynkiem jest prowadzona woda, która idzie koło lodowni, prospek-
tu Watykanu i tej ciemnej ulicy. Za tym zaś budynkiem dalej w górze jest 
altanka, klatkę na ptaszki formująca, za którą są krótkie trzy jak ciemne 
uliczki, między którymi niskie krzaczki na łapanie ptaszków, a na drugiej 
stronie za tą w pół okręgu wysoko stojącej jak ciemnej ulicy takoż altana. 
To obejrzawszy wszystko i więcej co z pamięci wyszło o piątej godzinie 
wyjechali dawszy dyskrecji (17 liw.). Powracając znaleźli mocno przeschłą 
drogę. Stanęli przed ósmą i dopiero gotowany obiad jedli. Za konie zapła-
cono (1 zł, 12 liw., 10 sol.). Wiele o wspaniałości mówiwszy spać potem 
poszli. Cytryn w tymże ogrodzie na drzwiach było, iż na [k. 96] dwadzieścia 
wozów zabrać ich nie można by było. Niedaleko stawku na górze idącej ku 
lodowni stały wysokie cienkie dwa drzewa, tylko wianek na górze, larix1 na-

1 Larix (łac.) – modrzew.

zywające się, na boku przy lodowni niżej na górze dwie kamienne kolumny, 
na nich kawał ganku, ruinę prezentujące.

21  KWIETNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny lubo potem chmurki przechodziły. Deszcz 
jednak nie padał. Przed południem rysowano ten ogród i pałac z pamięci, 
aby circiter planta1 jego była wiadoma. Krawiec przyszedł po zapłatę od pary 
sukien (1 zł). Z Rzymu nadeszły listy. Oliwy kupiono (1 liw., 8 sol.) i fajerkę 
do naprawy dano, gdyż o podróży już zamyślano.

22  KWIETNIA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był cały pogodny i ciepły. Obstalowano furmana z 
karetą, która wcale trzęska była. Po obiedzie jeździli do akademii2, gdzie 
prezentowano wielki pokój naturalium3, te różne w szafach osiemdziesiąt 
cztery za szkłem były, ale otwierano i pokazywano różne kamienie, mar-
mury, kryształy, korale, kamienie droższe, petryfikanty, farby wszystkie, rod 
[?] złota, srebra, miedzi, cyny, ołowiu, vitrioli, różne petryfikowane rzeczy, 
ryby, ślimaki, ostrygi, drzewa, liście etc. kości, różne wypchane ptactwa, 
zwierzęta, różne zwierząt rogi, kości, skóry, różne muszle, conchylia, w 
spirytusach różne gadziny. Żółwia długiego na dwa łokcie, jedno zwierzę 
armadilo dasicus4, na którym kościana skóra, a wielki jak królik mający na so-
bie przepasania od jednego aż do dziewięciu, niektóry dwa, drugi cztery lub 
pięć. Wiele razy jest przepasany, tyle nazywa się sex ad novem cinctus5. Leży 
też na ziemi kość z głowy od ryby pipo secca na cztery łokcie długa, w 
jednym końcu grubości wkoło na cztery łokcie, w drugim końcu według 
proporcji spiczasta, obręczami jest wzięta, gdyż inne łączą się części gło-
wy, szczęka też jest osobno i z krzyża dwa sustawy, takoż z wieloryba. 
Pokazywano też kawał jak wybijanego aksamitu materii z trawy robionej  

1 Dokoła roślinność (łac.).
2 Uniwersytet w Padwie – zob. j. w.
3 Obiekty przyrodnicze (łac.).
4 Pancernik długoogonowy (łac.).
5 Od sześciu do dziewięciu razy przepasany (łac.).
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i wiele innych ciekawości, dawne pogan bożki, urny, w których grzebali, te 
kopiąc Pra de Valle kanał wiele wykopali. Potem byliśmy na theatrum1, gdzie 
anatomię uczą. Wszędzie w sieniach na ganku czworograniastym pełno 
herbów, jest też kilka panów polskich, Opalińskich2, Chreptowicza3 i kilku 
innych. Z akademii pojechali do ogrodu kawalera weneckiego Papa Fava. 
Ten ogród jest czworograniasty, dwieście kroków długi, tyleż szeroki, naj-
więcej w nim ulic ciemnych, latem do przechadzki wygodny, jedna wysoka 
ulica z wygodnym szpalerem, druga na krzyż z niższym, gdzie statuy i waza 
z cytrynami stoją. Idzie też kanał, na którym most jest, altanek wiele, ale tyl-
ko drzewem osadzone, jest też labirynt, a w środku na kolumnach galeria. 
Wesoły jest ogród, że mają gdzie chować się ptaszki, gdyż koło Padwy lubo 
wszystkie pola osadzone drzewem czynią prawie las, jednak ptactwa nie wi-
dać, gdyż wszyscy strzelają. Nietoperze, których arcywiele [k. 96 v] jest, tych, 
lubo strzelają, wystrzelać nie mogą, mówią, że i te w innych miejscach wło-
skich jedzą, jaskółki zaś i w Padwie jedzą. Z tego ogrodu do domu powrócili. 
Kosztowało ta przejażdżka (1 zł, 15 liw.).

23  KWIETNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny był, z rana chłodno, ale jak słońce przygrzało, 
ciepło stanęło. Gazety z Wenecji nadeszły. Po nabożeństwie przyszedł z 
wizytą p. Belgrado, przez co później obiad jedli. Po obiedzie udysponowa-
no wysłać dla obstalowania stancji do Wenecji na widzenie publiki w dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego i dla innych interesów.

1 Teatr anatomiczny na Uniwersyetcie w Padwie – założony w 1595 roku, przeprowadzano pu-
bliczne badanie ludzkich ciał.
2 W Padwie w roku 1592 przebywał Andrzej Opaliński (1576–1623), późniejszy biskup poznański; 
w roku 1658 Jan Opaliński (1639–1693), późniejszy biskup chełmiński; w roku 1599 na uniwersytet 
padewski wpisał się Łukasz Opaliński (1581–1654), późniejszy marszałek wielki koronny; w roku 
1604 w Padwie przebywał Piotr Opaliński (1587–1624), późniejszy wojewoda poznański; w latach 
1634–1635 odwiedził Padwę Jan Piotr Opaliński (1601–1665), późniejszy wojewoda kaliski; w roku 
1677 był w Pdawie Piotr Opaliński (1640–1691), późniejszy wojewoda łęczycki i generał wielkopolski. 
3 Być może Karol Litawor Chreptowicz, konfederat barski, który ok. 1773–1774 przebywał we 
Włoszech.

24  KWIETNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano drobny deszcz wcale niespodziewany padał, przed dzie-
wiątą godziną wyjechali księża domowy i Abbas barką codziennie idącą do 
Wenecji. O godzinie dziesiątej deszcz padać przestał, wypogodziło się pięk-
nie, ale że mokro trochę było, w domu czas strawili.

25  KWIETNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był i ten dzień w Państwie Weneckim świę-
cono dla przypadającego święta św. Marka. Po obiedzie przyszli z wizytą 
markizy [s] i drugi szlachcic padewscy i p. Belgrado, z nimi zabawili wię-
cej godziny. Przeszkodzili, że nie wychodzono tego dnia, aż wieczorem dla 
próbowania latarni, które przywiózł mechanik z Wenecji. Miały światło da-
wać na pięćset kroków, iż czytać miało być można, ale tylko na kroków  
czterdzieści pokazało się. Przez te dni było trochę z nimi umartwienia, 
wmawiał, że była sztuka po złotych pięć zgodzona, a przed tym zgody nie 
było po włosku i Włochem się pokazał, zaczym otrzymano tylko dwa dla 
formy, a sześć musiał odebrać, ile że nie były według pochwały jego, a te 
dwie i szkła niektóre zapłacono (10 zł, 16 liw.).

26  KWIETNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny i ciepły. Nadszedł list z Wenecji od księdza, że 
wynalazł stancję i opisał ceremonię w dzień św. Marka. Doża był na mszy śpie-
wanej, konfraternie z różnych kościołów przyszły i obszedłszy wkoło plac św. 
Marka niosły statuę, swoje inne insygnia, inni ze świecami jak zwyczajnie pro-
cesje odprawują i każda kompania świec jarzących kilkadziesiąt funtów różnej 
wielkości. Potem obszedłszy pałac wchodzili do kościoła, tam przy wielkim oł-
tarzu składali te świecie w podarunku dla doży. Była też konfraternia św. Teo-
dora. Znak nieśli ubranego konia, na którym mały po rycersku ubrany z dzidą 
siedział chłopczyk. Od św. Marka nieśli lwa, jeden wyzłacanego, tego czasem 
okręcał i podnosił jakby skakał, wielka dla chłopców była uciecha, krzyczeli 
viv Sancto Marco. [k. 97] Długo trwała ta procesja, gdyż wiele było kompanii.  
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Najświętszej Panny figurę nieśli Niepokalanego Poczęcia, druga Najświętszej 
Panny Łaskawej srebrną, insza obraz, inna św. Rocha statuę, inni relikwie i to 
trzy kompanie, gdzie i księża szli. Oddawszy świece w kościele drugimi drzwia-
mi powracali tak jak weszli. Miało też wiele swoją muzykę, a wyszedłszy z 
kościoła powracali do swoich kościołów. Kościół też św. Marka był przyozdo-
biony, ta mensa bogata była otwarta i wiele lamp srebrnych i pozłacanych jak 
nowe było wywieszono. Książę tegoż dnia dawał dla dziewięćdziesięciu osób 
obiad, stołu na tabulatach była historia wyrażona Ferdynanda króla hiszpań-
skiego jak pobił Me1. Były namioty różne, jak chińskie altanki, żołnierze, arma-
ty, uformowany na sześciu stołach obóz, na jednym woda, okręty, na drugim 
góry opatrujące żołnierzy, na innych różne namioty etc. Takoż w osobnym 
pokoju cukry na prezent do domów tych, którzy byli na obiedzie.

27  KWIETNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień służył w pięknej pogodzie. O dwadzieścia pięć mil przy-
był do Padwy chłop z dwoma wózkami rzeczy, w jednym miał konia, a w 
drugim oślicę. Tę chciano kupić i targowano, ale z początku sprzedać nie 
chciał. Potem namyśliwszy się z wózkiem na dwóch kołach sprzedawał, wó-
zek nie był potrzebny, ale oślicę z chomątem kupiono (6 zł, 5 liw.), rosła 
była. Z Wenecji pisał ksiądz, że wieczorem będąc na koffehauzie widział 
księcia Sułkowskiego z żoną, ten przyszedł do koffehauzu z żoną, a ta była 
w cendalu ubrana, gospodarz oznajmił, że damy nie mogą wedle rozkazu 
przychodzić, więc prosił, żeby ustąpiono. Księżna wymawiała się, że fora-
sterka2, opowiedział się, że ten zakaz do wszystkich rozciąga się, a że w wi-
gilię św. Marka i w sam dzień wolno było chodzić w masce, a żeby była w 
niej, mogłaby w koffehauzie zabawić, a bez maski nie wolno, więc wraz wy-
szli w tej samej kompanii, w której przyszli. Takoż pisał, że był w Mestrze, 
gdzie kareta była zostawiona i że pretendują za koni pięć do karety i taradaj-
ki najęcie do Bocen3 złotych trzydzieści osiem. Ludziom piwne zapłacono 

1 Zostawione puste miejsce.
2 Forastero (hiszp.) – obcokrajowiec, nietutejszy.
3 Bocen – Bolzano (niem. Bozen) – miasto i gmina we Włoszech w regionie Trydent-Górna 

(10 liw., 15 sol.), takoż za przeszły tydzień (10 liw., 15 sol.). Pisał także ksiądz, 
że w kontrabandę zabrano w Wenecji jednego kupca weneckiego okręt, 
który przywiózł kawę francuską, czeskie szkła, kapelusze, kakao. Miał mieć 
towarów za dziesięć tysięcy dukatów kurant weneckich. Dukat jeden czyni 
sześć liwrów, soldów cztery. Nawet i okręt mieli palić lub drogo, jeżeliby 
chciał kupiec otrzymać, wykupić by musiał. Ksiądz nocną barką z Wenecji 
zawsze idącą miał powrócić.

28  KWIETNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny i piękny był. Przed dziesiątą godziną księdza [s] 
powrócili, za rzeczy kupione, rebarbarum, kapelusz z kutasami złotymi, gan-
dalkę na formę, wino słodkie, [k. 97 v] migdały świeże, groch w strączkach i 
inne rzeczy, takoż podróż wydał (8 zł, 12 liw., 7 ½ sol.). Takoż pocztę, ostryg 
czterysta, z tych, ile że świeże były, na obiedzie zjedli i ks. Franciszkaninowi  
posłano, który zaczął brać wody, czyli raczej dekokt madame Fukiety inwen-
cji R. avenae mundae unciam 1. salis prunellae drachmam 1, cicoria Sylvestris unum pa-
gillum, mellis albi unciam unam, aqua fontis quantum saris, fiat decoctio ad libram 1 ½1 
i tego z rana po dwie szklanki brać, aż do trzeciej miał ten dekokt brać cały 
miesiąc, dlaczego na obiadach u nas nie miał bywać. Po obiedzie obstalowa-
no furmana, gdyż dnia jutrzejszego mieli jechać do Abano2.

29  KWIETNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny i pogodny był ranny, obiad zjadłszy pojechali do 
Abano. Obszedłszy, gdzie wytryskują wody gorące, pojechali dalej dla pięk-
nej pozycji pałacu, na górze adwokata Tedeskini. JW pan pojechał w górę 
pojazdem, a my piechotą poszli wcale z przykrością. Ten pałac jest zrobiony  

Adyga, leżące nad rzeką Eisack (wł. Isarco). Stolica autonomicznej prowincji Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol/Alto Adige.
1 R. [?] czystego owsa, jedną uncję soli, śliwek jedną drachmę, cykorii sylwestris [?] jedną garść, 
białego miodu jedną uncję, wody źródlanej ile potrzeba, niech się odgotuje do wagi 1,5 funta (łac.).
2 Abano Terme (do 1930 roku jako Abano Bagni) – miejscowość i gmina we Włoszech, w pro-
wincji Padwa, w regionie Wenecja Euganejska, na wschodnim zboczu Colli Euganei. Miasto już od 
starożytności słynie z gorących źródeł siarczanych (do 85° C) i kąpieli błotnych.
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z klasztoru1, gdyż przedtem mieszkali Olivetani księża, a po sekularyzacji to 
sprzedano i Abano należało do tego klasztoru. Są w nim przełamane mury, 
z cel pokoje porobione i pięknie przyozdobione, z trzech stron idą jak na 
dole, tak w górze. Prospekt najosobliwszy, gdzie równica jest aż do gór od 
Tyrol widzieć wszystkie wioski, pałace, miasteczka, a to z dwóch stron, z dru-
gich pagórki tuż będące są przeszkodą. W środku kwadratu wirydarzyk, gdzie 
kwiaty i drzewka cytrynowe, a w środku studnia na tak wielkiej górze. Z boku 
kościółek mały z trzema ołtarzami, strukturą dość piękną. Ogródek takoż 
jest, ale niewielki, cała zaś góra oliwnym drzewem, winem jest osadzona, jak 
ogród czyni, miejsce arcypiękne, tylko że w górę ciężko jest wchodzić. Zje-
chawszy i zszedłszy z góry pojechali do Mortaton2. Wody de la Virgine na-
zwanej po dwie szklanki wypili. W kościele byli, potem poszli do klasztoru3, 
gdzie księża augustianie chodzący w bieli mieszkali. Byliśmy w tych pokojach 
na dole, które na leki przyjeżdżającym najmują. Z początku jest kaplica, za nią 
cztery pokoje, a za tymi salka. Z drugiej strony był dawniej nowicjat, ten że 
był zamknięty, gdyż zakazano przyjmować do nowicjatu i to we wszystkich 
zakonach w Państwie Weneckim na lat dziesięć. Te już skończyły się, jednak 
jeszcze nie przyjmowano, aż do liczby wyznaczonej przyjdą. Inni tylko w 
klasztorach byli póki żyją i te klasztory w sekularyzację iść mają. Ten tedy no-
wicjat reparowano takoż do najęcia dla przyjeżdżających. Była też kuchenka 
osobna, ale gotować nie można było bez pozwolenia w karczmie zostającego, 
któremu za pozwolenie płacić trzeba, za to, że nie od niego biorą. Księża nie 
chcieli mówić co by chcieli od najęcia kilku pokojów, ale na dyskrecji zosta-
wowali. [k. 98] To odrażało, że te pokoje w niżynie były i stęchlinę bardzo 
oddawały, gdyż ten klasztor przy górze stał, z której czasu dżdżu z gór woda 
wielką mokrość czyniła spadająca. Potem pojechaliśmy już ku Padwie koło 
pałacu nowego Horologii i wstąpili do pałacu M. Moro4, który komendan-

1 Klasztor Oliwetanów w Galzignano Terme – zob. j. w.
2 Monteortone – obecnie dzielnca Abano Terme, w prowincji Padwa.
3 Sanktuarium Madonny della Salute w Monteortone budowane od 1428 roku na planie krzyża 
łacińskiego, posiada barokowy portal z 1667 roku.
4 Palazzo Moroni – pałac z XIII wieku, w znacznym stopniu przebudowany przez Andrea Mo-
roni w XVI wieku, rozbudowany w 1904 roku, obecnie mieści się w nim ratusz.

tem był w Korfu. Tam burgrabia łatwość uczynił do najęcia, ale takoż wy-
razić nie chciał, wiele na miesiąc pretendował. Byliśmy w ogrodzie, a potem 
pojechali do domu. Kosztowało pojazd i dyskrecja na tych miejscach (1 zł, 
14 liw., 10 sol.). P. burgrabiego zaproszono na obiad jutrzejszy dla dosko-
nałej rozmowy.

30  KWIETNIA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny, pogodny i gorący był. Po nabożeństwie nadeszły 
gazety i P. burgrabia przyszedł. Po obiedzie rozmawiali z nim, deklarował 
przystawić kazać wody, gdyż w pałacu wanny brać JW pan chciał i dostarczać 
do wiwendy1 potrzeby, sam zaś nie chciał na siebie przyjąć, żeby jedzenie da-
wał, ani też namówić można było za pomieszkanie, co by pretendował i inne 
wygody, żeby powiedział. Odłożono wyjazd do Abano na przyszły tydzień, 
gdyż do Wenecji assensję jechać udeterminowano. P. burgrabiego ks. Fran-
ciszkanin, żeby z nami jechał, zaprosił, nikogo nie pytawszy się. Wieczorem 
umówili się z gospodarzem o stancję jedną dla złożenia rzeczy czasu zabawy 
w Abano, soldów trzydzieści od dnia, takoż, że dnia piątego maja kończył się 
miesiąc, więc wiele dni będziemy nad miesiąc za każdy zapłacić liwrów pięć, 
soldów dwanaście przyrzeczono. Resztę za miesiąc oddano (4 zł).

1  MAJA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogoda i dni piękne wytrzymywały. Dziś święto jest obserwo-
wane, wiele państwa przyjeżdżało do Wenecji przez Padwę z Wincencji2, z 
Verony3 i innych miejsc. Po obiedzie wysłano dla najęcia barki na dzień ju-
trzejszy. Najęto jedną sześć okien mającą za czterdzieści cztery liry do Wenecji 
i miał przystąpić jak najbliżej, żeby niedaleko iść było w mieście na przecho-
dzącej wodzie. Wieczorem wcześniej poszli spać, że rano trzeba było wstać.

1 Wiwenda – zapasy pożywienia, utrzymanie, prowiant.
2 Vicenza – miasto i gmina w północno-wschodnich Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, 
w prowincji Vicenza. Leży u podnóży Alp Weneckich, nad rzeką Bacchiglione w dorzeczu Brenty.
3 Werona (wł. Verona) – miasto położone w północno-wschodnich Włoszech, w regionie admi-
nistracyjnym Wenecja Euganejska (Veneto). Leży nad rzeką Adygą, u podnóża Alp Weneckich. Jest 
ośrodkiem handlu i jednym z najbogatszych miast północnych Włoch.
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2  MAJA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny służył rano. Kazano upiec pieczeń cielęcą i kur-
częta i wybierano się. Rzeczy przynieśli do barki. P. burgrabia też przyszedł 
o ósmej godzinie. Z miejsca ruszyli się długo przez miasto płynąc tąż drogą, 
którą przypłynęli do Padwy, przy młynach minąwszy śluzę, gdzie dwoje wrót 
jest. Pierwej wpuszczą w środek i zamkną te wrota, potem upuszczają wodę, 
jak się zrówna z niższą wodą, otwierają wrota i wychodzą. Wraz z Brentą po-
płynęli, jeszcze długo koło mur miasta, dalej koło pałaców zwyczajną drogą. 
Przed godziną dwunastą przyrządzać obiad zaczęli na spirytusie i smaczno 
zjadłszy, pałace po brzegach stojące patrzali. Kilka barek przechodziło, które 
dopędzili jadące do Wenecji. W Mirze wody i wina wzięli. Do laguny wszedł-
szy po cztery razy łotrzyki morscy czyli rewizorzy nas atakowali i opłacić im 
się trzeba było. Prosto koło placu św. Marka pałacu doży wpłynęliśmy do 
Wenecji ku stancji naszej, gdzie po szóstej godzinie stanąwszy rzeczy zniesio-
no i też barkę na powrót zamówiono. Niedobrze [k. 98 v] zainformowawszy 
gospodarza tej stancji ks. Abbas listownie, ten czekał nas z obiadem, a tak 
chcąc nie chcąc we trzech jedli, miarkując, że wszelako zapłacić trzeba bę-
dzie. Niżeli się ulokowali nadszedł wieczór i niżeli obiad zjedli napaśny, więc 
nie wychodzili, ale spać poszli.

3  MAJA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny i gorący był. Święcono takoż ten dzień. U św. 
Marka mszę słuchali, po mszy św. poszli dla widzenia kramów. Na placu św. 
Marka wkoło szły kramy podwójne, jedne z środka, drugie z drugiej strony. 
Wejście było z czterech stron w środek, gdzie jak ganek szedł okryty koło 
sklepów, pięknie przyozdobione, drugie tym, że towary kształtnie ułożone. 
Obcych kupców nie było, tylko z Wenecji, któremu [s] senat kazał, ale dro-
żej sprzedawać w tych kramach musieli jak w domu, gdyż większy ekspens 
mieli od sklepów, których zabudowanie piękne było, a po jarmarku zawsze 
zbierano, płacili, prócz tego i za zabudowanie i rozbieranie. Osobliwych 
towarów nie było od Prokuratoriów z pięć kramów, w drugich tandety, 

mosiężnicy balacharze, szewcy z płótnami, w środku najwięcej złotników, 
z ubiorami damskimi kilka kramów, jeden z materiami, tylko ze szkłem 
dwa, z wełnianymi rzeczami etc. etc., dwa też koffehauzy, kramów wszyst-
kich sto trzy. Jednak jeszcze nie wszystkie otwarte były. W te krzyżowe dni 
procesję po ulicach w każdej parafii odprawowano, ale nie maślane, lecz 
mięsne potrawy wszyscy używali. Obszedłszy koło kramów, że było wiel-
kie gorąco, powrócili do stancji. Wolno takoż było czasu całego jarmarku 
w maskach chodzić. Wielu już w maskach chodziło, po obiedzie obstalo-
wano na dzień jutrzejszy z czterema ludźmi barkariolę za cekinów dwa dla 
widzenia funkcji, którą na zaręczeniu morza miał czynić doża, w wejściu 
czyli porcie morskim, którym okręty wchodziły na lagunę ku Wenecji może 
o milę naszą leżącym. Wieczorem byliśmy na placu miedzy kramami, te 
iluminowane były latarniami, których było więcej trzech set. Ludzi bardziej 
spacerujących jak kupujących wielka moc była, po różnych miejscach stały 
krzesła, jeśli który chciał, siedział zapłaciwszy i my siedzieli (15 sol.) ob-
szedłszy kramy, a potem powrócili do stancji.

4  MAJA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego tam w Wenecji wielką 
pompą obchodzony, że bywa w całym świecie głoszą. Ciekawi byliśmy wi-
dzenia tej ceremonii. Dzień był trochę wietrzny, chmurki przechodziły. Rano 
byliśmy na mszy w kościele Santa Maria Formosa1. Stojąc in Malvasia przy 
moście S. Angelo blisko było do kościoła. Po mszy nadeszła barkariola, cze-
kaliśmy zapewnienia, kiedy funkcję doża będzie odprawował, aż dali znać, 
że dziś nie będzie dla wiatru, który był [k. 99] już ucichł, więc barkariolę 
musiano odprawić dawszy za przypłynienie (4 liw.). Miarkowano przyczynę, 
gdyż wiatru nie było, dlaczego odłożono, a żeby podobno forastierów dłużej 
zatrzymano w Wenecji przybyłych dla widzenia z ciekawości. Bucentaurus 
tak nazwany okręt, którym miał płynąć z konsyliarzami i senatorami doża do 

1 Santa Maria Formosa to kościół w Wenecji, wzniesiony w 1492 roku w stylu renesansowym na 
planie krzyża łacińskiego, ma dwie nawy boczne i dwie fasady – renesansową z 1542 roku i baroko-
wą z 1604 roku. Kopuła kościoła została zniszczona w trzęsieniu ziemi w 1688 roku, w następnych 
latach została odbudowana.
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portu morza. Jest to jak okręt bez masztów nad wodą, w dole z każdej stro-
ny ma dwadzieścia jeden jak okna, przez które wiosła są wydane do robienia 
nimi. Nad nimi jak sala długa snycerską robotą wyrabiana i wyzłocona, po 
dwadzieścia cztery okna z każdej strony mająca, na dole gdzie robią wiosłami 
rudel1, a na górze w tym miejscu trochę wydano na wodę. Gdzie doża siedzi 
sufit wyzłacany, a z wierzchu aksamitem obity, ten stał gotowy z chorągwiami 
czyli proporcami przybrany. Jak płynąc miał po bokach galery w asystencji 
płynąc mieli i moc wielką ludu gondolami i innymi botami, aż do portu, gdzie 
stanąwszy ceremonię odprawować miał, a potem rzucić złotą obrączkę w mo-
rze, te zaręczając. Potem do Lido2 wyspy, gdzie mszę słuchać mieli, potem po-
wróciwszy do siebie obiad na osób dziewięćdziesiąt dać miał. Obiad ten dał, 
ale ceremonię na niedzielę odłożono. Poszliśmy więc na plac do kramów dla 
kupienia materii na suknię. Ten kupiec ostatnią cenę bez targu opowiedział, 
co chcąc kupić, trzeba było dać. Kupiono też na pelerynę, czyli kapoty materię 
drewnianą ligni cortex, kapelusz też kupiono i powrócili na obiad trochę późny. 
Przybyła ta barkariola po obiedzie ofiarując się jeżeli na kurs płynąć chcemy. 
Przed zachodem słońca tegoż dnia wiele w gondolach państwa zebrało się na 
kanał przy Judece3, gdzie z pół ćwierć mili sam i tam dość prędkim pędem 
pływali, gdzie dla widzenia tego popłynęliśmy. Prawda, że wiele gondol i botów 
dużych jak gondole budowane pływało, po dwóch na małych, po czterech na 
większych ludzie wiosłami robili, drugie po sześć. Hiszpański poseł w kompa-
nii z francuskim i inne osoby i damy dużą płynęły, ludzi ośmiu robiło. Cesarski 
poseł takoż dużą, gdzie w tyle na dętych grali instrumentach. Komendant we-
necki nad galerami dwunastu ludźmi robiącymi pływał i wiele innych wielkich 
było. Trwało to koło dwóch godzin i my też kilka razy przepłynęli, a potem 
na boku stanąwszy przypatrywali się z barkarioli na przejeżdżających. Ludzie 
wiosłami robiący w różnych barwach przybrani byli, wyścigali jedni drugich, iż 
prawie na [k. 99 v] wodzie fale zrobili. Jak trochę przerzedziło się i my jeszcze 

1 Rudel – ster statku wodnego, wiosło.
2 Lido – wyspa (zob. j. w.)
3 Canale della Giudecca – kanał oddzielający Wenecję od wyspy Giudecca − grupa wysp połą-
czonych ze sobą położona na południe od historycznego centrum Wenecji. Leży naprzeciw dziel-
nicy Dorsoduro, od której oddziela ją kanał – Canale della Giudecca. Administracyjnie Giudecca 
jest częścią Dorsoduro.

raz przepłynęli, a potem przy pałacu doży wysiedli zapłaciwszy (10 liw.) poszli 
na plac piechotą, obszedłszy kramy już przy iluminacji przy kramach zwykłej.  
W środku na krzesłach, gdzie merostwo wielkie też siedziało, usiedli i na prze-
chodzących patrzali. Wielu w odmianie siedziało i chodziło, kazali dać z koffe-
hauzu w kramach będącego lemoniady i refreszady (4 liw.). Zabawiwszy ze dwie 
godziny powrócili do stancji. Widzieć było w stronie błyskawice, ale grzmotów 
nie było słychać. Państwo w różnych strojach chodzili, inni w maskach, inni w 
płaszczach białych materialnych, czerwonych, sukiennych już nie nosili, tylko 
w zimnie. Ci jednak co w maskach byli, maski na twarzy nie mieli, tylko czarny 
płaszcz materialny i beret, niektórzy na kapeluszu maski, inni nie mieli, chyba, 
który chciał być niepoznanym włożył na twarz maskę damy, w nogawkach w 
tyle wiszący płaszczyk, bautę1 i męski kapelusz, inni bez tego, w sukniach tylko. 
Forasterów stąd poznać było, którzy w maskach nie chodzili że w sukniach 
kawalerowie bez płaszcza chodzili, że w sukniach kawalerowie bez płaszcza 
chodzili, gdyż Weneczykowie i pobliżsi płaszcze używali.

5  MAJA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny i pogodny, a że nie było pewności, czyli w 
niedzielę nastąpi zapewnie to morza zaręczenie, gdyż mógł być znowu taki 
wiaterek i mówili niektórzy, że czasami długo czekają na dzień pogodny, więc 
jak wczoraj udysponowano, żeby barka taż sama przyszła, którą przypłynęli-
śmy. Stanęła o godzinie ósmej z rana na kanale przy stancji, a że niektórych 
rzeczy potrzeba było jako to wina, cukru, korzeni, czekolady etc. kupiono i 
rzeczy układano. Takoż na obiad, który na barce był, opatrzono. Gospodarz 
po włosku gdy do zapłaty przyszło postąpił. Za materace od nocy i jednego 
po cztery liwry pretendował, że tylko siejniki wymówione były, a zgodzono 
od osoby obiad i noc po liwrów jedenaście. Ledwie siedem złotych czerwo-
nych się uspokoił, kamerdynerowi też od osoby za każdy obiad trajera dać 
trzeba było. Kupiono też dnia wczorajszego od zegarmistrza Polaka pekto-
ralik2 na dwóch stronach cyferblaty jak we Włoszech nazywają, na jednym 

1 Bauta – tradycyjna maska wenecka.
2 Pektoralik – ozdobny zegareczek na łańcuszku, noszony w kieszonce na piersi.
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francuskim czyli naszym sposobem wskazuje godziny, a na drugiej stronie 
po włosku dwadzieścia cztery godzin, za złotych czerwonych trzydzieści. Po 
dziesiątej godzinie wypłynęliśmy z Wenecji zwyczajną drogą do Padwy. Jesz-
cze na lagunę nie weszli, rewizorzy jedni napadli, znowu im opłacić trzeba 
było (1 liw., 10 sol.), ale potem drugich lubo widzieli, jednak nie przypłynęli, 
tylko z daleka patrzali. Na barce gotowaliśmy mleko z szodami1 nałamawszy 
jajecznicę z serdelami, a że trochę za późno z Wenecji [k. 100] wypłynęli z 
Dolum, parę koni wzięto, drugiego my zapłacić musieli (6 liw., 15 sol.), aby-
śmy za widna, póki klucze od śluzy w Padwie będącej, przez którą do miasta 
nam płynąć trzeba było, nie będą oddane gubernatorowi, gdyż na noc za-
mykano i klucze oddawano, a późno trzeba by było do gubernatora posyłać 
daleko i czekać by długo. Jakoś stanęliśmy w sam czas, że jeszcze nie były klu-
cze oddane, że nam otworzono, jednak póki na miejscu, gdzie wysiadać mie-
liśmy, stanęli, było wpół do dziewiątej. Rzeczy fakinowie znieśli. Iść trochę 
ciemno było. Za barkę tyleż znowu dwa cekiny zapłacono i bona manu liwrów 
cztery. Signitor Antonio, burgrabia pałacu M. Moro takoż z nami powrócił i 
był zaproszony na jutrzejszy obiad. Pożegnawszy się odszedł do stancji i my 
z godzinę zabawiwszy poszli do spoczynku.

6  MAJA 1780 , SOBOTA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był, lubo chmurki przechodziły, potem jednak 
ociepliło się i wyjaśniało. Uczynili rachunek ekspensu do tej Wenecji, podró-
ży i za kupione rzeczy wyniosło (83 zł, 15 liw.), ludziom też tygodniowe wy-
płacono we czwartek należne (10 liw., 15 sol.). Na obiedzie był Sig. Antonio 
Milanosi, któremu rezolwowano jechać na kurację, który w pałacu, gdyż nie 
był burgrabią, ale arendę trzymał, miał ustąpić wiele potrzeba będzie po-
kojów i wszelkie przystawić potrzeby, jako to wody do wanny i z Mortaton  
z rana do picia, takoż do jedzenia i kuchenne naczynie. Umówiono, żeby we 
środę z rana pod [s] niektóre potrzebne rzeczy przysłał podwodę. Kazano 
robić krawcom pelegrini, czyli surduty i od kupca Gwardany jeszcze niedo-
starczające rzeczy, kitajki, płótna, salena etc.

1 Szodon – gorący, słodki sos do deserów, przyrządzany z ubitych żółtek, cukru i białego wina, 
z dodatkiem skórki cytrynowej lub pomarańczowej.

7  MAJA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień służył piękny, iż w Wenecji funkcję doża mógł odpra-
wić. Dziś było święto św. Stanisława w kościele św. Antoniego. U ks. Fran-
ciszkanów jest z lewej strony przy drzwiach ołtarz św. Stanisława, gdzie leżą 
jego relikwie, czyli wystawione, przy tym ołtarzu jest grób Polaków, gdzie 
się z przypadku umierający w Padwie chowają, jako mauzolea pokazują Sa-
piehy Aleksandra Kazimierza WKL dapiferis1 i Stanisława Mińskiego de Min-
sko wojewody i kanclerza WKL2 za Zygmunta króla. Wieczorem byliśmy 
w ogrodzie botanicznym, gdzie już wszystkie drzewka były wystawione i 
zabawili więcej godziny.

8  MAJA 1780 , PONIEDZIAŁEK.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny. Po nabożeństwie doszedł doktor Donini, 
którego wezwano dla dania informacji w braniu wód w Abano. Życzył, aby 
błot używano okładając nogi, takoż rosół wieczorem jeść ex vipera, to jest 
z jaszczurki cudzoziemskiej, a po naszemu ze żmii, ale JW pan wymówił się 
dla abominacji. Dał po włosku informację, zachwalał mocno wody w Abano, 
ale bardziej błota. Dano jemu (2 zł). Po obiedzie układano rzeczy, które się 
pozostaną, i które z sobą mają się zabrać. Obstalowano kulbakę3 na Cekinę 
(to nazwisko oślicy jest) z wszelkim należącym narzędziem i czapraczkiem4. 
Rękawiczek trzy pary kupiono (6 liw.). [k. 100 v]

9  MAJA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień służył pogodny. Rano przyniesiono kulbakę sporządzo-
ną, a że w narzędziu była skóra cienka i drugie też rzeczy mizerne popra-
wić kazano, co wprędce zrobił i pretendował liwrów sześćdziesiąt osiem, 
ale kontentował się (2 zł, 2 liw.). Przyniesiono od rymarza małą kulbaczkę  

1 Aleksander Kazimierz Sapieha (zm. 1619) był podstolim litewskim.
2 Stanisław Miński (ok. 1561–1607), wojewoda łęczycki, był podkanclerzym koronnym, a nie 
kanclerzem litewskim. Zmarł w Padwie 21 VII 1607, pochowany w kościele św. Antoniego. 
3 Kulbaka – typ siodła pokrytego skórą.
4 Czaprak – ciepłe okrycie wkładane na grzbiet konia, pod siodło.
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angielską, która by była wcale dobra, tylko że już tę kupiono, chciano ceki-
nów cztery za nią. Rzeczy też tegoż dnia układano, metrowi też zapłacono 
(1 zł, 11 liw.). Był na pożegnanie, gdyż z Padwy miał wyjechać p. Szaster z 
Krakowa, takoż w wizytą po obiedzie ks. Dominikanin Firas.

10  MAJA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień ciepły był. Rano czterema wołami przybył wóz z Aba-
no, na który układano rzeczy i wóz napełniono, przy tym na Cekinie pojechał 
lokaj o godzinie dziesiątej. Zapłacono kupcowi Gwadaniemu za towary (8 zł, 
2 liw.). Gospodarzowi też za dni pięć i od Cekiny (1 zł, 10 liw.), a że potłu-
czone niektóre były farfury1, nagrodę odłożono do powrotu. Jedną stancję 
zgodzono na dzień, w której rzeczy zostawione niektóre w Abano niepo-
trzebne. Od tej stancji na dzień trzydzieści soldów. Fakinom co rzeczy znosili 
i na wino człowiekowi co z wozem przyjechał (3 liw.). Obstalowano furmana 
z dwoma kolaskami za liwrów dwadzieścia cztery. Ci mieli przyjechać na go-
dzinę drugą po południu. Krawiec jeden przyniósł pelerynę, zapłacono jemu 
(1 zł). Takoż po obiedzie przyniósł drugi (2 liw.). Niektóre do poprawy dano. 
Fakinowi, który usługował na wino dano (2 liw.). Po obiedzie gospodarzowi 
oddane są rzeczy. Pojazdy też nadeszły o trzeciej godzinie. Pojechali do Aba-
no. Niedługo zabawiła podróż, gdyż tylko pięć mil włoskich było od Padwy, 
i prędko jechali, zapłacono im stanąwszy (1 zł, 5 liw.), takoż od klawicym-
bału, gdyż dla nastrojenia razem przyjechał (11 liw.). Rozlokowaliśmy się na 
pierwszym piętrze w czterech pokojach, a w sali stół do jedzenia zostawili. 
Na dole przy kuchni kamerdyner stał. Wszystkie naczynia w kuchni potrzeb-
ne już były. Obstalowano co ma gospodarz kazać kupić na jutro. Potem po 
ogrodzie przechodziwszy się wieczorem lekarstwo uprzedzające wody wzię-
to, o dziesiątej godzinie spać poszli. W Padwie w początku pomiarkowano, że 
może wystarczyć na jedzenie liwrów dwanaście i z tym kamerdyner obcho-
dzić się miał, ale dalej powoli rosło, że na dzień, to jest obiad po dwadzieścia 
jeden–dwadzieścia dwa, czasem więcej, czasem mniej wyszło. Dostatecznie 
nie można było miarkować, a że prócz tego jeszcze wino do stołu czerwone 

1 Farfury – wyroby fajansowe.

kupowano, wety1, śmietanę do kawy i inne drobne rzeczy, można tedy racho-
wać jak na dzień każdy po liwrów dwadzieścia dwa jedno z drugim. Zaczym 
od dnia piętnastego marca, dni pięćdziesiąt sześć uczyni (58 zł, 14 liw.), takoż 
za pranie kilka razy (1 zł, 20 liw., 10 sol.). [k. 101]

11  MAJA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny i ciepły. Z rana lekarstwem zwyczajnie zaba-
wiali się. Mięsiwo tańsze było wołowe funt soldów dziesięć, baranie dwana-
ście, cielęce czternaście. Po obiedzie przysobili wannę i obstalowano, żeby 
wieczorem do Morataton przyniesiono wodę rano do picia, a rano do wanny 
przywieziono z Abano od źródeł gorących.

12  MAJA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pięknie było, z daleka chmury pokazywały się. Zaczęto 
wody brać po szklanek trzy i dwie. Wodę do wanny trochę za późno przy-
wieźli, nieprędko wychłodzić można było, przez co aż o drugiej godzinie po 
południu JW pan do wanny poszedł. My obiad jedli, a JW pan aż o czwartej 
godzinie. Tu dostać nie można było ryb, więc tylko jajcami nadgradzać 
musiano. Wieczorem nadeszły chmury i wicher wielki. Przy pałacu w 
ogródku cytryny drzewko w wazie złamał, a dalej ku Padwie miał wiele drzew 
połamać. Deszcz niewielki padał, wieczór w pokojach dla tego trawili, gdyż 
wczoraj w pocze w ogrodzie grali. Ludziom dano (10 liw, 15 sol.).

13  MAJA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana takoż trochę deszcz padał, dalej lubo chmury przecho-
dziły, jednak deszcz nie padał. Wodę rano brano po cztery i trzy szklanki. 
Wodę do wanny raniej przywieźli. Po mszy o dziesiątej godzinie do wanny 
JW pan udał się. Mszę św. zawsze miewał ks. Abbas stary, który z Wenecji z 
nami do Padwy i teraz do Abano przybył. A ksiądz domowy brał takoż wody. 
Wysłano do Padwy lokaja po niektóre rzeczy, których dostać tu nie można 

1 Wety – słodka potrawa stanowiąca zakończenie obiadu, deser, legumina.



327326

było, grochu zielonego, szparagów, których niewiele mieli w ogrodzie, świe-
żego masła, takoż żeby od krawca przywiózł suknię, i z Wenecji, które na 
ręce ks. Reklewskiego miały przyjść rzeczy oraz z poczty listy. Po obiedzie 
chodzili na spacer w pole, gdzie wcale wesoło jest, jak groblą z każdej strony 
rów i koło pola sadzone drzewa, a od jednego do drugiego wieszające się 
wino, idąc w poczę grali, lubo słońce świeciło, jednak drzewa zasłaniały i cień 
czyniły. Wieczorem lokaj karro1, wózek na dwóch kółkach na konia jednego 
nazywają, powrócił, rzeczy przywiózł (17 liw.) i listy od JO księcia, księżny 
trzy, a od komisarza z Królewca i Wrocławia postmajster pisał, że zostawio-
nych pięć złotych już więcej nie miał, pretendował więcej dla otrzymywania 
korespondencji, gazety też przywiózł razem. Po obiedzie też wybierano szpa-
ki. Przy ogrodzie jak czworograniasta wieża stał murowany gołębnik, do tego 
było kilka okien, jedne drutową kratką zasłonione, drugie otwarte, którędy 
latały gołębie. Na dachu w środku takoż jak mała wieżka z oknem otwartym, 
a w środku dla gołębi po ścianach porobione na kilkaset, gdzie gniazda ro-
biły, jak na dachu ułożona dachówka na tarcicach, pod tą dachówką wielka 
moc szpaków [k. 101 v] czyniło sobie gniazda. Te, gdy miarkowano, iż duże 
już są młode, wybierano, jakoż na sto ich dziś wybrano. Udzielił M. Antoni 
i dla nas na jutro.

14  MAJA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana deszcz drobny padał, potem wypogodziło się. Wodę 
brano po sześć – pięć – cztery szklanek. Ksiądz domowy poszedł rano ze 
mszę do kościoła z pięćset kroków tylko od pałacu stojącego. Abbas zaś miał 
mszą jak zawsze w kaplicy w rogu ogrodu stojącej, w której drzwi były na 
drogę idącą przy ogrodzie. W tej kaplicy jak w kościele mogło się odprawo-
wać mszy wiele. Jeden tylko był ołtarz i takie publiczne kaplice wszyscy pra-
wie szlachta mieli przy pałacach. W swoim czasie wannę używano. Po mszy 
woda, że chłodniejsze było powietrze, o tym czasie nie była gorąca, chłodzić 
nie potrzeba było. Po obiedzie, że czasami deszcz przechodził, dyskursem 
cały czas trawiono. Morwy tu we Włoszech siano, jak frukt opadał zdrowy, 

1 Być może chodzi o karykiel – lekki, dwukołowy pojazd spacerowy, jedno lub dwukonny.

nierobaczliwy, ten na słońcu suszono i zachowano, na wiosnę w marcu siano, 
a gdy przesadzać przyszło, wykopawszy dół, wprzód z łupin winnych i ziarek 
zrobiony gnój wpierwej sypano, potem ziemię i drzewko morwowe osypano. 
Wielka moc jest we Włoszech nietoperzy. W sali wieczorem we drzwiach 
siedzieli, gdyż sieni nie było w pałacu, ale z sieni sala duża, a w górze wkoło 
ganek mająca, w tej w czterech rogach drzwi szły do pokojów, a w rogowych 
dwóch pokojach w jednym końcu czyli rogu drzwi i schody na dół, a w dru-
gim schody w górę za podwójnymi drzwiami. W pokoju płócienne i malowa-
nie jak pokój, drugie drewniane. We drzwiach salnych niedługo wieczorem 
dla nietoperzy latających siedzieć mogli, poszli do pokoju. Zebrali wieczorem 
wiele robaczków święconych.

15  MAJA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano drobny deszcz czasami przechodził. Kontynuowano 
wodę w tej ilości jak wczoraj i wannę. W kościele przez te trzy dni nabożeń-
stwo z kazaniami odprawowało się, gdyż na trzy dni przed tymi świętami 
wiele było dla oznajmienia, dzwonienia, mało co pauzowano. Dziś na honor 
św. Filipa Neriusza strzelano też z moździerzy i organków. Po południu dla 
agitacji po obiedzie graliśmy w paczę. M. Antoni, gdyż najwięcej z imienia we 
Włoszech nazywano, nie był u nas na obiedzie, był zaproszony do plebanii.

16  MAJA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana takoż deszcz przechodził. Wodę i wannę w swoim cza-
sie brano. Przed południem większy deszcz padać zaczął i z godzinę padał, 
potem przestał. Po obiedzie byliśmy w kościele, gdzie na honor św. Antonie-
go była procesja, figurę tegoż świętego nieśli w parach, pierwej kobiety, po-
tem mężczyźni szli. Potem byliśmy w plebanii zabawiwszy z godzinę. Poszli 
do pałacu Horology szlachcica, ten jeszcze nie był skończony, ale fabryka 
kontynuowała się. Ten był na modę teraźniejszą murowany. Pokoje miał już 
wysokie i niewielkie. Ogródek przed pałacem z drzewkami apelcyn i cytryn 
ozdobiony. W tyłu pałacu jest łąka drzewem osadzona, daleką czyniąca per-
spektywę, kaplica, w rogu pałacu loretę [k. 102] prezentująca, gdzie ósmego 



329328

septembris [8 IX] całe nabożeństwo odprawowało się. W parafialnym kościele 
tylko jedna msza, mówiono, że wielkie i te same indulgencje1 są co w lorecie, 
ale musi być, że tylko tegoż dnia. Oddźwiernemu dano (2 liw.), potem po-
wrócili do pałacu. Odprowadzał nas ks. pleban i jego matka z córkami.

17  MAJA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przede dniem deszcz padał. W dzień lubo pochmurno było, 
lecz pogodno, czasami błysnęło słońce. Rano zwyczajem swoim braliśmy 
wody. Po obiedzie JW pan odpisywał na listy do Królewca. We Włoszech 
wszystkie prawie po wsiach kobiety wstążki robią dla kupców, idąc widzieć 
się daje w sieniach lub na podwórzu przy warsztaciku siedzące i tkące [s]. 
Bierze od kupca pod wagą jedwab już farbowany, a jakie ma wyznaczone 
wstążki, takie robi, od sztuczki trzymającej łokci pięćdziesiąt dwa dostaje 
trzydzieści soldów. Trzymają też robaczki jedwabniczki, te nazywają kawa-
lery, gdy dohodują funt już zamkniętych, sprzedają po soldów pięćdziesiąt 
lub pięćdziesiąt pięć i do trzy liwrów jak jaki rok. Zwiniętego zaś z robacz-
ków jedwabiu funt po liwrów osiemnaście do dwudziestu dwóch, czasem też 
więcej. Przy tym pałacu wiele też kobiet służących żony wstążki robiły. Wie-
czorem JW pan jak wyszliśmy na spacer, powrócił wprędce czując słabość, 
wieczorem brał trochę rebarbarum.

18  MAJA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wypogadzało się. Wody braliśmy. JW pan nie był na 
mszy, ale po dziewiątej godzinie do wanny poszedł. Po godzinie dziewią-
tej przyjechał z Padwy doktor z JMCią ks. Reklewskim i byli na obiedzie. 
Przywieźli gazety włoskie i francuskie. Pisali, że cesarz jedzie do Mohyle-
wa, gdzie carowa moskiewska takoż ma zjechać i mają się znajdować JMC 
król polski i książę Henryk brat króla pruskiego. Takoż, że elektorowa saska 
wdowa umarła etc. Dwadzieścia tysięcy wojska moskiewskiego do Polski 
wchodzi, tysiąc pięciuset Prusaków weszło do Polski dla skupowania koni 

1 Indulgencja – dawniej darowanie winy, przebaczenie, odpust.

etc. Po obiedzie JW pan kończył listy i oddano, że JM ks. Franciszkaninowi, 
żeby oddał na pocztę. Radził doktor, żeby w pierwszej szklance trzy drach-
mas cremorem tartari1 brać z rana dla wolności żołądka, gdyż ta woda tylko 
uryną wychodziła, takoż cieplejszą wannę nakazał. Wieczorem JW pan re-
zolwował się nie brać z rana wody, czując niestrawność i zatrzymanie wia-
trów. Brał rum na noc.

19  MAJA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogoda służyła i piękny dzień był. O godzinie dziewiątej wan-
nę używano. Po obiedzie z góry pałacu prospekt patrzono. Ten był piękny. 
Padwę całą widzieć było, różne pałace, kościoły dość w odległości. O go-
dzinie piątej pojechaliśmy do łaźni nazwanej a San Pietro2. Droga wesoła, ile 
że drew i wina wiele, jak ogrodem zdawało się, jest to miejsce odległe trzy 
mile włoskie, należy do Marchio Horologij. Te łaźnie niedawno wynalezione, 
przy górze wielka jest równina, łąki, gdzie, jak dochodzą, łaźnie były cesarzy 
rzymskich, jeszcze przed Narodzeniem Pańskim, dopiero jedno wielkie jed-
nak miejsce dobite jest na równinie przy górze wraz. Są [s] w ziemi pięć wann 
z marmuru, posadzka z małych czworograniastych, [k. 102 v] jak żeby szeląg 
czworograniasty zrobiono, takimi w różnych kolorach wysadzano w różne 
floresy. Dalej jest S jak sadzawka obszerna marmurem ocembrowana, posadz-
ka takoż wszystko białym wysadzana marmurem. Do tej w czterech rogach 
idą marmurowymi tablicami wykładane schody w koło. Trochę odległe są. 
W ziemi wanny kilka całych, drugie rujnowane są, dalej znowu sadzawka, ale 
mniejsza, okrągła, ocembrowanie idzie wyżej ziemi. Posadzka do chodzenia 
takoż wykładana marmurem. W wielu miejscach stosami układane są wyko-
pana cegła wielkości długa calów piętnaście, szeroka dziesięć, wcale dobra, 
inne czerwone, drugie żółte, takoż duże, tablice na tych wyrobione jak łaty, 
na których dachówka na dachu układana była na jednej cegle, wyrażono było, 
czyli wyciśnięto literami LAEDO. Akwadukty w wielu miejscach, murowane 

1 Dosłownie: drachmę wywaru piekielnego (łac.). Cremor tartari to kwaśny winian potasu, substan-
cja krystaliczna trudno rozpuszczalna we wodzie, powstająca poczas fermentacji soku gronowego.
2 Być może chodzi o najstarszą z term w Abano Terme – Montirone znaną już w starożytności, 
gdzie do dziś zachowały się korynckie kolumnady i doryckie kolumny, a temperatura wody sięga 80° C.
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rury, a w środku miały być cynowe, drugie z gliny wypalane rury, duktów tych 
było wiele, miejscami gorąca woda, w drugich zimna. Na górze przy łaźniach 
stojącej, takoż dobywano, widać mury grube, małe jak gabineciki, wody pro-
wadzenie na te góry. Z drugiej strony wanny są takoż w ziemi, tylko odkopanie 
takoż większe, miejsce kamiuszkami wysadzane na boku. Teraz stoi budynek 
niedawno wymurowany, mieszkają co pilnują tego miejsca i rzeczy. Na dole 
drugi murują, jeszcze nie skończony. Na ten Marchio Horolgij więcej doby-
wać niektóre raritates1 jako też marmury zabrał, ale wiele jeszcze znajduje się. 
Książę, jak mówią, zakazał rozbierać, aby starożytność była dla ciekawych 
widoczna. Znaleźliśmy kawałek orientalnego porfiru, takoż dali tych małych 
trochę kamiuszków, którymi wysadzane były wanny i zielonego kawałek mar-
muru, kawałek glinianego kagańca używanego od Rzymian do światła. Żało-
wano, że wcześniej nie jechali, dobrze nie opatrzywszy tak godne rzeczy, tylko 
półtorej godziny zabawiwszy, gdyż już noc nadchodziła. Do domu powracali 
niedaleko tylko przez łąki, takoż wody gorące były i błota pomocne mons egro-
torum2, gdzie rezydował doktor doglądający wszystkie łaźnie Mingoni. Jechali-
śmy koło rowów, którędy ściekały te gorące wody, takoż na wielu miejscach w 
bliskości z źródeł widzieć było parę od wody, iż prawie na naszą milę i miejsce 
rozciągało się, gdzie tych wód gorących była wielość. Łaźnie te czyli wody 
nazwiska brały, musi być, od kościołów, w których parafii znajdowały się i te 
a San Piero w bliskości były kościoła św. Piotra, drugie Santa Helena, S. Bar-
tholomeo etc. Mówią i drudzy, że po narodzeniu Chrystusa Pana były Teodo-
zjusza cesarza w tych miejscach łaźnie i nazywały się cesarskie, ale w którym 
miejscu determinate3 nie wiedzieli, aż jak te dobyte są San Piero dochodzą, że 
te są łaźnie cesarskie, jakim zaś sposobem zalazłe zostały nie wiedzą, mówią, 
że może zalane zostały od wód, tylko te na górze tak wysokiej wątpić można, 
aby wody tak były wysokie. [k. 103] Przed tym żadnego znaku nie było, tylko 
obrosła trawą i małymi drzewkami, przeszłego i tego roku dopiero w tej gó-
rze znaleziono, a trzeci rok, jak przy górze znaleziono. Już dobrze wieczorem 
powrócili mając jeszcze chęć powtórnie być na tym miejscu.

1 Osobliwości (łac.).
2 Właściwie: mons aegrotorum – góra cierpiących, chorych (łac.).
3 Tu: dokładnie (łac.).

20  MAJA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień z rana był pogodny. Trochę wiatr wiał. Chmurki małe 
przechodziły. My wodę brali, ale JW pan nie brał, tylko o dziewiątej godzinie 
do wanny poszedł. Przynieśli z Padwy grochu w strączkach i szparagów. W 
tych stronach nie było grochu, a szparagów nie stało w ogrodzie, takoż ga-
zety włoskie i francuskie (1 liw., 10 sol.). Po obiedzie wielkie nadeszły z wia-
trem chmury, grzmoty, ale trochę stroną przeszły. Mały deszcz tu tylko spadł. 
Mieliśmy grać w poczę, ale nadszedł ks. Arcyprezbiter, proboszcz kościoła 
w Abano i matka jego z córkami z wizytą, w ogrodzie spacerowaliśmy. Piel-
grzym Polak Fiszerowicz jałmużny żebrząc powracający z Rzymu nadszedł  
i poszedł do Padwy (3 liw., 15 sol.). Potem goście kawę, drudzy wino pili. 
Ks. proboszcz murować zaczął kościół nowy, z Elemuzyny dano takoż jemu 
na fabrykę (2 zł). To Abano po łacinie Aponum sławne było, że pochodził i 
w nim się urodzil Titus Livius1, takoż Petrus2 sławny medyk we Włoszech i 
fizyk i przez wielką mądrość i wiadomość miany był za czarnoksiężnika. Tych 
dwóch statuy stoją w Padwie na Pra dela Valle. Tego medyka są książki Petri 
de Apono. Wieczorem obligowano M. Antoni, żeby dał regestr wiele dla 
nas przez dni dziesięć ekspensował. Chciał żeby na potem nastąpiła zapłata. 
Jednak dał regestr, wynosiło ze drwami i świecami do kaplicy, takoż owsem 
dla oślicy liwrów sto dwadzieścia dwa, soldów szesnaście (5 zł, 18 liw.).

1 Titus Livius (59 p.n.e. – 17 n.e.) – rzymski historyk pochodzący z miasta Patavium (dzis. Pa-
dwa). Autor monumentalnego dzieła o historii Rzymu. Był z wykształcenia nauczycielem retoryki. 
Około roku 30 p.n.e. przeniósł się z Padwy do Rzymu. Mimo pochodzenia z zamożnej rodziny 
nie zajął się zwykłą dla Rzymian działalnością polityczną, nie sprawował urzędów, nie zasiadał w 
Senacie. Całe życie zajmował się nauczaniem retoryki i pisaniem.
2 Pietro d‘Abano (Piotr Albański, Piotr z Padwy) (ur. ok. 1250 w Abano Bagni, zm. ok. 1316 w 
Trevigii) – włoski lekarz, filozof  i astrolog. Walczył ze scholastyczną dialektyką w obronie Galena 
i Awicenny, dążył do pogodzenia spekulatywnej greckiej wiedzy o naturze z empiryczną medycyną 
arabską. Zajmował katedry uniwersyteckie w Paryżu (1292–1303), Padwie (1308–1314) i Trevigii. 
Skutecznie także dążył do przekształcenia Padwy w najważniejszy europejski ośrodek wiedzy me-
dycznej. Oskarżono go o zajmowanie się także magią. Po dwóch rozprawach sąd inkwizycji wydał 
nań wyrok śmierci przez spalenie na stosie. D‘Abano popełnił samobójstwo przed ukończeniem 
procesu – mimo to wyrok chciano wykonać pośmiertnie dokonując ekshumacji i spalenia jego cia-
ła – przyjaciel wykradł jednak zwłoki, wobec czego święta inkwizycja ogłosiła i wykonała wyrok in 
effigie. W 1415 roku wystawiono mu pomnik w Padwie.
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21  MAJA 1780 , NIEDZIELA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny. JW pan rano był na mszy księdza domowego 
dla wanny, gdyż raniej dziś przywieźli od źródła wodę, aby nie ostygła. Ks. Ab-
bas miał po dziewiątej godzinie mszę. Obiad zjadłszy w ogrodzie w pocze grali, 
ale większy ból JW pan wewnątrz poczuł. Powietrze też odmieniło się, chmury 
przechodziły i pochmurno było cały wieczór. Wcześnie do spoczynku poszli.

22  MAJA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pochmurno było. Po szóstej godzinie przyjechał doktor z 
ks. Reklewskim, ten poszedł do Mortaton że mszę i miał łaźnię użyć. Doktor  
czekał wstania JW pana. Po rozmowie kazał jutro brać z rana cztery uncje olei 
seminum lini1. Zabawiwszy dwie godzin pojechał z człowiekiem co stroił kla-
wicymbał (3 liw.). JW pan trochę czuł ból w górze żołądka, o godzinie dzie-
siątej do wanny poszedł, po której ustał ból. JMC ks. Reklewski był na obie-
dzie, potem graliśmy w pocze. Lokaja wysłano do Padwy dla przywiezienia 
ze stancji, gdzie rzeczy złożone były, soku jałowcowego, którego łyżeczkę 
po obiedzie brać miał JW pan, przywiózł też szparagi, szczaw i inne rzeczy, 
takoż i olej z apteki lniany, te pospolite i najwięcej używane były lekarstwa we 
Włoszech, migdałowy olejek i od tego lepszy lniany, takoż cassia2. Od dwóch 
niedziel jak ukradziono sanctissimum z puszką z cymborium3 u księży Karme-
litów, doszli tego był z Padwy młodzian i dwa dni temu wzięto jego, matkę 
i siostry do więzienia, miał następnie examen4. Po obiedzie JM ks. Reklew-
skiego przechodzili się po ogrodzie, kaplicy tez wielkość mierzyli, która jest 
wzdłuż botów dwadzieścia dwa z okręgiem, a za tym siąki [?] sześć, wszerz 
piętnaście. Potem w pokoju zabawili.

1 Olej z nasienia lnu (łac.).
2 Kasja (łac. cassia) – cynamon chiński, stosowany w lecznictwie ludowym, używany dla pobu-
dzenia apetytu, zapobiega wzdęciom oraz przyspiesza trawienie, stosowany też jako środek prze-
ciwreumatyczny oraz w przypadku bólów głowy.
3 Cymborium – naczynie do przechowywania hostii.
4 Tu: badanie, przesłuchanie (łac.).

23  MAJA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lubo chmury przechodziły, jednak pogoda służyła. JW pan rano 
brał olej, a o dziesiątej godzinie [k. 103 v] do wanny poszedł. Ksiądz domowy 
też zaczął wanny używać, ale w gorącą wszedł, niedługo mógł wytrzymać. JW 
panu olej nie służył, gdyż nie uczynił operacji, ale się został i wiatry w górę pę-
dził, że wszystko zdawało się z olejem pragnienie sprawił. Czasu obiadu mięsa 
nie jadł, gdyż czuł pełność żołądka. Po obiedzie ciekawy miary włoskiej zbo-
ża, pokazano jedne, był jak pół szefla królewieckiego, ta miara pszenicy ważyć 
miała funtów włoskich czterdzieści–czterdzieści jeden–czterdzieści dwa, za tę 
miarę pszenicy liwrów osiem, czasem i pół, tę miarę nazywano starra, takich 
wchodziło w miarę mogio wenecką dwanaście. Potem sediolą1 JW pan poje-
chał na spacer z wolna, a my piechotą poszli w pola. Te jak ogród były, każ-
de osadzane różnymi drzewami, brzoskwiniami, śliwki ordynaryjne, groszki, 
jabłka, wiśnie, neszpuly [?] i różne inne frukty tego roku niewiele widzieć było, 
gdyż przeszłego roku wielka moc zrodziła się, dotychczas jeszcze dostatkiem 
różnych jabłek kupić można. Orzechów też włoskich wiele i od tych drzew 
girlandy jak winogrona ciągnęły się. Byliśmy u jednego chłopa, mówiono, że 
to tak kontnik [s], miał budynek mały dwie izdebki, w jednej kominek do 
gotowania, ale bez komina, na cała dym szedł i okopciała była gładką jak po-
kostem by pociągnął. Przy kominie pułapu kawałek z chrustu pleciony, a w 
drugim miejscu dach słomiany, tylko bez pułapu, przy tym mała kantorka, w 
niej łóżko, druga izdebka z podwórza, takoż mizene drzwi mająca, w tej dwa 
łóżka i skrzynia. Sama na podwórzu wstążki tkała, córka jedwab zwijała pod 
dachem. Tylko za tą izdebką naczynia do prasowania. Wina było i jedna becz-
ka z winem piculo. To całe zabudowania i wcale mizerne. Trzy pola trzymał, 
mierzyliśmy pole jedno kroków w długości kroków sto czterdzieści, szerokie 
dwadzieścia dwa już z miedzą i płacił do roku sto dwadzieścia liwrów, wię-
cej wychodzi kroków jak wyżej pisano, iż w ogrodzie. Czternaście pól przy 
pałacu znajduje się, a to jeszcze za murem z łąką i miejscem, gdzie pałac 
stoi. Byliśmy też u drugiego chłopa. Ten już miał murowany budynek, izbę 

1 Soliterka – mała kareta na jedną osobę, pojazd konny przeznaczony na krótkie trasy i do spa-
cerów.
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z jednym oknem i te zabite deskami, za tą komórkę, z tej izby szły schody w 
górę, gdzie rzeczy złożone mieli i spichlerz. Przy drzwiach, które z podwórza 
szły do izby, drugie drzwi, gdzie owczarenka, za to z boku, gdzie naczynia do 
wina stały M. Antoni trzymający arendę pola tym sposobem zasiewał swoim 
sprzężajem, ludzie zaorali, nasienie dał, ludzie zasieli, jako to biały groch czy-
li fasolę, turecką pszenicę. To okopać musieli, sprzątnąć, zwieźć do dworu, 
wymłócić i dwie części dworowi, a jedną ludzie brali. Zbierając pszenicę pła-
cono trzydzieści soldów. Menestrę jeść i wino dawano. Młócąc zaś trzynastą 
miarę brali. Młócenie zaś [k. 104] nie w stodołach, bo ich nie mieli, ale we 
dworze na podwórzu zaraz młócono, a gdy nie było pogody, pod wystawą 
składaną, do pogody w każdym dworze, takoż u majętniejszego chłopa pod 
jednym dachem budynkowym jak wystawa była na słupach kamiennych, czyli 
murowanych. Pod dachem siano, gdzie mieli, turecką pszenicę chowano, a na 
ziemi inne zboża do prędkiego wymłócenia, a ziarno tylko chowano. W Aba-
no samym łąk nie było. M. Antoni, co i drudzy czynić musieli, różne zboże 
mieszane, czyli poślady sieli, jak wypłynęło zboże, kosili, suszyli dla wołów, 
koni, krów zamiast siana, a na tym miejscu potem turecką pszenicę sieli z 
białym grochem, czyli sadzili i okopywali jak bulwę. Tej tureckiej pszenicy po 
cztery liry ta miara jak pół szefla królewieckiego, z niej mięli mąkę na polen-
tę1. Pszenica już w polach ranniejsza przekwitła, późniejsza jeszcze kwitła, 
ale rzadka była, lubo chwalili, że piękna, może że rzadką sieją, gdyż na pole 
jedno tylko dwie miary te małe wysiewają. Powróciwszy wieczorem do domu 
zabawili rozmawiając o zwyczaju gospodarowania. A że olej jeszcze oddawał 
się, JW pan wieczorem rebarbarum brał.

24  MAJA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana trochę pochmurno było, ale potem wypogodziło się. W 
nocy skutek rebarbarum uczynił. O dziesiątej godzinie wanny brano. Przed 
obiadem powstał wiatr i dalej powiększał się. Jak kończyli obiad, grzmoty, 
błyskawice zaczęły, grad zaczął padać, tylko niegęsty i trochę deszcz. Potem 
zaś niektóry grad mało mniejszy od włoskiego orzechu, tylko że niewiele, 

1 Polenta – włoska potrawa ludowa sporządzana z mąki lub kaszki kukurydzianej.

mówiono, że zbożu szkody nie uczynił, chyba mało co. Jeden grad jak w 
okno uderzył, szybę stłukł, kilka wazów dużych z drzewkami cytrynowymi 
w ogrodzie wiatr wywrócił, takoż jeden grad cytrynę z gałązką uciął. Potem 
sam deszcz padał, trwało to z dwie godziny. Potem i wiatr ustał nad wieczór 
i wypogodziło się. Po ogrodzie chodziliśmy ku wieczorowi. Jagody na murze 
koło ogrodu idącym rosło mnóstwo, ale drabinę dostawać trzeba było. Uwa-
żali wieczorem osobliwości włoskie, ale wszystkie rzeczy można w innych 
dostać krajach, inne taniej, drugie drożej.

25  MAJA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogoda służyła, z rana trochę chłodno było, potem ociepliło. 
We Włoszech zwyczaju nie mieli jak to dziś na Boże Ciało stawiać ołtarze i 
czasu procesji przy nich ewangelię śpiewać, ale tylko z rana po parafiach na 
wsiach, po rannej mszy cum sanctissimo procesja była, toż samo i po miastach. 
W Wenecji sam patriarcha summę śpiewał u św. Marka, a potem procesję 
miał. Tu w parafii takoż przed szóstą godziną była procesja, lubo rano jednak 
ludzi było wiele, gdyż zawsze ranne bywały nabożeństwa. JW pan wody rano 
nie pił, ale w wannie był. Po obiedzie, iż dzień bez wiatru był i pogodny, o 
piątej godzinie wyjechaliśmy na spacer do Praja1, gdzie był wspaniały klasztor  
i kościół księży Benedyktynów2. Kościół trochę przyciemny, klasztor zaś 
cztery mający wirydarze. [k. 104 v] Do kościoła idąc zdaje się, że na górze 
stoi, gdyż przeszedłszy kilkanaście schodów jest planicies wykładana kamie-
niami kwadratowymi. Dalej znowu schody z kościoła prosto do klasztoru, 
gdzie jeden wirydarz (i studnia) w kwadrat. Z tego wyszedłszy do drugiego 
w równości, już widzieć się na piętrze, gdyż na dole widać wirydarz3 i wkoło 
idące sklepy i spichlerze i takoż w drugich kwadratach, w jednym są kwate-

1 Abbadia di Praglis (też Convento di Praglia, Praglia Abbey) – klasztor we Włoszech w gmnie 
Teolo w pobliżu dzisiejszego Abano Trerme w prowincji Padwa, w regionie Wenecja Euganejska.
2 Obecnie Convento di Praglia – klasztor Benedyktynów znajdujący się w obrębie prowincji Pa-
dwa, u podnóża Mount Lonzina w gminie Teol, blisko Abano Terme. Budynek klasztoru pochodzi 
z XI wieku, od 1490 roku do zabudowań klasztornych włączono także kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP. W budynku klasztoru obecnie mieści się Biblioteka Narodowa, która jest włoskim zabytkiem 
narodowym.
3 Wirydarz – kwadratowy lub prostokątny ogród umieszczony wewnątrz zabudowań klasztornych.
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ry kwiatami wysadzane i drzewkami. Abbas swoimi pokojami pół kwadratu 
prawie zajmuje. Jeden refektarz1 mają duży, w nim osiem stołów, po stronach 
każdy na dwanaście kroków długi, a w środku przy ścianie dziewiątej, od 
jednej strony, aż do drugiej długi. Więcej sto osób usiąść może do stołów, 
ale w tym nie jadają, gdyż ich tylko dwadzieścia pięć osób. Mają drugi mniej-
szy refektarz. Jak chodzili po korytarzach, wielki szelest słychać było, ale nie 
wiedzieliśmy co to jest. Ze trzech stron niezupełnie ciągnie się ogród, gdzie 
różne drzewa i kwatery, różną zieleniną kuchenną zasadzony. Z jednej strony 
góra wielka, na tej oliwne drzewa i winnice, prawie jak eremitorium wydaje 
się, gdyż w osobności stoi. Potem pojechaliśmy do pałacyku na jednej górze 
stojącym. Ten widzieć było od nas z okien. Na tę górę wjechać nie można, 
ale piechotą zaszli, kasztelana nie było, pojechał do Padwy i klucze zabrał. 
Ten pałacyk mały był i reperowano go. Wkoło górka sama była obmurowa-
na, z czterech stron jak bramki były, jak furteczkę formując na samej górze 
obmurowanej była równina. Pałacyk wkoło obejść można gankiem w środku 
z czterech stron, takoż drzwi, a z każdej strony drzwi po dwa okna. Zdawało 
się, że tylko sale były, toż samo na górze, a pod dachem cztery ganeczki w 
facjatach małych. Na tejże górze była głęboka studnia. Obszedłszy wkoło i 
więcej godziny zabawiwszy zeszli na dół, aż kasztelan przyjechał. Przepra-
szał, że z przyczyny, że w środku jest reparacja nieskończona, brał klucze 
nie puszczając bez siebie, zapraszał znowu na górę, ale przykro iść znowu, 
podziękowano i na inszy odłożono czas. Był też na dole duży, ale stary za-
mek. Potem do domu pojechali. Przybywszy już wieczorem pozostali lokaje 
czynili relację, że wielkie czyli trzęsienie ziemi, w pałacu okna i drzwi mocno 
trzęsły się, a dach mocno trzeszczał. Musi być wtedy jak w klasztorze będąc 
słyszeli szelest wielki i trwało dobrą minutę, raz mniej, drugi raz więcej. W 
przemyśleniu zostający poszli spać.

26  MAJA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po trzęsieniu trochę wiatr powstał, lubo chmurki przechodziły, 
jednak służyła pogoda i piękny był dzień. Rano wody brano, a potem wanny. 

1 Refektarz – jadalnia w klasztorze.

Dowiadywano się, jeżeli dalej w Abano słyszane było ziemi trzęsienie i twier-
dzili, że mocne, czyli i miejscami w wielkiej bojaźni, aby budynki wytrzymały, 
gdyż i z pałacu ludzie uciekli na ten czas, już to w tym roku miało być drugie 
trzęsienie. [k. 105] Po obiedzie w ogrodzie w pocze grali. Nadeszli goście od 
plebana i zabawili aż do wieczora. Kawę, a potem wino pili, nadszedł też list 
z Rzymu od WJM ks. Szaniawskiego, opata wąchockiego i kanonika krakow-
skiego. Wieczorem rozeszli się goście. My też poszli do spoczynku, wcześniej 
trochę pierwej na ganku zabawiwszy.

27  MAJA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Takoż chmury z rana samego przechodziły, ale potem wypo-
godziło się. Wody brano, a JW pan z cremor tartari wziął, przed dziesiątą 
godziną do wanny poszli. Po obiedzie w pole pojechali, wstąpili do fabryki, 
gdzie saletrę robią. Który utrzymuje te fabryki, otrzymał od księcia privati-
vum1 przywilej, że nikomu nie wolno handlować, ani od inszego kupować, 
przystawić musi co rok trzy tysiące funtów. Te gnój bydlęcy zbierając na 
osłach znoszą i fabrykę robią. Byliśmy też u chłopa bogatego, bo miał woły 
trzy, kozę i konia, trzymał pól czterdzieści. Lubo budynek i stajnię miał 
murowane, ale mizernie, w izbach pustki, w jednej komin, ten służył za 
kuchnię i piec i naczynia do gotowania, łóżka i cały sprzęt. Na jednym tylko 
miejscu żyto w polu widzieli i to na próbę tylko m. Antoni posiał, najwięcej 
pszenicy tureckiej, pszenicy, fasoli, cicer2, soczewica i we dwóch miejscach 
owies. Prawie żyto już ziarno całe miało. Wstąpili do drugiego chłopa, ten 
tylko pięć pól trzymał i mizernie mieszkał. Najwięcej ludzie żyją polentą. Ta 
jest robiona z grubo mielonej pszenicy tureckiej, z tej gęsto kaszę gotują, 
aż krajać trzeba, tę jedzą, a resztę chowają na dzień drugi. Rozdano w tych 
miejscach dwóch chłopów (2 liw., 5 sol.). Powróciwszy zabawili aż do godzi-
ny dziewiątej i spać poszli. W nocy JW pan musiał proszek brać, niedobrze 
się miał. Noc pochmurna od wieczora zaraz była.

1 Powinno być raczej privatum – prywatny (łac.).
2 Cicer (łac.) – ciecierzyca, roślina uprawna, jednoroczna należąca do rodziny bobowatych.
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28  MAJA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wypogodziło się i gorący dzień był. Wody i wanny brano. 
Po obiedzie dla przechadzki wyszliśmy piechotą do pałacu Donati notariu-
sza, ten stał na górze naprzeciw prawie pałacu naszego o półtrzeciej mili 
włoskiej, a w godzinę JW pan pojechał kolaską. Droga nie przykrzyła się, 
imaginować było można jak ogrodem, ulicami chodzić, koło kościoła S. Pie-
ro przejechawszy nastąpiła kamienista droga koło pół góry, aż przybyli do 
góry, gdzie stał pałac. Część dolna jak przylepiona przy górze. Wszedłszy 
jak do ogrodu wiele drzew, różnych fruktów, fig wiele i wina po całej górze, 
aż do pałacu. Wysadzona droga kamieniem jak schody, na niższej górze 
stajnie i na drób, nad tymi rezydencja dla księdza swego brata i przy tym ka-
plica. Wyżej pałac w górę ciągnął się dziedzińce mający czworograniastym 
wysadzone kamieniem cztery i opasane kamiennymi palisadami jak ganki 
formujące, na których fontanny jak po drodze w ogrodzie, tak na górze sta-
tui kamiennych wiele, na samej zaś najwyższej górze przy pałacu równina i 
dwadzieścia dwa drzewa cyprysowe wielkie [k.105 v], gdzie spoczywaliśmy 
i jedli hiszpańskie wiśnie, dane od pilnującej pałacu, w którym jednak nie 
byliśmy, gdyż państwo z sobą brali klucze. Na górze na tej równinie była 
takoż fontanna. Wody sprowadzane z góry w drugiej stronie będącej na tej 
górze, koło której szliśmy. Dawniej był pałac, ale już zrujnowany, od które-
go zamyślano most zrobić do tego przez antecessorów, ale do czynności nie 
przyszło. Prospekt wcale piękny i daleki był, to wielka szkoda, że zaniecha-
ny już znacznie rujnować się zaczął pałac, statui i fontanny i zarastało wiele 
pięknych rzeczy, wiele murów, trochę niżej, gdzie też pomieszkania były, 
poopadały, żałować tego każdy słusznie mógł. Powróciwszy potem na dół 
wino przywiezione pili, i że wieczór nadchodził powracać zaczęli (2 liw.).  
I o dziewiątej godzinie do domu powrócili.

29  MAJA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogodny dzień był, brano wodę i wanny. Kamerdyner zacho-
rował z przyczyny, iż wczorajszego dnia zagrzawszy się, pił wodę zimną. Na 

obiad przyjechali z Padwy JM ks. Reklewski z doktorem Denini i zabawili aż 
do wieczora (2 sol.). Przy zakończeniu wód i wanien nakazał wziąć rebarba-
rum z cremor tartari. Wiele w ogrodzie miał Sig. Antoni drzew niewysokich, 
morwowych, te sprzedał, to jest liście po liry trzy jedno drzewo, innych lat 
drożej, gałęzie obcinano jak wierzby, a dopiero potem liście obierano, a gałęzie 
na drwa zostawiano. Ten pień pozostały z krótkimi gałęziami miał odrosnąć. 
Co drugi rok tak obcinano. Robaków tych jedwabnych już zasklepionych na 
funt szło sto dwadzieścia lub sto trzydzieści, a za to pięćdziesiąt soldów, pięć 
zaś funtów miało iść i więcej na funt serowego jedwabiu, ale funt włoski mały 
jest, dwanaście uncji i te są małe. W każdym domu i najmniejszym trzymają 
robaki. Było też w parafii kobiet co wstążki dla kupców z danego im jedwa-
biu siedemset siedemdziesiąt pięć. Ksiądz pleban miał fabrykę, gdyż kościół 
nowy murował, na ten zbierał elemozynę1, każda tedy kobieta robiąca wstążki 
obowiązała się za robotę co weźmie jednej wstążki na rok udzielić na fabrykę 
kościelną i to przez lat dwanaście. Niektóra brała od sztuki pięćdziesiąt dwa 
łokci, która wąskie robiła, dwadzieścia pięć soldów, inna trzydzieści, aż do 
dwóch liwrów szersze robiąc, która zaś nie robiła, dwoje kurcząt dawała na 
rok, gospodarze zaś po cztery–sześć–osiem według możności umówili dawać, 
inni więcej z panków po złotych dwa–cztery, sto liwrów, jak który przyrzekł, 
tak jego pleban zapisał i tym sposobem spodziewał się kościół wymurować i 
przyozdobić. Takoż z skarbonką chodził, pierwej w kościele kwestował, a po-
tem gdzie pili ludzie, macie za co pić, udzielcie też na fabrykę mówiąc. Zbie-
rał powoli, że jemu wystarczało na zapłatę ludziom, przy fabryce robiącym, 
którzy też mieli sprzężaję2. Wiele który chciał obiecał na rok fur do zwożenia 
kamieni, wapna, piasku etc. Tedeskini adwokat wenecki wszystkie kamienie z 
swojej góry niedaleko będącej pozwolił brać. [k. 106]

30  MAJA 1780 , WTOREK

Z rana pochmurno było i wielkie podobieństwo na deszcz, ale 
wypogodziło się i słońce mocno parzyło, tylko JW pan wodę brał i wannę. 

1 Elemozyna – jałmużna.
2 Sprzężajne gospodarstwo – z własnymi siłami pociągowymi, inwentarzem.
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Wysłano do Padwy lokaja dla wywiedzenia się, jeżeli te stancje są najęte komu 
gdzie mieszkaliśmy. Po obiedzie przypatrywano się jakim sposobem snowają 
i narządzają robotę wstążek. Nadszedł potem JM ksiądz archiprezbiter z wi-
zytą, zabawił, aż ku wieczorowi, dyskursem wcale wiadomy ustaw i praw, o 
tych czynił wiadomość. Przyjechał lokaj z Padwy, te same stancje były wolne, 
jeszcze nie najęte, więc wieczorem do Sig. Antoni posłano, żeby chciał wy-
gotować rejestr za wszystkie rzeczy kupne i inne, jak to rzeczy sprowadzenie, 
konie i pojazd na spacer etc. Wieczorem kończąc kurację JW pan wziął rebar-
barum cremor tartari. Gazety też dziś otrzymano włoskie i francuskie. Pisali, że 
przed Bożym Ciałem wielki był w Wenecji sztorm, wiatr i grzmoty, w wieżę 
piorun uderzył przy kościele św. Franciszka, boty duże wywrócił, kramy nie-
które rujnował.

31  MAJA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Piękny i gorący dzień był, już więcej wanny nie używano, tylko 
układać rzeczy zaczęto, chcąc jutro do Padwy odjechać. Rebarbarum sku-
tek dobry uczyniło. Po obiedzie wysłano kamerdynera z lokajem do cesar-
skich łazien dla kupienia marmuru sztuki, ale gospodarz sprzedać nie chciał. 
Wstąpili do pałacu i ogrodu Donati i przynieśli hiszpańskich trzesień1 (1 liw., 
4 sol.). Wieczorem po ogrodzie chodzili. Ogrodnik pokazał, że z jednego 
cytrynowego drzewka równego dwa zrobić można2, na środku skórkę wko-
ło oberżnąć, czyli przekroić, potem w górze ponakrajać garnek rozdwojony, 
żeby środkiem drzewko szło, przyłożyć, drutem dobrze spoić i ziemią dobrą 
nasypać, żeby narżnięta skórka w ziemi była, ziemię polewać często i puści 
w tym miejscu korzenie, potem upiłować pod garnkiem i przesadzić nie ru-
szając ziemi koło korzeni w większą wazę. Tym sposobem wiele drzewek 
przymnożył. Dał też nasienia anizy3.

1 Trześnie – czereśnie.
2 Na lewym marginesie: NB. Na prawym marginesie na tejże wysokości: Z cytrynowego drzewka 
jednego dwa zrobić.
3 Biedrzeniec anyż (łac. pimpinella anisum) – gatunek jednorocznej roślina z rodziny z rodziny 
selerowatych, leczniczej.

1  CZERWCA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień zaraz z rana począł być gorący. Układano rzeczy wszyst-
kie. Przed obiadem obligowano Sig. Antonio o podanie regestru wydanych 
rzeczy, jako też sprowadzenie wód tak do wann, jako też do picia, danych 
koni do spaceru, sprowadzenie rzeczy z Padwy i teraz do Padwy dwie kolaski, 
którymi zajechać mieliśmy do Padwy, jako też innych ekspensów. Tych i za 
rzeczy do kuchni dał, ale za miejsce i za drugie rzeczy, na dyskrecję zostawił 
gvarantum1, powiedzieć nie chciał, zapłacono circiter porachowawszy (30 zł, 
8 sol.), takoż ludziom podawano miejscowym dyskrecji (2 zł, 8 liw.). Po obie-
dzie ułożono rzeczy na wóz, ale w tym chmury nadeszły, wkoło deszcz szedł, 
u nas trochę pokropił. Zatoczono wóz pod wystawę, z godzinę zabawiwszy, 
iż można było miarkować, iż deszcz nie będzie padał, wóz z rzeczami wy-
słano, a za pół godziny pożegnawszy się wyjechaliśmy do Padwy. [k. 106 v] 
W drodze minąwszy wóz prędzej stanęli w stancji. Jak wóz nadszedł, rzeczy 
znieśli. Fakin jeden już w latach kufer z łóżkiem żelaznym, we dwóch cięż-
ko nieść byłoby, sam na plecy wziąwszy przez czterdzieści schodów w górę 
zaniósł, takoż i drugi kufer równej ciężkości. Ludziom dano, co przyjechali 
z nami, fakinom od znoszenia rzeczy (11 liw.). Kupiono trześni, figę (3 liw., 
5 sol.). Nadszedł JM ks. Reklewski i przyniósł list z poczty odebrany od 
p. Skwierczyńskiego z Królewca i gazety francuskie i włoskie. Poszli o dzie-
siątej godzinie spać, ale w nocy niespokojnie spali, gdyż wielkie w sieniach 
stukania były. Lokaje podochocili sobie i któryś rozespawszy się półsenny 
chodził rozruchy czyniąc, tego z rana nie pamiętali.

2  CZERWCA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gorący znowu dzień był. Na mszy byliśmy u św. Antoniego. 
Doktor nadszedł, zabawił z godzinę i pigułki de glob, te w sekrecie mają i w 
Padwie tylko robią, zalecił (6 zł), aby dwa razy w tydzień brać. Kupiono trze-
śni hiszpańskich i poziomków, te jak się zaczęły, mają bywać przez wszystkie 
letnie miesiące następujące aż do januarium2. Doszła wiadomość, że kawalera  

1 Raczej: guarantia – zobowiązanie (łac.).
2 Stycznia (łac.).
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weneckiego Pazani dnia wczorajszego przez Padwę, gdzie obiad jadł, prowa-
dzono i do Veroni kastelu, ten miał mówić przeciwnie na radzie. Ingres1 ka-
zano uczynić na prokuratorię, a po trzech dniach, których traktował szlach-
tę wenecką, i ekspens2 miał wielki, wieczorem wychodzącego z domu od 
kompanii wzięto i zaprowadzono na sądy, na których tylko trzech zasiada i 
apelacji nie ma, a po przeczytanym dekrecie wraz prowadzono do barki, a 
potem dalej słychać, że dwunastu szlachcie toż uczyniono, w różne wysław-
szy kastella, chcieli mówić, że niektórych potajemnie stracono. Fundamen-
talnej racji dowiedzieć się nie było można. Na obiedzie był JM ks. Reklewski.  
Kupiono żółwi, te na jutro zachowano, w jednym więcej dwadzieścia jajec 
znaleziono, dziewięć już było wszystkie w skorupce, a drugie większe i po-
mniejsze niedoszłe. Po obiedzie robiono na podróż musztardę, potem cho-
łodziec3, ile że gorąco było, przyjemnie jedli. 

3  CZERWCA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Chmurzyło się wieczorem, ale pogoda wytrzymała i ten dzień 
był gorący. Targ był przypadający jako w pierwszą sobotę miesięczną. Po 
mszy św. byliśmy na Pra de Valle, gdzie wielka moc wołów i innego bydła 
było, wiele też koni, osobliwie po stajniach niemieckie, ale czego my szukali 
mułów i osła, te były, ale drobne, ale muły tylko dwa, jeden roczniak, chcia-
no złotych czerwonych osiem, a drugi dwa lata, chciano osiemnaście złotych 
czerwonych. Te zaś dla młodości zdatne nie były, wiec odłożono do jarmar-
ku, a do domu powrócili. Był też Sig. Antoni przytomny, którego na obiad 
zaproszono. Kupiono wiśni troszkę (13 sol.), niedostałe, na wielu miejscach 
je sprzedawano funt po dwa i pół solda. Hiszpańskie trześnie, wiśnie, po-
ziomki już dostatkiem było [s], karczochy takoż już dawno sprzedawano w 
początku maja, ale małe, teraz większe, tylko nie tak duże jak u nas, ale te 
dwojakie są, jedne z kolcami, a drugie bez kolców, sprzedają też liście obe-
rżnąwszy środki. Po obiedzie obligowano Sig. Antoniego, aby czasu jarmar-

1 Ingres – wejście, wkroczenie, objęcie władzy lub urzędu.
2 Ekspens – wydatek, koszt, nakład.
3 Chołodziec litewski – chłodnik litewski, zupa z botwiny albo buraków, zabielana śmietaną, 
podawana na zimno w upalne, letnie dni.

ku kupił dwa muły i osła i do Mestre1, dokąd jechać mieliśmy, odesłał, co 
uczynić deklarował. Czynił też relację o Pizanym prokuratorze św. Marka. W 
tej bandzie był też adwokat sławny Kontariny, ten przed trzema dniami miał 
mieć u siebie trzysta [k. 107] szlachty uboższych pod pretekstem dawania 
nauk. Miarkując Kontariny, że inkwizytorzy jednego dnia wartę odmienili i w 
pałacu postawili, czyli w jednej okoliczności poszedł do drzwi, gdzie siedzieli 
inkwizytorzy, stukając potem oznajmił, że miał wielkiej wagi rzecz do donie-
sienia, odebrał odpowiedź, że teraz są zabawni interesami, żeby poszedł do 
domu, ułatwiwszy się każą zawołać. Tymczasem wieczorem jego wzięto i do 
Kataro, do Dalmacji zaprowadzono, a w insze miejsca dziesięciu drugich, 
nie wiadomo jeszcze jak karać będą. Miało być czterech citadinów2 i jeden 
ksiądz w tej bandzie, o tych mówiono, że podobno nocą potajemnie obwie-
szeni będą citadini. Są to szlachta, tylko nie są wpisani w złotą księgę, przez 
to żadnych funkcji mieć nie mogą. Posłano potem kupić farfury, które przez 
bytność potłuczono (19 liw.) i Gwardaniemu, co krawiec dobrał, zapłacono 
(8 liw.), takoż lokajom za dwa tygodnie oddano (1 zł, 10 sol.). Wieczorem 
stronami chmury przechodziły i długo trwała błyskawica, takoż grzmoty sły-
chać było z daleka. Przed wieczorem wiśni kupiono (1 liw., 10 sol.).

4  CZERWCA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień znowu lubo rano było pochmurno, wypogodziwszy się, 
gorący bardziej był, na górze w tym domu stojąc wielkie gorąco cierpieć musie-
liśmy. Sig. Antoni przysłał dwie kury indyjskie, potem jego obligowano, żeby 
nie odebrał znowu, lecz nie chciał, zostawiono jemu osiemdziesiąt złotych 
czerwonych na kupienie mułów dwóch i osła. Te kupiwszy miał do Mestre 
odesłać i sam też przyjechać. Że gorąca panowały, spodziewano się, że za ty-
dzień żniwa nieomylnie nastąpią, już zboże dochodziło. Konfraternia św. An-
toniego w kaplicy przy kościele będącej od pierwszego junii3 odprawowała  

1 Mestre – położona na stałym lądzie miejska część Wenecji (Włochy), często uważana jednak za 
osobne miasto. Z Wenecją połączona jest przez Most Wolności. Do 1926 roku była samodzielnym mia-
stem. W 1923 roku Mestre otrzymało prawa miejskie, i posiada je nadal mimo połączenia go z Wenecją.
2 Cittadino (wł.) – obywatel.
3 Czerwca (łac.).
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nabożeństwo. Przed wieczorem panegiryk bywał u Benedykta. Wieczorem 
chodzili do ogrodu Papafava, ten już był lepiej wazami i statuami przyozdo-
biony. Wieczorem znowu chmury w stronach były i błyskawica była, nadzieja 
dżdżu, ale nie nastąpił, lubo gorąca były. W sali, gdzie jadaliśmy żadnej nie 
widziano muchy, na dole, gdzie owoce sprzedawano, była wielka moc.

5  CZERWCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano mgła podniosła się w górę, jednak potem gorąco było, 
gdy ustąpiła przez wiatr mały rozpędzona mgła. Układano rzeczy i niektóre 
kupiono, jako to obcążki ogrodnicze liwrów piętnaście, berdów dwanaście 
liwrów siedem, soldów pięć, dwie trzcinki liwrów szesnaście. Krawcowi za-
płacono liwrów sześćdziesiąt, za pigułki liwrów sześćdziesiąt pięć, wstążki do 
trzcin liwry trzy (7 zł, 19 liw., 15 sol.). Nasion niektórych dał JM ks. Reklew-
ski, takoż korzonki przeciw zębów bolenia, te kiedy bolą zęby namoczywszy 
pierwej w spirytusie przez dwadzieścia cztery godziny, trzymać przez chu-
steczkę w rękach, kiedy na prawej stronie, to w lewej ręce etc. Kury indyj-
skie darowano JM ks. Reklewskiemu. Wieczorem znowu chmury powstały, w 
nocy grzmoty były, a deszcz nie padał.

6  CZERWCA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano znowu mgła podniosła się, ale znowu wypogodziło się 
i słońce parzyło, tylko że chmurki przechodziły, trochę milsza aura była. 
Zakontraktowano barkę za liwrów pięćdziesiąt do Mestre. Miał po [k. 107 
v] południu przystąpić na rzece w bliskości dla znoszenia rzeczy, żeby nie 
było daleko. Niektóre nasienia kupiono i dwie gerchowe kieszenie, takoż 
angielską kulbakę (7 liw., 10 sol.), tę przyporządzono na oślicę i rzeczy koń-
czono układać. Ks. Franciscus Firos Dominikanin przybył na obiad i przy-
niósł niektóre nasienia. Dano jemu (2 zł). Barszcz z świeżych buraczków 
ostatni raz jedliśmy. I w tych dniach nad wieczór chołodziec, ile że wielkie 
było gorąco, robili dla ochłodzenia (2 zł). Barka stanęła. Skontraktowano 
fakinów do rzeczy znoszenia. Te [s] nosili znowu ciężki kufer z łóżkiem, 
jeden dobrze pakowany na plecach zaniósł do barki na tysiąc i więcej kro-

ków daleko stojącej (16 liw.). Kupiono też papier glansowany, z brzegami 
pozłacanymi, pół trzecia arkusza za trojak, a niepozłacany, tylko oberżnię-
ty, trzy arkusze za trojak (1 zł, 10 sol.). Rzeczy do barki znieśli prócz tłumo-
ków z pościelą i lokaj nocował na barce z gospodarzem. Porachowano się 
za dwudziesty pierwszy dzień, zapłacono za stancję, gdzie rzeczy złożone 
były przez czas zabawy w Abano, po trzydzieści soldów dano za dzień, i 
teraźniejszego mieszkania dni sześć, za dzień lirwów pięć, soldów dwana-
ście, takoż od oślicy trojak od dnia. Przez te dni sześć na jedzenie wyszło 
i na drogę (3 zł, 2 liw., 12 sol.), co kupiono kapłona, baranią pieczeń i cie-
lęcą, takoż wiśnie kupowano, drwa, węgle, wino, salcesony i inne rzeczy do 
potrzeby (7 zł, 10 liw.). Zostawiono też u JM ks. Reklewskiego, żeby listy 
odbierał z poczty, a jak będzie miał wiadomość dokąd odesłał (3 zł).

7  CZERWCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano trochę wiatr przewiewał i pogodno było, słońce przy-
piekało, wiatr mitygował. Ułożono pościele i resztę rzeczy do barki zanosili 
fakini. Na mszy byli jeszcze u św. Antoniego, powróciwszy bona manu gospo-
dyni dano (12 liw.) i pożegnawszy się do barki poszli. Odprowadzali ks. Do-
minikanin, który jeszcze przyniósł nasiona, i ks. Franciszkanin. Kupiono też 
wiśni (12 sol.) i wpół do siódmej wypłynęli, przy Ponte Contarini, gdzie ślu-
za była. Póki wodę wypuszczono trochę zabawili. Takich było przez drogę 
cztery i popłynęli tąż Brentą rzeką ku Wenecji. W Dolum bona manum dano, 
który z koniem ciągnął (15 sol.). Na barce gotowano z baraniny zrazy, a pie-
czeń i kurę, które ciepłe były, gdyż rano pieczone przez samym wyjazdem. 
Mówiono, w drodze słyszeli, że wczorajszego dnia znowu dwóch szlachty 
z Wenecji wywieziono gdzie na wygnanie. W Mirze1 kupiono wody, którą 
przez trąby klarowano za pięć soldów i wiśni (1 liw.). Przypłynąwszy na lagu-
nę wiatr większy poczuli, w lewo udali się prosto do Mestre, gdyż woda była 
jeszcze nieopadła, ta przez kilka godzin przybywała, a potem ubywała, iż na 
lagunie ziemię miejscami widzieć było, ale teraz jeszcze w porze stała, dla-
tego umniejszono drogi. Przypłynęli do Mestre przed samą trzecią godziną.  

1 Mira – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Wenecja.



347346

Kamerdynera przy brzegu nie zastali, którego wczoraj na noc posłali dla ob-
stalowania stancji. W tym miejscu, gdzie kareta stała, nazywała się austeria 
[k. 108] Pod Kapeluszem, więc posłano. Przyszła potem taradajka, którą JW 
pan pojechał, inni piechotą poszli, wóz też zaszedł i rzeczy zwiózł. Fakini 
koniecznie nosić chcieli i nie pozwalali ludziom najętym z barki brać i na wóz 
składać, po długiej umowie ustąpili. Znowu do austerii przyszli i zdejmować 
chcieli, ale nie pozwolono, nakrzyczawszy odeszli. Za zwiezienie rzeczy za-
płacono (10 liw.). Za barkę też według zgody oddano (2 zł, 8 liw., 16 sol.). 
Dopominał się według zwyczajów włoskich bona manu lubo ze wszystkim był 
zgodzony, ale wprędce zaspokoił się, tylko na wino w barce dostał. Mieliśmy 
trzy stancje na górze i na rzeczy na dole czwartą za te pięć liwrów za dzień. 
Za obiad pretendował i nie ustąpił od osoby lirów cztery, kazano na wieczór 
upiec parę kurcząt, te z sałatą dano i wina pikulo, te mizerne było, dwie bu-
telki białego, które też jak z wodą mieszane zdawało się jak pikulo, jednak 
lepiej do gustu przypadło. Mieli jeść w drodze chołodziec, ale nie było zimnej 
wody, więc wieczorem zrobili. Kamerdyner przymówił się z księdzem, że ka-
merdyner wdał się w rzecz, która jemu nie była zlecona i owszem zakazana, 
aby o jedzenie nie umawiał się, posłusznie szukał wino. Wieczorem znowu 
błyskawica była. Po dziewiątej spać poszli.

8  CZERWCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy zebrały się chmury i rano grzmoty były, deszcz padał, 
potem ustał, ale w boku słychać było nieustające wciąż przez kwadrans pra-
wie grzmoty. Lokajom dano strawne (1 zł, 2 liw.). Gospodarz w tej austerii 
furman był mający konie do przewożenia rzeczy, mówiono z nim co zechce 
do Inszprug, pretendował od koni cztery do karety, jednego do taradajki, 
wóz pod rzeczy i koni cztery złotych czerwonych sto pięćdziesiąt, mocno 
wiele lubo z jedzeniem i stancjami pretendował, a kiedy rzeczy same chciał 
od centnara złotych pruskich dwadzieścia cztery. Do Bozen zaś chciał zło-
tych czerwonych sześćdziesiąt pięć, gdzie najdalej za sześć dni stanąć mógł. 
Dowiadywano się na poczcie, gdzie wozów pod rzeczy nie mieli, od koni 
pary na jedną stację pretendowano liwrów jedenaście, bona manu człowieko-

wi liwrów trzy. Do każdych parę koni człowieka używano, od smarowania 
osobno powiadał, że furmanie biorą za centnar rzeczy do Wiednia1 złotych 
pruskich osiemnaście–dwadzieścia. Trzech było furmanów w Metrze, ci koło 
siebie mieszkali i z sobą wiedzieli się, gdy wiele koni chciano, składali się. Ten 
gospodarz co tydzień w różne strony, a najwięcej do Auszpurgu2 przewoził 
kupieckie z Wenecji rzeczy. I tak tegoż dnia nie zgodzili się. To najwięcej 
sobie rachował, że te konie próżno powracać będą, które w karecie pójdą. 
Umyślono do tych mułów dwóch, które w Padwie kupić miano, dokupić 
jeszcze dwóch [s] i zaprząc do karety, gdyż w tej stronie miały się znajdo-
wać do sprzedania, nająć człowieka do nich i powożenia. Chołodziec znowu 
wieczorem sporządzili i wiśni kupiono, butelkę wina, chleba (1 liw., 15 sol.). 
Lubo drogo zapłacono, a obiad był mizerny włoskim kształtem. Karetę opa-
trzono i reperować kazano, co zepsutego było kowalowi. [k. 108 v] 

9  CZERWCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W Mestre targ był, ale deszcz przeszkodził, że wszyscy ludzie 
pod ganki, konie, bydło prowadzili, a tak przejść nie było można. Po obie-
dzie przyprowadzono dwa muły, jeden w dziewiątym roku, drugi w piątym, 
po długim targu zapłacono (40 zł, 18 liw., 16 sol.). Już udeterminowano do 
karety sprząc czterech i jednego do taradajki człowieka do nich nająć, a pod 
rzeczy tylko furmana. Ten się nadarzył z Norymberga3, pretendował osiem-
dziesiąt złotych. Muły do stajni zaprowadzono, od jednego za stajnię i siano 
na dzień soldów piętnaście, za owies dwa razy na dzień po pół miarki. Miar-
ka za soldy dwadzieścia cztery. Wieczorem jedli chołodziec i białe wino pili.

1 Wiedeń (niem. Wien) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschod-
niej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj 
związkowy.
2 Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba 
rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad 
rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim.
3 Norymberga (niem. Nürnberg) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związko-
wym Bawaria, w rejencji Środkowa Frankonia, siedziba regionu Industrieregion Mittelfranken oraz 
powiatu Norymberga. Położone u zbiegu rzek Pegnitz i Rednitz, gospodarcza i kulturalna stolica 
Frankonii, drugie co do wielkości miasto w Bawarii.
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10  CZERWCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wiśnie (2 liw.). Jak wczoraj po południu wypogodziło się, 
lubo było pochmurno, tak dziś wytrzymywała pogoda, chmurki przechodzi-
ły, przez co słońce świeciło czasami. Godzono furmana do Norymberga, z 
którego miejsca był. Ten rzeczy zabrać miał na brykę w pięć koni. Opłacenie 
wszelkie do niego należało, od bryki smarowidło, karety i taradajki, obstalo-
wanie jedzenia i stancji, cztery dni jeżeliby przyszło gdzie zabawić etc. zgo-
dzono złotych siedemdziesiąt, na rękę wziął (30 zł), a resztę w Norymbergu 
miał odebrać. Nie można było w Mestre szlei1 dostać, wysłano do Wenecji, 
a jeżeliby tam nie dostał kamerdyner posłany, miał jechać do Padwy z Wene-
cji barką nocną. Przyprowadzono znowu dwa muły, ale jeden był za młody 
i mały, a drugi starszy, takoż mały, mizerny. Wiele państwa przejeździło do 
Padwy, takoż biskup feltreński, szlachcic wenecki Zagury nazwiskiem, kare-
tą czterema mułami jechał z przyczyną, że w górach mieszkał. Austeria, w 
której staliśmy, Pod Kapeluszem, była nad gościńcem. Bez ustanku prawie 
jeżdżono z rana jak tylko świtać zaczęło i do wieczora po zachodzie słoń-
ca ustali, czasami w nocy kilku przejechało, hałasu od prędkiego jeżdżenia 
dość nasłuchali się, gdyż brukowano było. Mestre jest jak miasteczko, ale 
nie nazywają miastem. Ma murowane i dość obszerne domostwa, część mu-
rem grubym opasana, ale rujnują się. Kanały przechodzą miejscami, ale zdaje 
się woda stojąca, za mostem ku Wenecji obszerne miejsce jak rynek, z dwóch 
stron kamienice z przedgankami, osobliwie z lewej strony ciągnie się aż do 
kościoła długo, za którym most, a za mostem poprzecznie z jednej strony 
idą kamienice, aż do kanału, którym płyną do Wenecji, nad którym z oby-
dwóch stron ciągną się domostwa, ale z lewej strony dalej pałacyki, z drugiej 
strony mostu między ogrodami jest kilka pałaców szlachty weneckiej. Mają 
być w Mestrze trzy parafie, ale muszą być małe, klasztor księży Kapucy-
nów2 w końcu ulicy idąc do Miry, w Mestre klasztor Panien3, prócz tego pięć  

1 Szleja – rodzaj uprzęży na konia, zakładanej koniowi na kark i pierś.
2 Już dziś nieistniejący kościół św. Karola Boromeusza w Mestre – kościół i klasztor Kapucynów 
wybudowane w 1619 roku.
3 Kościół Santa Maria delle Grazie w Mestre i przyległy do niego klasztor Benedyktynek zostały 
ukończone w 1520 roku.

kościołów1. [k. 109] Gubernator mieszka za murami jednymi, w murach też 
bramy są. Za tymi murami, gdzie mieszka gubernator, ciągnie się jedna takoż 
długa ulica z przedgankami, gdzie rzemieślnicy mieszkają, a w koło rynku 
koffehauzy i kramy, ale mizerne. Na tej ulicy, gdzie my stali trzy duże austerie, 
Pod Papieżem, druga Pod Kapeluszem, trzecia Pod Koroną, gdzie najwięcej 
furmanie, veturini stawali. Dalej za tą ulicą trzy pałace, jeden z pięknym ogro-
dem, statuami, pałac ten był wystawiony przez posła hiszpańskiego, a sprze-
dany szlachcicowi weneckiemu Gradenigo zwanemu. Drugi w perspektywie 
naprzeciw prosto jadącej drodze. Wiele szlachty mieli w tym miejscu, to jest 
w Mestre, swoje domostwa. Wiele też było do najęcia stancji, gdyż wyjeżdżali 
z Wenecji na kilka dni dla świeżej aerii i zdrowszego powietrza. Poseł cesarski 
miał długie pomieszkanie, gdzie najwięcej rezydował, czasami tylko dojeż-
dżając do Wenecji. Theatrum duże2 jest murowane, gdyż niektórego roku w 
maju i oktobrze bywają opery grane, niektórego roku w maju nie będą, ale w 
oktobrze zawsze. Teraz z Hiszpanii kawaler Hertfort najął jedne domostwo 
na cztery miesiące, piętnaście złotych czerwonych płacą na miesiąc, z Wene-
cji ma przyjechać i mieszkać. Przez to jest ludne to miejsce, że tędy z Niemiec 
przyjeżdżający do Wenecji muszą stawać, a wodą przeprawować się, takoż 
inne rzeczy prowadzący z tych stron do Wenecji.

11  CZERWCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy deszcz padał więcej godziny, rano ustał, czasami tylko 
drobny padał przed południem. My jednak sucho do kościoła pod gankiem 

1 Katedra św. Wawrzyńca Męczennika w Mestre – wybudowana około 1152 roku w stylu romań-
skim, przebudowana następnie w stylu gotyckim, a w latach 1781 – 1805 w stylu klasycystycznym. 
Kościół św. Gierolamo w Mestre – wybudowany około 1261 roku, wielokrotnie przebudowywany, 
zachowały się zwłaszcza elementy romańsko – gotyckie, od 1349 roku zamieszkany przez mniszki 
Servi di Maria.Kościół Santa Maria della Salute w Mestre został zbudowany na przełomie XVII i 
XVIII wieku, w 1903 zburzony i w 1906 roku przebudowany. Kościół św. Rocco w Mestre – zbu-
dowany przez Franciszkanów w 1496 roku, wnętrze barokowe. Kościół Santi Gervasio e Protasio – 
kościół niezależny od katedry w Mestre, istniejący już w 1152, przebudowany w 1852 roku w stylu 
neogotyckim.
2 Teatr Balbi w Mestre –pierwszy teatr w Mestre, otwarty 15 października 1778 roku, architek-
tonicznie zaprojektowany przez Bernardino Maccaruzzi. Był bardzo popularnym teatrem wśród 
weneckiej szlachty, ale został zamknięty w 1811 roku. Budynek stoi do dziś w pobliżu placu Barche, 
znajduje się w nim Galleria Teatro Vecchio.
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przeszli, gdyż minąwszy cztery domy był kościółek szpitalny, gdzie mszę 
odprawili. Przyszedł mechanik z Wenecji, przyniósł pięć szkieł do czytania 
czworograniastych, mniejsze trzy z białego kryształu, a dwa większe z we-
neckiego zielonkawe (2 zł), te prawie napaścią kupiono i jedne okrągłe, które 
miał jutro oddać. Potrzeba było jeszcze piątego muła, przyprowadzono zno-
wu dwa, mulicę i ogierka, ale chude były i mniejsze. Jeżeliby innych nie było, 
z tych jednego kupić miano. Pisano jednak do Sign. Antoni, żeby trzeciego 
kupił dużego, ten list mechanik miał z sobą wziąć do Wenecji i na pocztę od-
dać, ale przy targu za szkła trzy razy pił, rozolią trochę podochocił, czyli le-
piej już podochocony przyszedł. Potem może dopełnił i zawiódł, gdyż po list 
nie przyszedł. Posłano przez człowieka idącego na poczcie do Wenecji, jeżeli 
się nie spóźnił na pocztę, która do Padwy nocną barką o drugiej godzinie, a 
po naszej dziesiątej odchodzi. Nakazano, aby jutro był obiad ranniejszy, gdyż 
ksiądz domowy i Abbas do Wenecji mieli jechać. Po obiedzie była pogoda, 
ale wieczorem większe były chmury. W nocy trochę deszcz padał.

12  CZERWCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pogoda służyła, lubo chmury przechodziły, czasu ranne-
go obiadu deszcz zaczął padać i stroną grzmoty były i błyskawica [k. 109 v], 
dlaczego księża wstrzymali się aż deszcz przejdzie. Jak przeszedł, popłynęli 
do Wenecji mając wieczorem powrócić. Nadprowadzono znowu dwa muły, 
ale dla małości nie targowano. Wieczorem aż do dziesiątej godziny czekano 
powrotu z Wenecji, ale nie przybyli, aż rano ze mszami.

13  CZERWCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny i pogodny. W szpitalnym kościele nabożeń-
stwo odprawili. Przywieźli z Wenecji cassji w strączkach funtów dwa liwrów 
pięć, sera parmezana etc. siedem funtów á soldów trzydzieści osiem, dwa 
motowidełka á liwry cztery, ogórków, cytryn, nocnych świec funt jeden liw-
rów trzy, funtów cztery, uncji trzy, kosztowało in unum1 z podróżą i innymi 

1 Tu: łącznie, razem (łac.).

rzeczami (4 zł, 11 liw.). Zamieszanie to w Wenecji, które odkryte zostało, z 
przyczyny, że Pizani został prokuratorem, drudzy, którzy się z nim sprzysięgli 
widząc jego wywyższonego rozumieli, że z nimi trzymać nie będzie i wyda 
ich1. Kilku poszło do doży i oznajmili wszystko, przez co potem wielkie na-
stąpiły rady i wielu wzięto, do różnych Castellów wysłano, inni w więzieniu 
w Wenecji są osadzeni, mają się znajdować księża też w tej bandzie, było 
wszystkiej uboższej szlachty więcej trzystu. Chcieli rozruch dwudziestego 
dziewiątego junii [29 VI], gdzie wszyscy zbierają się na kilkaset do rady i w 
ten czas zamykają się. W ten dzień uzbrojeni mieli być, księcia i wszystkich 
senatorów zabić chcieli, Pizani książęciem się uczynić i znieść rzeczpospolitą. 
Ta robota już trwała przez lat siedem. Potem mieli napaść na bogate szlachet-
ne domy, pobiwszy skarby zabrać. Kontariny sławny adwokat, będący także 
w tej bandzie, pierwszą osobą mówili jak okrętem był prowadzony do kastel-
lu Kataro, że oszalał. Pizani w Weronie osadzony i wielu innych w różnych 
miejscach. Jeszcze wszystkich nie pobrano, powoli ich zbierają. U Kontarini 
w murze zamurowane były papiery, te zabrano i gdzie u drugich znajdowały 
się. Czasu obiadu Sig. Antoni z Padwy z kamerdynerem przyjechali. Przypro-
wadzono piękną i młodą, rosłą mulicę i dwa takoż wielkie muły, osła też dość 
wielkiego, za tego dano złotych czerwonych dziewięć, za parę mułów zło-
tych czerwonych czterdzieści trzy, za mulicę złotych czerwonych trzydzieści 
cztery, z ekspensem kosztowały (88 zł). Takoż kamerdyner kupił szleje do 
nich i kulbakę furmańską. Zapłacił z podróżą. JW pan trochę słabość czuł 
wieczorem. Od doktora zachwalone pigułki brał. Obywatel wenecki, Polak, 
przybył z księżmi rano i był na obiedzie. Nad wieczór wrócił się do Wenecji i 
wziął na odmianę szkło do czytania. Chmury stroną, gdzie góry są, przecho-
dziły i grzmot był słyszany.

14  CZERWCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano po czwartej godzinie pojechano do Padwy, gdzie kurs 
miał być drugi to jest dzień jarmarku w Padwie. Na podłożenie pod kulba-
ki i na wór kupiono płótna dość grubego łokieć soldów dwadzieścia jeden 

1 Na prawym marginesie: Spisek odkryty.
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(15 liw., 15 sol.). Kamerdyner wczoraj przywiózł muszle, dziś ich [s] goto-
wano i w szklankę na dni postne w drogę ułożono. Próbowano raz muły w 
karecie, jeden od młynarza młody, kupiony nie chciał iść, plątał się, drugie 
dobrze szły. Z Padwy pozostałego młodego chciano ubrać [k. 110] i zaprząc 
do taradajki, ale z trudnością na niego włożono. W taradajce potem szedł z 
biczem. Po obiedzie powtórnie próbowano, zamiast młynarza, tego co rano 
próbowano w taradajce, zaprzężono lepiej jak rano szli, czyniąc nadzieję, że 
w drodze pójdą dobrze, i młynarza też w taradajce dobrze szedł. Lokajowi, 
który miał powozić dla większej ochoty dano (1 zł). Do karety inne wagi 
zrobić kazano, jakie dla mułów używają, także lejce krzyżowe, żeby z kozła 
mógł powozić. Stelmachowi zapłacono (2 liw., 5 sol.), kowalowi, kuł osła i 
muły, blachy też dawał do karety i inną robotę, dano (1 zł, 7 liw.). Rymarzowi 
za naprawę koło karety i przyrobienie lejców (17 liw.). Z Wenecji przysłano 
szkło trochę zdatniejsze do czytania, takoż kościane zamiast czółenek przy-
słano igły do robienia węzełków (7 liw.). Trochę drobny deszcz padał, ale 
niedługo pod wieczorem. Abbasa zobligowano, aby jutro płynął do Wenecji 
i kupił trzysta ostryg i dwieście muszli z arsenału. 

15  CZERWCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przed czwartą godziną przy pogodzie popłynął Abbas 
do Wenecji, mając takoż przywieźć wina alliatico. Poczęto rzeczy rano na 
brykę pakować o siódmej godzinie. Abbas o jedenastej godzinie powrócił, 
przywiózł pięćset ostryg i wino, muszli nie dostał (1 zł, 8 liw.). Czekano z 
obiadem na powrót z Padwy, skąd wpół do drugiej powrócono1. [k. 111] 
Wieczorem porachowano się z gospodynią, gdyż gospodarz przed trzema 
dniami wyjechał do Auszpurga, więcej sobie gospodyni rachowała jak skon-
traktowano, dla krzyku zapłacono i za karetę przez siedem miesięcy co sta-
ła (18 zł, 16 liw.). Takoż różnym dano akomodacji (10 liw.). Wieczorem ta-
koż według danego rachunku Abbas na gazety i inne rzeczy wyekspensował 
liwrów sześćdziesiąt pięć, soldów dziewiętnaście, teraz zostawiono złotych 
dwa, liwrów dziesięć, aby listy przychodzące już nie do Padwy, ale à dziesięć 

1 Od tego miejsca k. 110 jest pusta, tak samo pusta jest k. 110v.

złotych, prosto do Norymberga posyłał. Temuż podarowano złotych osiem 
(14 zł). Pogodny wieczór był, ale z nocy deszcz padać zaczął jednak.

16  CZERWCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana łóżka ułożono i resztę rzeczy na brykę upakowano. 
Lokajom strawne (1 zł, 2 liw.). Deszcz padał, czekano czyli nie ustanie, ale 
nie doczekawszy się, po siódmej godzinie wyjechali pożegnawszy się z Sig. 
Antoni, któremu dano w podarunku tabakierkę z perłowej macicy (6 zł).  
Z Abbasem też pożegnawszy się w drogę udali się, jadąc na Trewizo1 miasto. 
Droga wcale dobra brukowana szeroka jak dwa razy cesarska, koło pałacu, 
który budował poseł hiszpański, jak umarł sukcesorzy sprzedali kawalerowi 
weneckiemu. Ogród piękny, statui wiele przed pałacem stojących. Niedaleko 
tego drugi stał w perspektywie. Dalej jadąc po drodze wiele było pałaców i 
ogrodów z wielu drzewek cytrynowych, przyozdobionych w wazach. Przyby-
li do wsi, gdzie kilku rzemieślników, koffehauz, austeria była, przed dwunastą 
przyjechali do Trewizo. Miasto murem dobrym otoczone i grubym, fosa też 
jest, przez most przybyli do bramy, za którą ciągnie się ulica, różne kramy 
pod przedgankami, kamienice dobre na trzy drugie piętra, w środku zamek 
duży i wysoki, żołnierze stoją w tym mieście. Przejechali aż do drugiej bramy 
i stanęli w austerii. Obstalowano obiad, trzy liwry od osoby, dlatego drożej, 
że z masłem kazano gotować, ale mizernie dano, zapłacono (18 liw., 15 sol.) 
oraz za obrok, siano od stajni (18 liw., 15 sol.). Wpół do trzeciej wyjechali, 
już ta obszerna droga skończyła się, polami jechali obszerniejszymi, nie były 
tak częste rzędem wysadzane drzewa, wciąż przez pola, w wielu miejscach 
żęły pszenicę, której najwięcej było w polu, ale więcej jeszcze tureckiej. W 
innych miejscach na znowu pooranym polu w mendlach2 snopy leżały, gdyż 
zebrawszy pszenicę zaraz orali pole na turecką pszenicę i tę sadzili. Co w 
kwietniu sadzona była, tę okopano, jak czynią tytoniowi w innych miejscach 

1 Treviso – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Tre-
viso na Nizinie Weneckiej. Treviso stanowi ośrodek administracyjny tejże prowincji.Od roku 1389 
miejscowość była podległa Wenecji, następnie, w latach 1798–1806 i 1813–1866 – Austrii.
2 Mendel – mały stos z pionowo ustawionych snopów zboża bezpośrednio po jego ręcznym 
skoszeniu.
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albo kartoflom. Po ósmej godzinie stanęli w austerii Wedelago1, w nazwanym 
miejscu, gdzie dwie stancje najęto, ale w całej okna austerii czyli od wiatru 
potłuczone były okna. Od muła każdego po soldów dwadzieścia pięć, a dwa 
osły za jednego rachowano płacić, musieli za stajnię, siano i owies droższy 
po soldów dwadzieścia cztery miarka była, tych osiem wzięto. Było w tym 
miejscu kilka domostw murowanych. [k. 111 v]

17  CZERWCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano o siódmej godzinie zapłaciwszy oraz i dla dziwki i dru-
gim naprzykrzonym (1 zł, 4 liw., 12 sol.) wyjechali. Który szedł muł w ta-
radajce, że się trochę zatarł, wzięto do karety, a drugiego dano do taradajki. 
Jechano takoż polami obszerniejszymi, te mizerne były, kamieniste, dlatego 
też mizerne urodzaje, które zbierano, takoż te pola orano. Droga też ka-
mienista z drobnych kamiuszków z czerwoną ziemią. Minąwszy wioskę ku 
Castel Franko grad mocno zboże pobił, tak że konopie przez połowę ścięte 
były, takoż dynie pobite, to jest liście, w zbożu mało stało kłosów, ale w zie-
mię wbite było. Dojeżdżając do miasta piękne dwa pałace stoją z ogrodami 
obszernymi i statui wiele. Ulice ciemne, szpalery wielkie, potem szeroki i 
długi kanał murem ocembrowany, do którego z wyższego spada woda ka-
skadę formująca. Wjechali potem do miasta i na tęż drogę, którą do Wenecji 
jechali. Tą potem groblą za miastem, tylko że dołem, który przedtem prawie 
suchy był, teraz mętna woda dość wysoko biegła, a w jednym miejscu dużą 
zrobiła przerwę, nowe zatamowanie czyniono. Przy pałacu, gdzie wiele cy-
tryn widzieć, przed tym było teraz jeszcze więcej, ogród wcale obszerny i 
szpalery, piękna jedna też i bardzo długa ciemna z cytryn zrobiona. Przez to 
miejsce przejechali szczęśliwiej, gdzie przedtem złamano taradajkę. W po-
lach już gęściej drzewa sadzone są, wiele orzechów włoskich, morw, z tych 
osmagane liście były, ledwie nie wszędzie, iż jak suche stały. Po drzewach, 
których wiele było fruktowych, wielki krzyk jak derkaczów było, a to były 
jakieś robaki po drzewie jak korniki, tylko grubsze latające. Pola takoż ora-

1 Vedelago – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji 
Treviso.

no znowu po zbożu zebranym. W drugim miejscu siano tylko nie wiadomo 
jakie zboże. Stanęli w karczmie, na chorągiewce wymalowana alea, nie w tej, 
w której przedtem popasywano o godzinie dwunastej, ale do jedzenia nie 
mieli nic. Kupiono ryżu i suchych śledzi, chciano krupnik ugotować i jajca 
na jajecznicę. Ostrygi też w Mestrze odgotowane przyprawiono. Zapłacono 
ze wszystkim (14 liw.). Wiele mieli robaczków, czyli jedwabniczków, już wie-
le zamkniętych, drugie zaczynały zwijać jedwab. Buks wykręcił się w pierw-
szym kole u karety, ale nie było kowala, dalej jechać musieli. Wyjechali wpół 
do trzeciej, rano i teraz z daleka widzieć było obszerny pałac i wcale piękny 
prawie nie kształtem włoskim. Już zbliżali się ku górom, obszernie widzieć 
było po podgórkach pałacyki i domostwa, koło tego pałacu co takoż był 
piękny jechali, ale nie postrzeżono, gdzie minęli austerię, w której przed-
tem popasywano, aż szczęśliwie przybyli do gór. Też chmury powstawały 
jak dym jaki wychodzące. Ta droga polami nie tak wesoła zdawała się jak 
przedtem z gór wyjechawszy. [k. 112] Już górami jechali koło Brenty rzeki, 
gdzie z jednej i z drugiej strony zabudowania dość obszerne były i wielkie 
fabryki jedwabiu. W tych kamienicach wiele dziewcząt i dziwek było, znać, 
że koło robaków zabawiały się. Przybyli na dole, gdzie jak małe miasteczko, 
czyli raczej kilka kamienic i kościołek. Przy austerii nad samą rzeką stojącej 
stanęli, gdzie kowal na chustę buks wpędził w koło. Wina też boce wypili, 
dalej nad Brentą jadąc górami, górą jechaliśmy, a z dołu wychodziła znaczna 
jak rzeczka z hukiem woda. Drzewa po górach, wiele oliwnych było. Potem 
stanęli w austerii Karpenau1, w której i przedtem nocowali, ale teraz chcia-
no dwanaście liwrów za dwie stancje, więc pokazano, jakby dalej chciano 
jechać. Spuszczono potem za pięć liwrów, więc przenocowano.

18  CZERWCA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłacili (1 zł, 1 liw., 10 sol.). Wraz przy stajni austerii 
kościółek był. Wzięto pozwolenie dla odprawienia mszy. Trochę wstrzyma-
no się ze mszą. Po mszy pojechali kwadrans na dziewiątą drogą tą przykrą  

1 Carpane – wieś we Włoszech w regionie Wenecji Euganejskiej, w prowincji Vicenza, w gmnie 
Cismon del Grappa.
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i górzystą. Kilka razy trzewik pod koło kłaść trzeba było z góry jadąc 
przykrej. Przyjechali potem do mostu, od którego zapłacono dwadzieścia 
cztery soldy od sztuki (8 liw., 8 sol.). W tym miejscu, gdzie przedtem ja-
dąc popasywano, teraz dalej pojechali. W Kovolo1, gdzie festunk cesar-
ski w skale, w górę, gdzie drzwi są, dokąd się liną w górę wyciągają, jest 
sążni czterdzieści do góry, tam na trzy piętra w skale wykutej jest miesz-
kanie dużych izb osiemnaście mające, gdzie też armaty wojenne, różne 
zbroje znajdują się, miejsce dla gości jest całe, trzydzieści sześć kroków. 
Gdzie droga przechodzi, z jednej strony skała, gdzie ten festung, a z dru-
giej pomieszkanie dla komendanta i kaplica, więcej do cesarza nic nie na-
leży. Tam od koni płacą (3 liw.), wyciągano jednego dla widzenia i znowu 
spuszczano (2 liw., 10 sol.). Pojechawszy przybyli do Primolano2. Obsta-
lowano obiad od osoby soldów pięćdziesiąt, zapłacono, potem i co owsa 
wzięto (1 zł, 4 liw.). O drugiej godzinie wyjechali. Już w bliskości granica 
była, tę jeszcze mur ciągniony uprzedził i brama była. Odźwiernemu dano 
(10 sol.). Na samej granicy słup wkopany, Tirolis zaczynał się, zaraz stoją-
cy dom już był numerowany. Byliśmy w Bryn3, gdzie stoi akcyza cesarska, 
tam podano rzeczy, ale nie rewidowano, z karteczką odesłano do Bozen4,  
jednak od mułów akcyzę i cło czyli tranzyt kazano płacić (1 zł, 19 liw., 
11 sol.). Odebrawszy palety wina jeszcze włoskiego z wodą wypili (12 sol.) 
i pojechali dalej. Już równiejszą jechali drogą tąż samą, chmury wznosiły 
się, za górą z małych miejsc jakby ze studni para wychodziła jak dym, z sa-
mych zaś wierzchołków obłoki wychodziły i z chmurami łączyły się. Prze-
jechali miasteczko, ale mizerne, za tym z góry łapana jest woda w rynnę i 
prowadzona na koło młyńskie niedaleko stojące. Przyjechali dalej jeszcze 
na większą w dolinie równinę, z której po górach wkoło kościołów wiele 

1 Collicello – wieś we Włoszech w regionie Wenecji Euganejskiej w prowincji Vicenza, w gmnie 
Cismon del Grappa.
2 Primoloano – wieś we Włoszech w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza, na 
lewym brzegu rzeki Brenty, gmina Cismon del Grappa.
3 Być może Grigno – (niem. Grims) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-
-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
4 Bolzano (niem. Bozen) – miasto i gmina we Włoszech (Trydent-Górna Adyga) nad rzeką Eisack 
(wł. Isarco). Stolica autonomicznej prowincji Autonome Provinz Bozen-Südtirol/Alto Adige.

zamków wiedzieć jest, i te rzeczki, które w przeszłym roku suche były, teraz 
w środku woda hucznie szła. Już o godzinie dziewiątej przybyli do Wurgen1 
wsi jarmarkowej i nocowali [k. 112 v]. W tym miejscu w przeszłym roku po-
pasywali, lubo nie w tej austerii, dwie stancje obrali i na wieczerzę pieczeń 
na zimno, którą mieli piec i sałaty, ale potem dopiero pieczono i o jedena-
stej dano mało pieczonki, sałatę, chleba i masę wina. Rano rachowano za 
to liwrów dziewięć, osiem jednak trzeba było zapłacić z stajnią i sianem. 
Zapłacono i rano wiśni kupiono (1 zł, 5 sol.). Odmieniano czerwone złote. 
Na liwry jeszcze rachowano lubo w Tyroli cesarskimi pieniędzmi, siedem-
naście grajcarów całkowite po osiemnaście dziesiątki ile po dziesięć i pół, 
dwadzieścia całkowite po dwadzieścia jeden grajcar, talar hiszpański złotych 
cesarskich dwa, grajcarów dziewięć, węgierski talar po złotych dwa, grajca-
rów sześć uczynił złoty czerwony jeden tak rachując złotych cztery, grajca-
rów cesarskich dwadzieścia cztery czyli liwrów dwadzieścia dwa, a na cesar-
skie redukując złotych cztery, grajcarów jedenaście i pół, tracono grajcarów 
dwa i pół. W stajni kilimek zginął w nocy, którym była do noszenia kulbaka 
okryta na oślicy, tego nie dopytano się. Wieczorem mówili kamerdynerowi 
furmani, że nie rano pojadą, o czym JW panu nie doniósł.

19  CZERWCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano przed piątą wstali. Domowi i furmani spali. Przyporzą-
dzano się do podróży, ale o ósmej dopiero wybrali się. Ta wieś jest obszer-
na, godna, żeby miasteczkiem była nazwana, murowana, kamienice na dwa 
piętra, prócz dolnego pomieszkania mająca i dość piękne. Rzeka przechodzi 
Brenta2, nad tą w karczmie, czyli w austerii staliśmy nad rzeką, miała ganek 
drewniany. Rzeka hucznie szła, widzieć było, że dwa były kościoły z zegarami 
już po naszemu wskazujące. O godzinie ósmej wyjechali, drogą z początku 
trochę góry, ale małe były. Pogoda służyła, gorąco było, z gór takoż mgła 
występowała i formowała chmury, na górach tych wysokich mówiono, że są 

1 Być może Borgo Valsugana (niem: Burg im Suganertal) – miasto i gmina we Włoszech, w re-
gionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
2 Brenta – włoska rzeka, która biegnie od Trentino do Morza Adriatyckiego na południe od 
weneckiej laguny w regionie Veneto.
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takoż wioski, pola, a takich siedem, gdzie pola są i wioski rachowano, co na 
dwóch było znać, że muszą być obszerne, gdyż po brzegu las w dużych drze-
wach widzieć było. Doliną między górami wszystko jechali, aż do miasteczka 
Lewnik1, gdzie przedtem nocowali. W tym była fontanna, z czterech miejsc 
woda wytryskała. Za miasteczkiem w austerii stanąwszy obstalowano obiad 
trzydzieści grajcarów od osoby, już więcej na liwry nie rachowano, jednak we-
neckie soldy brali. Obiad dano wprędce względem drugich dość dobry. Już 
dalej ponieważ szły cesarskie i w walorze podobne, więc już na pruskie pisze 
się cesarski złoty [k. 113] 2 czyni dwa pruskie, grosz trojak, grajcar, grosz pru-
ski. Zapłacili za obiad, stajnię i służącym (7 zł, 7 gr.). Wyjechali po drugiej 
godzinie. Zaraz górą nad jeziorem jechali, które więcej pół mili ciągnęło się. 
Dalej tą górą jadąc otworzyła się na dole wielka obszerność z góry na tej 
równości domostwa, wioski, winnice pięknie widok czyniły, aż przybyli do 
miasteczka Perszen3. Kamienice dość dobre, ulice zaś wąskie, gdzie w auste-
rii stanęli. Dwa zabrali pokoje. Wcześnie spać poszli. Rano mieli wyjechać, 
jednak pluskwy spać nie dały.

20  CZERWCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy, póki furman ułożył się, zapłacono (10 zł) i o 
samej siódmej godzinie wyjechali. Tąż samą równiejszą drogą, aż minąwszy 
wioskę jedną, w której klasztor księży Bernardynów, a potem drogą zaczęła 
się góra uprzykrzona, straszna i długa, wysoko drogę mająca. Wczoraj prze-
jechał tąż samą drogą furman, któremu pięć koni z tej góry spadłszy pobiły 
się. Razem w tej austerii nocował jadąc do Wenecji. To przed kilku laty stało 
się, co spadły te konie. Ta góra aż do Trydentu szła. Zjechawszy z niej wraz 
byliśmy przy bramie. Na tej górze nowo dobywano marmury, białe i czerwo-
ne, wielkie płaskie plastry równe, grubości na pięć calów, szerokości różnej 
było aż do siedmiu botów, a długości na dziesięć botów. Stanęli w tej samej  

1 Levico Terme – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w pro-
wincji Trydent.
2 Odtąd w rubrykach: złote pruskie, grosze, szelągi.
3 Pergine Valsugana (niem. Fersen im Suganertal, w lokalnym dialekcie Pèrzen) – miejscowość i 
gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.

austerii Pod Czerwoną Różą. Kazano naprawić półszorki1 i obstalowano 
obiad trzydzieści grajcarów od osoby. Smaczniejszy był jak włoski. Wczoraj 
pierwszy raz, a dziś drugi kapustę kwaszoną tegoroczną. Że mało ujechali, 
dziś spieszyli się. W mieście nie byli, czekali tylko, aby rymarz skończył, jemu 
zapłacono (6 zł, 16 szel.). Takoż za obiad i owies, siano (9 zł). O trzeciej go-
dzinie wyjechali równą, szeroką drogą między winnicami, które rozumiano, 
że są piękne ogrody. Jadąc przedtem wieczorem rozeznać nie było można. 
Ta droga równa ciągnęła się aż za miastem. Kartkę dano w Trydencie. Tę 
przed mostem na cle trydenckim oddano, zapłacono za przejazd (12 gr.). 
Przez rzekę most szedł, ten przejechawszy zaraz cesarskie nastąpiło, gdzie 
takoż kartki dane na granicy prezentować musieli. Trochę stanęły konie i 
muły pojono, gdzie przedtem złe wino piliśmy. Dalej potem kamienistą dro-
gę mieli, winnicami wszystko jechali, gdzie zboże też siane było różne. Żyto 
i jęczmień miejscami zebrany był, miejscami żęto, miejscami jeszcze zielona-
we zboże było, a gdzie zebrano, znowu kopano ziemię i insze zboże siano, 
czyli sadzono. Przejechawszy obok klasztoru obszernego stanęli w Mazet2, 
gdzie tylko austeria stoi pod znakiem jednorożca, ta nie jest skończona, ale 
obszerna, dwa pokoje obrali. Piękny ma prospekt za rzeką widzieć niedaleko 
siebie dwie obszerne wsie jak miasteczka dobre, domostwa o kilku piętrach 
i kościoły duże. Przy jednej wsi wysoko przy skale jest domeczek i kaplica, 
jak przylepione do skały, gdzie pustelnik mieszkać ma. Przy drugiej wsi na 
wyższej górce drugi kościół stoi. Z drugiej strony austerii na górze zamek 
stoi. W austerii przyjechawszy wpół do ósmej zastali przechodzących mu-
zykantów, [k. 113 v] ci długo w noc grali i ludzie tańcowali na dole. Kazano 
parę kurcząt upiec i dać sałaty. Kurczę rachowali po dwadzieścia cztery graj-
cary. Rozumiano, że to z winem i chlebem, aż osobno rachowano za dwoje 
kurcząt, chleb, masę wina zapłacono złotych dwa, groszy osiemnaście ra-
zem, zaś za stancję, owies, siano, stajnia, służącym (12 zł). Dziś z Trydentu3 

1 Pułszorek – rodzaj uprzęży, w której najważniejszą częścią jest szeroki pas skórzany otaczający 
łopatki konia lub innego zwierzęcia.
2 Być może chodzi o Mezzolombardo (niem. Welsch-Metz) – miejscowość i gmina we Włoszech, 
w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
3 Trydent (wł. Trento, niem. Trient) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-
-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
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odprawiono człowieka, którego w Primolano1 przyjęto do forytowania2, na 
dzień był zgodzony złotych dwa, a dwa dni służył, zapłacono (4 zł), a dru-
giego za tąż zapłatę przyjęto w Trydencie.

21  CZERWCA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wyjechać mieli, a dopiero w pół do siódmej wyjechali. 
Dość dobrą drogą, tylko tym przykrą, że kamienista była, jednak widok 
miała piękny, że obszerność między skałami była, wszędzie, osobliwie z 
drugiej strony rzeki kościoły, domki, wioski, winnice zabawiały oczy i we-
selsza zdawała się droga. Wstąpiono do fabryki, gdzie zwijano jedwab z 
robaków. Ze dwudziestu [s] dziwek robiło, jedna przy kotle, a druga przy 
motowidle, tak podzielone były. Minąwszy to miasteczko, gdzie w począt-
ku w austerii Pod Dwugłownym Orłem, przedtem popasywali, zrujnowa-
ło drogę, postrzegli, dwa razy w tym roku miała być powódź wielka, że 
przejechać nie było można. Musieli furmanie po bliskich austeriach czekać 
upadnienia wody przez dni kilka i teraz jeszcze woda w wielu miejscach 
stała, gdzie przedtem sucho było. Drogę też poprawowano dalej, potem 
tąż samą drogą przybyli do miasteczka Aur3, gdzie w austerii obiad obsta-
lowano od osoby złotych jeden, dość dobrze jeść dano. Jako też po obie-
dzie ofiarowano duże goździki, a potem dwa goździkowe pączki. Nadeszły 
potem chmury z grzmotami, ale szły stroną trochę, tylko deszcz padał, ale 
wprędce ustał. Zapłacono (9 zł). Pojechali, a w bliskości Pocen4 wysłano 
do miasta względem rewizji wywiedzenia się, gdyż w tym roku akcyza ścisła 
jest ufundowana, w miesiącu maju ustała. Pozwolono idąc z bryki tłumoki 
i potrzebne rzeczy, a bryka stanąć musiała pod dużą szopą, gdzie dyrektor 

1 Primoloano – wieś we Włoszech w regionie Wenecja Euganejska , w prowincji Vicenza, na 
lewym brzegu rzeki Brenty, gmina Cismon del Grappa.
2 Foryś – pachołek konny poprzedzający karetę, pomocnik stangreta, jadący na jednym z prze-
dnich cugantów, ordynans konny.
3 Ora (niem. Auer) – miasto we Włoszech, leżące w południowych nizninach tyrolskich w regio-
nie Trydent-Górna Adyga.
4 Bolzano (niem. Bozen) – miasto i gmina we Włoszech w regionie Trydent-Górna Adyga, leżące 
nad rzeką Eisack (wł. Isarco). Stolica autonomicznej prowincji Autonome Provinz Bozen-Südtirol/
Alto Adige.

mieszkał. Wielkie to jest zabudowanie jeszcze ze wszystkim nie skończone, 
kantor duży, w którym ze dwadzieścia siedzi piszących, więcej posługaczy i 
urwisów jest. Zajechali do tej samej austerii Pod Złotą Gwiazdę i nocowali, 
nad spodziewanie zastali, że mieli piwo z Bawarii, ale drogie, mas groszy 
pruskich szesnaście. Przeszłego roku nie było, tylko latem trzymają. Za 
stancję zgodzono złotych jeden, groszy osiemnaście. Tąż samą stancję ob-
rali. Deszcz i grzmoty nadeszły. Grzmoty niedługo trwały, ale deszcz aż do 
dnia do ósmej godziny padał.

22  CZERWCA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O godzinie ósmej dopiero do amtu schodzili się, więc wysłano, 
aby niektóre w drodze potrzebne rzeczy rewidowano, a drugie zaplombo-
wano. Dość dyskretnie rewidowali, szkoda, że wszystkie rzeczy nie kazano 
rewidować, dali kartę, jedną zapieczętowano, drugą tak nie pieczętowano, 
zapłacono (3 gr.). Ułożono potem rzeczy na brykę, a że to [k. 114] zabawiło, 
obstalowano obiad od osoby szóstaków sześć. Kupiono cztery postronki1 
do szlejów (2 zł, 8 gr.). Ludziom strawne dano (9 zł, 6 gr.) oraz lokajowi 
(3 zł, 12 gr.), co wyekspensował wrócono. Nigdzie nie byli tegoż dnia, dla 
niewygody po obiedzie wyjechali. Za drogę zapłacili należącego myta razem 
(7 zł, 20 gr.). Razem też za nocleg, obiad, piwa też flaszę wzięto w drogę, od 
mułów ze wszystkim zapłacono (22 zł). Dalszą drogą jadąc też same kaskady 
czyniły piękny widok. Kasztanów też gładkich wiele po górach, w lesie, na 
wiele górach śniegi leżały. Minęli austerię, gdzie przedtem popasywali, dalej 
przed jedną stanęli furmanie, poili konie. Piwo mieli w tej austerii lepsze jak 
w Bocen, masę kazali dać (16 gr.), zimne było jak z lodowni. Potem stanęli 
gdzie przedtem w dni zaduszne mszę słuchali w Kolman2 w dobrej auste-
rii. Na górze obrali dwie izby, na dole muzyka grała, długo w noc furmanie 
tańcowali, gdyż trzy bryki nadjechały. Mieli też piwo, ciasto dali francuskie i 
biszkopty. Za nocleg ze wszystkim zapłacono (9 zł, 18 gr.).

1 Postronek – mocny, grupo skręcony sznur, powróz.
2 Kollmann – miejscowość we Włoszech w rejonie Trydent – Górna Adyga, w prowincji Bolzano.
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23  CZERWCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano o godzinie siódmej wyjechali, pogoda służyła piękna, 
lubo z gór chmury wznosiły się. Jak wyjechali, podkowa odpadła mułowi. 
Musieli z wolna jechać aż do miejsca, gdzie przedtem nocowali i kazali nową 
przybić (12 gr.). Zboża wcale piękne były, żyto zięły [?] wcale gęste, aż miej-
scami wyległo, wina też obfitość była, góry niektóre wcale widok piękny 
sprawiały, jak do malowania, które były ciągłe, w kawałkach różnym zasiane 
zbożem, różne wydawały kolory. Zapłacono też księciu biskupowi brixeń-
skiemu myta za drogę (2 zł), pierwej gdzie muła kuto, a potem w Bryxen1, 
gdzie wpół do dwunastej stanęli, ale nie w tej austerii, gdzie przedtem po-
pasywali, ale w drugiej Pod Niedźwiedziem. Austeria wcale obszerna, kilka 
mająca sień, z każdej strony pokoiki, ma też dużą salę, gdzie reduty zwykły 
odprawiać się, postawione w niej było theatrum, ale biskup nie pozwolił grać 
komedie, więc tak stojące zostało. W stronie jednej komunikację mających z 
tą salą jest osiem pokoików, cztery na ziemi drzwi mają z sali, drugie cztery, 
wyżej ganeczki żelazne, a naprzeciw theatrum. Z wyższej sali drzwi wychodzą 
na duży ganek. Porządna i obszerna jest austeria. Obstalowano obiad złotych 
jeden od osoby, z tych tylko dano dwa pstrążki i cztery raki, ze wszystkim 
zapłacono (6 zł, 23 gr.) i wyjechali o drugiej godzinie dalszą drogą. Już zboża 
niedostałe były zielone, deszcz był zaczął padać trochę drobny, ale niedługo, 
chmury przeszły, przybyli potem do Maus2, gdzie i przedtem nocowali, ale 
nie w tej austerii, lecz w drugiej od teraźniejszego przyjazdu. Ta była porząd-
niejsza, dwa pokoje obrano. Stanęli wpół do ósmej. Mieli rano wstać wpręd-
ce. Spać poszli. [k. 114 v]

24  CZERWCA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Był opodal kościół pod górą, zaczym ze mszą pojechać trzeba 
było dalej. Strojono niedaleko przy drugim domu ołtarz i drogę osadzano 
brzeziną. Znać, że miała być z kościoła procesja. Na górze z moździerzy 

1 Bressanone (niem. Brixen) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna 
Adyga, w prowincji Bolzano.
2 Mauls – miejscowość we Włoszech, w rejonie Trydent – Górna Adyga, w prowincji Bolzano.

strzelano trochę odległej od kościoła. Zapłacono za nocleg ze wszystkim i 
służącej (8 zł, 5 gr., 1 ½ szel.). Wpół do siódmej wyjechali, wraz postrzeżo-
no, że był kościółek podle austerii, tylko że odpust był. W parafialnym może 
by był nie pozwolił ksiądz pleban. Pojechawszy dalej był drugi ołtarz ubra-
ny, niedaleko tej góry, gdzie strzelano. Między górami jadąc winnic już nie 
było, a zboża wszystkie zielone, jęczmiona jeszcze nie wypływały. Pszenicy 
też nie było widać. Góry potem śniegowe otworzyły się, wielkie, całe śnie-
giem okryte, z których jak dym wychodził i obłoki czyniły się, czyli chmury 
blade. Na drugich górach potroszę śniegu leżało. Jadącym w jedną stronę 
dogrzewało słońce, a w twarz wiatr ostry i zimny orzeźwiał. W tym miejscu 
gdzie wicher w nocy jadąc mieli i teraz dość mocny wiatr wiał, nie było nic 
osobliwego, co przedtem dla nocy nie widzieli, tylko góry, a między górami 
pole, dwa naprzeciw sobie kościoły, jeden pod górą z jednej strony, a drugi 
pod górą z drugiej strony, za rzeką naprzeciw sobie. Przybyli potem jadąc 
koło kapliczek, gdzie różaniec był malowany, do miasteczka Sztercyngen1, 
tam gdzie parę koni do bryki, a drugą do karety wzięto dla przyprzęże-
nia. Z przyczyny następującej góry trzy kwadranse na dziewiątą stanęli, lecz 
koni nie mieli, na paszy były, więc musieli popasywać. Naprzeciw auste-
rii jest kościółek szpitalny, w tym mszę odprawiono. Obstalowano obiad 
od osoby złoty pruski jeden, ale ten mizerny był dany, jabłecznik zamiast 
wina. Zapłacono ze wszystkim za parę też koni do karety złote pruskie 
dwa, groszy dwadzieścia jeden (10 zł, 2 gr., 1 ½ szel.). Kwadrans na pierw-
szą wyjechali. Góra ta ciągnęła się, lubo nie raptowo dziewięć kwadransów. 
Rzeka też w kompanii zawsze była. Stanąwszy na górze piwa kazano dać w 
austerii (12 gr.), przed którą już konie przyprzężone odebrano. Dalej mi-
nęli tę górę Brener2 i kościół, gdzie przedtem mszę miano. Dalej też gdzie 

1 Sterzing (wł. Vipiteno) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, 
w prowincji Bolzano (Tyrol Południowy).
2 Przełęcz Brenner (wł. Passo del Brennero, niem. Brennerpass) – jedna z najważniejszych alpej-
skich przełęczy na granicy Austrii i Włoch, położona na wysokości 1374 m n.p.m. Oddziela Alpy 
Zillertalskie od Sztubajów (Stubaier Alpen) w Alpach Centralnych. Ze względu na względnie małą 
wysokość przez Brenner prowadzi najdogodniejsza linia tranzytowa stanowiąca połączenie Nie-
miec z Włochami. Brenner (wł. Brennero) to także miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie 
Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano.
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nocowano to miasteczko długo jechano aż do wpół ósmej. Gdzie słońce 
świeciło, dogrzewało, aby w cień wjechać mocno chłodno zdawało się i 
powietrze takie jak z lodowni, gdy wszedłszy z ciepłego podwórza do niej. 
Już zboże jeszcze mniejsze było, owsy jak u nas w maju małe i żyta niektóre 
plonowało, czyli kończyło plonować. Po górach wielu śniegu leżało moc. 
Potem przy jednej austerii pojono konie. Od szaflika1 dano (3 gr.). Jadąc już 
między górami równiejszą drogą przybyli do miasteczka, czyli Matern2 wsi 
targowej, która przed dwoma laty wygorzała, teraz dość dobrze zabudowała 
się. Sześćdziesiąt sześć domów wygorzało, a pięćdziesiąt zostało się. Facjaty 
malowane [k. 115] i wiele świętych obrazy odmalowane. Stanęli w austerii 
Pod Białą Różą. Było wiele austerii w tej wsi, z początku kościół i szpital, 
w drugim końcu parafialny kościół. Po ranniejszym obiedzie był apetyt do 
jedzenia, ale przy sobocie tylko rzodkiew i resztę ostryg z Wenecji jedli. Za 
kieliszek octu i dwa razy koniec noża wziąwszy pieprzu sześc groszy zapła-
cić musieli. 

25  CZERWCA 1780 , NIEDZIELA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Noc wcale chłodna była, przykro było z rana okno otworzyć 
dla wiatru chłodnego. Na mszy byli w parafialnym kościele, ten jest duży, 
piękny i ozdobny malowaniem. W austerii zapłacono ze wszystkim (8 zł, 
16 gr., 1 ½ szel.). Pojazdy przyjechały ku kościołowi. Po mszy śpiewanej 
przez księdza i śpiewaka była procesja po cmentarzu cum sanctissimo i w kil-
ku miejscach śpiewano jak evangelium, tylko, że my pojechali, nie dowiedzieli 
się co to za nabożeństwo. Już inszą drogą pojechali koło kościoła, którą je-
chaliśmy w przeszłym roku została się na lewej ręce, ta szła do Inszpruk3, a 
my prosto do Hali4 udali się. Do bryki furman najął parę koni, zaraz w górę 
pojechali, na lewej ręce był na górze zamek dość obszerny, drogi obaczyć nie 

1 Szaflik – okrągłe naczynie z jednym lub dwoma uchami używane w gospodarstwach wiejskich, 
zwykle drewniane.
2 Matrei am Brenner – miejscowość i gmina w Austrii w kraju związkowym Tyrol, w dystrykcie 
Innsbruck.
3 Innsbruck – miasto w Austrii, stolica kraju związkowego Tyrol, w dolinie rzeki Inn.
4 Hall (do 1975 Solbad Hall in Tirol) – miasto w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Tyrol, 
nad rzeką Inn, na wschód od Innsbrucku.

można było, musi być, że z drugiej strony szła. Postrzegli zaraz drogę idącą 
na Szemberg1, a dołem szła rzeka, my zaś górą wszystko jechali i była, czyli 
szła droga wyżej, jak ta do Inszprug, tylko, że często miała kawałkami, czyli 
trochę z góry lub równinę, przez to nie bardzo przykra zdawała się. Zboża 
też zielone były, śniegi wkoło po górach leżały. Aż stanęli, minąwszy często 
stojących z dziesięć austerii, przy jednej naprzeciw prawie za rzeką na Szem-
bergu górze tej austerii, w której przeszłego roku popasywali, czterdzieści 
minut na ósmą wyjechali od kościoła przy tej austerii, po dziesiątej stanęli, 
gdzie parę koni tych odłożono, a że rano było popasywać, więc napoiwszy 
konie dalej pojechali (3 gr.). Dwa razy jeszcze w górę ciągnąć musieli, po-
tem już wszystko z góry. Droga po drugiej stronie za rzeką idąca już nie 
była widziana. Na górę jadąc i w górze słońce mocno przygrzewało. Mniej, 
gdy z góry zjeżdżali, a jednak na wyższych górach śniegi nie topniały. O 
samej dwunastej przybyli do wsi Alders2 i stanęli w austerii. Nie mieli nic 
gotowego, musieli dwie godziny czekać. Dano jeść dość, ale twardo, za-
jączka młodego z kurczęciem na pieczyste. W tym miejscu wszyscy prawie 
ludzie mężczyźni strzelcy byli. Po godzinie trzeciej zapłaciwszy (7 zł, 12 gr., 
1 ½ szel.), wyjechali. Jeszcze mieli z góry, zjechawszy z niej znowu jak inszy 
świat otworzył się, już dostalsze zboża i lepsze były. Równiną już przybyli 
do Hali, gdzie soli jest fabryka, przez Az rzekę most przejechawszy stanęli 
przed tą austerią, gdzie przed tym popasywano, a że z Bocen były od rewizji 
karty ordynowane do Hali, więc posłano z nimi do dyrektora, który grzecz-
nie obszedł się bez rewizji kazawszy [k. 115 v] napisać kartę dla wolnego 
bez rewizji za granicę przejechania, uwolnił. Temu co zaprowadził dano 
(18 gr.). Akcyźnik zaś żadnej brać [nie] chciał nagrody za fatygę. Wyjechali 
wraz tąż samą drogą, którą przedtem jechali. Miasto Hala dość wielkie jest, 
na to miejsce między górami. Kamienice na dwa piętra i trzy dość obszerne. 
W samym mieście w górę kamienice idą. Wyjechawszy za miastem na łąkach 
strzelano do tarcz, pięć wystawionych było, znać, że tyle kompanii było i 
częste były strzelania równiną, gdyż małe pagórki tylko mieli. Z lewej strony 

1 Schönberg im Stubaital – miejscowowść i gmina w dolinie Stubai, w powiecie Innsbruck-Land, 
Tyrol (Austria).
2 Aldrans – miejscowość i gmina w Austrii, w Tyrolu, w dystrykcie Innsbruck.
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góra zimowa, bo śniegiem okryta. Z prawej zaś letnia drzewem obrosła nad 
rzeką. Aż przyjechali do mostu, za tym wstąpili do kościoła księży serwitów. 
Niewielki to kościół, ale piękny, sześć kopuł mający. Dalej jadąc już zboża 
daleko dostalsze i lepsze były. Pszenica już gładka, nie jak we Włoszech, 
podobne kłosy do jęczmienia mająca, wszystkie zboża już znajdowały się. 
Przejechawszy małe miasteczko, gdzie poczta była, przybyli do Wartnus 
Watmes1 wsi, ale jak miasteczko była, należącej do grafa Figer, ten w Insz-
prugu teraz rezyduje. Stanęli trzy kwadranse na ósmą w austerii pod gronem 
wina, naprzeciw rezydencji grafa, ta rezydencja jak duży dom, przy którym 
ogród owocowy. Padał drobny deszcz wieczorem i z rana niedługo.

26  CZERWCA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ten dzień św. Pawła i Jana, braci męczenników, chłopstwo w 
Tyrolu święciło. Procesję odprawowali jako w tej nocy, o pierwszej godzi-
nie na ludzi dzwoniono, a po pierwszej wyszła procesja. Dlatego mówili, że 
mieli pięć godzin iść daleko do zamierzonego kościoła, idąc z latarnią ró-
żaniec mówili. Z rana po szóstej godzinie druga procesja wyszła, musi być 
w insze miejsce. Zapłaciwszy (8 zł, 14 gr., 1 ½ szel.), o godzinie siódmej 
wyjechali tąż samą drogą, gdzie zboża już dostalsze były jak w górach, po-
tem modrzewowe lasy już od wczorajszego noclegu zaczęte tu większe były. 
Gdzie tylko wieś jaka była, kościół swój miała, druga dwa i wiele też osobno 
stojących było. Przyjechali potem przy drodze do będącego kościółka, ten 
nie był wielki, ale wcale piękny i ozdobiony, s. Krzyża, cudowny. Ten ko-
ściół był bez funduszu, tylko z Opatrzności Pana Boga z elemozyny zaczęty 
i skończony. Graf  Donerberk wiele przyłożył. Kilka w drodze w stronach 
idące procesje, na ten koniec nabożeństwo odprawowali, prosząc Pana Boga 
o zachowanie urodzajów i od gradów, piorunów. Przybyli potem do miasta 
Szwatz2, gdzie przedtem nocowali, przed austerią stanęli, jedną czapkę ba-
wełnianą kupiono, które kobiety noszą w Tyrolu (2 zł, 18 gr.). Przejechali 

1 Wattens – miasto w powiecie Innsbruck-Land w Austrii.
2 Schwaz – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, siedziba powiatu Schwaz. W mieście 
znajduje się dawna kopalnia srebra, która była niegdyś największą kopalnią średniowiecznej Europy.

to miasteczko, za którym w górach już widziane były dobywanie gór, aż 
przybyli do tego miejsca, gdzie dziura idzie pod góry, z której wywożą ko-
pane kamienie, tłuczki. Te są jak skrzynka niewielka, na dwóch małych kó-
łeczkach, z początku przyrobiony kaganiec, a z tyłu przed sobą pcha. Z tej 
dziury wiatr arcy zimny i przykry wychodził. Pokazywano [k. 116] odryso-
waną machinę, która wodę wypędza1. Tę bez przystanku dzień i noc trzech 
ludzi kierować, przyporządzać i pilnować muszą. Żeby w czym popsuła się, 
zalałaby całe miejsce woda, a przez tę machinę w górę pędzi się woda i ze 
skały wypędza. Do pierwszego koła ćwierć godziny drogi. Głęboka ta ma-
china jest, sążni sto dwadzieścia, kilkaset jest drabinek, na których łażąc 
opatrywać muszą, aż do trzeciego koła tej machiny godzina drogi. Wszyst-
ko to w skale w ziemi jest. Te kamienie, które wywożą, wybierają dopiero i 
brakują, wypędzona z lochów woda i idzie korytem na koła dalszej fabryki. 
Te kamienie w stępalach woda obracająca koła tłucze na piasek, który przez 
żelazne w dole pod stępalami jak rzeszoto2, woda wytryskuje, razem z wodą 
przechodzi ten drobny piaseczek do drugiego zabudowania, gdzie siedem 
jest szerokich jak koryt grubym suknem wybitych, gdzie ludzie jedlina […]3 
chędożą spłukując piasek, a miedź i srebro zostają się na suknie, a piasek z 
wierzchu jakby zmiatali, a woda spłukuje. Gdy się zbierze już dobry w suk-
no piasek, potem ochędożywszy z drugiego piasku, ten spłuczą w końcu 
przysunąwszy z tarcic zrobione, żeby spłynął w dalsze naczynie, tego do-
brego piasku dano troszkę, obejrzawszy to w dalszą pojechali drogę (28 gr.,  
1 ½ szel.). Aż przyjechali do Buch4, gdzie już obstalowany przez kamer-
dynera był obiad prędzej przybyłego na bryce. Tu owies był tańszy, miara 
po groszy czterdzieści pięć. To miejsce należało do grafa Donenberga, jed-
ni mówili że do niego, inni, że tylko ma zwierzchność, sądy i że do cesarza 
należy. Zapłaciwszy przed trzecią wyjechali, róże pełne kelnerka cztery ofia-
rowała (7 zł). Ciekawi będąc jak od miedzi topiąc odłączają srebro, wstąpi-
li zboczywszy do fabryki w Biszlek będącej jak topią. Widzieliśmy z pieca 

1 Na prawym marginesie: machina do wypędzania wody i czyszczenia srebra.
2 Rzeszoto – rodzaj sita z dużymi otworami.
3 Słowo nieczytelne, nadpisane.
4 Buch in Tirol – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz.
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ziemią przechodzi w jeden jak duży garnek w ziemi takoż stojący, gdzie 
niedobra jeszcze jest materia, z tego w drugi, gdzie już dobra, ale jeszcze 
pomieszana, z góry jak plastry, ale w tym piecu kamienie, a nie ten piasek 
topią1. Z piasku centnara jak mówili w pierwszej fabryce tylko srebra ma być 
dwa łoty z górą. Chcieliśmy dalszą fabrykę widzieć, posłano do inspektora, 
aż jego nie było, jak mówił sługa, że wyszedł na drugą stronę rzeki, a ten 
sługa, czyli pisarczyk był, wymawiał się prowadzić, że od czternastu dni jak 
nadszedł cesarski zakaz pokazywania, ale to rzecz była wątpliwa. Za czym 
w dalszą udali się drogę do miasteczka Rabenbertz2 przez most. Stanęli po 
piątej godzinie dla poprawy półszorków i podków, takoż stopnia przy tara-
dajce. Zanocowano w austerii Pod Złotym Orłem, gdzie przed tym popa-
sywano. Kowalowi zapłacono po groszy szesnaście, rymarzowi złotych dwa 
(2 zł, 16 gr.). Wieczorem zaczął drobny deszcz padać, a w nocy jak świtać 
poczęło większy, o godzinie jednak szósej ustał. 

27  CZERWCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Za nocleg ze wszystkim zapłacono (9 zł, 24 gr., 1 ½ szel.). Ry-
marz dnia wczorajszego nie był w domu, dlatego dopiero dziś poprawował. 
Musieli się dłużej zabawić. [k. 116 v] Trzy kwadranse na ósmą wyjechali. Ry-
marz upominał się o zapłatę, któremu kamerdyner zapomniał zapłacić i po-
szedł za bryką wcześniej. Trochę mokrą drogę mieli, tylko że na robionej dro-
dze niewiele szkodziło, jechali drogą równą. Góry w odległości po stronach 
były, z niektórych mgła powstawała. W polu nie robili, prócz że łąki niektóre 
były skoszone, drugie kosili, razem kobiety z mężczyznami. Jak przybyli do 
wioski, gdzie przy kościele kaplica z figurą św. Sinharda, wstąpili do kościoła, 
ten jest staroświeckim jeszcze sposobem murowany, ołtarze drewniane. Kil-
ku nawrotami zaczynał drobny deszcz padać, ale ustawał wprędce. Po górach 
widzieć było z jednych mgły wychodzili, na drugich słońce świeciło. Sta-
nął potem furman w Wergel3 o godzinie jedenastej w austerii przy kościele,  

1 Na prawym marginesie: W Biszlek jak srebro odłączają od miedzi.
2 Rattenberg – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein.
3 Wörgl – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein.

mówiąc że w bliskości dobrej austerii nie będzie, więc na popas i my pozo-
stali. Obstalowano zwyczajną ceną obiad. Kościół niewielki. Nad wielkim oł-
tarzem zegar w kościele, nie w ścianie, ale w ołtarzu. Kościół też dość pięknie 
przyozdobiony. O pierwszej dano obiad, ale mięso przytwarde i w rosole kura, 
na pieczyste czworo kurcząt, sałatę nakrapianą wcale piękną (7 zł, 11 gr., 1 
½ szel.). O drugiej wyjechali tąż jadąc drogą aż do mostu. Ten przejechawszy 
porzucili w prawo dawną naszą drogę, a prosto z mostu wzięli się, ta droga 
szła ku Bawarii. Minąwszy kilka budynków zbliżyli się ku lewej stronie do gór, 
gdzie szła rzeka Inn1. Lasy też zaczęły się jodłowe. U chłopów przy budyn-
kach lubo były fruktowe ogrody, ale owoców tego roku miejscami mało, miej-
scami nic nie mieli. Dalej potem już budynki drewniane były, na dole jedna 
izba tylko murowana, a przy niej więcej drewnianych, wyższe piętro drewniane 
całe. Przybyli do wsi, gdzie przy kościele czyli to plebania tak wspaniała, czyli 
pałacyk mały stoi. Za tą wsią polami w górę idzie droga wcale wąska, miejsca-
mi brzegiem nad dołem idzie. Kilka drugich już nie tak wysokich przejechali 
i zbliżyli się ku rzece, za którą z tej strony kościoły i domy widzieć było. Aż 
przybyli ku miasteczku Kurwsztejn2, przy którym jest na górze ufortyfikowa-
ny zamek. W murach opasających dziury na armaty na dole i wyżej, rogatki na 
kilku miejscach prezydium żołnierze trzymają. Z jednej strony fosa, z drugiej 
skała, mała, ale mocna forteczka. Takoż przy niej machina, którą muszą jakie 
rzeczy wciągać. Miasteczko te takoż nie jest wielkie. Rynek spadzisty mają-
cy kamienice na dwa prócz planum murowane. Przy końcu rynku fontanna.  
Z drugiej bramy wyjechawszy zaraz przez most na rzece Inn przejechali. Nad 
rzeką jadąc dalej przy drodze był kamienny słup, a dalej tablica. Za bramą, 
która między skałą i rzeką była, znać że już do Bawarii dalej należało. Przybyli 
potem do fabryki, gdzie żelazo robili. Domy już prawie całe drewniane sta-
ły. Na dwóch górach niedaleko siebie stojących domy stały murem wysokim 
otoczone. Przybyli o godzinie siódmej do wsi Auburg3, deszcz trochę padał. 

1 Inn – rzeka w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prawy alpejski dopływ Dunaju.
2 Kufstein – miasto w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, siedziba powiatu Kufstein, przy grani-
cy z Niemcami, nad rzeką Inn.
3 Oberaudorf  – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Rosen-
heim, w Alpach Bawarskich, około 25 km na południed od Rosenheim, nad rzeką Inn. Na prawym 
marginesie: wieś Auburg.
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Przenocowano w austerii, w której jedna duża była izba, dziesięć okien ma-
jąca, drugie mniejsze. [k.117] Przy niej zaraz był kościół. Byliśmy w nim. 
Jest w wielkim ołtarzu statua Matki Najświętszej, cudami słynące miejsce. W 
tymże ołtarzu leży ciało św. Donata męczennika, w kryształowej trumnie w 
ołtarzu, na lewej stronie ciało św. Innocentiusza męczennika w takiejże trum-
nie bogato ubrane1. Naprzeciw z prawej strony w trumnie leżąca zrobiona 
statua św. Rocha. Nad tym ołtarzem jest zegar2. A kiedy bije na wieży tymże 
jakby jednym uderzeniem na wieży w duży dzwon i w kościele w mały jak 
kwadranse, tak godziny. Na cmentarzu jest kaplica św. Anny3. Na cmentarzu, 
gdzie grzebią arcy wiele żelaznych i drewnianych krzyżów, a nad ziemią jak 
trumienka z desek i malowana, toż samo w różnych floresach krzyże, z jednej 
strony wymalowana osoba umarła, z drugiej opisani i przy każdym miedzia-
ny kociołek lub mosiężny, drugie pomalowane z wodą, na drugich grobach 
gliniane, a gdzie nie ma krzyża, to przynajmniej miska stoi na grobie z wodą, 
przychodzący ludzie kropią z tych kociołków groby swoich krewnych etc. i 
to było w Tyrolu wszędzie. 

28  CZERWCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano chmury przechodziły. Drobny deszcz 
padał. Zapłaciwszy oraz i za nowy buks, który wczoraj wykręcił się (10 zł, 
20 gr., 1 ½ szel.), wpół do siódmej wyjechali, jeszcze góry nam służyły, jed-
nak obszerniejsze wyjście z nich pokazało się, a dalej równina nastąpiła, góry 
jednak nie oddaliły się wprędce. Na górze zamek Hohensteyein [s] niedaleko 
na lewej ręce stał, a przy nim na wyższej kościołek z jednym domem, ta-
koż wioska, ale na dole Pedsberg, Flinszbog domy na dwa piętra murowane, 
austeria wspaniała i obszerna. Dalej na lewej stronie takoż zamek i kościół 
widzieć było, ale opodal. Jechali potem lasem, po lewej stronie dęby, a po 
prawej jodła, łąki obszerne. Potem stanęli w Unteraurdan, gdzie bawarskie 
cło od mułów zapłacono. Rachowano wiele godzin przez Bawarię pojedzie-
my i narachowano trzydzieści siedem od każdego za godzinę grajcar jeden4 

1 Na prawym marginesie: Ciało S. Donata Męczennika i innych.
2 Na prawym marginesie: Zegar w dwa dzwony bije.
3 Na prawym marginesie: Groby umarłych.
4 Na prawym marginesie: W Bawarii od konia na godzinę po grejcaru.

ILUSTRACJA NR 18. Karta 117 rękopisu. BLAN, F17-14
18 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 117 lapas. LMAVB RS, F17-14
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(6 zł, 23 gr.). Furman zaś miał płacić groszy ½ od godziny od konia. Nie 
rewidowali, ale trzy kufry pieczęcią na miękki lak przycisnęli. Jechali potem 
dość obszernymi polami. Zboża urodzajne i piękne jeszcze, jednak zielone, 
tylko w jednym miejscu jęczmień zbierano bujny. Przejechawszy przez wieś 
znowu polami, miejscami łąki i chrusty były. Zamek duży na górze, nazywa 
się Najbayer grafa Prezyny. Ten zamek jest duży, trzy wieże mający. Obszerna 
równość góry cała zamurowana. Dalej jodłowym lasem jadąc minąwszy pola, 
przybyli o godzinie dwunastej do wsi Redenfelk1. Że była wigilia obiad nie-
wielki był, prócz jajec dwa pstrążki ugotowano. O godzinie drugiej już pięk-
ną pogodą, już w tych miejscach znaku nie było, żeby deszcz padał, a dawno 
już padać musiał, zapłaciwszy (5 zł, 18 gr., 1 ½ szel.) pojechali. Już w Bawarii 
wyżej w cenie szły pieniądze złoty czerwony jeden złotych pruskich dziesięć, 
dwadzieścia grajcarnik cesarski, groszy pruskich dwadzieścia cztery. Jednak 
redukując na cesarskie jak kurrencja czterech grajcarów czyli groszy pruskich 
nie dostarczało. Ciągłymi jechali polami, równiną, na jednym miejscu nie po-
znano co za zboże, gdyż nie wypłynęło. Kazano urwać, owies był, liście nad 
zwyczaj szerokie, te obdarłszy kłos też był obfity2. W odległości sześć kościo-
łów naokoło i wsi widzieć było. Przejechali potem wieś, sady wszędzie były, 
[k. 117 v] ale owoców tego roku mało i rzadko, więcej próżnych drzew. Potem 
łąkami wielkimi aż do lasu, za tym znowu łąki, a potem polami przybyli na 
krzyżową drogę. W lewej stronie był pałacyk, my w prawą udali się na most, 
ten przejechawszy widzieli jeden strzelec zbierał prątki z lepem na łące nad 
rzeką. Potem przybyli do wsi jarmarkowej, tak ją nazywano, tylko że miała 
przy moście szubienicę. Rozumiano, że miasteczko Abling3 nazywa się, gdzie 
konie poili stanąwszy przed austerią, a my piwo pili (6 gr.). Chciał furman 
na noc stanąć, tylko że rano było, piąta godzina, dalej pojechali. Kamienice 
na trzy piętra i duże były, to lubo same przez się piękne były. Zdobiło ich [s] 
więcej malowania dobre i wszędzie prawie po wsiach, które murowane domy 
były, są malowane. Aż do noclegu jechali piękną równiną, polami, na ozimi-

1 Redenfelden – wieś w Niemczech w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Rosenheim, 
w gmnie Raubling, około 8 km na południe od Rosenheim, nad rzeką Inn.
2 Na prawym marginesie: Owies z liśćmi szerokimi.
3 Bad Aibling – miasto uzdrowiskowe w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w 
powiecie Rosenheim, około 25 km na północny zachód od Rosenheim, nad Mangfall.

nę już mieli zaorane, łąkami, pastwiskami, na których obszernych w wielu 
miejscach stada bydła, koni widzieć było w bliskości i odległości, krowy, woły 
nierosłe, takoż konie, ale grube. Na prawej stronie z daleka stała wieża podno-
sząca i pędząca wodę w górę, musi być, że do pałacu dalej stojącego. Na tejże 
stronie dalej był kościół i klasztor, nie przy drodze, ale przy lasku. Trochę o 
dwoje staje zjechali z drogi do austerii we wsi Kirchdorf1. Dobra jest austeria 
kilka mająca pokojów, i w ogródku altankę drewnianą, i w środku fontankę, 
wytryskuje wodę na półtora łokcia w górę, dzień i noc. Stanęli wpół do ósmej 
i przenocowali.

29  CZERWCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wpół do siódmej wyjechali zapłaciwszy (7 zł, 25 gr.) tąż samą 
drogą do wielkiej drogi. Noc była wcale chłodna i rano powiewał wiatr chłod-
ny. Droga w Bawarii równa była, jak w cesarskim dobra, tylko rano jadąc 
górki, tylko nie raptowe. Jechali wszystko polami, za tymi lasek. Stanęli przy 
kościele w Welddorfie2, gdzie mszę świętą odprawiono. A potem dalej poje-
chali. Wszystko polami, aż do jodłowego lasu, gdzie opadły nas muchy, bąki, 
mocno konie i muły kąsały, musieli gałęziami owieszać je. Dwie wioski też 
przejechali, aż stanęli po jedenastej minut dziesięć we wsi Pays3 zwanej w 
austerii przy kościele stojącej. Obiad z kurcząt gotowano, które drogie były. 
Mieli też wino e siccis węgierskie, ale przypisać trzeba było, gdyż w istocie nie 
było masa po groszy czterdzieści pięć. Po obiedzie wpół do drugiej wyjechali 
zapłaciwszy (7 zł, 15 gr.). Drogą tąż samą robioną, polami i łąkami, wkoło zaś 
za polami i łąkami las był, po prawej stronie kościół i wieś stała. Lasu kawał 
przejechawszy, znowu w okrągu lasu pola i łąki i na boku wieś przejechawszy 
las dębowy. Potem duża wieś mająca domy na dwa piętra, jedne murowane, 
drugie drewniane jak w Tyrolu, jak i w Bawarii ganki mają na pierwszym 
piętrze, że wkoło domu obejść można, miejscami i na drugim piętrze, ale nie 

1 Kirchdorf  am Haunpold – wieś w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powie-
cie Rosenheim, w gmnie Bruckmühl.
2 Być może chodzi o Großhelfendorf  – wieś w Niemczech w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, 
w gminie Aying.
3 Peiß – wieś w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Monachium, w 
gminie Aying.
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koło całego domu. Izb musi być wiele, gdyż okien wiele w budynkach było. 
Za wsią znowu pola i las. Ten przejechawszy już widać było miasto stołeczne 
Munchen1 elektorów bawarskich. Przybyli potem do wsi, gdzie dwa kościoły 
są, tam pojono konie. Zbyt wielka była kurzawa, a najwięcej wiatr pędził mały 
na same pojazdy. Przez pola przejechawszy znowu do wioski jednej, gdzie ta-
koż kościół był, od tej [k. 118] zaczęła się droga wysadzana. Po prawej ręce tej 
cegielni kilka stało. Z prawej też strony bliżej miasta jest jak miasteczko pałacy-
ki, klasztor, wieży kilka musi być, kilka kościołów, od tego idzie takoż wysadza-
na droga do miasta Minchen, ludzi bardzo wiele we wszystkich stronach prze-
chadzających widzieć było, wielu napotykali już ku miastu zbliżywszy się, jest  
brama, gdzie warta stoi, most długi, na brzegach wysokim kamieniem opasa-
ny. Potem przybyli do murów, gdyż jest to miasto ufortyfikowane, gdzie przy 
bramie odwach stoi. Pytano się kto jedzie, jak długo zabawimy, potem przez 
długą przejechawszy ulicę takoż jeszcze jeden niewielki most, za tym zaraz do 
austerii Pod Niedźwiedziem. Dwa pokoje i salkę objęli. Czyniono relację, że 
posłowie od różnych potencji zjechali się, hiszpański, francuski, duński, etc., 
jeszcze cesarskiego i pruskiego spodziewają się, dla jakiego naradzenia, czyli 
ustanowienia, ale doskonale nie wiedzieli. Wpół do siódmej stanęliśmy. Okna z 
sali były na ulicę. Wielka moc ludzi, jedni powracali ze spaceru, inni jeszcze szli, 
tak że przez kilka godzin ludność wielką widziano. Potem do spoczynku poszli. 

30  CZERWCA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana najęto karety, objeżdżali miasto oglądać. Miasto nie jest 
zbyt wielkie, ale piękne i ładne, kamienice obszerne, na trzy, cztery piętra. 
Pałaców wiele takoż pięknych, kościoły duże, w wielu ołtarzach ozdobne, 
kratami żelaznymi okrążone. Rezydencja elektorska wielka i dziedzińców 
znajduje się w pałacu, oraz z tym gdzie wozownie i stajnie, te w kwadrat 
mają swój dziedziniec. Wkoło połowy rezydencji obchodzi kanał, przy któ-
rym warzywniany ogród w nizinie. Za kanałem przy Rajczulu jest ogród dla 
spaceru, pomierny, wszystek wysadzany lipiną i kasztanami, drzewem, jedno 

1 Monachium (niem. München) – miasto na prawach powiatu w południowych Niemczech. Sto-
lica Bawarii i rejencji Górna Bawaria. Położone jest na Wyżynie Bawarskiej, nad rzeką Izarą.

niedaleko drugiego formują ulice, środkiem na krzyż są większe drzewa i 
szersza udziałana ulica w środku, altana na krzyż mająca wejście, po czterech 
bokach są jak groty zrobione w środku altany, gdzie między kamieniami róż-
ne uformowane gadziny, żaby, wyżej jaszczurki, ślimaki i inne i fontanki dwie, 
w każdej idą grocie. Cztery też są fontanny w czterech środkach od tej alta-
ny. Ze dwóch stron tego ogrodu idzie ganek, z arkadami wysadzone czwo-
rograniastą cegłą, gdzie niektóre statuy stoją. W jednej stronie, gdzie ganek 
idzie, rusztowanie robiono, mają robić długą galerię z tego kwadratu, gdzie są 
uformowane z wysadzonego drzewa ulice, gdzie w wielu też miejscach są po-
robione drewniane jak duże kanapy dla odpocznienia spacerującym. Zszedł-
szy jest duży kanał, na którym wiele pływa kaczek dzikich i płodzą się, mają 
komóreczki małe dla gniazd, a w środku tego kanału jest wyspa, na której z 
drzewek sadzonych jak altana wysadzona, kanapy z darniny. Do tej wyspy jest 
na linie przewóz. Są też w tym kanale dwie fontanny, na jednej z brązu niedź-
wiedź, z tego paszczęki wytryskuje woda, w drugiej stronie draco z osobami, 
gdzie też woda wychodzi, z lewej strony oranżeria, gdzie teraz wiele stolików 
stało, znać, że tam ludzie spacerujący posiłkują się. [k. 118 v] A jad [?] dłuży-
na kanału jest długa kamienica czyli pałacyk. Wiele i z rana było spacerują-
cych. Inni z książek chodząc [s], inni na kanapach siedząc czytali. W mieście 
przed wielu kamienicami, pałacami żołnierze wartę trzymali. Sam elektor nie 
mieszkał w mieście, ale godzinę drogi od miasta w letnim pałacu w Nin-
finburgu1. Księżna wdowa w innym pałacu pół godziny drogi od tegoż w 
Firsztynreyt2. Pałac3 w mieście reparowano, ulice w mieście prycypialniejsze,  

1 Pałac Nymphenburg (niem. Schloss Nymphenburg) – barokowa budowla pochodząca XVII w., 
zbudowana pierwotnie w stylu włoskiego dworku wiejskiego przez Agostina Barelli, dawna letnia 
rezydencja Wittelsbachów w Monachium (Niemcy) w dzielnicy Neuhausen-Nymphenburg. W swej 
historii pałac był wielokrotnie rozbudowywany i przekształcany. Wraz z parkiem Nymphenburg 
stanowi jednolite założenie pałacowo-parkowe.
2 Fürstenried – obecnie dzielnca Monachium, tworząca razem z innymi południowymi dzielni-
cami powiat 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, niegdyś wieś, włączona 
do Monachium w 1912 roku. W latach 1715–1717 elektor Max Emanuel wybudował tutaj Zamek 
Fürstenried.
3 Rezydencja (niem. Residenz) – rezydencja królów Bawarii w Monachium w Niemczech. Bu-
dowana od końca XVI do połowy XIX w. Tworzy ją zespół wielu budowli, zgrupowanych wokół 
dziesięciu zamkniętych lub półotwartych dziedzińców. Budowle te reprezentują przegląd stylów 
architektonicznych od renesansu przez barok i rokoko po klasycyzm.



ILUSTRACJA NR 19. Monachium, kolorowa panorama z 1774 roku
19 ILIUSTRACIJA. Miunchenas, spalvota 1774 m. panorama
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szerokie, brukowane kamieniami drobnymi, kościoły duże w sztukaterii i ma-
lowaniu pięknym księży teatynów1 niedaleko pałacu elektorskiego, tak zimny 
wszedłszy do niego jakby do lodowni, gdyż wysoko okna ma i trochę ciem-
ny. W kilku miejscach w mieście fontanny są ustawnie z ciekącą wodą. Jest 
ufortyfikowane murem, wałem i palisady wcale piękne. Wesołe i ludne miasto 
jest i niedrogo jak wszyscy mówili. My jednak po pięćdziesiąt groszy od oso-
by zapłacić musieli. Z rana wszystkiego dowożą i osobliwie zieleninę wszel-
ką. Osobliwie na rynku są ganki z obydwóch stron, gdzie kramy są różnych 
towarów. Muły kuć kazali, które połamały podkowy. Po obiedzie, że gorą-
co było trochę, zabawili, aż o trzeciej godzinie wyjechawszy zapłaciwszy ze 
wszystkim (18 zł, 5 gr.). Wyjechali tąż samą drogą koło pałacu i ogrodu dalej 
robioną i dobrą drogą między obszernymi łąkami, aż przybyli do wsi, gdzie 
dwa kościoły. Za tą są pola, potem nastał bór. Tym równą drogą jak perspek-
tywą jechali długi czas, aż z prawej strony nastąpiły łąki, w odległości kilka 
wsi i sześć kościołów widzieć było, aż przybyli do austerii, tylko z gumnami 
i wszelkim zabudowaniem stojącej, gdzie zastali Camer Prezydenta. Ten nas 
w drodze minął jadący na spacer z München do tegoż miejsca. Na nogi był 
słaby, niedługo zabawił. Po naszym przyjeździe wprędce pojechał, ale z wolna 
powracać kazał. To miejsce nazywa się Herberg2. Stanęliśmy o godzinie piątej 
i zanocować umyślili, z przyczyny, że pół godziny drogi był pałac elektorski 
letni. Dla widzenia jego najętą kolaską od gospodarza wraz pojechali przez 
las, potem polami koło owczarni aż do Szlayzchaim3, gdzie ten pałac jest. Jest 
jeden stary pałac, ten teraz obrócony na pomieszkanie służących, oficyny też 

1 Kościół Teatynów (niem. Theatinerkirche) – kościół katolicki pod wezwaniem św. Kajetana, 
znajdujący się przy Odeonsplatz w Monachium, w Niemczech. Jedna z najwspanialszych świątyń 
stolicy Bawarii. Inicjatywa wzniesienia klasztoru wyszła od Ferdynanda, elektora Bawarii w latach 
1651–1670, wybrano zakon teatynów, którzy mieli przyczynić się do odrodzenia miejscowego du-
chowieństwa diecezjalnego i rozwijać działalność misyjną. Kościół przebudowany w latach 1765–
1768 w stylu rokoko.
2 Hochbrück – obecnie przedmieście miasta Garching, będącego jedną z dzielnic miasta Mona-
chium,w powiecie Górna Bawaria.
3 Pałac Schleißheim – ogromy kompleks pałacowy składający się z pałacu (niem. Schloss Schle-
ißheim), nowego pałacu (niem. Neue Schloss Schleißheim), zameczku Lustheim (niem. Schloss 
Lustheim) i leżącego pomiędzy nimi zespołu parkowego. Leży w gminie Oberschleißheim w Niem-
czech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Monachium, około 15 km na północ od 
centrum Monachium.

długie, pięćdziesiąt okien wciąż rachowano, dziedziniec jest między starym i 
nowym pałacem. Nowy pałac jest długości trzystu kroków, na dwa piętra, a 
środek na trzy, w sieniach marmurowe utrzymujące piętro kolumny z krajowe-
go marmuru. Pokoje duże, meble kosztowne i piękne. Teraz wszystkie obrazy 
i portrety były zdjęte i na nowo rozdysponowane do pokojów, trzysta zabrano 
do München, na kilkaset zostało się. Kilka pokojów sypialnych z łóżkami i 
pawilonami przyozdobione. Są jedne pokoje snycerską robotą przyozdobione, 
posrebrzane, [k.119] drugie suto pozłacane. W jednym pokoju zaś wszystka 
snycerska robota, tak na stolikach, taboretach i innych z odlewanego srebra. 
W jednym pokoju, gdzie łóżko jest kancel idzie pozłacany, gdzie familii go-
ście sypiali. Są pokoje umeblowane, kilka w mozaikę ściany drzewem. Jest 
jedna sala nazywają Viktorii dla malowania zwycięstw nad Turkiem. Sto kro-
ków na drugim piętrze jest galeria, pięć lustr wiszących w środku jest. Pokój 
jeden, gdzie tokarską ś. p. elektor zabawiał się robotą. Wszystkie jeszcze są 
instrumenty, kantorki, biura osobliwszą robotą i srebrem okute, w kancelarii 
zaś kantorzyk, drzewem wysadzane w kolorach przyzwoitych osoby chińskie. 
Wiele figur z słoniowej kości arcypięknie wyrabiane, malowania przednie w 
różnych portretach, jest też cała osoba Ferdynanda, żony córki króla Jana So-
bieskiego w wielkim obrazie wyrażającym powrót do Bawarii, jak oddana była 
po zabraniu od domu austriackiego. Schody na górę są jeszcze nieskończone, 
niektóre są drewniane, marmury są gotowe, tylko do odmiany, gdzie drewnia-
ne nie przyszło, teraz działać mają. Są zaś schody wspaniałe. Trudno wszyst-
ko opisać i zapamiętać. Dość, że wcale monarchiczny jest żaden w weneckim 
państwie nawet podobny nie znajduje się. W ogrodzie w przeszłym roku jak 
powódź była, miała popsować wszystkie fontanny i kaskady, co też znać. Idzie 
długi kanał, ale teraz suchy, z którego woda trzy uczyniła kaskady i do wielu 
fontann też była prowadzona woda, rury świadczą, wiele arcy przednich jest 
statui, postumenta są marmurowe, statuy zaś drewniane, malowane i pozłaca-
ne, te na formę zrobiono, takie marmurowe być miały. Szpalery długie i wiele 
w różne obrysy. W końcu kanału, który się ciagnie na kilka tysięcy kroków po 
stronach drzewka sadzone i ostrzygane. Za tymi w boku szpalery, w których 
różne perspektywy są prowadzone. W końcu kanału jest pałacyk po bokach w 
odległości oficynki. I ten kanał na dwie strony rozdziela się ten pałacyk oble-
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wając. Za nim się woda łączy i idzie kanał aż do München, skąd książę może 
płynąć aż do tego pałacu wodą. Przed wielkim pałacem jest niżej parter z fon-
tannami, po bokach ciemne ulice, kwatery kwiatami wysadzane. Ma być kształt 
bramy z Wersalu. Te piękności dla krótkości czasu doskonale obejrzeć nie było 
można, już świec potrzeba było jak powrócili. Wprędce do spoczynku poszli. 
Za kolaskę zgodzono złotych jeden i dla woziciela groszy dwanaście.

1  LIPCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W altance na górze i na dole nocowali w osobności stojącej. 
Rano po kawie dziesięć minut na siódmą wyjechali zapłaciwszy (8 zł, 20 gr.). 
[k. 119 v] Robioną i równą długo jechali drogą, zapuszczonymi łąkami  
i lasem, gdzie zapuszczone było pole i łąki, kilka dużych wsi zabudować by 
można, ale to dla zwierzy zostawiono, gdyż jeleni wielka moc znajdować się 
ma i ś. p. książę elektor w wielkim upodobaniu miał polowanie. Dalej po-
tem dębowy był las i zarośliny, gdzie lęgnąć się mogły łąki i błota z rowami 
rozciągłe. Na lewej stronie duży zamek na górce stojący widzieć było. Za 
milę prawie dopiero zaczęły się łąki, które koszono. Potem góra nastąpiła, 
za którą austeria stała. Już z góry zboże, czyli pola zaczęły się i górami, czyli 
pagórkami jechali. Po stronach kościoły były, na gościńcu dwie przejecha-
li wioski, ale budynki drewniane i mizerne, słomą drugie kryte. Minąwszy 
austerię, gdzie konie poili, gdzie też był jak folwark jaki, dwie góry potem 
przejeżdżali i las jodłowy, robactwo mocno gryzło muły i konie, minąwszy 
potem kilka budynków i pola obszerne, w podziwieniu było kto te pola 
zarabia, chyba po lesie mieszkają ludzie. Na górze jednej stanąwszy w do-
linie wciąż kilka wiosek pokazało się. Tylko do tych pół daleko by mieli. 
Przez górę przejechawszy stanęli we wsi Hohenkamer1. Obiad obstalowano, 
ten był dość dobry. Zapłaciwszy (7 zł, 8 gr.) po drugiej godzinie wyjechali. 
Mocno słońce parzyło i pył kurzył się. Przykra droga była. Znowu w las 
wjechali i kilka pagórków przebyli, potem polami z góry do Donomark2, wsi 

1 Hohenkammer – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Fre-
ising, około 15 km na północny zachód od Freising, nad rzeką Glonn.
2 Być może wieś Niernsdorf  w Niemczech w Bawarii, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm, w 
gminie Hohenkammer.

barona Baryx, gdzie z początku zamek jest, gdzie konie dla wielkiego upału 
pojono. Dalej potem już równiną, polami, łąkami pojechali kościołów i wsi 
kilka wkoło widzieć było, aż przybyli do miasteczka Pfaffenhowen1 wpół do 
siódmej. Zaraz z brzegu jest mały kościółek, dalej most, w mieście kamie-
nice. Są niektóre piękne, ale więcej mizerniejszych, jednak że trzy ulice są, 
kościół duży2 z wieżą wysoką parafialny, przy nim kościółek św. Michała3, 
a przy tym zaraz kościół i klasztor księży Franciszkanów4, a po naszemu 
Bernardynów. Stanęliśmy w austerii na górze, jeden duży, drugi mniejszy 
pokojów [s] i wcześnie o dziewiątej poszli spać. 

2  LIPCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano poszli do kościoła księży Franciszkanów, ale pełny zastali 
kościół ludzi, zaczym poszli do farnego. Dość obszerny lubo staroświec-
kim kształtem, ale przyozdobiony dobrze, w środku kościoła duży wysoki 
krzyż, pod krzyżem stojąca Najświętsza Panna i mensa. Msza bywać może. 
Mszę wysłuchawszy powrócili i zapłaciwszy (8 zł, 15 gr.) w drogę udali się 
dziesięć minut na ósmą. Za miasteczkiem trochę równiną z prawej strony 
widzieć było procesję idącą do kościoła o ćwierć mili od tegoż miasteczka. 
Nieśli relikwię pod baldachimem Św. Krzyża. Dalej w górę koło kościoła, 
potem lasami i polami. Z pagórka na pagórek jechali, aż na jeden pagórek 
wjechawszy wcale piękna otworzyła się oczom równina. Na kilka mil wi-
dzieć było można kilkadziesiąt wsi, kościołów i miasteczek. [k. 120] Lasy 
niewielkie, pola, piękny widok czyniło. Z tego zjechawszy pagórka przybyli 

1 Pfaffenhofen an der Ilm – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, stolica 
powiatu Pfaffenhofen an der Ilm.
2 Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Pfaffenhofen został zbudowany w 1393 roku w stylu 
gotyckim. Zastąpił on romański kościół, który został zniszczony w wielkim pożarze w 1388 roku. 
Wieża kościoła została dobudowana w 1531 roku, w czerwcu 1768 roku spaliła się całkowicie po 
uderzeniu pioruna, w tym samym roku została odbudowana.
3 Kaplica św. Michała w Pffafenhofen – wybudowana przed 1200 rokiem w stylu romańskim, 
następnie w XVI wieku kościół został przebudowany w stylu późnego gotyku i poświęcony Naj-
świętszej Pannie Maryi, kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1718–1720.
4 Być może chodzi o klasztor i kościół Bernardynów w Scheyern około 5 km na południo-
wy zachód od Pfaffenhofen, którego początki sięgają wieku XI. Klasztor słynie z posiadania od 
1180 roku. relikwii Krzyża Świętego. Sekularyzacja klasztoru nastąpiła w 1803 roku.
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do wsi Perenpach1 grafa Deringa, gdzie też cło do księcia Buwan odbierali, 
gdzie granica była przed tym, a dalej do Palatyna Renu należało Falty. Konie 
poili, gdzie jest zamek niewielki i budynki dobre, niektóre murowane, ob-
szerne zabudowaniem gospodarskim, dalej potem wszystko równiną jechali, 
ale przykrzejsza od wczorajszej była dla gorąca i kurzawy wielkiej. Przybyli 
wpół do dwunastej do wsi niewielkiej Raychershowen2 i stanęli w austerii, 
na dwadzieścia cztery od osoby jak wczoraj obstalowano obiad. W tej wsi 
domy takoż są murowane, kościoły widać dwa, dwór czyli pałac z okrągłymi 
pięcioma wieżkami jak cerkwie miejscami widać. Ogród duży przy tymże pa-
łacu i borek, węgierskie i francuskie wino oświadczali się mieć, ale dobre były 
austriackie, tylko te imiona dano im. Zapłacono za obiad ze wszystkim (6 zł, 
17 gr.). O drugiej godzinie wyjechali, odmiana czasu że miała nastąpić, znać 
było, że wkoło chmury, ale z daleka wznosiły się, słońce mocno dogrzewało. 
Część drogi była piaszczysta wielce na prawej stronie stała wioska takoż duża 
z kościołem. Dalej jadąc polami zboża dostalsze były, osobliwie żyta już żąć 
było można. Wczoraj pierwszy chmielnik3 widzieli, dziś już częstsze i wielkie 
były zasadzone. Przejechali jedną wioskę, gdzie także kościół był i na stronie 
prawej niedaleko siebie cztery wsie z kościołami stały. Wyjechawszy z popasu 
płacić musieli myta (10 gr., 1 ½ szel.) przez kawałek jadąc przez Falskiego 
kraju. Potem przejeżdżali przez most, ale sucho było. Miasto widzieć było 
Ingoldsztad4, do którego polami, łąkami przez kilka mostów przejechawszy 
zbliżyli się. Przed miastem jest dom strzelających do tarczy, jakoż w ten sam 
czas strzelali, wiele odłączyło się ludzi i prowadzili nas aż do miasta i przez 
miasto. Ufortyfikowane to miasto jest lepiej jak Münchem. Baterie są, wały, 
oblewa wodą i mury dobre. Zamek duży stoi, przy którym koszary ciągną się. 

1 Pörnbach – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Pfaffenho-
fen an der Ilm, we wspólnocie administracyjnej Reichertshofen, około 10 km na północny zachód 
od Pfaffenhofen.
2 Reichertshofen – gmina targowa w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w po-
wiecie Pfaffenhofen an der Ilm, we wspólnocie administracyjnej Reichertshofen, około 15 km na 
północny zachód od Pfaffenhofen an der Ilm, nad rzeką Paar.
3 Chmielnik – miejsce uprawy chmielu, plantacja chmielu piwowarskiego (chmielnika).
4 Ingolstadt – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Górna Bawaria, siedziba regionu Ingolstadt. Leży ok. 80 km na północ od Monachium, w dolinie 
Dunaju, a jego zabytkowe centrum położone jest na lewym brzegu tej rzeki. Na prawym margine-
sie: Ingoldsztad obronę.

Miasto dość duże, kościołów na osiem narachowano. Żołnierzy od trzech re-
gimentów są i puszkarze. Kamienice dobre na trzy i cztery piętra. Stanęli dla 
napojenia koni przed austerią i piwo pili. Znowu na wyjezdnym dwie bramy 
były, podnoszący most. Przed jedną bramą cektchaus być musi, gdyż przed 
nimi żelaznych bomb stos leżał dużych. Dalej pojechawszy znowu był pro-
spekt piękny. Ze dwanaście wkoło widzieć było czyli wsi, ale duże, jeżeli nie 
były miasteczka. Porzucili takoż drogę, jedną robiono, w lewo trochę drugą 
udawszy się jedną przejechali wieś i austerię, do drugiej przybywszy Lentynk1 
nazwanej stanęli na noc, ale austeria wcale mizerna odpadać zaczęła, okna 
potłuczone, wychylane, ale nowe były niewprawione, chwalił się gospodarz, 
że na nowo będzie reperował, ale to wygody nie odmieniło. Wieczorem zbie-
rały się chmury, błyskawica była i grzmoty, ale z daleka, deszcz kilka razy 
zaczynał padać, ale po północy dobry padał i z rana drobny. 

3  LIPCA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy w nadziei, że może przestanie deszcz, zapła-
ciwszy (6 zł, 20 gr.) wraz po siódmej godzinie wyjechali, ale deszcz jeszcze 
poprawował się, aż do wsi jednej. [k. 120 v] Jechali drogą robioną, gdzie też 
cło opłacano wjeżdżający [s] do Bawarii. Ta w bliskości granica była, wszyst-
ko w deszcz jechali, warsztami [s] większy, mniejszy. Przez wieś jedną przeje-
chali gdzie wiele było włoskich orzechów, we Włoszech na połowę już doj-
rzałe były, a tu malutki jak laskowy dopiero. Dalej wcale uprzykrzona była 
droga, jedno że deszcz padał, powtórnie że wąska wcale na karetę była dro-
ga. Kilka pagórków przejechali, a najwięcej lasem, gdzie wiele drzewa było 
bukowego. Jak las się skończył, z góry zjechali do wsi Jenkdorff2, a deszcz 
jeszcze większy zaczął jak przed austerią. Stanęli, deszcz też wraz prawie 
przestał i poczęło się wypogadzać. Obstalowano obiad, ale nie czyniono na-
dziei dobrego, gdy nakrywano do stołu, jako też mizernie dano czworo kur-
cząt pieczonych, największa rzecz była a od osoby groszy dwadzieścia cztery.  

1 Lenting – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Eichstätt, 
około 23 km na południowy wschód od Eichstätt, pod Ingolstadtem.
2 Denkendorf  – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Eichstätt, 
na terenie Parku Natury Altmühltal, w Jurze Frankońskiej, około 20 km na wschód od Eichstätt.
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Prowadzący konie żołnierzy trzech znajdowali się, muła który nogą bije 
kuto, chcieli wiązać, ale on dobrowolnie i spokojnie pozwolił nogi. Wpół do 
drugiej godziny, przyjechawszy przed jedenastą, zapłacili (6 zł, 12 gr.) i wy-
jechali (ta wieś należała do księcia biskupa aychsztatskiego) górką tąż samo 
wąską drogą jak rannego czasu i kamienistą, lasem potem idącą, za tym po-
lami, które orano na oziminę, przez wieś przejechawszy, dwie wsie i kościoły 
widzieć na stronach było. Polami dalej odprawowali podróż, gdzie w wielu 
miejscach chmiele były zasadzone. Koło jednej wioski przejechali, a do dru-
giej przybyli, gdzie cała jest naturalnie wybrukowana drobnymi kamieniami, 
gdyż na takiej zbudowana skale. Podjechawszy trochę jest tabliczka oznacza-
jąca jeżeliby nie podłożył pod koło żelaznej płozy, której zwykli używać z 
gór, sztrofu1 talar zapłaci, aż pokazało się, że z wielkiej góry nam zjeżdżać 
przyszło, a z prawej strony w dół strasznie spadzisto było, to jednak strach 
odjęło, że drzewem obrosła góra. W tej dolinie jak korycie wiele miasteczek 
i wsi z góry dojrzano. Zjechawszy już na szerszą i lepszą drogę przybyli 
jak groblą prawie jadąc, przyjechali ku miasteczku nazwanemu Pankreys2, 
a inni mówili Baurenkreys3, nad tym na wysokiej górze obszerny i wcale 
wielki był zamek, ufortyfikowany jeszcze murem z wielkim ogrodem księcia 
biskupa aychsztetskiego. To też miasteczko do niego należało, miał rozległe 
państwo długości mil dwunastu, szerokości siedmiu. Miasteczko dobre, ob-
murowane, kamienice też dobre, kościołów kilka. Zapłacono od drogi myta 
(12 gr.). Przed tym miastem idzie rzeka, nazywali ją Toltmilchen4, przez któ-
rą mostem przejechali. Zamek zaś nazywali Hirszberg5. Przejechawszy mia-

1 Sztrofa (niem. Strofe) – kara.
2 Beilngries – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Eichstätt, 
na terenie Parku natury Altmühltal, w Jurze Frankońskiej, około 27 km na północny wschód od 
Eichstätt, nad rzekami Altmühl, Sulz i Kanałem Men-Dunaj.
3 Na prawym marginesie: Bauronkrejs biskupa aychsztetskiego.
4 Altmühl – rzeka w Niemczech, lewobrzeżny dopływ Dunaju, ma źródła w pobliżu Ansbach – 
stolicy Środkowej Frankonii, będącej regionem administracyjnym Bawarii. Stąd rzeka kieruje się na 
południowy wschód, by wpaść do Jeziora Altmühl koło miasta Muhr am See i wypłynąć z niego 
na północ od miasta Gunzenhausen. Dalej rzeka płynie przez położony w Jurze Frankońskiej Park 
Natury Altmühl.
5 Zamek Hirschberg w Bawarii – położony w miejscowości Hirschberg na zachód od Beilngries, 
w powiecie Eichstätt. Pierwsze zabudowania zamku zostały wzniesione między rokiem 1170–1200, 
zamek wielokrotnie był rozbudowywany i odnawiany w XV, XVI i XVII wieku i XVIII wieku.

sto dalej już robioną drogą jechali. Polami, gdzie wiele ludzi w polach było, 
z jęczmienia po dżdżiu wyrywano zielską, które często głuszy jęczmień i w 
kosze na tyle trzymając wkładali i wynosili. Na lewej stronie mieliśmy potem 
wielki klasztor1 w wielkim zamurowaniu, gdzie też abbacja i trzy ogrody, w 
jednym piękna altanka była. Nazywa się to miejsce Blankszteyn2, przy tym 
łączy się drugi kościół i wioska, której [k. 121] z początku za drzewami 
nie było widać. Ten klasztor jest księży Benedyktynów pod górą, albowiem 
teraz jechaliśmy między pagórkami, gdyż niewysokie góry były i między 
tymi pagórkami niemała obszerność. Te pagórki ciągnęły się jak tylko z tej 
wielkiej góry zjechali, przejechaliśmy potem jedną wioskę, ale tych dzisiej-
szych, które po południu przejeżdżali małe już domki były, jednak dość do-
brze zabudowane. Dalej znowu polami jechali i robioną drogą aż ku miastu  
Bergen3, przed którym jest kościołek i szpital. Do kościołka wstąpili, mały 
jest kościołek, jeden ołtarz, a na bokach tylko obrazy św. Anny i św. Łucji, 
gdzie ofiary znajdują się, oczy srebrne i woskowe. Dalej do miasta są kaplice 
drogi Pańskiej, aż zbliżyli się do miasta, które jest też całe obmurowane. Na-
leży takoż do księcia biskupa Aychsztet, który z domu jest Strasoldo. Osiem 
dni jak wyjechał na kurację do Kalsbadu4. To miasteczko Bergen zowie się. 
Stanęliśmy wpół do ósmej w austerii. Pokoje dobre, jeden o sześciu oknach, 
drugi mniejszy zajęli i przenocowali. 

4  LIPCA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy (7 zł, 26 gr.) wpół do siódmej wyjechali. Sia-
dając do karety dowiedzieli się, że mają być piaski, dla czego do bryki furman 
parę koni przybrał i trzeba było też do karety. Przestrzegał furman, ale ka-
merdyner nie doniósł, a nie można było zaraz dostać, więc pojechali drogą 

1 Klasztor Benedyktynów w Plankstetten – wybudowany w 1129 roku w stylu romańskim, pod 
koniec XVII wieku przebudowany w stylu barokowym.
2 Plankstetten – wieś w Niemczech, w Bawarii, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz, dzielnica 
miasta Berching. Na prawym marginesie: Blankszteyn, Abbacja P. Benedictinum.
3 Berching – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górny Palatynat, w powiecie Neumarkt 
in der Oberpfalz, w Jurze Frankońskiej, nad Kanałem Men-Dunaj. Na prawym marginesie: Bergen 
miasto.
4 Być może Karlsbad – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w 
rejencji Karlsruhe, w regionie Mittlerer Oberrhein, w powiecie Karlsruhe.
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robioną polami, dalej poszła w lewo takoż robiona droga na murowany most 
i długi, ta droga szła, gdyż potem widzieć było dwa miasteczka za górą w tej 
stronie, przy rozłączeniu stał dom, gdzie myto od przejeżdżających brano, 
dalej polami jadąc przybyli do wsi Polanten1, gdzie zwrócono jadącego po 
kamienie i wzięto do karety przyprzążkę parę koni (2 zł). Ta wieś jako też 
widziane na lewej stronie miasteczka, czyli wsie, należały do księcia biskupa 
Aychsztet, który był najwyższym kanclerzem i sufraganem elektora mogunc-
kiego. Dalej pojechawszy wjechali najpierw polami, piaskami, potem kilka 
godzin borem, mało gdzie kawałek pola był na stronach, wioski być musiały, 
ale nie widziane, tylko jedna między lasem na lewej stronie. Ptastwa różne-
go śpiewanie, takoż kukułki jeszcze słyszeć się dały. Wyjechawszy z lasu po 
górach kościoły widzieć było i dworki, a na dole miasteczko Naymark2. To 
należało do Bawarii, znowu w bawarskim byliśmy. Przed miastem kościół w 
osobności z cmentarzem, gdzie chowano ciała umarłych. Niedaleko szubie-
nica, ale porządna stała. Przed miastem na drogę robioną wjechali. Miasto 
te ma wały i mury jak ufortyfikowane, ale niewielkie jest. Wjechawszy przez 
bramę, gdzie prezydium trzymają kirasjerzy3 bawarscy, zaraz przy bramie w 
austerii stanęli. Wpół do dwunastej obstalowano obiad. Nadjechało więcej 
gości, ale że jedna tylko wygodna stancja była, którą my zajęli, poszli do in-
nej. Dali obiad, ale mizernie, zupa, parę kurcząt zaprawnych i troje pieczo-
nych z sałatą po złotym jednym od osoby zapłacić musieli, wino z połową 
wody4 [k. 121v] osobno płacić musieli. Zapłaciwszy (7 zł, 24 gr.) wyjechali po 
drugiej. Miasteczko niewielkie, od jednej bramy aż do drugiej jak rynek jaki 
szeroka ulica ciągnie się, kamienice dobre, miasteczko obmurowane. Robio-
ną drogą łąkami dalej pojechali, w bliskości gdzie karty od cła rewirowano 
[s]. Furman odpowiedział, że żadnej nie mamy i nie potrzebujemy, znać, że 
kupcy muszą płacić, a pańskie rzeczy ekscypowane. Za tą wioską jest most, 

1 Pollanten – wieś w Niemczech, w Bawarii, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz, dzielnica 
miasta Berching.
2 Neumarkt in der Oberpfalz – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górny Palatynat, w 
powiecie Neumarkt in der Oberpfalz, nad rzeką Schwarzbach. Na prawym marginesie: Naymark 
miasteczko niewielkie, do fortecy podobne.
3 Kirasjerzy – ciężka jazda odwodowa, utworzona w XVII wieku w wielu państwach euro-
pejskich, walczyli w zbrojach z metalowych płyt (kirysach).
4 Na prawym marginesie: tu się drożą.

mówił, że to jest granica furman, ale potem nocowali jeszcze w bawarskim. 
Polami dalej jechali, gdzie kartofli więcej jak wczoraj widziano i kwitły już. 
Potem przyjechali do boru, gdzie też zaczęły się piaski czerwone i góry tym 
przykre, że piaszczyste. Tymi, niemały czas jadąc jak las się skończył znowu 
z góry i przykrej zjeżdżać przyszło i iż koła tamować było trzeba. Równina 
na dole już pokazała się obszerna. Polami niedaleko jadąc przybyli trzy kwa-
dranse na szóstą do wsi Poszpau1, gdzie zanocować umyślili, gdyż do dobrej 
austerii cztery godziny jazdy być miało, ale bardziej dla przyprzążki furman 
zanocował, iż przyszłej drodze potrzebna była. Pokoje dwa obrali, kapustę 
kwaszoną, przeszło roczną serową dobrze jedli i spać poszli (7 zł, 9 gr.).

5  LIPCA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano już to dzień drugi jak z świeżym masłem kawy napiw-
szy się i zapłaciwszy (2 zł, 12 gr.) pojechali. Jak do bryki, tak do karety po 
parę przyprząwszy koni, od tych co do karety przyprzęgli. Zaraz za wsią 
był most, ten był granicą, dalej już jechaliśmy margrabstwem Anszpach2. 
Nastąpiła góra, na której wioska stała i brano myto (20 gr.) czyli za drogę. 
Polami jechali do lasu, który nastąpił wprędce, musi być że mieszkał straż-
nik, gdyż swoje pola kartofle obciągnione miał sianem, na tym zawieszane 
płachty jakie miejscami czasu polowania używają zamiast sieci dla zwróce-
nia zwierza3 i to też dla odpędzenia zwierza osobliwie jeleni, których miała 
być wielka moc w tych lasach, aby nie psowali zboża. Gdy wiatr wiał, te 
płachetki ruszały się i zwierza odpędzały. Za tym trzy domostwa stały, dalej 
robiono dopiero drogę, gdzie piaski zaczęły się wielkie, wygodniej będzie 
jechać jak zakończą drogę. Długo jechać trzeba było lasem i piaskiem, aż 
zjechawszy trochę z góry w dolinie przez most, gdzie jest młyn, staw i kilka 
domów, potem przez pola znowu w las piaskami aż do Faychtmark4, wieś 

1 Postbauer-Heng – gmina i dzielnica w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górny Palatynat, w 
powiecie Neumarkt in der Oberpfalz.
2 Na prawym marginesie: margrabstwo Anszpach poczyna się.
3 Na prawym marginesie: płacht używali zamiast sieci na polowaniu.
4 Feucht – gmina targowa i dzielnica w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Środkowa Frankonia, w 
powiecie Norymberga, w Okręgu Metropolitarnym Norymbergi,
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jarmarkowa1, tam są dwa pałacyki, te należą do mieszczan nierenberskich, 
jako też i wieś. Stanąwszy przed austerią poili konie i przyprzążka odeszła. 
Deszcz zaczął padać dobry, ale niedługo ustał. Dalej jadąc stało kilka stud-
ni kamiennych, nakrytych, dorozumiewano się że musi być tędy prowadzą 
wodę, tylko nie wiadomo było dokąd. Samorodne też i duże przy polu były 
płoty wysokie jak szpalery, dalej potem las, gdzie między lasem dworek stał 
i w ogródku altanka, tam do Nieremberga2 myto brano. Dalej lasem szero-
ka nastąpiła droga. Koło drogi niskie słupy wkopane są. [k. 122] Na lewej 
stronie oparkaniono kawał lasu gęstwiny, dopytano się, że tam różne drze-
wa są sadzone, skąd w potrzebie wykopują. Tym lasem jechali długo aż na 
obszerność i koniec lasu wyjechali jednak piaskami aż ku miastu, które dość 
rozciągłe prezentowało się. Przed miastem kilka widzieć było pałacyków. Z 
tej strony żadnego przedmieścia nie było, ale zaraz przybyli do wałów, gdzie 
szylwacht stał. Potem kilkanaście kroków brama w górze okrągła w bliskości 
dachu, armaty z okien wyrychtowane od miasta. Mury wielkie i fosy, dobrze  
i mocnie miasto ufortyfikowane3. W miasto wjechawszy szeroką wcale je-
chali ulicą aż do austerii Pod Rajchkoroną stanęli. Trzy pokoje na górze, 
a na dole jeden duży dla rzeczy zajęli. Dość drogo pretendował, za te po-
koje złotych dwa, groszy dwadzieścia cztery od godziny do godziny, owsa, 
meca4 jak pół szefla groszy dwadzieścia sześć, wiązkę siana groszy pięć, od 
sztuki grosz jeden od stajni. Jedzenie od osoby groszy dwadzieścia cztery, 
człowiekowi do mułów na czas przyjętemu na dzień groszy dwadzieścia. 
Temu co z nami przyjechał zapłacono za dni piętnaście (30 zł) i na drogę 
(4 zł), gdyż sobie wymówił, na Augszpurg miał powracać, gdzie spodzie-
wał się od Trydentu5 furmanów. Obiad dano o trzeciej, gdyż wpół do dru-
giej stanęli. Dano obiad dobry, ale mówiono, że to może na zachęcenie. Po 
obiedzie znoszono rzeczy do wyznaczonego pokoju, a że w podróży trochę 

1 Na prawym marginesie: Faychtmark, wieś jarmarkowa.
2 Norymberga (niem. Nürnberg) – miasto w Niemczech, położone u zbiegu rzek Pegnitz i Red-
nitz, stolica Frankonii, drugie co do wielkości miasto w Bawarii.
3 Na prawym marginesie: Niernberg.
4 Maca – staropolska miara objętości zboża wynosząca cztery korce.
5 Trydent (wł. Trento, niem. Trient) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-
-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
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sfatygowanym czuł się być JW pan, nad wieczór brał rebarbarum. Wcześnie 
spać poszli i długo z rana spoczywali.

6  LIPCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Hemoroidy dokuczały cały dzień JW panu, że z trudnością i 
bólem siedzieć ledwie mógł. Niedawno zaczęli grać komedianci przybyli z 
Augszpurga1, w bliskości też był opernhaus, a komedianci stali naprzeciw w 
dwóch austeriach Pod Białym i Czerwonym Karem. Na tej ulicy kilka bryk i 
wczoraj, i dziś furmani towarami pakowali, znać że wielkie komercjum miało 
miasto, ale wszystko lądem. Muły i osły rozkuto, aby rok im odrósł, tak stać 
czas jaki miały. Obiad już nie taki jak wczoraj dano, ale uskąpiono. Uździe-
nice2 nowe kazano robić z kręconego rzemienia, od złotego jeden, groszy 
dziesięć robić nie chciał. Do owsa przetak3 kupiono (11 gr.). O wielkości 
miasta mówiono, że za dwie godziny obejść koło wałów można. Wolne to 
jest miasto i pierwsze w Niemczech, mają swoich posłów, wysyłają też ich na 
sejm do Regensburga4. Dwunastu starszych jest, którzy rządzą, nazywają ich 
patrycjuszami. Ci z siebie obierają jednego, który jest najstarszy i mieszka w 
zamku, jest aż do śmierci. Niższych znowu jest dwunastu, kiedy z wyższych 
który umrze, z tych niższych jednego obierają do liczby dwunastu, a niższy 
znowu z mieszczanów. Mieli jutro nająć karetę i dla widzenia miasta wyje-
chać, jeżeli zdrowie posłuży. Wczoraj jeszcze furmanowi dopłacono złotych 
czterdzieści i dopominającemu się z namowy o tryngeld5 dano złoty czerwo-
ny jeden, aby trzewik żelazny do zatamowania koła zostawił. Uczyni in simul, 
rachując jak tu idzie złoty czerwony po dziesięć złotych (410 zł). Ludziom 
dziś strawne dano (20 zł), a że w przeszłym tygodniu nie zapisano, razem 

1 Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba 
rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad 
rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim.
2 Uździenica – część uprzęży nakładanej na głowę konia, umożliwia prowadzenie i uwiązanie konia.
3 Przetak – rodzaj dużego, okrągłego sita.
4 Ratyzbona (niem. Regensburg) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związko-
wym Bawaria, siedziba rejencji Górny Palatynat, regionu Ratyzbona oraz powiatu Ratyzbona. Leży 
nad Dunajem.
5 Tryngeld – drobna zapłata za przysługę, napiwek.

kładzie się. Półroczną też dziś zapłatę, czyli salarium1 wypłacono (250 zł). 
Wcześnie takoż poszli spać.

7  LIPCA 1780 , PIąTEK.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana deszcz często przechodził. JW panu toż samo dolegało. 
Wyjechać nigdzie nie mógł. Co dzień tu gazety z druku wychodzą na półar-
kuszu, kosztują grosz jeden, po te co dzień posyłać dysponowano. [k. 122 v] 
Po obiedzie też ulicą prowadzili ciało zmarłego zwyczajem inszym2. Wprzo-
dy szli chłopcy ubrani w czerwieni, par kilkanaście, potem chłopcy w czar-
nych płaszczach, potem w swoich sukniach, wszystko parami, a ze strony 
kilku szło w czarnych płaszczach. Musi być nauczyciele szkolni w porządku 
ich trzymający. Potem kantorowie za nimi, ośmiu predykantów3 w komżach 
w czterech stronach rozciętych i duże na szyi kryzy, za nimi trupa nieśli na 
marach4, potem w czarnych płaszczach i flory na kapeluszach mieli. Z śpie-
waniem szli i dzwoniono w kościele, ale nie chowano w mieście, lecz za mia-
stem do chowania cmentarz mieli.

8  LIPCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lepiej miał się JW pan. Rano odprawiono kamerdynera, ten 
zgodzony był dwie osoby na miesiąc złotych czerwonych siedem. Służył mie-
sięcy dziewięć, uczyni sześćdziesiąt trzy złotych czerwonych, rachując po zło-
tych dziewięć wynosi (567 zł). Te co miesiąc im wypłacano i dla najęcia fur-
mana też dano. Po obiedzie wysłano szukać czyliby między ogrodami znalazła 
się jaka lokanda do mieszkania, gdyż zabawić było potrzeba, iż zatarte muły 
były, aby wygoiły się, znaleziono jedną. Pałacyk z ogrodem, gdzie przybita 
była karta, że jest do najęcia jednego patrycjusza pana von Folkamer, ale sam 
w mieście mieszkał. Wielu furmanów na tejże ulicy i przy austerii, gdzie stali-
śmy. Ładowali w bryki różnymi pakami i z ciężarem, iż po osiem–dwanaście 

1 Salarium – wynagrodzenie.
2 Na prawym marginesie: pogrzeb w Nirenbergu.
3 Predykant – kaznodzieja protestancki.
4 Mary – nosze dla zmarłych, katafalk, podwyższenie, na którym ustawia się trumnę.
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koni zaprząc musieli, do Regensburgu jedne, drugie do Auszpurgu. Sposób 
ładowania zabawiał patrzących.

9  LIPCA 1780 , NIEDZIELA

Najętą karetą pojechali do kościoła, nazywają tu domem nie-
mieckim1. Niedaleko bramy jest duże zabudowanie, należące do kawalerów 
teutonici2, gdzie kościół3 też jest, ale wcale mizerny, wieżkę ma drewnianą, 
w kościele mizernie przyozdobiony, czarno trzy ołtarze drewniane, posadzka 
kamienna, ale mizerna, ławki stare mizerne i wszystko. Msza na ten czas o 
godzinie ósmej była śpiewana. Kapela grała, po mszy wyjechali za bramę mię-
dzy ogrody, gdzie różne pałacyki miały ogrody, jedne z szpalerami niewielkie, 
drugie sady owocowe i kuchenne. Objechawszy powrócili do miasta. Bramy 
czasu nabożeństwa luterskiego zamykają4, jednak z miasta i do miasta wpusz-
czają. Za karetę i na piwo człowiekowi zapłacono (2 zł, 9 gr.), rozumiano, że 
wielu ludzi będzie widzieć tegoż dnia, gdyż w powszechny dzień rzemiosłami 
zabawni, ale toż samo niewiele widzieć było w ogrodach jak byliśmy, po pała-
cykach trochę ludzi było, ale w mieście wcale mało, iż dziwić się trzeba jak lu-
dzi na takie miasto mało jest. Po obiedzie w karty grali, aż prawie do wieczora.

10  LIPCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Posłano chcąc jeden pałacyk na kilka dni nająć do tego patry-
cjusza Folkamera, ale wymówił się, iż już był najęty od kilku dni. Trudno 
było dopytać się, gdyż sami niektórzy mieszkali, inni często wyjeżdżali do 
ogrodów i tych pałacyków. Przed piątą poszli na operetę. Opernhaus5 tylko 

1 Ewangelicko-Luterański kościół św. Jakuba w Norymberdze – kościół istniejący od XIII wieku, 
początkowo jako romańska kaplica, należał do zakonu krzyżackiego (od 1209 r.), w okresie refor-
macji przekazany protestantom.
2 Teutonici (zakon krzyżacki) mieszkali pierwotnie przy kościele św. Jakuba w Norymberdze.
3 Kościół św. Elżbiety w Norymberdze – początkowo Kaplica św. Elżbiety zbudowana w 
1235 roku w pobliżu kościoła św. Jakuba, przynależała do zakonu krzyżackiego. Po refeormacji był 
to jedyny kościół katolicki na terenie protestanckiej Norymbergii. W latach 1600–1601 kościół został 
odnowiony, w 1675 roku dobudowano organy, a w 1679 roku ołtarz, nadal jednak był zbyt mały.
4 Na prawym marginesie: podczas nabożeństwa luterskiego bramy zamykają.
5 Opera w Norymberdze – XVII – wieczny budynek teatru (w 1668 roku zainstalowano oświe-

dwieście kroków był, gdzie dyrektor Bökem [?] trzymał bando i grali operety, 
komedię i tragedię, balety też były. Baletmajster nazywa się Togt [?], [k. 123] 
o godzinie piątej poczynała się, prezentowano prześladowanie nieznajomej. 
Długa i piękna była opereta, głosy dobre, ale po włoskich, dzikie z początku 
wydawały się. Balet też długi „Oszukany opiekun“1. Kwadrans na dziewiątą 
godzinę wszystko skończyło się. Theatrum małe, dwa jak ganki szły wkoło, 
loży żadnej nie było. Parter też niewielki, dwustu ludzi ledwie zmieścić się 
może, mówią w całym że mieścić się może sześciuset (2 zł).

11  LIPCA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano listy pisano do Włoch, za te na poczcie zapłacono 
(24 gr.). Poczta nie należała do miasta, ale Imperii była. Dła czego też se-
kretarze katolicy byli, po obiedzie niektóre drobne rzeczy kupiono do stajni 
etc. (3 zł, 22 gr.). Wieczorem, to jest przed piątą, poszli na tragedią „Elfri-
dę“2 prezentowaną, dobrze ją udaną, tylko król powagi nie miał królewskiej. 
Balet zaś w pięciu aktach „Don Piero“ prezentowali. Furmana obstalowano 
na jutro (4 zł) i lokaj domowy prowadzić miał do ogrodów3, które były za 
miastem wspanialsze. 

12  LIPCA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O godzinie ósmej wyjechaliśmy, ulicą koło naszego kościoła za 
bramę. Przyjechali do ogrodu Waydnera kupca. Ten nie jest wielki kwadratowy,  
ale wielkie ma rzeczy, wiele drzew, ziół, botanicznych, kwiatów różnych, 
drzewka aplecyn, cedry, cytryn, owocowe drzewa, jedne w górę wypuszczo-
ne, drugie karlikowate, ale jak wanna wychylane gałęzie, na każdym drzew-
ku tabliczka blaszana z napisem gatunku, szpalery też są, altanki dwie, ale 

tlenie nocne i ogrzewanie) usytuowany był w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca, w XVIII wieku pre-
zentowano zwłaszcza wiele spektakli operowych, takich jak: Alceste Christopha Willibalda Glucka 
(1782) czy Die Zauberflöte Wolfganga Amadeusa Mozarta (1794).
1 Dramat autorstwa Jeana Françoisa Cailhava de’Estendoux i Louisa de Kermorwanda, komedia 
w pięciu aktach, premiera 30 września 1776 roku, Théâtre Français w Paryżu.
2 „Elfrida“ – dramat autorstwa Williama Masona i Antonia Pillori, premiera w 1774 roku.
3 Na prawym marginesie: ogrody.
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dla zabawy jedna w drugiej otwartej plumpa1, gdzie wody dostają do pole-
wania. Pod dachem zaś jest naczynie niewidziane, odkąd gdy na plumpują 
wody stąd idą rury i ziemią przechodzi nimi do fontanny w środku ogrodu 
kamiennej, będący w tej altance, gdzie plumpa jest, pod daszkiem w listwie 
zrobiono, gdy puszczą że przychodzących obleją. Są też figarnie z piecami, 
gdzie drzewka i różne zioła chowają na zimę, wcale miły ogródek jest, tylko 
że wazy dla szczupłości w kupie prawie są. Trzeba by większego, aby mógł 
dobrze rozstawić ogrodu. Potem pojechali do drugiego w końcu prawie 
ogrodów, p. Kostera kupca ten był, gdzie dłuższy, ale nie tak szeroki. Zaraz 
z dziedzińca miał fontanny dwie i krata żelazna. Trzy ogrodu kondygnacje i 
fontanny dwie, drzewka cytrynowe wysokie, a na górze jak wianek szpalery 
koło parkanu i te prawie parkan czyniły, kwiaty też różne rozmarynu, inne 
też kwatery zasadzone były ogrodniną kuchenną. Altanki, a na dole salka, 
okna wychodziły na młyny i różne pomieszkania, w dole stojące drugie 
fontanki nie szły. Potem do trzeciego2, ten czwarty był, pojechali ogrodu, 
pana Kizlinga kupca, gdzie takoż były fontanny i ogród trochę szerszy, w 
tyle ogrodu szpalery wysokie, z daleka prezentujące jak labirynt, ale tylko 
kilka krętych różnie ulic, a w środku po dwóch stronach okryte jak altanki, 
w środkach kamienny okrągły stół z pieńkami do siedzenia sześciu kamien-
nymi, a po bokach kanapki drewniane. Były różne drzewka i kwiaty, dwa 
szklane ule z pszczołami. Z początku kwatery różnych kolorów, [k. 123v] 
szklanymi gałkami floresy wysadzane. Altanki też trzy, ale w tym ogrodzie 
byliśmy w czwartym. W trzecim zaś u hoffrata Gennera, ten felczerem jest, 
a ożenił się z wdową tutejszą szlachcianką, której ten ogród jest długi, ale 
wąski, na cztery kondygnacje, na trzech fontanny nie ustając grające3. W 
jednej też rybki są, drzewka cytrynowe, kwiaty różne, schody schodząc na 
drugie kondygnacje trochę przykre. W tle ogrodu salka, skąd wychodzą 
okna na Allerplac, plac publiczny do spaceru, gdzie też dwie fontanki małe 
są. Przy każdym ogrodzie mają od drogi jak pałacyk prowadzone do po-
kojów kilka małych meblowanych pokojów, było salka w środku, z jednej 

1 Plump – pompa w studni; : plumpować – pompować  wodę.
2 Słowo przekreślone, po czym nadpisano nad nim: ten czwarty był.
3 Na prawym marginesie: fontanny nieustannie grają.

strony sień i pokój wzdłuż, a z drugiej pokój, gdzie po cztery pokoiki z 
jednej strony, z drugiej dwa, jeden dłuższy i na dół takoż schody drugie, te 
skrzydła takoż w ogród ciągnęły się, był wesoły, a ogród dla fontann i w 
tyle ogrodu prospektu. W piątym zaś Szafferac garten nazwanym Szaffrata 
aptekarza, ten też wąski był a długi, na podwórku przed ogrodem fontanka 
i w ogrodzie też kondygnacje takież były, jak w trzecim i w tyle salka, ale 
mniejsza. Prospekt na tenże sam plac publiczny. W fontannach malutkie 
figurki, z których woda wychodziła. Po różnych, gdzie byliśmy ogrodach 
większe kamienne były. Miał być pałacyk z początku ogrodu stojący do 
najęcia, tylko że teraz komisja odprawowała się, gdzie komisarze co dzień 
zjeżdżali się. Pan był aptekarzem, mieszkał w mieście. Byliśmy w niektórych 
pokojach, drugie zamknięte były. A że się zbliżało ku południowi, pojechali 
nową brama nazwaną do domu. Furman był zgodzony na pól dnia złoty 
dwa i na piwo, ale się nie kontentował aż złote trzy, groszy osiemnaście, 
kosztowało razem (7 zł, 27 gr.). Wiele różnych kwiatków przywieźli, gdyż 
w każdym bukiety dawano. Wieczorem byliśmy na operecie tureckiej „Die 
Pilgrimme von Mekka“1 i do tego należącym balecie (4zł). Była też na tej 
operecie księżna (z dworem) Bereytczodowa, w asystencji był pułkownik 
Frankonii całej. 

13  LIPCA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ludziom tygodniowe wypłacono (10 zł). Kilku razami deszcz 
padał drobny z rana, mieliśmy wyjechać, ale to przeszkodziło. Furmana 
inszego zgodzono na kilka godzin potrzebując katerę złotych dwa, na pól 
dnia zaś złotych trzy. Po obiedzie większy deszcz kilku nawrotami padał. 
Za poprawę półszorków, pasa pod karetą i co potrzeba było koło karety, 
uździenice nowe pięć po złotym jednyn, groszy dziesięć i dwie naprawio-
no, zapłacono (17 zł, 18 gr.). Jednak nad wieczór deszcz przestał, pozwolił 
iść na komedię, która wcale była wesoła i śmieszna różność w obieraniu 
do usług albo der Paperl (4 zł). Balet „Zabawa wiejska“. Ucieszyła mocno  

1 „Piligrimme die von Mekka” – opereta autorstwa niemieckiego kompozytora Christopha Wili-
balda Glucka, premiera w 1764 roku.
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komedia, ale zasmuciło, że JW pan idący trącił się w nogę, wielki ból cier-
piał. Przez następujące trzy dni żadnych nie prezentowano komedii, aż w 
poniedziałek miała być opereta nowa. [k. 124] 

14  LIPCA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przechodzące chmury kilku razami deszcz wypuszczały. Ko-
mediantów całe bando sprowadziła z Niremberga margrafowa Baret do 
zamku trzy godziny drogi od miasta, gdzie przez dwa dni mieli grać komedię. 
Kupiono pięć map, jedna po groszy dziesięć, książkę też ale nie którą chciano, 
a potem jej przyjąć nie chciał. Pytano się u złotnika o tabakierkę z kubkiem 
srebrną, taksowano łot srebra złotych cztery, ważyła łotów dziewięć, chcia-
no złotych czterdzieści sześć. Niedaleko naszego pomieszkania jest kościół 
św. Wawrzyńca1 z dwoma wieżami, kościół duży, przy którym jest dziewięciu 
predykantów, muszą psałterz śpiewać jak chór i wpół do piątej z rana liturgię 
odprawują śpiewaną. Jest na wieży zegar, znowu nowy ogłasza kwadranse, aż 
do trzech, potem już tylko godzinę, ale godziny od dnia zaczyna pierwszą, 
jak teraz o piątej wybija pierwszą, a tak dalej aż do ósmej, bije szesnastą, iż 
w dzień godzin jest szesnaście, a o dziewiątej znowu pierwszą wieczorem, iż 
już godzina jedna nocy, aż do czwartej z rana bije ósmą, osiem godzin nocy 
i to nie sam zegar, ale człowiek zawsze młotem bije, i kwadranse, i godziny2.

15  LIPCA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lubo chmury przechodziły i te trzy dni chłodne były, jednak 
dziś pogoda wytrzymywała. Z południa czasami drobny kropił deszcz. Ku-
piono niektóre książki (9 zł, 22 gr.). Frukta tu droższe były, trześnie racho-
wano za groszy sto, i półtora i dwa grosze sto. Wiśni czarnych i to małych 
mizernych sto za groszy pięć, jedni mieli piękniejsze, chcieli groszy jedena-

1 Kościół św. Wawrzyńca w Norymberdze – pochodzący z cesarskiej fundacji gotycki kościół 
Św. Wawrzyńca wybudowany został w latach 1270–1350, rozbudowywany w latach 1439–1477, 
ma monumentalne piaskowcowe tabernakulum autorstwa Adama Krafta, liczne tryptyki gł. z XV i 
XVI w. oraz zespół rzeźb autorstwa Wita Stwosza – Pozdrowienie Anielskie z 1517 r.
2 Na prawym marginesie: U św. Wawrzyńca i predykantów psałterz śpiewa liturgią o cztery i pół 
z rana. Zegar dzienną tylko godzinę bije, a wieczorem nocną, ale osiemnaście człek wybija godziny.

ście za sto, figi po pół grosza, agrest, porzeczki, te tylko frukta były. Znowu 
dziesięć bryk ładowano już, to drugie tego tygodnia, tylko przed tym kilka, 
i dobrze obładowano, po osiem, dziesięć koni brano, tak uładowane przez 
noc stać miały. Wieczorem deszcz większy padał i dobry godzin w noc kilka. 
Obstalowano karetę na jutro.

16  LIPCA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana pogoda była, ale pochmurno, po trzeciej furmani ru-
szyli wszyscy w drogę. O dziewiątej pojechali do kościoła, na kazanie tra-
fili. Czasu mszy przy kościele wielki stał się krzyk, tak że rozumiano być 
ogień, ale był złodziej. Wielu ludzi wyszło z kościoła i rozruch stał się, 
jeden dobrze ubrany wyjął z kieszeni drugiemu srebrną tabakierkę i wię-
cej, cóż jak z kościoła wyszedł chciano złapać, ale schował się, ze strachu 
wyszedł znowu, krzyk nastał i złapali go, obili i potem pod wartę oddali 
(2 zł). Po obiedzie deszcz padał dobry z pół godziny, potem wypogodziło 
się i pogoda była cały już czas. Gospodarzowi mówiono o podanie ra-
chunku za te dni, które bawiliśmy. Wieczorem podał. Czas przedwieczor-
ny strawili grając w karty.

17  LIPCA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny, chmurki niewielkie przechodziły, ale deszcz 
nie padał. Gospodarzowi za dni dwanaście aż do południa dzisiejszego za-
płacono oraz z sianem i obrokiem (151 zł, 6 gr.). Miał dalej lepiej traktować, 
skutek pokaże. Dziś na obiad dał cztery potrawy. Po obiedzie przyszedł ju-
biler Żyd z różnymi pierścionkami i brylantami. [k. 124 v] Kupiono u niego 
kocie oko, dodano do jednego pół brylanta złotych czerwonych czterdzieści 
pięć. Uczyni rachując jak tu idzie czerwony złoty (450 zł). Wieczorem to jest 
przed piątą godziną poszli na operetę zachwaloną mocno. Reprezentowano 
„Dobrą dziewczynę“1. Wesoła była, a muzyka piękna. Balet nie bardzo, drew 
rąbanie, jednak długo trwał, ludzi pełno było (4 zł).

1 Opera „La Cecchina ossia La buona figlinda” autorstwa Niccola Pucciniego, opublikowana w 
1760 roku w Neapolu.
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18  LIPCA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny i pogodny był, trochę przygorący. Obstalowano 
karetę na popołudnie i pojechali do ceykchauzu1, które miasto utrzymywa-
ło2. Jest wejście piękne, z początku mieszka oberszt, mający inspekcję na 
wszystko, dalej jest podwórze, gdzie ze ściany wybryzguje woda jak fontan-
ka. Tu tym miejscu mieszkają niektórzy potrzebni rzemieślnicy. Potem długa 
poczyna się jak szopa, gdzie z prawej strony za drzwiami na stołku siedzi 
w mundurze figurka Karola XII, króla szwedzkiego, wyrażająca, głowa do-
brze uformowana z wosku i podobna do portretów jego. Są zaraz kształtnie 
układane różne zbroje i dawnych czasów, które używali, rożków do prochu 
wielka moc, po całym arsenale po ścianach różne cyfry wyrażające, armaty 
rzędem stojące, środkiem z jednej i z drugiej strony, po stronach znowu ta-
kiż plac jest jak w środku, po lewej stronie są takoż rzędami dwoma armaty 
różnej wielkości ustawione, a po prawej flinty po ścianach, też pistolety, w 
różne cyfry na ścianach układane, kule armatne różnej wielkości na dole 
przy ścianach układane. Te przeszedłszy jest znowu podwórko, gdzie wiele 
łańcuchów, sztelwag3, jest takoż kula ołowiana od funtów z krążkiem, którą 
August II, król polski, jedną wziąwszy ręką na stronę odrzucił4, będący w 
tym arsenale. Pod daszkiem wiele leży ołowiu w sztukach ułożonego. Dalej 
zaczyna się znowu szopa długa, dwa razy przegrodzona, tymże kształtem 
układane zbroje, armaty, rzędami moździerze od bomb, śmigownice, etc. 
etc. Armaty drugie są, że z tyłu nabijać trzeba, różnym fasonem robione, od 
trzech funtów aż do dwudziestu czterech, biorące kule cztery, kartony arcy-
długie i robotą wcale piękną, ale te w polu wątpić można, żeby mogły być 
dla ciężaru wielkiego. W samym środku w końcu jest uformowany herb ce-
sarki, a po ścianach między zbroniami [s] lampy dla iluminowania, gdy wie-
czorem jakiemu monarsze bywa pokazywany. Tych lamp bardzo wiele jest, 

1 Zeughauz w Norymberdze – zbrojownia, arsenał, którego budynek został zbudowany w latach 
1588–1589.
2 Na prawym marginesie: Czeykhauss.
3 Sztelwaga – belka przy wozie nazywana też orczycą.
4 Na prawym marginesie: Augusta II siła.

wiele starodawnych zbroi, szyszaków1, do szturmowania kolców i różnych 
pałaszów i w wojowaniu używanych instrumentów. Są armaty znaczone al-
fabetem, ale z całego tylko dwie zostały się, a drugie czasu wojny z królem 
pruskim zaprzeszłej, tenże król odebrał. Drugie są, gdzie miesiące, dni ty-
godniowe piękne wyobrażone. Nad tym ceyktchauzie [s], jest piętro, gdzie 
znowu przez tęż długość ustawiane i zawieszone po ścianach są strzelby, 
pistolety i inne oręża, mówią że na osiem tysięcy będzie broni. Są dla pie-
chotnych i dla jazdy. Na tej górze też stoją modelusze drewniane armat, ro-
gatek, wozów, lubo same rogatki takóż są stojące miejscami w ceykchauzie. 
[k. 125] Armaty są takoż na górze, ale małe, drugie cienkie a długie, wiele też 
długich arcy jak fuzji i ciężkich, przyrobione na nogach, gdyż z ręki strzelać 
nie można dla długości i ciężaru, na dzikie gęsi lub kaczki służyć dobrze 
mogą. Drugie też są z różnymi zamkami, które też na ścianach osobno w 
wielości cyfrom służą do wyłożenia. Zabawiwszy za dwie godziny pojechali 
potem na zamek leżący na wielkiej górze w mieście, ale przy szańcach, gdzie 
zawsze najwyższy patrycjusz mieszka i nazywa się kasztelan, ale on mieszka 
trochę niżej na wyższej górze, ale to jest złączone. Jest zamek gdzie cesarze 
mieszkali i mieszka, kiedy przybędzie do Nürenberga. Niżeli dojedzie czte-
ry warty stoją czyli szylwachy2. Mały jest jak dziedzińczyk, w środku tego 
jest lipa gruba, którą mówią, że św. Kunegunda, żona św. Henryka cesarza, 
posadziła w tym miejscu. Jest na wschody wszedłszy duża sala, kilka szaf  
w niej stoi i obrazy, są takoż niektóre portrety patrycjuszy i herby każdego 
kasztelana po śmierci zostawują. Z tej sali kilka schodów idzie, gdzie kaplica 
cesarska była, trzy ołtarze jeszcze stoją, jeden w środku, a po bokach dwa 
staroświeckie jak szafy zamykane. Idą potem schody w górę, gdzie jest ga-
binet z piecem mający okno do kaplicy, w zimnie cesarze słuchali mszy w 
tym gabinecie przez okno. Potem ciągną się pokoje dość obszerne, w nie-
których obrazy różne, w drugich portrety cesarzy i niektórych kurfirsztów3. 
Obrazów zaś malowanie wcale piękne niektórych, jak na dole w sali wypro-
wadzenia Pana Jezusa z domu Piłata na ukrzyżowanie niewielki obraz na  

1 Szyszak – hełm typu otwartego.
2 Szylwach – żołnierz stojący na warcie, strażnik, wartownik.
3 Kurfirst – elektor, wierny książę dawnej rzeszy, mający przywilej obierania cesarza.
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drzewie malowany, na górze św. Jana i Pawła i wiele innych. Jest też na tabli-
cy, nożem przez więźnia wyobrażenie wyrżnięte jak do Pana Jezusa na brze-
gu stojącego św. Piotr przez wodę iść chce, wcale osobliwie wyrżnięte z wie-
lu przydatkami, ten więzień darowany potem był życiem. Drugie pokoje jak 
to sypialny, gdzie łóżko też stoi i inne są meblowane obiciem skórzanym w 
kwiaty, wyzłacanym. W jednym gabinecie są wyrażone jakie w Nürenbergu 
są znaczne relikwie, znaczna część krzyża świętego, gdzie góźdź był wbity 
z tą dziurą, włócznia, którą przebity był Pan Jezus, ząb św. Jana Chrzciciela, 
takoż wyobrażenie jest włóczni i drzewa i Krzyża Św. wielkość. Jest też ko-
rona cesarska dziewięć funtów ważąca i paludament1 cesarski. Te czasu ko-
ronacji tam zawożą, gdzie koronacja jest wyznaczona za danym rewersem, 
a potem znowu odwożą do Nirenberga. W jednym pokoju, który musiał 
być jadalny, gdzie prócz innych biorów [s] stoi szafa jak kredens, na tej stoją 
różne szkła, kielichy, szklanki, kielich jeden duży, w którego nakrywce jest 
czerwony złoty 1 w środku wpuszczony, a drugi w rękowiście [s] kielicha. 
Pokazywali dwie szklanki, były jak w drobną kratkę i białawe, te w Wenecji 
zrobione były, ale że już żaden w świecie takich zrobić nie może twierdzi-
li, dziwno było, dlaczego by się taki nie znalazł. Wiele ciekawości było w 
tym zamku, ale też upodobał się prospekt, iż całe miasto i daleką równinę, 
koło miasta wszystkie pałace, wioski ślicznie widzieć można i długo patrzyć 
nie przykrzy się. Zszedłszy potem [k. 125v] z dziedzińczyka trochę na dół 
jest studnia wielka, głęboka, sążni pięćdziesiąt sześć, łańcuch do windowa-
nia wody mający pałąkowatych ogniwów 6525, a waży centnarów dwadzie-
ścia osiem. Woda zimna jak lód, prawie wylawszy wody szklankę do studni 
Zdrowaś Maryja dość z wolna zmówić można niżeli do wody spadnie. Echo 
też wielkie wydaje. Potem pojechali do nowego kościoła, który przed tym 
nazywał się św. Idziego2, ten po zgorzeniu nowo wymurowany, są dwie ka-
plice i zakrystia, te nie zgorzały, ale uratowane zostały. W kaplicach jeszcze 
ołtarze są, ale w kościele tylko jeden, drugie zniesione są, pełny kościół  

1 Paludamentum – długi płaszcz purpurowy noszony przez cesarza.
2 Ewangelicko-Luterański Kościół św Idziego – początkowo trójnawowa romańska bazylika z 
XII wieku, w XIV wieku dobudowano klasztor i gotyckie sklepienie. W 1696 roku pożar zniszczył 
klasztor i częściowo kościół. W latach 1711–1718 wybudowano nowy kościół w stylu barokowym, 
wyposażenie kościoła w stylu klasycystycznym.

tylko ławek i kilka jest konfesjonałów. Przy wielkim ołtarzu grób, gdzie leży 
biskup katolicki, wyrażenie na kamieniu opowiada, toż samo i na ścianie, 
tablica brązowa r. 1523 circiter. Aparaty też pokazywano staroświeckie, na 
jednym ornacie jest Pan Jezus ukrzyżowany, wyszyty, na drugim w bisku-
pim aparacie św. Idzi. Inne są wcale bogate z materii litej. Dwa też kielichy, 
drugie przywłaszczali, że po zgorzeniu sprawione duże kielichy. Krzyż z 
drzewa hebanu, figura Pana Jezusa z srebra lana, piękny i ozdobny krzyż. 
Aparatów wiele, te chować muszą według konwencji we wszystkich kościo-
łach, i wszystko, co zabrali, jako też ołtarze i statuy przy kamienicach. W 
górze tego kościoła podwójny jeden nad drugim, wkoło idzie ganek, na su-
ficie jest malowanie i sztukatura, w środku bania, czyli wieża okrągła, przy 
facjacie zaś dwie wieże. Facjata już tego wieku modelem dość wspaniała. 
W tym kościele takoż predykanci śpiewali chór i liturgię odprawowali, co 
mszę nazywali ranną i popołudniową. Obejrzawszy te miejsca i wiele w nich 
ciekawości, po siódmej godzinie do domu powrócili. Kosztowało, kareta i 
akomodacja (21 zł, 16 gr.). A że późno było, dziś na komedii nie byli. Pre-
zentowano „Karczmarkę nirenberską“1.

19  LIPCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Deszcz padał prawie przez cały dzień, jednak czasami trochę 
ustając. Kuto muły, aby kilka dni na podkowach postały. Po obiedzie nade-
szły listy przez pocztę, te żałość sprawiły. Lubo nasz kościółek był w mieście, 
ten przed tym był szpitalny2, przy którym się utrzymali i wolne exercitium mie-
li katolicy religionis3, jednak chrzty i śluby nie w naszym brali kościele, ale w lu-
terskich. Tylko na poczcie sekretarze byli ekscypowani, że w naszym kościele 
brać mogli, to za osobnym przywilejem, a gdy do wywodu przyszła matka, 
wtedy nad dziecięciem ceremonię odprawiono i namaszczenia. Każdy dzień 
z rana bardzo do kościoła naszego przychodził jeden predykant z kilku ludzi 

1 „Mirandolina czyli piekna gosposia“ – dramat autorstwa Carla Goldoniego; premiera 26 gru-
dnia 1751 roku w Teatro di San Angelo w Wenecji, komedia w trzech aktach.
2 Kościółprzy szpitalu Św. Ducha w Norymberdze – wybudowany wraz z szpitalem w latach 
1332–1339 nad rzeką Pegnitz, rozbudowa i przebudowa szpitala miała miejsce w latach 1489–1527.
3 Exercitio religionis – uprawianie religii (łac.).
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lutrami, tam śpiewają chór i mszę, aż do ofertorium1 i potem daje czyli mówi 
naukę z książki czytając, a potem odchodzi i to codziennie, żeby którego dnia 
opuścił, to by już prawo stracił i więcej chodzić by nie mógł. We dwóch takoż 
kościołach św. Zewalda2 i św. Wawrzyńca3 takąż ceremonię liturgię śpiewają. 
Chór też odprawują, mówią, że my do czasu takimi zostajemy jakimi teraz 
jesteśmy, jakby protunkowy lutrowie. Przed piątą godziną poszli na tragedię 
„Horatius“4 rzymską (4 zł). Ludzi niewiele było. Balety, chłopy pijane repre-
zentujący, wesoły był i długo trwał i kontentował. [k. 126]

20  LIPCA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny, chmury jednak przechodziły. Przed dzie-
wiątą godziną pan Kawka przychodził na pożegnanie i odjechał. Pisał jeszcze 
list z austerii z prośbą, lubo dano już na drogę, jednak jeszcze się przykrzył 
przed tym z teraźniejszym dano czasie. Kupiono książkę i kopersztychy5 
(76 zł), niektóre z mapą, mało dawniej też pięć map kupiono, jedna po gro-
szy 10 (6 zł, 23 gr.). Byliśmy na operecie. Prezentowano „Rozen Medchen“, 
przekomponowano „Rozenfert“, ale ta była krótsza i nie tak dobra, balety też 
krótkie (4 zł). Jak powracali, trochę deszcz padał drobny, wkrótce przestał. 
Zastali w stancji list z Królewca, oznajmił, że JMC księża Jezuici w dzień św. 
Piotra i Pawła w świeckich księży przebrali się etc. Za pocztę oraz i z przy-
szłymi z Wenecji zapłacono (1 zł, 13 gr.).

1 Właściwie offertorium – ofiarowanie, część mszy świętej (łac.).
2 Kościół Świętego Sebalda (Sebalduskirche) – romańsko-gotycki kościół pierwotnie dedykowa-
ny świętemu Piotrowi i Katarzynie Aleksandryjskiej, a następnie świętemu Sebaldowi, VIII-wiecz-
nemu pustelnikowi i misjonarzowi, który jest patronem Norymbergi. Kościoł znany od XII w. W 
XIII wieku wzniesiono romańską, dwuchórową bazylikę, która na początku XIV stulecia otrzymała 
wczesnogotyckie nawy boczne i kaplice. W 1379 roku ze względu na kult św. Sebalda spoczywające-
go we wschodniej części kościoła wzniesiono wielki, trójnawowy chór wschodni zbudowany w stylu 
gotyku parlerowskiego. Kościół został zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 50. XX w. 
Od czasów reformacji nalezy do gminy ewangelickiej.
3 Kościół św. Wawrzyńca w Norymberdze – pochodzący z cesarskiej fundacji gotycki kościół 
Św. Wawrzyńca wybudowany został w latach 1270–1350, rozbudowywany w latach 1439–1477, 
ma monumentalne piaskowcowe tabernakulum autorstwa Adama Krafta, liczne tryptyki gł. z XV i 
XVI w. oraz zespół rzeźb autorstwa Wita Stwosza – Pozdrowienie Anielskie z 1517 r.
4 „Horatius“ – dramat w pięciu aktach autorstwa Williama Lowera, premiera w 1656 roku.
5 Kopersztych – miedzioryt, rycina.

21  LIPCA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny, chmury jednak przechodziły. Ludziom wczo-
raj przypadało zapłacić, dziś dano (10 zł). Morele na rynku dziś pierwszy raz 
pokazały się po dwa grosze jedna. Kupiono (1 zł). Po obiedzie odpisywano 
na pocztę. Furman, który z Mestre1 nasze przywiózł rzeczy, ładował brykę 
do Regensburga2. Jutro rano wyjechać miał. Obstalowano na jutro karetę. 
Już od trzech dni zegary inaczej biły, godziną dzień oznaczały krótszy, a noc 
dłuższą. Kiedy rano bił jedną, wtedy było wpół do szóstej, dwie wpół do  
siódmej i tak dalej, aż do wpół ósmej wieczornej, wtedy bił piętnastą, a wpół 
do dziewiątej znowu jedną już godzinę nocy, a z rana wpół do czwartej go-
dzin dziewięć. Już tyle godzin noc, a dzień piętnaście. 

22  LIPCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Po godzinie siódmej pojechaliśmy do kościoła, potem po-
wróciwszy i trochę zabawiwszy pojechali do kościoła obaczenia św. Zebal-
da, trochę w stronie rynku stojącego, gdzie przed kościołem na facjacie jest 
ukrzyżowany Pan Jezus. Ta figura dawniej była srebrna, teraz odmianę na 
drewnianą uczyniono. Kościół jest duży, pełny ławek, te czynią ciasne przej-
ście. Po prawej stronie idąc ku wielkiemu ołtarzowi i po innych miejscach, 
kościelnych filarach, zawieszone są różne herby, na ścianach duże tablice fa-
milii różnych pomarłych imiona pisane. Są obrazy przedniego malowania 
Adama i Ewy w raju, arcy przedni obraz. Jest kilka ołtarzów, gdzie mensy i 
obrazy jeszcze znajdują się. Za ołtarzem wielkim, który opodal od muru stoi, 
jest obszerne przejście. Jest sacrarium3 dawne, gdzie sanctissimum chowano, 
żelazna kształtnie robiona, czyli raczej brązowa jak szafa w murze. Od ziemi 
idzie kilka schodów i te kratą żelazną otoczone. Są też obrazy i mauzolea  

1 Mestre – położona na stałym lądzie miejska część Wenecji (Włochy), często uważa najednak za 
osobne miasto. Z Wenecją połączona jest przez Most Wolności. Do 1926 roku była samodzielnym 
miastem. W 1923 roku Mestre otrzymało prawa miejskie, i posiada je nadal mimo połączenia go z 
Wenecją.
2 Ratyzbona (niem. Regensburg, baw. Rengschburg, czes. Řezno) – miasto wydzielone (Kreisfreie 
Stadt) w Bawarii, nad Dunajem. Siedziba władz rejencji Górny Palatynat i powiatu Ratyzbona.
3 Miejsce do przechowywania świętych przedmiotów (łac.).
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dawnych katolików, księży i panów. Na lewej stronie ołtarz Pana Jezusa, 
gdzie trochę dalej lampa dzień i noc pali się, tę konserwować muszą, nazywa-
ją wieczny, czyli nieustający ogień, z Bambergu idzie na utrzymywanie płata, 
ma pewna familia tę lampę utrzymywać katolicka, której przodkowie leżą w 
tym kościele. Wszędzie po kątach przy ścianach ławeczki są, musi być, że 
drugie ołtarze już są zrujnowane, gdyż tylko sześć znajdują się na tak wielki 
kościół, zdaje się mało. Przed wielkim ołtarzem jest chór, gdzie predykanci 
nabożeństwo odprawują i psalmy śpiewają. Dwa pulpity stoją z psałterzem, 
antyfonarzem1 i inne księgi. Dalej jakby na środku stoi grób, gdzie leży w 
trzech trumnach, na wierzchu drewniana, druga skórzana, trzecia srebrna 
ciało św. Zebalda biskupa, a królewicza francuskiego. Wkoło i nad grobem 
misternie zrobiona [k. 126 v] krata z brązu, ale stoi między ławkami. Postawili 
pozytywek też przy samym grobie mały. Są dwa organy w górze, na jednym 
tylko w dzień św. Zebalda grają, na drugim w święta, a na tym małym gdzie 
nabożeństwo jakie odprawują, tu święta Najświętszej Panny, apostolskie  
święcą lutrzy. Epitafia są od roku 1536, wiele katolickich i portretów malo-
wania wszystkie prawie przednie, okna w różnych kolorach, herby układane, 
ozdoby różne figury niemalowane, ale w ogniu farbowane. W tymże kościele 
jest izba, gdzie po tygodniu jeden kościelny sługa mieszka i pilnuje kościoła. 
Naprzeciw wielkiego ołtarza jest duża kaplica i ołtarz staroświecki zamykany, 
na drzwiczkach są wymalowane z jednej strony św. Henricus, Kunegunda i 
Zewald, piękne wyobrażenie. Niedaleko stoi ratusz duży, gdzie potem poje-
chali, w środku dziedziniec, gdzie fontanna z kilka źródłami. Na podwójne 
schody wszedłszy, jest sala, na której westfalski stanął traktat czyli pokój. Ta 
jest długa, w środku musi być lustro, duże wisi, ale nakryte było, a że rano 
sądy były, wielu ludzi znajdowało się, takoż patrycjuszowie, ci w czerni cho-
dzą, wierzchnią niedługą mają suknię trefioną, przy szpadzie, na szyi kryzę2, 
perukę dużą, kapelusz cały opuszczony, a gdzie głowa wchodzi, wąskie jak 
szklanka. Ten w ręku noszą, bo na głowę nie zmieści się, takież i predykanci 
noszą. Wyżej wszedłszy jest sala, gdzie naradzenia czynią, w tej jest między 

1 Antyfonarz – księga liturgiczna zawierająca zbiór antyfon.
2 Kryza – okrągły, fałdowany kołnierz, robiono go z koronki lub cienkiej, usztywnionej tkaniny.

innymi obrazami obraz wymalowanych relikwii Krzyża Św., włócznia, z ręki 
św. Anny, ząb św. Jana Chrzciciela, obrus przy ostatniej wieczerzy, druga [s], 
w którym owinięte było ciało Chrystusowe, takoż futerały kamieniami bo-
gato ozdobione. Dalej są jeszcze trzy sale: jadalna cesarska, do zabawy i au-
diencji, przyozdobione angielskim obiciem, portretami i obrazami przednie-
go malowania. Piece piękniejsze, na lwach mosiężnych stojące zielone piece, 
ale wyzłacane, duże i piękne. Przed salami idzie duży ganek, gdzie do pieców 
palenia ukryte wejście, wspaniałe, sztukaterią przyozdobione, na suficie też 
wielka sztukateria. Z pierwszej sali idzie ganeczek niewielki, z którego tę dużą 
salę i wszystkich widzieć można, z drugiej strony są apartamenty, pokoje 
duże i meblowane. Że sądy odprawowali się, sądowych izb widzieć nie moż-
na było. Potem pojechali do doktora juris, p. Silwerata, który miał mieć różne 
ciekawe rzeczy. Pokazywał jeden pokoik meblowany i malowany, różne zwie-
rzę jak polowanie, ludzie i konie, to przedniego malarza być miało. W drugim 
pokoju różne obrazy były drugie piękne, drugim piękność przyznawał, takoż 
różne kwiaty, te były jak naturalne. Pewna panna malować je miała. Poka-
zywał też magnesu dużą sztukę, która ciężaru utrzymała funt. Mocą wielką 
odrywać trzeba żelazo. W bliskości, nie dotykając się magnesu, trzy kluczyki 
jeden przy drugim utrzymywały się. Poprowadził potem do pokoiku, gdzie 
miał wiele dawnych figurek różnych, portrety takoż niektóre, prawda, że do-
brze malowane, nawet i Marcina Lutra w środku zawieszony był. [k. 127] 
Miał jedną dużą szafę, gdzie kilkanaście szuflad było z różnymi konchami, 
ślimakami, różnej figury i koloru, niektóre wcale piękne od natury ozdobio-
ne, na kilka tysięcy tego było, porządnie ułożone. Drugą szafeczkę, takoż z 
szufladeczkami, gdzie takoż konchy, muszelki, ślimaczki, drobne, takoż pięk-
nie ułożone, w dolnych różnego rodzaju motyle konserwowane w różnych 
kolorach. Miał też jedną szafkę niemałą z szufladami, gdzie zbiór różnej 
monety, srebrne i miedziane, duże i małe w wielkiej liczbie. Różne też inne 
raritates niezbyt osobliwe pokazywał. Potem pojechali przy stajniach miej-
skich, gdzie chowają miasto na potrzebę publiczną, jak to do zwożenia drze-
wa do budowli, kamieni, do sikawek i wody prowadzenia w przypadku ognia. 
Przy tych stajniach jest jak szopa, gdzie nieskończona stoi fontanna, któ-
rą za osobliwość pokazują. Jest w środku kolos czworograniasty z kamienia  
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na stronach z brązu, ważyć ma prócz głowy centnarów trzydzieści trzy. Przy 
kolosie na dole uformowana jest jak skała, ale to z drzewa, które jest płótnem 
okryte na model jak ma być kamienna, na tej skale z dwóch stron są wodne 
konie duże, na tych siedzą osoby też wielkie. Z mord woda miała płynąć, z 
drugich dwóch stron osoby na skale siedzące, takoż duże kobiety wyrażające, 
w rogach zaś smoki cztery, takoż z paszczenek woda lać się ma, trochę wyżej 
znowu geniuszowie, mniejsze figury są siedzące, wszystkie z brązu, robotą 
gładką z wyrażeniem dobrym. Miała ta fontanna wiele kosztować i żeby wiele 
kosztowało postawienie jeszcze utrzymują się i nie stawią. Potem do domu 
przed dwunastą powrócili (10 zł, 12 gr.). Po obiedzie oddali list do Królewca 
przez Berlin na pocztę (10 gr.). Morele już dziś tańsze, lubo nie wiele było 
po groszy pół (15 gr.). Szukano jeszcze za bramą szpitellor. [s] W ogrodach 
pomieszkania, ale nie znaleziono. Cały dzień był gorący. Za gazety, których 
co dzień pół arkusza wychodziło, przez ten czas wydano (20 gr.).

23  LIPCA 1780 , NIEDZIELA

W niedzielę zaś nie były żadne. Dzień takoż gorący był. Mieli o 
siódmej pojechać od kościoła, ale aż przed dziesiątą pojechali, już po kazaniu 
czasu mszy przyjechali. Po mszy powrócili (2 zł). Po obiedzie była wizyta, 
prezentowano sługę na służbę. Przed tym i potem graliśmy w kary. Chmury 
duże nadeszły o piątej godzinie, błyskawica i grzmoty, ale opodal widziane i 
słyszane były. Deszcz padał kilka godzin czasami ustając i niewielki.

24  LIPCA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana takoż deszcz zaczął padać. Potem wypogodziło się. Po 
naszemu nakwasiliśmy ogórki (12 gr.), gdyż tu tylko małe w occie trzymają. 
Sługa przychodziła, ale że w dalszą drogę jechać trzeba było, do namyśle-
nia czas wzięto. Po obiedzie do ogrodu pojechano, ten piękny, lubo takoż 
niewielki, fontannę miał, była też salka, gdzie mały bilard mieli (2 zł, 9 gr.). 
Jubiler przychodził z galanteriami, ale nie kupiono. Dziś komedii nie było, 
gdyż lutrzy dziś spowiadali się na jutro, apostolskie święta święcili i Naj-
świętszej Panny. Odmienną drugim lutrom wiarę trzymali, wiele zachowu-

jąc ceremonii kościelnych. Na południe dzwoniono i wieczorem i pacierze 
wtedy mówili, lubo dzwonienie inaczej nazywano, że oznacza dzwonienie 
południe i wieczór. [k. 127 v]

25  LIPCA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dziś święto było i u lutrów, niedaleko tylko przez drogę od na-
szego kościołka, jest luterski kościół św. Jakuba1, gdzie solennitas była (2 zł) i 
na ulicy przy kościele różne kramki drewniane, towary dziecinne, garnuszki, 
pierniki, cukry, frukta, takoż kiełbasy smażyli. Jak jarmareczek był na rzeczy 
dziecinne, po kramach zaś i w innych miejscach nic nie sprzedawano i nigdy 
w niedziele i w święta. Muzyki też w austeriach w mieście nie było. Dzieci 
jakieś jak skrzyneczki przybrane na głowie nosili, a drugi z karbonką chodził, 
do której niektórzy dawali pieniądze, takoż dziewczyna i chłopiec ubrani byli 
biało, jak pasterz i pasterka wstążkami przewiązani, ufryzowani i słomiany-
mi kapeluszami wstążkami przybranymi, torebeczkę przez siebie i malowane 
kijaszki jak kopystka2, a trzech chłopców z karbonami chodzili od domu do 
domu, a ci tylko kapelusze z wstążkami mieli przybrane. Mówili, że to sieroty 
tak proszą czyli ubodzy. Deszcz po południu padał z pół godziny. Nüren-
berg szerokie ma ulice3, bruk z kamieni niewielkich, nie ma wielkiej równiny, 
ale górki w całym mieście, spad ma dobry woda, przez co po dżdżu wprędce 
wysycha i zawsze czysto. Na gnoje i śmieci mają w wielu miejscach przed 
kamienicami jak skrzynie, gdzie składają, a chłopy na pola wywożą, błota nie 
ma żadnego, rynsztoki miejscami są murowane z ciosowego kamienia, indzie 
brukowane. Operetkę prezentowano dziś „Lucile“4 po jednym akcie, balet 
w pięciu „Horatus“ i „Kurcius tragiczny“, że święto było, wcześnie theatrum 
było napełnione, że ze sto ludzi wrócić się musiało.

1 Ewangelicko-Luterański kościół św. Jakuba w Norymberdze – kościół należący pierwotnie do 
zakonu krzyżackiego, istniejący od XIII wieku, początkowo jako romańska kaplica, w okresie refor-
macji przekazany protestantom.
2 Kopystka – narzędzie służące do czyszczenia kopyt końskich, lub drewniana łyżka do miesza-
nia i nakładania potraw.
3 Na prawym marginesie: miasto ulice szerokie etc.
4 „Lucile” – opera autorstaw belgijskiego kompozytora André Gréty, jednoaktowa, premiera 5 
stycznia 1769 roku.
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26  LIPCA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pogoda służyła. Takoż do kościoła pojechaliśmy, a po-
tem dla widzenia kościoła Św. Ducha1. Jest to teraz szpitalny kościół, przy 
nim jest ryneczek, z dwóch stron kamienice, gdzie predykanci mieszkają 
sześciu, diakonami nazywają, jednego kaznodziejem, a dwóch jest co cho-
rych pilnują. Kościół jest duży i wyższy niżeli nowy kościół, w nim przed 
wielkim ołtarzem przy suficie wisi skrzynka, gdzie te relikwie pozostałe są 
zamknięte, takoż w skarbczyku po prawej stronie ołtarza schowane są ce-
sarskie klejnoty jako to korona, sceptrum2, paludament3, wszelki do koronacji 
należący ubiór. Pokazywano w zakrystii ornaty, dalmatyki, kapy, dawne od 
katolików zabrane wcale bogate, w tyle wyobrażenia świętych prawdziwy-
mi perłami, kamieniami osadzone, niezliczona moc pereł, gdyż całe suk-
nie świętego, którego wyobrażenie było perłami, jak tkane wydawały się. 
Bibliotekę też w zakrystii mieli. Krucyfiks hebanowy, figura Pana Jezusa 
srebrna, na dole w postumencie obrazek Wieczerzę Pańską wyrażający arcy 
przednie malowany. Mają obraz oryginał Konstantego cesarza i Heleny. 
Obraz ten jest zamykany. Ten wywieziony był z Konstantynopola czyli wy-
kradziony, gdy goniono ten okręt, który uwoził. Wiatr nie dopuścił dopę-
dzić. Potem [k. 128] był w kościele w Wenecji, gdzie jakby cuda doznawali, 
potem do Nirenbergu dostał się, ale to za katolików. Teraz przy drzwiach 
wisi z dwoma tablicami, na górze będącą czytać nie można, na dole zaś to 
opisują jak wykradziony był etc. Ten szpital jest fundowany na trzysta osób, 
teraz na sto tylko rachuje osób, do którego ten kościół należy. Pojechaliśmy 
prosto potem do domu. Moreli więcej nadwieźli po groszu wielkie były 
(4 zł, 18 gr.), mniejsze siedem na trojak (1 zł, 18 gr.). Spodziewając się, że 
ludzi znowu będzie wiele, do komedii poszli wcześniej. Prezentowano ope-

1 Szpital św. Ducha – największy szpital miejski w Norymberdze, znany jako miejsce składowania 
cesarskich insygniów koronnych w latach 1424–1796. Szpital zbudowany został wraz z kościołem w 
latach 1332–1339. W 1420 roku została dobudowana kaplica Wszystkich Świętych, nazywana rów-
nież Valznerkapelle. Zniszczony podczas alianckich bombardowań w 1945 r., został odbudowany 
w latach 1951–1953.
2 Berło (łac.).
3 Właściwie: paludamentum – płaszcz (łac.).

retę w dwóch aktach „Oczarowanie“. Dość wesoła była, a balet ten sam co 
wczoraj (5 zł). Przed godziną dziesiątą była muzyka na ulicy przed austerią 
naprzeciw naszej, o jedne kamienice niżej, gdzie stali komedianci, a że imie-
niny były żony Bema, dyrektora, ten dla niej tę muzykę sprawił. Ludzi wielu 
na słuchanie zebrało się. Z godzinę trwała. Cicho było bez wiatru. Stół stał 
długi na ulicy i kilkanaście świec, przy których grali.

27  LIPCA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny i przygorący. Kupiono niemiecki kalendarz 
tegoroczny dla ciekawości (6 gr.). Mapę też chciano kupić oznaczającą pocz-
tę w Niemczech, dużą chciano złotych trzy, tylko że już dawna była, takoż 
książkę kupiono „Życie Kapitana Kooka“, Anglika, który morzem wojażo-
wał szukając nowe kraje (15 gr.). Przychodził jeden człowiek, że ma machinę 
do pokazania, gdzie umbry prezentują. Obstalowano jego na jutro na go-
dzinę ósmą wieczorem. Byliśmy na komedii, prezentowano „Trzy sułtanki 
czyli sułtan drugi“1, tę też dawniej w Królewcu kilka razy widziano. Dobrze 
prezentowana była, ale w Królewcu niektóre osoby lepiej z większymi cere-
moniami (4 zł).

28  LIPCA 1780 , PIąTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

W nocy koło pierwszej godziny chmury nadeszły, błyskawica 
była wielka i grzmoty, deszcz padał też gęsty, rano lubo wyschło, chłodne 
jednak powietrze było i chmury przechodziły. Drugą sługę przyprowadzono, 
wzięto na rozmyślenie dla młodości czyli przyjąć. Ludziom zapłacono tygo-
dniowe strawne (10 zł). Po południu w karty grali. Wieczorem przyszedł z 
tą machiną, którą pokazać miał, aż umbry pokazywał, takież jak w Wenecji 
19 januarii [19 I] wiedzieliśmy, ale z wielką odmianą. Tam jak komedię odpra-
wowano różnymi figurkami, a tu tylko pokazywał. Okno może i w Wenecji 
było papierowe, jak rozumiano, że jest z płótna, z którym te osóbki pokazy-
wano. Wiele miał sztuk różnych, zabawił więcej godziny (2 zł, 12 gr.).

1 „Soliman II” lub „Trzy sułtanki czyli Soliman II” – dramat autorstwa Charlesa Simona Favarta, 
premiera 9 kwietnia 1761 roku w Paryżu, komedia w trzech aktach.
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29  LIPCA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był, słońce przygrzewało, powietrze jednak 
chłodne było. Kowalowi zapłacono wielkim targiem za podkowę, równo jak 
osłu, tak mułom po groszy piętnaście pretendowano, mało co spuszczono 
(8 zł, 24 gr.). Morele już tańsze były, za grosz dwie kupiono (1 zł, 18 gr.). Po 
obiedzie pojechaliśmy do ogrodu hajmrata p. Hallera. Jest to jeden z starszych 
patrycjuszy. Jego zastali w ogrodzie, zaprosił do pokoju w górę, gdzie na dole 
ogrodnik mieszkał, gdyż stary pałacyk rozrzucił. Już były przysposobione 
kamienie na nowy. Herbatą, trześniami, morelami zaprawnymi z cukrem i 
cytryną, potem rzymskim winem częstował, potem chodziliśmy po ogrodzie, 
ten duży jest, cztery mający kondygnacje, oranżeria wielka więcej sto drze-
wek ma, prócz małych, [k. 128 v] drzewka pomarańcz i cytrynowe dość duże 
są. Największe przed oranżerią stoją, w której dwa piece są, gdyż długa jest. 
Pierwsza kondygnacja kwiatowa jest i druga, na drugiej dwie fontanny są 
dość wielkie, szpalery też z różnego drzewa, są też i jodłowe. Na dole warzy-
wiany ogród, gdzie też wiele drzew owocowych, z długością ogrodu wielka 
ciągnie się łąka. Od miasta zaś ku wałom wychodzi już z długości ogrodu, 
gdzie takoż szpalery i w środku fontanna. Koło łąki idzie rzeka Pednik1, 
gdzie łowienie ryb ma, zaraz idzie przy ogrodzie koło miasta mur i głęboka 
fosa, ta należy do niego przez niemały przeciąg, w niej są też drzewa i łąka, 
gdzie chowa więcej trzydzieści danieli, czworo teraz było młodych. Który ich 
dogląda nad fosą między wałami za ogrodem ma dom i pomieszkanie. W tak 
dużym ogrodzie przy Nirembergu nie byliśmy, dość porządnie utrzymywany 
jest, też wcale ziół zagranicznych w wazach utrzymywanych. O patrycjuszach 
doskonalszą wzięliśmy wiadomość, ma być szlachty w Nirenbergu na sto do-
mów, z tych wybrano domów trzydzieści cztery, którzy się nazywają patrycju-
szami i rządzą, najstarszy z nich jest najwyższym. Nazywa się kasztelanem i 
musi w zamku rezydować2. Patrycjusze na kilka są rozłączeni departamenów, 
gdzie sądzą i składają rady. Są naradzenia, w które tylko patrycjusze wchodzą, 
na wielką zaś radę i szlachta wchodzi i ośmiu mieszczan, ci w sądy wchodzą. 

1 Pegnitz – rzeka w Niemczech we Frankonii.
2 Na prawym marginesie: Lepsza wiadomość o kasztelanie.

Po śmierci ojca zasiada syna jako patrycjusz mający lat dwadzieścia cztery, ale 
jest najmłodszy z patrycjuszy, a ci wyżej według wstąpienia na patrycjuszow-
stwo postępują. Gdy dom wymrze, że mężczyzny nie ma, obierają ze szlachty 
jeden dom, z którego potem patrycjusze są. Kasztelan wszystkie prowen-
ta bierze i ekspensuje, tak dla cesarza, publiczne budowanie, predykantów, 
szpitale, wojsko, etc. i daje polityczny w rok rachunek. Patrycjusze i szlachta 
dobra mają, ma też i miasto osobne. Zabawiwszy aż do siódmej godziny w 
ogrodzie, potem powrócili (3 zł). Furmani znowu wiele bryk uładowali, a ten 
co z nami z Mestre przyjechał, a w zeszłym tygodniu jeździł do Ragensbur-
ga, uładował brykę znowu do Mestre, jutro wyjechać miał. Za gazety przez 
tydzień nirenberskie wydano (6 zł). Mieliśmy też insze gazety, które przysyłał 
sekretarz hajmrata, u którego dziś byliśmy w ogrodzie.

30  LIPCA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O godzinie drugiej w nocy furmanie koło bryk przy ogniu 
wrzask i stukanie czyniący spać nie dali. Przed czwartą wyjechali. Dzień był 
pogodny i gorący, po dziesiątej pojechaliśmy do kościoła, gdzie było już po na-
bożeństwie. Po mszy powrócili (2 zł). Zastali od doktora Weysa przysłanego, 
który przed dziewięciu laty służył w wojsku pruskim porucznika. Zapraszał 
od tegoż doktora na spacer do ogrodu. Do tego o czwartej godzinie pojecha-
li. Jest za bramą nową, niedaleko miejsca, gdzie do tarczy strzelają. Byliśmy 
pierwej w pokoju, gdyż przy ogrodzie jest kamienica, potem po ogrodzie 
chodzili. Dwie są fontanny, altana jedna jak lusthaus1 na trzydzieści drzew cy-
trynowych i pomarańczowych, dość wielkich. Drzewa różne fruktowe, długi 
dość, ale wąski, środkiem idzie ulica i z każdej strony [k. 129] przy parkanie 
jedna na początku fontanna i w środku, w końcu jest salka przy drzwiach.  
Z jednej i z drugiej strony woda ciecze jak studenki kamienne. W salce na 
górze bilard, w który graliśmy, był też i ten porucznik, bywał w wielu kra-
jach, wiele czynił wiadomości i ciekawości. Doktor częstował morelami, fi-
gami, ciastem, winem, lorżą (4 zł, 6 gr.). Przed ósmą powrócili do miasta. 

1 Lusthaus – altana, dom letni, w kulturze dworskiej renesansu i baroku miejsce spotkań towarzy-
skich, przyjęć i uroczystości.
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Po ogrodach i przy nich w kamienicach wiele i prawie w każdym goście i 
ludzie byli. Jedni z miasta przyjechali, a ci powracali, inni mieszkali. Ci co 
powracali spieszyli, gdyż o ósmej godzinie bramy zamykano, a kto chciał 
wniść, musiała osoba płacić trojak, aż do dziesiątej godziny, po tej szóstak, 
od konia takoż szóstak.

31  LIPCA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień takoż był pogodny, znać było że będzie gorący, noce 
jednak chłodne były. Po obiedzie pojechali do wsi Firt1. Jest to wieś jak mia-
sto, drogi godzina od Nirenbergu. Jechaliśmy polami, piaski wielkie były, w 
polach żyta miejscami i pszenice już zebrano, jarzyny jeszcze są. Pola były bu-
rakiem, rzepą, kapustą, tytoń w polach sadzono. Po stronach wsi kilka było. 
Dalej od drogi Firt, wieś, do której przybyli. Jest wielka, kamienice porządne, 
duże na cztery piętra. Ulic kilka, jedna jest zowie się Aleksandria. Kamienice 
idą równe przez całą ulicę, jak z jednej, tak z drugiej strony. Wszystko tylko 
rzemieślnicy mieszkają, Żydów ma być na dwadzieścia tysięcy i chrześcija-
nów tyleż, wszystkich na czterdzieści tysięcy ma być. Prawda, że wielu ludzi 
po ulicach widzieć było, takoż że pod dachem mieszkali w małych izdebkach. 
Dla wielości ludu mieszkanie drogie. Do kilku panów ta wieś należy, co do 
miasta grunt i domostwa jak w całej nirenberskiej okolicy. Na gruncie ich nie 
ma Żydów, tak i w tej wsi nie znajdują się, tylko na gruncie innych panów. W 
początkach w Nirenbergu była wyznaczona liczba rzemieślników, majstrów, 
tak iż żadny wywolniony czeladnik zostać nie mógł majstrem, póki który 
nie umarł, więc przenosili się do tej wsi i osiedli. Najwięcej prawie towarów 
nirenberskich z tej wsi wychodzi, które też kupcy nirenberscy kupują, do 
innych wysyłają krajów, bo taniej przychodzą, jak od miejskich rzemieślni-
ków, którzy więcej płacić muszą. Tak żywności droższe w mieście jak inne 
płaty, które nie są we wsi Firt, tylko drwa maja być drogie, iż lasy wszystkie 
są miejskie, do wsi je dostarczać nie chcą. W tej wsi w samych początkach 

1 Fürth – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Środkowa Frankonia, w regionie industrialnym Mittelfranken. Siedziba powiatu Fürth, chociaż do 
niego nie należy. Razem z Norymbergą i Erlangen tworzy trójmiasto frankońskie.

wypędzeni z Francji kalwini czy lutrzy, czyli pozostali lutrami, zaczęli się bu-
dować i uczynili sobie prawo jakieś, że być nie może kościół w tej wsi ka-
tolicki, ale ćwierć godziny od wsi drogi jest. Przejechawszy tę wieś, która za 
dobre miasto poczytana być może, tak z wielości domów pięknych i dużych, 
jako i ludzi, powracali inną drogą, która nie była tak piaszczysta. Przez dwie 
wsie przejeżdżali, te takoż dobrze zabudowane były. Każdy gospodarz osob-
ne mając oparkanienie, podwórza duże, oparkanienie inni mieli z ciosane-
go kamienia dość wysokie. Stanęli przed jedną austerią i piwa zachwalanego 
Warmbachtskiego kazali dać. Jest to piwo białe i lekkie (7 gr.). Polami jadąc, 
w tych jak w ogrodach różne zieleniny zasadzone były, cebula, szparagi, sała-
ta, marchew, buraki, kapusty, anizy, szubelbon, pasternak, pietruszka etc. etc., 
wyjechaliśmy z miasta bramą Laufertor, a powrócili [k. 129 v] bramą nową. 
Już do ósmej dochodziło. Za karetę zapłacono (5 zł). Gołębie na spirytusie 
przyprawili i nogi na zimno wcale specjalne jedli, a potem spać poszli.

1  SIERPNIA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był. Kupiono moreli (24 gr.). Zgodzono sługę 
na rok złotych czerwonych dwadzieścia i podarowano (10 zł). Po obiedzie 
nadszedł jubiler Żyd z Firt, kupiono za dwieście dziesięć złotych czerwo-
nych (2100 zł). Był przed obiadem z wizytą JMC p. porucznik de Szmyt. Ten 
pozostaje tu w mieście za szprachmajstra, uczy języki francuski i angielski. 
Przed czwartą takoż był z wizytą patricius hajmrat p. Haller, potem na ko-
medię poszli. Prezentowano operetę „Kowala“, balet zaś był „Szpetność i 
piękność“. Ten dzień prezentacja szła dla baletmajstra, który w miesiąc miał 
jedną komedię czyli operetę, co zebrał za bilety podobno ekspensa zapłaciw-
szy, reszta za zapłatę miesięczną służyła dla trzech osób, brata baletmajstra, 
samego i żony. Niewiele zebrał dziś, ile że ludzi mało było (5 zł).

2  SIERPNIA 1780 , ŚRODA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogodny i gorący dzień był. Przybył przed obiadem kupiec 
tutejszy, katolik, p. Masty. Człowiek wcale uczciwy, różne umiejący języki, 
od którego różne odebrano uwiadomienia. Po obiedzie kupiono w kramach 
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niektóre potrzebne rzeczy, płótna śląskiego łokieć po złotych jeden, groszy 
dwa, kitajki czarnej łokieć po złotych trzy, groszy sześć, pończochy niciane 
wcale tu drogie są, grube po złotych jeden, groszy czternaście (52 zł, 12 gr.). 
Byliśmy na operecie, prezentowano „Przebranego ogrodnika“1 nazwaną, we-
soła była i dwa balety, pierwszy długi, piękny i wesoły był (6 zł). Po operecie 
odprowadził nas p. patricius Haller, aż do domu i stancji.

3  SIERPNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień ciepły, pogodny był. Moreli kupiono dwoma razy (2 zł). 
Na sześciu kazano obiad gotować. Posłano po obiedzie kupić kufer, ale wcale 
drogie były, chciano za jeden dwadzieścia osiem złotych, niewielki był. Nie-
daleko stancji naszej umarł doktor, dziś pogrzeb był2, zebrało się ludzi nie-
mało i z predykantami kantorzy śpiewali jakiś czas. Predykantów w komżach 
w czterech tronach rozciętych aż do kołnierza, w krezach było ośmiu. Potem 
takąż procesją szli, jak pierwszym razem widzieliśmy, tylko tu już na ostatku 
sześć karet szło, po dwóch w nich siedziało i dwóch lokajów przy karecie szło. 
Wieczorem byliśmy na komedii, prezentowano „Łazarza“, nie tak dobrze jak 
w Królewcu. Balet z iluminacją, te słowa w farbach były oświecone Vivat nobi-
litas et publicum Reipublicae norimbergensis3. Balet był dobry, aż po ósmej godzinie 
powrócili (5 zł).

4  SIERPNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Noce chłodne były, dni zaś gorące. W czwartek ludziom ty-
godniowe strawne wypłacono (10 zł). Z rana był p. Matty z wizytą, z tym 
umówiona, lecz była już finalnie. Po obiedzie niektóre rzeczy kupiono, sukna 
dość drogie były, takoż medycyny w aptece szpitalnej, ta miała być najlepsza 
(32 zł, 20 gr.). Komedii nie było. Czas długi zdawał się. 

1 Niemiecka komedia muzyczna „Die ferstellte Gärtherin“ przekształcona w 1780 roku z 
włoskiej opery Wolfganga Amadeusza Mozarta pt. „La finta giardiniera“, napisanej w styczniu 
1775 roku w Monachium.
2 Na prawym marginesie: Pogrzeb.
3 Niech żyje szlachta i społeczność Rzeczypospolitej Norymberskiej (łac.).

ILUSTRACJA NR 21. Karta 129v rękopisu. BLAN, F17-14
21 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 129v lapas. LMAVB RS, F17-14
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5  SIERPNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień z rana nie był gorący, że chmury przechodziły, ale potem 
dalej wypogodziło się i gorąco było. Cały dzień dla gorąca i trochę słabości  
w domu bawili. Za gazety przez tydzień, takoż dziś kupiono moreli i na jutro 
(1 zł, 24 gr.). [k. 130] Zachwalono piwo pszenne, butelkowe, ale było młode, 
dwie przyniesiono butelki (10 gr.). Znowu furmani ładowali bryki na noc, 
osiem przed naszą stancją i w bliskości, nie bardzo widzieć było, żeby wpro-
wadzano towary do miasta, a codziennie prawie wychodziły bryki z towarami.

6  SIERPNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny, że wiatr trochę wiał, pomniejszył gorącość. O 
dziesiątej do kościoła pojechali, już po nabożeństwie zastali (2 zł). Powróciw-
szy do stancji zastali wizytę od JM p. Matty. Po obiedzie trudno dostać było 
karety, aż w drugim miejscu miasta znaleziono. Pojechali do ogrodu p. Matty. 
Ogród jest do spaceru obszerny, ale tylko w owocowe drzewa i kuchenne 
rzeczy, takoż w kwiaty obfity. W sali przy ogrodzie będącej częstował świe-
żymi śledziami, salcesonem, melonem, morelami, migdałami i babką migda-
łową, winem hiszpańskim delikant nazwanym rojal czerwonym i cypryjskim 
białym. Po rozmowie i spacerze po siódmej godzinie wrócili do stancji. Ob-
stalowano przez tegoż p. Matty pół pipy wina tego delikant rojal (3 zł, 6 gr.), 
miał je sprowadzić do Nirnberga i odesłać do Berlina, skąd miało być odesła-
ne do Królewca. Takoż obligowano jego i wypytanie człowieka umiejącego 
języki różne, zdatnego za sekretarza do usług.

7  SIERPNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień zaczął się pochmurny, słońce nie świeciło, przez co tro-
chę dzień był chłodniejszy, ale po ósmej wypogodziło się. Przybył z wizytą 
JMC p. Matti, wiele czynił o zwyczajach miejskich relacji, żadnego katolika 
za mieszczanina nie przyjmują. Jak on sam osiadł w Nirenbergu, handluje do 
różnych krajów, osobliwie do Włoch, ale kramu nie ma. Ożenił się z miesz-
czanką luterką, ta wyprzysiąc musiała się mieszczaństwa, i dziesiątą część 

posagu oddał miastu. Tu dla takich lepiej, że nie płacą, tak wiele jak miesz-
czanin, który mający kapitał, prowizję dzielić na połowę musi, z zarobku 
co rok trzecią część musi oddać i na to przysiąc każdy. Lutrami pro interim1 
mówią że są, wszystkie kościelne aparaty konserwują, chór utrzymują, mszę 
jakąż odprawują, za to do biskupa zapłatę biorą w kościele św. Katarzyny, 
gdzie klasztor był zakonnic Panien salve Regina2 i teraz śpiewać muszą. Figu-
ry statuy przy kamienicach, których wiele jest konserwować muszą różnych 
świętych. Osobliwie Najświętszej Panny jest statui wiele, święcenie świąt, gdyż 
apostolskie święcą i niektóre Najświętszej Panny od magistratu dependują. 
Gdy predykanta postanawiają, wysyłają go do Erlang3 na examen4, to jest jego 
ordynacja. Wiele opowiedziawszy, już na dalszy czas w kompanii odszedł. Po 
obiedzie chmury znowu przechodzić zaczęły i deszcz padał przerywkami. 
Kupiono kilimek, kapelusz i zwierciadło (14 zł, 6 gr.). Byliśmy na operecie, 
prezentowano „Grafową“ dla miłości za ogrodniczkę przebraną, balet „Biały 
i niebieski“ nazwany. Od piątej aż do wpół dziewiątej trwało to. Zelewasser 
mieli tu dobrą, ale po tych pieniądzach jak w Królewcu, po groszy dwadzieścia 
cztery butelka (5 zł).

8  SIERPNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Chmury przechodziły, ale pogoda służyła. Kupiono moreli za 
pac [s], co czyni groszy cztery, sześć (1 zł, 18 gr.). Jak trzy razy targ był co 
tydzień, wtorek, czwartek, sobota, zaraz jak widniało, zawsze wiele wozów, 
prawie jeden za drugim przyjeżdżały, to z drwami, korą, ogrodniną i różny-
mi rzeczami. W ulicy od bramy idącej spokojnie spać z rana nie było można, 
długo nie wzwyczaiwszy się. [k. 130 v] Przyszedł znowu Żyd Anglikiem czy-

1 Ze względu na Interim (łac.). Chodzi o jedną z ugód miedzy katolikami i protestantami zawie-
ranych w XVI wieku.
2 Klasztor i kościół św. Katarzyny w Norymbedze – dominikański, klasztor został założony w 
1295 roku, kościół konsekrowany w 1297 roku. Klasztor został rozwiązany w 1596 roku. Salve 
Regina – Ratuj Królowo [czyli Najświętsza Mario Panno“ (łac.).
3 Erlangen – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Środkowa Frankonia, w regionie przemysłowym  Mittelfranken.  Razem z Norymbergą  i Fürth 
tworzy trójmiasto frankońskie.
4 Tu: badanie, egzamin (łac.).
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niący się, pokazywał mający na sprzedaż tabakierkę, w wieczku zegarek szedł 
w środku, a z jednej strony cyferblat wskazywał sekundy, a z drugiej strony 
godziny, to na wierzchu wszystko na cyberblacikach szkło i wkoło tabakier-
ki wierzch brylantowany (200 zł), różne pierścionki, zegarki etc. Sprowadził 
p. Matti człowieka jednego nazywającego się Jan Michał Wagner, prezentując 
jego na sekretarstwo. Potem pretendował p. Matti pensji sześćdziesiąt złotych 
czerwonych, ale podano pięćdziesiąt złotych czerwonych i oddalającemu się z 
służby na drogę piętnaście złotych czerwonych dopraszał się, co przyrzeczono 
i miał się z nim p. Matti rozmówić w domu. Po obiedzie znowu nadszedł ten 
Żyd chcąc handlować, ale nic nie wskórał. Przechodziły chmury, razu mocno 
zagrzmiało, znać było że piorun uderzył, co i było, u tkacza w belk uderzył, 
tylko rozłupał, grzmoty były i błyskawica, potem kilku nawrotami deszcz pa-
dał. Byliśmy na komedii, źle porozumiejącą pani, czyli poprawę kobiet prezen-
towano. Balet drew rąbanie (7 zł). Ludzie zaczęli się rozchodzić po komedii, 
nie czekając baletów, jakby wielkie grzmoty i deszcz miał nadchodzić, ale tylko 
trochę spadł deszcz, bez grzmotów. My po baletach powrócili już po ósmej.

9 SIERPNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Chmury z rzadka przechodziły, słońce parzyło, jednak i dzień 
był gorący. Prezentował się p. Wagner sekretarz i prosił pozwolenie odjechać 
dla zdania rachunków, gdzie służył u jakiegoś generała, czyli komendanta. Po 
obiedzie otrzymano listy z Wenecji przysłane od p. komisarza (20 gr.), pisane z 
Miedzny. Oznajmił, że p. Skwierczyńskiemu mówił w Królewcu postmajster, 
jakby JW pan umarł, ale daj Boże tyle dziesiątków lat pożyć JW panu, wiele 
razy już marzyli. Odesłano malowania wczoraj przysłane do sprzedania, róż-
ne kwiaty i ptactwa, takoż dwie do połowy osoby. Piękne sztuki chciano za 
sztukę złoty czerwony jeden. Byliśmy na operecie, prezentowano „Chciwych, 
skąpych“. Balet był w pięciu aktach tragiczny (4 zł). Z operety odprowadzał p. 
Haller z synem i synową, aż do stancji. Przyniesiono od p. Ludher pekeflejszu1 
sztukę, tę kazano namoczyć, aby jutro gospodyni kazała ugotować.

1 Pekeflejsz – duże kawałki solonej i posypywanej saletrą wołowiny.

10  SIERPNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień nie był tak gorący, gdyż chmury przechodziły czasa-
mi. W bliskości stancji jest kościół św. Wawrzyńca1, w tym święcili lutrzy 
święto2, mszę odprawowali i kazanie było, solennitas była wielka. My do ko-
ścioła przed dziesiątą pojechali naszego. Z kościoła pojechali z wizytą do 
JM p. Matti. Piękną dość ma kamienicę, pomieszkania niemało. Dawał do 
skosztowania wino będące kwaśne, zrobił, że kwas straciło. sal tartari3 dwa 
łoty do sztofa4 wymiarkować, według wielkości wina, ale beczka czyli na-
czynie do połowy nalane być ma, wsypawszy salem tartari zmieszać dobrze, 
potem odetkać, żeby naczynie przypełne było, wiele by uciekło, gdyż bardzo 
robić będzie5 (2 zł, 12 gr.). O dwunastej powrócili do domu, czasu obiadu 
jedli peklflejsz, był dobry, ale preński lepszy. Ludziom strawne dano (10 zł). 
Nad wieczór byliśmy na komedii „Paperle“ zwanej, balet też był fest tańcu-
jących. Odebrano list dziś z poczty od p. Skwierczyńskiego i JM p. Hipela z 
Królewca. Datowany 1 Augusti [1 VIII 1780].

11  SIERPNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny i parny był. Posłano po wodę egerską dla skosz-
towania. Butelkę kupiono (24 gr.). Ta jest trochę kwaskowata, lepiej smakuje, 
jednak selcwaser. Był przed obiadem p. Matti. [k. 131] Uprojektowano, żeby 
cztery konie kupić furmańskie i brykę, człowieka też zgodził do koni. Gos-
podarz temu był przeciwny, gdyż sam chciał swoimi końmi i bryką odwozić, 
pretendował dwieście złotych czerwonych, a że więcej JW panu kosztować 
będzie utrzymywał. Sekretarz po obiedzie jeździł do jednej wsi, gdzie słyszał 
o koniach, ale te już były sprzedane, poseł duński sprzedał, też były znowu 

1 Kościół św. Wawrzyńca w Norymberdze – pochodzący z cesarskiej fundacji gotycki kościół 
Św. Wawrzyńca wybudowany został w latach 1270–1350, rozbudowywany w latach 1439–1477, 
ma monumentalne piaskowcowe tabernakulum autorstwa Adama Krafta, liczne tryptyki gł. z XV i 
XVI wieku oraz zespół rzeźb autorstwa Wita Stwosza – Pozdrowienie Anielskie z 1517 r.
2 Na prawym marginesie: celebra.
3 Dosłownie: sól piekielna. Zob. wyżej: cremor tartaris.
4 Sztof  – miara objętości płynów równa 1,23 litra lub naczynie o takiej pojemności.
5 Na prawym marginesie: Z kwaśnego wina kwas wypędzić sal tartari.
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na sprzedanie cztery ogiery, ale jeden ślepy, drugi kaleka. Kupiec jeden też 
miał parę symlów1, ale te konie do kolaski mogły służyć i nie do bryki, chciał 
trzysta karolinów, jeden płaci złotych dwadzieścia dwa. Nie znaleziono tego 
dnia koni zdatnych.

12  SIERPNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień gorący był tak jak wczorajszy. Przyprowadził p. sekretarz 
stangreta, ale że stary zdawał się, dano na piwo jemu i odpowiedziano (24 gr.). 
Kupiono też na mordy dla mułów żelazne pobielane kratki, jedna po złotych dwa 
i kazano jeszcze dwie zrobić (8 zł). Kupiono też szynkę westfalską funt po gro-
szy szesnaście i francuskiej wódki butelkę, ta droga była, talar za nią (7 zł, 8 gr.). 
Po obiedzie odniesiono niektóre rzeczy i pieniądze do p. Matti (2700 zł). Sekre-
tarza wysłano dla szukania koni, znalazł przez meklera parę w czwartym roku, 
miał przyprowadzić w poniedziałek drugą parę, brykę z wszelkim narzę-
dziem. Krawcowi zapłacono za robotę (13 zł, 2 gr.). Bryk znowu przed stancją  
i wpodle bliskości trzynaście ładowano. Jutro rano wyjechać mieli. Wieczorem 
w stronach chmury przechodziły i błyskawica trochę była.

13  SIERPNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był gorący, tylko przechodziły chmury. Nie miało słoń-
ce tej mocy. Rano jak świtać zaczęło, dość hałasu było od wybierających 
i wyjeżdżających bryk. Po dziesiątej godzinie pojechali do kościoła. Ludzi 
zebrało się wiele na mszę, lubo po nabożeństwie było (2 zł). Po obiedzie 
jelenią wcale kruchą smacznie jedli. Po obiedzie w karty grali, aż z wizytami 
nadeszli. Grać przestali, dyskursem zabawili. Znowu sekretarz przyprowadził 
stangreta, ale zezowatego, odesłano do zawołania w potrzebie. Takoż kupiec 
jeden przyszedł oznajmując, że konie u jakiegoś szambelana kilka godzin 
drogi od Norinberga znajdują się do sprzedania. Przed wieczorem chmury 
wielkie przechodziły, błyskawica i grzmoty były. Wieczorem krótki deszcz 
padał, potem wypogodziło się.

1 Szymel – koń szarej maści, siwek.

14  SIERPNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był i z rana chłodno. Jednak dalej dzień był go-
rący. Panu sekretarzowi w tych dniach in vim pensji dano złotych czerwonych 
piętnaście (150 zł). Przyprowadzono drugą parę koni, te mocniejsze były, ale 
też droższe, ceniono dwadzieścia sześć karolinów, tylko utargowano jeden, ta-
koż z chomątami jak pierwszy i z innymi ekspensami, gdyż ich wpisano w księ-
gi od kogo kupione, w jakich latach, że są zdrowe, żeby kalectwo znalazło się, 
musiałby sprzedawca wrócić pieniądze, takoż dano maklerowi. Ze wszystkim 
kosztują (564 zł). Niezadługo potem przyprowadzono zatargowaną w sobotę 
parę koni z chomątami, za tę zapłacono 385 złotych ze wszystkim (397 zł). 
Człowieka też zgodzono przez podróż złotych czerwonych dwa na miesiąc, a 
na miejscu jeżeliby się upodobał, na barwie i stół salarium trzydzieści talarów. 
Po południu p. sekretarz przyjechał, o dwie mile do wsi z przyjętym człowie-
kiem dla obejrzenia wozu czyli bryki, która była na sprzedaż z wszelkim narzę-
dziem. Pozostałe konie przeprowadzono do tejże austerii, w której stali według 
dawnej zgody, tylko od godziny do godziny od konia dwa grosze. [k. 131 v]  
Wieczorem trochę deszcz pokropił, chmury przechodziły, większe stronami, 
błyskawica była i trochę grzmiało.

15  SIERPNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny. Lutrzy też ten dzień Wniebowzięcia Panny 
Marii święcili. Dlatego wczoraj komedii nie było, że spowiadają się lutrzy, a 
dziś komunikować będą1. My po dziesiątej do kościoła pojechali. Trzech jest 
miejscowych księży świeckich2, a na festa od Najmarku przychodzą księża 
Kapucyni, dwóch i teraz przybyło. Powrócił p. sekretarz. Stargował wóz ze 
wszystkimi należnościami, łańcuchami, ligarem etc. Po obiedzie z wizytą po-
jechano, ale nie zastano w domu. Byliśmy potem na tragedii „Edward Mon-
trose“3 (4 zł) i balet „Mechanik“ (6 zł). Ludzi zebrało się i długo trwała. Przed 
trzecią godziną chmury nadeszły, grzmoty i deszcz niedługo jednak trwał.

1 Na prawym marginesie: Święcą fest Matki Bożej i spowiadają się.
2 Na prawym marginesie: trzech księży katolickich.
3 Być może opera „Odoardo” autorstwa Nicola Jommelliego z 1738 roku.
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16  SIERPNIA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień ciepły był z rana, aż do południa. Wóz przyprowadzono 
ze wszystkim. Ledwie miejsce znaleziono, gdzie postawić. Niedaleko kościo-
ła zapłacono (160 zł, 24 gr.). Półkoszki były mizerne, nowych obstalować 
kazano. Po obiedzie z Anszpach złotnik przybył z towarem, ale drogi był. 
Jak odszedł, przybył Żyd, który dawniej był do handlu, sprzedano (1450 zł). 
Chmury nadeszły, grzmoty i deszcz, większy jak wczoraj, padał z pół godziny 
duży. Byliśmy potem na operecie „Peregrynant do Mekki“1. Balet był ten sam 
co wczoraj (4 zł).

17  SIERPNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana dzień był pogodny. Dalej przechodziły chmury i cza-
sami deszcz padał. JW pan przed południem pojechał z wizytą. Kupiono 
znowu dwa hamulce, czyli na mofoy [?] pokrowce dla mułów (2 zł). Byliśmy 
na operecie. „Szczodrorozdawce“ prezentowano i balet „Jasona i Malea“ 
w trzech aktach (4 zł). Wcześniej wysłano miejsce zabrać spodziewając się 
nacisku, jako też było ludzi pełno. Powróciwszy zastali list z poczty od p. 
Skwierczyńskiego (6 zł).

18  SIERPNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przechodziły chmury, czasami słońce parzyło. Był z wizytą p. 
Matti, przybył też Żyd Samuel Ascher, wyciągnął jeszcze (600 zł). Po obie-
dzie deszcz padał z pół godziny i grzmiało. Z wizytą przyjechał p. von Haller 
młody z żoną i zabawili z godzinę. Potem pojechaliśmy do p. Vilt, który miał 
na sprzedaż wiele obrazów pięknego malowania kilka pokojów pełnych, ta-
koż mineralia, różne muszle, petryfikacje, różne figurki z kamieni, różnego 
drzewa i metalów, dwa pokoje napełnione, dawne różne zbroje, dość wiele 
pięknych rzeczy. Wybrano niektóre i kazano jutro podać regestr co będzie 
to kosztowało, różne petryfikacje, konchy i obrazek mały snycerską robotą 
batalię wyrażający, arcy delikatna robota z żelaza, jaspisowy kieliszek, róg jed-

1 Zob. wyżej „Piligrimme die von Mekka“.

norożca, ząb na pół łokcia długi i różne rzeczy. Deszcz trochę padał. Gdy 
powrócili już wieczór był. P. Lodher pokazał z machiną jak z cienia rysować, 
a potem według dużego wyobrażenia mały odrysować przenosząc na inszy 
papier. Wina burgundzkiego dwie butelki kupiono, jedna złotych jeden, gro-
szy piętnaście, z butelką złotych jeden, groszy dwadzieścia. Butelki oddać 
miano (3 zł). [k. 132]

19  SIERPNIA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O godzinie czwartej wielki deszcz padał, potem wypogodziło 
się. JW pan był u kupca norberczyka zachwalonego, że ma galanterię, niewie-
le czego miał, mówiąc że tu nikt nie odkupi, musiano aby darmo nie wyszli 
stuczyk srebrny (38 zł, 12 gr.). Powracając byli w kościele św. Wawrzyńca1, 
ten jest prawie najwyższy i największy kościół2, okna wysokie, malowane w 
różne obrazy, herby wcale w żywych kolorach od kilkuset lat trwających, w 
kilku miejscach stłuczone było i nowo kawałki wprawione domalowane, ale 
farba ta ginęła. Za katolików jeszcze robione były, gdyż różnych świętych wy-
obrażenia są3, takoż monstrancji, ornaty wielkie i bogate dawne z wyszywa-
niem, psałterz, którego dwóch ludzi musi nieść dla wielkości i ciężkości. Na 
pergaminie pisany dużymi literami i notami, charakterem dawnym, dwieście 
kilkadziesiąt lat jak pisany, a malowania w nim osobliwie na początku każde-
go officiam4 jak to trzech królów, Wniebowstąpienia, Wielkanoc, Najświętszej 
Panny święta, komienały [?] etc. etc. Zawsze jest obrazek na dnie złotym oso-
bliwego malowania, jakby dopiero odmalowano i pozłocono, wcale przednią 
robotą, ołtarzów też jest jeszcze wiele, ale tylko obrazy i same mensy stoją. 
Na lewej stronie wielkiego ołtarza przy filarze kościelnym jest sanktuarium 
aż do sufitu z kamienia snycerską robotą przyozdobione. We trzech czte-
ry lata robili tych [s] robotników. Są osoby na ziemi, jakby te sanktuarium 

1 Kościół św. Wawrzyńca w Norymberdze – pochodzący z cesarskiej fundacji gotycki kościół 
Św. Wawrzyńca wybudowany został w latach 1270–1350, rozbudowywany w latach 1439–1477, 
ma monumentalne piaskowcowe tabernakulum autorstwa Adama Krafta, liczne tryptyki gł. z XV i 
XVI w. oraz zespół rzeźb autorstwa Wita Stwosza – Pozdrowienie Anielskie z 1517 r.
2 Na prawym marginesie: kościół św. Wawrzyńca.
3 Na prawym marginesie: osobliwości jego.
4 Właściwie: officium – codzienna modlitwa obowiązująca duchownych (łac.).



425424

dźwigające, z kamienia wyrobione, idą z boku filaru schody, a wyżej jest ta-
bernakulum, to nie jest używane, ale konserwować muszą i godna rzecz jest 
dla osobliwej roboty. W środku prawie kościoła mensa, na niej krucyfiks i 
lichtarze z świecami stoją. Przy tym co dzień odprawują mszę, o godzinie pią-
tej z rana. Na cmentarzu na ścianie kościelnej czyli zakrystii (w której takoż 
jest ołtarz) wisi obraz Św. Trójcy, ale zamknięty na kłódkę. W prezbiterium 
pulpity stoją. Pozytyw jest, czasu mszy na nim grają, chór też odprawują. Po 
jedenastej do domu powrócili (2 zł, 12 gr.). Ludziom zapomniano strawne 
płacić, aż do dziś (10 zł). Posłano do p. Wilt po taksę tych wybranych rzeczy, 
ale wiele otaksował pretendując osiemset dziesięć złotych. Odłączono po-
tem niektóre rzeczy, a za resztę dawano złotych sto osiemdziesiąt, ale chciał 
trzysta ostatnim słowem. Kazano starać się jeszcze piątego konia, przypro-
wadzono trzech, jeden był stary a drogi, drugie też nie zdawały się. Wizyty 
takoż mieliśmy dziś. Krawiec wieczorem pelerynę przyniósł (8 zł, 28 gr.). 
Deszcz kilku nawrotami padał.

20  SIERPNIA 1780 , NIEDZIELA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Z rana o piątej znowu duży deszcz padał więcej godziny, po-
tem drobny, o ósmej ustał, cały dzień pochmurny był i chłodny. Do kościoła 
po dziesiątej pojechali (2 zł), po obiedzie wizyty mieli, po ulicach zaś mało 
ludzi chodziło, że było chłodno. Rzeczy do układania rozporządzono. Żyd 
znowu nadszedł. Kordelas1 kupiono osadzony petryfikowanym drzewem i 
dwa małe pierścionki (200 zł).

21  SIERPNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wypogodziło się i słońce świeciło. Rano wóz reperować ka-
zano, takoż ligar i inne rzeczy koło karety, jednemu kowalowi co kuł muły 
jeszcze dopłacono (1 zł), takoż kupiono smarowidła do karety i bryki więcej 
sześćdziesiąt cztery funtów, to smarowidło jest zielone jak mydło, lepsze jak 

1 Kordelas – długi prosty lub zakrzywiony nóż myśliwski służący do skłuwania i patroszenia 
upolowanej zwierzyny.

smoła, nie ciecze z kół, funt kosztuje groszy dziesięć. Z baryłkami kosztowa-
ło (23 zł, 10 gr.). [k. 132 v] Konia piątego przyprowadzono, za tego dano z 
chomątem (160 zł). Duży koń i w ciele dobrym, tylko że przystary. Układano 
rzeczy po południe, mając pakować na brykę, kupiono parę strusich jajec 
(12 zł), dość drogo, na drogę też szampańskiego wina à złotych trzy, groszy 
dwadzieścia, burgundzkiego złotych jeden, groszy osiemnaście, gruszek i na 
wety (11 zł, 4 gr.), octu winnego masa groszy dwanaście, oliwy de Provans 
11 złotych, groszy dwa (2 zł, 6 gr.). Po obiedzie pojechali do p. Matti, a po-
tem byli na komedii, wcale śmiesznej i krytycznej. Nie widać nic tylko sześć 
półmisków. Ludzi też zebrało się dość wiele, trwała aż do wpół do dziewią-
tej, że już późno było, audytorium darowało balet i rozeszli się (6 zł). P. von 
Haller odprowadził do domu.

22  SIERPNIA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano powstawano. Dzień był pogodny, ułożono pościele i 
rzeczy wszystkie, większe już wczoraj kufry i rzeczy włożono na brykę, dziś 
resztę rzeczy. Porachowano się z gospodarzem za trzydzieści siedem dni, tak 
do stajni, jako też stancję i inne brane rzeczy (529 zł), ludziom zaś ledwie 
opłacić się można było akomodacji (26 zł). Przybył też z kartą od komedii 
na pożegnanie, żeby co wziął, chłopcu też po trzy razy dano, co przepro-
wadzał przez kamienice (4 zł, 12 gr.). Człowiekowi, co pomagał przez ten 
czas w stajni, teraz miał przyprowadzić, aby wyprawili się mały zapłacono 
(32 zł), takoż wzięto człowieka do koni (1 zł). Rzemieślnikom różnym po-
dług danego regestru przez p. sekretarza wypłacono (93 zł, 6 gr.). Poże-
gnawszy się w kompanii wyjechali wpół do jedenastej, ostrzegłszy z rana 
listownie w Buch1 we wsi gospodarza austerii, żeby gotowano obiad. Na 
wyjezdnym jak na jakie widowisko zebrała się ludzi gromada i wielu aż za 
miasto przeprowadzili. Przez ten czas, jeżeli co opuszczono względem mia-
sta Nirmberga2, dodaje się.

1 Bruck – obecnie część miasta Erlangen obejmująca jego południowe obrzeża.
2 Norymberga (niem. Nürnberg) – miasto w Niemczech, położone u zbiegu rzek Pegnitz i Red-
nitz, gospodarcza i kulturalna stolica Frankonii, drugie co do wielkości miasto w Bawarii.
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Opisanie  N iremberga1

To miasto leży między piaskami i z tej strony jak przyjechali-
śmy są nieużyte, z drugich zaś są pola, ogrody i pola warzywem zasiewane. 
Samo miasto jest wesołe, że kamienice są piękne i malowanie je zdobi, w 
oknach wypustki jak ganeczki. Jest długie na kroków 2468, a szerokie 1836 
lub trochę więcej. Wkoło miasta na dobrą milę ufortyfikowanie jego jest, że 
ma murowaną z dwóch stron fosę i te mury wychodzą, wyższy od miasta, 
a drugi niższy. W wyższym murze różnej wielkości są wieże 383, w niektó-
rych stoją w górze armaty, osobliwie przy bramach na wieżach, a na drugich 
miejsca, gdzie stać mają. Ulic będzie na pięćset, a domów osiem tysięcy, ulice 
obszerne, czyste, rzeka Pegnitz2 przez miasto płynie i dzieli na dwie części. 
Na tej rzece jest mostów sześć murowanych, a jeden drewniany. Rynków ra-
chuję osiem: Wain mark, Milchmark, Gilgenhoff, Salcmark, Barfasser, Konr-
mark, Kartheuser i S. Elizabet. Kilka jest pięknych fontann wytryskujących 
wodę, z kamienia robione, studni wiele, po ulicach kamieniem obmurowane 
i głębokie. Katolicki kościół jeden i mizerny, jak opisano. Nazywają niemiec-
kim domem, gdyż prócz kościoła jest wiele zabudowania, gdzie trzech księży 
mieszka. Szpital ten teraz w nowy murują, a dawny rozrzucą, obszerniejszy 
kościół murować będą. [k. 133] Nie mogą być drzwi kościelne na ulicę, ale 
murem obwiedzione być muszą. Mieszkają też inni ludzie, pan też mający 
inspekcję mieszka dużą mając rezydencję. Ogród piękny z dostatkiem drze-
wek pomarańczowych i cytrynowych. Prócz tego inne zabudowania. Chrzest 
ani ślub księża nasi dać nie mogą, chyba tym, co na jurysdyce mieszkają. 
Wyłączona też jest poczta, że nie należy do predykantów, to jest cesarska i 
katolicy są. Kalwińskiego nie ma kościoła żadnego, ale w domu na przedmie-
ściu nabożeństwo odprawują. Żydów nie ma w mieście, opłacać się muszą 
wchodzący do miasta, a nocować nie może. siedemnaście kościołów jest 
wszystkich, ministrów przeszło czterdziestu, gdzie przedtem był Panieński 

1 Na prawym marginesie: Opisanie Niremberga.
2 Pegnitz – rzeka w Niemczech, we Farnkonii (należącej do Bawarii), źródło rzeki znajduje się 
w Szwajcarii Frankońskiej, niedaleko miasta Pegnitz, ujście znajduje się koło miejscowości Fürth, 
Pegnitz płynie w obrębie pasma górskiego zwanego Szwajcarią Frankońską.

zakonnic klasztor i kościół, teraz jest szpital, ogród jeszcze nazywają Pa-
nieńskim Ogrodem. Dwa ma przedmieścia, jedno nazywa się Wird1, drugie 
Gostenhoff2. Werbunki też są, cesarski, pruski. Ludzie czysto się noszą, ale 
niemodnie. Jest najwięcej rzemieślnicy, ci robotą się zabawiają należycie, a 
niremberscy szlachta rano zabawieni swoimi urzędami, po południu zaś do 
ogrodów jadą swoich lub najętych za miasto. Uczt żadnych nie czynią, chyba 
krewni między sobą. Jest też wielki w mieście browar3, musi być publiczny, 
gdzie słody i piwo robią, wielkie zabudowanie z kamieni ciosanych. Tandet 
z różnymi rzeczami wiele jest, osobliwie w sobotę. Lubo prócz tego czasu 
targów bywają jak to we wtorek, czwartek i w sobotę, wtedy wszystkiego 
przywożą dostatkiem. Zwierzyna niedroga, jeleniego mięsa po cztery gro-
sze funt, to jednak aż za przymówką w naszej austerii dawano po kilka razy, 
gdyż ta była partykularna, gdzie najwięcej furmani tylko stawali. Zachwala-
no austerię Pod Kurem Czerwonym, niedaleko poczty, gdyż druga auste-
ria była Pod Czerwonym Kurem niedaleko nas, ale i ta była partykularna. 
Druga też sławna pod znakiem Gorzkie Drzewo nazwanym. Te miały być 
wygodne. Między murami w wałach są miejscami ogrody zasadzone ku-
chennymi rzeczami, drugie drzewem owocowym. W jednym miejscu długim 
drzewa ułożone takoż JMC p. Hallera zwierzyńczyk, tak że użyte miejsca są, 
jako też w górnych miejscach. Za murem podniesionym od wałów i drugim 
stojącym są ogródki w górze. Miejscami domeczki, altanki etc. Zamek4 na 
górze wysokiej stoi na skale murowanej, gdzie najstarszy patrycjusz, nazwany 
kasztelanem, zawsze mieszka w osobnej jednak rezydencji, nie w tej, gdzie 
cesarska jest i była rezydencja. Prócz wyrażonych ekspensów jeszcze circiter 

1 Wöhrd – byłe przedmieście Norymbergi, położone na wschód od centrum Norymbergi, od 5 
listoapada 1825 roku wchodzi w skład powiatu Norymberga, dystrykt 5 – Oststadt.
2 Gostenhof  – dzielnica mista Norymbergi, położona na południowy – zachód od centrum 
miasta, powiat Norymberga, dystrykt – 4.
3 Być może browar Altstadthof  mieszczący się w piwnicach przy kościele pw. św. Sabalda.
4 Zamek w Norymberdze (Nürnberger Burg) – zamek położony na skale na północ od histo-
rycznego centrum miasta. Najstarsza część zamku wybudowana została w XI wieku, w XII wieku 
zamek został rozbudowany, a w kolejnych latach wielkokrotnie przebudowywany. Na kompleks 
zamkowy składają się z zamek cesarski (Kaiserburg) zamek burgrabiego (Burggrafenburg) i zamek 
miejski (Städtische Burganlage). Zamek został uszkodzony w czasie II wojny światowej, następnie 
odbudowany.
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wydano jak to za pranie, cukier, kawę, śmietanę, piwo etc. etc. (50 zł). Rano 
jadąc po dziewiątej bramą nową nazwaną w prawo udali się, gdzie też trochę 
ciagną się ogrody przez wioskę. Dalej przejechali drogą robioną polami, z 
których jeszcze zbierali jarzynę i orali. [k. 133v] Stanęli wpół do dwunastej, 
ale że gospodarza list nie zastał, obiadu też gotowego nie znaleźli, aż wpół 
do drugiej. Dano na osób dwanaście, ale zupą podzielić się, toż samo sztu-
ką mięsa nie można było, kalafiory, przyprawione kurczęta, parę gęsi, gdy 
nasze wety dano i już zjedli, przyniesiono kurczęta pieczone, ale jeść ich nie 
chciano, a domagał się zapłaty, więc rozdano je, a parę wzięto. Muzykanci 
byli w tej austerii, zebrali się, na harfie, klarnetach, skrzypcach, basetli1 grali 
cały czas, jak jeść zaczęto. W sali przy ogrodzie jedliśmy, wino, a po obiedzie 
ponsz pili. Obiad kosztował (32 zł). Furmana najęto do tego miejsca z ka-
retą, muzykantom i innym rozdano (10 zł). Wyjechali już o piątej, my swoją 
drogą, odprowadzających zostawili. Zaraz polami jechali, miejscami jeszcze 
prosa w polu były. Jechali piaskami, z początku niewielkie, aż minąwszy 
wieś, gdzie za drogę płacono, jako też z Norymberga na trzech miejscach, 
zapłacono (1 zł, 6 gr.). Za tą wsią większe nastąpiły piaski i kolej głęboka. 
Lasem małym jechali, potem w pola przybyli tymi aż do miasta Erlang2. 
Sławne to miejsce czyli znajome przesławnego gazetarza. Jest w mieście 
akademia3. Miasto gustownie zabudowane, kamienice niezbyt wysokie, ale 
duże, ulice szerokie, środkiem idzie ulica, a krzyżowe w równości szerokie, 
równe. Nie jest miasto szerokie, ale długie, dzieli się na nowe miasto i stare. 
Te założyli kalwini z Francji wypędzeni, otrzymawszy przywilej4, aby żadnej 
[s] kościół katolicki nie było wolno budować. Mają kościół duży, drugi ko-

1 Basetla – instrument smyczkowy, który swym kształtem przypomina wiolonczelę. Jest to in-
strument ludowy o niskiej skali, mały kontrabas.
2 Erlangen – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Środkowa Frankonia, w regionie Industrieregion Mittelfranken. Siedziba powiatu Erlangen-Höch-
stadt, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzekami Schwabach i Regnitz. Razem z miastami No-
rymberga i Fürth tworzy region metropolitarny Norymberga.
3 Akademia w Erlangen – w 1743 roku do Erlangen przeniesiono założony w 1742 roku w Bayreuth 
Uniwersytet (obecnie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).Uczelnię przeniesiono ze 
względu na wyjątkowo nieprzychylny stosunek miejscowej ludności. W Erlengen istnieje do dziś.
4 Margrabia Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth po 1685 roku zaoferował wygnanym z 
Francji Hugenotom możliwość zbudowania nowego miasta – Erlanger Neustadt i właśnego kościoła.

ściół kalwiński1 jest niemiecki na nowym mieście, ale bez wieży, luterski zaś 
z wieżą2. Margrafowa wdowa mieszka, ale teraz jej nie było. W Spa3 znajdo-
wać się miała, gdzie król szwedzki wody używając takoż znajdować się miał. 
Stanęliśmy w austerii sławnej Pod Wielorybą u p. Tussieri i dwa pokoje za-
jęli. Austeria obszerna na trzydzieści mająca pokojów. Podwórze obszerne. 
Za nocleg zapłacono od pokojów złotych cztery, owies meca po złotych 
jeden, z podarunkami (20 zł). Cybant4 kazano do koła karcianego zrobić, 
dla którego aż do dziewiątej godziny z rana czekać trzeba było (1 zł, 6 gr.).

23  SIERPNIA 1780 , ŚRODA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był pogodny. Przed wyjazdem jeszcze kupiono podróż-
ny kapelusz, ciemną morderę (6 zł). Przez ulicę znowu długą jechali. Staliśmy 
przy starym rynku przy kościele, teraz znowu przez nowy rynek przejechali, 
gdzie kuchenne rzeczy i groszki sprzedawali (15 gr.). Ulice poprzeczne wcale 
równe i szerokie szły. Założenie wcale piękne, kamienice też prawie większa 
połowa, że równe były. Wyjechawszy za bramę piaski zaczęły się, po pra-
wej stronie góra ciągła była zasadzona różnym drzewem i różnie rozrzuco-
ne małe domeczki piękny czyniły widok. Wczoraj jadąc do Erlang bez liści 
drzewa w lesie były, rozumiano, że wypalił się las, ale to grad wielki wszyskie 
poobijał liście. [k. 134] Po lewej stronie łąki mieliśmy dziś, gdzie też rzeka 
szła, na tej koła podnoszące wodę na łąki w wielu miejscach były. Dojechaw-
szy do młynów, że piasek był górą duży, którędy bryka poszła, rozumiał z 
karetą jadący, że dołem pojechał, udał się tedy, że nie było dużo piasku, ale 
wąska droga była do młynów, trochę ciasno, ale niedaleko było, że wyjechali 
do drogi, a że jeszcze nastąpiły piaski, niektórzy piechotą poszli dla ulżenia.  

1 Być może Hugenottenkirche – kościół kalwiński w Erlangen wybudowany w latach 1686 – 
1693, wieża kościoła dobudowana została jednak czterdzieści lat później w latach 1732–1736.
2 Być może ewangelicki kościół pw. św. Piotra i Pawła w Erlangen – kościół w stylu romańskim 
pochodził z XI wieku, następny w stylu gtyckim z przełomu XIV i XV wieku. W XVI wieku prze-
jęty przez ewangelików. 
3 Spa – miasto w Belgii, w prowincji Liège, jest położone w dolinie pomiędzy wzgórzami będą-
cymi częścią Ardenów. Słynne z leczniczych gorących źródeł, było znanym uzdrowiskiem już od 
XIV wieku. Od nazwy miasta przyjął się w języku angielskim termin spa jako ogólne określenie 
kurortu z wodami leczniczymi lub lecznictwa przy użyciu wody
4 Cybant – obejma zaciskowa zazwyczaj w kształcie litery U.
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Za rzeką była wieś z kościołem, my zaś polami jechali aż do Baiersdorff1. 
Jest to targowa wieś, domostwa na dwa piętra mająca, rzemieślników i Ży-
dów wielu mieszkało, a że już było blisko południa dla obiadu i popasywali 
w austerii pod znakiem Miejski Dwór, gdzie Żydzi przynieśli czapraki złotem 
wyszywane, nowe na sprzedaż, ale że nam nie były potrzebne, nie kupiono. 
W tym miejscu tenże Żyd fabrykował. Ta wieś do domu brandenburskie-
go2 należąca jest. Obstalowano obiad od osoby groszy dwadzieścia cztery. 
W tejże samej austerii robili piwo. Był browar, czop czworograniasty i miałki,  
z którego zaraz do piwnicy puszczano w beczki piwo. O drugiej godzinie 
zapłaciwszy (11 zł) wyjechali wziąwszy tak do bryki jako karety forszpan. Od 
konia groszy dwadzieścia cztery zgodzono, a cztery wzięto. Zaraz w szeroką 
drogę wjechali, ale piaski duże były, w stronach opodal góry lubo niewielkie 
pokazały się. Na lewej ręce stał folwark, kilka też wsi po stronach widzia-
no, rzeka ta sama Pegnic szła, przez tę duży most kamienny przejechali, za 
którym stał krzyż, zaraz poznano, że tu musi być granica i kraj katolicki, już 
to należało do bamberskiego biskupstwa. Kamienie ułożone były, zaczęto 
drogę robić. Polami jechali, potem długim po kilka razy brodem. Z karetą w 
górkę wyjechali, mijając jeden bród, gdzie człowiek dopominał się, będący na 
tej drodze o zapłatę, że tędy jechać nie wolno, ale się zaspokoił. Potem przy-
byli do miasteczka Forchame3, to było ufortyfikowane dość dobrymi murami 
i fosą, niemałe też było, ale kamienice najwięcej pruskim murem budowane, 
żołnierze stali, nad którymi oberszt miał komendę, a nad cywilnymi prezy-
dent. Droga w mieście mizerna musi być, że rzeka wylewa, mokre błoto było. 
Kramy stawiali, jutro jarmark następował. Forszpan powracał z tego miejsca, 
a że natrafił się człowiek powracający z parą koni na to miejsce, gdzie na noc 
ciągnąć mieliśmy, tego za złotych jeden zgodzono (3 zł, 6 gr.) i przyprzężono 
do karety. Wyjechawszy za miasto znowu szeroko było polami. Na prawej 
stronie miedzy lasami, na górze stoi zamek duży biskupi, kiedy bywa na polo-

1 Baiersdorf  – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Środkowa Frankonia, w powiecie 
Erlangen-Höchstadt, nad rzeką Regnitz i kanałem Men-Dunaj.
2 Nadpisane słowo nieczytelne, [?] szweyk. 
3 Forchheim – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, siedziba powiatu 
Forchheim, w Okręgu Metropolitarnym Norymbergi, nad ujściem Wiesent do Regnitz i nad kana-
łem Men-Dunaj.

waniu, w nim kilka niedziel mieszka. Piaski tak wielkie nie były już w polach, 
jak we Włoszech. Owocowe drzewka miejscami rzędami sadzone były, ale 
wina nie było. Na jednej górze zdawało się, że winnica była. W polach jeszcze 
proso stało i zielenina jako buraki, rzepa, kapusta, marchew, jakiś mały gro-
szek, który jeszcze nie kwitł. W kilku miejscach owies, ale mizerny, ledwie, 
żeby nasienie wróciło się. Potem przybyli, gdzie tylko dwie są karczmy. W 
pierwszej stanęli, ale za mostem była lepsza i wygodniejsza. Potem poznano, 
gdy się rozlokowali. Piwo jednak z drugiej brano, tu mizerne było (15 zł).

24  SIERPNIA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy wyjechali kwadrans na ósmą. Szeroką takoż 
drogą, piasku nie było dużego. Polami szła, gdzie w polach takoż drzewka 
sadzone były. Równina niemała, gdzie po stronach wsie biły widziane, a za 
nimi górki. Pogoda była, [k. 134 v] ale wiatr trochę chłodził i kurzawę spę-
dzał. Przejechawszy małą wioskę, znowu w lewo udali się polami, po stro-
nach wsie, aż przybyli do Najzes1 wsi, ta dobrze zabudowana, gdzie i Żydzi 
mieszkają. W tej wsi kościół duży i dobrze ozdobiony. Księdza nie zastali, 
odjechał do tegoż miasteczka na jarmark, w którym wczoraj byliśmy. Jednak 
do mszy było wszystko. Tę odprawiwszy i wysłuchawszy, dalej pojechali. 
Znowu polami, ale piaski większe poczęły się, dojechawszy do dębiny pa-
stuch, aby co dostał wytrąbywał na długiej trąbie, dano oraz i w kościele, z 
tym uczyniło (13 gr.). Mieli popasywać dojechawszy do pierwszej austerii, 
ale zjechali z drogi i lasem czas niemały, aż widzieć było miasto Bamberg2. 
A na górze stary Bamberg, gdzie wieża duża stoi. Wjechali na drogę robioną, 
z piasków dużych i lasu wyjechawszy, przedmieście długie pruskim zabudo-
wane murem, gdzie w austerii mieli popasywać, ale nie miał sporządzonego 
nic do jedzenia, za czym wjechali w miasto, w bliskości bramy stanęli w au-
sterii Pod Lipą, gdzie wprędce obiad dano i zająca pieczonego. Po obiedzie 

1 Neuses ad Regnitz – wieś w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powiecie 
Forchheim.
2 Bamberg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Górna Frankonia, siedziba regionu Oberfranken-West oraz powiatu Bamberg, chociaż do niego nie 
należy. Leży nad rzeką Regnitz, która w odległości ok. 7 km od centrum miasta dwoma ramionami 
uchodzi do Menu.
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szukano w mieście austerii, gdyż i to było przedmieście i dobrze zabudowa-
ne, wiele austerii pod różnymi znakami. Długa ulica, kilkaset domów, z tej 
prosto jadącej w lewo szedł most piękny murowany na rzece Legniez1 jak 
balkon murowany, pięć statui stało, Podniesienia Krzyża Świętego w środku 
z jednej strony, z drugiej św. Jerzego dobrą robotą. Za tym mostem odwach 
i ulica ciągnęła się, aż do rynku, w tej ulicy akademia2 i jej kościół, szpital3 
też duży z kościołem. W rynku duży kościół po Jezuitach4, za tym znowu 
drugi był rynek i fontanna, gdzie duża statua Neptuna, dalej jedna ulica 
szła w lewo, aż do bramy jednej, a w prawo na drugi most kamienny takoż 
piękny, gdzie takoż szła rzeka, a ta część miasta była jak na wyspie. Przy 
moście tym ratusz5 z prawej ręki, a z lewej duża kamienica, gdzie publiczne 
sprawowali interesy. Do tego, że z drugiej strony oblewała woda, był most 
drewniany. Z mostu kamiennego ciągnęła się ulica, aż do zamku, gdzie też 
kościół był katedralny. W mieście samym tylko szynkowne były austerie, 
po ulicach ku bramom idących czegoż [s] nie dostawało, albo zajechać pod 
pokrycie z bryką nie można było, albo stajnie nie próżne, małe, pokoje nie 
na ulice. Pod Jednorożcem na tym samym przedmieściu, gdzie staliśmy, była 
wygodna. Za dzień, za trzy stancje chciano złotych cztery, groszy piętnaście. 
Ta tylko wygodna była. Tylko że nie była w mieście, tylko na tymże samym 
przedmieściu, w tej samej austerii pod Lipą i trzy zabrali pokoje. Zgodzili też 
stajnię po złotych jeden, mecę owsa, za dzień siana groszy dziesięć.

1 Regnitz – rzeka w Niemczech, lewy dopływ Menu o dł. 58 km. Powstaje z połączenia rzek 
Pegnitz i Rednitz w pobliżu Fürth i wpływa do Menu kilka kilometrów na północ od Bambergu.
2 W 1007 król Henryk II założył w Bambergu biskupstwo, przy którym w XI wieku powsta-
ła szkoła przykatedralna. Nauczali w niej wybitni humaniści europejskiego średniowiecza, m.in. 
Durand z Leodium, William z Ebersbergu i Ezzo z Bambergu. W 1647 szkołę przekształcono w 
Akademię Ottona, a w 1773 w istniejący do dziś uniwersytet.
3 Szpital św. Elżbiety w Bambergu – wybudowany w 1330 roku wraz z kaplicą szpitalną, wyko-
rzystywanyod XVIII wieku także jako jednen z budynków Uniwersytetu.
4 Kościół pojezuicki – Jezuici sprowadzeni zostali do Bambergu w 1611 roku, przejęli zabu-
dowania zakonu karmelitańskiego – klasztor i kościół pw. św. Marcina z 1248 roku. W 1686 roku 
rozpoczęto budowę nowego kościoła Dzieciątka Jezus w miejscu starego kościoła św. Marcina, 
którą ukończono w 1693 roku. W 1696 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę kolegium 
jezuickiego. Zakon poddany został sekularyzacji w 1804 roku.
5 Ratusz w Bambergu – znajdujący się na wyspie na rzece Regnitz po raz pierwszy wspomniany w 
1387 roku, przebudowany w stylu gotyckim w latach 1461–1467, następnie przebudowany w stylu 
baroku i rokoko w latach 1744 i 1756.

25  SIERPNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Usłyszawszy, że dziś ma przyjechać książę JMC biskup z Wirc-
burga i miał też być Seehoffie1 w letnim pałacu, godzina drogi od Bamber-
gu2, dla widzenia tego miejsca uprzedzić umyślili, póki sam nie będzie się 
znajdował. Pojechaliśmy z rana karetą i końmi od bryki. Też same przedmie-
ście całe przejechali, aż za bramę, gdzie jeszcze budynki ciągnęły się i kościo-
ły dwa były przy końcu. [k. 135] W prawo robioną drogą pojechali polami, w 
tych tylko kuchenne rzeczy siane i sadzone były, cebula, marchew, pietruszka, 
kalarepa, buraki, kapusta, etc. etc. Obszerności wielkiej dalej pola zbożem 
zasiewane. Przed lasem jezioro po lewej stronie i zaczęła się wysadzona dro-
ga kasztanami. W perspektywie pokazał się pałac, dalej jadąc znowu drugie 
jezioro po prawej ręce, gdzie łabędzie były i dzikich kaczek wielka moc. Do-
jechali potem ku ogrodowi, gdzie brama była, przy niej z każdej strony poko-
je, z lewej odwach, kiedy książę będzie. Dalej ciągnie się ogród z szpalerami 
różnie sadzonymi. W środku ogrodu pałac czworograniasty, facjatą do mia-
sta, gdzie przez las wycięta perspektywa. W ogrodzie przed facjatą fontanny, 
kaskady ciągną się po kilku kondygnacjach w różne figury przyozdobione 
nieopisanym sposobem piękne i długie w różnych kolorach kamienie, duże i 
małe kaskady różne, grająca woda, wspaniałość wielką sprawuje i oko ukon-
tentować w prędkim czasie nie może i wyobrażenia uczynić. Ulice szerokie, 
różnie prowadzone za palisadami, jak stawy robione, gdzie kaczek moc pły-
wa. Za tymi łąka, prosto przy lesie murowane jak ruiny altany na daleko pre-
zentujące się. Z lewej strony takoż daleka łąka, w końcu też arkady, w środku 
duża arkada, na górze zaś dwieście ludzi zmieścić się może. To miejsce jest, 
gdzie zwierza przepędzają, kiedy jest polowanie. Przybył tymczasem ogrodnik 

1 Seehof  – pałac biskupów pod Bambergiem, został wybudowany w latach 1687–1696 jako let-
nia rezydencja biskupów bamberskich, w latach 1757–1779 zalożono otaczający pałac ogród w 
formie labiryntu. Obecnie pałac znajduje się w obrębie gminy Memmelsdorf  (gmina w Niemczech, 
w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powiecie Bamberg, w Szwajcarii Frankońskiej), około 
pięć kilometrów na wschód od Bambergu.
2 Bamberg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji 
Górna Frankonia, siedziba regionu Oberfranken-West oraz powiatu Bamberg, chociaż do niego nie 
należy. Leży nad rzeką Regnitz, która w odległości ok. 7 km od centrum miasta dwoma ramionami 
uchodzi do Menu.
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i kazał zaprząc kolaskę, którą na polowanie książę używa. Na przodzie jest 
jak półkrytek, a środkiem na trzy osoby jak kanapa. Usiedliśmy i po ogrodzie 
nas prowadził. Po jednej stronie wjechaliśmy do labiryntu dużego, gdyż tą 
kiszką w nim wygodnie można było jechać. W tym różne altanki, fontanny, 
różne statuy, arkady stawione były. Szpalery co raz z innego drzewa, między 
tymi jak kwatery owocowe drzewa, łączki, zagraniczne drzewa, jedna chiń-
ska altana, jedna z różnych i pięknych muszli wykładana drzwi szklane mają-
ca, lustra wisiały takoż, z różnego i dobieranego koloru muszli składane róż-
ne floresy, osoby robione gustownie. Nasycić się nie było można widokiem.  
W tym labiryncie więcej godziny jeździli, zawsze odmienny mając widok. Po-
tem przejechali ulicę przy figarni, czyli oranżerii. Cytrynowe drzewa były, 
niektóre i duże, i grube, sztuk wszystkich 1678. Te porządnie ustawione w 
ogrodzie na dwóch kondygnacjach i w różnych miejscach ogrodu. Statui też 
różnych było dostatkiem. Potem ogrodnik zaprosił na obiad, który dobry dał, 
był też przyprawiony żurek, te w piątek w tych krajach jadali. Po obiedzie ogro-
dową kolaską, w której wcale niskie koła i szerokie są, pojechaliśmy do pałacu, 
przy tym kwatery kwiatami, oranżerią, figurami przyozdobione. W środku jest 
dziedziniec, a wkoło idą pokoje. W sieniach jak na dole, tak i w górze peł-
no poprzybijano zrobionych jeleni, głów z prawdziwymi rogami i napisem, 
przez którego księcia zabity był, którego czasu i gdzie. Pokoje meblowane, w 
jednym pokazywano figurki, które suknie zrobione miały z drobniuteńkich 
ślimaczków dobieranych. Na dole na dziedzińcu stała mała kolaseczka za ko-
niem drewnianym jak morskim, na której siedząc, cuglami kierować i jechać 
samemu można było. [k. 135 v] Potem pojechali do bażantarni. Ta obszerna 
była, wysokim murem otoczona, w środku dla strzelca piękne pomieszkanie. 
Starych bażantów nie widzieli, po krzakach pochowali się, ale młodych bardzo 
wiele. Od bramy, gdzie żelazne z kraty drzwi były, ciągnęła się perspektywa 
do mieszkania strzelca. Potem jeszcze jeździli po ogrodzie i karecie kazano 
przyjść, która stała w bliskiej wiosce, a niżeli nadeszła, byliśmy w ogrodowej 
salce, w której trzy pokoje były malowaniem różnym przyozdobione. W oran-
żerii było też miejsce, gdzie opery odprawiały się. Za nieboszczyka księcia, 
który też wiele rzeczy porobił i restaurował, będąc kochający wszystkiego, 
teraźniejszy tylko konserwuje, ale upodobania w niczym nie ma. Kareta na-

deszła, przez ogród przejechaliśmy do lasu, czyli na tę łąkę pojechali, gdzie 
stoją przy lesie arkady i duża altana. Kiedy bywało polowanie, każdy zwierz 
tymi arkadami przechodzić musiał. Po stronach były drewniane porobione 
jak altanki, gdzie stali strzelający. Był też mały zwierzyniec, strzelec chowaną 
przyprowadził łanię, tę chlebem karmiliśmy, z ręki brała, wcale nie dzika. 
Potem lasem nas prowadzono do miejsca, gdzie w zimie karmią dziki. Jest 
altana zrobiona i od okienka idzie szeroka ścieżka, po stronach gęstwina, że 
dziki nią przechodzić muszą, wtedy chcąc, strzelać można. Dalej potem la-
sem jadąc wkoło jeziora przyjechali na tę drogę, którą przyjechali. Po siódmej 
godzinie powrócili do domu. Kosztowała ta promenada (45 zł, 6 gr.).

26  SIERPNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień takoż był pogodny i gorący. Rano najęto karetę, ta wcale 
była mizerna, lepszej dostać nie było można. Pojechali do miasta przez most 
ten piękny do kościoła pojezuickiego. Ten duży był, ale strukturą staroświec-
ką, w samym rynku stał. Potem do ogrodu książęcego pojechali, przez drugi 
most przejechawszy na lewej stronie przez drewniany. Ten ogród nie jest 
wielki, każdemu wejście jest wolne. Ma fontanny, szpalery wysokie, ciemną 
ulicę jedną takoż szeroką, rzeczka przez ogród idzie ciosowym obmurowa-
na kamieniem. Jedna z wysokim szpalerem ulica jest, długości kroków 267, 
ta jest najdłuższa, drugie krótkie, nie jest równy. Oranżeria takoż wielka, ale 
niezbyt grube drzewa, kwiaty i zioła zagraniczne. Potem pojechali do ko-
ścioła katedralnego1, gdzie ciała leżą świętych Henryka cesarza i Kunegundy 
panny, żony jego. Ci fundowali biskupstwo roku 1006. Kościół jest duży, 
w jednym i drugim końcu stalle2 są, gdzie chór odprawują, od przyjścia jak 
środku grób stoi świętych Henryka i Kunegundy, za kratą żelazną wyżej, a 
na dole jest ołtarz. Na filarze wysoko niedaleko grobu siedzi osoba na koniu. 
Mówią, że to Stefan, król węgierski, ten będąc jak fundowano ten kościół,  

1 Katedra romańska w Bambergu p. w. św. Piotra i św. Jerzego przed 1112 rokiem przebudowana 
została w stylu gotyckim. Znajdują się w niej m.in. rzeźba Jeździec bamberski, pierwsza monumen-
talna statua konna od czasów antyku, grobowiec papieża Klemensa II oraz ołtarz Wita Stwosza.
2 Stalle – drewniane lub kamienne ławy ustawione w prezbiteriach kościołów oraz katedry prze-
znaczone dla duchowieństwa.
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a na tym miejscu jeszcze tak wysoka góra była, jak teraz stoi. Tę zniesiono. 
W tej stronie pod murem jest gród, gdzie książęta biskupi chowają się. W 
tym na dole widzieć studnię. Naprzeciw jest wielki ołtarz, takoż chór ten 
jest wspanialszy. W środku kościoła jest loża biskupia przy ambonie. Epi-
tafiów bardzo wiele biskupów po ścianach i kościelnych filarach. Przy za-
krystii, [k. 136] w lewej stronie będącej, jest jak kościółek, ołtarze trzy, gdzie 
kanonicy swój gród mają, po ścianach brązowe dawnych są wyobrażenia, 
jak obficie formują, teraźniejszych takoż epitafia. Ten kościół nazywają św. 
Jerzego, przy którym zamek biskupi1 jest. Ta góra, na której kościół i za-
mek jest, Petersburg nazywa się. Potem pojechaliśmy na górę przy mieście 
Minschberg2, gdzie wspaniały klasztor księży Benedyktynów3, kościół duży, 
światły. Przed chórem ołtarz stoi i grób jest św. Ottona biskupa, jeszcze za 
Henryka II cesarza. Za tym chór jest zakonny, wcale wspaniały, snycerską 
robotą, różnym drzewem wykładany i pozłacany. W zakrystii pokazywano 
agendę tegoż świętego biskupa charakterem staroświeckim na pergaminie, 
pastorał, który jemu cesarstwo darowali, dwie małe korony z pereł i kamieni. 
Te w pokoju na stole stały u św. Henryka i Kunegundy, takoż jej pasek, z któ-
rego znać było subtelność, infułę i ornaty św. Ottona, krzyżyk, który nosiła 
św. Kunegunda, ta była z domu książąt. Wiele innych obejrzawszy ciekawości 
powracali do domu (3 zł). Miasto Bamberg jest wesołe, dobrze zabudowa-
ne, kamienice piękne. Rzeka dwoma miejscami Rednik4 przechodzi, na tej w 
wielu miejscach młyny stoją. Widzieć też górę Altenburg5, gdzie był zamek i 

1 Obok katedry romańskiej w Bambergu zachowały się gotyckie domy kanoników, budynek ka-
pituły z 1731 roku, a także barokowy pałac biskupi z XVIII wieku oraz romomańskie kolegiaty św. 
Stefana konsekrowana w 1020 roku i św. Gangolfa konsekrowana w 1063 roku, kościół św. Jakuba 
z lat 1071–1109, Karmelitów z XII wieku, gotycki kościół Mariacki z 1387roku, z wnętrzem baro-
kowym, a także barokowy kościół św. Marcina. 
2 Michaelsberg, wzgórze św. Michała w Bambergu – znajduje się tu opactwo benedyktyńskie z 
1015 roku, kościół św. Michała z kaplicą grobową i relikwiarzem św. Ottona.
3 Klasztor i kościół Benedyktynów w Bambergu – romańskie opactwo benedyktyńskie z 1015 roku.
4 Regnitz – rzeka w Niemczech, lewy dopływ Menu o dł. 58 km. Powstaje z połączenia rzek 
Pegnitz i Rednitz w pobliżu Fürth i wpływa do Menu kilka kilometrów na północ od Bambergu.
5 Altenburg – zamek znajdujący się na najwyższym z siedmiu wzgórz w Bambergu, na południu, 
z widokiem na miasto. Początki zamku sięgają 1109 roku. Od 1305 roku był rezydencją biskupów 
Bambergu. W 1553 roku uelgł spaleniu, nastepnie byl wykorzystywany jako więzienie. W XIX wie-
ku został odrestaurowany.

rezydencja dawnych grafów Bamberg, ale tylko teraz jak bastion wieża stoi. 
Po obiedzie przysłano urzędników od Paliceum, jeżeli żąda JW pan widzieć 
skarb w zamkowym kościele, wszelką czynił łatwość, gdyż rano będąc pyta-
no się, jeżeli widzieć można bez wielkich zachodów, co być nie mogło, teraz 
o wyznaczenie godziny dopytywał się, ale oświadczono podziękowanie, a że 
jutro wyjechać mieli, już czasu nie było. Posłano po wino Steinwain zachwa-
lone wircburskie, ale drogie, trochę lepsze od ordynaryjnego, ale lepsze (3 zł), 
ale tej pochwały nie było godne. Wieczorem poszli na łąkę za ogródkiem tej 
austerii będącej. Ludziom strawne zapłacono (10 zł). Książę biskup wczoraj 
wieczorem przyjechał.

27  SIERPNIA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny takoż gorący. Rano byliśmy na mszy w ko-
legiacie1 tuż w bliskości będącej. Kościół duży i piękny, prezbiterium ob-
szerne i piękne, ołtarz wielki, snycerską robotą wspaniały i wyzłacany. Po 
mszy powróciwszy układać kazano po obiedzie, który też żeby wcześniej 
był nakazano, miano wyjechać. Sarnią pieczeń mieliśmy na obiedzie, a drugą 
kupiono i upieczono w drogę. Po obiedzie porachowano się z gospodarzem 
(81 zł) i przed drogą wyjechali tym samym przedmieściem, którym jechali 
do letniej biskupiej rezydencji zwanej Marywardsburg, przy wsi Seehoff2, ale 
wyjechawszy w koniec przedmieścia w lewą robioną drogę, pojechali koło 
kościołów, które widzieli przedtem. Polami szła droga robiona, koła małe-
go pałacyku, aż do dużej wsi Harsztat3, gdzie w lewo udali się na przewóz 
(1 zł, 18 gr.). Szła rzeka Main4, dwoma razami przewieźli się i pod górą z 
lewej rzeka szła, jechali, a na górze zaś winnice zapoczęły się i dalej ciągnęły.  

1 Kościół katedralny w Bambergu – zob. j.w.
2 Seehof  – pałac biskupów pod Bambergiem, został wybudowany w latach 1687–1696 jako let-
nia rezydencja biskupów bamberskich, w latach 1757 – 1779 zalożono otaczający pałac ogród w 
formie labiryntu. Obecnie pałac znajduje się w obrębie gminy Memmelsdorf  (gmina w Niemczech, 
w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powiecie Bamberg, w Szwajcarii Frankońskiej), około 5 
kilometrów na wschód od Bambergu.
3 Hallstadt – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powiecie Bamberg, 
nad Menem.
4 Men (niem. Main) – rzeka w środkowych Niemczech, płynie przez Bawarię i Hesję i uchodzi do 
Renu na peryferiach Wiesbaden.
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Ludzi wielu napotykano idących i modlących się, musi być na nieszpory. 
Na tej drodze pod górą piwnica była, tylko sama, sprzedawali piwo, kazano 
stanąwszy dać (6 gr.). Nie tak dobre, jak zimne, było czarne, piwa gorzkie w 
tych krajach używano, było co białym nazywali, ale mizerne. Dalej pole było, 
po stronach za rzeką wsi kilka, niezbyt odległe widziano i my przyjechali do 
wsi dobrze zabudowanej, [k. 136 v] gdzie przed kościołem i austerią kramki 
były z cukrami i piernikiem. Ludno też było wszędzie prawie, dziwowisko 
wielkie było z mułów i osłów, w koniec wsi lub miasteczka zawsze prze-
prowadzono. Jadąc polami, gdzie drzewa różne fruktowe w polach sadzone 
były, wsie też po stronach kilka w równinie stały, przejechali znowu wieś, 
gdzie w początkach bramy stały z jednej i drugiej strony, potem przybyli do 
wsi, gdzie nocować umyślono. Stanęli przy bramie w austerii, gdzie poczta 
była i trzy stancje obrali.

28  SIERPNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano koło przednie przy karecie naprawić kazano, to trochę za-
trzymało, iż zapłaciwszy (14 zł, 24 gr.) trzydzieści pięć minut na ósmą wyjechali 
tąż bramą, którą przyjechali. Polami odprawiali podróż, góry odleglejsze były 
z prawej strony wszędzie winem zasadzone, a za rzeką góry drzewem obrosłe, 
wina żadnego nie mieli. Przybyli do wsi, gdzie jak bastion był wymurowany, 
przez most przejechali. Polami znowu za wsią niedaleko przybyli do wsi, gdzie 
zamek był duży murem otoczony i fosą, woda też oblewała ten zamek, na 
końcu duży budynek, zamiast tarcic, jak bywa, obijany tablicami kamiennymi 
czarnymi. W tych stronach kościoły, wieże i niektóre domy kryte były kamie-
niem. Znowu w pola wjechali i łąki. Dwóch w kolasce jadących jednym koniem 
napotkali, zląkł się koń mułów i poniósł ich szczęściem na łąkę. Za rzeką Main, 
która znowu zbliżyła się, widzieć było dużą wieś bez kościółka, ten osobno 
stał prawie o ćwierć mili. My polami i równiną jadąc, dwie wsie przejechaw-
szy, gdzie większa jeszcze równina otworzyła się, tylko miasteczko to było na 
górze i w mieście samym w górę jechali, ulice wąskie, bruk mizerny, kamienice 
lubo na dwa piętra, jednak mizerne. Przy drugiej bramie jedna kamienica długa 

i piękna. Tę minąwszy równiną i polami przyjechali do miasteczka Hasfurt1, 
które otoczone było murem, w jednej stronie miało górę, na której stały domo-
stwa. To miasteczko do Wircburga2 należało. W austerii stanęli, obstalowano 
obiad, a my zrazy z sarniej pieczeni przyprawiać na fajerce wzięli się. Dobry 
obiad dano, była czarna gęś gotowana, ale zrazy zabrały miejsce. Po obiedzie 
zapłaciwszy (10 zł, 20 gr.) o drugiej wyjechali. Z tej strony jak wały za bramą 
wysypane, szły w lewo dalej. Trochę pagórki były. Rzeka też w bliskości aż do 
wsi przyjechawszy i prawie przejechawszy, gdyż w środku zawracać w lewo 
wąsko było. W końcu zawrócili wracając się koło wioski brodem, a potem w 
pola wyjechali, gdzie miejscami koło pola samorodne były parkany z prawej 
ręki, a na górach winnice wszystko ciągnęły się. W polach drzewa sadzone, 
takoż wiśnie, żydowskie nazwali. Na lewej stronie za rzeką duży dwór, mię-
dzy drzewami przy wsi o czterech w rogach wieżkach stał. Mówiono, że 
pewnego szlachcica. Obszerny był. Potem w górkę udali się do wsi Tyres3 – 
gdzie obszerny i duży klasztor i kościół księży Benedyktynów4. Przejechaw-
szy [k. 137] bliżej stanęli chcąc widzieć kościół. Wyszedł na dziedziniec jeden 
ksiądz i kazał kościół otworzyć (24 gr.). Ten duży jest, wielki ołtarz marmu-
rowy, ale niedobrze polerowny. Chór też porządnie zabudowany, sufit sztuka-
terią i malowaniem ozdobiony. Organ jeden chórowy i drugi duży. Środkiem 
facjaty kościoła idzie wieża, facjata jest wcale piękna i dobrym fasonem ciągłą 
zrobiona w wieżę. Przed czterdziestu laty, dnia szóstego Februarii [6 II 1740] 
piorun uderzył, w kościele dziura jeszcze nie jest zamurowana. Ubolewał, że 
ksiądz opat nie znajduje się w klasztorze będąc w tym dniu zaproszony na so-
lenizancją. Pojechali już koło winnicy z prawej strony, z lewej pola drzewem 
zasadzone ominąwszy kilka zagonów, prawie, że mała Italia prezentowała się. 
Lubo miejscami kamienista była droga, jednak wesoła zdawała się, aż przyby-

1 Haßfurt – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, siedziba powiatu Ha-
ßberge, nad Menem
2 Würzburg – miasto w Niemczech, położone w Bawarii nad rzeką Men.
3 Theres – miejscowość i gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powie-
cie Haßberge, we wspólnocie administracyjnej Theres, nad Menem.
4 Klasztor Benedyktów i kościół p. w. św. Szczepana i św. Wita w Tyres – klasztor został założony 
w roku 1045 przez biskupa Bambergu. Klasztor został rozwiązany w 1802 roku. Po sekularyzacji 
budynek kościoła został zburzony w 1809 roku, a budynek klasztoru przerobiony na zamek.
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li do wsi Kethayn1, gdzie porządnej nie znaleźli austerii, konie ledwie mieściły 
się, a kareta i wóz na ulicy stały. O siódmej stanęli godzinie, a przy pogodnym 
dniu kwadrans na ósmą wyjechali zapłaciwszy (14 zł).

29  SIERPNIA 1780 , WTOREK

Przez wieś krętą i w górę za wieś wyjechawszy, trochę z góry 
było. Polami wszystko jechali, gdzie całe prawie różnym drzewem zasadzo-
ne były i pola te sadem bardziej zwane być mogły, gruszki, jabłka, włoskie 
orzechy, wiśniowe drzewa, prócz różnych najwięcej węgierek śliwek, lokaje 
rwali te i gruszki zbierali. Przybliżyła się znowu rzeka i pagórki z prawej stro-
ny, gdzie winnice ciągnęły się od wsi, którą przejechali, takoż bramy miała 
wjeżdżając i wyjeżdżając. Dalej przejechaliśmy minąwszy miejsce przez rze-
kę, dla minienia drogi spadzistej przybyli do wsi Szoningen2, gdzie kościół 
jest i duży zamek, amtman3 mieszka, należy do Wircburga. Przy murze zam-
ku wypuszczone winne drzewa. Wysoko dopiero liście wypuszczone czynią 
widok piękny. A przedtem jeszcze dołem jechali, a górą szły samorodne pło-
ty jak dobre szpalery niemałą drogę. Stanąwszy przy tym zamku dowiedzieli 
się, że minęli przewóz, trudno było się wracać, więc w dalszą udali się drogę. 
Przykra była, że z jednej strony rzeka Main szła z prawej, mur i droga wąska 
do zmijania miejscami była, ale stąd wesoła, że cała ta góra w prawo cała 
winem zasadzona jest, w ciągnącym się murze częste drzwi, schodki, tak jak 
miedza w polach. W jednym miejscu w arkadzie woda z gór rurami szła. 
Drugie w wielu miejscach były arkady czasu dżdżu do schronienia. Za rzeką 
też różne odmiany były widziane i sadzonego drzewa, altanki. Ta góra cała 
winem obrosła była, a na górze znać, że równina ciągnęła się, gdzie drzewa 
były. Dalej wyjechawszy z tej wąskiej drogi, udawszy się w prawo, już z oby-
dwóch stron winnice ciągnęły się, ale na karetę wąska była droga. Zawadzili 
tylko co wyjechali z góry trochę zjechawszy. Przybyli do miasta Szwaynfurt4, 

1 Gädheim – miejscowość i gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w po-
wiecie Haßberge, we wspólnocie administracyjnej Theres, nad menem.
2 Schonungen – miejscowość i gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w 
powiecie Schweinfurt, nad Menem.
3 Amtmann – urzędnik sądowy w Niemczech, feudalny tytuł administracyjny.
4 Schweinfurt – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia.

to jest ufortyfikowane, wałem, fosą i murem. Z jednej strony oblewa rzeka 
Main. Tą rzeką spływają towary do Frankufurtu, już z Bambergu chodzą 
statki tą rzeką. [k. 137 v] Przejechawszy bramę do miasta stanęli w bliskości 
w austerii, gdzie trakternik mieszkał Pod Królewską Koroną. Zgodziwszy 
od osoby dwadzieścia cztery grosze, wcześnie stanęli o godzinie dziesiątej. 
Szukano inszej stancji, chcąc kilka dni zabawić i znaleziono przy drugiej bra-
mie Pod Słońcem. Zgodzono za trzy stancje złotych dwa za dzień, owies 
meca złotych jeden, centnar1 siana złotych jeden, groszy dziesięć, od ko-
nia za stajnię groszy dwa. Jedzenie groszy piętnaście od osoby. Pod Koroną 
dwa razy prawie tyle chciano. Po obiedzie kazano zaprząc zapłaciwszy, (11 zł, 
12 gr.) jakby w dalszą drogę wyjechali. Dojeżdżając do rynku w lewo udali 
się i stanęli w tej austerii. Karetę na podwórze wciągniono z taradajką, a wóz 
stał w sieniach. Rozlokowawszy się wyszli na spacer zaraz za bramę, gdzie 
przez rzekę most jest kryty, przy którym stoi młyn duży mający kół dziesięć. 
Przez most przeszedłszy odwach stoi, a na prawo jest miejsce, gdzie do tar-
czy strzelają, lipami wysadzone, do przechadzki wesołe, gdzie do jedzenia są 
ławki kamienne, w końcu tego na rzece stoją statki, które ładowano towara-
mi. Są długie nie bardzo szerokie, podobne do elbląskich, o jednym dużym 
żaglu. Nieszczęście przytrafiło się. Jadącego konno księdza Cystersa koń na 
drugim moście zrzucił, twarz podarł. Zabawili na tym miejscu więcej godziny 
i powrócili do stancji. Po dziewiątej do spoczynku poszli.

 
30  SIERPNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był i gorący, noce zaś chłodne. Rano szukano 
półkrytka2 do najęcia, chcąc pocztą lekko pojechać do Fuldy3, ale wygodniej. 
Nie dopytano się, od kupca pożyczono krytą na cztery osoby za dzień zło-
tych jeden, groszy dwadzieścia pięć zgodzono. Fruktów kupiono różnego 
gatunku, gruszki, śliwek węgierek i winogron (27 gr.). JW pan odpisywał na 
pocztę do Królewca, pisano takoż do Niremberga. Po obiedzie pisać kończył,  

1 Centnar – dawna jednostka masy wynosząca około 50 kg.
2 Półkrytek – dwukonny pojazd z budą nad tylnym nadwoziem.
3 Fulda – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, siedzi-
ba powiatu Fulda, nad rzeką Fuldą.
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a potem znowu poszli na spacer. Za bramę wyszedłszy zaraz w lewo jest 
most zwodzony, gdzie w wałach woda jest, a nad nią ogródek, długo a wąsko 
ciągnie się, różnym drzewem owocowym wysadzony i winem. Na wodzie 
wiele indyjskich kaczek, duże i małe, te chlebem karmi się. Jedna duża kacz-
ka po ziemi chodziła, na wodę nie weszła, ciekawo było czemu nie może, na 
wodę kiedy chleb rzucano, jak pies łapała w pysk. Zabawili czas jaki, dalej po-
tem poszli. W bliskości znowu brama była i odwach, zwodzony most, z tym 
ogrody i winnice, piękne takoż miejsce dla spaceru koło wody rzeki Main z 
prawej, a lewej ogrody, łąki, winnice. Powracając, że nadchodził bot jak barka 
budowany i na daszku jeszcze po brzegu palisady, gdzie ludzie takoż być mo-
gli. Byli to z miasta, powracali ze spaceru, na dwadzieścia było osób, wysiedli 
przy bramie. My też do stancji powrócili. Mieli jutro jechać do Fuldy, ekwipaż 
zostawiwszy karetą najętą i pocztą.

31  SIERPNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny i pogodny był. Układano rzeczy, które pójść mia-
ły, gdyż lekko tylko JW pan wybierał się. Poczta koni nie miała, już wysła-
ła wszystkie. Swoimi furmańskimi końmi do pierwszej stancji jechać mieli. 
Karetę na dzień zgodzono złotych jeden, groszy dwadzieścia pięć. [k. 138] 
Przysłał bilet JMC p. Bibra1, szambelan księcia z Fuldy, żądając oddać wizy-
tę, ale JW pan poszedł do niego. Stał z siostrą w rynku w austerii Pod Czar-
nym Krakem. Jest to który się rodzi z Butlerówny, a usłyszawszy, że JW pan 
Butler, żądał widzieć się. Mieszkał w dobrach Szwabhaim2, godzina drogi 
od miasta, zaprosił do siebie na jutro. Odprowadzali JW pana aż do naszej 
stancji, zabawiwszy się trochę powrócili i wyjechali do siebie. Odwróciła się 
podróż od Fuldy, na dalszy czas odłożono. Czasu obiadu gdzie przyprawiano 
sarnią pieczeń na fajerce, przysłał kartę drukowaną tokarz, jakie ma rzeczy 

1 Najprawdopodobniej Ferdinand Johann Bibra (1753–1807) – przedstawicieli linii rodu Bibrów 
posiadającej Schwebheim. Był ojcem dra Ernsta Freiherra von Bibra (ur. 1806 w Schwebheim – zm. 
1878 w Niremberdze) – niemieckiego uczonego, botanika, geografa, powieściopisarza; lub Heinrich 
(Karl Sigismund) Bibra, OSB (ur. 22 sierpnia 1711 w Schnabelwaid, † 25 września 1788 w Fuldzie) 
biskup i opat w Fuldzie.
2 Schwebheim – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie Schwe-
infurt, około 6 km na południe od Schweinfurtu.

sztuczne i osobliwe. Poszli do niego po obiedzie, tokarskiej roboty gabine-
towe sztuki, niektóre piękne miał z kości toczone, kielich z nakrywką, kule 
z jednej sztuki siedem – osiem – jedna w drugiej przerzynane i różne deli-
katnej roboty sztuki, do toczenia portretów instrumenta etc. etc. Wiele już 
rzeczy wysłał do Frankfurtut, gdzie niezadługo jarmark następował. Kupili 
łuk do strzelania mochow [?], lulkę, motowidełka1, różek do prochu (12 zł). 
Oglądając różne rzeczy, ale drogo wszystko cenił, zabawili ze trzy godziny i 
powrócili do domu. JMC pan szambelan Bibra wraz nadszedł i zabawił już 
do późna różne opowiadając ciekawości i wiadomości. Ludziom dziś tygo-
dniowe wypłacono (10 zł).

1  WRZEŚNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny, takoż gorący był, że ciężko było wypychać 
karetę dla wozu stojącego w sieniach, naprzeciw kupiec mieszkający poży-
czył swoją, tą i naszymi od wozu końmi o dziesiątej godzinie wyjechali do 
Szwabheim, gdzie mieszkali JMC państwo Bibrowie. Tą samą bramą, przy 
której mieszkali, wyjechali mając przewodnika, za mostem krytym znowu 
przez długi most jechali piaskami, aż między laskiem pomniejszył się trochę, 
dalej groblą między stawami, a potem dębinę z obydwóch stron mieli, aż po-
tem w pola wjechali i przybyli do wsi Szwabheim. W początku stał dom wiel-
ki, strzelcy mieszkali. Dalej trochę mniejszy na dwa piętra, gdzie arendator2 
mieszkał, dalej wieś ciągnęła się obszerna, na środku kościół luterski3, jak 
dalej w lewo zamek duży4. Ten roku 1523 przez Bawarczyków był spalony, a 
w 1524 znowu zaczęli reperować. W górę szły schody jak w wieży kręto, po-
koje dość obszerne, portrety książąt wircburskich i fuldzkiego teraźniejszego 
Bibrów i inne wielkie całe osoby malowane. Szedł ganek do drugiego, gdzie 
też pokoje były, tam matka, która była Butlerówna, mieszkała, ale jej nie było, 
wyjechała na prawo do Hassen o sukcesję. Pięciu jest braci, a trzy siostry,  

1 Motowidło – przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici lub przędzy.
2 Arendator – dzierżawca.
3 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Schwebheim z 1576 roku. Obecny został odbudowa-
ny na wzór starego kościoła w latach 1956–1957.
4 Schwebheim zamek (von Bibra) – siedziba rodowa Bibrów. Zamek został mocno uszkodzony 
podczas nalotów w czasie II wojny światowej.
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z opieki za dziesięć dni mają wyjść i dział mieć bracia. Ogród duży, szpalery 
wielkie, ciemna, ale ulica długa. Drzew owocowych wiele, fontanna takoż 
jedna, fruktowy też ogród długi. Całe te obmurowane w rogach jak okrągłe 
murowane altanki. Zamek woda oblewa, są fosy, z jednej strony znowu drugi 
nad fosą ogródek kwiatowy, za fosą ciągną się duże stajnie, obory, stodoły 
i gospodarstwo, wielkie mając podwórze. Po obiedzie zabawiali w ogrodzie 
aż do siódmej godziny. Pożegnawszy się znowu w zamku wyjechali. Prędzej 
dopędził nas JMC pan szambelan z bratem konno jadący i odprowadzali aż 
[k. 138 v] do granicy, ta była przy stawach i pożegnali się powtórnie. Dalej 
jadąc mieli się udać w lewą idącą drogę, ale udali się w prawą, więc trochę z 
drogi zjechali. To lepiej było, że piasku wielkiego nie mieli, ale dłużej jechać 
musieli. Powróciwszy ku bramie musieli zapłacić od konia groszy pięć, dano 
(24 gr.). Przybywszy do stancji zastali JMC pana szambelana, który bliższą 
drogą pojechał, odprowadziwszy do pokoju, nie bawiąc odjechał do siebie. 
My aż po dziesiątej do spoczynku poszli.

2  WRZEŚNIA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano chmury przechodziły i deszcz drobny zaczął padać, po-
tem większy i o dziewiątej przestał padać przy przechodzących chmurkach, 
jednak dalej pogoda była. JMC pan szambelan był z wizytą, zabawił długo, a 
że w Szwaynfurcie nie było kościoła naszego, jutro trzeba o milę jechać było, 
miał przyjechać i przeprowadzić. Po obiedzie deszcz padał mocny i grzmo-
ty były, ale wprędce wypogodziło się, lubo chmury przechodziły, na spacer 
chodzili, między wałem kaczki karmili. Do lasku w bliskości pójść mieli, tyl-
ko nadchodzące chmury straszyły dżdżem i powrócili. Na jutro pożyczono 
karetę, tę samą co przedtem mieli. Wieczorem błyskawica wielka była, ale w 
stronach. Byli w tym mieście nocni stróże, jeden na rogu trąbił, drugi świstał 
i krótko coś mówił.

3  WRZEŚNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano chłodno było, chmury przechodziły, dwa razy zamykano 
bramy czasu rannego nabożeństwa aż do siódmej, a od ósmej aż do jedenastej 

godziny nikogo nie wypuszczano, ani wpuszczano jadącego, aż do burmi-
strza za jego pozwoleniem. JMC pan szambelan przyjechał więc przed ósmą. 
Wyjechali tą bramą, przy której stali na wieś Gokshaim1, ta z drugą były wsie 
wolne, do nikogo nie należały, tylko od cesarza jak miasta wolne przez wójta 
rządzone były. Tę przejechali, była dość duża, w prawo udali się polem, potem 
trochę lasem, aż spostrzegli zamek i wieś Szwabchaim, poznali, że do siebie 
prowadził, gdzie stanąwszy jakby miała i siostra jechać do kościoła, wstąpili-
śmy do zamku. Tymczasem księdza sprowadził do kaplicy, a gdy ubrany był, 
sprowadził na mszę. Było też ze wsi ludzi trochę na mszy, którzy zeszli się i 
domowi wszyscy. O siostrze rozumiano, że po matce jest luterka, ale modliła 
się i adorację czyniła i różaniec mówiła. Ta była za obsztlaytnanta Revnic2, w 
separacji teraz u braci mieszkała, że z mężem dla przykrości żyć nie mogła. Po 
mszy częstowano żółtą czekoladą. Brat starszy, który był żonaty i przedtem 
chorował, będąc zdrowszym był takoż przytomny. Potem JMC pani obersz-
tlaytnantowa, szambelan i młodszy brat, my razem w kompanii pojechali w 
pół godziny drogi do Haydefeldt3. Klasztor jest księży kanoników św. Augu-
styna4 w bieli i jak rokiety5 zawsze na sobie noszą, tam obiad jeść mieli. Jest 
to wielka wieś, kościół parafialny6, a drugi przy klasztorze. Klasztor wielki 
na trzy piętra i piękny. Dwa pietra z jednej strony nie są pod klauzulą, ale dla 
gości zostawione. Zaprowadzono nas do pokoju, a że ksiądz jeden kanonik 
czekał ze mszą, poszli jeszcze słuchać. Kościół nie jest bardzo ozdobiony, 
względem długości jest wąski. [k. 139] Po mszy prowadził nas do stancji JMC 

1 Gochsheim – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie Schwe-
infurt, około 5 km na południowy wschód od Schweinfurtu.
2 Nazwisko poprawione na Redlic.
3 Heidenfeld – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie Schwein-
furt, gmina Röthlein.
4 Obecnie tzw. Kloster Maria Hilf  czyli klasztor Zgromadzenia Sióstr Zbawiciela w Heidefeld w 
Schweinfurt w Dolnej Frankonii (Bawaria), w którym prowadzony jest dom opieki. Historia klasz-
toru sięga roku 1069, wówczas to rozpoczęto w Heidenfeld jego budowę, w 1071 roku osiedlili 
się tu Augustianie. W czasie wojen 1525 i 1553–1554 roku klasztor został zniszczony, a następnie 
odbudowany. W latach 1723–1733 przebudowany w stylu barokowym. W 1803 roku nastapiła se-
kularyzacja klasztoru, budynek kościoła został rozebrany.
5 Rokieta – szata noszona przez kardynałów, biskupów i kanoników jako element stroju chóro-
wego, nie jest jednak szatą liturgiczną.
6 Kościół parafialny w Heidenfeld pw. św. Wawrzyńca zbudowany około 1141 roku.
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ks. dziekan (najstarszy był jeden prałat infułat, a dziekan miał rządy, mając 
też niższych oficjalistów, tych sami przez wota obierali, nie odmieniali się z 
klasztorów, przez wota przyjmowali, chór odprawowali w rokietach i fioleto-
wych mucetach1), przyprowadziwszy pokazywał, gdzie trzynastego Augustii 
[13 VIII 1780] piorun uderzył, ten w ośmiu był pokojach, na korytarzu, przy 
ramie okna wszedłszy, przy ziemi oderwawszy tynkowanie, w tym pokoju przy 
oknie wszedł po murze, strych zostawiwszy, by na ramach jednego obrazu, a 
drugi osmaliwszy przy piecu w górze, wyszedł do górnego pokoju. W tych 
prawie miejscach stała nabyta w kącie fuzja, kolbę oderwał, w komin wpadł 
piecowy, sadze zapalił, w jednym pokoju kawał lamperii oderwał i wielu miej-
scach znaki zostawiwszy i na korytarzach i w pokojach żadnemu będącemu 
kanonikowi nie szkodził, którzy wtenczas byli w pokojach i widzieli ogień 
przechodzący. Wcale w podziwieniu moc piorunowa i te skutki były. Powrócili 
potem do tegoż pokoju, przy którym zaraz sala była, tam obiad jedli dość do-
bry. W tym pokoju były portrety prałatów. Dwanaście osób było na obiedzie: 
JM ks. prałat, dziekan i dwóch kanoników. Po obiedzie kawę dali i czterech 
od kapeli grali na klarnetach i waltorniach. Potem w karty grali i w różne gry. 
Mieli też trzy ogrody do spaceru, jeden w środku klasztoru z fontanną. Przed 
szóstą pożegnawszy się, rozjechali się, oni do siebie, a my bliższą drogą. Prze-
prowadzał nas młodszy pan Bibra. Jechali koło wsi takoż jednej, a potem koło 
jeziora długiego i lasem, już w bliskości miasta pojechał do siebie pan Bibra, a 
my do miasta pojechali. Przybyli, że bramy jeszcze nie zamknęli. 

4  WRZEŚNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny był, z rana prawie zimny, w dzień przygrzało. 
Na obiedzie był młody JMC p. Bibra z JMC panią obersztlaytnantową siostrą 
swoją. Po obiedzie nadjechali IMC państwo Bibrowie, p. Hauptman z żoną i 
szambelan, zabawili kilka godzin. Potem poszliśmy na spacer za bramę i dru-
gi most minąwszy w lewo udali się, gdzie lasek ciągnie się nad rzeką Main nie 
szeroko, ale długo, idzie środkiem ulica na trzysta kroków długa. Dalej jest 
łąka, za tą znowu lasek nad rzeką, jest altana murowana duża i stół stoi, gdzie 

1 Mucet – narzuta sięgająca łokci będąca częścią stroju duchownych katolickich.

spacerujący jeść mogą z sobą przywiózłszy, w tyle jest komin, gdzie gotować 
można. Od tej przez szerokość lasku idzie ulica, a druga środkiem długości 
lasku, po stronach szpalery są, lubo lasem ciągnie się dalej znowu poprzecz-
na za tym lasem znowu łąka, przez którą droga wysadzana drzewkami, za tą 
znowu lasek poczyna się, przez który ciągnie się ulica długa, a że już zachód 
słońca był dalej iść nie chcieli, ale powracali na drugiej stronie rzeki. Winnice, 
w tych altanki czyli lusthauzy stały, wesołe miejsce do przechadzki. JW pan, 
że daleko było, taradajkę przyprowadzić kazał i nią powrócił. Już ósma go-
dzina była, jak od bramy przybyli, która zamknięta była, zapłacono (12 gr.). 
JMC pani obersztlaytnantowa do stancji taradajką pojechała.

5  WRZEŚNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano [k. 139 v] pogoda służyła. JW pan że wczoraj wiele cho-
dził, ból czuł w nogach. Zaproszono na obiad JMC panią obersztlaytnanto-
wą na obiad z bratem, a że piękny dzień był i miejsce też wesołe, w altance w 
lesie niedaleko udeterminowano tam jeść obiad. Przed południem poszliśmy 
do lasku, potem łodzią przywieźli obiad, na fajerce przygrzewali i jedli w al-
tance. Po obiedzie spacerowali, wielkie miejsce jest za drugą łąką, jest w lesie 
wycięta perspektywa, jak pustynia ciągnie się prosto kroków 976, miejsce 
wcale wesołe w lesie. W wysadzanej ulicy piliśmy czekoladę, a wieczorem na 
zimno pieczeń. Na dziewięć godzin w tym miejscu różnie i wesoło zabawili. 
Książę Nassau przeszłej do Szwaynfurtu przybył nocy, nadszedł do tegoż 
spacerem lasku, my wtedy głęboko byli, nie widzieli się. Przeszedłszy jedną 
ulicę powrócił i wieczorem odjechał. My powrócili już po ósmej, znowu przy 
bramie zapłacono (12 gr.). Pożegnawszy się przy austerii rozeszli się. W nocy 
już przyjechał JMC pan szambelan w interesie, trochę zabawił i odszedł. 

6  WRZEŚNIA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień pogodny i piękny. Nadszedł list z Królewca, a z Nirem-
berga przysłany, donoszący wiadomości o JM p. podskarbim Tyzenhauzie1. 

1 Antoni Tyzenhauz (zm. 1785), podskarbi nadworny litewski od 1765 roku.
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My też układać zaczęli się, aby jutro wyjechać było można. Opuszczając 
Szwaynfurt jest to miasto wolne, kilka wsi trzyma, niewielkie jest, ale ufor-
tyfikowane dość dobrze. Z jednej strony idzie rzeka Main, na tej jest most. 
Kamienice niewysokie, ale piękne, ulice czyste i szerokie. Rynek duży, w stro-
nie stoi wspaniały ratusz z wysoką wieżą. Żaden katolik w tym mieście nie 
mieszka, wszystko lutrzy. Garnizon jest mały, mówią, że dwadzieścia osiem 
osób, miejscy, a starzy żołnierze stoją na warcie przy bramach. Mówią o żoł-
nierzach tutejszych, że czasu wojny circa annum1 1760 przybyli Prusacy pod to 
miasto, gdzie bramy zamknięto i mosty podnieśli, nakazali Pruscy otworzyć 
bramy, stojący żołnierz odpowiedział, że nie może, dali kilka razy ognia do 
miasta, aż stojący żołnierz miał krzyczeć nie strzelajcie, a bo nie wiecie, że tu 
ludzie stoją i bramy otworzyli. Po tej wojnie w lesie na pamiątkę tę altankę, 
w której wczoraj jedliśmy wymurowano, w środku prócz tego co nad stołem, 
na ścianie jest pisano po łacinie i po niemiecku wyrażający literami rok, jest 
nad drzwiami napis ArMa regente Deo Cessant aC prospera fLoret paX terrIs no-
strIs otIa grata ferens2, to jest roku 1763 wymurowana. Czasu wczoraj obiadu 
nadeszło czterech, trzech grało na klarnetach, jeden na bassonie, wielkie w 
odległości lasu czyniło echo (2 zł). Brykę układano i rzeczy wszystkie, przed 
wieczorem przybyli z wizytą JMC pani haptmanowa Bibrowa i szambelan, na 
pożegnanie jemu pamiątkę zostawiono: zegarek. Zabawiwszy czas odjechali 
do siebie. Porachunek z gospodarzem uczyniono i zapłacili (160 zł, 16 gr.), 
takoż naprzeciw kupcowi, co brano wina Selewaser zapłacony (15 zł, 9 gr.). Z 
gospodarzem trudność była, pisać zapomniał, umiał jednak dobrze [k. 140] 
rachować, prócz co zapłacono, wino i piwo płacono co dzień, wyszło i na 
frukta, inne rzeczy, które kupiono i dawano robić (25 zł, 20 gr.). Kupiec na-
przeciw mieszkający dwa razy karetę pożyczał, zapłaty żadnej wziąć nie chciał.

7  WRZEŚNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień też piękny był. Rano powstawano chcąc układać po-
ściele i wyjechać, aż furmana Johana przyjętego w Nirinbergu nie znalezio-

1 Około roku (łac.).
2 Pod rządami Boga oręż ustępuje i pomyślny pokój kwitnie niosąc ziemiom naszym miłe wytch-
nienie (łac.).

no, uciekł. Opatrywano jeżeli co nie ukradł, ale trudno było pomiarkować, 
tylko płaszcza lokaja nie znaleziono. Szukano jakiego zdatnego człowieka, 
w czym przybyły JMC pan szambelan jeszcze na pożegnanie dopomagał, 
było przyczyną, że wyjechać nie mogli. Jeden nadarzył się służący u Hof-
frata, przystawiwszy na swoim miejscu do usług drugiego, przystać chciał 
do nas, ale na miesiąc pretendował złotych czterdzieści osiem, godzono 
dnia jego na dni kilka, póki inszego nie znajdziemy, od dnia groszy czter-
dzieści. Kazano pościele układać, z obiadem spieszyć się, aby można po 
obiedzie wyjechać wcześnie. JMC pan szambelan był na obiedzie, czasu 
którego wypchnięto brykę i karetę. Po obiedzie wybrali się, jeszcze ekspen-
su przybyło i zapłacono (10 zł). Ten co uciekł stangret miesięczną odebrał 
zapłatę, takoż zadatku jeszcze w Nirimbergu wziął złotych dwa, więc wy-
brał (22 zł). O godzinie trzeciej wyjechali tą samą bramą, którą przyjechali. 
W tej kazano płacić rozumiejąc, że towary wieziemy, za opowiedzeniem, że 
tylko bagaże, wypuszczono. Tąż samą drogą jechali, gdzie nad rzeką spadzi-
sto jest, a z drugiej strony w górze ciągną się winnice aż do zamku na górze 
stojącego, a drugi niżej przy drodze stoi, należą do Wircburga. Ten minąw-
szy aż do wsi pierwszej, na którą i przedtem jechali, w końcu zaś udali się 
już w inszą drogę. W lewą dalej dołem między górami jechali, laskiem aż 
do młynku na małej rzeczce, dalej był drugi, w górach tylko więcej pola, a 
miejscami kawałki zasadzone winem były. Przejechali potem tę małą rzecz-
kę w prawą pod górą jadąc, na lewej stronie stał wielki młyn, ale bardziej 
wielki młynarski dom, dalej równina większa była, trochę aż przyjechali do 
wsi Marksztaynach1, a że było daleko do drugiej, gdzie austeria wygodna 
może byłaby, w tej przenocować kazano. W trzech stajenkach stawiano 
muły i konie, stancje też mizerne były, jednak za nie dwa złote pretendo-
wano. Noc nastąpiła, niżeli rozlokowali się. JW pan niedobrze czujący się 
na zdrowiu, rebarbarum brał na noc. Obstalowano wartowników na noc, 
gdyż pojazdy stały na podwórzu. Przed wyjazdem wypłacono strawne lo-
kajom (10 zł).

1 Marktsteinach – miasto w Niemczech w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie 
Schweinfurt, w gminie Schonungen.
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8 WRZEŚNIA 1780 , PIąTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano powstawano, że kościół był zaraz przy austerii, mszę św. 
odprawiono na miejscu. Przy austerii stał dom, nazywano, że ratusz, przez 
ten przechodzić trzeba było do kościoła. Ten nie był wielki, trzy tylko ołtarze 
były i te nowe jeszcze nie malowane. Ks. Benedyktyn był plebanem, po mszy 
wyjechać zaraz mieli. Następowała za wsią góra. Forszpan wzięto po parę 
wołów, trzy pace od pary wołów, pac tu znowu czynił groszy pięć. [k.140 v] 
Zapłaciwszy za wszystko (14 zł, 16 gr.) długo czekały pojazdy zaprzężone, 
gdyż z góry dwie bryki jechały, minąć by się nie można było. Czekano aż zja-
dą, potem pojechali w górę. Droga była wąska i kamienista, z prawej strony 
pola były, na górę wyjechawszy lasem dalsza szła droga, woły zwrócono. Z 
lasu w pola wyjechali, gdzie wiele też fruktowych drzew było w polach i po 
górach. Na lewej ręce była wieś kościelna, w bliskości jej jechali i na drogę 
wyszli, która w tejże wsi szła. W bliskości tej drogi wiele stało drzew z fruk-
tami, tych nie pilnowano, aż nastąpił las, gdzie zaś pola były, w tych jarzyna 
na pokosach jeszcze leżała. Lasem jadąc przybyli do mostu kamiennego, za 
tym znowu lasem przybyli do wsi niewielkiej i przejechali w górę, jednak 
niezbyt przykrą przybywszy i polami jadąc wkoło góry prezentowały się. Na 
lewej zaś stronie w dolinie wieś stała mająca między górami dość obszerną 
równinę. Potem przybyli do wsi Humbrachthauzen1. W pierwszej austerii nie 
było w domu gospodarstwa, więc do drugiej za kościołem austerii pojechali, 
gdzie popasywali, ale stajenki małe były, musieli muły do cudzej zaprowadzić. 
Nie mieli ryb, tylko mleka, jajec i kartofli kupiono i sami obiad sporządzali. 
Po obiedzie zapłaciwszy wyjechali (6 zł, 13 gr.). W tej wsi był ślusarz umie-
jący po polsku, ten za puszkarza2 służący w wojsku austriackim pół czwar-
ta roku bawił w Polsce. Znowu przyszło w górkę jechać, ale nie przykrą i 
długo ciągnęła się, gdzie pola były, chłop jeden w polu orał, znać, ze luter 
być musiał. Lubo mówili, że katolicy mieszkają w pobliższych wsiach. Z tej 

1 Humprechtshausen – wieś w Niemczech, w Bawarii, w rejemcji Dolna Frankonia, w powiecie 
Haßberge, w gminie Riedbach.
2 Puszkarz – rzemieślnik wyrabiający broń palną, zwłaszcza działa, także artylerzysta obsługujący 
działa.

góry wcale piękny był prospekt. Na dole obszerna równość między górami 
w półkoła był, gdzie wsie, kościoły, zamki piękne wiedzieć można. Z tej 
zjechawszy góry, przybyli do Markflek1, duża to wieś, dobrze zabudowana, 
różnymi rzemieślnikami też osadzona. W środku duży kościół, przed tą na 
łące ze trzydzieści lub czterdzieści egzercytowano żołnierzy. Bramę przeje-
chawszy udali się ulica w lewo, aż do drugiej bramki, za tą stał drugi kośció-
łek. Polem jadąc przybyli znowu do góry, na tej stał duży zamek. Należał 
do barona Truxes. Około samego jechali wąską i głęboką drogą. Napotykali 
wielu idących ludzi z tego zamku pijanych, przy zamku pod drzewami kilku 
też spało. Mówiono, że baron wyszedł z opieki. Obejmował dobra i ludzi 
częstował. Już ludzie rozchodzili się, którzy iść mogli. Jednak wąską mieli 
drogę i dość wysoką w górę mieliśmy. Potem polami przybyli do wsi, gdzie 
przy austerii porządna stajnia była. Udał się furman z wozem ku kościołowi 
w prawą (kościół i wieś luterska była), a że była dobra i bliższa insza droga 
prosto, przestrzeżono, żeby zawrócił. Zawracając złamał dyszel, umyślano 
nocować, co widząc w austerii chcieli za wszystko dobrej zapłaty, a w tej wsi 
nie było stelmacha, więc kazano trochę poprawić, [k. 141] do bliskiej wsi, 
żeby można tylko zajechać, tak się stało. Dalej wpuszczono dyszel pozostały 
i pojechali koło stawu, potem polami, las nastąpił niewielki, a znowu w pola 
wjechali, widzieć było wieś, ale w dole stojącą, gdzie z góry przykro dla wą-
skiej, głębokiej i wyboistej drogi, w której tylne kłonice przy bryce połamały 
się, że ledwie zajechali. W prawej stronie stał w dole zamek duży, tam tylko 
amtman mieszkał. W początku wsi była sadzawka, przy tej stała austeria duża 
Waychtfeldt2, ale mizerne pomieszkanie. Wieczór był, dalej też jechać nie 
można było. Stelmacha też nie znaleźli, ale stolarz kłonice podjął się dorobić, 
kowal też dyszel trochę zmocował. Koło teź zadnie popsuło się. Stelmacha 
koniecznie trzeba było. Ten po drodze o pół mili być miał. Dziś z rana z 
Szwaynfurta przyszedł jeszcze przede mszą stangret, który u hoffrata służył i 
pretendował na miesiąc złotych czterdzieści osiem, ten też przeszłego musiał 

1 Być może chodzi o Hofheim in Unterfranken – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji 
Dolna Frankonia, w powiecie Haßberge, we wspólnocie administracyjnej Hofheim in Unterfran-
ken, nad rzeką Nassach. Jedną z obecnych dzielnic miasta jest Mühle (untere).
2 Walchenfeld – wieś w Niemczech, w Bawarii, w powieci Haßberge, w gmnie Bundorf.
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namówić, że uciekł, gdyż dawniej swemu panu dziękował mówiąc, że u nas 
służyć będzie, gdy nie potrzebowano. Ten przyszedł od pana, który już był 
drugiego przyjął, a tego nie potrzebował, u nas też nie był przyjęty. Przyszedł 
z litem do p. sekretarza proszącym za nim i rekomendującym. Przyjęto jego i 
na miesiąc postąpiono złotych dwadzieścia cztery do miejsca, a potem kiedy 
się dobrze będzie sprawował do nowej ugody, te otrzymawszy zapewnienie 
powracał do Szwaynfurtu mając nas dogonić, jako dziś konno przyjechał z 
drugim człowiekiem.

9 WRZEŚNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowaliśmy, a rano furman oddał nowo przyjętemu konie 
i rzeczy. Za ten czas zapłacono (4 zł) i na tym koniu, co ten przyjechał, z dru-
gim powracał. Z bryki niektóre rzeczy zdjęto i kłonice przyprawiono i znowu 
ułożono. Za to zapłacono (1 zł, 10 gr.). Porachowano się też z gospodynią, ta 
dobrze też kazała płacić i brakowała pieniędzmi, zapłacono (9 zł, 15 gr.). O 
godzinie ósmej wyjechali wcale z wolna dalszą odprawując drogę, która ka-
mienista trochę była, aż w pole wjechali, gdzie owsy prawie wszędzie jeszcze 
były na pokosach miejscami stały. Kawał drogi też lasem mieli, gdzie nieda-
leko drogi zastawione były siatki. Musi być na zające, gdyż spotkali strzelca 
z psem i fuzją. Ten minąwszy kilka górek, było, że trzewiki tak do bryki, jak 
wozu podłożono. W jednym miejscu była wąska droga, odkopywano dla ka-
rety, aby przeszła. Przybyli do wsi, w odległości stał spichlerz, niedaleko od 
tego zaczął się mur i długo ciągnął się po drzewkach młodych. Było znać, że 
niedawno ogród założony, ale obszerny. Frukta różne oraz brzoskwinie. Tę 
wieś brzegiem przejechali, nie było widać austerii w tej stronie. Pojechali dalej 
polami i kawałek mały lasu przebywszy przybyli do wsi dużej Ermeshausen1, 
gdzie przy austerii stanąwszy kazali stelmacha zawołać i [k. 141 v] pokazano 
robotę. Ten brata miał zwabić o ćwierć mili mieszkającego. Mieli się spieszyć, 
gdyż prawie cały spód wozu było trzeba przerobić, osie dłuższe o dwóch do 
lonów [s] dziurach, gdy potrzeba na wąską lub szerszą drogę, gdyż bryka ta 

1 Ermershausen – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie Ha-
ßberge, we wspólnocie administracyjnej Hofheim in Unterfranken, w Haßberge.

wąsko bardzo szła, zadnie dwa koła. Mieli i jutro robić wziąwszy od dworu 
pozwolenie, gdyż predykant pozwolenia dać nie może, ale tylko dwór. My zaś 
w austerii obstalowawszy obiad nieochoczo zabawić musieli. Od osoby gro-
szy piętnaście za obiad, ale prócz chleba, za stancję złotych trzy, za drogo 
trochę, bo widział, że dalej jechać nie możemy. Dano obiad czysto i smaczno 
gotowany. Czas trawili nadaremnie wieczorem. Poszli na łąki spacerem, po-
wróciwszy dyskursem czas zabawiwszy do spoczynku poszli.

 
10  WRZEŚNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień był piękny. W tej wsi kościół był luterski, do katolickie-
go dwie godziny miało być drogi po pagórkach i dołach. Przykro było, że 
odległość miejsca wstrzymała na miejscu, w kościele nie byli. W tej wsi wcale 
mało ludzi, gdyż w bliskości poświęcenie kościoła obchodzili, gdzie ludzie 
popochodzili [s]. Po obiedzie graliśmy w karty romenpiket. Stelmachowie 
deklarowali robić dziś, ale skutkiem nie dopełnili, gdyż w domach ich nie 
znaleziono. Przed wieczorem zebrało się ludzi na dole w austerii, pili i trochę 
pobili się. Jednak po dziewiątej godzinie rozeszli się. Był też w tej austerii na 
werbunku żołnierz cesarski. Stał takoż na górze w jednej stancji.

11  WRZEŚNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny był. Wysłano do stelmachów, ten co o ćwierć mili 
mieszkał jedno skończył koło, a ten we wsi przez połowę, kowal tamto wziął 
do roboty. JW pan taradajką pojechał do lasu bliskiego, wszystkie pola i las 
w pagórkach był, w polach i koło łąk drzewa fruktowe, owsy na pokosach, 
siano też czyli potraw kosili. Z półtorej godziny pochodziwszy powrócili. 
Stelmach co o ćwierć mili mieszkał wziął do roboty przód z dyszlem. Śliwek 
kupiono, dobre były, ale drogie, sto za groszy osiem (16 gr.). Obiady wcale 
dobrze gotowane dawali. Był dziś zając młody na pieczyste, kurczęta przy-
prawione jarzyną, sztuka mięsa, zupa, ogórki i sałata. Gospodarz był rzeź-
nik. Po obiedzie do rzemieślników posyłano. Kowal zakończył koło i inne 
naprawki koło taradajki i karety, a ten stelmach we wsi koła nie skończył, z 
wolna wcale robił, a drugiemu ze dworu mieli dać robotę, posyłano prosząc, 
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aby mógł kończyć naszą, łatwość pokazano. Przed wieczorem w karty zno-
wu grali. Po dziesiątej spać poszli.

12  WRZEŚNIA, 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pogodny dzień był, ale chmury poczęły pokazywać się. We wsi 
stelmach ledwie koło skończył i odszedł podobno do drugiego. Kowal za-
czął robić, wcale z umartwieniem oczekiwali tak opieszałej roboty. Deklaro-
wano na trzy godziny, ale tylko drugie koło i przednią oś z dyszlem skończo-
no. Ze wszystkim zakończenie jutro na dziewiątą obiecali. Gospodarz był 
rad, obiady dobre dawał. Posłano p. sekretarza do dworu na drogę. [k. 142] 
Kupił dwie pary kuropatw, para po dwadzieścia cztery grosze (1 zł, 18 gr.), 
gdzie w stancji kilkadziesiąt żywych chowano, ale z nich więcej sprzedać nie 
chcieli. Lubo lutrzy byli, ale dzwoniono z rana, o południu i wieczorem jak 
u nas na pacierze, a oni mówili, że czas oznaczają. Zegar też bił bijący, po 
dwa razy godziny. JW pan czując się słabym brał przed czwartą rebarbarum 
i wcześniej poszli spać.

13  WRZEŚNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny był, wcale do podróży dobry, ale czekać opie-
szałej roboty musieli. Dochodzono często do rzemieślników, ale to nie po-
mogło. Po południu stelmach skończył robotę, ale kowal marudził. Nam 
czas długi był. Kuropatwy na obiedzie za pieczyste mieli. Dobrze jeść dawał, 
było zgodzono od osoby groszy piętnaście, wątpiliśmy czyli więcej nie będzie  
pretendował gospodarz. Wieczorem w mariasza1 grali, potem JW pan brał 
rum na noc, żadnej nie czując folgi po rebarbarum.

14  WRZEŚNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dzień piękny służył. Nowe nastąpiło nieszczęście, koń drugie-
go uderzył w zadne na schyleniu udo i mocno zranił, że nastąpić nie mógł. 

1 Mariasz – dawna, tradycyjna, polska gra w karty, szczególnie popularna w pierwszej połowie 
XVIII wieku.

Smarowano czyli co nie pomoże. Łoju kupiono kozłowego i roztopiono, 
miano plaster zrobić. Kowal osie pokończył i koła przednie zaczął okowy-
wać. Składano brykę, jednak wątpliwość jest, aby dziś można wyjechać, chyba 
tylko upakować. Z kuropatwy kazano rosół gotować. Strawne dano lokajom 
(10 zł). Żyd nadniósł łańcuch, a że potrzebny był do bryki, kupiono (3 zł). 
O dziesiątej godzinie poczęto brykę składać, a potem rzeczy układać. Kowal 
przednie koła kuć i tak zabawił z swoją robotą, że nie mogli wyjechać. Jeszcze 
wieczorem niektóre drobiazgi dorabiał. Wieczorem nadnieśli strzelce siedem 
kuropatw, te zakupiono (2 zł, 24 gr.). Graliśmy w romenpiket, a że trzeba 
było jutro wstać, drugiej nie skończyli partii, zostawili w podróż. Starali się 
o ryby u gospodarza, ale szczupaków nie miał, które chciano, tylko pstrągi i 
karpie miał. Po dziesiątej godzinie spać poszli. JW pan brał na noc rum.

15  WRZEŚNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Coraz chłodniejsze były noce, dzisiejsza ledwie nie z mrozem. 
Dzień poczynał się piękny, trochę zaspano. O szóstej wstali, pościele ukła-
dano, wszystko po uprzykrzonym wysadzeniu. Sporządzono do wyjazdu z 
gospodarzem. Porachowano się, ale nie według ugody rachował, za obiad po 
piętnaście groszy od osoby, ale po dwadzieścia zapłacono (140 zł). Stelma-
chowi też z targiem za jego robotę (20 zł). Z kowalem nie mogli dojść sprawy, 
bez sumienia pretendował złotych sześćdziesiąt jeden, nie chcąc nic opuścić, 
a jego robota ledwie połowę warta była. Chciano do dworu jechać, tylko żeby 
długo rzecz zabawiła, przepłacono jemu robotę (50 zł) po długiej przemo-
wie i wyjechali po dziewiątej przez wieś. Wielu Żydów w niej mieszkało hoły-
szów1 i jak bawili wielu przechodziło. Za wieś wyjechawszy drogę kamienistą 
mieli polami, miejscami orano, przybyli do lasu, gdzie też po lewej stronie 
jeziorko było, znowu polami jechali dalej, owsy stały jeszcze w polu, dalej za 
wsią w prawo był las, a w lewo pola, gdzie w polach wiele fruktowych drzew 
stało z fruktami, tych niektóre gatunki zerwano, ale nie były jeszcze dobre. 
Znowu potem wieś nastąpiła, sady mająca wielkie, ale fruktów niewiele już 
było. [k. 142 v] Znowu polami, potem lasem, gdzie trochę za wąska była 

1 Hołysz – człowiek ubogi, biedak, nędzarz. 
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droga, przy karecie musiano odkopać. Przez kilka wsi w bliskości siebie prze-
jechali, końcem jednej przejechawszy w górę, gdzie zła, wcale nierówna, wy-
boista, kamienista droga była, na górę wjechawszy wcale piękny otworzył się 
prospekt wkoło, pagórki, w jednych pola, w drugich lasy, wiele też w dolinie 
wsi widzieć było, w drodze kupili śliwki po sto groszy osiem (16 gr.). Potem 
przybyli wpół do drugiej do wsi przez most gdzie mieszkali katolicy ludzie i 
lutrzy. Kościółek był jeden, tylko i to mizerny. W karczmie stanąwszy wcale 
mizerny obiad na cztery osoby po groszy piętnaście mieli. Pstrążki co kupili 
na miejscu wyjeżdżając na fajerce gotowano. Prócz obiadu zgodzonego po-
strzeżono, że nasad kłonicy zaczął się psować. Niedaleko dalej jechać można 
było i kufry przesunęły się na stronę, poprawić trzeba było. Uczynił nadzieję 
furman, że jeszcze dalej dotrzyma. Za ten mizerny obiad zapłaciwszy (7 zł, 
21 gr.) w Titersdorff1 stanąwszy o pierwszej, po trzeciej wyjechali. Za wsią 
znowu polami, gdzie już żadnego nie było zboża, tylko rzepa, buraki etc. 
Pagórków kilka przejechawszy przybyli do wsi, gdzie takoż katolicy byli, ta z 
kościołem i obszerna była. Wjechawszy kręto w lewo udali się i polami jadąc 
przybyli do Hoffdampach2. Nie była to wieś, ale wielkie zabudowanie jak do 
dworu. Bramą wjechali, na lewej stronie dom był na dwa piętra, gdzie sekre-
tarz mieszkał, na prawej taki dom, to austeria była. Niedaleko jak w środku 
na trzy piętra, duży jak zamek, w tym mieszkało trzech księży Cystersów do 
klasztoru w3 należało. Jeden był zasłużony, drugi ksiądz amtman, trzeci hof-
fmayster. W linii tej rezydencji był potężny spichlerz, ten miał być złączony, 
ale jeszcze nie skończono. Przy tym kościółek stał, ten mizerny był, nie był 
w porządku, widać, że dawny. W prawo przed spichlerzem i za spichlerzem 
wielkie zabudowanie było, jedno co do karczmy należało, drugie do gospo-
darstwa. Wszystkie zabudowanie wielkie z kamienia czworograniastego, w 
tyle dawna rezydencja stała i szły fosy. Stało też domostwo duże, mówili, że 
hodują w nim gędyki. W stronę lewą rezydencji ogród obszerny był. W tej 

1 Dietersdorf  (Seßlach) – miejscowość w Niemczech, w Bawarii, dzielnica miasta – gminy Se-
ßlach, w powiecie Coburg.
2 Tambach –miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, dzielnica gminy We-
itramsdorf, w powiecie Coburg.
3 Pozostawiono puste miejsce na wpisanie nazwy klasztoru.

stronie, gdzie mieszkał sekretarz, stały domostwa, gdzie roboczy mieszka-
li ludzie, mający swoje obory i stodoły. Za ogrodem był staw duży, za tym 
rozumiano, że pałacyk na dwa piętra pięknie zabudowano, a tam mieszkał 
strzelec i młyn był, takoż duża piwnica, gdzie wino i piwo chowano. Wielkie 
to także jest zabudowanie pod górą ciągnące się. W tej austerii wcześnie sta-
nęli dla poprawienia bryki, ściągniono tylne kłonice i przepakowano i prze-
nocowawszy i zapłaciwszy rano wyjechali (13 zł, 9 gr.).

16  WRZEŚNIA 1780 , SOBOTA-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pierwej obszedłszy te zabudowania udali się przez groblę mię-
dzy stawami. Na końcu był most i figura kamienna przedniej roboty św. Jana 
Nepomucena. Nastąpiła góra wielka, ciągło i kręto w lewą stronę wyżej pola 
ciągnęły się, potem las nastąpił, [k. 143] gdzie też słychać było, że polu-
ją. Na drodze też strzelec stał trzymający psa, który nogę złamał. Lasami i 
polami jechali, potem piękny widok był. Wysoko stojące dwa zamki, jeden 
ufortyfikowany przy Koburgu1, drugi Inchowa, w inszej stronie wieś, też z 
prawej strony domostwa jak w lesie, musiały sady być. Z góry zjechawszy 
zawsze używano i tamowano koła. Przybyli do wsi, która jeszcze należała do 
Wircburga, za tą wciągłą [s] górę przyjechawszy trzy słupy stały. Mówiono, 
że to granica Koburga, z góry zjechawszy trochę przykro, już równiną szła 
droga, aż do miasta przed którym murowano most o dwóch arkadach, jednak 
mogliśmy już przejechać. Z początku są sady, takoż miejsce, gdzie do tarczy 
strzelają. Potem domostwa się ciągną. Na górze ludwisarnia pięknie zabu-
dowana stoi, brama idzie, żołnierze trzymają prezydium. Należy do Saxen 
Koburg książęca. Za dwoma bramami ciągnie się przedmieście dość długie, 
zabudowanie dobre, na ulice tylko w jednych oknach, gdzie na tym przedmie-
ściu wiele ogrodniny sprzedawano. Rynek duży jest, gdzie ratusz2 stoi. Jest też 
rezydencja księcia, dalej jest brama, za którą drugie ciągnie się przedmieście,  

1 Coburg – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Frankonia, w 
regionie Oberfranken-West. Siedziba powiatu Coburg, chociaż do niego nie należy.
2 Ratusz w Coburgu wybudowany tuż obok gotyckiego ratusza Staromiejskiego z 1414 roku, w 
latach 1577–1580 w stylu renesansowym z ozdobną fasadą i kolorowymi malowidłami ściennymi, 
przebudowywany w latach 1750–1752 w stylu rokoko i 1901–1904 w stylu neobaroku.
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takoż długie. Wysoko przy mieście na górze stoi zamek1, czyli festung, ko-
ściół widać w nim też, nazywa się Ehrenburg2, gdzie przedtem była rezy-
dencja. Pokazywali przedtem izbę, gdzie bawił czas jaki Marcin Luter roku 
1530 i miał za diabłem rzucić kałamarz, na ścianie stuknął się i atrament 
wylał, ale już pobielono tę izbę, więcej nie widać. Są w tym mieście cztery 
kościoły3, ale luterskie, katolickiego nie ma. Może i ludzie nie znajdują się. 
Idzie rzeka Itz4. Na drugim przedmieściu stanęliśmy. Trzeba było cybanta na 
koło, kowal też smarował koniowi skaleczonemu, który luzem szedł, udo, i 
maści u tegoż kupiono, takoż ciasta, parzemli i biszkoptów (3 zł). Zebrało 
się ludzi jak na dziwowisko, najwięcej dzieci, te i przeprowadzali. Jak kowal 
skończył, dalej pojechali, gdyż ani wysiadano. W bramie dopominano się za-
płaty od bryki, ale się zaspokoili, że od bagaży nie płacą. Za miastem przez 
rzeczkę przejechali. Dalej w prawo porzuciwszy idącą drogę w lewo udali 
się. Trochę kamienistej mieli drogi, ale w górze polami równo było, tylko 
że mocno pyliło się. Znowu wiele gór wkoło pokazało się. Najwięcej lasem 
obrosłe, niewielkie między polami. W dole z prawej strony szła rzeczka, na 
której kilka młynów stało. Była też niedaleko wieś. Zjechawszy z góry wio-
ska była, w tej austerii nie było, ale niedaleko była druga Eslau5, do tej jadąc 
na lewej stronie na górze stał opodal duży zamek już do połowy rozebrany, 
należący już do księcia Saxen Gotta. Przybyli do wsi Eslau, gdzie w początku 
był most, przy tym zaraz austeria naprzeciw młyna, gdzie popas był. Jeszcze 
mizerniejszy obiad był. Lokaj gotował, a oni zapłatę wzięli, zapłacono (6 zł, 

1 Zamek w Coburgu –Veste Coburg to jeden z największych niemieckich zamków, budowany od 
około 1225 roku. W 1530 roku Marcin Luter spędził na zamku około sześć miesięcy. Obecnie w 
zamku mieści się muzeum.
2 Pałac Ehrenburg w Coburgu – początkowo klasztor Franciszkanów zbudowany w 1220 roku, 
następnie w 1543 roku przerobiony na pałac siedzibę książąt Saxe-Coburg, po pożarze w 1690 roku 
odbudowany został w stylu gotyckim, w XIX wieku otrzymał neogotycką fasadę. Był siedzibą ksią-
żąt Saxe-Coburg-Saalfeld, a następnie Saxe-Coburg-Gotha.
3 Najprawdopodobniej są to kościoły: Morizkirche wybudowany w latach 1320–1386; Salvator-
kirche – kościół cmentarny z 1494 roku; św. Mikołaja zbudowany w 1442 roku jako kapilica dla 
trędowatych; kościół św. Krzyża wybudowany w stylu gotyckim w latach 1401–1407.
4 Itz – rzeka w Niemczech, płynie w Turyngii i Górnej Frankonii (Północnej Bawarii), jest pra-
wym dopływem Renu.
5 Oeslau – obecna dzielnica miasta Rödental – położonego w Niemczech, w Bawarii, w rejencji 
Górna Frankonia, w powiecie Coburg.

21 gr.). Przed trzecią wyjechali, ale nie wzięli wiadomości jak jest droga, czyli 
forszpanu potrzeba. Wyjechawszy [k. 143 v] polami, drogą wysypywaną, po 
prawej wieś mieliśmy, zabudowanie dobre mającą. Potem zaczęły się piaski 
duże, ciężko było jechać. Długo ciągnęły się. Pod lasem jadąc z prawej strony 
za łąkami wieś duża, a każdy dom swój sad miał, tak, że dachy tylko wiedzieć 
było. Jeszcze gorsza dalej nastąpiła droga, góra piaszczysta, że kilka kroków 
uczyniwszy konie stawały. Z prawej strony stawy, łąki i równina ciągnęły się, 
aż przybyli blisko wioski. Szukano forszpanu, ale gospodarze w domach nie 
byli i koni w tej wsi nie było, musieli z wolna dalej jechać, aż do miasteczka 
Naysztat1, gdzie mizerne domostwa. Ulica się ciągnie długa. Są i poprzeczne 
małe i rynek na boku. Przed bramą jest kościół, gdzie się chowają, a w mie-
ście większy, luterskie2. Przez rynek mały, gdzie piękne kamienice są, przeje-
chali wziąwszy forszpan, gdyż na pierwszym przedmieściu trochę zaczekali, 
póki konie nie przyprzęgli (1 zł, 10 gr.). Pojechali dalej, zaczęła się za mia-
steczkiem góra piaszczysta mocno i lasem ciągnęła się. Na górę wjechawszy 
z lewej strony spadzisto było i przykro jechać, jak droga udała się w prawo 
w pola równa jak po stole była, tylko pył wielki kręcił się i oczom dokuczał. 
Minąwszy jedną wioskę, gdzie i austerii nie było, przybyli równą drogą do 
targowej wsi Oberlint3, już po zachodzie słońca i zajęli dwie stancje. 

17  WRZEŚNIA 1780 , NIEDZIELA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy pytano się o kościele katolickim, ale nigdzie w 
bliskości jego nie było, dlaczego mszy nie można było słuchać, a że następowały  
góry i piaski, wzięto przyprzążkę parę koni na pięć godzin i zapłaciwszy 
za nocleg i forszpan (19 zł, 2 gr.) wyjechali po siódmej godzinie przez tę 
wieś. Długa była, wiele budynków kamieniem czarnym krytych było zamiast  

1 Neustadt bei Coburg – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powie-
cie Coburg, 13 km na północny wschód od Coburga, nad rzeką Roeden.
2 Być może chodzi o ewangelicki kościół luterański p.w. św. Jerzego, który istniał już w 
1530 roku, w tym roku w wielki piątek wygłosił w nim kazanie Marcin Luter. Kościół uległ spaleniu 
w 1839 roku i następnie został odbudowany w latach 1846–1848. Do kościoła przynależy także 
kościół cmentarny Zmartwychwstania Pańskiego, zbudowany w latach 1755–1757.
3 Oberlind (Sonneberg) – niegdyś miasto w Niemczech, obecnie od 1950 roku dzielnica miasta 
powiatowego Sonneberg, leżącego u podnóża Lasu Turyńskiego, w kraju związkowym Turyngia.
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dachówki, takoż obijane ściany. Za wsią polami jechali aż do wsi. Ta też długa 
była i mizerniejsze mająca budynki. W końcu przechodziła rzeczka, na której 
był młynek. Za wsią stał o dwóch arkadach kamiennych drewniany most, ale 
znać, że tylko czasami woda wielka bywa, gdyż wysoki był, a woda tylko 
co sączyła się, nad którą jeszcze domostwa pod górą ciągnęły się. Potem 
w prawo w górę kamienistą udali się, ta mocno przykra była, z milę prawie 
szła ciągłą. Po lewej las, po prawej dół wielki, gdzie łąki były, za nimi zno-
wu w górę las, tylko jak koryto było. Szczęściem, że o dwóch kołach fur-
manów, tak w tych stronach towary przewozili, spotkali na szerszej drodze, 
że minąć mogli. W inszych miejscach minąć nie można było. Potem już 
przy wsi znowu pocztę minęli. Jechał wóz, para koni, koń przed koń, jeden 
siedział a za wozem wiózł jelenia ubitego. Potem ciągnęły się na pagórku 
drewniane domostwa, drugie z lepianki tylko przeplatane i gliną oblepiane 
przy kościele, gdzie jeszcze było w górę, sypane były tłuczone kamienie, 
dla koni wcale przykro było, na równinie stanęły, gdzie też poczta była i 
trzeba [k. 144] było poprawić nasad kłonicy. Ta ze wszystkim roztrzepała 
się, nie było czym, od posthaltera kupiono łańcuch, ten widząc potrzebę 
dał sobie zapłacić (5 zł). To miejsce nazywa się Judenbach1. Naprawiwszy 
dalej pojechali tą wsią, która długo ciągnęła się, wiele mizernych lepionych 
mając budynków, drugie zaś i kryte i po ścianach okładane były czworo-
graniaste na dwa piętra i te mizerne takoż na dwa piętra były. Dalej polami, 
aż nastąpił las i góra znowu niemały czas trwała, za tą otworzyły się pola, 
ale w pagórkach, gdzie rozrzucone stały domostwa kilka małych przeje-
chawszy pagórków, znowu przybyli do lasu, gdzie większa góra była. Na tę 
wjechawszy forszpan odszedł, już prosto jechali lasem, droga była podwyż-
szona aż z góry zjechawszy kilka było domków i dwa szlakbaumy2, gdzie 
żołnierz stał na warcie. O zapłatę żadną nie dopominano się, może czyli 
nie granica to była, albo furmani płacić musieli. Za tymi krótka szła grobla, 
za tą nastąpiła nieprzykra górka w las ciągnąca się, za którym były dwie 
austerie. Neyewircchauz nazywało się to miejsce. Dziwnym sposobem na 

1 Judenbach – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie 
Sonneberg.
2 Schlagbaum (niem.) – bariera, zapora, szlaban.

sidła na drzewie z wabiami łapano przy pierwszej austerii ptaszki, furman 
zaś na dole do drugiej zajechał, gdzie tylko wieprzowe mięso i rzepę do je-
dzenia znaleźli. Kuropatwy już na noclegu oskubane przyporządzili, rosół 
ugotowano i drugie upiekli, długo to zabawiło, przez co wpół do czwartej 
zapłaciwszy za wszystko (6 zł, 11 gr.) wyjechali. Niedaleko polami, potem 
okrutnie spadzista góra, z której zatamowawszy koła strasznie było jechać. 
W wielu miejscach lasy ciągiem wyrąbane były, jak znać było, że nie na pola, 
gdyż spadzisto mocno było i znowu zapuszczano to miejsce, jak kraj dziki 
zdawał się. Pod górą głęboką wieś była i kościół, żałowano, że tam na po-
pas nie zjechano, gdzie też porządna stała austeria. Tę przejechawszy do-
łem dalszą odprawowali drogę między dwoma górami. Te zasiewane były, 
aż przybyli do miasteczka Grafental1. To leży ściśnione dwoma górami, nie 
szerokie i małe. Na jednej górze stoi zamek, ale zrujnowany. Do miasteczka 
tego drogą zalaną kilka stai, musi być, że zawsze od rzeczki, na której młyn 
stoi, w tym miejscu zalewa, ma też bramy, ryneczek jak szeroka ulica, gdzie 
stało wiele furmanów, mając swoje bryki na dwóch kołach. Stanęliśmy w 
austerii Pod Srebrnymi Rybami, już w tym miejscu rachowano pieniądze, 
dobre grosze dwa czynią berlińskie. Dwie stancje zgodzono za szesnaście 
dobrych groszy, co czyniło ich złoty, ale potem więcej pretendował, przez 
to, że wieczerzy nie jedli. Zgodzono też przyprzążkę, aż do Onaysach2, trzy 
godziny być miało za złotych trzy. Piwo wcale mizerne, zaczęło się jak na-
sze po karczmach żydowskie. 

18  WRZEŚNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy z rana zapłaciwszy za wszystko (18 zł, 12 gr.), 
w pół do ósmej wyjechali dopiero w miasto, była znowu brama i w stronę 
ciągnęła się ulica, ryneczek jeżeli [k. 144 v] ten był tylko, że ratusz stał. Potem 
udali się kręto, w prawo już góra zaczynała się. Pod tym zamkiem zrujnowa-
nym, za którym stały dobre dwa domostwa, w górę wszystko udawali się.  

1 Gräfenthal – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudol-
stadt.
2 Arnsgereuth –miejscowość w Niemczech i dzielnica miasta Saalfeld/Saale w Niemczech, w 
kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt.



463462

W kilku miejscach marast1 był, znowu kamienie sypane, dalej wycinana była 
z skały droga, wszystko w górę ciągnęła się, minąć się takoż nie można było 
aż do wsi Naydorf2, przed nią jeszcze w górę i głęboka była. Nad brzegiem 
szła rynna, tą prowadzono wodę, nad tą głęboką drogą zaczęły się budynki i 
przez wieś w górę przykro. W końcu wsi stał kościół. Wszystko w górę lubo 
miejscami nie przykro, za wsią koło góry, ta była w prawo, w lewo spadziste 
głęboko pola i wiele gór w dalekie miejsca widok czyniły. W dolinach zaś 
wsie, na górę przez kawałek boru przejechawszy w bliskości wsi jechali tro-
chę niby równiną aż do lasu, gdzie znowu długi czas w górę wąską drogą, 
kamienistą, przykrą, przebywszy las do wsi przybyli, brzegiem przejechali, 
ta się w lewą stronę ciągnęła, gdzie też duży stał dwór obwiedziony murem. 
Znowu w górę lasem nastąpiła droga, gdzie w małym przeciągu piękny był 
widok na inne i niższe góry. Trochę kamienistą i wąską zjechawszy z góry, 
szło między lasem jak koryto, przez które takoż inne góry pokazały się, pola 
i lasy. Chciał jeszcze na górze odejść forszpan, ale nie pozwolono, że dalej 
umówiono, musiał dalej jechać. Już trochę równiejsza zaczęła się droga, aż 
przybyli do wsi Onaysach, dokąd forszpan był zgodzony, a że do Saalfeld3 
miasteczka jeszcze dwie godziny było drogi, więc tu popasywać kazano. Za-
raz w początku karczma stała, a za nią kościół. Już karczmy, nie austerie 
zaczęły się, jak tylko z Frankonii wyjechali. Porządku już nie miały, w izbach 
palono, gdyż w piecu trąby mieli, gdzie pieczenie piekli i w garnkach goto-
wali. Takaż i ta była, że wniść jak i wczoraj do izby dla gorąca nie można 
było. Nie mieli do jedzenia, tylko polewkę czyli zupę, wieprzową pieczeń. 
JW pan kończył listy, w Saalfeld mają być na pocztę oddane. W tej karczmie 
piękny był prospekt na tę stronę gdzie jechać mieli. Prezentowała się wielka 
obszerność, pomniejszone góry czyniły nadzieję lepszej i pospieszniejszej 
podróży. Przyczynili obiad, ugotowano kwaśnej kapusty i mięsa wieprzowe-

1 Marast – błoto, bagno.
2 Großneundorf  – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saal-
feld-Rudolstadt, jest dzielnicą miasta Gräfenthal.
3 Saalfeld/Saale – miasto powiatowe w Niemczech w kraju związkowym Turyngia, siedziba ad-
ministracyjna powiatu Saalfeld-Rudolstadt, leży nad lewym brzegiem Soławy, u podnóża Lasu Tu-
ryńskiego.

go, takoż sałatę z jajcami, wino od predykanta dwie butelki kupiono (9 zł, 
15 gr.). Stanąwszy o jedenastej, po drugiej wyjechali polami, nastąpiła równa 
droga, ale nie długo trwała. Koło młynu wietrznego od wiatru wywrócone-
go jechali. Potem nastąpiło z góry, tamować koła musiano, trochę było zno-
wu w górkę do wsi, od której wszystko z góry, więcej dwóch godzin jechali, 
miejscami skalisto było. Wczoraj widziano jeszcze poczynające kłosować 
jęczmiona, a dziś wiele w polach grochu, który jeszcze nie kwitnął, musi być, 
że bydłu na pokarm. Jadąc polami i lasem potem koło fabryki, gdzie kamie-
nie rudawe wozili, może na węgle kamienne, przejechawszy znowu [k. 145] 
polami, ale wszystko z góry aż ku miastu Saalfeld. Należy do Sachen Koburg 
księcia, jest murem opasane, dość obszerne zdaje się, rynek duży, kamienice 
niektóre pruskim murem, drugie z kamienia murowane, w rynku pod ka-
mienicami jak ganek, gdzie na dole sklepy, gdzie kościół1 wielki w rogu stoi 
rynku. Jest pięć kościołów, ale we trzech nabożeństwo odprawują. Jest też 
przy mieście księcia zamek2 duży, gdzie przedtem opactwo Benedyktynów 
było, przedtem była rezydencja książąt Saxen salfeldzkiej linii, teraz suk-
cesja spadła na książąt Saxen Koburg. Leży to miasteczko nad rzeką Sale3. 
To miasteczko przejechali i polami jadąc równiną, potem nad rzeką Sala 
przybyli do wioski nad rzeką, która zamknięta była, aż z wioski przyszedł i 
otworzył (3 gr., 1 ½ szel.). Nie miała to być publiczna, tylko państwo jeździ-
li, a podróżni zapłacić musieli. Równiną jadąc przybyli do wsi Szwarcach4 
należącej do księcia Szwarcburg. Most przejechawszy w karczmie stanęli, za 
most zapłaciwszy (22 gr., 1 ½ szel.). Przy moście była podniesiona woda, ta 
hukiem szła wielkim. Budynki jedne murowane, drugie drewniane, jednak 
na dwa piętra, drugie piętro pruskim murem. 

1 Gotycki kościół pw. św. Jana w Saalfeld z XIV–XV wieku, odbudowany następnie przez Wetty-
nów około 1514 r.
2 Zamek w Saalfeld z 1677 roku wybudowany w stylu barokowym w miejscu zniszczonego opac-
twa Benedyktynów. Jego fundatorem był książę Albert V z linii Sachsen-Coburg, który osiadł w 
Saalfeld w 1675 roku. Następcą Alberta V był jego młodszy brat Jan Ernest IV, który zaczął się 
tytułować Sachsen-Coburg-Saalfeld.
3 Soława (niem. Saale) – rzeka w Niemczech (Turyngia). Lewy dopływ Łaby, ujście powyżej 
Magdeburga.
4 Schwarza – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie 
Saalfeld-Rudolstadt, część gminy Rudolstadt.
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19  WRZEŚNIA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano zaczął deszcz drobny padać, który tro-
chę zasmucił. Wybrawszy się i zapłaciwszy (9 zł, 21 gr.), po siódmej wyjecha-
li. Koło góry jednak trochę i w górę, dalej polami równo szła droga trochę 
kamienista, potem trochę z góry mieli, gdzie nieszczęście stało się, zadnia oś 
przy karecie złamała się, już prawie na równinie. W tym najechał wraz książę 
Szwarcburg z asystencją konno sukcesor, jadąc więcej dwudziestu konnych, 
dwie karety, w jednej ojciec już stary jechał, szli łąkami inszą drogą. Rano 
jeszcze byliśmy w austerii, gdy kuchnia przeszła i wóz z kuferkami jak prze-
jechały, wysłano brykę po drodze do bliskiej wioski, skąd przynieśli drąg i 
fałszywą oś robioną. Deszcz przestał padać, lubo potem znowu zaczął, nie-
długo padał, potem wypogodziło się. Pojechali zwolna aż do wsi, gdzie por-
celanowa była fabryka, wielkie zabudowanie, gdzie też było złożenie i sprze-
dawano. Przejechali tę wieś i polami jadąc, widać było miasto Rudelsztat1, w 
prawej zaś stronie duży zamek, ale oranżeria, gdzie też duży ogród książęcy, a 
dalej rezydencja, kiedy przyjedzie. Z drugiej strony na górze w różnych miej-
scach między drzewem różne altanki murowane stały. Nad miastem w górze 
na skale duży zamek, rezydencja księcia. Przyjechawszy do przedmiasta zaraz 
z końca stanęli. Przyprowadzono stelmacha. Do niego potem zaprowadzono 
karetę, a my w austerii obstalowawszy obiad groszy dobrych pięć od oso-
by, czekali zakończenia roboty, ale cały czas ledwie wieczorem zakończono, 
jeszcze stelmach mizernie zrobił krótką oś, że z brzegu ryfów dać nie mógł, 
na samym końcu kunzaby [?] były, jednak kazał dobrze sobie zapłacić (7 zł). 
Kowal miał trochę więcej roboty, też więcej pretendował i zapłacono (9 zł, 
15 gr.). Rudelsztat jest to niewielkie, ale dość piękne miasto. Jedna ulica wciąż 
ciągnie się i przez rynek aż do drugiej bramy, jest też (k. 145 v) kilka po-
przecznych, przedmieścia też są. Zamek2 duży na skale wysokiej jak L budo-
wany, blisko jednego końca jest wieża w dobrej proporcji i wspaniała. Książę 

1 Rudolstadt – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudol-
stadt.
2 Zamek Heidecksburg był rezydencją książąt Schwarzburg-Rudolstadt w Rudolstadt. Wybudo-
wany na nowo XVIII wieku (1737–1786) w stylu barokowym (wcześniejszy pochodzący z XVI wie-
ku był renesansowy).

jest to udzielny, ma swoją mennicę i biją pieniądze, na dobre grosze takoż 
rachują i R Talar [?]. W mieście to nie pięknie, że kamienica jedna wysoka, 
druga niska. Wiele też z drzewa budowane. Więcej pół dnia zabawić musieli, 
niżeli rzemieślnicy zakończyli i nocować.

20  WRZEŚNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wpół do piątej wstawszy w drogę dalszą wybierali się. 
Po kowala posłano, jeszcze śruby jednej nie zrobił. Zapłaciwszy (23 zł, 7 gr.,  
1½ szel.) przed siódmą wyjechali przez miasto ciągłą ulicą. Na rynku kram-
ki, ale próżne stały, dnia wczorajszego był jarmark, ale ludzi niewiele było 
kupujących, a kramków pełny rynek. Mijali też nas wczoraj ludzie idący na 
jarmark, jedni z towarami, drudzy próżno. Przy bramach też warta stała. 
Każdego wchodzącego do miasta pytano się skąd, inni musieli wczoraj brać 
karteczki i płacić za nie wczoraj, dziś zaś idących nie pytano się. Wyjechaw-
szy za bramę i przedmieście w prawą ulicę udali się, przy moście zaś kręto 
w lewo między ogrodami i potem polami prostą drogą. Góra, która ciągnę-
ła się w lewej stronie od miasta, znać, że przedtem winem była zasadzona, 
miejscami jeszcze jest, a miejscami zaorano, drzewa też owocowego wiele, 
domki też rozrzucone w różnych miejscach, jak po winnicach zwykło. Wiele 
też miejsc, czyli winnic pozarastało, a ta góra długo ciągnęła się. Do tej góry 
zbliżyli się na zakręcie, horczyk [?] złamano, szczęściem, że dawniej jeden 
od karety znaleźli, zdał się teraz do bryki. Jechali potem wszystko pod tą 
górą. Jak między sadami jechali, ale owoców nie było, już może nie rodziły 
tego roku. Przybyli do wsi, ta mizerna była, wszystkie budynki lepione, choć 
wysokie wiązanie ścian i pruska. Za tą pod górę trochę mieli piaszczystą, a ta 
na lewej stronie góra ciągnęła się drzewem fruktowym zasadzona, aż potem 
las nastąpił. Wielkie nadchodziły chmury, ale przeszły. W pole wjechali, gdzie 
miejscami groch, bób jeszcze małe były. Musi być na pokarm dla bydła. Pro-
so zaś zbierano zrzynając tylko kłosy, a słomę zostawując, a potem słomę 
koszono. Przybyli znowu do wsi, a że piaski były, a większe miały nastąpić, 
wzięto na przyprząszkę parę wołów do bryki (1 zł) i zaraz w górę udali się. 
W tejże wsi, gdzie takoż mizerne było zabudowanie, za wsią piaski nastąpiły 
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większe. Za rzeką na prawej stronie wieś była pod górą, a na górze zamek ob-
wiedziony murem. Piaskami przybyli do miasteczka Ultsztat1, gdzie też poczta 
była i dalej dwór przy austerii, na końcu zastali brykę dużą i wóz z Jeny2 czer-
wonym okryty suknem, który zawsze chodził, pasażerów i towary przewoził. 
Od tego furman mocno człowieka będącego przy bryce przy forszpanie, że 
drążki jakieś porzucił na drodze, głowę jemu rozbił tak bardzo, że jego miano 
za umarłego, przyszedł potem do siebie, ale wzięły go konwulsję. Rozumiano, 
że kona. Był też młyn w tym miasteczku niemały. [k. 146] Pod tą górą wszysto 
jechali, były piaski, miejscami pagórki kamieniste. Nastąpiła potem wieś, gdzie 
dwór, czyli ampt był. Na wrotach wiele papierów przybitych wisiało, musi 
być, że rozkazy, zakazy etc. Tej góry nie opuścili i za wsią po prawej stronie 
wielkie i piękne łąki na dole ciągnęły się, gdzie chłopiec krzyczeć, musi być, 
że na rodziców, którzy w polu robili, ci wielkim pędem do niego płaczącego i 
krzyczącego pobiegli niemały przeciąg. Zrozumieliśmy, że może kto wpadł w 
rzekę tuż idącej, aż postrzegli, że jemu pasącemu pięć sztuk bydła gospodarz 
jakiś zajął. Te [s] rodzice przebiegłszy musi być wyprosili. Za rzeką też wieś 
stała z kościołem, pod tę górę jadąc, nad którą miasteczko stało Orlminde3, 
niewielkie, jeżeli dalej na równinie nie szło, kościół też i zameczek widzieć 
było. My pod tę górę jadąc przybyli do wsi pod tym miasteczkiem w dolinie 
nazwanej Naszhauzen4, gdzie popasywano, pięćdziesiąt pięć minut na dwuna-
stą stanęli. Obstalowano obiad po cztery dobre grosze od osoby, dość mizer-
ny był. Przybyli też kupcy niremberscy powracający z Gdańska z jarmarku, 
którzy pierwej byli w Królewcu na jarmarku. W Królewcu kupili parę dużych 
koni, a parę w Gdańsku, konno powracali. Miał być dzień czternasty jak z 
Gdańska wyjechali. Ta bryka też i wóz, co minęliśmy w Ulsztadzie, przejeż-
dżały. Pytali się o tym człowieku, mówili, że żyje. Miał potem zasnąć, śpiącego 

1 Uhlstädt-Kirchhasel – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w 
powiecie Saalfeld-Rudolstadt.
2 Jena – miasto na prawach powiatu w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, 
nad rzeką Soławą.
3 Orlamünde – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland, 
wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Südliches Saaletal.
4 Naschhausen – miejscowość w Niemczech, zwana także Unterstadt (Dolne Miasto), dzielnica 
miasta Orlamünde, w powiecie Saale-Holzland,w kraju związkowym Turyngia.

odjechali. Po obiedzie przyprzążkę znowu wzięto, parę wołów, pretendował 
szesnaście dobrych groszy za dwie godziny drogi. Zapłaciwszy ze wszystkim 
(11 zł, 15 gr.), pięćdziesiąt cztery minuty na trzecią wyjechali nie przez most, 
który był wielki na rzece przy wsi idącej, ale znowu pod tę górę udali się. Piaski 
nastąpiły i kilka górek, za [s] prawej stronie kilka wsi za rzeką pod górą i na 
górze było wiedzieć, niezbyt odległe, takoż na wysokiej górze cekhaus duży 
jak zamek, gdzie winowajców trzymano. Należy do Saxen-Altburg. Przez wieś 
przejechali, gdzie kamienny most, ale wody mało, chyba kiedy deszcz z gór na-
pędzi. Lasem, potem polami przybyli do miasteczka Kchala1. Murem jest ob-
wiedzione. Kamienice dość porządne, bruk od kamienic podniesiony, a środ-
kiem ulicy jak na wóz niżej bruk, gdzie też woda przechodzi, tą jechali wodą. 
Za miasteczkiem, gdzie śliwek kupili, (12 gr.) jechali polem aż w górę w las 
przyjechali. Forszpan chciał odchodzić, ale nie pozwolono. Był zgodzony aż 
do miejsca, gdzie nocować mieli. Przestrzegł też orzący w polu, że góra jesz-
cze będzie. Musiał dalej jechać. Przez wieś znowu przejechali jedną, za którą 
zbliżyli się znowu do tej góry bardzo wysokiej i gołej. Kamienie jak wyrabia-
ne miała. W górze też nam było i wcale przykrej, z prawej strony też na dół 
mocno spadzisto do rzeki, przy wąskiej drodze przykro nawet patrząc było, aż 
przybyli w górę, gdzie forszpan odszedł, a my na dół zjechawszy przyjechali 
do wsi Rotensztayn2, gdzie za dwie izby dwanaście dobrych groszy zgodziw-
szy, zanocowali. Godzina była szósta. [k. 146 v] Dalej po drodze nie miała 
być austeria, aż w Jenie3 o milę. Dobrze, że się tą drogą udali, gdyż była insza 
jeszcze droga z Saalfeld do Lipska, może by było przyszło na ten czas być 
w miasteczku Gera4, które w przeszły poniedziałek wygorzało. Wieczorem 
nadniósł dwie podwójne fuzje nowe do sprzedania. Ciężkie były. Kazano dla 
obejrzenia w dzień z rana przynieść. Nadjechało furmanów już późno więcej, 
iż podwórze napełnili. Przenocowawszy, po czwartej wstawszy wybierali się.

1 Kahla – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland, 
siedziba wspólnoty administracyjnej Südliches Saaletal, chociaż miasto do niej nie należy.
2 Rothenstein – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie 
Saale-Holzland, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Südliches Saaletal.
3 Jena – j.w.
4 Gera – miasto na prawach powiatu we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, 
ok. 60 km na południe od Lipska, ok. 80 km na wschód od Erfurtu.



ILUSTRACJA NR 22. Jena, widok kolorowy z 1774 roku
22 ILIUSTRACIJA. Jena, spalvota panorama, 1774 m.



471470

21  WRZEŚNIA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wkoło zachmurzyło się, a nie bardzo cieszyło. Nadszedł z fu-
zjami dwoma dubeltowymi, a jedna pojedynczą małą na ptaszki, za tę chciał 
czerwony złoty jeden, a za dwie podwójne czerwonych złotych siedem, ale to za 
trzy dano (63 zł), obwinięto i wzięto na brykę. Ułożono wszystkie też rzeczy. O 
szóstej wyjechali zapłaciwszy (12 zł, 24 gr., 1 szel.), w górę trochę, potem polami. 
Góry były odległe, ale łyse i nieużyte, opoczyste. Końcem potem wsi przejechali. 
Potem znowu polami, w prawej stronie wiele wsi stało, już też ludniejszy kraj 
był. Przybyli potem do wsi, lubo też przy kamienicach, jednak lepione wszystkie 
miała budynki. Przybliżyli się ku skalistej górze, przy niej dalszą odprawowa-
li drogę, aż do łąki. Ta cała była obszernie wierzbą zasadzona. Lasów dziś w 
bliskości widzieć nie było. Od tej łąki droga szła w górę i była głęboka. Potem 
wieś nastąpiła, za którą pokazało się miasto Jena w dole stojące, gdzie też na 
górach winnice otworzyły się już od tego miejsca, wiele też fruktowych drzew 
w nich, takoż przy drodze sady duże, aż wjechali na drogę robioną jak cesarska. 
W lewo i prawo na wysokich górach stały grube murowane słupy i wysokie. 
Przybyli drogą robioną do miasta, przy bramie przed przedmieściem wartę sto-
ją mieszczanie. Zatrzymano i wypytywano się. Ciągłe idzie przedmieście aż do 
drugiej bramy przy samym mieście, gdzie mieszka zegarmistrz, w ścianie swojej 
kamienicy na ulicę zegar ma idący i wskazujący. Potem idzie brama do miasta. 
Ulica ciągnie się aż do rynku. Ten jest dość obszerny. Kręto w rynku udawszy 
się w lewo z bryką stanął furman i poszedł coś kupować. My za bryką jadący 
takoż stanąć musieli. Zebrało się ludzi wiele, wszyscy prawie z targu, gdyż był na 
rynku, jak na dziwowisko patrzali. Potem jak powrócił furman, dalej pojechali 
krętymi ulicami aż do bramy, za którą mieli wraz w lewo udać się. Bryka poszła 
prosto, musiała objechać, aby się zwrócić mogła. Miasto Jena1 jest dość wielkie 
i rozciągłe. Kamienice prawie wszystkie o czterech piętrach dość obszerne i 
piękne, w rynku fontanna i niedaleko takoż woda ciecze. Ulice trochę przywą-
skie i zbyt w środek spadziste, źle nimi jechać jest. W tym mieście universitas2.  

1 Na prawym marginesie: Jena.
2 W roku 1548 w Jenie utworzono Szkołę Wyższą przy klasztorze Dominikanów, z której po 
dziesięciu latach powstał uniwersytet. Powołanie w Jenie uniwersytetu znacznie przyczyniło się do 
rozwoju miasta.

Jeden student wczoraj pojedynkował, a dziś uchodził piechotą do Hali, mó-
wili, kiedy w Hali co zrobią, przenoszą się do Jeny, a gdy tu, przechodzą do 
Hali, przy bryce szedł lulkę tylko niosąc. Znowu jechaliśmy robioną drogą 
przy górze w lewej stronie leżącej, która winem wysadzona była i fruktowym 
drzewem. Były też sady [k. 147] w nizinie. Jak robiona skończyła się droga, 
były pagórki, gdzie też austeria stała, ale tę minęli, trochę w górę udali się i 
przy wysokiej górze dość wąską drogę mieli, aż do Jurundorff  wsi. Na tej 
górze widać wysoko było jak dwór w środku, w bokach w odległości jakby 
oficyny. W średnim zabudowaniu niżej była jak bastion, na którym ganek był 
kratą żelazną, piękną obwiedziony. Z końca zaraz w austerii stanęli, gdzie jadą-
cy pruski porucznik z żoną, która zachorowała, odpoczywał drugi dzień. Było 
też trzech huzarów przejeżdżających Saxen-Weymar, ci wprędce odjechali. 
Obiad jedliśmy, pieczyste był zając, trzy też nasze kuropatwy przyprawiono, 
wino mieli, te było dość dobre, jak podłe francuskie w Królewcu. Ludziom 
wypłacono tygodniowe strawne (8 zł, 10 gr.). Inszą drogą zalecano jechać, że 
gór nie będzie, jak pocztową jadąc na Hameburg1, ale przyprzążka dla jednej 
góry potrzebna była, od konia osiem groszy dobrych. Wzięto parę do bryki i 
zapłaciwszy (9 zł, 7 gr., 1 ½ szel.) o trzeciej wyjechali z austerii zaraz na most 
kryty i drewniany przez rzekę Sala, długo nad nią jadąc, raz ją przejechali. 
Dalej jeszcze wioską jadąc, za którą zwolna w górę udawali się. Znowu z dru-
giej strony nad rzeką jadąc. Przejechali brzeg jednej wioski, która do elektora 
saskiego należała. Na słupie był herb jeszcze nieboszczyka króla z królewską 
koroną. Była także jeszcze i w drugim miejscu. Potem zjechali z drogi, która 
miała być lepsza jak pocztowa. W wielką raptową przez to przykrą górę, na tę 
kilkanaście razy odpoczywając wjechawszy, prospekt piękny pokazał się. Te na 
górze, co spod góry widać było jak dwór, teraz całe miasteczko tam na rów-
ninie stojące pokazało się. Takoż insze pomniejsze góry drugie. Dalej zdawała 
się równina, pojechawszy forszpan odszedł (2 zł, 7 gr., 1 ½ szel.). Równiną 
i polami przyjechali do wsi Mala2, gdzie nocować mieli. Wysłano do austerii 

1 Hamburg – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia 
Łaby do Morza Północnego.
2 Molau – wieś i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia – Anhalt, w powiecie Bur-
genlandkreis.
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stanąwszy zwyczajnie wypytując się po czemu owies etc. i względem stancji, za 
którą nie chciał mówić na kilka zapytań, aż jak wjechali odezwał się. Za stancję 
laupttalar, co uczyni złotych cztery, groszy dwadzieścia dwa i pół, poznano, 
że zażartował, więc kazano wyjechać. To nieszczęście dla nas było, że do wsi, 
gdzie karczma była jeszcze o milę, a godzina była szósta. Dalej jednak poje-
chali, a to źle w dole między polem wjechali w wąską drogę. Bryką wyjechał 
dobrze, karetą nie mógł, musiano odkopywać w wielu miejscach, aż jednym 
kołem wyżej wyjechał, że wyszła kareta na stronę. Ledwie wyjechał, już dalej 
polami dobrze było, zmierzchać poczęło się. Przybyli do wsi, gdzie nie było 
karczmy ze stajniami, aż o półtorej godziny miała być. Pojechali dalej, wieczór 
też był ciemnawy. To dobrze, że prosta była droga, aż też nastąpiła z góry i 
to wielkiej, że musiano koła tamować, długo też ciągnęła się. Potem nastąpiła 
wioska Groskestewic1, gdzie do karczmy posłano, ale osobnej izby nie mieli. 
W stodole musiano nocować. Wpół do dziewiątej stanęli. Jak poczęto słać w 
gumnie, powiedziano, że na górze jest stancja, ale zostali się już na miejscu. Już 
zabierali się jedni, a inni spali jak przyjechaliśmy. [k. 147 v]

22  WRZEŚNIA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano, że wraz góra takoż następowała, wzięto przyprzążkę, 
zapłaciwszy ze wszystkim (8 zł, 2 gr.) o siódmej wyjechali. Zaraz z boku 
wioski w górę udali się. Jeszcze wyższa jak co wczoraj z niej jechali zdawała 
się. Z góry znowu piękny był prospekt we wszystkie strony. Wsie w róż-
nych stronach i dalekie prezentowały się, o kilka stai w górze równiną jadąc, 
potem odszedł forszpan (1 zł), dalej już polami jadąc i minąwszy po lewej 
stronie lasek trochę z góry mieli do wsi, gdzie takoż lepione budynki były. 
Przy drugim końcu jak ryneczek w środku, a w kwadrat zabudowane domy 
dobrze były duże. Był korzenny sklep, musi być w drugich, czyli nie mający 
jakie rządy mieszkali. Dalej znowu szła ulica i na boku kościół. Tę przeje-
chawszy znowu trochę w górę udali się, a na lewej stronie jak dwór stał, za 
którym wieś w stronę ciągnęła się. Wjechawszy na górę deszcz zaczął padać, 

1 Na lewym marginesie dopisane: Naywit. Krauschwitz – dzielnica gminy miasta Teuchern w 
Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland.

jednak niewielki, z półtorej padał godziny. Wszystko jechali polami i równi-
ną. W stronach wsie i miasteczko widzieć było i wszędzie wielkie sady. Lasu 
zaś nigdzie nie postrzeżono. Przy wsiach wierzby zasadzone były, znać, że 
służyły na opał. Przybyli do wsi, gdzie postrzeżono po sadach wiele węgie-
rek, posłano do jednego chłopa, żeby sprzedał, co z ochotą uczynił. Poszli-
śmy do ogrodu z kilku drzew trząsł, dość wiele nabraliśmy, takoż gruszek 
(22 gr., 1 ½ szel.). Potem polami przybyli do wsi, gdzie poopasywali, nazywa 
się Taucha1. Lokaj musiał obiad gotować z masłem, gdyż oni z mięsem jedli, 
gospodyni chorowała, drudzy gotować nie umieli, piwa już od dwóch dni 
mizerne były, a tu najgorsze dotychczas. Zapłaciwszy (6 zł, 7 gr., 1 ½ szel.) 
przed trzecią wyjechali, za wsią wysadzone miejsca wierzbą były i gęsto, 
droga zaś była szeroka i równina, prócz jednego pagórka. Przejechali koło 
wsi i całą podróż polami odprawiali, aż do wsi Naysdorf2, gdzie przy ko-
ściele dwie wieże na dole spojone, podle siebie jedna wyższa, a druga niższa 
w daszku jeszcze niedorosła. W karczmie stanąwszy w szynkowej izbie i w 
stodole rozlokowali się. W izbie poturbował w nocy ptaszek muchopłoszek, 
rozumiano, że nietoperz.

23  WRZEŚNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy (9 zł, 22 gr., 1 ½ szel.) o siódmej godzinie 
wyjechali, zaraz polami, równiną. Polami jadąc wszędzie widzieć było jak 
wczoraj, tak i dziś orzących w wielkiej rozciągłości. W polu tylko miejsca-
mi stał anyż i rzepak, rzepa i kapusta. Jednak jeszcze nigdzie nie sieli. Koło 
trzech wsi przejechali, prócz tego, że tylko lepione były, było wiele, że słomą 
kryte. W trzeciej wsi stał pałac duży i piękny, podobny do mikeckiego, tylko, 
że większy i na trzy piętra, ale z pozycji podobny. Od kościoła ku drodze 
ciągnął się cmentarz długi, gdzie kamienne nagrobki, różne statuy i krzyże 
stały. Niedaleko wcale [k. 148] od tej wsi zaraz druga ciągnęła się, dalej pola-

1 Taucha – miasto i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Burgenland 
(niem. Burgenlandkreis) z siedzibą w Naumburg (Saale).
2 Knautnaundorf  (pierwotnie jako Nuendorf) miejscowość w Niemczech, obecnie jedna z dziel-
nic Lipska, w południowo – zachodniej części Lipska, w okręgu Lipsk – Südwest, w powiecie 
Hartmannsdorf-Knautnaundorf, w kraju związkowym Saksonia – Anhalt.
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mi znowu jadąc pokazała się, laski, takoż miasto Lipsk1. Przez wieś długą po-
tem przejechawszy i pola, znowu wieś była, tylko koło austerii w końcu wsi 
stojącej przejechali. Przy każdej wsi wielkie sady były. Przejechawszy znowu 
pola na lewej stronie trochę odległo kilka stało budynków, rzędem równe, jak 
jeden, tak drugi, dalej jak dworek, mówiono, że to piekarzów. Przybyli potem 
do wsi Lindenau2, gdzie w austerii wielkiej trakternik mieszkał, dla z mia-
sta przychodzących wszelką czyniąc wygodę. Austeria wielka, pokojów kilka, 
jedną dużą izbę, gdzie stołów dwanaście i ogrodzenie trochę w górę wynio-
słe, gdzie dla muzykantów było miejsce. Obstalowano obiad po trzy berlinki 
od osoby. Szabasowali tu Żydzi z Brodów polscy3. Żalili się na Niemców, że 
powracając z Frankfurta od Menu4, wielkie uprzykrzenia mieli, tak z odzienia, 
iż od nich uciekano, jako też do jedzenia dostać nie mogli, tylko jajca, chleb, 
masło i piwo, i drogo wszystko płacić musieli i do Żydów w tych krajach 
będących wstępować nie chcieli, że nie tak jedzą jak oni i drogo arcy płacić 
każą. Po obiedzie po drugiej zapłaciwszy (10 zł) wyjechali, już miasto było 
w bliskości, tylko pół godziny drogi. Zaraz nastąpiła jak grobla robiona dro-
ga, mostów kilka5. Lubo woda nie wszędzie była, przy jednym moście była 
kamienica i stała wieża. Dalej droga ze stron była obwiedziona murem aż do 
miasta pierwszej bramy, gdzie dopytywano się o pas i jak możemy jechać bez 
pasu. Dziwowano się, dał karteczkę wypytawszy się kto jedzie. Przyjechali 
do drugiej bramy, ta szła do miasta znowu6, dali drugą karteczkę, uczynił je-
den ceremonię wścibiwszy rękę kilka razy do bryki jakby rewidował. Życząc 
dobrej drogi podawał rękę, nie domyślając się, że on chce co wziąć. P. se-
kretarz wzajemnie podał rękę jemu, ale tą się nie kontentował, aż przestrze-
żono, że trzeba co dać. To dostawszy, pożegnał się. Jeszcze do wagi kazano 
iść, gdzie na górze kantor był. Tam opłacać trzeba było, że czasu jarmarku  

1 Na prawym marginesie: widać Lipsk. Lipsk – miasto w Niemczech, w Saksonii, na prawach 
powiatu. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle.
2 Lindenau – gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspre-
ewald-Lausitz, wchodzi w skład urzędu Ortrand. Na prawym marginesie: Lindenau.
3 Na prawym marginesie: Żydzi polscy tu.
4 Frankfurt nad Menem – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we 
wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia.
5 Na prawym marginesie: mosty do Lipska.
6 Na prawym marginesie: czytać dalej.
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przejeżdżano (3 zł, 15 gr.). Przy bramie wóz zatrzymano z karetą, wypusz-
czono za bramę, jak karteczkę z akcyzą przyniesiono, dopiero wóz uwolnio-
no. Wzięto na popasie człowieka, żeby przez miasto przeprowadził, umyślnie 
ten, czyli źle rozkazano za inszą wyprowadził bramę, nie gdzie nam przypa-
dała droga, dlaczego długo po mieście i za tą bramą szukano z tą karteczką aż 
przy drugiej bramie. Chciano kupić dubeltowe fuzje dwie, a trzecią na ptasz-
ki, ale nie znaleziono. Jeszcze kupcy nie nadjechali, aż za dni osiem mówiono, 
że można dostać, czego czekać wiele by kosztowało. Byli u piksmaystrów, ale 
nie mieli. Szukano też porcelanowych garnuszków i takich w sklepie nie mie-
li. To miasto1 ma przedmieścia wielkie, gdzie pałacyki prócz innych kamienic 
piękne i ogrody wspaniałe i na tym przedmieściu, gdzie jechaliśmy toż samo 
było, jeszcze przy burmistrza pałacyku przybudowano. [k. 148 v] Miasto jest 
obwiedzione murem i głęboką fosą. Kamienice na cztery piętra obszerne, 
wiele przechodnich jest, po tych znać, że długie. Ulice różnie, są wąskie, są i 
szerokie. Tą, co jechali wcale była obszerna, ciągnęła się do rynku, który pra-
wie w środku jest, niezbyt wielki na to miasto. Dalej aż do drugiej bramy pro-
sto ta ulica ciągnie się. Ta brama Grimiszen2 zowie się, była wybudowana na 
pamiątkę nieboszczyka Augusta króla polskiego, jest na niej inskrypcja. Od 
tej bramy za miastem, gdzie kareta i bryka stała, wielu rzędami lipy sadzone 
aż do bramy Peters Thor z lewej strony. Z prawej zaś różne pałacyki dość do-
brze zabudowane. Stoi też statua teraźniejszego elektora saskiego, tegoż roku 
dnia czwartego augusta [4 VIII 1780] postawiona. Że pojazdy stały, wielu lu-
dzi zebrało się przypatrujących, przez co kilka razy dalej odjechano, ale ludzi 
pozbawić się przez to nie było można, wszędzie zbierali się. Nasz też stan-
gret od bryki miał jakiś interes od miasta, uprosił przewodnika, aby trochę jak 
przyjedzie jechać, pojechał, że on dopędzi. Pojechali tedy od tej bramy do Pe-
ters bramy, którą trzeba było z miasta wyjechać, koło tych sadzonych drzew 
i pałacyków przy miejskim murze stał zamek, zdawał się jak klasztor, może i 
był, gdyż stare budowanie i zaraz jak forma kościoła, co teraz ceykhaus jest i 
to prawdziwy kościół dawnych lat być musiał, gdyż w tym zamku w kaplicy 

1 Na prawym marginesie: Opisanie Lipska.
2 Brama Grimischen w Lipsku – brama w średniowiecznych murach miejskich Lipska wiodąca w 
kierunku Grimmy (pd-wsch).

katolicy swoje odprawują nabożeństwo. Miasto może, że teraz przed jarmar-
kiem ludne jest, wielu też polskich Żydów już znajdowało się. Jeden u lokaja 
targował osła, że ma komuś kupić dla księcia polskiego. Kamienice najwięcej  
są z wypustkami jak Nirembergu. Kupiono w Lipsku biszkoptów (1 zł, 
15 gr.). Przyjechawszy ku tej bramie obrócili się prosto przedmieściem, dłu-
gie też było aż do drugiej przedmiejskiej bramy, dalej brukowaną drogą poje-
chali aż do wsi i przez tę dalszą wiózł jeszcze przewodnik. Stangreta nie było, 
aż dojeżdżając do drugiej wsi pytającym powiedziano, że niedobrze jedzie-
my i stangret poszedł drogą, którą jechać mieliśmy. Pokazano przez tę wieś, 
gdzie jechać mamy. Pojechali koło wietrznego młynu, aż nadszedł stangret. 
Powziąwszy wiadomość, że tą drogą pojechali, zwrócił się i tu dogonił. Zły 
w bliskości mieszkający, a drogi nie wiedzący przewodnik odszedł wziąwszy 
za przeprowadzenie przez miasto według ugody (15 gr.). Polami jechali aż do 
drogi, którą jechać powinniśmy byli. Już po zachodzie było słońca. Tą drogą 
jadąc po siódmej przyjechali do miasteczka Taucha1. Trochę za bramą w górę 
podjechawszy stanęli w austerii, od dwóch pokojów złotych 1, groszy 15, 
zgodziwszy przenocowali. To miasteczko należy do magistratu lipskiego, jest 
też na górce przy samym mieście zamek.

24  WRZEŚNIA 1780 , NIEDZIELA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano wstawszy kościoła naszego nie było nigdzie, bez mszy. 
Zapłaciwszy (10 zł, 15 gr.) o siódmej wyjechali. Noc chłodna była, [k. 149] 
takoż i ranek zimny był, dla wielkiej mgły to miasteczko długo ciągnęło się 
mające przygórki. Niektóre kamieniczki dość dobre były, drugie też lepione. 
Za tym piaski nastąpiły. Mgła wielka była, przeszkadzała widoku, aż przyje-
chali ku wsi, gdzie przy drodze dwie sadzawki były. Koło tych i wsi pojechali. 
Trochę mgła opadać poczęła, większy pokazał się prospekt. Wiele wsi po 
stronach, a przy każdej młyny wietrzne. Lasu jednak żadnego nie było wi-
dać, wszystko polami jechali. Między młynem i wsią szła droga. Dalej znowu 
wieś, końcem tej pojechali, gdzie wiele wierzby jak las jaki było zasadzono. 

1 Taucha – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okregu administracyjnym 
Lipsk, w powiecie Nordsachsen.
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Była też olszyna. Dalej większe piaski, gdzie na polach pokazały się wrony 
mieszane, dotychczas wszędzie były czarne, a tu jak u nas, a niektóre czar-
ne. Znowu koło wsi pojechali, gdzie kupiono śliwek, na kopy1 rachowano, 
kopa do sześć fenigów (15 gr.). Dalej jadąc polami było trochę w górę aż 
do szubienicy, od której zaczęła się droga brukowana, aż do miasta Oilen-
burg2. Z przyjazdu był zamek i kościół na górce, dalej ciągnęło się przedmie-
ście, przed miastem brama. Jest młyn na rzece Mulda3. Przy bramie pytano 
się. Prezydium żołnierze trzymają. Wjechawszy w miasto ciągnie się szeroka 
bardzo ulica, aż do rynku przy kamienicach z lewej strony wino zasadzone 
rozwiesza się prawie po wszystkich. Na rynku w paradzie może ze czterdzie-
stu stało żołnierzy i oficerowie, zaczęli maszerować na odwach. Za rynkiem 
znowu ciągnęła się tak szeroka ulica aż do bramy, za tą stał kolos z herbami 
polskimi i przeszłego króla. Wjechali wraz na most, ten był drewniany. Ko-
bylice zaś z kamienia kwadratowego szerokie murowane znać, że ta rzeka 
wylewa. Dalej długo grobla ciągnęła się i kilka arkad dla przejścia wody wy-
murowanych było. Potem koło wioski przejechali, gdzie w końcu przy polu 
ręce kształtem pruskim wskazujące drogę były. Jedna opisano miała, że do 
Torgau4, gdzie my jechali sześć godzin drogi, gdzie wskazowała w tę drogę 
pojechali. Wszystko polami, piaski też były więcej godziny. Na prawej stronie 
na górze stał kościółek sam bez żadnego budynku, ludzie wychodzili z niego. 
Dalej jadąc przybyli ku wsi Toberszyc5, do tej z drogi zjechano dla popasu, 
gdzie w karczmie stanąwszy zastali kruczkę, gotowali i wołowe mięsa, mówi-
li, że więcej nic nie mają, ale upieką kiełbasy, zupę z piwa i mleka robić mieli, 
ale tej nie chciano, kurcząt mówili, że nie mają, jednym słowem nic. Dali tej 

1 Kopa – w Polsce w XVI – XIX wieku liczba sześćdziesięciu sztuk, stosowana głównie do obli-
czania zbiorów rolnych.
2 Eilenburg – miasto we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu admi-
nistracyjnym Lipsk, w powiecie Nordsachsen, nad rzeką Mulda. Siedziba związku gmin Eilenburg-
-West.
3 Mulda (Mulde) – rzeka w Niemczech, lewostronny, nienadający się do żeglugi, dopływ Łaby.
4 Torgau – miasto powiatowe we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w 
okręgu administracyjnym Lipsk, siedziba powiatu Nordsachsen oraz wspólnoty administracyjnej 
Torgau, port nad Łabą.
5 Doberschütz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu 
administracyjnym Lipsk, w powiecie Nordsachsen.

kruczki i mięsa twardego, kiełbasy suszone, a potem pieczone. Mizernie jedli, 
kiełbas jeść nie było można, a za to dobrze kazano sobie zapłacić, złotych 
trzy i groszy. Po obiedzie widziano, że mieli świeże mięso, kurczęta żywe. Od-
powiedziano że by długo zabawiło, ale woleliby czekać, aby było co jeść, tak 
głodni byli. [k.149 v] Grubi byli ludzie w tej wsi Toberszyc, i prości. Jak konie 
zjedli, obrok kazano zaprzęgać, zapłacono (7 zł, 11 gr., 1 ½ szel.) i wyjechali. 
To trochę martwiło, że o godzinę była austeria, a dalej do Torgau przez trzy 
godziny nie było żadnej, tyle ujechać nie było można. Jechaliśmy z początku 
piaskami przez pola, potem do lasu wjechali, ten niezbyt szeroki był. Za nim 
znowu pola i wieś, końcem jednym jechać mieli, szła droga do Torgau, a au-
steria w drugim końcu tej wsi Mukrana1 stała. Koło wsi zjechawszy z drogi 
wcześnie stanęli, zagodziwszy dwa pokoje za złotych dwa, rozlokowali się. 
Smarowanie dziś wozów zalecono, aby można jutro wyjechać. Nadjechali ta-
koż kupcy jadący do Lipska i nocowali naprzeciw. Wzięto cztery butelki wina 
w drogę do wody, butelka po sześć groszy dobrych. Piwo też dobre było. 
Wcześnie spać poszli, aby rano wyjechać.

25  WRZEŚNIA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Straszyły chmury przechodzące trochę, lubo pięknie było przed 
południem. Kupcy rano pojechali, my też wybierać się zaczęli. Gospodarz 
mówił, że piaski wielkie będą, aby wzięto forszpan, a drudzy mówili, że tylko 
do lasu. Wkoło pól tej wsi las był. Wybrawszy się i zapłaciwszy wraz (13 zł, 
18 gr.), po szóstej bez przyprzążki wyjechali, przez wioskę i koło wietrznego 
młyna, dalej polami. Trochę piasek był, ale miejscami mijano, dalej podnie-
siona była droga jak grobla między olszyną. Potem z lewej strony było pole, 
z prawej wieś. Szła dalej brzegiem lasu, aż w las wjechali, gdzie droga szła, 
wszystko w perspektywie, jak czasem zawróciła się, znowu długa perspektywa 
była, saren wiele było, w różnych miejscach widziano, była też dębina, gdzie 
lokaj napadł pięć dzików. Stało z prawej strony bardzo wiele drzew w sto-
sach ułożone. Jak las skończył się, pastwisko i pola nastąpiły i miasto Torgau  

1 Mockrehna – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu 
administracyjnym Lipsk, w powiecie Nordsachsen.
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widzieć było1. Wielkie miejsce i obszerne gruntu nieużytego, dalej pola i dwie 
wsie, gdzie 1760 pruskie wojsko z austriackim miało batalię. Zbliżyli się ku 
miastu, z prawej strony wielkie jezioro. Większe też piaski były. Przed miastem 
wysypywano drogę. Przybywszy do bramy przez jedną przejechali, mówiono 
jeżeli przez miasto jechać chcemy, trzeba kufry pieczętować, więc wraz w lewo 
koło miasta udali się. Miasto niewielkie jest, obwiedzione murem niskim i mi-
zernym, gdzie bramy, wieże okrągłe stoją. Koło miasta są też budynki i sady, 
gdzie wcale piękne frukta były. Przyjechali ku bramie, gdzie potem gościńcem 
do mostu pojechali koło miasta. Przy moście z prawej strony jest duży zamek 
i obszerny, gdzie też wieżę jedną nazywają butelkową, że ma być jak butelka 
budowana, ale nie wiem jak jaka. Przy moście zatrzymano dla zapłaty od koni 
od sztuki groszy siedem i pół (3 zł). Jeszcze sekretarza nie było, był w mie-
ście, na dorędziu też nie było monety czerwonych złotych, zmieniono złotych 
osiem, groszy piętnaście. Most jest drewniany, ściany nieobite, ale dach jest. 
[k. 150] Idzie rzeka Elba2 szeroko, most też wysoki i długi. Za mostem drugi 
odwach stoi. Dalej nad rzeką jechali, na której wiele pływających było mły-
nów. Potem udali się w prawo drogą podniesioną. Czekali na sekretarza, ale 
jego zatrzymano przy moście i wrócono do miasta. Musiał opowiedzieć kto 
jedzie i czy nie wieziemy co nowego. Nie doczekawszy się dalej pojechali, na-
potkali wielu furmanów. Przy wsi dopędził p. sekretarz i opowiedział przyczy-
nę zatrzymania tę. Przed wsią kamienny most jest, poczynający się rujnować. 
Przybyli do austerii, gdzie w ogródku stała nowa altanka, z dolnej grać można 
było w kręgle, ciągnął się plac, na górze nakryć kazano do stołu, obstalowano 
od osoby pięć groszy dobrych, tymczasem graliśmy w kręgle póki nie ugoto-
wano. Był w tej wsi dwór, gdzie amtman mieszkał. Miał też różne piwa i wino 
butelkowe, tego wzięto w drogę. Że następowały piaski wzięto przyprzążkę, 
parę koni, od konia berlinek pięć. To miejsce nazywa się Cweyta3. Po obiedzie 
przed trzecią wyjechali zapłaciwszy i za forszpan (13 zł, 7 gr., 1 ½ szel.). Zaraz 

1 Na prawym marginesie: Torgau miasto opisane.
2 Łaba (czes. Labe, niem. Elbe), rzeka w Czechach i Niemczech. Jest największą rzeką Czech oraz 
jedną z największych europejskich rzek i rzecznych szlaków komunikacyjno-transportowych.
3 Zwethau – miejscowość w Niemczech, część dzielnicy Großtreben-Zwethau w gminie Beilrode 
w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Lipsk, w powiecie Nord-
sachsen, we wspólnocie administracyjnej Beilrode.

za wsią piaski polem zaczęły się, potem i w lesie trwały. Znowu sarnę widzieli 
i miejsca też zasłonione, gdzie czasu polowania przed czterema niedzielami 
strzelcy stali. Za lasem znowu polami jechali aż do wsi skąd forszpan odszedł. 
Jeszcze było wcześnie, dalej pojechali, lubo jednak nie takie piaski były, pola-
mi jechali aż do wsi Leystyn1, gdzie karczma mizerna. Nie mieli osobnej izby. 
W stodole trzeba było nocować, niżeli uprzątnęli i posłano wieczór był. W 
ogródku zabawili ten czas. Jadąc przed wsią trochę deszcz pokropił, ale nie-
wielki i rzadki, potem się wypogodziło. Nad zachodem wieczorem były wiel-
kie chmury i w kilku miejscach błyskawica. Powracając z ogródka JW pan w 
nogę się trącił, noga bolała i w nocy spać nie dała.

26  WRZEŚNIA 1780 , WTOREK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy (8 zł, 7 gr., 1 ½ szel.) dwadzieścia minut 
na siódmą wyjechali. Mgła była opadła. Polami jechali, ale piaski były. Jak 
do lasu wjechali mgła znowu powstała, miejscami, gdzie obszerne próżne 
miejsca były, zasadzono dębinę w rzędy, to w kilku miejscach, wiedzieliśmy 
znowu sarny żerujące. Potem polami jadąc widzieć dla mgły nie można 
było. Do wsi przyjechali Aniburg2, gdzie najlepszy miał budynek ferszter, 
na dachu brzegach jelenie wprawione rogi. Znowu w pola wjechali, a mgła 
trwała. Wiele owiec wypędzono już dzień trzeci, przy wsiach wielkie sta-
da, miejscami i dwa przy jednej wsi widzieć było. Było też krów niemało. 
Dla wełny chowano owce, gdyż po miastach wełniane były fabryki. Pola 
ciągnęły się aż do miasteczka Hercberg3, które murem ale mizernym jest 
otoczone. Żołnierze stoją, przedmieście gumnami zabudowane. Przy samej 
bramie rzeczka idzie i młyn stoi. Miasto mizernie zabudowane pruskim mu-
rem, ale już opadają kamienice. Rynek niewielki, gdzie [k. 150 v] żołnierze  

1 Löhsten – miejscowość w Niemczech w dzielnicy Herzberg (Elster), w powiecie Elbe – Elster, 
w Brandenburgii.
2 Najprawodopodobniej chodzi o miejscowość Fermerswalde leżącą pomięszy Herzberg (Elster) 
a Löhhsten, w powiecie Elbe – Elster w Barndenburgii w Niemczech, a nie o oddalony na półn. – 
zachód o 15 km Annaburg. Pomyłka może wynikać z faktu , iż do 1806 roku Fermerswalde podle-
gało administracyjne pod Annaburg.
3 Herzberg (Elster) – miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, siedziba powia-
tu Elbe-Elster, nad rzeką Czarną Elsterą.
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zbierali się dla egzercytowania, tylko ulica ciągnie się od bramy do rynku. 
Z tego do drugiej bramy przy pierwszej dano karteczkę, u drugiej odda-
wano, z początku nie chciał puścić, że trzeba się w amptcie meldować, 
gdzie tę karteczkę przypieczętują. Wysłano p. sekretarza, aż jak poszedł 
potem pomiarkował mówiąc, że nie trzeba było i wypuścił. Wyjechano i 
czas jaki czekano na powrót p. sekretarza. Za bramą poprawowali drogę, 
objechać musieli. W polach znowu piasek był, dogonił potem sekretarz. 
Toż samo mówił sekretarz w amptcie, że niepotrzebnie zatrzymał, jednak 
pieczęć przyłożył do karteczki. Dalej jechali drogą podniesioną jak groblą. 
Osadzona gęsto była różnym drzewem, a po stronach pola, dalej wielkie i 
obszerne łąki, lasy przy nich oparkanione były. Długo ta droga ciągnęła się, 
aż do wsi, gdzie w końcu przy drodze stała karczma. Chciano popasywać, 
ale gruby ludzie gospodarstwo byli, wieprzowe tylko mięso mieli, kurczęta 
mieć zapierali się. Był dwór we wsi, mówili, że i dwór nie sprzedaje, ale ku-
puje i we wsi dostać nie można, więc dalej jechać byli przymuszeni piaska-
mi. Nastąpiła droga dalej przy piasku i góra nastąpiła piaskowa lasem, z tej 
widzieć było miasteczko Szliben1, ale kręto, daleko było. Spieszyć piaski nie 
pozwoliły. Przybywszy na małym przedmieściu przy bramie trakternik czyli 
austeria była. Stanęli o pierwszej godzinie, już nie zastali nic gotowanego, 
tylko baranią pieczeń, kurcząt też dostać nie można było. Ekskuzował się 
gospodarz, żeby był przysposobił, żeby się był spodziewał. Zrobiono zupę 
z grochu, smaczno zjedli, bo jeść się chciało. Pieczeń też dano porządną i 
tej nie zeszło. Z kapusty sałatę z octem i masłem parzoną, z winogronami 
mieszaną gorącą dano, smaczna była. Piwo zaś arcymizerne. Po obiedzie 
czekali aż konie obrok zjedzą. Trzęsący się gospodarz zapewnił, że piasków 
aż do wsi, gdzie nocować zamyślono nie ma i wysłał, czyli zdarzyła się oka-
zja do tej wsi, oznajmując na poczcie, że przyjedziemy na noc i zalecał nam, 
żeby tam nocować. Wpół do czwartej wyjechali, droga szła nie przez mia-
steczko, ale prosto zaraz w pole, niżeli wyjechali, Moskalów z teleszkami 
z dziesięciu przejechało, po trzy konie, Żyda mieli podobno za tłumacza, 
jechali do Lipska. Zapłaciwszy (8 zł, 15 gr.) wyjechali zaraz w pola. Przy tej 

1 Schlieben – miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster, 
siedziba urzędu Schlieben.

austerii stał kolos na czterech stronach opisujący jak do miast których da-
leko. My do Frankfurta an Oder mieli dwadzieścia sześć godzin. Jak w pola 
wjechali bardzo wielu ludzi było robiących w polu koło kartofli. Ci prawie 
wszyscy zbiegali się ku drodze dość z daleka i patrzali się na jadących. Pia-
ski też dalej zaczęły się i jak pola, tak też piaski trwały aż do wsi Nandorff1. 
Trochę podjechawszy zawsze odpoczywać musieli, przez co z zachodem 
słońca w tej wsi stanęli nie mogąc dalej jechać dla następującej nocy. Droga 
szła końcem wsi, a my do karczmy przez całą prawie wieś jechać musieli, 
tylko szynkowny dom był u sędziego wsi, stajnię miał. [k. 151] Na górze 
izbę zaprzątniono. W gumnie trzeba było nocować, gdzie nocowano. Ni-
gdzie z latarnią nie pozwalano do gumna, żeby sztrof  musieli zapłacić, ale 
na stołku przed gumnem postawiono.

27  WRZEŚNIA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano w ogródku kawę pili. A że piaski nastę-
powały, cztery konie wzięto na przyprzążkę do karety i do wozu na pół mili 
(2 zł). Dziesięć minut na ósmą zapłaciwszy (8 zł, 26 gr., 2 szel.) wyjechali. 
Znajdował się w tej wsi człowiek polski od Warszawy, mówił, że ma go-
spodarstwo w tej wsi. Znowu przez wieś pojechali, przez las (gdyż wczoraj 
wkoło lasy widać było) i w górę piaski też głębokie były. Cała droga lasem 
też głęboka była, aż potem pola nastąpiły i wioska, skąd forszpan odszedł. 
Dalej jechać nie chciał, że koni w domu potrzebował (2 zł). W tej wsi nazwa-
nej Pouta2 mówiono, że droga twarda i nie potrzebujem forszpanu. We wsi 
udali się w prawo między sadami. Dalej w polach lepsza była droga, aż do 
lasu, gdzie znowu piaski zaczęły się. Wybierano drogi, osiami o drzewa za-
wadzano, w jednym miejscu koń dyszlowy zaciągnął się i przewalił się przez 
dyszel, musiano rzemienie i postrąki porżnąć, żeby się nie zadusił. Długi ten 
las był i pagórki były, pierwej sosnowy, potem dębowy z sosnami mieszany. 
Jak las skończył się, wielkie miejsce i góra zarosłe wrzosem były. Tę górkę  

1 Naundorf  – miejscowość w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-
-Elster, w gminie Fichtwald.
2 Najprawdopodobniej miejscowość Proßmarke – w Niemczech w kraju związkowym Branden-
burgia, w powiecie Elbe-Elster.
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przejechawszy widać było miasto Lukau1, ale daleko. Przyjechali piaskami do 
wsi Wistermarga2, już było wpół do pierwszej, czas był popasywać. Stanęli 
przed karczmą, ale nic nie było do jedzenia. Jednak sześcioro kurcząt do-
stano, zawinęły się same, z trzech ugotowano rosół, a troje upieczono. JW 
pan słaby był, tylko rosołu trochę jadł. Po obiedzie zapłaciwszy (8 zł, 10 gr., 
2 szel.), wpół do czwartej wyjechali wziąwszy forszpan aż do miasta, że pia-
ski znowu następowały i pagórki. Dwie godziny drogi było do miasta, pola-
mi wszystko było i pagórki, piaski nieustające i uprzykrzone. Przed miastem 
na pagórku pięć stało wietrznych młynów. Wiatr też po południu powstał, 
chmury przechodzić zaczęły. My przed miastem zjechawszy z tej górki, gdzie 
były młyny, w austerii p. burmistrza stanęli. Na podwórzu pojazdy stać mu-
siały. Osobno izbę na górze wygodną dostali, zniesiono tłumoki. Chmury na-
stały i deszcz padał. JW pan rebarbarum brał na noc. Starali się o kurczęta na 
jutro, ale nie dostali. Córka przyniosła na talerzu brzoskwiń, śliwek i gruszek 
w prezencie (1 zł). Poszli spać o ósmej. 

28  WRZEŚNIA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano stelmach podstawkę do koła, szprycha jedna złamała 
się, a że drugie ruszały się, klinów ponabijał. Deszcz przed szóstą zaczął pa-
dać, chmury przechodziły i wiatr był. Posłano do miasta kupić śliwek, brzo-
skwiń, gruszek, pietruszki, selerów, chleba. Za to i stelmachowi zapłacono 
(14 zł, 26 gr., 1 szel.). Deszcz przestał padać, zapłaciwszy trzydzieści minut 
na ósmą wyjechali z forszpanem ku miastu (2 zł, 15 gr.). Mieli około jechać 
z bryką, już udał się do miasta, więc i karetą pojechano. Na pięćset domów 
być ma cztery kompanie stoi żołnierzy w tym mieście. Długa ciągnie się 
ulica do rynku, ale miasto wkoło woda oblewa fosą ciągnioną i murem jest 
obwiedzione. Kamienice pruskim murem w rynku niektóre murowane. Ra-
tusz w środku stoi wielki, przy nim o kilka kroków kordygarda3, gdzie od-

1 Luckau (dolnołuż. Łukow, pol. Łuków) – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Branden-
burgia, w powiecie Dahme-Spreewald. Historycznie położone jest na Dolnych Łużycach.
2 Wüstermarke – miejscowość w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie 
Dahme-Spreewald.
3 Kordegarda – pomieszczenie dla straży, pełniące czasem funkcję aresztu.

wach stoi. Kordygarda jest złączona [k. 151 v] z wieżą wysoką i wspaniałą. 
Na kamienicach jest gipsatura, czyli z wapna robione duże floresy. Za drugą 
wjechawszy bramę, gdzie takoż pytano się kto jedzie, pojechali brukowaną 
drogą, aż ku wietrznym młynom, tych kilka stało. Kilka po stronach widzieć 
było wsi wietrzne mające młyny. Polami dalej jechali, gdzie po lewej stro-
nie lasek długi i wąski był. Nastąpiła piaszczysta droga idąca obszernym 
nieużytym gruntem, gdzie paśli kilka stad owiec. Potem pola szły aż do wsi 
Duben1, ale dla piasku z wolna jechać, często odpoczywając musieli, gdzie 
też popasywać zamyślano. Rozkoszny był gospodarz. Oświadczał się, że ma 
wódkę, piwo, chleb i masło, na to kilka razy zapraszał. Kurczęta że można 
dostać groszy piętnaście jedno, […]2 mendel po pół talara, ale tego nie wi-
dzieli, tylko na swoją wódkę, piwo, chleb, masło zapraszał, a wszystko pytał 
się czyli rozumiemy. Pomiarkowawszy, że jeść nie będzie, dalej wziąwszy 
forszpan pojechali. Większe jeszcze piaski nastąpiły lasem, a potem polami, 
potem obszerne błota, groblą między tymi jechali, całe miejsce dla beka-
sów było. Przybyli potem do wsi, gdzie jeszcze parę koni starano się, że 
góra piaszczysta miała nastąpić, tymczasem z wolna koło wsi pojechali. Za 
nią stanąwszy czekali, ten nadszedł i do karety przyprzężono. Z lasu dla 
piasku często bryka odpoczywała, więc my na tę górę pojechali, a forszpan 
wyprząwszy odesłali do bryki. Karetą i taradajką pojechali przodem do mia-
sta Allda3, niedaleko było, wprzódy wysławszy p. sekretarza dla obstalowa-
nia obiadu. Lepsza była dalej droga osadzona drzewami, ale przed miastem 
znowu piaski. Żołnierze stali trzymający prezydium kirasjerzy. Miasto więk-
sze zdawało się jak Lukau. Kamienice lepsze o obszerniejsze. P. sekretarz 
we trzech austeriach szukał obiadu, ale nie znalazł, aż w czwartej baranią 
pieczeń tylko, chciano zupę robić z wina, ale nie chciano, wodną zrobiono 
jak nazywają, woda z jajkami zakłócona. Przyprawiano na spirytusie pozo-

1 Duben – miejscowość w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-
-Spreewald.
2 Słowo nieczytelne, napisane jedno na drugim, z następującego słowa wynika, że może to być 
słowo: jajec.
3 Najprawdopodobniej Lübben (Spreewald) (dolnołuż. i pol. Lubin (Błota)) — miasto w Niem-
czech na terenie Spreewaldu (dolnołuż. Błota), w kraju związkowym Brandenburgia, stolica powia-
tu Dahme-Spreewald.
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stałe wczorajsze kurczę, te tylko JW pan jadł. Dano tę zupę i baranią pie-
czeń, z kapusty sałatę. Deszcz większy padać zaczął. Żyd przyniósł cztery 
szczupaczki, pretendował złotych dwa, te za drogie były, dawano złotych 
jeden, potem przydano (1 zł, 11 gr., 2 szel.). Ludziom strawne dano (10 zł). 
Już przez kilka dni szedł z nami człowiek, który służył w Królewcu u syna 
oberprezydenta Domharta. Chodził do Sztudgart po należące sobie pienią-
dze, przegrał sprawę, nic nie wziął i powracał do Królewca szukając służby, 
że pomagał dano jemu (15 gr.). Konie też kuto, już trochę za późno było. 
Deszcz padał, piaski też następowały i droga miała być mylna, więc wzięto 
forszpan, który był pomocą w ciągnieniu i przeprowadzeniu. Zapłaciwszy 
za wszystko (9 zł, 20 gr.) wpół do piątej wyjechali dalej przez miasto, gdzie 
dobre były kamienice, niektóre na dwa piętra, ale więcej pruskim murem. 
Za bramą dopiero forszpan przydano, w mieście nie chciał, żeby musiał 
płacić. Wielkie było za miastem jezioro, z tego przy mieście szła woda na 
młyny. Dalej pojechawszy w wielkie nastąpili piaski i przykre. Była wioska w 
bliskości, w końcu [k.152] stał zrobiony na podwórzu młynek wietrzny, ale 
to forma być musiała, mlić wątpić, żeby można. Były też pagórki piaszczy-
ste. Polami i lasem deszcz cały czas padał i dobrze ściemniało, gdy przybyli 
do wsi Biberdorff1, gdzie szczęściem, że bryka wjechać mogła do stajni i 
nie stała na deszczu. Wiatr też powstał, trochę chmury w nocy przepędził, 
że deszcz nie padał. Osobną jedną izbę znaleziono. W tej wsi i o kilka wsi 
mieli swoją mowę wandalską. Można było niektóre słowa zrozumieć, kiedy 
z wolna mówili, te albo polskie, albo zrozumiane były, inne zaś przeciwnie. 
Książek zaś nie mieli żadnych w tym języku drukowanych, ani kazania, ani 
śpiewania w kirchach było, tylko w domu rozmawiano.

29  WRZEŚNIA 1780 , PIąTEK

Przenocowawszy rano kupione fuzje trochę przestrzelono pro-
chem, żeby uszły za używane. Dopiero dowiedziano się konie w tej wsi Bi-
berdorff  chorowały i zdychały, co nie pocieszyło. Zapłaciwszy (12 zł, 22 gr., 

1 Biebersdorf  – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie 
Dahme-Spreewald.

1 ½ szel.) wyjechali wpół do ósmej. Za wsią zaraz było w górę piaskami. 
Deszcz nie padał, ale chmury przechodziły, gdy słońce świeciło, parzyło. Po-
tem bór nastąpił, gdzie mieszane były, pola, po nizinach łąki. Na równinie w 
pola wjechawszy po stronach wsie były widziane. Drobny zaś deszcz padać 
zaczął, ale wprędce przestał. Piaski wszystko ciągnęły się, odpoczywać czę-
sto musieli. O jedenastej godzinie przybyli do karczmy Naykruk1 przy dro-
dze stojącej, gdzie popasywać umyślono. Z mięsem gotowano u nich, my zaś 
wczoraj nasolone szczupaki dwa gotowali i takoż wodną zupę. W tejże izbie 
na kominie trzy małe dynie dla nasienia dostali. Za usługi których niewiele 
czyniono, zapłacić musieli. Ze wszystkim zapłacono (6 zł) i wpół do trzeciej 
wyjechali. Wzięto też forszpan, gdyż piaski większe nastąpić miały, jakoś zaraz  
w górę piaszczystą jechać przyszło i długo polami, aż las nastąpił, za tym 
znowu pola, aż do wsi, która miała być ostatnia kraju saskiego. Za tą znowu 
polami, jak granica drugiej nastąpiła wsi, ludzie w polu orali. Wandale dzień 
dzisiejszy święcili, lutrzy zaś nie, w polu robili. Jednak nie upatrzyli znaku oka-
zującego granice. Polami jadąc zaczęła się przerywkami wysadzana miejscami 
droga bliżej ku wsi, las siany z lewej strony, dalej znowu pola. Przybyli do wsi2, 
ta długa była i niektóre domostwa wielkie miała, był też dwór dość wielki, 
gdzie amtman mieszkał, a czasem podróżni przejeżdżający u niego stawali. 
W środku wsi udali się koło dworu na most drewniany stojący na rzece, za 
tym stała karczma, gdzie pojazdy do stajni zajechały, wielka była. Stancji zaś 
nie było osobnej, ustąpił gospodarz szynkownej, w tej posłano. A naprzeciw 
w nieuprzątnionej ludzie bawili się. Przyszli rewizorzy, oszczupano brykę, w 
karecie patrzeli tylko, dyskretnie dano im (1 zł). Te dobra są podobno w Sak-
sonii skupione od przeszłego króla pruskiego i oddane ojcu teraźniejszego na-
stępcy, które teraz na siebie trzyma. Piwo butelkowe brano ze dworu. W nocy 
wielki wiatr powstał i trwał więcej godziny, potem mniejszy wiał. 

1 Neukrug – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dah-
me-Spreewald, w gminie Märkische Heide.
2 Na lewym marginesie: Drebatsh. Trebatsch – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym 
Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree.
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30  WRZEŚNIA 1780 , SOBOTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano gospodarz pretendował za izbę talary dwa i uporczywie, a 
że prostej słomy wzięto, która leżała w stajni, pod konie, za te trzy złote pre-
tendował. Za wszystko (12 zł, 7 gr., 1 ½ szel.) zaspokoiło jego i forszpan od 
niegoż wzięto. [k. 152 v] Wyjechali czterdzieści minut na ósmą polami. Fur-
man uderzył biczem kilka razy forszpanowe konie, gospodarz szedł za wo-
zem, gdyż inszy szedł przy koniach, tego odmienił i mocno z naszym przemó-
wił się furmanem. Dalej lasem jechali, w końcu znowu siany był. Potem przez 
wieś, gdzie znowu wysadzona była droga aż do lasu. Wyjechali z niego, po 
lewej został się stronie, a po prawej było jezioro, skąd i miasto widzieć było. 
Długo trwał w lewo las, aż w grunta wjechali nieużyte, a wszystko piaskiem, 
aż z jeziora tego kręciła się rzeka z prawej strony, a z lewej las znowu siany. 
Przed miastem wiele miejsca było, zasadzono morwowym drzewem, znać, że 
w swoim czasie trzymano robaczki jedwabne. Przybyli do miasta Bezekow1. 
Długie, mizernie zabudowane na przedmieściu, w rynku w austerii stanęli i na 
podwórze wjechali, gdzie miała być rewizja. Nadszedł też rewizor, brykę roz-
pakowano. Zaplombował pięć kufrów i pięć koszów, drogich rzeczy nie bar-
dzo przeglądał, za plomby dwie berlinki zapłacono i passircetl sześć fenigów, 
jemu też dyskrecji dano (3 zł, 27 gr.) i znowu pakowano brykę. U gospodar-
stwa obstalowano obiad, szczupaki mieli, te dano, zupę, jajca i bób, po tynfie 
prawie od osoby. Chciano wziąć forszpan, ale w mieście nie mieli, na wieś 
trzeba było wysłać z człowiekiem, który miał iść, nie można się było zgodzić i 
nieprędko powrócić deklarował, więc targu poprzestano, i tak swoimi po dwa 
wyjechali (6 zł, 27 gr.). W końcu rynku kamieniczki trochę lepsze były, z ryn-
ku szła uliczka do kościoła2, tego facjata nietynkowana, wiele pozostawowano 
dziur, gdzie kawki i gołębie gnieździły się. Rachowano w tym mieście domów 
na trzysta pięćdziesiąt. Za bramą jest z dużymi kołami młyn na tej rzece, co 
rano widzieli po prawej stronie. Za tym jest jak zamek zabudowanie, gdzie 

1 Beeskow (dolnołuż. Bezkow, pol. hist. Bezków) – miasto we wschodnich Niemczech położone 
nad Sprewą, w kraju związkowym Brandenburgia, siedziba powiatu Oder-Spree.
2 St. Marienkirche w Beeskow – kościół gotycki wybudowany między 1370 a 1380 rokiem, wie-
lokronie ulegał pożarom, zniszczony w czasie II wojny światowej.

opłacić cło podróżne musiano (1 zł, 7 gr., 1 ½ szel.). Piaski znowu zaczęły się 
i morw wiele po lewej stronie zasadzonych było. Dalej koło pola, jak szpaler, 
tylko na trzy łokcie szeroki, sosnowy, gęsto zasadzony ciągnął się. Potem w 
prawo udali się laskiem, za tym pola nastąpiły, podwyższona droga jak grobla, 
gdzie też lepsza droga była. Przez wieś przejechali jedną i podwójne pola w 
górę piaskami przed wsią drugą, w której przenocowali, ale karczma mizerna 
była, bez osobnej izby. W gumnie nocować musiano. Do stajni jak bryka je-
chała, drzwi od podwórza wyłamali. Gospodarza nie było i lepiej bez niego, 
jak przyjechał poznali człowieka skąpego, drżącego na fenigi. Kazał zaraz jak 
co kazano dać wraz zapłacić i co bez niego brano, takoż zapłacić wraz musieli. 
Wiele razy przewracał w rękach, zły był za to, że złe piwo pić nie chcieli. Kie-
dy świece cienkie dawał, choć za pieniądze, zawsze mówił, że ostatnia, kilka 
tych ostatnich dał. Z inszego obchodzenia wcale gruby człowiek był. [k. 153] 
Kupiono cztery kurcząt na jutro, ani zarżnąć, ani parzyć nie chciano, może nie 
umieli, po berlince jedne. Aż ten Prusak idący przy bryce oprawił zarżnąwszy.

1  PAźDZIERNIKA 1780 , NIEDZIELA

Rano wiele pretensji gospodarz czynił i za wrota tylko jak oba-
czył, że naprawione, zamilkł. Zapłaciwszy (10 zł, 7 gr., 1 ½ szel.) przed siód-
mą wyjechali przez tę wieś Merc1, ta należała do Szweryna, tu w okolicy 
były jego dobra. Polami już mniejsze piaski były, aż jak w górę jak przy-
szło w las większe były, jak dębowy las nastąpił znowu zmniejszone były 
piaski, ale wiatr większy był. To szczęście, że w tył wiał. Za lasem nastąpi-
ły pola, piaski znowu duże ciągnęły się aż do stodół przed miasteczkiem 
Mihleroze2 stojącym. Między tymi był kirshoff, gdzie grzebano zmarłych. 
Brukiem dalej jechali i przez miasteczko to. Rynek obszerny, zabudowa-
nie mizerne, domostwo wiele lepionych, drugie pruskim murem przeje-
chali. Za bramą jedno jezioro było dość obszerne i młyn. W lewo udali się 
przedmieściem, te długie i obszernie ciągnęło się. Niedaleko drugiej bramy 

1 Merz – miejscowowśc, w Niemczech, obecnie część gminy Ragow-Merz w kraju związkowym 
Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree, wchodzącej w skład urzędu Schlaubetal.
2 Müllrose (dolnołuż. Miłoraz, pol. hist. Miłoradz) – miasto w Niemczech, w kraju związkowym 
Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree, siedziba urzędu Schlaubetal.
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poczta była cło opłacono1 (1 zł), gdzie forszpan wzięto, na który czekano 
z kwadrans (1 zł, 15 gr.). Wyjechali potem za bramę (13 gr.), gdzie kopa-
ny kanał2 jest i wodę nazywają Szlube. Ten kanał ciągnie się trzy mile, sześć 
tylko botów głęboki i pięć szeroki. Idzie od Spree3 do jeziora Mihlroze4, a 
potem z Szlubą idzie do rzeki Oder5, a że Spree woda jest piętnastoma bo-
tami wyższa jak Oder, to musiano czternaście spadów wody robić, czyli ślu-
zów. Roku 1662 zaczęto, na sześć robiono. Dalej wielkie piaski nastąpiły. W 
wielu miejscach siany las z obydwóch stron, słupów kilkanaście przy drodze  
z tabliczkami w odległości stało. Przeplatano, były pola i znowu siany las. Da-
lej jeszcze większy nastąpił piasek i góra, na tę wjechawszy już polami, aż do 
wsi Merdendorf6, gdzie też dwór był niedaleko karczmy, w tej popasywano. 
Wiatr dalej powiększał się, potem i deszcz padał. Nie znaleźli tylko pieczo-
ną gęś, za tę pół talara dano. Z kurcząt wczoraj kupionych rosół zgotowano, 
takoż suche gruszki zamiast sałaty gospodyni ugotowała. Dojeżdżając do tej 
wsi, spotkali predykanta, już w latach, spieszno jadącego konno. Ten miał dwa 
kościoły, raz w jednym nabożeństwo odprawiał z rana, a w drugim w inszej 
wsi, gdzie mieszkał po południu, a drugiej niedzieli w tej z rana, a w tamtej 
po południu. Już miał mieć lat osiemdziesiąt dwa. Zapłaciwszy (7 zł, 7 gr.,  
1 ½ szel.) po obiedzie wyjechali. W tej wsi forszpanu nie było, a z drugiej 
sprowadzono (1 zł, 15 gr.), ale wcale konie miał mizerne. Polami jechali aż do 
brzeziny wielkiej, ta długo ciągnęła się. Drogę mieli przez kilka gór, coraz po-
lami i lasem przerywką. W polach wiele tytoniu było, większe liście oberwane, 
pomniejsze jeszcze były, aż sady nastąpiły, gdzie też miejscami wino, miejsca-

1 Słowa „cło opłacono“ nadpisane.
2 Kanał Odra-Sprewa (niem. Oder-Spree-Kanal) – kanał śródlądowy w Republice Federalniej 
Niemiec o długości 83,7 km. Wchodzi w skład drogi wodnej Odra–Sprewa, która bierze początek 
przy połączeniu Sprewy z Hawelą, uchodzi do Odry powyżej Eisenhüttenstadt – śluza Zwillings-
schachtschleuse (podnoszenie do 14,6 metra, w zależności od stanu wody w Odrze).
3 Sprewa (Szprewa, Szprowa, niem. Spree, łuż. Sprjewja lub Sprowja) – rzeka we wschodnich 
Niemczech, przepływa przez kraje związkowe Saksonia i Brandenburgia, lewy dopływ Haweli. Swo-
je źródła ma na Pogórzu Łużyckim.
4 Große Müllroser See – jezioro w Niemczech, leży pomiędzy Müllrose na północy i Mixdorf  na 
południu, w powiecie Oder-Spree,w Brandenburgii. Jest największym jeziorem w tej okolicy.
5 Odra – (niem. Oder) rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie 
Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski.
6 Markendorf  – dzielnica w południowo-zachodniej części Frankfurtu nad Odrą.

mi tytoń zasadzony był. Drzewa różnego, wiele też orzechów włoskich, w 
tych sadach też domostwa stały, ciągnęły się aż do przedmiejskiej bramy, gdzie 
nas zatrzymano. Wyszedł był p. sekretarz piechotą, aby łatwość przy bramie 
uczynił, ten [k. 153 v] poszedł inszą drogą i przy tej bramie nie był. Wysłano 
ku miastu szukać, długo czekano póki nie nadszedł, pisał przy bramie będący 
kartkę, żeby z bryką do Pakhoffu do rewizji jechano, a że pijany był, wyper-
swadować nie można było, dziwka nawet w początku perswadowała, żeby w 
gospodzie uczyniono rewizję, a potem znowu insze jej zdanie przypadło, że 
trzeba do Pakhoffu i na tym stanęło, tak napisano. My wziąwszy kartkę po-
jechali przedmieściem, gdzie są sady, ogrody i niektóre piękne pałacyki. Przy 
jednym na drodze porwały się trzy kuropatwy i poleciały ku pałacyku, znać 
chowane były. Ten był długi na dwa piętra, okno w okno czyniły dobrą per-
spektywę. Przed bramą miasta Frankfurta nad Odrą1 w austerii Naydrczden 
stanęli, z karetą i taradajką wjechano, bryka nie mogła. Żołnierz stał przy-
stawa, przy tej bramie odmienić nie mogli, do Pakhoffu odesłano. Pojecha-
li do miasta z bryką, aż do Pakhoffu. Poszli do generalnego inspektora, po 
dwa razy, ale nie był w domu, wyjechał. I drugiego oficjalisty nie znaleziono. 
Deszcz też padać zaczął, czekano czyli który nie znajdzie się. Wpuszczono jak 
w szańce jakie i zamknięto. Najbardziej trwożyło, że nie było na czym spać. 
Tłumoki były na bryce, aż w półtorej godziny nadszedł rewizor, staruszek po-
czciwy, przełożono jemu potrzebę prędkiej odprawy, przeszło roczny z Kró-
lewca od akcyzy pokazano pas. W początku trudność czynił odkładając do 
jutra. Przeczytawszy pas, łatwość uczynił, wlazł na brykę, dotknął się tłumoka 
i zlazł. Otworzył drugą bramę i wyjechaliśmy. Wścibiono mu w rękę (3 zł) 
za otwarcie. Usługaczom też żołnierzom dano (1 zł) i powrócili do gospody, 
ale bramę zastali zamkniętą. Zapłacić musieli od trzech koni (10 gr., 2 szel.), 
a czwarty był wolny. O szóstej godzinie zamykano, wchodzący muszą pła-
cić, wychodzący nie, ale wyjeżdżający płaci. W gospodzie stanęły dwa pokoje, 
zgodzone były od godziny do godziny złotych trzy. Rozlokowali się, a pojazdy 
pod dach wepchnięto. Na jutro obstalowano obiad od osoby pięć groszy do-
brych. Piwo próbowano butelkowe, ale mizerne było.

1 Frankfurt nad Odrą – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we 
wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia.
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2  PAźDZIERNIKA 1780 , PONIEDZIAŁEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano rozebrano wóz i kazano reperować, takoż konie i muły 
podkuć, które złe były podkowy. Deklarowano tegoż dnia zakończyć. Dla cię-
żaru długo jechali, po dwie, trzy mile najwięcej na dzień, zawsze z przyprzążką 
szukano furmana, ale wszyscy wyjechali do Lipska na jarmark. Jeden kupiec 
wysyłał towary do Królewca, zaprowadzono do niego, ten też opowiedział, 
że teraz żaden nie znajduje się furman, na Berlin1 zaś co dzień odchodzą, że 
można posłać, a stamtąd do Królewca będzie odesłano (albowiem chciano ku-
fry odesłać przez furmana, aby lżej było), albo do Szotlandu2 przy Gdańsku3 
przez furmana, skąd wodą do Królewca, a to 14 Octobris [14 X 1780] dopiero 
miał wyprawić, albo prosto z Frankfurtu do Królewca przez furmana, ale  
dopiero 20 novembra [20 XI 1780]. [k. 154] Wyjechałby furman, jak powró-
cą z Lipska. Na św. Marcin tu jarmark będzie, potem furmani pojadą. Było 
potrzeba do tych kufrów, posłano na akcyzę. Deklarowali przysłać rewizora, 
aby odplombował, a jak rzeczy będą wyjęte, znowu zaplombować przy so-
bie. Obiad dano, ale mizerny, piwną zupę, szablbon [s] z kotletami baranimi 
i szczupaczki przyprawione, ser i masło, te trzy pośledniejsze rzeczy oddano 
i wysłano szukać po garkuchniach pieczenie. W austerii Pod Trzema Koro-
nami znaleziono kawał sarny i kawał cielęcej pieczeni, dano (1 zł). Tę ciepłą 
przynieśli i smaczno zjedli. Przed pieczenią nadszedł rewizor, odplombo-
wano kufry, wzięto co potrzeba było przy nim i znowu zaplombowano, od 
trzech plomb, od dwóch berlinkę zapłacono i jemu za fatygę dano tentu 
(2 zł, 11 gr.). Sam był co wczoraj grzecznym pokazał się względem bryki. 
Pięć kufrów odesłano do kupca, który z towarami swoimi miał 14 praesentis 
[14 X 1780] wysłać do Sztolkcymberga przy Gdańsku, co ważyć będą od 
każdego centnara złotych dziesięć, groszy piętnaście, a stamtąd wodą ode-

1 Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec, miasto na prawach kraju związ-
kowego.
2 Szotland – dzielnica miasta Władysławowa (miasto i gmina w północnej Polsce, w wojewódz-
twie pomorskim, największe miasto w powiecie puckim. Położone na Pobrzeżu Gdańskim, nad 
Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką) , położona nad Zatoką Pucką.
3 Gdańsk – miasto portowe w Polsce położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do 
Wisły nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim.

słane miały być do Królewca, gdzie wypłacono być ma. Deszcz przed wie-
czorem padał, lubo wiatry panowały. Kupiono podróżny rożenek, ronde-
lek. Rzemieślnikom dokuczano jednak tegoż dnia nie zakończyli. Szlejki też 
reparować dano i ślepe okna od karety. Przeszłej nocy nie było spokojności. 
Zebrało się studentów i na górze w drugich, lubo dalszych pokojach zaba-
wiali się, wrzeszczeli, krzyczeli etc. Dziś wieczorem regimentowi muzycy na 
klarnetach i waltorniach pod oknami (1 zł).

3  PAźDZIERNIKA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano naprzykrzano się stelmachowi, który aż o ósmej godzinie 
skończył, ale kowal długo marudził. Passircetel wzięto na pozostałe rzeczy, 
które szły na bryce. Pojechał przed dziewiątą JW pan najętą karetą u gospo-
dyni, która już z drugim rozwiodła się mężem, dla obejrzenia miasta. To jest 
długie, ale wąskie. Z jednej strony oblewa rzeka Oder. Ulice są szerokie, idące 
wzdłuż, poprzeczne niektóre są wąskie. W długości jest kilka ulic, kamieni-
ce niewielkie, najwięcej na dwa piętra, drugie na trzy, w każdej prawie sklep. 
Rynek obszerny, w środku ratusz1 i przy nim też kamienice jak spojone i 
sklepy. W kącie rynku odwach, za tym stoją słupy, gdzie jeden portret oficera 
wisi i wiele imion pisanych. Niedaleko rynku duży stoi kościół nietynkowany. 
Przez rzekę Oder, która szeroko idzie, jest drewniany most, za tym wraz duże 
zabudowanie jednego domu, gdzie jedwabna fabryka. W stronę prawą nad 
rzeką ciągną się domostwa. Niedaleko bramy ku Kristynowi2 w bliskości jak 
na jednym placu znajdują się trzy kościoły3, dwa kalwińskie, jeden luterski.  

1 Ratusz we Frankfurcie nad Odrą – wybudowany został około 1253 roku, w latach 1607–1609 
przebudowany w stylu renesansowym.
2 Kostrzyn nad Odrą (niem. Küstrin) – miasto w Polsce, w północno-zachodniej części woje-
wództwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim ziemskim.
3 Być może kościóły: kościół św. Mikołaja (obecnie Kościół Pokoju) zbudowany około 
1226 roku, początkowo katolicki, w 1657 roku przejety przez wyznawców kalwinizmu; Kościół 
św. Grzegorza – ewangelicki, wybudowany w XIV wieku, przebudowany w 1656 roku, zniszczony 
w XIX wieku, w I połowie XX wieku wybudowano w tym miejscu nowy kościół; Kościół św. 
Getrauda – ewangelicki, początkowo kaplica wybudowana w 1368 roku, zniszczona w 1432 roku 
przez Husytów, ale wkrótce odbudowana. W 1539 roku w czasie reformacji podniesiona do rangi 
kościoła parafialnego. Kościół został zniszczony w 1631 roku przez wojska szwedzkie, w 1660 roku 
przebudowany został w stylu barokowym i konsekrowany w 1662 roku.
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W drugiej stronie miasta są wielkie kazernie, gdzie dawniej klasztor1 był, te-
raz regiment żołnierzy stoi, którzy nie są urlopowani. Gubernerem jest ksią-
żę brunszwicki. Drugie przedmieście długo się ciągnie dawne i mizernie 
zabudowane. Obejrzawszy powrócili do stancji. Dano obiad, zupę mięsną, 
sztukę mięsa i trzy kurcząt, trochę lepiej jak wczoraj. Kowal po dwunastej 
godzinie dopiero zakończył. Składano wóz, potem rzeczy układano, aby 
można dziś wyjechać. Miał mało co do roboty rymarz, pretendował dzie-
sięć złotych (6 zł). Furman odszedł do miasta po bieliznę, czekali na niego. 
Kupiono też niektóre drobiazgi, jako też [k. 154 v] francuskiego wina, te na 
butelki. Sprzedawano butelkę złotych jeden. W dwie flasze gdańskie wla-
zło półczwartej. Kupiono też derkę na Cekinę, zieleninę do kuchni, śliwek, 
brzoskwiń, cielęcą pieczeń etc. etc. (7 zł). Na podróż kowalowi i stelmacho-
wi zapłacono dobrze (20 zł, 10 gr., 2 szel.). Z gospodynią też porachowano 
się, lubo mizernie traktowała, jednak nic nie opuściła, nawet za upieczenie 
pieczeni groszy piętnaście w regestrze położyła. Zapłaciwszy (44 zł, 15 gr.), 
służącym (2 zł), wpół do piątej, zaraz udawszy się w lewo koło miasta. Z 
tej strony obwiedzione było miasto murem, podwójne też fosy wysadzo-
ne fruktowym drzewem, morwowym i na górze przy drodze objechawszy 
miasto przybyli na przedmieście. Tym przyjechawszy do bramy pasiercetle 
podpisali. Dalej ogrodami czyli sadami, gdzie brzoskwiń arcy wiele, aż gałę-
zie zwieszały się. Za tymi nastąpiła druga wysadzana drzewem morwowym 
i długo równina polami ciągnęła się, aż nastąpiła piaskowa góra. Na tę wje-
chawszy znowu wielka była równina i droga wierzbą wysadzana w długą 
perspektywę. Nazywali tę drogę ulicą, czyli Alle. Wieczór nadszedł, trochę 
przyciemno było, gdy przyjechali do austerii, Unterkrug i Naykrug zowią. Ta 
jest dość porządna. Na górze obrali obszerną stancję. Nie chciała od stancji 
mówić żadnym sposobem co pretenduje. Stajnia wielce obszerna, długa, w 
drugim kącie w tej szerokości gumno wielkie złączone. Gołębi pięć kupiono 
u gospodyni. Te oprawiła, dano złotych jeden. 

1 Klasztor Franciszkanów we Frankfurcie nad Odrą – kościół i klasztor wybudowany około 
1270 roku, przebudowany w latach 1516–1525.

4  PAźDZIERNIKA 1780 , ŚRODA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano pretendowała od stancji złotych trzy, dwoma ledwie kon-
tentowała się. Zapłaciwszy za wszystko (13 zł, 27 gr.), wyjechali przed siód-
mą. W tym miejscu tylko stała ta austeria, a w bliskości dwa były młyny zaraz. 
Udali się zaraz w górę, ta była piaszczysta, wjechawszy obszerna wielce po-
kazała się równość za rzeką Odrą1 w prawej stronie płynącą, wiele pagórków 
przebyli aż do miasteczka, w tym po pagórkach domostwa rozstawione. My 
brzegiem jedną ulicą jechali, gdzie wcale mizerne były domostwa. Kazano 
świeżego kupić chleba. Nie kupił posłaniec, mówiąc, że świeżego nie mógł 
dostać, tylko rano pieczony. I tak dalej pojechali polami drogą wysadzaną, 
znowu pagórkami, z tych piękny we wszystkie strony był prospekt, jednak 
miejscami piaski były. Po prawej wioski w bliskości, z lewej trochę opodal 
dawniej siany las już był wysoki, gęsty i równy, jak ogród szpalerowy z daleka 
zdawał się, do tego perspektywa wysadzona, niedaleko tego wieś z dworem 
pana Bolto. Wkoło obejrzawszy się w dalekości lasy w okrąg widzieć było, 
takoż wsie, a w dole rzekę. W prawo już w trzecim miejscu w tym polu wi-
dzieli zeszłe żyto, ale drobno schodziło. Z góry zjechali przez wieś, na końcu 
tej była karczma mizerna. Wieś zowie się Aitwen2, gdzie drew i to niewiele 
dostali, nasze gołębie gotowano rosół i cięlęcą pieczeń, zrazy, dobry mieli 
obiad. Piwo zaś mizerne, gęste było. Po obiedzie znaleziono na wsi kurcza-
ka, tego oparzono, na jutro zachowano. Zapłaciwszy (3 zł, 27 gr., 2 ½ szel.) 
czterdzieści minut na trzecią wyjechali. Równina była wielka, miasto też Ki-
stryn3 widać było, ale wielka [k. 155] mila do niego była, a że równina była, 
wiele w stronach wsi pokazało. W prawej stronie stał dworek z gumnami w 
kwadrat zabudowany, w tejże stronie ku miastu pięć było budynków, gdzie 
prochy złożone były, a przy każdej machina na sprowadzenie piorunów. Wje-
chaliśmy z boku na groblę, ta arcy długa była, aż do samego miasta. Mostów, 

1 Odra – (niem. Oder) rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie 
Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski.
2 Reitwein (pol. hist. Rytwiny) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Mär-
kisch-Oderland, wchodzi w skład urzędu urzędu Lebus.
3 Küstrin-Kietz – dawna dzielnica Kostrzyna nad Odrą, obecnie miejscowość w Niemczech, w 
gminie Küstriner Vorland, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland, 
wchodzi w skład urzędu Golzow.
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gdzie wylewa była, od rzeki Odry osiemnaście przejechali. Do miasta mówią, 
że ma być mostów czterdzieści, bo potem znowu kilkanaście przejechali. W 
jednym też miejscu jak bateria była wysypana. Z pola w jednym miejscu sześć 
dropiów żerowało. Za rzeką z lewej strony miasta stały zbożne magazyny 
potężne, spichlerzów pięć, każdy w kwadrat, wysokie budowane. Od pięt-
nastego mostu zaczął się bruk, tym na przedmieście. Te długo ciągnęło się, 
dość mizerne. Przybywszy do rzeki idącej z jednej strony miasta, potem koło 
rzeki udali się, gdzie z lewej strony domostwa dobre stały. Przed mostem 
zapłacono mostowe, a przy pierwszej przedmieścia bramie brukowe (2 zł, 
4 gr.). Znowu most podnoszony przejechali, a potem duży na rzece Oder, ten 
jest drewniany, ale mocny i długi. Za mostem są kamienice niewysokie, ale 
piękne. Samo miasto zaś niewielkie, ufortyfikowane dużym mocnym murem 
i fosą z drugiej strony. Wiele stron tej fortecy pod swymi imionami, jedna 
nad rzeką Pod Królem, druga Królową, Princ, a więcej na baterie rozdzielo-
no. Takoż w jednej stronie górka murem obwiedziona, tę woda też oblewa 
cytadelą nazwana. Przez miasto nie jechali, ale koło fortecy na drugie przed-
mieście. Te znowu długo ciągnęło się, za te wyjechawszy w pole znowu z tej 
strony cztery prochów składy stały, trochę od siebie odległe z tymi machina-
mi. Polami wielkie nastąpiły piaski, aż do lasu i lasem, gdzie w prawo trzymać 
się kazano, mylne były drogi. Długo lasem mieli drogę, aż z góry zjechawszy, 
przybyli do wsi Jaruberg1, gdzie w środku karczma była obszerna. Przy tej 
pałacyk stał konsyliarza księcia Henryka, rezydował w Berlinie. Na górze w 
dużej izbie nocowano. Owsa nie dostali, jęczmieniem konie karmić musieli. 
Już po zachodzie słońca stanęli. Z miasta na szpalery do tej wsi przyjeżdżali. 
Wielka była. Ogrody też obszerne, drugie w górę ciągnęły się, gdyż z jednej 
strony zaczęły się pagórki.

5 PAźDZIERNIKA 1780 , CZWARTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy i rano zapłaciwszy (9 zł) wpół do siódmej wy-
jechali przez wieś, ta znowu długo ciągnęła się. Przy pałacyku tym był ogród 

1 Najprawopodobniej Mościce (niem. Blumberg) – wieś w Polsce położona w województwie 
lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica.

i prawie w ogrodzie kościółek, ale nie nazywali kościołem dalej, tylko modle-
nia domem. Polami dalej jechali, wysadzana była droga i płotem z obydwóch 
stron oprowadzona, odlegle trochę z prawej strony długo ciągnęła się olszyna, 
z lewej wszystko pagórki, aż do lasku dębowego, ale był rzadki, z lewej strony 
olszyna skończyła się. Na równinie wielkie pastwiska były, aż do wsi Kasni1, 
przez tę przejechali. Potem polami, gdzie dopiero do siania oziminy orano, 
może i na jarzynę. [k. 155 v] Stał jeden dom z gospodarskim zabudowaniem, 
pytano się o kurczęta, ale nie dostali. Wjechali potem do lasu, gdzie w pagórki 
wielkie wykopane były lochy. Weszli do nich póki widno było, obawiali się iść, 
musieli tam kopać mineralia jakie. Las przejechawszy, potem w polu kilka sta-
ło domostw i dwór był, gdzie gruszek i śliwek kupiono (15 gr.). Dalej znowu 
lasem, ale też piaski całą były drogę. Przybyli do wsi Fitz2, gdzie w austerii sta-
nąwszy popasywać kazano. Przy austerii tej stoi kościół bez wieży, ten domem 
modlenia nazywany jest. Nie zastali nic gotowanego, parę kurcząt kupiono, 
rosół znowu ugotowali z tych kurcząt. Wczoraj kupiono kurę, upiekli i zrazy 
cielęce przyprawili. Piwo brzydkie w tych stronach było. Zapłaciwszy (9 zł) 
po obiedzie za wszystko o trzeciej wyjechali piaskami w las, gdzie omijając 
Frideberg3, gdyż bliższa była droga, gdzie poczta nie chodziła. W lesie tą małą 
drogą przybyli potem do publicznej drogi idącej do Fridebergu. Ta już szero-
ka. Lasem ciągnęła się w perspektywie daleką, za lasem równina wielka. Domy 
w osobności i odległości stojące czyniły jak jedną wieś na milę długą, z daleka 
wydawało się, tylko sady odłączały domostwa. Przez wieś Fridrichsdorff4, ta 
też długa była i domy miała trochę odległe. Za tą znowu w prawo w blisko-
ści dwadzieścia pięć chałup w linii stało. A potem za mostem znowu siedem. 
Znowu w las wjechali. Za tym wieś była, noc już nadchodziła. Trzeba było już 
stanąć, ale w karczmie. Ani owsa, ani dobrej stajni nie mieli, o izbie ani my-
śleć, więc dalej jechać trzeba było. Polami pojechali do drugiej wsi, o godzinę 

1 Krześniczka (niem. do 1945 roku Chausseekolonie; Neu Wilkersdorf) – wieś w Polsce położo-
na w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim ziemskim, w gminie Witnica.
2 Witnica (niem. Vietz) – miasto w zachodniej Polsce, w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Witnica.
3 Strzelce Krajeńskie (niem. Friedeberg) – miasto w woj. lubuskim, stolica powiatu strzelecko-
-drezdeneckiego, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelce Krajeńskie.
4 Być może Bogdaniec (niem. Dühringshof) – wieś w Polsce położona w województwie lubu-
skim, w powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec.
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trwała podróż, już dobrze w noc było, tylko miesiąc ratował, że świecił. Przy-
byli do drugiej wsi, ale toż samo i tam było, że czworo koni stać mogło, owsa 
też nie mieli. Już przymuszeni byli do miasta jechać Lansbergu1 nocą, gdzie 
przybyli pierwej do Fridrichsztad2. Jest jedna tylko ulica, to jest przy szerokiej 
drodze z obydwóch stron stoją odległe trochę od siebie, jednakowe domo-
stwa. Każdy dom na dwóch gospodarzy, przy każdym ogródki, gdzie różni 
mieszkają rzemieślnicy. Tych tylko jest domostw ze trzydzieści sześć, lub mało 
co więcej. Ku miastu ciągną się stodoły, potem przedmieście. 

6  PAźDZIERNIKA 1780 , PIąTEK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przy moście jest austeria, gdzie małą izdebkę znaleźli osobną, 
dla koni też owies mieli, gdzie przenocowawszy rano kupiwszy chleba dalej 
udali się w drogę (15 zł, 18 gr.). strawne ludziom (10 zł). Zaraz przy karcz-
mie most był, na dole zaś młyn. Ten most przejechawszy ku bramie w prawo 
udali się koło miasta. Stoi w nim dragonia, jest też murem obwiedzione, ale 
potrzebniej dla akcyzy, jak fortyfikacji. Nad rzekę przyjechawszy, gdzie jest 
długi drewniany most i brama wychodzi z miasta. Przy moście na wodzie 
sprzedawano ryby. Stanąwszy kazano kupić dwa szczupaki, co wziąwszy dalej 
koło miasta pojechali, gdzie też domostwa ciągnęły się, aż ku drugiej bramie, 
którą wyjechać mieli [k 156] przedmieściem, aż wyjechawszy między gumna 
kazano stanąć i sprawiono szczupaki. Przebito niedaleko ogona, krew wyszła 
i soli kupionej (3 gr.) nasypano w tę dziurę i pojechali dalej. Lepsza była dro-
ga, tylko wielka mgła przeszkadzała gruba, nic nie było widzieć, ani daleko 
przed sobą drogi. Ta była wysadzana aż do góry piaszczystej, ta przykra moc-
no była i wysoka. Często odpoczywać trzeba było. Na górze równina długo 
szła i droga dobra, ale dla mgły nic nie było widzieć, z tej trochę zjechawszy 
była wieś, gdzie dom modlenia bez wieżki stał, a dzwony na wsi stały. Lasem 
dalej szła droga, przybyli potem do wsi, gdzie przed wsią słup stał i wilka 

1 Gorzów Wielkopolski (Pierwotna niemiecka nazwa Landsberg an der Warthe) – miasto na 
prawach powiatu w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, siedziba wojewody lubuskiego. 
Gorzów Wielkopolski położony jest nad Wartą.
2 Frydrychowo (niem. Fridrichstadt, Friedrichstadt) – dawne przedmieście Gorzowa Wielkopol-
skiego, założone w 1772 roku jako osiedle tkackie, nieco oddalone od centrum miasta, powstało 
przy historycznym trakcie do Kostrzyna nad Odrą i Berlina.

obwieszonego jeszcze trzymały się żebra i niektóre kości, już od trzech lat 
obwieszonego. Kiedy złapią, czyli zabiją, żywcem złapanego wieszają i teraz 
mieli o milę złapać, ten mieli przywieść i to czynić. Nie było zajezdnej karcz-
my, tylko szynkowy dom, gdzie stanąwszy, że dalej daleko było, popasali. 
Owsa nie mieli, ryby dawniej solone i jednego dziś kupionego gotowano na 
kominie. W środku wsi duży wisiał dzwon, musi być od którego wzięty ko-
ścioła. Po obiedzie zapłaciwszy z tej wsi Jurche1 w dalszą udali się podróż, 
ale przez pół godziny padał deszcz jak w karczmie bawili, potem przestał. 
Polami jechali, droga trochę piaskowata, dalej było lubo z początku wielkie 
były. Chmury przechodziły, deszcz wielki, ale bokiem tylko troszkę pokropił. 
Przejechali wieś, do drugiej przybywszy chcieli nocować, ale stajenka mała 
była i tam bydło stało. Dalej pojechali ku lasu, gdzie przy miesiącu dołem 
koło lasu długi czas jechali, a w górze z lewej strony las ciągnął się, a z prawej 
łąki. Aż przybyli do wsi2, gdzie w karczmie pojazdy stanęły. Szukano po wsi 
stancji osobnej, ale nie znaleziono. W karczmie jedna tylko była i w tej noco-
wać razem przyszło. Inni u chłopa. Noc wcale chłodna była.

7  PAźDZIERNIKA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano biały mróz pokazał się. Dwie buksy wykręciły się przy 
bryce. Kowal jedną poprawił, z drugą miał do południa zabawić, za czym 
dalej mieli szukać kowala, aby prędzej zrobić. Wypłacono w czwartek lu-
dziom strawne, tu też zapłaciwszy (11 zł, 10 gr., 2 ½ szel.) po siódmej wy-
jechali polami wziąwszy forszpan aż do popasu, gdyż piaski były. Przybyli 
do wsi jednej i drugiej. W pierwszej nie miał żelaza, w drugiej pijany kowal 
był, takoż do południa miał robotę zabawić, aż do trzeciej, gdzie miał buks 
gotowy i wbił jego. Tymczasem za górkę posłano do dworu po frukta, te 
kupiono. Z lewej strony wszystko pagórki już trzeci dzień ciągnęły się, cza-
sem oddalaliśmy się od nich i przybliżali. Miasteczko Drisen3 widzieć było 

1 Jurche – niezidentyfikowana miejscowość, być może chodzi o Górki (niem. Gurkow) – wieś w 
Polsce położoną w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn.
2 Zostawiono puste miejsce na wpisanie nazwy.
3 Drezdenko (dawniej Drzeń, niem. Driesen) – miasto w województwie lubuskim, w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim. Leży na pograniczu Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego, nad No-
tecią, 40 km na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego.
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za rzeką, dalej podjechawszy był most przez Wartę1 rzekę, ten w prawo 
został się i wielkie łąki, gdzie w kopicach i wielu miejscach siano stało. Po-
tem od rzeki w górę udali się polami. Piaski wielkie były i pajęczyna [k. 156 
v] po ziemi i drzewach ciągnęła się. Pełne pojazdy zabierając ją obwinię-
te prawie były. Aż wjechali w las, tym długo piaskami wielkimi jechali. W 
perspektywie wielu miejscach była droga daleko za tym wysadzona zaczęła 
się. Z góry zjechawszy stanęli w karczmie Traerkruk, gdzie popasywano. 
Szczupaka jednego gotowali, zupę i kartofli, piwo arcy mizerne było, ja-
jec tylko cztery dostali. Na wsi wzięto znowu forszpan od karczmarki. Już 
późno, wpół do piątej wyjechali, zapłaciwszy (8 zł, 19 gr., 1 szel.). Zaraz 
za karczmą stał długi most, a na środku jak brama, gdzie był też podno-
szony w środku. Ta idąca rzeczka była dawniej granicą od Prus Polskich, 
teraz złączono, mostowe jednak zapłacono (1 zł). Piaski dalej nastąpiły po-
lami, na prawej dalej trochę wieś była i dwór. W las wjechali, ale jadąc pola-
mi wielkie piaski były i te trwały przez las. Lubo jak grobla zdawała się już 
wieczorem jechali koło papierni. Ta do Fileny2 należy. Są to dobra JWJMC 
pani Sapieżyny wdowy. Przez pole przejechawszy stoi kazarnia, gdzie stoją 
żołnierze, że król JMC pruski postawić kazał. Dalej trochę jest dom poczty 
i karczma, ale nie mieli osobnej w karczmie izby, ani owsa, musieli jechać 
do miasta. Wjechali na most, ten długi jest, musi rzeka Warta przechodząca 
pod samym miastem wylewać. Ten zabrawszy kraj król JMC pruski wybu-
dować kazał, a teraz mostowe odbiera (1 zł). Przed mostem stoi pałac we 
trzy strony zabudowany w trzy piętra, a czwarta niezakończona, cała otwar-
ta, tylko w brzegach po cegłach widoczno, że zostawiono do zakończenia. 
Dalej ogród widać niewielki w szpalerach. To jednak nie można było roze-
znać, już wieczorem jechali. Most przejechawszy do miasta trochę przybyli 
do austerii, gdzie goście byli z Inflant. Pani chorowała, już spali na górze, 
dali dużą pustą izbę.

1 Warta – trzecia pod względem długości rzeka Polski, druga w pełni w jej granicach; główny, 
prawy dopływ Odry.
2 Wieleń (niem. Filehne) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, 
położone nad Notecią, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wieleń.

8  PAźDZIERNIKA 1780 , NIEDZIELA

Przenocowawszy rano kupiono wina, butelka po dziesięć do-
brych groszy do wody. Po długim niesłuchaniu mszy św. był kościół nasz, 
ten nie bardzo porządny. Mszę odprawiono i wysłuchano. Ci panowie rano 
wyjechali. My przed dziewiątą godziną, potrzebne rzeczy kupiwszy, kawę, 
chleba etc. etc., wyjechali (21 zł, 15 gr.). Ludzi jak wszędzie, a tu więcej 
zebrało się patrzących, musieli powracać przez most i koło pałacu, który 
dziś dopiero widzieli. Wczoraj dla ciemności nie bardzo można było uwa-
żać, jak dziś. Karczma została się w lewo, pojechali polami w las, tym dłu-
go, potem przez wioskę luterską, gdzie kościółek ich mały drewniany był. 
Potem znowu polami w las przejechawszy przybyli do wsi1. Ta długa była, 
wszystkie mizerne były wsie, lepianki mające i gumna, obory drewniane, mi-
zerne. Takiej stanęli karczmie, a wczoraj na popasie kupili wołowego mięsa, 
zrazową pieczeń i polędwicę. Z tych odjęto i zrazy zrobiono czyli klops, ta-
koż zupę postną. Zebrało się ludzi, pełna karczma dla widoku i bawili póki 
nie wyjechali. Gęś kupiono, juszkę spuszczono na ocet na jutrzejszy obiad. 
[k. 157] Dziś z rana muła, który szedł w taradajce wzięto, gdyż młody ślep-
nąć zaczął, tego odmieniono do taradajki. Zapłaciwszy (8 zł, 12 gr.) więc 
przy mnogości ludzi wyjechali już za późno w nadziei miesiąca, jako też 
wieczorem przybyli do miasteczka Silanka2. Stanęli w ulicy i wysłano szukać 
karczmy, ale nie były wolne. W jednej stali rekruci, tych z Niemiec zawerbo-
wanych prowadzono do Królewca. W drugiej tańcowali, ludzi pełno było, 
mówili, że w aptece przejeżdżający stawają, ale dla koni miejsca nie było.  
U jednego gospodarza wdowca stanęły na podwórku pojazdy, dla koni sta-
jenki ciasne były. W tym miasteczku mają katolicy swój kościół, lutrzy, Żydzi 
też swą szkołę. Dzisiejszej nocy całą w niej wrzeszczeli. Siedzący i kiwający 
się w arendzie burmistrz z sukiennikiem jednym trzymają. Sukienników sa-
mych jest trzystu. U gospodarza w izbie, drudzy w drugiej u podkomornego, 
gdzie też szynk trzymano. 

1 Pozostawiono puste miejsce na wpisanie nazwy miejscowości.
2 Trzcianka (niem. Schönlanke) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcia-
neckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka.
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9  PAźDZIERNIKA 1780 , PONIEDZIAŁEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy (sam gospodarz usłużny był, lubo chciwy, 
sam wozy wartował) i zapłaciwszy (4 zł, 7 gr., 2 ½ szel.) i […]1 owsa [?] w 
drogę (6 zł), rano po siódmej wyjechali. Za miasteczkiem polami, gdzie dro-
ga dobra była i twarda, tylko kilka pagórków, ciągnęła się wysadzona. Wy-
godne były podróżnym te słupy z rękami wskazujące drogę. Przybyli do lasu, 
gdzie trochę piasku było, za tym znowu przez wieś, dalej polami w prawo 
wielkie łąki, kopic siana stało wielka moc. Nastąpiły potem piaski aż do wsi 
Sztetwer2, gdzie forszpan dla następujących większych piasków (2 zł, 7 gr.,  
1 ½ szel.). Kupiono też szefel berliński owsa za złotych dwa (2 zł). Ze wsi wyje-
chawszy, trochę kamienisto było, dalej piaski nastąpiły. W lewo było jezioro, ale 
jak zajrzeć było można, dymne piaski bieliły się. Wiatr też przykry zaczął wiać. 
Na tych piaskach chojniaczki rosły. Dalej w prawo znowu było drugie jeziorko, 
a w lewo zarosłe wielkie pola. Nastąpiła wieś, gdzie źródło w drugim końcu 
było i wylewało mokrym tym piaskiem. I wodą długo jechali między płotami 
aż do miasteczka Piła3 nazwane, po niemiecku Sznaydemil. Przybywszy w ry-
nek stanęli szukając karczmy, ale ta była zajęta. Rynek duży, budynki drewniane 
i pruskim murem niektóre. Było to przedtem starostwo ujskie, teraz królew-
skie. Pokazano za miastem karczmę, tam przez most, gdzie też młyn był, po-
jechali. Karczma mizerna, jednak już pierwsza była godzina, popasać trzeba 
było. Gotowano całą gęś czarną, ale długo zabawiono, niżeli ugotowała się. 
Szukano forszpana, ale drogo pretendowali. Inni na jarmark wyjeżdżali. Po na-
szym obiedzie, że przypóźno było, już po czwartej nie chcieli jechać, a bez tego 
my też dla piasku nie mogli, więc nocować przyszło. Pojazdy ledwie pomieścili, 
odejmując z bryki i karetę spuściwszy, w karczmie też inszej nie było izby, tylko 
szynkowna, mała, dzieci i huzar, i żona stali naprzeciw. Rymarz Niemiec ustąpił 
swojej izby, gdzie przenocowano, a drudzy w karczmie. Gospodarstwo niedo-
brzy byli na rymarza, ustępowali potem komórkę małą, ale mizerną. 

1 Nadpisany nieczytelny wyraz.
2 Stobno (niem. Stöwen) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka, nad Strugą Stobnieńską.
3 Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie 
wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Poje-
zierza Krajeńskiego, nad Gwdą.

10  PAźDZIERNIKA 1780 , WTOREK .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Przenocowawszy rano, wziąwszy forszpan, wyjechali kwadrans 
na ósmą. Za stancję nie chciała rymarka powiedzieć co pretenduje, zapłaco-
no (2 zł). W karczmie nie brano owsa, miarę miał małą i pretendował zło-
tych trzy, co mieli w bryce spaśli. Zapłaciwszy (5 zł, 27 gr., 2 szel.) [k. 157 
v] z forszpanem pojechali w pół do ósmej. Furmanowi naszemu miesięczne 
(22 zł). Od stancji dano (2 zł). Kazarnie duże są przy tym mieście zbudowa-
ne. Te widać było dziś z tej strony, gdzie stali huzarowie, a którzy byli żonaci 
na mieście. Pojechali polami, piaski też zaczęły się, dalej pagórkami, gdzie 
spotkano siano i owies, wieźli dla huzarów, których konie miały przyjść, a 
w przyszłą niedzielę mają wyjechać na rewię znowu pod Grudziądz1. Dwa 
razy miewają latem jak więcej się zbiera i teraz zostający w bliskości, mówili, 
że potem mają maszerować do Polski. Dalej piaskami do lasu, gdzie spotkali 
dragoni prowadzili konie. Nie wiadomo czyli dla huzarów, czyli dalej. Lasem 
wszystko pagórkami jechali, w lesie z jednej górki na drugą. Za tym polami 
wysadzaną drogą aż do wsi Śmielowo2, dokąd zgodzony był forszpan, a że 
przez pola jeszcze był piasek, chłopca przy koniach będącego namówiono, 
że pojechał dalej, na piwo dano (15 gr.). Kupiono też w tej wsi owsa ko-
rzec3 złotych dwa (2 zł) i pojechali polami. Piaski przykre były, aż do lasu, 
gdzie forszpan odszedł. Dalej pojechali lasem dębowym. Dobra droga była, 
potem z sosnami mieszane dęby. Potem polami do wsi Grabowo4. Popasy-
wać myśleli, ale ani owsa nawet, ledwie dostali trochę siana błotnego, konie 
nie chciały jeść, napojono konie i dalej pojechano. Ta wieś należy do gene-
rała Golca. Na boku jest folwark, na końcu wsi wybudował dla predykanta, 
a kirchę dopiero miał budować, było miejsce wyznaczone. Z tej przyczyny 
nie dostano owsa i trudno było o siano, że z końmi żołnierzy byli, mówio-

1 Grudziądz (niem. Graudenz) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomor-
skim nad Wisłą.
2 Śmiłowo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w 
gminie Kaczory.
3 Korzec – dawna jednostka objętości stosowana dla ciał sypkich. Od 1764 roku 1 korzec odpo-
wiadał 32 garncom=120,6 litrów.
4 Grabówno – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w 
gminie Miasteczko Krajeńskie.
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no, że musieli przystawić i spaśli. Dalej polami drogą wysadzaną pojechali. 
Zachwalono, że we wsi Grabionej, gdzie JMC p. generała rezydencja była, w 
ogrodzie jego fruktów wybornych dostać można. Wysłano piechotą pierwej 
kupić. Na wskazujących rękach drogę i oznaczające mile wcale małe dozna-
wali. Do tej wsi ledwie ćwierć zamiast pół mili było, gdzie na prawej stronie 
rezydencja pruskim murem budowana była, wcale mała, powierzchownie mi-
zerna. Za wsią czekali jak frukta przyniosą, ale śliwek tylko kupiono (12 gr.). 
Więcej arendowny ogrodnik nie miał fruktów. Dalej polami jadąc i widzieć 
z daleka długo było młyn o dwóch skrzydłach tylko mielący. Dalej pagórka-
mi, takie też w odległości były. Znowu przez wieś przejechali w pola. Lasem 
wcale w odległości widzieć było, ale przez gaj brzozowy znowu w pola przy-
byli aż do wsi, gdzie nad stawem dwór był i rezydował JMC p. Rydzyński1 
generał. Pruskim murem budowany dwór, jeszcze drugą wieś do tegoż nale-
żącą przejechawszy, przybyli do miasteczka, ale jak wieś było, Mroki2, należy 
do brata Rydzyńskiego. W początku mieszkają Żydzi. Dalej na górce stała 
austeria, gdzie stanęli, gdyż już bez popasu dziś jechali jednym ciągiem dla 
krótkości dnia. Nie rano wyjeżdżali, długo na popasie bawili gotowaniem, a 
tak trochę więcej ujechali i nie nocą tłukli się. Zaraz gotowano [k. 158] rosół 
z kurcząt kupionych na przeszłym noclegu i pieczeń piekli wołową. Osobną 
też izbę mieli, znowu od gospodyni i parę od Żyda (1 zł, 15 gr.). Przynosili do 
sprzedania cukier, ale drogo chcieli za funt gdański złotych jeden, groszy trzy. 
Już późno jedli, owsa tego wieczora nie dostali, ten co w wozie mieli spaśli. 
Na rano obrok kazał omłócić. Kupiono niektóre (1 zł).

11  PAźDZIERNIKA 1780 , ŚRODA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano radzili, żeby do Nakła3 pocztową drogą nie jechali dla pia-
skowej i dalszej drogi. Bliższą opowiedziano, a żeby nie błądzili, zgodzono 
przewodnika (2 zł, 15 gr.), z którym dwadzieścia minut na ósmą zapłaciwszy 

1 Dziedzicem Wyrzyska w XVIII wieku był Andrzej Rydzyński, który miał syna Władysława. 
2 Skreślony wyraz Wyrzysk. Wyrzysk (niem. Wirsitz) – miasto nad Łobżonką w woj. wielkopol-
skim, w powiecie pilskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wyrzysk. W 1734 roku urodził się tu 
Franciszek Ksawery Rydzyński późniejszy biskup chełmiński oraz senator Księstwa Warszawskiego.
3 Nakło nad Notecią (niem. Nakel a. d. Netze) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, siedziba 
powiatu nakielskiego, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nakło nad Notecią.

(13 zł, 4 gr.) wyjechali. Mając znowu cały dzień jechać bez popasu chleba etc. 
kupiono (1 zł, 22 gr., 1 ½ szel.). Z drogi za tym miasteczkiem w górę wje-
chawszy udali się małą dróżką, wszystko polami. Wąska była droga, tylko że 
niewysoka, to szczęściem było. Omijano kolei przez kilka wsi i ich pola prze-
jechali, miejscami małe brzezinki były. W wielu miejscach owczarze paśli owce 
i każdy z nich pończochy robili. Za wsią Glisno1 była duża brzezina, a potem 
dębina, gdzie świnie na kilkaset pasano. Przez wieś Drażic2, potem Bruniewo3 
przejechali. We wsi zaś Firdzy4 stanęli i koniom wypoczęto i napojono przed 
karczmą, gdzie nad stawem dwór był drewniany i młyn duży stał. Dalej polem 
jadąc i przez brzezinę wielką, potem przybyli do miasteczka Mroco5 JMC p. 
Małachowskiego o drugiej godzinie. Na konie była austeria dobra, pojazdy 
zajechały jak wczoraj, gdyż wczoraj w nocy deszcz padał i teraz kropić zaczął. 
Wraz na brzegu u gospodarza zobligowano izbę, że z niej ustąpili, gdzie też 
gotowano znowu rosół i kurczęta piekli. JW pan trochę słabym czuł się, nie 
bawiąc, brał rebarbarum, tylko potem rosół jadł klarowny. Owies dostali i w 
drogę wzięto. Baraniny też kupiono pośladek za groszy piętnaście i przodu 
(27 gr.). Rozeszli się po wieczerzy, drudzy do karczmy do spania.

12  PAźDZIERNIKA 1780 , CZWARTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano powzięto wiadomość, że bliższa i nie tak piaszczysta jest 
na Chwałkę6 jadąc jak na Drzewieniową7. Za stancję gospodarzowi dano (1 zł, 
15 gr.). W karczmie też zapłaciwszy (16 zł, 27 gr.) wyjechali. Ten gospodarz 

1 Glesno – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gmi-
nie Wyrzysk.
2 Najprawdopodobniej Radzicz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomor-
skim, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki.
3 Broniewo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakiel-
skim, w gminie Sadki.
4 Wyrza – (niem. Fricdrichsberg) – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w 
powiecie nakielskim, w gminie Mrocza.
5 Mrocza (niem. Mrotschen) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, sie-
dziba gminy miejsko-wiejskiej Mrocza.
6 Chwałka – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakiel-
skim, w gminie Mrocza. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Ostrowo.
7 Drzewianowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
nakielskim, w gminie Mrocza.
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pokazał z miasteczka drogę. Pojechali polami małą drogą i przybyli do Chwał-
ki, gdzie tylko młyn jest. Dalej, gdzie ręce wskazują, w prawo udali się. Dalej 
przez dwa brody przejechawszy w lewo do lasu pojechali. W lewo pokazało 
się jezioro, to długo ciągnęło się. Nad tym borem jechali. Nad jeziorem dwór 
stał Słupowo1. Za lasem, polami i w górę piaszczysto trochę było. Przybyli do 
wsi Wierzchucin2, potem końcem drugiej wsi Boboliny3. Znowu pola prze-
jechawszy przez wieś Sollmo4, a przybywszy do wsi Więzowno5 szła prosto 
przez tę wieś na dwór do miasta Koronowa6, ale przykra była góra przed mia-
stem, więc życzono w lewo udać się. Pojechali polami i trochę krzaków potem 
nastąpiło. Z góry długa była i dla gacenia7 przykra. Przybyli do miasta, poka-
zano ulicami jechać do karczmy, w końcu miasta przez most, gdzie też młyn 
był do karczmy, ale ta nie była na drodze naszej i zajęta była. Niedaleko stał 
księży Cystersów8, zawróciwszy znowu do miasta pojechali, ale karczmy nie 
znaleźli. [k. 158 v] Na rynku wytchnęli koniom, ledwie dostano siana (6 gr.) 
i napoili konie. Deszcz dobry przeszedł. Ludzi zebrało się jak na widok jaki. 

1 Słupowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgo-
skim, w gminie Sicienko. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Murucin.
2 Chodzi albo o Wierzchucinek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomor-
skim, w powiecie bydgoskim, w gminie Sicienko; albo o Wierzchucin Królewski (niem. Königlich 
Wierzchucin) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgo-
skim, w gminie Koronowo.
3 Gogolin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgo-
skim, w gminie Koronowo.
4 Salno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgo-
skim, w gminie Koronowo.
5 Więzowno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie byd-
goskim, w gminie Koronowo.
6 Koronowo – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, siedziba gminy miej-
sko-wiejskiej Koronowo.
7 Gacić – uszczelniać przed przenikaniem wody.
8 Opactwo Cystersów w Koronowie – Cystersi w miejscu nazywanym początkowo Nowe Bysze-
wo zaczęli się osiedlać od 1289 roku. Opactwo nazywane oficjalnie Corona S. Marie w 1368 otrzy-
mało od króla Kazimierza Wielkiego przywilej lokacji miasta na prawie magdeburskim, któremu 
od nazwy klasztoru nadano nazwę Koronowo. Budowę kościoła w stylu gotyckim prowadzono 
od roku 1289 do połowy XIV wieku w dwóch fazach, w pierwszej wzniesiono prezbiterium, w 
drugiej korpus nawowy. W okresie tym wznoszono również zabudowania klasztorne. Kościół prze-
szedł jeszcze gruntowną przebudowę pod koniec XVII wieku, jego wnętrze otrzymało wówczas 
wystrój barokowy. W wyniku pierwszego rozbioru Polski klasztor znalazł się pod zaborem pruskim, 
a w 1819 roku został skasowany decyzją urzędników pruskich.

Koniowi jedną podkowę przybijano, przez co trochę zabawili. Kowal maru-
dził (15 gr.), przyszli do niego, żeby poszedł do dworu na miarę, trwożył się 
mocno, lubo więcej trzydzieści lat miał. Nie znali tego jak do Polski należeli. 
Owsa kupiono, chleba (2 zł). Przyplątał się felczer, radził, aby drogą nie na 
Wiedzin1 udać się, że górzysto i piaszczysto. On z wioski przybył po mięso 
dla siebie. Te wzięto na wóz, pośladek barani, a on prowadził nas. Wyjecha-
liśmy. To miasteczko wcale mizerne budynki w kupie opadłe, drewniane, w 
rynku trochę lepsze, jednak niewiele warte. Koło kościoła farnego2 pojechali, 
potem w górę piaski były, tymi miedzy polami jechali aż do lasu. W tym dwa 
kopce przy drodze stały, rozgraniczenie starosty z opatem, po długim prawie, 
ale pogodził ostatecznie król pruski wszystko zabrawszy. Te rozgraniczenie 
teraz niepotrzebne. Prowadził wąską drogą lasem, za tym w górę w polach, 
potem do wioski, gdzie felczer pokazawszy drogę został się. Dalej nieznaczną 
małą drogą, polami i lasem szczęściem przybyli do wsi, ale karczma obdarta, 
mała była, dalej szukać trzeba było. Był w tej wsi kościółek. Pojechali polem 
aż do Brzeziny3, za tą znowu polami, ale deszcz zaczął padać4. Przybywszy 
do wsi z dżdżem wjechali z bryką do karczmy, z karetą uwięźli, ale niewiele 
pomógł dach, plastrami tylko nakryta była, te trzymał. Brzezino wieś nazywa 
się. Gdzie też swoje w karczmie nabożeństwo zebrawszy się z pobliska Żydzi 
odprawowali w teraźniejsze święta ich jutro kuczki następowały. Żydów peł-
no było, paskudno w izbie i brzydko. Poszli na wsi szukać dla przenocowania 
miejsca, aż znaleźli, gdzie mogli i konie pomieścić się. Wytoczono pojazdy i 
zajechali. Pojazdy na podwórzu stały, ale równo było czyli w karczmie bez 
dachu lub na podwórzu. Izba była duża, na kominie gotowano kapustę z ba-
raniną. Już późno było na pieczenie i miejsca mało. Tą potrawą ukontentowali 
się. U drugiego chłopa, który szynk trzymał żydowski, inni nocowali.

1 Wudzyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgo-
skim, w gminie Dobrcz.
2 Kościół filialny pw. św. Andrzeja w Koronowie – pierwszy drewniany kościół został zbudowa-
ny w latach 1382–1396 w stylu gotyckim, w 1599 roku zastąpiony świątynią murowaną, trzynawową, 
w tylu gotyckim. Kolejna przebudowa miała miejsce w roku 1752, zniszczone sklepienie wymienio-
no na drewniane stropy. Kościół posiada barokowo-rokokowe wyposażenie.
3 Brzeźno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świec-
kim, w gminie Pruszcz.
4 Na lewym marginesie: Allda.
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13  PAźDZIERNIKA 1780 , PIąTEK-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano do dworu w tej wsi będącego posłano po frukta. Jabłka 
i włoskich orzechów kupiono (21 gr.). U gospodarza też z drzewa dużych 
więcej kopy orzechów otrząsiono i kupiono. Za te i przenocowanie (1 zł, 
15 gr.). Kupiono też w drogę owsa cztery szefle berlińskie. Za ten, siano, 
słomę zapłacono (11 zł, 18 gr.) i wpół do ósmej wyjechali wszystko polami 
jadąc, przez wieś potem Łowin1, gdzie dwór takoż był i na lewej stronie w 
Łowinku2, gdzie niemiecka i polska druga wieś była duży reperowano dwór. 
Dalej nowo wysadzaną drogą polami jechali aż do wsi Gołuszyce3, gdzie ta-
koż dworek stał. Na wsi od wożącego smoły kupiono. Potem między pola-
mi brzeziną przejechawszy przybyli ku wsi Różana4. Koło tej w prawo udali 
się polami aż do wsi Polidna5, za tą z lewej wieś, a z prawej z daleka [k. 159] 
Chełmno6 widzieć było. Pola przejechawszy z góry przykrej trochę, że deszcz 
czasami padał, przeprawiwszy się piękna była równina. Lepiej Chełm [s] wi-
dzieć był, takoż Szwetz7 miasteczko, gdzie jechaliśmy. Jeszcze przez wieś 
Przechów8 przejechawszy znowu w piaski przybyli aż ku miasteczku Szwetz, 
gdzie przez most na rzece Czarna Woda9 i groblę, gdzie tartak na niej i kilka 
młynów i dalej cegielnia. Przed miastem znowu na tejże rzece długi drewnia-
ny most i przez groblę tenże ciągnął się aż ku miastu. Bruk mizerny, wąskie 

1 Łowin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 
w gminie Pruszcz.
2 Łowinek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
świeckim, w gminie Pruszcz.
3 Gołuszyce – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
świeckim, w gminie Pruszcz.
4 Różanna – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świec-
kim, w gminie Bukowiec.
5 Parlin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 
w gminie Pruszcz.
6 Chełmno (łac. Culmen, niem.: Culm, Kulm) – miasto i gmina w Polsce w województwie kujawsko-
-pomorskim, w powiecie chełmińskim w dolinie Dolnej Wisły, nad Wisłą i wpadającą do niej Frybą.
7 Świecie (niem. Schwetz) – miasto w Polsce w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
8 Przechówko – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
świeckim, w gminie Świecie.
9 Czarna Woda – inna nazwa Wdy, rzeki w północnej Polsce, lewego dopływu Wisły

ulice, z początku mizerne kamieniczki, w rynku zaś lubo niewielkie, ale dość 
piękne. Są drewniane domostwa, inne murowane. Stanęli o drugiej godzinie 
w austerii, a że potrzeba było szlejki naprawiać, takoż przekuć niektóre konie 
i mały deszcz też przechodził, zanocować umyślono. Izbę osobną mieli, ryb 
nie dostali. Śledzi kupiono i jajcami obeszli się. Od ludzi w stajni ledwie opę-
dzić się można było, ustawnie nadchodzili. W tym miasteczku burmistrz był 
luter wraz ustanowiony jak odebrano. Akcyzę jak w każdych miasteczkach 
płacono. Oficjał chełmski [s] miał probostwo. Kościół duży, cmentarz wy-
sokim obwiedziony murem. Mówili, że czasu rewii królowi JMC wiele suplik 
podano, ale nie wzięli jeszcze rezolucji. Zrzucono jednak wielu oficjantów, 
samego też prezydenta kamery i wysadzony jest Gaudy brat ministra. Ten 
wieczorem sześcią koni zajechał chcąc nocować z żoną i dziećmi. Opowie-
dział gospodarz, że zajęto jest. Nie wysiadając dalej pojechali.

14  PAźDZIERNIKA 1780 , SOBOTA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy za nocleg, takoż za roboty (14 zł, 12 gr.), wy-
jechali o ósmej, tymże torem, którym do miasta wjechali. Ludzi wielka moc 
zebrało się i przeprowadzali przez most tenże. W prawo potem udali się koło 
klasztoru księży Bernardynów1. W prawej stronie przy mieście stał zamek2, 
ale zrujnowany, za którym Czarna Woda nazwana rzeka wpadała do Wisły3. 
Za klasztorem w górę mieli dalej. Potem polami równiną i drogą wysadzaną 
w lewą idącą udali się. W prawo szła na tamę, którędy też jechać można było, 
ale wąsko. Wieś nastąpiła, gdzie jeziorka przed wsią dwa. Kaczek na nich wie-
le dzikich i gęś jedna zaplątała się. Za wsią znowu polami, aż do drugiej wsi 

1 Klasztor bernardyński z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu zbudowany zo-
stał w latach 1692–1720. Kościół w stylu rokoko ma wyposażenie z okresu panowania Stanisława 
Augusta. Klasztor skasowano w 1816 roku, jego pomieszczenia wykorzystywane są obecnie przez 
liceum katolickie.
2 Zamek krzyżacki w Świeciu – zbudowany został w stylu gotyckim przez zakon krzyżacki w 
I połowie XIV wieku w miejscu grodu książąt pomorskich. Był to jedyny zamek wodny na tere-
nie państwa krzyżackiego. Założony na planie kwadratu, składał się z zamku właściwego i przed-
zamcza. Otoczony murem obwodowym i fosą. W II połwie XVI wieku przebudowany w stylu 
renesansowym przez kasztelana chełmińskiego Jerzego Konopackiego. Zniszczony w czasie wojen 
szwedzkich w XVII wieku nie został odbudowany. Rozebrany częściowo przez władze pruskie.
3 Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, jej źródła znajdują się w południowej Polsce w 
Beskidzie Śląskim, uchodzi do Zatoki Gdańskiej.
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JMC p. Pawłowskiego, gdzie za stawem stoi dwór pięknie i porządnie zabu-
dowany w gospodarstwie. Przed dworem stały pojazdy, kareta sześć koni, w 
końcu drugim wsi nowe były budynki po zgorzeniu tego roku wybudowane, 
gdzie w prawo udali się drogą polami. Z lewej strony cegielnia stała nad je-
ziorem. Piaski miały duże aż do lasu, długo tym jechali. Ludzi nadjechali od-
poczywających, ci szli na robotę do festungu przy Grudziądzu założonym. 
W tymże lesie przybyli do wioski, gdzie też karczma była. W tej popasali. 
Ta wieś i drugich dziewięć należały do JMC p. Potockiego, ale te dobra w 
tym roku sprzedał p. Teperowi, bankierowi warszawskiemu. W tej karczmie 
gospodyni gotowała w śmietanie drobną płódź, tych półmisek zakupiono 
(9 gr.). Raków też półtorej kopy kupiono, za te dano grzybków, nazbierano 
jadąc i przysmażono. Po obiedzie zapłaciwszy (3 zł, 6 gr.) z tej wsi Misge1 
wyjechali lasem. Ludzie jak popasywali, wszystko szli na robotę w bliskości, 
co tydzień odmieniali się. [k. 159 v] Las przejechawszy wielka otworzyła się 
równina i polami jechali. Miasto Grudziądz2 widać było, do niego mila drogi 
była. Końcem wsi głęboką na dół drogą przejechawszy równina znowu wiel-
ka ciągnęła się, a w lewo ta wieś długa nad polami była w odległości trochę 
mająca budynki. Polami jak groblą przybyli do tamy, tą trochę jechali, gdzie 
na lewo budynki ciągnęły się nad Wisłą. Stanęli z zachodem słońca. Prom był 
na drugiej stronie, a że woda mała była, w środku suchy piasek był jak kępa. 
Lekkie pojazdy przejeżdżały, z tej strony wodę, i przez ten potem piasek, ale 
nasze ciężkie były. Musiał prom wkoło obchodzić. Pojazdy na prom pomie-
ściły się, a my krypą3 popłynęli, prawie pół godziny do brzegu. Stanąwszy  
przy miesiącu, gdyż to prawie dwóch bawiło godzin, pojechali zapłaciwszy 
(2 zł, 12 gr.) i na piwo dano (1 zł, 6 gr.). Koło miasta błotem wielkim na 
przedmieście drugie, którędy w roku przeszłym przejechali. Tam naprzeciw 
reformatów4 stanęli. Izdebeczkę małą osobną mieli. Pojazdy na podwórzu 
pomieściły się. Stajnia dobra, ale mała była, ledwie pomieściły się konie.

1 Najprawdopodobniej chodzi o jedną z dwóch wsi: Stare Marzy lub Nowe Marzy – wsie w Pol-
sce w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz.
2 Grudziądz – miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim w Polsce, do I rozbioru 
Rzeczypospolitej w województwie chełmińskim.
3 Krypa – barka, beznapędowy statek płaskodenny, przeznaczony do transportu śródlądowego.
4 Kościół reformatów w Grudziądzu, późnobarokowy; w 1750 roku reformaci zostali sprowadze-
ni do Grudziądza przez Jerzego Mniszcha. Budynek kościoła został wzniesiony w latach 1750–1751.
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Rano u księży reformatów mszę odprawiono, potem kawę 
pili z gospodarzem. Trochę było zatargów, rachował dwa funty świec, le-
dwie pięć potrzebowano, od izdebki 4 złote, co kawę gotowano złoty je-
den, za drwa etc. Ledwie zaspokojono (12 zł, 27 gr.). Po ósmej wyjecha-
li drogą, którą w przeszłym roku jechali. W lewej stronie te daszki, gdzie 
mówili, że ludzie sypiają, to wszędzie cegłę robiono. Cegielni też kilkana-
ście dużych było, gdzie w kilku palono teraz cegłę. Długo to ciągnęło się 
jeszcze w końcu nowe daszki przybudywano. Gliny też gnojono niezmier-
ną moc. Do festungu zaś nie puszczają. Nad Wisłą leży to miejsce, daleko 
prowadzą ziemią miny. Sama forteca ma być pięć bastionów mająca, a w 
środku plac ze 40000 ludzi zmieścić się może. Przedtem dwa tysiące ro-
biło ludzi, a że rok pauzowano, teraz cztery tysiące robi. Dziś wypłaca-
no ludziom i rozchodzić się zaczęli. Wysadzaną drogą jechali i piaskami. 
Z prawej strony był dom i stajnie wielkie, gdzie stały konie do tej fabryki 
niektóre. Przerywczą była droga, piaski, czasami lepsza, ale przed karczma-
mi dwoma stojącymi przykrzejsze piaski, często odpoczywać trzeba było. 
Dalej pojechawszy polami była równina, gdzie rewię corocznie odprawują 
i stał dom o trzech kominach, gdzie król czasu rewii rezyduje. Jest długi, 
pruskim murem, bez piętra, tylko na ziemi pomieszkanie. Do wsi przybyli, 
gdzie kościółek. Tę przejechawszy górkami przybyli do drugiej wsi, gdzie 
kupiono owsa trzy szefle i kurczę (3 zł, 24 gr.). A że do noclegu jechać 
mieli, więc dalej polami drogą wysadzaną pojechali aż do lasu, gdzie mo-
kro i kręto było, ale przykrzejsza była góra piaszczysta, która nastąpiła i z 
góry ciągnąć musieli. Potem przez chrusty i polami przybyli do miasteczka, 
gdzie w przeszłym roku w karczmie z tego końca popasywali. To miasteczko  
Garde1 z jednej strony kamieniczki ma pod jednym dachem, z drugiej nie-
które tylko insze są oddalone. Jak przejeżdżali, ludzie gadali, że w prze-
szłym roku przejeżdżaliśmy. Przypomnieli i poznali. Dwa są przy tym mia-
steczku jeziora.[k. 160] Pojechali tą samą drogą, którą w przeszłym roku 

1 Gardeja – miasteczko w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, leżące 
między Kwidzynem a Grudziądzem. 
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jechali, aż do drugiego drogi skaziciela, gdzie prosto do Marynwerder1 po-
rzucili drogę, a w prawo udali się, że bliższa być miała. Takoż wysadzoną 
drogą polami jechali, ale częste pagórki mieli, aż tymi pagórkami przybyli 
do wsi Cygon2. Już na czwartą było, czyli sama czwarta, gdzie w karczmie 
stanęli. Ta wieś była duża. W karczmie jak komora osobna, gdzie nocowano. 
Gotowali zaraz kupione wołowe mięso z kapustą, rosół z kury, baranią pie-
czeń, ale długo to zabawiło, około siódmej godziny dopiero jedli. A potem 
do spoczynku poszli.
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Kupiono na wsi osiem kurcząt, te przeparzono trochę, takoż 
owsa szefel złotych jeden, a karczmarz chciał osiem szóstaków, więc u nie-
go nie brano. Rano trochę spóźniono się, zapłaciwszy (4 zł, 15 gr.), dziesięć 
minut na dziewiątą wyjechali. Za wsią polami na górkę wyjechawszy wkoło 
widzieć było, że ten kraj był, czyli grunta wszystkie w jednych pagórkach, 
był jak fala morska prezentowało się, te wszystkie zasiewane, a lasy odległe 
były. Koło końcem wsi i znowu długo polami, aż trochę bukowego nastąpiło 
lasu, z tego wyjechawszy koło jeziora, potem na piaszczystą górę, gdzie wieś 
była, tę przejechali. Za polami druga wieś Naydorff3 majorowi Sztetyn, gdzie 
dwór i gospodarskie zabudowanie wielkie, takoż kościółek luterski pruskim 
murem, budynki też dobre, na drugim końcu karczma. Polami i wszystko 
górkami, z górki w górkę, jedna znowu przykra była ciągła góra piaszczysta, 
na tę wjechawszy piękny otworzył się prospekt, wiele wsi i daleko widzieć 
było. Ludzie też nas dochodzili powracający z roboty kupami, od Memla4, 
od granicy kurlandzkiej, cieszyli się, śpiewali, a którzy na robotę szli cicho 

1 Kwidzyn (niem. Marienwerder) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie 
kwidzyńskim, położone nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu, siedziba władz powiatu.
2 Cygany (dawn. niem. Dietmarsdorf, następnie Zigahnen, w latach 1938–1945 ponownie: Diet-
marsdorf) – wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja.
3 Nowa Wioska (dawn. niem. Neudörfchen) – wieś położona w województwie pomorskim, wpo-
wiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja.
4 Kłajpeda (niem. Memel) – miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, 
w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone 
kanałem z ujściem rzeki Niemen.

sprawowali się. W bukowy las wjechali. Za tym znowu droga wysadzana za-
częła się, aż do wsi końcem tej jechali, a potem polami, aż do lasu znowu bu-
kowego. Tego roku musiała byż zaraza na buczynę, dobrej znaleźć nie mogli, 
mało ziarnek było i to dziurawe. Za tymi miasteczko było widzieć Reisen-
burg1, z lewej strony tego jezioro duże, już polami przybyli do miasteczka. To 
małe jest, zamek na górze stoi, dragonia odwach trzyma i generał2 stoi. Ob-
jechać nie można było, w bramę wjechawszy idzie ulica i widzieć zaraz drugą, 
w lewo jest ryneczek, kamienice pruskim murem dość mizerne, jednak różni 
rzemieślnicy mieszkają. Kupiono parzemle i śliwki (10 gr.). My zaś przejecha-
li. Za miastem w prawo jest znowu jezioro, tak, że między dwoma jeziorami, 
jak na wyspie stoi, gdyż i trzecie tylko trochę odleglejsze w stronie jest i duże 
jezioro. Wysadzaną drogą, polami, górkami jechali, aż do wsi, gdzie popa-
sywać chciano. Karczmy osobnej nie było, a tu stanąwszy już kwadrans na 
trzecią był, niżeli by ugotowano zbliżyłby się wieczór, jeszcze pól mili jechać 
kazano i tam zanocować. Przejechawszy wieś takąż drogą wysadzaną, polami 
pojechali o [k. 160 v] czwartej godzinie. Izba osobna była, dość wygodna. Ta 
wieś do grafa Finga należała. W kuchence gotowano rosół. Kurczęta piekli i 
kawał wołowego mięsa upiekli na zrazy. Jednak dopiero po szóstej jedli. Zno-
wu na wsi kupiono cztery kurczaki, ta wieś zowie się Groswylenau3. 
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Już późno spać poszli, rano jednak wstali i wybrali się ze trzy 
kwadranse na siódmą. Zapłaciwszy (7 zł, 13 gr.) wyjechali. Polami, miejsca-
mi tylko wysadzoną drogą i pagórkami. Na górze wieś dobrze zabudowaną, 
gdzie też dobra była karczma, przejechali. Ze wsi udawszy się lipą wysadza-
ną drogą, ale wielkimi piaskami aż do lasu pojechali, ten długo ciągnął się. 
W jednym miejscu słup stał na jednej stronie F, a na drugiej K, musi być, 
że granica królewski i grafa Finga. Za lasem w lewo jezioro, przy nim wieś, 

1 Prabuty (niem. Riesenburg) – miasto we wschodniej części województwa pomorskiego w po-
wiecie kwidzyńskim, nad jeziorem Liwieniec. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prabuty.
2 Zostawiono puste miejsce na wpisanie nazwiska.
3 Groswylenau – być może chodzi o wieś Rodowo (niem. Gross Rohdau) – wieś w województwie 
pomorskim, powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.
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zaczął deszcz padać i dobry. Za wsią znowu w prawo udali się, ale piaski 
znowu były. Koło lasu długo jechali pagórkami, aż dalej przez las przybyli 
do wsi, gdzie ampt był, Preismark1 zamek2 duży stał. Ten oblewała woda, 
zdawało się, że to jezioro, gdyż obszerna woda z trzech stron była. Ten za-
mek stał na górze i most drewniany stał, gdzie mała woda stała. Budynki 
też po pagórkach tej wsi i dolinach rozrzucone były. Na jednej stała karcz-
ma, gdzie stanęli i popasywano, gdyż późne jedzenie nie na zdrowie szło. 
Gotowano i pieczono kurczęta i znowu kupiono indyka za złotych dwa i 
kurczęta po pięć groszy. Oprawić kazano. Unterferszter przybył do karczmy 
idący na bekasy, miał na sprzedaż sforę gończych z kurlandzkiego gniazda, 
chciał złotych czerwonych dwanaście, zaniechano targować, gdyż sam przy-
znał, że drogie są. Po obiedzie wpół do drugiej zapłaciwszy (7 zł, 19 gr.) 
wyjechali. Za wsią nadarzył się jadący konno człowiek mający szefel owsa, 
ten od niego kupiono (1 zł, 3 gr.). Wszystko polami jechali, wieś potem 
przejechawszy, znowu polami i pagórkami, gdzie w stronach małe laski w 
różnych stronach stały i odmianę czyniły. Przybyli do sadu wielkiego, za któ-
rym dwór stał i kilka chłopskich domków. Posłano po frukta do sadu, ku-
piono śliwki i jabłka. Śliwki czerwonawe były, jak niedostałe, może, że gęsto 
drzewa stały, słońce nie dochodziło. Potem przybyli do wsi kościelnej, przez 
którą brukowana szła droga, nazywano Miswald3, znowu przez pola do dru-
giej, gdzie karczma zdawała się porządna. Na stronie stał dworek, przy 
nim ogród duży, za tą po polach dobywano kamienie duże, te do festungu 

1 Przezmark (niem. Preußisch Mark) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w 
powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń.
2 W Przezmarku znajduje się gotycki zamek krzyżacki zbudowany w pierwszej połowie 
XIV wieku. Od 1312 zamek był siedzibą szafarza, a następnie miejscem rezydencji prokurato-
rów (1316–1331). Od 1359 w Przezmarku urzędowali wójtowie. Przez cały XIV wiek zamek był 
rozbudowywany (urządzono w nim także szpital). Zamek został zajęty przez polskie wojska po 
bitwie grunwaldzkiej oraz powtórnie w 1454 roku. Rozbudowany został w latach 1414–1437, a 
od 1414 w zamku urzędował konwent komturstwa dzierzgońskiego. W czasie wojen szwedzkich 
Przezmark był zajęty przez Szwedów, a w zamku przebywał król Gustaw II Adolf. Od 1717 zamek 
był stopniowo rozbierany. Do czasów współczesnych zachowała się narożna wieża zamku średnie-
go (przedzamcza), część murów obwodowych oraz piwnice zamku wysokiego. Od 2000 roku jest 
własnością prywatną (właściciel odbudował część zabudowań na przedzamczu).
3 Myślice (dawniej Mieszwałd, niem. Miswalde) – wieś w Polsce położona w województwie po-
morskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń

do Grudziądza przystawić mieli. Przybyli znowu do wsi Rosyten1, gdzie 
zachwalano karczmę, że mają osobną izbę, ale ta była malutka, pomieścić 
by się nie można, miał izbę osobną, ale zaprzątnioną. Dalej jechać trzeba 
było. Lepsza nastąpiła polami droga, wyjechawszy ze wsi, gdzie dwór ta-
koż był i dobrze zabudowany. Przybyli ku wsi Raychenbach2, ale trochę 
do niej z drogi jechali. Ta wielka, po pagórkach i w równości domy roz-
rzucone, niedaleko kirchy karczma, ale izby nie było osobnej, niedaleko 
nowe domostwo duże stało, gdzie trzy izby były. Pozwolił gospodarz ma-
łej izby, gdzie tłumoki przyniesiono, a drudzy w karczmie nocowali, ale 
nocleg nie był wygodny. U gospodarza całą prawie noc dziecko płakało, 
a w karczmie całą tąż noc przechodzący ludzie na [k. 161] jarmark wstę-
powali i hałasowali.
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Rano przez to wstano i wybrawszy się takoż za izbę tę i śmie-
tanę (27 gr.), w karczmie też zapłaciwszy (7 zł, 13 gr.) wyjechali kwadrans 
na siódmą, ale radzili inszą drogę, mijając miasteczko Preyszholand3, gdzie 
kamienista i góra wielka być miała, a druga droga lepsza i bliższa. Jechali po-
lami, wysadzoną drogą, w lewo stał pałac wielki, dla drzewa całego widzieć 
nie było można, generała Castrau. Jeszcze siano w polu, żyto w inszych 
polach schodziło. Górkami jechali, dalej znowu w lewo folwark stał Mar-
wic4, wszystko murowane, przez wieś przejeżdżali, gdzie sady były, w jed-
nym szpalery, kiedy może był porządny ogród, duży być nie mógł, gdyż za 
nim góra była. Te szpalerki drzewem były przygłuszone. Wjechali w nizinę, 

1 Rejsyty – (niem. Rossitten) wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w 
powiecie elbląskim, w gminie Rychliki.
2 Rychliki (niem. Reichenbach) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazur-
skim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki
3 Pasłęk (dawniej Holąd Pruski, niem. Preußisch Holland, prus. Pāistlauks) – miasto w woj. war-
mińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk. Położony jest 
na północnym skraju Pojezierza Iławskiego. Przez miasto przepływa rzeka Wąska uchodząca do 
jeziora Druzno.
4 Marwica – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elblą-
skim, w gminie Rychliki; lub Marwica Wielka – wieś w Polsce położona w województwie warmiń-
sko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki.
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ta była obszerna, podobno ciągnęła się do Elbląga1 i dalej przez wieś przeje-
chali, gdzie jak pałac duże było zabudowanie, na samym wierzchu kula duża, 
za tym trochę w odległości w kwadrat duży jak stajnie, za tym znowu taki 
kwadrat, gumna, to miała należeć do Elbląga, do szpitala. Elbląg pól trzeci 
mili jest od tegoż miejsca. We wsiach w tych stronach gospodarskie budynki 
obszerne są z wystawami w środku i nad tą musi być spichlerz. Na prawej 
stronie na górze odległo stało miasteczko Preysholand, widać było dwie 
wieże, na boku zamek, niewielkie. Jeszcze dużą wieś przejeżdżali, dobrze 
zabudowaną, musi być Kelmisze2 były, ale droga była wszystko mizerna, 
glijowata i mokra, jak groblą jechali, a po stronach pola były. Przejechawszy 
przez bród, gdzie dość wielka była woda, przez ten, gdy deszcz pada przeje-
chać nie można. Trochę w górze stał, musi być ampt, gospodarskie wielkie 
zabudowanie, takoż chłopskie były budynki, znowu takąż przymokrą drogą 
przybyli do wsi dużej Markfelde3, gdzie popaść kazano w karczmie. Goto-
wano rosół i indyka upieczono, smaczno to zjedli i rosół jeszcze nie przejadł 
się. Stanęli wpół do jedenastej, a po drugiej zapłaciwszy (1 zł, 9 gr.) wyjecha-
li, kupiwszy na wsi znowu czworo kurczaków, polami, gdzie piękny i wcale 
daleki był prospekt, wsie, lasu odległe pagórki. Wszystko to piękny czyniło 
widok, ale wprędce zła ze wszystkim zaczęła się droga i przez las glijowata 
ziemia, musiał niedawno deszcz padać, mokra była i głęboko rżnęło się ga-
cie4, też przykrość miejscami czyniły doły w lesie. Na górce dom stał Fersz-
tera. Koło trzech domów w lesie będących przejechali, wszystko lasem i złą 
drogą, przybyli do Fersztera, gdzie też karczma była, ale bez izby osobnej. 
Dalej obrócili się trochę przez pole wysadzaną drogą aż do lasu, w górę złą 
drogą. Na górze stanąwszy znowu równina pokazała się wielka, ale wkoło 
lasów najwięcej prezentowało się i droga suchsza zaczęła się. Wysadzaną 

1 Elbląg – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz 
powiatu elbląskiego (Elbląg nie wchodzi w jego skład, stanowi odrębną jednostkę samorządu tery-
torialnego), a także siedziba gminy Elbląg.
2 Być może miejscowość Krosno – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazur-
skim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk.
3 Być może miejscowość Marianka – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-ma-
zurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk.
4 Gać – grobla z gałęzi lub drewna w miejscach przejazdu przez podmokły lub bagnisty.

już drogą jechali do miasteczka Milchauzen1, które zaraz widać było, ale też 
błoto i bruk mizerny od stodół zaczął się. Bramka mała, gdzie też żołnierzy 
piechota stoi, w prawo krętą udali się ulicą w rynek. Kamienice wszystkie 
pruskim murem, mizerne i smutne całe miasteczko. W rynku ratusz z wieżą 
i wkoło budynki, osobno odwach, [k. 161 v] ulica, kilka porzecznych, ale nie 
długie. Z boku rynku prosto ulicą jadąc w końcu znowu kręto w lewo do 
bramy udali się. Za tą kilka budynków i stodoły tylko były. Kazano kupić 
wina, do wody dwie kamienne butelki i chleba (3 zł, 6 gr.). Za miasteczkiem 
wysadzaną drogą pojechali i zaczekali dalej powrotu wysłanych z miasta. 
Niedługo potem dobrą jechali drogą, w lesie znowu mokra była, aż w pola 
przybyli. Już wieczorem w górce widać było domostwa, aż przy drodze do-
jechali do karczmy, gdzie wygodną izbę osobno dostali. Szenflis2 nazywa się. 
Kupiono jeszcze parę kurcząt w tej karczmie i oprawić kazano. Jak posłano 
do spoczynku poszli i długo spali.

19  PAźDZIERNIKA 1780 , CZWARTEK -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wybrawszy się i zapłaciwszy przed ósmą wyjechali. Potrzeba 
było kuć muła jednego, a drugiemu podkowę przymocować, ale kowala nie 
było. Aż polami mokrą drogą przybywszy ku pierwszej wsi, przy której je-
chać tylko było z karetą musieli zbliżyć się, gdzie z początku zaraz kuźnia 
była. Mieliśmy gotowe podkowy, tylko trochę zmniejszył je, ale temu przy-
mocować podkowę trudno było. Musieli dobrze przywiązać przy kuźni i drą-
giem przycisnąć i tak mocno rzucał się, że przykro było patrzeć, przez co 
ze dwie zabawili godziny, niżeli kowal zakończył. Potem pojechali, ale wcale 
przykra była droga mokra, wądoły, chociaż polami droga szła, aż do lasu, tym 
jeszcze gorsza i przykrzejsza, bukowym i mieszanym lasem. Za tym znowu 
polami nie lepszą drogą przez wieś, gdzie kościół był katolicki. Już to Warmia 
zaczęła się, od tej wsi, gdzie kuto muły budynki drewniane, ale duże zabu-
dowanie każdego gospodarza. Dalej polami, gdzie wkoło lasy były i przez te 

1 Najprawdopodobniej Młynary – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 
elbląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Młynary.
2 Kraskowo – (niem. Schönfließ, Gross Schönau) wieś w Polsce położona w województwie war-
mińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze.
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kościół fraunbarski1 widzieć było, aż przybyli z góry i w górę wjechawszy do 
wsi Trysdorff. Z początku gumna pruskim murem budowane, niewielkie jak 
folwarczek i zaraz karczma, gdzie wygodne dwie osobne były izby. Stanęli 
po pierwszej i gotowano obiad. Tymczasem pieczone kurczę z maślaczka-
mi przysmażono i przed obiadem smacznie zjedli. Po obiedzie już wpół do 
piątej było, w bliskości też karczmy nie było, o pół mili wieś, półtorej miasto 
i tam wygodniej nie miało być. A dalej po złej drodze trudno było jechać, 
zaczym na tymże miejscu przenocowano. Piękne mieliśmy te dwa dni, ciepłe, 
pogodne. Wieczorem wiatr powstał i całą noc wielki wiał. Ludziom wypła-
cono strawne (10 zł). Ta wieś przedtem należała do kanonika warmińskiego, 
teraz jak Kulmisze2 są kupione od króla JMC pruskiego, jakiś oficer. 

20  PAźDZIERNIKA 1780 , PIąTEK  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rano zapłaciwszy wyjechali w dalszą drogę.

1 Frombork (niem. Frauenburg) – miasto w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie 
braniewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frombork. Jest położony na Równinie Warmińskiej, 
nad Zalewem Wiślanym, na północnym krańcu Wysoczyzny Elbląskiej. W miejscowości znajduje 
się port morski oraz morskie przejście graniczne.
2 Zob. wyźej Krosno

ILUSTRACJA NR 24. Karta 161v rękopisu. BLAN, F17-14
24 ILIUSTRACIJA. Rankraščio 161v lapas. LMAVB RS, F17-14
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„Butler io kel ionės į  Ital i ją  
i r  Vokiet i ją 1779–1780 metais  
dienorašč io“ ištraukos l ie tuvių 
kalba

Fragmenty „Dz iennika podróży 
Butlera do Wloch i  Niemiec  
w latach 1779–1780“ w języku 
l i t ewskim

1779  RUGSėJO 1 , TREČIADIENIS (PRūSIJOS KARALySTė) -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

[l. 3] Po išklausytų šv. Mišių, vadinamų Už vykstančius į kelionę1, 
prašant Dievo pagalbos ir Švč. Motinos globos, ir gavę palaiminimą, skirtą 
keliaujantiems pro itinerantibus2 bei užbaigę pietus, pirmiausia 4-ą valandą iš-
siuntėm briką3 šešiais žirgais, virtuvės vežimą – keturiais žirgais, taradaiką4 – 
pora [žirgų] pakinkytus nakvynei į  karčemą, vadinamą Hochkruku, esančią 
už pusantros mylios nuo Karaliaučiaus, prie pačios įlankos5, o patys išvažia-
vome iš Karaliaučiaus šeštą valandą karieta šešiais žirgais, kur laimingai susto-
jome pusę aštuntos pučiant šiltam vėjeliui. Tai lėmė, kad išlipę prie įlankos iš 
karietos daugiau negu pusvalandį pramogavome, o paskui, pavalgę vakarienę, 
apie dešimtą valandą, išsiskirstėme [nakties] poilsiui. Tą patį vakarą tarnams6 
atiduoti maistpinigiai (20 auksinų 12 grašių7).

1779  RUGSėJO 2 , KETVIRTADIENIS .......................................................

Kad atliktume reikalingas dar likusias dispozicijas, buvome pri-
versti pasilikti tą pačią dieną iki vidurdienio meto, ir toje pačioje austerijoje8 

1  Lot. Pro iter agentibus.. Šv. Mišios anuomet buvo laikomos už piligrimus ir vykstančius į kelionę 
ir kartu su palaiminimu buvo vadinamos Missa pro peregrinantibus et iter agentibus (lot.). 
2  Už keliaujančius.
3  Brikas, brika – ilgas didelis porinis keturių ratų darbinis vežimas (šiuo atveju – virtuvės). Lie-
tuvoje pradėtas naudoti XVIII a. pabaigoje, jais veždavo dvarų ir pirklių krovinius. Nuo XIX a. pr. 
kelioninių, gerai apkaustytų brikų turėjo Žemaitijos ir Vidurio Lietuvos turtingi valstiečiai.
4  Taradaika – nedidelis keturratis dviejų arklių paprastos konstrukcijos vežimaitis, dažniausiai be lingių.
5  Seniau – Zatoka Świeża, dabar – Zalew Wiślany; vok. Frisches Haff; liet. Aistmarės; rus. Kaliningrads-
kij Zaliv.
6  Orig. ludziom barwianym – čia spalva reiškia skirtingos spalvos audinį ir apdarą; tai tarnai, kam-
bariniai, liokajai ar kareiviai – priklausantys tai pačiai grupei, ką patvirtina vienodas apdaras.
7  Toliau tekste – auks. ir gr. Keliaujant Karališkoje Prūsijoje,  Abiejų Tautų Respublikoje, Šv. Ro-
mos imperijoje atsiskaitinėta prūsiškais pinigais. Tuomet prūsiškas auksinas (zlotas) arba taleris 
dalijosi į 24 grašius, o grašis į 12 šilingų. 
8  Užvažiuojamieji nakvynės namai.
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buvo ganomi žirgai. Už nakvynę ir ganiavą užmokėta (11 auks. 16 gr.). Po 
pietų atsisveikinę su palydinčiaisiais, ketvirtis trečios leidomės į kelią. Ge-
ras oras su palankiu vėju lydėjo mus visą dieną. Nukeliavę pusantros my-
lios, atvykome į miestelį, esantį už 3 mylių nuo Karaliaučiaus, kurio vardas 
Brandeburkas1. Jame buvo karališkoji pilis2, tačiau seniai sugriauta, dabar irgi 
griaunamos sienos, kasamos plytos ir iš jos [pilies] prūsiška maniera statomi 
pastatai. Penktadalis senojo mūrinio dar buvo išlikę, kaip ir žymu buvusieji 
grioviai3. Miesto pastatai skurdūs ir dauguma sunykę. Ketvirtis septintos su-
stojome nakvynei Petrsochro karčemoje, nutolusioje per mylią nuo Brande-
burko, prie įlankos. Visas šis kelias įvairiais [reginiais] džiugino akį, kadangi 
visą laiką reikėjo keliauti palei įlanką. Atvykę į karčemą prie tos pat įlankos 
smagiai leidome laiką ir, valgydami šaltai patiektą vakarienę, dairėmės į žve-
jojančius. Didelių žuvų jie nesugavo, tik pūgžliukų4, kuriuos nupirkome už 
15 grašių. Po linksmybių įlankoje išsiskirstėme miegoti.

1779  RUGSėJO 3 , PENKTADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Virtuvės vežimas iš ryto, po ketvirtos valandos, išsiųstas iš anks-
to parengti pietus vietoje, paskirtoje ganytis, už nakvynę sumokėjus 11 auks. 
27 gr. [l. 3v]. Kavą gėrėme toje pačioje vietoje, kur valgėme vakarienę, paskui 
ketvirtis aštuntos patraukėme į tolesnį kelią. Iš tiesų mums teko keliauti palei 
įlanką, toje kelionėje buvo girdėti per porą mylių nutolusios jūros žaisminga 
bangų mūša, tokiu pat atstumu kitoje pusėje – Piliava5, pilis, netoli kurios 

1  Liet. Pokarviai. Seniau Brandenburgas (vok.), Pokarminas (lenk.), dabar – Ušakovo gyvenvietė 
(Bagrationovo rajonas, Kaliningrado sritis, Rusija). 1261 per Didįjį prūsų sukilimą čia įvyko Pokar-
vių mūšis, kuriame notangai, vadovaujami Herkaus Manto, nugalėjo vokiečių riterių kariuomenę.
2  Mūrinę pilį Brandenburge pastatydino Otonas III Brandenburgietis 1267 varmių vado Glapo 
sugriautos medinės pilies vietoje. Joje 1525–1752 rezidavo Brandenburgo apskrities viršininkas. 
Pilis apleista 1776.
3  Butleriai turėjo pilį Prienuose (vadinama škotiška, t. y. gotikinio stiliaus  bajoro Butlerio pilis), 
1643 pastatytą kairiajame Nemuno krante ir sugriautą 1701 per Šiaurės karą. Pilis nebuvo atstatyta, 
o jos vietoje išdygo gyvenamieji namai, malūnas. Taigi keliauninkų dėmesį Brandenburgo pilies 
liekanoms galima paaiškinti istorine nostalgija šlovingai Butlerių giminės praeičiai.
4  jazgarz, jazgar (Gymnocephalus cernuus) – ešerinių šeimos žuvis (Percidae); pūgžlys.
5  Seniau – prūsiškai Pilavō, vok. Pillau, lenk. Pilawa, dabar – Baltijskas, uostamiestis Rusijoje, 
Kaliningrado srityje. Laivyba per Piliavą buvo labai svarbi LDK prekeiviams, eksportuojantiems į 
Vakarus javus, medieną, vašką, potašą.

pagonių buvo nužudytas šv. Vaitiekus1. Taip pat buvo matyti Fišhauzenas2 – 
miestelis, stovintis kitame įlankos krante. Įlankoje matėme laukinių ančių, jū-
rinių varnų, pakrantėse – įvairaus didumo kuolingų; visų didelę daugybę. Pra-
važiuodami kaimelius, įsikūrusius prie įlankos, [pastebėjome], kad jie visiškai 
skurdūs ir sunykę, o didžiuma namų buvo be kaminų. Pasitaikė ir keletas 
karčemų, tačiau tik viena, stovinti per mylią nuo nakvynės vietos, atrodė pa-
doresnė. Paskui pravažiavome Heiligenbeilį arba vadinamąjį Šventąjį Kirvuką 
(Święta Siekierka)3. Šio klojimai tvarkingi – ir seni, ir nauji statomi, toliau – šiek 
tiek skurdokas priemiestis, tačiau pats miestelis, nors ir mažas, bet tvarkin-
gas, nedidelė keturkampė turgaus aikštė. Miestelį saugojo4 pėstininkų įgulos 
kareiviai. Iš kitos pusės, už vartų, buvo matyti dar aukšti seni mūrai, toliau 
– priemiestis, paskui – vėl svirnai. Už pusės mylios nuo šio miestelio buvo 
numatyta vieta ganiavai, per tris su puse mylios nuo nakvynės vietos, vadina-
mos Grunau5. Tai bažnytkaimis su tvarkinga karčema. Kelionėje prašantiems 
[išmaldos] muzikantams, o čia, vietoje, – neturtingiems žydams išdalyta 1 
auks. 4 gr[ašių]. Kaimeliuose kelyje nuo nakvynės vietos buvo matyti sodai 
su ganėtinai gausia vaisių įvairove. Šiems vaisiams išleista 9 gr[ašiai]. Už ga-
niavą Grunau sumokėta 5 auks. 13 gr[ašių]. Iš ganiavos išvažiavome ketvirtis 
ketvirtos. Prieš pat išvykimą pasirodė prūsų karininkas poručnikas jo malo-
nybė p[onas] 6 baronas Rozenbergas. Šis Kuršo gyventojas susipažinimo pre-
tekstu norėjo parduoti žirgą. Apsikeitę abipusiais komplimentais, išsiskyrė-
me, nes žirgas mums nebuvo reikalingas. Keliaujant į Braunsbergą7 šalikelėse  

1  Brunono Kverfurtiečio 1004 rašytoje šv. Adalberto Vaitiekaus biografijoje sakoma, kad jis pa-
gonių buvo nužudytas 997 balandžio 23 dieną. Šv. Adalberto kūną išpirko Lenkijos karalius Boles-
lovas I Narsusis ir atgabeno į Gniezno katedrą. Jos varinių durų 18-oje bareljefų XII a. pavaizduotas 
šv. Adalberto gyvenimas ir mirtis Prūsuose.
2  Liet. Žuvininkai. Seniau – vok. Fischhausen, lenk. Rybaki, dabar – Primorskas, gyvenvietė 
Kaliningrado srityje, Rusijoje. 
3  Liet. Šventapilė, vok. Heiligenbeil, lenk. Świętomiejsce. Seniau – Święta Siekierka, nors pa-
vadinimas Sventamēstan yra prūsiškos kilmės. Dabar Mamonovas – miestas Bagrationovo rajone 
(Kaliningrado sritis, Rusija), prie sienos su Lenkija. 
4  Praesidium – apsauga (lot.).
5  Seniau – kaimas Svientosiekieros paviete, dabar – Gronovas, kaimas Branevo paviete, Lenkijoje. 
6  Orig. lenk. JMC p. – Čia ir toliau mandagumo formulės ir titulai verčiami pagal Romualdo Fir-
kovičiaus rekomendacijas, žr: Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782. Sudarė 
ir parengė Vytautas Jogėla. Vilnius, 2001, p. xvi, 3, 9, 11 ir kt.
7  Branevas – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje.
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buvo matyti įvairūs mūriniai dvareliai, priklausantys miestiečiams, o vienas 
mažesnis, su koplytėle sode [l.4], priklausantis jų malonybėms tėvams1 jėzui-
tams. Toliau važiuojant prasidėjo klojimai, mažas priemiestis ir naujamiestis, 
kuriame už tilto yra parapinė bažnyčia2, vartai ir patsai miestas, kurio mūriniai 
namai aukšti ir gana geri, mūrais ir grioviais apjuosti. Stovi prie Pasargos3 upės, 
įtekančios į įlanką. Miestiečiai gali laisvai prekiauti jūroje. Šiame mieste yra pa-
rapinė tėvų jėzuitų bažnyčia4 ir [...]5 mergelių jėzuičių6 vienuolynas ir alumna-
tas7, didelė špitolė atsivertusiems į tikėjimą8, parapinė bažnyčia. Tai Varmijos 
kapitulos miestas, dabar priklausantis Prūsijos karaliui, jame stovi šio monar-
cho kariuomenė, generolo Lukos vadovaujami pėstininkai. Už antrųjų vartų – 
priemiestis ir klojimai. Šis miestas nuo Grunau nutolęs per pusę mylios, iš ten 
keliavome į kitą Varmijos miestą Fraunburgą9, esantį už mylios, į kurį garsiojo 
fiziko Varmijos kanauninko Koperniko10 lėšomis iš kalnų dideliu kanalu at-
vestas vanduo į mašiną, kuri to paties autoriaus išrasta, kad į viršų vamzdžiais 
[vandenį] į jų malonybių tėvų kanauninkų patalpas varytų. Tai nedidelis mies-
tas, jame yra katedros bažnyčia11, vyskupo rezidencija12, parapinė bažnyčia13 ir 
špitolės bažnyčia14. Ant didelio kalno išsirikiavę kanauninkų gyvenamieji pas-
tatai, kuriems ši mašina tiekė vandenį, tačiau dabartiniais laikais šiame mūri-

1  Orig. lenk. IchMC księży.
2  Šv. Kryžiaus bažnyčia už miesto, kairiajame Paslenkos krante. Pirmąsyk medinė koplytėlė pa-
statyta 1631 stebuklo vietoje. 1722–1747 jėzuitų iniciatyva pastatyta bažnyčia. 
3  Paslenka – Varmės upė, įtekanti į Aistmares.
4  Parapinė Šv. Kotrynos bažnyčia, pastatyta XIV a. 1564–1780 aptarnauta jėzuitų.
5  Neįskaitomas fragmentas.
6  1571 prie parapinės Šv. Kotrynos bažnyčios įsteigtas kotryniečių vienuolynas.
7  Jėzuitų kolegija. 1565 jėzuitai perėmė 1535 pranciškonų apleistą vienuolyną. Nuo 1565 veikė 
gimnazija, nuo 1567 – diecezinė seminarija, nuo 1578 – popiežiškoji seminarija. 1780 įvyko semina-
rijų kasacija, o kolegija įjungta į Karališkąjį mokyklų institutą, sutelkusį buvusias jėzuitų mokyklas 
Prūsijoje.
8  Hospicijus konvertitams – pabėgusiems iš Prūsijos Kunigaikštystės. Pastatytas 1719. Po 1772 – 
katalikiška senelių prieglauda.
9  Fromborkas – miestas Branevo paviete.
10  Mikalojus Kopernikas (1473–1543), Varmijos kanauninkas.
11  Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir Šv. Andriejaus katedra, pastatyta XIV a..
12  Iš pradžių – katedros mokyklos pastatas, išpirktas Varmijos vyskupų, po 1526 – nuolatinė 
vyskupo rezidencija.
13  Parapinė Šv. Mikalojaus bažnyčia, pastatyta XIV a.
14  Šv. Dvasios špitolė su Šv. Onos koplyčia, pastatyta XV a.

niame pastate įrengtas malūnas ir milo vėlykla, o be mūrinių sienų ir marmure 
įrėžtų eilėraščių, jokių šios mašinos ženklų nėra. Šios eilės yra [...]1. Mieste tuo 
laiku kaip tik vyko 40 valandų pamaldos. Važiuodami iš Braunsbergo, pirklio 
Halmano sode matėme visai gražią altanėlę, per 3 kondignacijas2 ant liepos 
padarytą. Pati liepa augo viduryje. Altanėlė keturkampės formos. Fraunburge 
pirkta žuvų (1 auks. 15 gr.), iš ten važiavome nakvynei į Narlės3 karčemą, esan-
čią už pusantros mylios, kur sustojome po aštuntos valandos. Karčema buvo 
erdvi ir patogi. Už nakvynę sumokėta 14 auks. [l. 4v] 

1779  RUGSėJO 4 , ŠEŠTADIENIS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Iš ryto trys ketvirčiai penktos išvyko virtuvė. Patys iškeliavome 
išgėrę kavos 40 minučių septintos. Kelias visą tą laiką ėjo per miškus, krūmus, 
didelius kalnus. Kai kurie kaimeliai buvo ganėtinai skurdūs, ir ant kalnelių 
tokie patys namai, tačiau soduose būta gausu vaisių. Viename kaimelyje buvo 
katalikų bažnyčia, kitame – liuteronų, ir tai jau Elbliongo teritorijoje. Atvy-
kome ganiavai į Domrou4 kaimelį, kuriame karčema maža ir netvarkinga, ka-
dangi tais metais naujai pastatyta. Už ganiavą sumokėta 3 auks. 23 gr[ašiai]. 
Atvažiavome vienuoliktą valandą, o po pietų ketvirtą valandą išvažiavome 
į Elbliongą5, prekybinį miestą, esantį už mylios. Ši kelionė buvo visai įkyri. 
Mišku kaip dykuma reikėjo važiuoti, giliu, labai kalnuotu keliu. Išvažiavus iš 
tų kalnų ir miškų pasirodė graži lyguma, kur visose pusėse padorūs dvare-
liai tarsi rūmeliai su sodais buvo matyti. Iš įvažiuojamosios pusės priemiestis 
gana dailus ir sodai su gausiais vaisiais. Miestas apjuostas trimis pylimais ir 
mūrais, toje įvažiavimo pusėje treji vartai, gatvės plačios, dailūs mūriniai na-
mai, parapinė bažnyčia su kolegiata, tačiau žaibo ugnies sugriauta6. Už mūsų 
išvažiavimo vartų – tiltas per įlankos atšaką. Už jo – daug klojimų, vieni seni, 

1  Rankraštyje paliktas tarpas 4–5 eilučių tekstui.
2  Orig. kondygnacja – statyboje ir architektūroje vartojamas terminas, nurodantis pastato tarpsnį, 
perdengimą, aukštą. Bokštinio tipo pastatų konstrukcinis elementas.     
3  Galbūt Narusa – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo paviete, Fromborko gminoje.
4  Tikėtina, kad tai Dombrova, dabar – Elbliongo dalis.
5  Elbliongas – pavieto miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje.
6  Viduramžių parapinė Šv. Mikalojaus bažnyčia, sudegė per gaisrą 1777. Sunku patikslinti, ką 
autorius laikė kolegiata.
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kiti nauji stovi, taip pat ir mieste keletas naujų buvo matyti. Šis miestas stovi 
prie įlankos, yra prekybinis, nes gali plukdyti javus ir prekes į Piliavą. Laivai, 
plaukiojantys Nogatu1, gabena javus, potašą, vašką, lajų etc. Už klojimų – dar 
vieneri vartai. Sargybą2 eina generolo Lukos pėstininkai. Šiame mieste nu-
pirkta mėsos ir duonos (2 auks. 19 gr. 2 šilingai3). Už miesto grindiniu važia-
vome iki perkėlos, kuri yra per kanalą tiesiai, keltu per du kartus persikėlėme 
užmokėję 28 gr. 2 šilingus. Toliau važiavome labai smagia vieta, Elbliongo 
Žulavais, labai graži lyguma, plačios pievos, netoli kelio abipus per atstumą 
atskirai kiekvieno ūkininko pastatai, išraižyti grioviai vandeniui nutekinti, prie 
griovių tarsi vėjiniai malūnai stovi mašinos vandenims pašalinti. Kiekvienas 
gyvenantysis [l. 5] savo ribas apsodinęs gluosniais, kiekvienas sau nuo vieške-
lio turi surenkamą tiltą per griovį ir kelią irgi gluosniais apsodintą. Tie gluos-
niai tinka malkoms, kadangi arti miškų nematyti, o prie plataus kelio gluos-
niai buvo susodinti keliomis eilėmis. Taip akiai mielas kelias (mat kiekvieno 
ūkininko atkarpoje pievose ganėsi jo žirgai ir karvės, o karvių niekad negena 
namo, bet jos melžiamos pievose, o pienas nešamas į namus) atvedė mus į 
Klemensgarto4 karčemą už pusantros mylios nuo Elbliongo, kur sustojome 
aštuntą valandą. Ši karčema, kur nakvota, stovi prie Nogato upės. Kelionėje 
oras mums buvo palankus. Vakare pasirodė debesys, naktį tolumoje buvo 
matyti žaibuojant. 

1779  RUGSėJO 5 , SEKMADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Už nakvynę sumokėta iš ryto 10 auks. 21 gr[ašių]. Kaip įpras-
ta virtuvė išvyko penktą valandą. Patys išvažiavome trys ketvirčiai septintos. 
Kelionė buvo linksma dėl reginio – iš vienos pusės buvo per Nogato upę 
supilta užtvanka, iš kairės pusės – didelė lyguma. Ir tokiu būdu ūkininkus, 
gyvenančius savo valdose, kaip ir vakar buvo galima stebėti. Vienas kaimelis 

1  Pataisyta iš „Vyslos atšaka“. Nogatas – upė, sudaranti rytinį Vyslos žiočių atsišakojimą.
2  Lot. Praesidium.
3  Prūsiškas auksinas kelionės metu buvo dalinamas į 24 grašius, o grašis į 12 šilingų. Tačiau ats-
kirose vietovėse pinigų vertė buvo skirtinga.
4  Greičiausiai vietovė Klementfähre netoli nuo dabartinio kaimo Kopanka Druga (Kopanów, 
iki 1945 Klein Hoppenau) Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elbliongo paviete, Elbliongo 
Gronovo gminoje.

buvo jau Malborkui priklausantis. Jo pastatai visiškai kitokio, ypatingesnio 
pavidalo: erdvūs, aukšti, su galerijomis, gražiai, tarsi dvareliai pastatyti. Paskui 
buvo kitas [kaimelis], tuo pačiu pavidalu pastatytas, su bažnyčia. Jis stovi už 
pusantros mylios nuo nakvynės vietos, ten Šv. Mišias klausėme, jame ir gania-
va buvo, už kurią sumokėta 7 auks. 27 gr[ašių]. Iš ryto buvo taip ūkanota, kad 
rūkas kildamas į viršų, virto debesimis, vis dėlto giedra išsilaikė ir buvo šiek 
tiek karštoka. Iš ganiavos, buvusios Kenigsdorfe1, pusantros valandos va-
žiavome į tolesnę kelionę. Važiavome laukais, paskui keliu patraukėme palei 
Nogato upę iki pat Malborko2. Šis miestas nuo ganyklos yra už pusės mylios, 
jame dabar yra valdymo įstaiga [kamera], disponuojanti užimtu kraštu. Šiame 
mieste yra parapinė bažnyčia3, yra jėzuitai4 ir dar kelios bažnyčios matosi. 
Iš senosios pilies dabar perdarytos kareivinės, gatvės gana plačios, priešais 
mūrinius namus – galerijos, tad per lietų galima pereiti nesušlapus. Miestas 
apjuostas [l. 5v] pylimais, mūrine siena. Sargybą eina fuzilieriai5. Komendan-
tūrai vadovauja pulkininkas katalikas. Pervažiavome vieną gatvę iki antrųjų 
vartų, klausinėjome kelio į Biala Guros6 kaimelį. Pagal nurodymą pasukome 
į kairę pusę, važiuodami aplink bažnyčią, kaip spėjome, liuteronų7, keliu, ap-
sodintu ąžuolais, per didelius smėlynus, paskui – ilgu mišku, iš kurio išvažiavę 
patyrėme, kad klaidžiojame, tad į tą kaimelį turėjome aplink mišką, pasukę į 
dešinę, per smėlynus važiuoti, kur sustojome aštuntą valandą. Ši karčema sto-
vi ant kalno prie Nogato, kur Vysla įteka arba išsišakoja ir sudaro Nogatą. Už 
Nogato [esanti] sala vadinasi Montauršpicas8, iškart prie kranto stovi karče-
mėlė, prie jos – didelis gyvenamasis namas, kur plaukiantys laivai turi sumo-
kėti už prekes muitą Prūsijos karaliui, kur vasarą viešėjo jo malonybė p[onas]9 

1  Królewo (Königsdorf) – kaimas Lenkijoje, Pamario vaivadijoje, Malborko paviete, Stare Polės 
gminoje.
2  Malborkas – pavieto miestas Pamario vaivadijoje.
3  Parapinė Šv. Jono bažnyčia, pastatyta XIII a., atstatyta po Trylikos metų karo. 
4  Jėzuitai į Malborką atvyko 1607. Įsikūrė pilyje, pilies bažnyčią valdė iki 1784.
5  Fizyljer (pranc. fusilier) – kareivis, ginkluotas fuzija (šautuvas su titnagine spyna; muškieta).
6  Galbūt Biala Gura Štumo paviete.
7  Šv. Jurgio bažnyčia Malborko priemiestyje. Pirmoji liuteronų bažnyčia nuo 1598. Nauja bažny-
čia tokiu pačiu pavadinimu pastatyta 1711–1712. 
8  Orig. Cypel Mątowski (lenk. Narożnik Mątowski, vok. Montauer Spitze) – miškingas iškyšulys 
Nogato ir Vyslos išsišakojime Malborko Žulavų regione.
9  Orig. JMC p.
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Lombartas, vyriausiasis Berlyno inspektorius, bet šiuo metu jo paties nebuvo, 
išvažiavęs į Elbliongą. Jo žmona, gavusi žinią, vakare su vizitu atvyko su jo 
malonybe p[onu]1 Ravašu, taip pat iš Berlyno atvykusiu. Trumpai paviešėję 
išvažiavo, o mes po vakarienės ėjome ilsėtis. 

1779  RUGSėJO 24 , PENKTADIENIS (ČEKIJA)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rytas išsigiedrijo, tad po pusryčių, užmokėję už nakvynę 
(18 auks.) išvykome į Jaromirą2. Šlapiu keliu važiuojant trijose vietose buvo 
taip siaura, kad teko nudaužti ir atkasinėti priekiniams ratams kraštuose uolas, 
kitose vietose pakišti akmenis, kad aukščiau ratai pakiltų. Už miško, dešinėje 
pusėje, buvo matyti didelis vienuolynas, kur anksčiau tėvai jėzuitai gyveno3, ir 
dar stovėjo koplytėlių. Aukštyn į kalną – Viešpaties kelias, o ant to paties kal-
nelio, ant kurio pastatytos tos koplytėlės, kairėje pusėje, maža bažnytėlė, gal 
už pusės ketvirčio mylios – vienuolynas ir gailestingųjų brolių4 bažnyčia prie 
mažo miškelio, kur turėjo būti ir miestelis, mat matėsi dideli pastatai5. Aplen-
kus kaimelį daugelyje vietų buvo apkasai, kur turėjo būti prūsokų. Pervažia-
vę miškelį, nuo kalno nusileidome prie malūno, teko slėniu aplink tvenkinį 
važiuoti, to tvenkinio užtvanka buvo iš uolos, kur per skylę tvenkinio krante 
vanduo nutekėdavo, o per tą uolą suformuodavo tarsi kaskadą. Tas vanduo 
tekėdamas siaurame kelyje krito net ant vežimų, kadangi iš kitos pusės stovė-
jo aukštas kalnas [k. 19] ir negalima buvo apvažiuoti. O aukštai už to malūno 
didelis užtvankos šliuzas iš kvadratinių akmenų buvo sumūrytas. Įvažiavus į 
šlapią kalną ir Jaromiro laukus, visur buvo apkasai, kur imperatoriaus armija 
vėl stovėjo, sulaikydama tolesnį Prūsijos kariuomenės žengimą. Tie apkasai 
driekėsi iki paties miesto, kuris yra nedidelis, mūriniai maži nameliai, vartai 
nemūryti. Gatvė tiesiasi iki turgaus aikštės, šioji [aikštė] nelabai plati, bet ilga. 

1 Orig. JM p.
2  Jaroměřas –  miestas Čekijoje, Hradec Královés krašte.
3  Žírečas, miestas Čekijoje, Hradec Královés krašte. Vienos jėzuitų nuosavybė 1635–1773 me-
tais, jie 1652 čia paskyrė rezidenciją.
4  Gailestingųjų brolių (bonifratrų) Švč. Trejybės bažnyčia ir špitolė Kukso vietovėje, pastatyta 
1707–1716. Netoli vienuolyno, Betléme prie Kukso, 1722–1732 natūralioje smiltainio uoloje Mat-
thiasas Bernardas Braunas iškalė skulptūrų ir bareljefų.
5  Kuksas – kaimas (niekada nebuvo miestas) Čekijoje, Hradec Královés krašte.

Centre – skulptūra, nuostabesnė už tą, kur Trautenau1, o kita gatvė, [einanti] 
iš turgaus aikštės, neilga, o už vartų iškart tiltas per Elbę, apdengtas mediniu 
stogu. Nuo atvažiavimo [pusės] priemiestyje buvo bažnytėlė2. Pirkta duo-
nos (26 gr.). Pačiame mieste bažnyčia didesnė3, ten klebonu yra dekanas. Už 
miesto – Šv. Onos koplyčia, kur po altoriumi yra šulinys, iš jo prieš koply-
čią tryško vanduo, o priešais duris buvo antras šulinėlis, mat koplyčia buvo 
užrakinama geležinėmis grotomis, o nakčiai ir durys uždaromos. O prie to 
šulinėlio – varinis katilėlis ant grandinės patogumui žmonių, kurie pravažiuo-
dami tą vandenį gėrė. Į tą koplytėlę vedė akmeniniai laiptai, o priešais duris – 
šulinėlį pridengiantis mūras tarsi prieangis, iš po jo vanduo tekėjo į akmeninį 
lovį, kur pakeleiviai girdydavo arklius. Pirkome mieste duonos, rochličkų4 ir 
slyvų. Toliau įvažiavome į laukus, vėl [matėme] didelius apkasus, toli per lau-
kus nusidriekiančius. Kelias buvo šiek tiek šlapias ir duobėtas, įveikę kaimą ir 
vidutinišką kalną, lyguma apie pirmą valandą atvykome į Semonicų5 kaimą, 
kur ganydami arklius atsikvėpėme. Šioje vietoje prasidėjo fazanynai, iš karče-
mininko pirkome vieną, buvo ką tik papjautas, davėme 27 gr., ir iš gabenančių 
parduoti paukščius pirkome tris kaplūnus6 (2 auks. 3 gr.). Šioje karčemoje nie-
ko negavome nusipirkti valgyti, ką su savimi turėjome, tas įsakyta pagaminti, 
užmokėjus už ganiavą (10 auks.). Trys ketvirčiai penktos išvykome. Kelias 
vietomis šlapias, vietomis grumstuotas, kėlė rūpesčių. Tačiau reginys buvo 
malonus, mat po aukštų kalnų atsivėrė lyguma, platūs laukai, žmonės, pasinė-
rę į daugybę lauko darbų; tai į arimą, tai į šienavimą, akėjimą, prie pievų, linų ir 
kitų darbų. Tie patys apkasai driekėsi toliau. Tolumoje, kairėje pusėje, stovėjo 
dideli fiursto, arba kunigaikščio, Baro rūmai. Tasai daugiausia Vienoje rezi-
duoja, būdamas oberpostmeisteris. Tokia pačia malonia lyguma atkeliavome  

1  Vok. Trauthenau, ček. Trutnov, miestas Hradec Královés krašte Čekijoje. Jame keliautojai buvo 
dieną anksčiau – rugsėjo 23. Čia jie, be kita ko, matė: ,,Vienoje turgaus aikštės pusėje – graži akme-
ninė statula, prie kurios aštuonios šventųjų figūros”. 
2  Gotikinė Šv. Jokūbo bažnyčia, esanti Jaroměřo miesto Jokūbo priemiestyje, pastatyta XIV a., 
perstatyta XVI a.
3  Šv. Mikalojaus bažnyčia, įsikūrusi Jaroměřo miesto centre, prie Labos/Elbės upės. Pirmąkart 
bažnyčia paminėta 1325, perstatyta XVI ir XVIII a.
4  Lenk. rochliczki. Veikiausiai rohlički –  čekiški rageliai, gaminami įvairiai.
5  Semonicai, kitados kaimas, dabar – Jaroměřo miesto dalis.
6  Kaplūnas – kastruotas gaidys.
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į Tratynovą1, kur šone, prie palivarko, buvo didelis [k. 19v] grafo Špurko2  
fazanynas. Šis fazanynas vietomis buvo apmūrytas stulpais, tarp kurių seniau 
buvo storlentės, tačiau kareivių išluptos kurui. Šios ir kitos grafo Špurko val-
dos buvo sekvestruotos, valdė kreditoriai, o pats rezidavo Moravijoje. Tame 
kaimelyje dėl vėlyvo meto, jau buvo ketvirtis septintos, turėjome pernakvoti. 
Tuoj prie karčemos atradome atskirą trobelę sodelyje, mat karčemoje atski-
ros menės nebuvo, tad joje apsistoję, nuėjome į netoliese esantį fazanyną 
pažiūrėti fazanų, nes važiuojant laukuose tolumoje per du šimtus žingsnių 
bėginėjo, bet nepamatėme – jau pasislėpė. Plytėjo gražios ir plačios pievos, 
visur pjovė atolą, vietomis grėbė – didelį kaip pirmapjūtį šieną. Jo didenybė 
imperatorius, apvažiuodamas pažymėjo vietą, kur įsakė pastatyti tvirtovę, ir iš 
kai kurių ponų turi supirkti, taip pat ir iš kunigaikščio Baro, netoliese esančias 
žemes, pakeisti, o tas prie tvirtovės prijungti.

1779  SPALIO 13 , TREČIADIENIS [PRAHA] -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Iš ryto vežėjas atsiuntė žmonių daiktams į briką pakuoti, juos 
sunešta ir supakuota. Pasiųsta dar nupirkti žvėrienos, elnio kepenų, taip pat 
poros kurapkų po 4 šeštokus, strazdų. Parodė šeimininkas veiksmingų vaistų 
įvairioms ligoms gydyti su pridėta knyga, tai pabandymui nupirkta. Paskai-
čiuota taip pat ir už krautuvėje imtus daiktus, vyną, pietus ir apsistojimą. Tam 
pačiam [šeimininkui] už dešimtį dienų ir paimtus daiktus sumokėta 99 auks., 
be to, už kitus reikalingus daiktus, taip pat ir už surdutui imtą gelumbę, ve-
žėjui duota 10 auks[inų]. Šiam kontraktui išskirta 50 auksinų (450 auks.). Pri-
sistatė atsargos karininkas, besisiūlantis į kompaniją kelionėje, bet jam buvo 
padėkota, nes vežimuose nebebuvo vietos, tad šis nusiraminęs pasišalino. Per 
pietus vežėjas atvedė arklius, keturis jų išsiuntęs už miesto, nes kelias turėjo 
būti blogas, kitaip sakant, nemalonūs kalnai, kad vietoje arklius būtų lengviau 
keisti – jie lengviau įsijungtų į tolesnę kelionę. Popiet atnešė parduoti įvairių 
auksinių grandinėlių3. Buvo nebrangios, tad kai kurios nupirktos. Visi daiktai 
sunešti ir supakuoti, jau viskas buvo suruošta, šeimininkai atėjo atsisveikinti, 

1  Trotina, kaimas Čekijoje, Hradec Královés krašte.
2  Ko gero, Jan Václav Špork (1724–1804).
3  Lenk. orig. dywizki. Dewizka – auksinė laikrodžio grandinėlė. 

kvietė užsukti kitąsyk. Viena akimi aklas namų liokajus, kurio paslaugomis 
beveik nesinaudota, paėmęs tai, kas buvo duota iš mielaširdystės, pradėjo 
išsigalvotus dalykus kalbėti, tad jam buvo pridėta (18 auks.). [l. 26v]. Atsisvei-
kinus su šeimininkais, priešais namus susirinko nemažai į išvykstančiuosius 
spoksančių žmonių. Susėdę nuvažiavome naujamiesčiu1 prie miesto vartų, 
pro kuriuos važiavome tam, kad pamatytume Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią2. 
Už antrųjų vartų miesto įtvirtinimai buvo geresni – dvigubi grioviai ir mūrai. 
Beveik visas miestas buvo matomas važiuojant keliu, kuris buvo nelabai ge-
ras. Matėme keletą mažų rūmelių, priklausančių pirkliams. Priešais juos kal-
ckopas [?] ir Šv. Maurikijaus bažnyčia. Toliau važiuojant kairėje pusėje buvo 
didesni rūmai su palivarku ir bažnyčia, vadinosi grafo Golčo kontrakcijos. 
Toliau dešinėje pusėje, prie kelio, dar vieni tokie pat rūmai. Nusileidžiant 
vienas kalnas buvo gana nemalonus ir ilgas, o kiti kalnai, nors jų būta nema-
žai, pakenčiami. Įsukome į imperatoriškąjį kelią, tačiau šis buvo neilgas, vėl 
patekome į paprastą kelią ir apie septintą valandą3 atvykome į Jesničių4, kur 
viršuje gavome atskirą stanciją, bet daugiau kambarių neužleido, nes šioje 
karčemoje buvo paštas. Buvo ir kita karčema, bet jau apgyventa. Tame kaime 
buvo ir gerų ūkių, bet daugiau menkų.

1779  LAPKRIČIO 10  D., TREČIADIENIS [VENECIJA] -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pernakvojus, anksti ryte, visi daiktai į briką [buvo] sudėti ir ve-
žėjų į išnuomotą botą nuvežti. Taradaika atiduota tvarkyti račiui5, su kuriuo 
sulygta 22 liros6. Karietą buvome priversti palikti irgi toje pačioje austerijoje, 

1  Naujamiestis – ši Prahos dalis XIV a. 4-me dešimtmetyje įkurta Karolio IV Liuksemburgo; 
miestas peržengė grioviu ir sienomis ribojamą teritoriją
2  Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Vyšehrade – pastatyta XI a. Vratislavo II paliepimu, XIII a. su-
deginta. Valdant imperatoriui Karoliui IV Liuksemburgui atstatyta gotikiniu stiliumi, vėliau persta-
tyta neogotikiniu stiliumi. Bažnyčios vidus dekoruotas secesiniais paveikslais. Bažnyčioje laikomos 
šv. Valentino relikvijos.
3  Dešinėje paraštėje: 2
4  Jesenice – vietovė vakariniame Prahos rajone.
5  Orig. stelmach, iš vok. Stallmacher. Amatininkas, gaminęs medinius vežimus, roges ir jų dalis, 
dažniausiai ratus. Padarius medinę vežimo dalį (karkasą), jis būdavo atiduodama kalviui metalinėms 
dalims meistrauti.
6  It. lira. Pavadinimas kilęs iš lot. kalbos libra pondus ir reiškia masės svarą. Iki 1775 Europoje pradė-
tos decimalizacijos, kurios metu nuo Karolingų pinigų sistemos palaipsniui pereita prie šiuolaikinės,  
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už vietą suderėta mėnesiui 10 lirų. Sugalvojome [l. 52], kad valgysime plauk-
dami botu. Todėl liepta viščiukus iškepti anksčiau, bet tai ilgai užtruko, tad 
po dešimtos valandos suvalgėme juos vietoje ir, užmokėję už nakvynę, vyną, 
viščiukus, karieta nuvažiavome prie boto, stovinčio kanale. Čia buvo daug ir 
įvairaus didumo laivų, kiti su stiebais, taip pat ir mažesnių pirklių laivelių1, 
ir gondolų daug. Mūsų bote, kuris buvo ilgas, priekyje ir gale buvo sudėti 
daiktai, o per vidurį uždengta ir tarsi apvalus stogelis pasidarė. Šonuose buvo 
suoleliai, ant kurių sėdėdami pradėjome kelionę kanalu, o karieta sugrįžo į 
austeriją. Šeši žmonės irklavo. Pradžioje krantuose matėsi sodybos ir rūmai, 
kuriuos skyrė sodai, toliau kairėje pusėje gana skoningi išniro rūmeliai, kur 
taip pat buvo puikus sodas su dengtomis gatvelėmis, o už jo driekėsi vis kiti 
Venecijos didikų sodai ir rūmai, vynuogynai ir įvairūs sodinti medžiai iki pat 
rūmų, stovinčių prie bažnyčios. Paskui buvo tiltas, už kurio kanalas išsisky-
rė – vienas tęsėsi į Veneciją, kitas – į Padują. Mes pasukome truputėlį kairiau, 
kanalu, plaukiančiu į Veneciją, toliau vanduo išsiliejo dar labiau ir atsivėrė 
platus vaizdas – taip pat ir Venecijos miestas2. Nors pakrantes buvo užliejęs 
vanduo, matėsi žolių, o tai reiškė, kad toliau yra klampynė. Priplaukėme mažą 
salelę, kurioje stovėjo bažnytėlė. Jos bokšte skambinta dviem varpeliais, o kai 
priartėjome, [skambinti] nustota ir tuojau paduotas į botą maišas prašant iš-
maldos ([duota] 9 gr.). Atsiėmę išmaldą mums tolstant vėl skambino. Paskui 
mus kitu botu prisivijo žmonės, ko norėjo – nežinia, bet atsiėmę akomodaciją 
(18 gr.), pasišalino. Toliau vanduo dar plačiau liejosi, o saloje išniro aukštas 
bokštas ir sodyba. Lanku iš šono juos apiplaukę, atsidūrėme jau didesnėje 
jūroje, prasidėjo lietus su vėju, kol vėl atvyko botu pas mus keturi žmonės, 
panašūs į plėšikus. Du įlipo į mūsų botą, palydovai sakė, kad jiems priklauso 
tikrinti [bagažą], bet norėjo pinigų. Duota jiems du timfai3, bet liko nepaten-

lirą (kaip ir svarą ar livrą) sudarė 20 sudėtinių dalių (šilingų, soldų, solidų, sueldų, sū ir t. t.). Italijoje 
keliauninkų išlaidos buvo žymimos raudonaisiais (t. y. auksiniais zlotais, arba Venecijos dukatais), li-
rais ir soldais. Zigmanto III laikais raudonasis buvo vertas ne 30 grašių (kaip paprastas auksinas), bet 
150 grašių. Pagal Kelionės dienoraštį raudonasis (Venecijos dukatas) 1780 buvo vertas 6 lirų i 4 soldų. 
1  Lenk. szmaga. Nedidelis pirklio laivas.
2  Venecija (it. Venezia, lot. Venetia) – miestas Italijos šiaurėje, prie Adrijos jūros, regiono sostinė.
3  Tynfas, tymfas – sidabrinio zloto kasdienis pavadinimas, kilęs nuo Andriaus Tymfo, 1663–1667 
kaldinusio tynfus Lenkijoje (Karūnoje), pavardės. Nominali vertė – 30 gr., reali – apie 12–18 gr. Timfus 
Leipcige 1752–1755 taip pat kaldino Abiejų Tautų Respublikos (toliau ATR) valdovas Augustas III.  

kinti ir triukšmingai sviedė [pinigus], pridėtas trečias [timfas], bet nenorėjo 
imti, vežėjai, kai jau buvo duota, sutarė, kad daugiau nereiktų duoti (2 auks. 
12 gr.). Paskui kilo smarkus vėjas, plaukiant gąsdino didelės bangos. Tačiau 
plaukėme prieš vėją, skrodėme bangas jūroje, o netoliese buvo matyti kelios 
didesnės salos, vienoje buvo miestas. [l. 52v] Baigiantis trečiai valandai pri-
siartinome prie Venecijos ir įplaukėme į ją dideliu kanalu, prie kurio dideli 
mūrnamiai ir rūmai stovėjo, o prie kranto buvo padaryta vietos pėstiesiems 
vaikščioti. Įvairiose vietose, tarp namų, kaip kokios gatvės atsišakojo mažesni 
kanalai. Praplaukėme vieną akmeninį tiltą per kanalą, kol priplaukę sustojome 
prie didelio namo ,,Po baltuoju liūtu“1, kurio parteryje išsinuomavę du kam-
barius ir suderėję patalpas žemiau daiktams sudėti valandai už vieną cekiną2, 
išlipome iš boto ir nurodėme nešti daiktus. Buvo 10 minučių po trečios valan-
dos, pagalbininkams nešant daiktus duota (1 auks. 18 gr.), o paskui įsikėlėme 
į kambarius. Atėjo vežėjai, kuriems pagal kontraktą primokėta 170 auks., o iš 
viso 1530 auks[inų]. Vežėjams taip pat duota birgelto3 (12 auks. 6 gr.), ir jie 
atsisveikinę išplaukė į Mestrę4. O mes tą dieną praleidome naujoje stancijoje, 
nes trukdė vėjas ir lietus. Tarnams duota maistpinigių Venecijos monetomis, 
tai sudarė 8 auks. ir 10 gr[ašių]5.

1779  LAPKRIČIO 16  D., ANTRADIENIS [VENECIJA] .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ryte atvyko kunigas bernardinas ir, mums atsigėrus kavos, pa-
lydėjo į naują vietą. Vadinasi Rippa sclavonum6. yra prie jūros, kur netolies 
daug pirklių laivelių ir didesnių laivų stovi. Namas neseniai išmūrytas, jame 

1  Vokiečių viešnagės namuose ,,Baltasis liūtas“ 1575 gruodžio 3 d. apsistojo pirmosios kelionės 
į Italiją metu Vilniaus vyskupas sufraganas kunigaikštis Jurgis Radvila (1556–1600), žr. Jurgis Ra-
dvila. Kelionė į Italiją. 1579 metų dienoraštis. Vilnius, 2001, p. 44. – Butlerio ir Co. kelionės metu ,,Po 
baltaisiais liūtais“ buvo, be kita ko, antrame aukšte įsikūręs paštas, kuriame keliauninkai atsiimdavo 
korespondenciją, žr. 1779 gruodžio 8 d. įrašą „Dienoraštis“, l. 59.
2  Kitaip dukatas – auksinė apie 3,5 g moneta, kaldinta nuo 1284 Venecijoje, o paskui ir kitose 
Europos šalyse. ATR dukato atitikmuo buvo ,,raudonasis“, arba auksinis, zlotas. Dukatas 1780 
vertintas 6 lirais ir 4 soldais.
3  Orig. birgielt. Vokiškos kilmės žodis, reiškiantis pinigus alui (lenk. piwne) – arbatpinigius
4  Mestre – sausumoje esanti Venecijos dalis (viena iš keturių, sudarančių Veneciją). Iki 1926 buvo 
atskiras miestas. 1923 gavo miesto teises, jas tebeturi net ir prijungta prie Venecijos.
5  Rankraštyje toliau eina pusė tuščio lapo.
6  Vietovės pavadinimas, verčiant pažodžiui – Vergų pakrantė (lot.).
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trys kambariai, vienas viršum kito, kuriuos siūlė nuomotis, turėjo langus į jūrą 
ir pro juos šalia namo einančius žmones buvo galima gerai matyti, o keturi 
kambariai be vaizdo pro langą, už visus kambarius paprašyta 15 auksinų mė-
nesiui, juos apžiūrėję grįžome namo pranešti apie tai. [l. 54v] Dar nespėjus 
papasakoti [dėl ankstesnio pasiūlymo], vėl atvyko senasis kunigas, norėdamas 
palydėti iki stancijos, kurią buvo anksčiau rekomendavęs. Ši buvo prie Šv. Be-
nedikto bažnyčios1, kur tretorius (t.y. tarpininkas kunigas) gyveno. Šioje stan-
cijoje, atrodo, buvo apsistojęs ir kunigaikštis Radvila2, Vilniaus vaivada, o ir kiti  
jų malonybės lenkų ponai gyvendavę, jos antrame aukšte buvo trys pereinami 
kambariai, už trečiojo šone buvo gerai įrengta atskira virtuvėlė, o viršuje dar 
bent trys kambariai. Už tuos kambarius, virtuvėlę ir įrankius maistui gaminti 
už mėnesį buvo tikimasi gauti 10 auksinų. Buvo pakankamai patogūs, tik laip-
tais aukštai reikėjo lipti. Grįžę apie tai pranešėme ir atėjo pietūs, per kuriuos 
šeimininkas užsiminė, kad nori pasitarnauti ir suderėti mėnesiui, nes prieš tai 
kalbėjo apie keturis mėnesius, bet po pietų buvo sutarta, kad reikia užsisakyti 
tuos kambarius prie Šv. Benedikto bažnyčios, ir tam reikalui suderinti pasiųstas 
[žmogus]. Taigi sutarta ir liepta sutvarkyti kambarius, o kitą dieną ryte nurody-
ta botu nuplukdyti daiktus, kurie vakare buvo dalimis sudėlioti.  

1779  LAPKRIČIO 22  D., PIRMADIENIS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Reikėjo vaistų pagal receptą, duotą Karaliaučiuje daktaro Tru-
meto. Su tuo receptu pasiųsta į vaistinę, bet tiek vienoje, tiek kitoje [vaistinė-
je] negalėjo atpažinti kai kurių ingredientų, įeinančių į vienų miltelių ir lexans 
suspensijos sudėtį, todėl pagamino tik lašų. Už juos reikėjo brangiai mokėti 
(7 liros), nors ir kitaip atrodė nei Karaliaučiaus. Vakar popiet pasamdyti žmo-
nės atnešė klavesiną, už kurio suderinimą ir kai kurias stygas sumokėta 8 liros, 
o už instrumentą mėnesiui – 15 [lirų]. O šiandien pirmą kartą atėjo [mu-
zikos] mokytojas. Jam mėnesį kasdien ateisiant buvo pažadėta 4 raudonieji  

1  Šv. Benedikto (San Beneto) bažnyčia dabar yra Campo San Benedetto, Šv. Luko parapijoje. Ji pa-
statyta XI a., perstatyta 1685.
2  Veikiausiai kalbama apie Mykolą Kazimierą Radvilą (1635–1680), Vilniaus vaivadą, kuris 1652–
1654 keliavo po Italiją. 1654 balandžio mėn. buvo Venecijoje, studijavo Bolonijoje. 1679 išvyko į Eu-
ropą kaip ATR pasiuntinys, grįždamas namo mirė, palaidotas Bolonijoje, Šv. Pranciškaus bažnyčioje.  

auksinai1. Senas kunigas pasaulietis, atėjęs priešpiet, pietavo kartu. Tą dieną 
praleidome šnekučiuodami, o vakare žaidėme kortomis. 

1779 LAPKRIČIO 24  D., TREČIADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ieškota reikalingų medžiagos mėginių, mat greditūras2 Veneci-
joje yra geros rūšies ir platus, taip pat kelionėje buvo pamesta maldaknygė. 
Jos ieškota knygynuose, tikintis surasti, bet tokios pačios nerasta. Popiet at-
vyko senasis kunigas ir, stovėdamas prie židinio, staiga pradėjo griūti tiesiai 
ant greta stovinčio šviesiausiojo dauggalio pono3 [Butlerio]. Buvau privers-
tas jį prilaikyti, kol nebuvo paduotas krėslas ir levandos degtine4 jis nebuvo 
atgaivintas. Paskui nusipirkome bilietą į Šv. Kasjano teatrą5, kuriame turėjo 
būti rodoma operetė ir baletas, bet apgavo, nes vakare vaidino komediją, taigi 
nusprendėme plaukti [gondolomis]. Tas teatras nėra puošnus, tik ložės baltai 
kaip teatre nudažytos, bet jų šešios eilės. Už bilietą ir antre6, gondolas užmo-
kėta 7 liros ir 16 soldų. Po komedijos turėjome ilgai laukti gondolų. Jau ėjo-
me pėsčiomis link vieno iš tiltų7, kur įsėdę į gondolą nuplaukėme į stanciją8. 
Tarnams duota alui9 5 liros ir 10 soldų. 

1  Auksiniai zlotai.
2  Greditūras, groditūras – tankus šilkinis audinys, vidutinio storumo kitaikos (tankiai austo medvil-
ninio audinio) rūšis. Nuo XVIII a. antros pusės buvo audžiamas Gardino manufaktūrose. Ponaičiai 
LDK XVIII amžiuje nešiojo kontušus, pasiūtus iš šios medžiagos.
3  Orig. JW pana.
4  Populiari XVIII a. ,,vengrų karalienės degtinė”, dar vadinama ,,lavendroga”, buvo gaminama 
iš rozmarino, lavandos žiedų, šalavijų ir kadagio. Buvo vartojama gydant peršalimą, nervų ligas, 
paralyžių.
5  Teatro san Cassiano, arba Teatro di San Cassiano Venecijoje – pirmasis viešas operos teatras, 
atidarytas 1637. Pavadinimas siejamas su parapija netoli Rialto, finansiniu ir komerciniu Venecijos 
centru. 
6  Pranc. entrée — įėjimas.
7  Venecijoje 1774 vasario mėn. apsilankiusi Teofilija Konstancija Radvilaitė-Moravskienė rašė, 
kad čia esą ,,1000 mažesnių ir didesnių tiltų“, žr. Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska. 
Diariusz podróży europejskiej w latach 1773–1774. Wstęp i opracowanie Bogdan Rok. Wrocław, 2002,  
s. 120. – Taigi, sunku nuspėti, apie kokį tiltą čia rašoma.    
8  Orig. stacja, liet. gali būti verčiama ,,stancija”, nes tas terminas vartotas aukštaičiuose apibūdi-
nant vietą, kur apsistojama ilgesniam laikui privačiame name. 
9  Orig. na piwo – turima omenyje arbatpinigiai (lenk. napiwek)
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1779  GRUODŽIO 2 , KETVIRTADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tarnams duota alui 3 liros 16 soldų. Nors kojų skausmas [Bu-
tleriui] liovėsi, tačiau saugodamiesi [komplikacijų] likome namuose. Pietums 
buvo paruoštos laukinės ožkos kepenys, nes vakar per pietus jų negalėjome 
valgyti – buvo labai kietos, nors acte mirko1 visą šį pramogų Venecijoje metą, 
nupirktos dar Tridente. O šiandien suvalgėme jas per pietus skaniai pagamin-
tas. Paskui gėrėme anglišką alų, bet šis buvo visiškai kitoks nei tikras [angliš-
kas alus]. Skonis skyrėsi galbūt todėl, kad alus buvo labai senas.    

1779  GRUODŽIO 26  D., SEKMADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Antrą [Kalėdų] dieną buvo atidaryti teatrai ir leista vaikščioti 
su kaukėmis. Ryte apie 10 val. kunigaikštis2 (t. y. dožas), su senatoriais bo-
tais plaukė į tąją bažnyčią3 tėvų benediktinų saloje. Iš savo apartamentų4 vėl 
buvo palydėtas asistuojančių kanauninkų, apsirėdžiusių kapomis, iki pat par-
terio, kur įsėdo į botą. Botai dideli pastatyti [l. 63], langai drožyba papuošti ir 
paauksuoti. Stogas apdengtas aksomu, apsiūtu auksiniais galionais5. Iš šonų 
langų buvo po aštuonis, o gale – dideli [langai]. Durys stiklinės ir dvigubos. 
Kiekviename iš botų irklavo keturi žmonės, apsirengę raudonomis turkiško-
mis damasto sukniomis. Ant vieno skverno turėjo išsiuvinėtą dožo herbą. 
Dožas plaukė pirmame bote. Jo pirmagalyje stovėjo keliasdešimt juodai ap-
sirėdžiusių tarnų, vieni jų laikė damasto baldakimą, papuoštą paauksuotais 
kutais ir galionais. Šis botas traukė dar penkis botus, kurių kiekviename buvo 
po aštuonis ar dešimt irkluotojų, o šie [botai] buvo sujungti ir traukė vienas 

1  Laukinės ožkos pusę keliauninkai pirko lapkričio 5 d. Tridente, norėdami įsigyti ir ožkos ragus, 
bet šeimininkas tuomet siūlė pirktą visą ožkos odą, todėl tos minties atsisakyta, žr. Dienoraštis, l. 47v. 
2 1779 sausio mėn. 119-uoju Venecijos dožu išrinktas Paolo Renier (1710–1789).
3  Šv. Jurgio (San Giorgio Maggiore) bažnyčia Venecijoje – benediktinų bažnyčia San Giorgio saloje, 
priešais Dožų rūmus, pastatyta 1597–1610 pagal Andriaus Paladijaus (1508–1580) projektą. Varpinė 
pristatyta 1791. Bažnyčios viduje – Venecijos dožų antkapiai, Renesanso meistrų paveikslai.
4  Apartamentai Dožų rūmuose (Palazzo Ducale), kuriuose, be dožų rezidencijos, buvo įsikūrusios 
pasaulietinės valdžios įstaigos ir teismai. Pirmieji Dožų rūmai buvo pastatyti 814, XIV–XVI a. 
įrengti naujai.  
5  Orig. galon, iš pranc. Galon. Vienspalvė arba ornamentuota dekoratyvinė, austa, pinta, nerta 
juosta, į kurią buvo įpinama storesnių siūlų arba metalinės folijos juostelių. Vidurys puošiamas ge-
ometriniais ar augaliniais ornamentais. Naudoti drabužių apsiuvams, skrybėlėms, baldams, karietų 
vidui ir pan. puošti. 

kitą. Kiti du botai traukė po keturis [botus]. Kai botas, kuriame sėdėjo ku-
nigaikštis, iš kanalo išplaukė į jūrą, iš netoliese stovinčios galeros paleistos 
kelios pabūklų salvės, o [botas] plaukė toliau. Iš kitos galeros, stovinčios ato-
kiau, vėl kelis kartus iššauta. Vėjas truputį trukdė plaukti, todėl [laivai] turėjo 
šiek tiek pasisukioti vietoje. Saloje priešais bažnyčią, stovinčią netoli kranto, 
buvo padarytas stogelis nuo lietaus. Apaštališkasis nuncijus1 plaukė gondolo-
je netoli nuo kunigaikščio boto. Po mišių [visi] grįžo tuo pačiu keliu, o kuni-
gaikštis laukiančių šv. Morkaus2 kanauninkų buvo įvestas į patalpas, o paskui 
atėjo pietūs. Šv. Benedikto teatras3, vadinamas Kilmingųjų teatru4, pirmąkart 
atidarytas, nes tik du kartus metuose trumpai jame [spektaklius] pristato – per 
Šeštines ir prieš karnavalą. Ložės raktai kainavo 10–12 [auksinų], o ištaigin-
giausios ložės – 20 auks[inų]. Vienam kartui; už antre reikėjo mokėti 4 liras, 
o pirmąją dieną – 5 liras už asmenį. Vakare kilmingieji5 vaikščiojo su kaukė-
mis, mat į teatrą bajorams eiti be kaukių nederėjo. O svetimšaliams leidžiama 
vaikščioti pagal savo nuožiūrą. Pasirūpinta, kad atstovai būtų išsiųsti į Padują, 
nes kun. pranciškonas rašė, kad surado stanciją; jai apžiūrėti ryte [mūsų] ku-
nigas su senuoju kunigu italu įsėdo į botą, turintį plaukti į Padują.

1779  VASARIO 8 , ANTRADIENIS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Buvo paskutinė Užgavėnių diena. Kromai buvo atidaryti iki 
pie tų, o paskui uždaryti. Kaukių iš pat ryto buvo didelė daugybė, ypač va-
karop, todėl gatvėse ir aikštėje buvo didelė spūstis. Ryte nupirktas bilietas 
į šv. Benedikto teatrą (2 auks. 6 lir.). Tą pat dieną trijuose teatruose, rodan-
čiuose operą, – šv. Benedikto, Mozės6 ir Samuelio7 – spektakliai vyko po 

1  Lot. Nuntius Apostolicus.
2  Turima omenyje Šv. Morkaus bazilika (Basilica S. Marco), pradėta statyti 829, nuo XI a. graikiško 
kryžiaus formos romaniškai bizantinio stiliaus šventovė, pagrindinis to paties pavadinimo Venecijos 
centrinės aikštės akcentas.  
3  Šv. Benedikto teatras (dar vadinamas Rosini teatru) veikė nuo 1755. Jam vadovavo Grimanių 
šeima, po 1773 gaisro atstatytas, 1810 perimtas impresarijo Giovannio Gallo.
4  Lot. Theatrum Nobilium.
5  Lot. nobiles. 
6  Galbūt pagal bažnyčios ir parapijos di San Moise pavadinimą. Bažnyčia veikė jau nuo VIII a., 
X a. perstačius pavadinta dabartiniu vardu, turi barokinį fasadą ir garsias Heinricho Meyringo 1668 
sukurtas skulptūras.
7  Šv. Samuelio teatras – veikiausiai teatras netoli Šv. Samuelio bažnyčios. Pastatytas apie 1000, 
XII a. sunaikintas dviejų gaisrų, vėliau atstatytas vėlyvosios gotikos stiliumi, visiškai perstatytas 1685.
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dukart, kartą dieną 19 valandą, t. y. pagal mūsų laiką pirmą, o kitą kartą penk-
tą itališką valandą, pagal mus – po dešimtos [valandos]. Bilietai buvo bran-
gūs, ypač į tuos [reginius], kurie vyko naktį, ir buvo sunku juos gauti, nes 
kilmingieji pasilaikydavo ložes. Dėl tos priežasties paskutinę dieną nupirkta 
kiprietiško vyno, 300 austrių ir kitų dalykų vakarienei, kuriai išleista 1 auks. 
8 lir. 10 sold[ai]. Po pietų plaukėme į aikštę1, kur buvo daug žmonių, vieni su 
įvairiomis kaukėmis, o kiti su įprastais apsiaustais vaikščiojo, ir tai buvo labai 
nepatogu dėl spūsties. Nuėjome prie palapinės, kur [l. 74v] [aktoriai] ant lynų 
šokinėjo ir įvairią ekvilibristiką ir gimnastiką rodė. Nebuvo labai į ką žiūrėti, o 
ir neilgai tai tęsėsi (3 lir. 5 sold.). Žmonių buvo didelė galybė. [Trupės vado-
vas] teisinosi, kad dalis trupės [aktorių] susirgo. Geriausiai iš trupės ant virvių 
bezdžionė kabojo ir lingavo, kitas triukas, kai laikė špagą ant lėkštės, o ant 
špagos kita lėkštė sukosi, ir visa tai vyko ant ištempto lyno. Išėję iš palapinės 
vaikščiojome po aikštę, kur kaukėtieji kompanijomis, vieni poromis kaip pro-
cesijoje su žibintais ir varpeliais vaikščiojo, kiti po vieną ar poromis, bet ir jų 
buvo gausybė. Žiūrintiems visa tai atrodė kaip komedija arba kažkoks pamiši-
mas. Po visam grįžta namo ir valgyta vakarienė. 10 valandą plaukėme į Šv. Be-
nedikto teatrą, į paskutinę operą, kurią pradėjo rodyti jau po vienuoliktos, o 
kadangi pradžią ketino praleisti, nepatenkinta publika pradėjo ploti rankomis, 
todėl paskui pradžią parodė po pirmo akto, prasidėjo baletas, kuris jau prieš 
tai tęsėsi valandą. Sutrumpino tiktai dešimčia minučių. Publika nepatenkinta 
pradėjo ploti, baleto šokėjai pamanė, kad publika prašo pakartoti, pradėjo 
kartoti, tačiau ploti ir kojomis trypti neperstojo. Nuleista uždanga, paskui po 
kurio laiko atsiųstas beveik nemokantis kalbėti [konferensje], kuris atsipra-
šinėjo, kad negalėjo būti baleto, nes viena geriausių [trupės atlikėjų] ponia 
Kurc susižeidė koją, kai dieną šokdama nugriuvo. Publika vistiek rodė nepa-
sitenkinimą. Po kurio laiko teatras atidarytas norint pradėti antrą operos aktą. 
Publika vėl pradėjo švilpti ir ploti. Buvo nuleista uždanga, užgeso žvakės ir 
pasirodė komediantai. Publika, tai matydama, su dideliu nepasitenkinimu iš-
sivaikščiojo. Tai buvo daugiausia kilmingieji, austrų ir prancūzų pasiuntiniai 

1  Šv. Morkaus aikštė (Piazza San Marco), esanti seniausioje Venecijos dalyje, yra svarbiausia mies-
to aikštė. Pradėjo formuotis IX a., statant pirmąją Šv. Marko baziliką. Čia vykdavo svarbiausios 
iškilmės, kiti reikšmingi renginiai. Aikštę įrėmina Šv. Morkaus bibliotekos ir Dožų rūmų pastatai.

ir apskritai tik išskirtiniai žmonės, kiti gi turėjo ilgai laukti, nes paskyrė laiką, 
kada turi ateiti prie gondolų. Mūsiškė [gondola] laukė, tad grįžome antrą va-
landą po vidurnakčio. Be bilieto, šis nespektaklis, antre ir gondolos kainavo 
1 auks. ir 16 lir., nes už asmenį šiame teatre visuomet buvo mokama 4 liros.

1770  VASARIO 12 , ŠEŠTADIENIS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Anksti pasiųsta austrių. Vėl nupirkta 300 [austrių] ir citrinų tiek 
valgyti, tiek marinuoti (11 lir. 5 sold.). Pas liokajų, kuris dėl ligos visad silp nas 
buvo, gydytojas dukart dienoj ateidinėjo, nešė vaistų ir kraują turėjo nuleidi-
nėti. Atnešta 10 mažų žiūronų pabandymui iš mechaniko. Arti buvo galima 
matyti gerai. Stalo vyno nupirkta dviejų rūšių – senesnės ir jaunesnės malvazi-
jos (4 lir. 10 sold.). Popiet dar nupirkta 200 austrių marinavimui, taip pat pin-
tinė iš vyčių smulkmenoms sudėti ir mažas kirvukas (12 lir. 5 sold.). Vakare 
vėl marinuotos austrės. Šalta buvo tądien, nors oras neblogas buvo.

1770  VASARIO 13 , SEKMADIENIS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Diena buvo giedra ir šiltesnė. Į pamaldas atvykome per pa-
mokslą, dėl to apeigas atlikome koplyčioje priešais zakristiją. Pietų metu at-
vyko kun. [pranciškonas] reformatas iš Lvovo, grįžtantis iš Jeruzalės. Gėrėme 
vyną. Nupirkta iš šeimininko apipintuose buteliuose Florencijos vyno: viena 
rūšis aleatico1, kita canaioli 2, trečia monte poliziano3, šis buvo geriausias. Kunigas 
reformatas pakviestas trečiadienį pietų. Didelis žmonių susigrūdimas buvo 
patriarchų bažnyčioje Kastele, kur kiekvieną sekmadienį prieš gavėnią buvo 
atlaidai, po pietų gondolomis atplaukė daugybė žmonių, po mišparų vaikšti-
nėjo, o vienoje iš kavinių4 valgė keptas spurgas ir gėrė vyną arba kavą ar šo-
koladą. O mes namuose tądien praleidome. 

1  Apulijos ir Lacijaus regionų raudonasis vynas.
2  It. Canaiolo. Radonasis vynas iš Centrinės Italijos, ypač Toskanos, regiono.
3  Toskanos regiono švelnus raudonas vynas, tinkantis gerti vienas ir/ar prie bet kokių patiekalų. 
Poliziano – garsi vyndarių giminė.
4  Orig. Koffehauz. Labiausiai žinomos dvi seniausios Venecijos kavinės: Florian (veikia nuo 1722) 
ir Quadri.
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1770  LIEPOS 27 , KETVIRTADIENIS [NIURNBERGAS] -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Diena buvo giedra ir labai karšta. Nupirktas vokiškas šių metų 
kalendorius dėl smalsumo (6 gr.). Taip pat norėta nupirkti žemėlapį su pažy-
mėtu vokišku paštu, didelį, prašyta 3 auksinų, tik kad [žemėlapis] buvo senas. 
Taip pat nupirkta knyga „Kapitono Kuko gyvenimas“ – anglo, kuris keliavo 
jūra, ieškodamas naujų kraštų (15 gr.). Buvo atėjęs žmogus ir pasakojo, kad turi 
parodyti mašiną, prezentuojančią umbras1. Sutarta, kad ateis rytoj vakare aštun-
tą valandą. Buvome komedijoje, rodė ,,Tris sultones, arba antrąjį sultoną“, ją 
buvome matę keletą kartų Karaliaučiuje. [Komedija] buvo gerai parodyta, bet 
Karaliaučiuje kai kurie aktoriai geriau ir su didesnėmis ceremonijomis [vaidino]. 

1770  RUGPJūČIO 9 , TREČIADIENIS [NIURNBERGAS] -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Debesys užslinkdavo retai, saulė kepino, tad ir diena buvo karšta. 
Prisistatė p[onas] Vagneris, sekretorius, ir prašė leidimo išvykti, kad atiduotų 
sąskaitas į tarnybos pas kažkokį generolą ar komendantą vietą. Popiet gauti 
laiškai iš Venecijos iš p[ono] komisaro (20 gr.), rašyti iš Miedznos2. Rašė, kad 
p[onas] Skvierčinskiui postmeisteris Karaliaučiuje sakęs, kad neva šviesiausiasis 
dauggalis ponas3 [Butleris] mirė, tad duok Dieve šviesiausiajam dauggaliam po-
nui4 dar tiek dešimčių metų pagyventi, kiek kartų jis buvo marinamas. Grąžinti 
paveikslai, kurie vakar buvo atsiųsti parduoti, – įvairios gėlės ir paukščiai, taip 
pat dvi būtybės [nutapytos] iki pusės. Puikūs darbai, už vienetą norėta gauti 1 
raudonąjį auksiną. Buvome operetėje, rodyta „Godūs, šykštūs“. Baletas buvo 
penkių aktų tragedija (4 auks.). Iš operetės p[onas] Haleris su sūnumi ir marčia 
palydėjo net iki stancijos. Atnešta iš p[ono] Ludher vienas sūdytos mėsos gaba-
las5, jį nurodyta pamerkti, kad rytoj šeimininkė galėtų liepti paruošti.

Vertė  IRENA KATILIENė,
           ARVyDAS PACEVIČIUS

1  Šešėlių  teatras, kurį kompanija žiūrėjo ir Venecijoje sausio 19 d.  
2  Butlerių tėvonija Palenkėje, kur jie fundavo bažnyčią. Aptariamu metu priklausė Karūnos Lenkijai.
3  Orig. JW pan.
4  Orig. JW panu.
5  Orig. Peklfleisz.
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SUMMARy / SANTRAUKA / STRESZCZENIE

The Diar y of  Butler ’s  Jour ney 
to Italy and Germany  
in 1779–1780

The book is a publication of  travel notes by the Butler family and their com-
panions. They are attributed to the category of  ego-documents, i.e. autobio-

graphical writings written in the first person for oneself  and one’s close circle of  
family and friends. According to the scholars of  the Institute of  History and Ar-
chival Sciences in Toruń Agnieszka Rosa and Waldemar Chorążyczewski, the diary 
was written by the order of  the initiator and participant of  the trip, an elder of  
Prieny (Prienai) in 1763 Michał Butler (Mykolas Butleris, 1715–1782). There is a 
small chance that the protagonist was not Michał Butler, but by his son Jan Butler 
(Jonas Butleris), yet it is unlikely because when the journey took place he was simply 
too young for such a brave endeavor. For this reason, the title contains only the last 
name (Butler), not the full name (Michał Butler). As was common in the eighteenth 
century, the records were made by a travel chronicler or clerk, whose personalities 
cannot be determined. We can only say that he was a talented writer, an educated 
person, and knew several languages. Upon the return to Lithuania, he (or some other 
clerk) neatly copied the text into a book with vertically lined paper sheets, which in 
the nineteenth century ended up in Vilnius Public Library (opened for the publicity 
in 1867) and is now stored in the Manuscripts Section of  the Wróblewski Library 
of  the Lithuanian Academy of  Sciences. The manuscript contains 188 large format 
sheets in folio (filled up to 161v). Another special feature of  the manuscript is that 
the text on each page is divided in columns, which, besides the date and travel notes, 
contained the expenses incurred during the journey. Hence, the diary has features of  
an expenditure record.

The Butler family came to Lithuania in the first half  of  the seventeenth cen-
tury from Hessen, Germany, through Livonia. They received the eldership of  Prie-
nai. In the first half  of  the eighteenth century M. Butler’s father Marek Antoni 
Butler (Morkus Antanas Butleris) owned a lot of  land. He founded the Kwieciszki 
(Kvietiškis) Estate, and developed the business of  transportation of  timber and its 
products to the West; he also had nine logging and wood processing manufactories. 
The business was later developed by his son M. Butler, the protagonist of  the diary. 
He was known as a famous philanthropist who contributed a lot to the civilization 
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of  the Lithuania to the west of  the Nemunas (Užnemunė) region. It is also known 
that Franciszka Butler (Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė), M. Butler’s mother, helped 
fund the Mariampol (Marijampolė) Marian monastery in 1758. After her death in 
1769, her son proceeded with the work; he took care of  the Prienai and Igliauka 
churches and the Marian monastery. After returning from the above-mentioned 
journey on January 15, 1781, he and the clergymens of  Marijampolė and Prienai 
signed the parish delimitation act.

The journey began on September 1, 1779 in Königsberg. Before the trave-
lers reached Venice, they visited Prussia, Kujawy, Greater Poland, Silesia, Czechia, 
Austria, and Tyrol. In Venice they participated in the carnival, attended opera per-
formances, and became acquainted with the life of  the local nobility. After visiting 
Padua, the Lithuanians, embarked on the trip home – through Bavaria, Saxony, and 
the Northern lands of  Greater Poland and Kujawy, Prussia to Königsberg, where 
they stopped at the end of  October 1780. In addition to entertainment, the return-
ing travelers took interest in wellness treatments (Spa), farming, administration of  
the visited countries, sacred and secular architecture, nature and the “miracles” of  
civilization. However, sophisticated artistic taste or wider cultural interests are not 
reflected in the diary. Opera and choir singers or ballet dancers interested them 
as individuals only in rare cases. For example, the record of  March 12, 1780 says 
that in St. Justina’s Church in Padua Butler and company listened to Gvadanti, a 
famous castrato, who was already 60 years old. Unlike other well-known Lithu-
anian travelers – Kazimierz Jan Woysznarowicz (Jonas Kazimieras Vaišnoravičius) 
and Teodor Billewicz (Teodoras Bilevičius), Butleris’ company barely visited any 
libraries or museums, and they only read books that were relevant to their itine-
rary. The Lithuanians were more concerned with bizarre technological innova-
tions, which were rare in Lithuania at the time. For example, on December 20, 
1779 in Venice, the travelers saw the Laterna Magica, and on February 17, 1780 
tried out the Camera obscura.

It is possible that elderly M. Butler was traveling with his second wife Mari-
anna Markowska and quite a few other companions including a priest, a cook, a few 
butlers and servants. The coachmen, valets, and even the secretary (in charge of  
organizational affairs of  the trip) were hired people. They set off  in a large carriage 
drawn by six horses, a kitchen carriage and a small carriage drawn by a pair of  hor-
ses. We can guess the Lithuanian origin of  the travelers from their interest in people 
and events related to the history of  Lithuania, their contacts with their fellow coun-

trymen, their correspondence, and even in the choice of  food they ate. For example, 
in Venice, tired of  seafood, they prepared Lithuanian Borscht with sweet beets.

There were a few purposes of  keeping a diary. Like other travelers of  the 
eighteenth century, Butler wanted to commemorate the more enjoyable experiences 
or bizarre moments that happened along the way. Such diaries, like silva Rerum were 
kept in order to be used by relatives, family members and descendants. So, it could 
serve as a tour guide. Another practical aspect is also obvious – the diary is also a fi-
nancial document. It appears that the document does not have that many features of  
an ego-document – we can trace them only by analyzing the narrative of  the whole 
diary and comparing it with other similar texts. Still, the term “ego-document” is 
correct speaking of  the diary in question as well as many other travel notes of  the 
eighteenth century that  were products of  their authors’ direct experience and em-
pirical observations.  

In addition to the published original source (in Polish) with footnotes, the 
book consists of  the foreword, introduction by the compilers in Polish “Introduction 
to the diary of  Butler’s journey to Venice and Germany in 1779–1780”, translations 
of  more important fragments into Lithuanian (presented in Annex), and indices of  
place names and personal names. The introductory article discusses the peculiari-
ties of  a travel diary in the context of  the research of  ego-documents, and analyzes 
typical and special schemes of  travel notes used in the eighteenth century. The ar-
ticle focuses on the identification of  travelers, which reveals the means of  historical 
criticism invoked in order to establish the identity of  travelers, revealing the details 
of  the trip and the environment that surrounded the travelers. Among such means 
we should mention reconstruction of  the travelers’ family ties, social networking and 
communication in the eighteenth century in general. For example, determining But-
ler’s participation in the journey required a deeper insight into his family ties with 
the Radziwill family. M. Butler’s daughter Franciszka was married to Jerzy Radziwill 
(Jurgis Radvila). When in Venice on January 12, 1780, Butler received a letter which 
said that the aforementioned Butler-Radziwill gave birth to a daughter on December 
5, 1779 and both were feeling well. “Everybody rejoiced” at the news. Manifestations 
of  the travelers’ business activity in Lithuania and Podlachia were closely examined as 
well as their connections in Königsberg, where they used the postal service, sold grain 
and attended theater performances. Reading the diary we get the impression that for 
the Butler family, as well as for other Lithuanians of  their rank (status, occupation) 
Königsberg was a “window” to Europe both economically and culturally.
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The source is published in accordance with the instruction well-known to 
the Lithuanian researchers (Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do 
poł. XIX w., Wrocław 1953), as well as its amendments, the substance of  which is 
as follows: the text is modernized in terms of  spelling and punctuation, words are 
transcribed in modern characters but keeping the original language features of  the 
source text. These provisions are complied with in the most recent works discussing 
theoretical and methodological problems of  publishing ego-documentary works. In 
this approach, the Diary is a critical publication of  a historical source. In Lithuanian 
we do not have many publications of  the ego-documentary nature providing the ba-
sic text in the original language – adapted and edited translations without the original 
source text are published much more often. The translation sought to keep the origi-
nal style of  the language as much as possible, and provide detailed comments, more 
extensive than in the original publication in Polish, relating to the mentioned place-
names, personal names, and described objects, whose purpose or meaning may be 
unknown to the modern reader. The purpose of  the publication is to present to a 
wider, not only Lithuanian, audience an ego-document in its original language, pre-
pared following certain clear rules, and thus to start a series of  similar publications, 
which in the future could be translated into Lithuanian and other languages. In the 
nearest plans – publication of  Józef  Jerzy Hylzen’s (Juozapas Jurgis Hilzenas) travel 
diary (1752–1754) in Polish and Latin, with a translation into Lithuanian.

So, the description of  the Lithuanians’ trip from Königsberg to Venice and 
home is a unique source helping to understand the mentality and everyday life of  
the Lithuanian elite of  the second half  of  the eighteenth century as well as the pe-
culiarities of  the genre of  travel diary as an example of  an ego-documentary writing 
characterized by telling the story in the first person for oneself  and/or one’s family 
and friends. This publication extends exploration horizons of  the heritage of  the old 
Lithuanian ego-documents.

The compiler and preparers of  the publication wish to express their gratitude 
to the Lithuanian Science Council, which has supported the research of  the Lithu-
anian ego-documentary heritage and the publication of  this book. We also thank 
Vilnius University Faculty of  Communication and the Wróblewski Library of  the 
Lithuanian Academy of  Sciences for creating favorable conditions for the research 
and ensuring access to the diary in question.
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Asmenvardžių r odyklė / 
Indeks osobowy  

Abbas ks. → Bernard Scappa
šv. Adalbertas (Vaitiekus) → św. Woj-

ciech 
Albrycht, książę (kunigaikštis) 167
Angelo Partycipazio, doża wenecki (Ve-

necijos dožas) 215
św. Anna 385, 405
Antoni, monsignore (monsenjoras) 326, 

327, 331, 334, 351
św. Antoni Padewski 211, 268
Ascher Samuel 422
August II Mocny 73, 398, 476
Augustas III 532
Awicenna 331

Baliulis Algirdas 13
Bar, książę (kunigaikštis) 107, 529, 530
Barelli Agostin 375
Baret, margrafowa (markgrafienė) 396
Baryx, baron (baronas) 381
Basterdyna, śpiewaczka (dainininkė) 233
von Bayreuth-Brandenburg → Bran-

denburg-Bayreuth von Christian 
Ernst Bekman Tomasz 204

Belgrado, szlachcic wenecki (Venecijos 
bajoras) 279, 304, 312, 313

Bem, dyrektor (direktorius) 409
Bereytczodowa, księżna (kunigaikštienė) 

395
Bibra 23, 24, 443–449 

- Ferdinand Johann 442 
- Heinrich (Karl Sigismund) 442 
- Bibrowa z Butlerów 23, 24, 442

Billiewicz Teodor (Bilevičius Teodoras) 
10, 544

Byszewska Ludwika (Byševska Liudvi-
ka) 13

Bökem, dyrektor opery (operos teatro 
direktorius) 393

Boleslovas I Narsusis 523
Bolto, szlachcic (bajoras)495
Boniecki Adam 25
von Brandenburg-Bayreuth Christian 

Ernst 428
Branicki Piotr 85
Braun Matthias Bernard 106, 528
Brensztejn Michał 25
Brzetysław I 124
Bukwoi, graf  (grafas) 138
Buon Bartolomeo 215
Buon Giovanni 215
Butler (Butleris) 7, 26, 280, 302, 418 

- Aleksander 25 
- Aleksander Łukasz 25, 27 
- Antoni 25–27  
- Benedykta z Paców 25, 27 
- Ernest Aleksander 24 
- Franciszka ze Szczuków 
(Ščiukaitė-Butlerienė Pranciška) 
9, 27, 544 
- Jan (Jonas) 8, 9, 24–27, 543 
- Józefa 25, 26 
- Józef  25, 27  
- Krzysztof  24 
- Marek 24 
- Marek Antoni (Morkus Anta-
nas) 8, 25–27, 543 

W indeks i e  n i e  uwzgl ędn i ono  imion 
św i ę t y ch  wy s t ępu ją c ych  j ako  pa t r o -
n i  koś c i o łów.  Zes tawi en i e  ob e jmu j e 
p rzyp i s y  rz e cz ow e . 

Rodyk l ė ,  į  kur ią  į t raukt i  i šnašų 
da l yk in ia i  komen tara i ,  n eap ima 
šv en tų jų  –  bažny č ių  pa t r onų 
vardų .
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- Marianna z Markowskich → 
Frankowska Marianna z Markow-
skich 1-mo voto Butlerowa  
- Michał (Mykolas) 8, 9, 24–28, 543 
- Rozalia 25

Buwan, książę (kunigaikštis) 382

da Camerino Simone 282
Capece di Rofrano Maria Teresa 109
Castrau, generał (generolas) 515
von Cetrierten 104
Charkiewicz Juwenalis 20
Chorążyczewski Waldemar 8, 12, 543
Chreptowicz Karol Litawor 312
Cicėnienė Rima 14
Ciechanowicz Jan 9, 25
Contarini Nicolò 260, 345
Czapski Jakub 69
Czartoryski 27 

- Konstancja 109 
- Teodor Kazimierz 82

Čerskis Stanislovas 7

Daneberg, graf  (grafas) 162
Dąmbski 

- Paweł 33, 70 
- Ludwik Karol 79

Dekker Rudolf  18, 19
Dębińska z Krasickich 285
Denini → Donini
Denso, postmajster (pašto viršininkas) 

93
Dering, graf  (grafas) 382
Dębiński, starosta wolbromski (Wolbro-

mo seniūnas) 285, 291
Dobrženitz von → Dobrzyński
Dobrzyński (von Dobrženitz), baron 

(baronas) 108

Dolinskas Vydas 13
Domhart, oberprezydent (oberprezi-

dentas) 486
Domski → Dąmbski
św. Donat 370
Donati, notariusz (notaras) 338, 340
Donenberg → Donerberk
Donerberk (Donenberg), graf  (grafas) 

366, 367
Donini (Denini), doktor (gydytojas) 

323, 339
Drahomira, księżna (kunigaikštienė) 127
Dumiechowski, ksiądz (kunigas) 201
Durand z Leodium 432
Działyński Jan 70
Dziechcińska Hanna 17, 19, 22, 23

E lit Stephan 19
Emanuel Max 375
Engel, graf  (grafas) 146
św. Eustochia Padewska 290
Ezzo z Bambergu 432

św. Feliks 143
Ferdynand, elektor bawarski (Bavarijos 

elektorius) 378, 379
Ferdynand, król hiszpański (Ispanijos 

karalius) 314
Figer, graf  (grafas) 366
Fing, graf  (grafas) 513
Firkovičius Romualdas 13, 523
Firlej z Dąbrowicy  

- Jan 284 
- Piotr 284

Firos (Firas) Franciszek (Franek), ksiądz 
(kunigas) 291, 296, 324, 344

Firszteyn, graf  (grafas) 99

Fiszerowicz, pielgrzym (piligrimas) 331
Folkamer von, patrycjusz (didikas) 391, 

392
Formocyus, szlachcic (bajoras) 99
Forsetti, szlachcic (bajoras) 306, 307
Foscari Francesco 215, 230
Fortuna Wincenty 197, 198
Franciszek I Lotaryński 120, 144, 163
Frankowska Marianna z Markowskich 

1-mo voto Butlerowa (Markovska 
Mariana) 9, 25–28, 544

Fryderyk II Hohenzollern 70
Fukieta, madame (ponia) 315
Fuks, baron (baronas) 148

Gajewski, szlachcic polski (lenkų bajo-
ras) 232

Galen 331
Gallo Giovanni 537
Gałecki Franciszek Zygmunt 87
Gaudy, urzędnik pruski (Prūsijos valdi-

ninkas) 509
Gąsiorowski, szlachcic polski (lenkų 

bajoras) 71
Genner, felczer (felčeris) 394
Giovanelli Fridericus Maria 197, 301
Glapas, varmių vadas 522
Gluck Christoph Willibald 393, 395
Goethe Johann Wolfgang 100
Golc, generał (generolas) 503
Golcz (Golčas), graf  (grafas) 130, 531
Górka Andrzej 86
Götz Bärbel 19
Gradeni, szlachcic wenecki (Venecijos 

bajoras) 349
Gramacki, szlachcic (bajoras) 262
Grimani, rodzina (šeima) 195, 212, 220, 

537

Gundtmer, szlahcic wenecki (Venecijos 
bajoras) 306

Gustaw II Adolf  514
Gutjahr Ortrud 19
Gvadani, kupiec (pirklys) 304, 324
Gwadany (Gvadanis), kastrat (kastratas) 

10, 278, 287, 544
Gwasko, graf  (grafas) 111

Habsburg  
- Józef  II 116, 120, 128  
- Maria Teresa 120, 144 
- Karol VI 109, 120, 128, 531 
- Ferdynand I 126 
- Ferdynand II 167, 168 
- Karol V 171 
- Leopold 163, 167 
- Maksymilian I 166, 167

Haller (Haleris), patrycjusz (didikas) 
410, 413, 415, 418, 427, 540

Haller, syn patrycjusza (didiko sūnus) 
422, 425

Halman, kupiec (pirklys) 63, 525
Hartsfeld, książę (kunigaikštis) 95
św. Helena 272, 292, 408
Henryk, brat króla pruskiego (Prūsijos 

karaliaus brolis) 328, 496
Henryk II Ṥwięty 399, 432, 435, 436
Herkus Mantas 422
Hertfort, szlachcic (bajoras) 349
Hilzenas Juozapas Jurgis (Hylzen Józef  

Jerzy) 14
Hipell, szlachic (bajoras) 253, 419
Hochbergowie 100
Horologio, szlachcic (bajoras) 283, 316, 

327, 329, 330 

Iberakor, graf  (grafas) 151
Iwanowska Aleksandra 19, 22, 23
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Jagiellon 
- Katarzyna 76 
- Władysław Jagiełło 76, 78

Jamski Piotr Jacek 13
Jan Chrzciciel (Jonas Krikštytojas) 400, 

405
Jan III Sobieski 276, 379
św. Jan Nepomucen 108, 109, 116, 122, 

124, 125, 137, 142,  457
Jegelevičius Sigitas 13
Jezirski, szlachcic (bajoras) 74
Jogėla Vytautas 9, 13, 523
Johan, furman (vežikas) 448
Jonas Kazimieras 8 
Jovaiša Liudas 13
św. Julian 230

Kamecka M. 22
Kaňka F. M. 109
Kański, szlachcic (bajoras) 284
Karol IV Luksemburski (Karolis IV 

Liuksemburgas) 118, 126, 531
Karpavičius Mykolas 9
Katilienė Irena 14
Kawka, kamerdyner (kamerdineris) 29, 

121, 402
Kazimierz Konradowic 79
Kazimierz Wielki 80, 83, 94, 95, 506
Kinsky 

- Franciszek Ferdynand Hiero-
nim Józef  109 
- Józef  Antoni 109 
- Karel 109 
- Leopold Ferdynand 109 
- Leopold Józef  109 
- Maria Teresa 109

Kizling, kupiec (pirklys) 394
Klemens II, papież (popiežius) 435

Kolin 167
Konopacki Jerzy 209
Konopczyński Władysław 25
Kontariny, adwokat (advokatas) 343, 

351
Kopernik Mikołaj 63, 524
Kossakowski Józef  Kazimierz 302
Kossakowski Stanisław Kazimierz 25
Koster, kupiec (pirklys) 394
Kowalczyk Małgorzata Ewa 18–20, 22
Kraft Adam 19, 396, 402, 419, 423
Kraft Stephan 19
Krassowski, szlachcic (bajoras) 232
Krechtler, baron (baronas) 149
von Krusenstjern Benigna 18
Kuczyńska Jóżefa z Butlerów 27, 28
św. Kunegunda 399, 404, 435, 436
Kurc, baletnica (baleto šokėja) 250, 407, 

538
Kurzymski, książę (kunigaikštis) 113

Lambertiego Niccolo 217
Lanfrancki Bartheus 197
Langlois, generał (generolas) 147
św. Laurentius Justinianus 230, 265
Lepszy Kazimierz 12, 52
Lichtenstein (Lichtensteyn) Karol 127
Lichtensteyn → Lichtenstein
von Lilienhoff  Paul Albert 88
Livius Titus 331
Lodher → Ludher
Lombardowie 197
Lombart, generalny inspektor Berlina 9, 

67, 528
Lombart, inspektorienė 9
Lubomirscy  

- Antoni 67 

- Franciszek Ksawery 68 
- Jerzy Marcin 68 
- Józef  68 
- Kasper 68 
- Michał 68 
- Stanisław 68

Ludher (Lodher), szlachcic (bajoras) 
418, 423, 540

Ludwika Maria Teresa, księżna 
(kunigaikštienė) 230

Luka, generał (generolas) 63, 64, 524, 
526

Luter Marcin 47, 458, 459
Łochocki Józef  Anastazy 81
św. Łukasz Ewangelista 216, 226, 235, 

260, 274

Maccaruzzi Bernardino 349
Malcan → Malzan
Malczewski, kanonik (kanauninkas) 201
Malipiero Nicolo Moro 307
Maltzan (Malcan), rodzina (šeima) 89
Małachowski, szlachcic (bajoras) 505
Maninus, graf  (grafas) 198
Manikowska Ewa 13
św. Marek, 260
Maria Kazimiera Sobieska (Marysień-

ka) 73
Maroń Jerzy 20
Martinaitienė Gražina Marija 9
Masalskis Ignotas Jokūbas 9, 13, 523
Masty, kupiec (pirklys) 413
Matti → Matty
Matty (Matti), szlachcic (bajoras) 415, 

416, 418–420, 422, 424
Matwijowski Krystyn 20, 21
Meyring Heinrich 537

Milanosi Antonio 322
Miller, mieszczanin (miestietis) 101
Mingoni, doktor (gydytojas) 330
Miński Stanisław 323
Mniszech Jerzy 70, 510
Moceni → Mocini
Mocienezi, Wenecjanka (venecijietė) 

198, 199
Mocini (Moceni), prokurator wenecki 

(Venecijos prokuroras) 204, 205, 
207, 208, 264, 281

Morati Antoni, 281
Morawska Teofila K. z Radziwiłłów 

(Teofilė Konstancija Radvilaitė-
Moravskienė) 23, 535

Morbach, landwójt (vaitas) 133
Moro M., komendant w Korfu (Korfu 

komendantas) 317, 322
Moroni Andreas 316, 317
Moszczeński Teodor Wojciech 70
Mozart Wolfgang Amadeus 393, 415

Napoleon I Bonaparte 215, 217
Nays, hoffrat 152
Niesiecki Kasper 55
św. Norbert 97, 127
Novickis Raimundas 9

Opalińscy  
- Andrzej 312 
- Jan 312 
- Jan Piotr  312 
- Łukasz 312 
- Piotr, wojewoda poznański 
(Poznanės vaivada) 312 
- Piotr, wojewoda łęczycki (Len-
čycos vaivada) 312
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Otonas III Brandenburgietis 522
św. Otton  436

Pacevičienė Eglė 14
Pacevičius Arvydas 7
Paknys Mindaugas 13
Paladijus Andrius 536
Papafava, szlachcic wenecki (Venecijos 

bajoras) 312, 344
Parigi de Abraham 127
św. Paweł 230
Pawłowski, szlachcic (bajoras) 510
Pazani, szlachcic wenecki (Venecijos 

bajoras) 342
Perłakowski Adam 13
Piancola, Franciszkanin 276, 289, 306
Pietro d’Abano (Piotr Albański) 331
Pilati, biskup albo graf  (vyskupas arba 

grafas) 147
Piotr Albański → Pietro d’Abano
Piotr I 73
Pizani (Pizany) Lazar 266, 298, 351
Pizany → Pizani
św. Placyd 144
Planceola → Piancola
Pląskowski → Płąskowski
Płąskowski (Pląskowski), szlachcic (ba-

joras) 73
Poliziano 7, 539
Ponętowski, szlachcic (bajoras) 284
Poniatowski   

- Andrzej 109 
- Stanisław 109 
- Teresa z Kinskich 109

Popiel 33
Potocki 510 

- Helena z Zamoyskich 86 
- Józef  86 
- Stanisław 86

Poviliūnas Virginijus 13
Presser Jacob 18
Prezyna, graf  (grafas) 372
św. Prokop 118, 131
Przemysł Ottokar II 136, 137

Raczyński, starosta (seniūnas) 232
Radoliński 

- Jan Ignacy 85 
- Andrzej 85 
- Władysław 85

Radomicki Maciej 84
Radoński 81, 84 

- Kazimierz 46, 81 
- Stanisław 81

Radziwiłł 26 
- Franciszka z Butlerów 
(Butlerytė-Radvilienė Pranciška) 
12, 25–27, 110, 545 
- Hieronim 26 
- Jerzy (Radvila Jurgis) 12, 13, 26, 
27, 110, 532, 545 
- Michał Kazimierz „Rybeńko” 
(Radvila Mykolas Kazimieras) 
81, 534 
- Mikołaj 26, 27 
- Zofia 26

Rawasz (Ravašas), szlachcic (bajoras) 8, 
67, 68, 528

Reklewski, ksiądz (kunigas) 211, 268, 
274, 277–280, 292, 294, 298, 302, 
326, 328, 332, 339, 341, 342, 344, 
345

Renier Paweł (Paolo) 233, 536, 536
Resner → Roesner
Retman, major (majoras) 89
Revnic (Redlic), oberleutnant (oberleite-

nantas) 445
Rezoniko, papież? (popiežius?) 290

Rizzo Antonio 215
Roebling Irmgard 19
Roesner (Resner) Jan Gotfryd 77
Rok Bogdan 13, 17, 20, 22, 23, 535
Rosa Agnieszka 8, 12, 19, 543
Rosa Bernard 100
Roszak Stanisław 19
Rozenberg, baron (baronas) 62, 523
Rozrażewski Jan 86, 87
Rutz Andreas 19
Rydzyński  

- Andrzej 504 
- Władysław 504 
- Franciszek Ksawery biskup 
(vyskupas) 504

Sachen Koburg → Saxe-Coburg
Sajkowski Alojzy 19
Sansovino Jakub 230
de Sante Bonifacio 304, 305
Santini-Aichl Giovanni 109
Sapieha 500 

- Elżbieta z Branickich 84, 85 
- Jan 84–86  
- Katarzyna Ludwika 88 
- Kazimierz 25 
- Kazimierz Nestor 84 
- Michał Antoni 88 
- Aleksander Kazimierz 323

Saxe-Coburg (Sachen Koburg)  
Albert V 463

Saxe-Coburg-Gotha 458
Saxe-Coburg-Saalfeld Jan Ernest IV 458
Saxen-Altburg 467
Saxen-Weymar 471
Scappa Bernard 279, 301, 313, 318, 325, 

326, 332, 336, 350, 352, 353
Schulze Winfried 19

Schwarcenberg (Szwarcenburg)  
- Józef  Adam 135 
- Jan Adam 136

Schwarzburg-Rudolstadt (Szwarcburg) 
463, 464

Schwarzenberg Adam Franciszek 127
Senulienė Irena 13
Sestrzencewicz (Siestrzeńcewicz) Stani-

sław Bohusz 296
Sezim z Vrtby 133
Siestrzeńcewicz →. Sestrzencewicz 296
Silwerat, doktor praw (teisės daktaras) 

405
św. Simeon 181
Škréta Karel 125
Skrzetuski Józef  49, 94
Skwierczyński (Skwieczyński, Skverčin-

skis) 26, 116, 253, 262, 284, 302, 
341, 418, 419, 422, 540

Sobieniewski, szlachcic (bajoras) 278, 
298

von Spaetgen, graf  (grafas) 95
Špork Jan Václav 107, 530
Stanisław August 109, 509
von Stanisław Kostka 323
Stefan Batory 276
Stein und Jettingen von Maria Anna 

Franciszka Katarzyna 87
Strakowie z Nedabylic 108
Strasoldo, biskup (vyskupas) 385
Stwosz Wit 95, 396, 402, 419, 423, 435
Sułkowski 

- Aleksander Józef  87 
- Franciszek 87 
- Maria Anna Franciszka Kata-
rzyna z von Stein und Jettingen

Szaffrat, aptekarz (vaistininkas) 395
Szaniawski, opat (abatas) 258, 337
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Szaster 278, 324
św. Szczepan 252
Szczuka, szlachcic (bajoras) 71
Szczyttowie 

- Józefa 25, 26–28, 116, 302 
- Krzysztof  25, 116, 302

Szembek Waleria 85
de Szmyt, porucznik 413
Szorc, graf  (grafas) 146
Szparg, graf  (grafas) 173
Szpurk (Špurkas) → Špork Jan Václav
Sztaremberg (Sztarenberg), graf  (grafas) 

30, 99, 141, 146
Sztayn, generał (generolas) 144
Sztetyn, major (majoras) 512
Sztraka, graf  (grafas) 108
Szwarcburg → Schwarzburg-Rudolstadt
Szweryn, szlachcic (bajoras) 489
Świerczyński  →Skwierczyński

Tedeskini, adwokat (advokatas) 315, 
339

św. Teodor 143, 217, 229, 270, 313
Teodozjusz, cesarz (imperatorius) 330
Teperow, bankier (bankininkas) 510
Thilier, generał (generolas) 144
Tiepolo Giovanni Battista 197
Tiger, graf  (grafas) 164
Tintoretto Jacopo 222, 260
Tiškevičius Jonas 13
Togt, baletmajster (baletmeisteris) 393
Trumett, lekarz (gydytojas) 202, 534
Truxes, baron (baronas) 451
Tussieri, karczmarz (smuklininkas) 429
św. Tychon 125
Tycjan 260
Tymfas Andrius 532

Tyszkiewicz Lech A. 21
Tyszkiewicz 

- Wincenty 109 
- Maria Teresa z Poniatowskich 
109

Tyzenhauz Antoni  302, 447

U lčinaitė Eugenija 13
Urseola Piotr św., doża wenecki (Vene-

cijos doža) 233

Vaišnoravičius Jonas Kazimieras → 
Woysznarowicz Jan Kazimierz

de Valais, generał (generolas) 112
šv. Valentinas 531
de Vels, graf  147
Viliūnas Dalius 9
Vilt (Wilt), kupiec (pirklys) 422, 424
Virte, szlachcic (bajoras) 116
Vratislavas II 531

Wacław I (św. Waclaw) 113, 124, 127, 
137

Wacław II 120
Wacław IV 122
Wagner Jan Michał (Vagneris), sekretarz 

(sekretorius) 30, 418, 540
Wallenstein von Albrecht 127
św. Wawrzyniec Justynian 271
Waydner, kupiec (pirklys) 393
Wazowie 

- Anna 33, 76 
- Jan III 76 
- Zygmunt III 76

Wąsowicz, guberner 285
Welzerin Filipina 167, 168
Weys, porucznik (poručikas) 411

William z Ebersbergu 432
Wilt → Vilt
Wittelsbachowie 375
Władysław II Przemyślida 127
Wodbentcal, inspektor (inspektorius) 

108
Woysznarowicz Jan Kazimierz 10, 544
św. Wojciech. (šv. Adalbertas Vaitiekus) 

61, 124, 523
Wojtowicz Jerzy 22
Wolański Franciszek 21
Worms, generał (generolas) 49, 105

Zagury, szlachcic wenecki (Venecijos 
bajoras) 348

Zawacki Grzegorz 167
św. Zebald 404
Ziani Sebastiano, doża (dožas) 215
Žižka (Żyszka) Jan z Trocnowa 135
Zigmantas III 532
św. Zygmunt 155, 163
Żal Agnieszka 20
Żaliński Adam 284
Żyszka → Žižka
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Vietovardžių r odyklė / 
Indeks geograf i czny  

Abano 35, 38, 39, 281–284, 294, 297, 
315–317, 323–325, 329, 331, 334, 
335, 345 
- San Pietro → Montirone 329

Abbadia di Praglis (Praj) 38, 335
Abbel → Oberau
Abling → Bad Aibling
Adda, rzeka (upė) 257
Adige → Isarco 
Adrijos jūra 532
Aitwen → Reitwein
Alders → Aldrans
Aldrans (Alders) 39, 365
Allda → Lübben
Allerplac → Norymberga
Alpy Weneckie, góry (kalnai) 317
Altenburg 436
Altmühl (Toltmilchen), rzeka (upė) 383, 

384
Amranten 168
Aniburg → Fermerswalde
Annaburg 481
Ansbach 384
Anszpach 387, 422
Apulija 7, 539
Ardeny, góry (kalnai) 429
Arnsgereuth (Onaysach) 40, 461
Auburg → Oberaudorf  
Aue → Ora 
Augsburg (Augszpurg) 275, 347, 390, 

548
Augszpurg → Augsburg

Aur → Ora
Austria (Austrija) 9, 544 

- Wyższa 142
Auszpurg →Augsburg

Bacchiglione, rzeka (upė) 210, 317
Bad Aibling (Abling) 39, 372
Baiersdorf  (Baiersdorff) 40
Baiersdorff  → Baiersdorf
Bałtijsk (Pilawa, Piliava, Pillau) 61, 522, 

526
Bałtyckie Morze 490, 492, 495, 512
Bamberg 35, 40, 404, 431–433, 435–

437, 439, 441
Barche → Mestre, dzielnice (rajonai)
Bassano del Grappa (Bassano) 187
Bassano → Bassano del Grappa
Baurenkreys 384
Bawaria (Bavarija) 9, 34, 37, 39, 40, 43, 

142, 150, 156–158, 347, 361, 369, 
370, 372–375, 378–388, 390, 403, 
413, 417, 425, 426, 428, 430, 431, 
433, 437, 439, 440, 442, 443, 445, 
449–452, 456–459, 544

Beeskow (Bezekow) 35, 41, 488
Běhovice → Praga, dzielnice (rajonai)
Beilngries (Pankreys) 39, 384
Beilngries → Berching
Benatki → Kampa (Ostrów, Praska 

Wenecja)
Benešov (Beneszau) 34, 36, 131–133
Beneszau → Benešov
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Bensdorff  → Bernartice
Berching (Beilngries) 39, 385, 386
Berching → Plankstetten, dzielnica 

(rajonas)
Bergen 385
Berlin (Berlynas) 8, 19, 67, 70, 406, 416, 

492, 496, 498, 528
Bernartice (Bensdorff) 36, 103
Betlém 106, 528
Bezekow → Beeskow 488
Biała Góra (Białagóra, Biala Gura) 67, 527
Białachówka → Białochówko
Białagóra → Biała Góra
Białochówko (Białachówka) 35, 70
Biberdorff  → Biebersdorf
Biebersdorf  (Biberdorff) 41, 486
Bilsko 80
Bistrzyce → Bystřice u Benešova
Biszlek 367, 368
Blankszteyn → Plankstetten
Boboliny 506
Bocen → Bolzano 176, 314, 361, 365
Bogdaniec (Fridrichsdorff) 41, 497
Bolonia (Bononia, Bolonija) 199, 277, 

285, 534
Bolzano (Bocen) 

- Rynek 35, 37, 39, 171–174, 176, 
177, 314, 356, 360–363

Bononia → Bolonia 285
Borgo di Valsaguna → Borgo Valsugana 
Borgo Valsugana (Borgo di Valsaguna) 

37, 39, 183, 357
Borgo Valsugana (Wurgen) 357
Brandeburk (Brandenburg) → Uszako-

wo
Braniewo (Braunsberg) 35, 62, 523, 524
Braunsberg → Braniewo
Breslauja 9, 13

Brener góra 171
Brenner 35, 37, 39, 170, 171? 172, 177, 

363, 364
Brenta Fuzyna → Fusina
Brenta rzeka (upė) 37, 38, 185, 186, 

225, 226, 265, 266, 298, 300, 307, 
317, 318, 345–357, 360

Bressanone (Bryxen) 37, 39, 173, 362
Brixen → Bressanone
Brody 36, 474?
Broniewo (Bruniewo) 41, 505, 523
Bronzolo (Prandzoll) 37, 177
Bruniewo → Broniewo
Bryn → Grigno
Bryxen → Bressanone 173, 362
Brzezino → Brzeźno
Brzeźno (Brzezino) 42, 507
Buch 367
Buch in Tirol 39, 367
Budweys → Czeskie Budziejowice
Bystřice u Benešova (Bistrzyce) 36, 132

Campanien → Campocroce
Campo San Benedetto 199, 534
Campocroce (Campanien) 37, 187
Campolongo sul Brenta (Karpenau) 37, 

186
Canale della Giudecca 271, 320
Candja 251
Carlnaykirch → Gallneukirchen
Carpane (Karpenau) 39, 355
Castel 197, 201, 203, 219, 525, 254, 261, 

271, 351, 539
Castel – Torcello 252, 273
Castel de Franco → Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto (Castel de Franco) 37
Chełm 508

Chełmno 42, 508
Chełmża 34, 35, 45, 72
Chioggia (Chioza) 271
Chioza → Chioggia
Chiusa (Klausen) 35, 37, 174
Chlamcze 109
Chlumec → Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou (Chlumca) 32, 

33, 34, 109–111
Chwałka 42, 505, 506
Ciążeń 34, 36, 46, 82
Ciemie (Zirlau) → Świebodzice, dzielni-

ce (rajonai)
Cieszków (Freyhan) 34, 88
Coburg (Koburg) 40, 456–459, 463
Colli Euganei 281, 315
Collicello (Kovolo) 39, 356
Cottnberg (Ślęża), góra (kalnas) 98
Cweyta → Zwethau 480
Cygany (Cygon) 42, 240, 256, 512
Cygon → Cygany 512
Cypel Mątkowski (Kępa) 67, 68, 527
Czarna Elstera, rzeka (upė) 481
Czarna Woda, rzeka (upė) → Wda
Czeskie Królestwo (Čekija) 9, 139, 

528–530, 544
Czerny Kostelec → Kostelec nad Čer-

nými lesy 113
Czeski Brod 32, 34, 36, 113, 114
Czeskie Budziejowice (Budweys) 

- Stare Miasto 134, 136, 137
Czeszów (Dayczerude) 36, 89 

- równina (lyguma) 89

Čekija → Czeskie Królestwo
Čertovka, kanał (kanalas) 122

Dalmacja 343
Danga, rzeka (upė) 512
Dayczerude → Czeszów
Dąbrowa 68
Dąbrownica 284
Dąbrowo → Elbląg, dzielnica (rajonas)
Denkendorf  (Jenkdorff) 39, 383
Didžioji Lenkija → Wielkopolska
Dietersdorf  (Titersdorff) 40, 456
Doberschütz (Toberszyc) 41, 478
Dolní Dvořiště (Unterhayd) 34, 37
Dolo 38, 224, 298
Dolo (Dolum) 224
Dolum 225, 266, 32, 345
Dolum → Dolo
Domrou → Dąbrowa
Domuswalde → Tomkowice
Donomark → Niernsdorf
Doszuczyna → Dusocin
Drażic → Radzicz
Drebatsh → Trebatsch
Drezdenko (Drisen) 41, 499
Drisen → Drezdenko
Druzno, jezioro (ežeras) 51
Drzewianowo (Drzewieniowa) 505
Drzewieniowa → Drzewianowo
Duben 41, 485
Dunaj, rzeka (upė) 121, 142, 144–146, 

148, 162, 347, 369, 382, 384, 385, 
390, 403, 430

Dusocin (Doszuczyna) 35, 70
Dybowo 78

E ichstätt 383, 384
Eilenburg (Oilenburg) 35, 41, 478
Eisenhüttenstadt 490
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Elba (Elbė) → Łaba 
Elbląg (Elbliongas) 34, 35, 64–67, 516, 

525, 526, 528, 548, 549 
- terytorium elbląskie 518 
- dzielnice (rajonai):

- Dąbrowa (Dombrova) 35, 64, 
525
- Żuławy 64, 66, 526

Erlang 417, 428, 429
Erlang → Erlangen
Erlangen (Erlang) 40, 412, 417, 425, 

428–430
Ermershausen (Ermeshausen) 40, 452
Ermeshausen → Ermershausen
Eslau → Oeslau 
Etez → Isarco, rzeka (upė)
Europa 7, 12, 531, 533 
Eyzach → Isarco, rzeka (upė) 

Faychtmark → Feucht
Falty 382
Fermerswalde (Aniburg) 41, 481
Fersina, rzeka (upė) 182
Feucht (Faychtmark) 40, 387, 388
Fiesso d’Artico (Fiezo) 38, 266
Fiezo → Fiesso d’Artico
Filena → Wieleń
Firdza → Wyrza
Firsztynreyt Fürstenried → Monachium
Firt → Fürth
Fischhauzen (Fišhauzenas) → Primorsk
Fitz → Witnica
Flinszbog 370
Florencija 539
Forchame → Forchheim
Forchheim (Forchame) 40, 430, 431
Frankenmark → Frankenmarkt

Frankenmarkt (Frankenmark) 37
Frankfurt nad Odrą – Markendorf  

(Merdendorf) 31, 35, 41, 443, 
483, 490–492

Frankufurt nad Menem 474
Fraunburg → Frombork
Freistadt (Freysztat) 34, 37, 140, 141
Freyhan → Cieszków
Freysztat → Freistadt 
Frideberg → Strzelce Krajeńskie
Friderberg → Świebodzice
Fridrichsdorff  → Bogdaniec
Fridrichsztad → Frydrychowo
Frombork (Fraunburg) 35, 42, 63, 518, 

524, 525
Frydrychowo (Fridrichsztad) 41, 498
Fulda, rzeka (upė) 24, 441, 442
Fürth 40, 412, 417, 426, 428, 432, 436
Fusina (Brenta Fuzyna) 38, 265

Gädheim (Kethayn) 40, 440
Gallneukirchen (Carlnaykirch) 37, 141
Galzignano Terme 38, 282, 316
Garching → Monachium
Garde → Gardeja
Gardeja (Garde) 35, 42, 45, 69, 511, 512
Gardinas 535
Gdańsk 8, 67, 466, 492, 509 

- pobrzeże (pakrantė) 492 
- zatoka (įlanka) 492, 509

Gera 467
Gismasdorff  → Gostków
Giudecca (Giudeccia) → Wenecja, 

dzielnice (rajonas)
Glesno (Glisno) 505
Glisno → Glesno 
Glonn, rzeka (upė) 380

Gniew 69
Gniewkowo 34, 35, 43, 78
Gniezno 124, 523
Gochsheim (Gokshaim) 445
Gokshaim → Gochsheim
Gołuszyce 42, 508
Gopla → Gopło
Gopło (Gopla), jezioro (ežeras) 80
Gorzów Wielkopolski (Lansberg) 35, 

41, 498, 499
Gostenhoff  → Norymberga
Gostków (Gismasdorff) 36, 101
Górki (Jurche) 41, 69, 86, 499, 515
Grabiona 504
Grabowo → Grabówno
Grabówno (Grabowo) 41, 503
Grafental → Gräfenthal
Gräfenthal (Grafental) – Großneundorf  

(Naydorf) 40, 461, 462
Gries am Brenner (Inbrenner) 37, 171
Grigno (Bryn) 37, 39, 356
Grigno (Krym) 184
Grimma 476
Grobla 32, 35, 36, 44, 82, 135
Gronowo (Grunau) 35, 62, 63, 523, 524
Gronowo Elbląskie 66
Groskestewic → Krauschwitz
Große Müllroser See (Mihlroze), jezioro 

(ežeras) 490
Großhelfendorf  (Welddorf) 39, 373
Großneundorf  (Naydorf), dzielnica 

(rajonas) → GräfenthalGroswy-
lenau → Rodowo

Grudziądz 34, 35, 42, 43, 45, 69–71, 
503, 510, 511, 515

Grudziądz 
- Mniszek (Mniszkrok), dzielnica 
(rajonas) 35, 71

Grunau → Gronowo
Grzywna 35, 43, 72, 73
Gunzenhausen 384
Gwda, rzeka (upė) 502

Haf  → Zalew Wiślany
Haidkruk → Wysoki Kościół 
Hala → Hall in Tirol
Hala koło Jeny 471
Hali → Hallein 
Hall in Tirol (Hala) 37, 39, 164, 364, 

365
Hallein (Hali) 37, 156, 157
Hallstadt (Harsztat) 40, 437
Hamburg (Hameburg) 471
Hameburg → Hamburg
Harsztat → Hallstadt
Hasfurt → Haßfurt
Hassen, miejscowość nieustalona (nenu-

statyta vietovė) 24, 443
Haßfurt (Hasfurt) 40, 439
Hausdorf  → Jugowa
Hautke → Kryniczno
Havlíčkův Brod 28, 111
Haydefeldt → Heidenfeld 
Heidenfeld (Haydefeldt) 445
Herberg Hochbrück → Garching
Hercberg → Herzberg 
Herzberg (Hercberg) 35, 41
Hesja (Hesenas) 8, 24, 437, 441, 543
Heyligebeil → Świętomiejsce (Mamonowo)
Hirschberg 39, 384
Hluboká nad Vltavou 34, 37, 135, 136
Hoffdampach → Tambach
Hofheim in Unterfranken (Markflek) 

dzielnice (rajonas) Mühle 40, 451, 
452
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Hohenkamer → Hohenkammer
Hohenkammer (Hohenkamer) 39, 380
Hornk Prym 109
Horynowa 133
Hoštice → Nemyšl 36, 133
Hradczany → Praga
Hradec Králové (Kenigsgrac) 34, 108, 

528, 529
Hradeszyn 124, 127
Hradyszyn → Hradczany
Humbrachthauzen → Humprechtshau-

sen 
Humprechtshausen (Humbrachthau-

zen) 40, 450

Iława 
- pojezierze (ežerynas) 515

Igliauka 9
Inbrenner → Gries am Brenner
Ingoldsztad → Ingolstadt
Ingolstadt (Ingoldsztad) 382
Inn, rzeka (upė) 152, 161–165, 364, 

369, 372
Innsbruck (Inszbruk, Inszprak) 35, 37, 

161, 164, 165, 170, 171, 364–366
Inowrocław 34, 35, 44–46, 78, 79
Inszbruk → Innsbruck 
Inszprak → Innsbruck 
Interobenanc → Mittewald 172
Isarco (Etez) rzeka (upė) 172, 175–179, 

181, 315, 356, 360
Isola di S. Pietro 271, 273
Italija → WłochyItz, rzeka (upė) 458

Jarocin 34, 36, 85
Jaroměř (Semonice) 528, 529

Dzielnice (rajonai) 
- Przedmieście Jakubskie (Jokūbo 
priemiestis) 105–107, 529 

- Semonice (Semonicai) 36, 107, 
529

Jaromir → Jaroměř
Jaruberg → MościceJelen 34, 36, 110, 

111
Jena 35, 41, 466–471, 548, 549
Jenkdorff  → Denkendorf  
Jerozolima (Jeruzalem, Jeruzalė) 133, 

216, 247, 254, 539
Jesenice (Jesnicz, Jesničius) 34, 36, 130, 

531
Jesnicz → Jesenice 
Judenbach 40, 460
Jugowa (Hausdorf) 36, 99
Jurche → Górki
Jurundorff  471

Kaczkowo 33, 79
Kahla (Kchala) 40, 467
Kaliningrad → Królewiec
Kalsbadu → Karlsbad
Kamienna Góra (Lancuth) 34, 36, 99, 

101, 102
Kampa (Benatki; Ostrów; Praska Wene-

cja) 122
Kaplic → Kaplice 
Kaplice (Kaplic) 37, 48, 138, 139 
Karaliaučius → Królewiec
Karlsbad 385
Karpenau → Campolongo sul Brenta
Karpenau → Carpane
Kasni zo → Krześniczka
Kataro 343, 351
Kaunas 9, 13, 523
Kchala → Kahla
Kelmisze → Krosno
Kenigdorf  → Królewo

Kenigonim → Královec
Kenigsgrac → Hradec Králové
Kethayn → Gädheim
Kępa (Montaurszpic) → Cypel Mąt-

kowski
Kirchdorf  am Haunpold 39, 373
Kirchdorf  in Tirol 37, 159
Kistryn → Küstrin-Kietz
Klausen → Chiusa
Klementfähre 526
Klemensgrad → Kopanka Druga
Kłajpeda (Klaipėda, Memel) 512
Knautnaundorf  (Naysdorf) 41, 473
Koburg → Coburg 
Kokare 105
Kolín 34, 36, 110–112, 114
Kollmann (Kolman) 37, 39, 174, 361
Kolman → Kollmann 
Kolodzie 114
Konárovice (Konarowice) 36, 111
Konarowice → Konárovice 
Konstantynopol 235, 242, 243, 255, 276
Kopanka Druga (Klemensgrad) 66, 526
Korffa 281
Korfu 317
Koronowo 35, 42, 506
Kossenblut → Kostomłoty
Kostelec nad Černými lesy (Czerny 

Kostelec) 34, 113
Kostomłoty (Kossenblut) 36, 98
Kostrzyn nad Odrą 35, 493, 495, 498
Koszuty 82
Kovolo → Collicello
Kozimin → Koźmin Wielkopolski
Koźmin Wielkopolski (Kozimin) 36, 

85, 86
Kraków 13, 25, 94, 278, 324

Královec (Kenigonim) 34, 36, 103
Kraskowo (Szenflis) 35, 42, 517
Krauschwitz (Groskestewic) 41, 472
Krenice → Kryniczno
Kretków (Krytkowa) 36, 83
Krosno (Kelmisze) 42, 516, 518
Krotoszyn 34, 36, 86, 87
Królewiec (Karaliaučius, Kaliningrad) 9, 

12, 14, 35, 59, 211, 521, 523, 534, 
540, 544–546

Królewo (Kenigdorf) 35, 66, 527
Kruszwica 80
Krym → Grigno
Kryniczno (Krenice, Hautke) 36, 91
Krytkowa → Kretków
Krześniczka (Kasni) 41, 497
Krzewys → Lavis
Kuczenina → Taczów Mały 
Kufstein (Kurwsztejn) 39, 160, 161, 

368, 369
Kujavija 9, 544
Kuks 34, 104, 528
Kurwsztejn → Kufstein
Küstrin-Kietz (Kirstyn) 41, 495
Kvietiškis, dvaras 8, 543
Kwidzyn (Marynwerder) 34, 35, 69, 511, 

512

Lacijus 7, 539
Lancut → Kamienna Góra
Lansberg → Gorzów Wielkopolski
Lavis (Krzewys) 37, 179
Lazaretto Novo 272
Lazaretto Vecchio 272
Lech rzeka (upė) 347, 390
Lefink → Levico Terme
Legniez, rzeka (upė) → Regnitz
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Leipcigas → Lipsk
Lenkija → PolskaLenting (Lentynk) 39, 

383
Lentynk → Lenting 383
Levico Terme (Lefink, Lewnik) 182, 358
Lewnik → Levico Terme 358
Leystyn → Löhsten
Libau → Lubawka
Libčany (Lipszam) 36, 108
Lido 272, 320
Lietuva 7, 8, 9, 10, 12, 13, 521, 543, 544, 

545
Lindenau 41, 474
Lintz 142
Lintz, góra (kalnas) 151
Linzu 148
Lipelc 32, 110
Lipsk 35, 41, 467, 473–480, 482, 492, 

532, 548, 549
Lipszam → Libčany
Lisa 115
Livonija 8, 543
Liwieniec, jezioro (ežeras) 513
Löhsten (Leystyn) 41, 481
Lübben (Allda) 41, 485
Luckau (Lukau) 41, 484
Lukau → Luckau 
Lužnice (Luznice) 36, 133–135
Luznice → Lužnice
Lwów (Lvovas) 20, 21, 247, 254, 539
Łaba (Elba), rzeka (upė) 106, 112, 478, 

480–183, 529
Łańcuch 125
Łąkoszów (Wisenberk) 36, 100
Łobżonka, rzeka (upė) 504
Łowin 42, 508
Łowinek 42

Magdeburg 127, 463
Main, rzeka (upė) 437, 438, 440–442, 

446, 448
Mala → Molau
Malamoco 272
Malborg → Malbork 
Malbork (Malborg, Malborkas) 8, 34, 

35, 66, 527 
- Żuławy 67, 527

Malczów (Malochwie) 36, 89
Malkontenta 38, 266
Malochwie → Malczów
Malše (Malsze), rzeka (upė) 138
Malsze → Malše
Mamonowo (Heyligebeil, Šventapilė, 

Świętomiejsce) 61, 523
Manczyk → Niemczyk
Mangfall, rzeka (upė) 372
Marchtrenk (Mariatrenk) 37, 146
Mariampol (Mariampolė) 9, 302, 544
Marianka (Markfelde) 42, 516
Mariatrenk → Marchtrenk
Markfelde → Marianka
Markflek 148, 149, 451
Markflek → Hofheim in Unterfranken
Markowice 35, 80
Marksztaynach → Marktsteinach
Marktsteinach (Marksztaynach) 40, 449
Martellago (Matelagno) 39, 190
Marwic → Marwica 
Marwica (Marwic) 

- Wielka 42, 515
Marynwerder 69, 512
Marynwerder → Kwidzyn
Marzy (Misge) 

- Stare 42, 510 
- Nowe 510

Matelagno → Martellago

Matern → Matrei am Brenner 
Matrei am Brenner (Matern) 39, 364
Mauls (Maus) 37, 39, 172, 362
Maus → Mauls 
Mazet → Mezzolombardo
Mątwy → Inowrocław 79
Meczen → Miličín
Mediolan 182, 257
Meml → Kłajpeda
Memmia 276
Men, rzeka (upė) 431–433, 436, 437, 

439, 440, 474
Men-Dunaj kanał 384, 385, 430
Merc → Merz
Merdendorf, dzielnica (rajonas) → 

Frankfurt nad Odrą – Marken-
dorf

Merogowa → Miarkowo 
Merz (Merc) 41, 489
Mestre (Mestrz) 35, 38, 39, 45, 190, 194, 
201, 343–345, 347–349, 403, 411, 533

- dzielnice (rajonas) Barche 349
Mestrz → Mestre 
Meszna → Wierzbiec
Mezzolombardo (Mazet) 37, 39, 179, 

359
Mezzolombardo (Warsmic) 179
Miasto Żydowskie → Praga, dzielnice 

(rajonai)
Michaelsberg (Minschberg) 436
Miedzna 25–28, 57, 253, 280, 302, 418, 

540, 548, 549
Mielicze → Milicz
Mihleroze → Müllrose 
Mihlroze → Große Müllroser See Mil-

chauzen → Młynary 
Miličín (Meczen) 36, 133
Milicz (Mielicze) 34, 36, 88, 89

Minchen → Monachium 
Minschberg → Michaelsberg 
Mira 39, 225, 248, 266, 318, 345, 348
Mira Taglio 38, 225, 266
Misge → Marzy 
Misterwald → Opalenie 
Miswald → Myślice 
Mittewald (Interobenanc) 37, 172
Mixdorf  490
Młynary (Milchauzen) 35, 42, 517
Mniszek (Mniszkrok) → Grudziądz, 

dzielnica (rajonas)
Mniszkrok → Grudziądz
Mockrehna (Mukrana) 41, 479
Mohylew 328
Mokrawa → Wełtawa 
Molau (Mala) 41, 471
Moldawa 122
Monachium (München) 377, 548, 549 

- Ninfinburg Nymphenburg 375 
- Firsztynreyt Fürstenried 375 
- Garching 378 
- Odeonsplatz 378 
- Garching (Herberg Hochbrück) 
378

Mons Ortonis (Monteortone) → Pa-
dwa, dzielnice (rajonai)

Montaurszpic 67
Monte Corno (Tauczynec), góra (kal-

nas) 179
Monte Egrotorum 294, 330
Montirone (San Pietro) 329
Morano 29
Moranzani (Moroncano) 38, 266
Morawy (Moravija) 107, 530
Moroncano → Moranzani
Mortaton (Monteortone) → Padwa, 

dzielnice (rajonai)
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Mościce (Jaruberg) 41, 496
Motława 492
Mroco → Mrocza
Mrocza (Mroco) 41, 505
Mroki 504
Mühle → Hofheim in Unterfranken, 

dzielnice (rajonai)
Muhr am See 384
Mukrana → Mockrehna
Mulda, rzeka (upė) 478
Müllrose 35, 41, 489, 490
Müllrose (Mihleroze) 489
Munchen → Monachium
Murano 253, 273
Myślice (Miswald) 514

Náchod 133
Najmark 421
Najzes → Neuses ad Regnitz
Nakło nad Notecią 33, 35, 504
Nandorff  → Naundorf
Narle → Narusa 
Narusa (Narle) 35, 63, 525
Naschhausen (Naszhauzen) 40, 466
Nassau 447
Naszhauzen → Naschhausen 
Naundorf  (Nandorff) 41, 483
Naydorf  → Großneundorf  
Naydorff  → Nowa Wioska 
Naykruk → Neukrug 
Naymark → Neumarkt am Wallersee 
Naymark → Neumarkt in der Ober-

pfalz 
Naysdorf  → Knautnaundorf  
Naysztat → Neumarkt im Mühlkreis
Naysztat → Neustadt bei Coburg 
Neapolim 214

Nemunas → Niemen
Nemyšl (Hoštice) 36, 133
Neseebek 131
Neukrug (Naykruk) 41, 487
Neumarkt am Wallersee (Naymark) 37, 

151
Neumarkt im Mühlkreis (Naysztat) 37, 

141
Neumarkt in der Oberpfalz (Naymark) 

35, 39, 385–387
Neuses ad Regnitz (Najzes) 40, 431
Neustadt bei Coburg (Naysztat) 35, 40, 

116, 428, 459
Niemcy (Vokietija) 7, 11, 12, 35, 271, 

375, 520, 543, 545
Niemczyk (Manczyk) 35, 71
Niemen (Nemunas), rzeka (upė) 8, 512
Niemiecki Brod → Havličkův Brod
Nieremberga → Norymberga 
Niernsdorf  (Donomark) 380
Ninfinburg Nymphenburg → Monachium 
Nogat, rzeka (upė) 64, 66, 67, 51, 526, 527
Norymberga (Niremberga) 388, 389, 

548, 549 
- Allerplac 394 
- Wainmark 426 
- Milchmark 426 
- Gilgenhoff  426 
- Salcmark 426 
- Barfasser 426 
- Konrmark 426 
- Kartheuser 426 
- S. Elizabet 426 
- Wird (Wöhrd) 427 
- Gostenhoff  (Gostenhof) 427

Noteć, rzeka (upė) 35, 79, 80, 499, 500, 
504

Nová Ves (Nowa Wieś) 36, 114
Nové Město (Nowe Miasto) → Praga, 

dzielnice (rajonai)

nowa Wieś → Nová Ves
Nowa Wioska (Naydorff) 42, 512
Nowe Bogaczowice (Nowe Raychenau) 

36, 101
Nowe Byszewo 506
Nowe Miasto (Nové Město) → Praga, 

dzielnice (rajonai) Nowe Miasto 
→ Toruń, dzielnice (rajonai)

Nowe Raychenau → Nowe Bogaczo-
wice 

Nürenberga → Norymberga 

Oberau (Abbel) 37, 39, 157, 369
Oberaudorf  (Auburg) 39, 369
Oberlind (Sonneberg) → Sonneberg, 

dzielnica (rajonas)
Oberlint → Oberlind (Sonneberg)
Odeonsplatz → Monachium 
Oder →. Odra Odra (Oder) 31, 35, 

41, 92, 96, 483, 487, 490, 491, 
493–496, 498

Odra-Sprewa (Szlube), kanał (kanalas) 
490

Oeslau (Eslau) →Rödental, dzielnica 
(rajonas)

Offenkrys 170
Oilenburg → Eilenburg
Onaysach → Arnsgereuth
Opalenie (Misterwald) 69
Ora (Aue) 37, 39, 178, 360, 435
Orchowo (Orchów) 35, 35, 46, 80, 81
Orchów → Orchowo 
Orlamünde (Orlminde) 40, 466
Orlminde → Orlamünde 
Ostrowo 35, 43, 46, 80, 122, 505
Ostrowskie jezioro (ežeras) 80
Ostrów Tumski 95
Ostrów → Kampa 122

Pabaiskas 13
Padwa (Paduja, Patavium) 9, 10, 209, 

275, 331, 537, 544, 548, 549 
- Prato della Valle (Pra de La 
Villa) 276 
- Monteortone 38, 282, 316 
- Galzignano Terme 38, 282, 316

Pakhoff  491
Palenkė 540, 545
Palestrina → Pellestrina
Palwen → Piombino Des
Pamario vaivadija 527
Panevėžys 12
Pankreys → Beilngries
Papowo Biskupie (Popowo) 72
Parlin (Polidna) 42, 508
Parma 243, 257
Paryż 49, 94, 233, 234, 240, 331, 393, 

409
Pasłęk (Preyszholand) 62, 515, 516
Pasłęka (Passarga) 62, 524
Pasnic → Poříčí 
Passarga → Pasłęka
Passau 167
Patavium → Padwa
Pays → Peiß
Pednik → Pegnitz
Pedsberg 370
Pegnitz (Pednik), rzeka (upė) 347, 388, 

401, 410, 425, 426, 432, 436
Peiß (Pays) 373
Pellestrina (Palestrina) 271
Perenpach → Pörnbach 
Pergine Valsugana (Perszen) 358
Pergine Valsugana (Porsze) 182
Perszen → Pergine Valsugana 
Petersburg 232, 436
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Petrsdorff  → Pietrzyków 
Pfaffenhofen an der Ilm (Pfaffen-

howen) 39, 380–382
Pfaffenhowen → Pfaffenhofen an der 

Ilm 
Pietrzyków (Petrsdorff) 36, 100
Pilawa → Bałtijsk 
Piła (Sznaydemil) 41, 502
Piliava → Baltijsk
Piombino Dese (Palwen) 37, 189
Pisten 133
Plankstetten (Blankszteyn)

- dzielnica (rajonas) Berching 39, 
385

Platen, góra (kalnas) 182
Po, rzeka (upė) 257
Pocen → Bolzano
Podgórz → Toruń, dzielnice (rajonai)
Podole 232
Pokarviai (Pokarmin)→ Uszakowo
Polanten → Pollanten 
Polidna → Parlin 
Pollanten (Polanten) 39, 386
Polska (Lenkija) 7, 28, 34, 55, 73, 93, 

235, 285, 302, 328, 490, 495, 500, 
503, 506, 507, 509, 523, 527, 532, 
540

Ponte di Brente 38, 307
Popowo → Papowo Biskupie
Poříčí (Pasnic), dzielnice (rajonai) 

- Trutnov (Trauthenau) 36, 104, 
529

Poříčí nad Sázavou (Porzycz) 36, 131
Pörnbach (Perenpach) 39, 382
Porsze → Pergine Valsugana 
Porzycz → Poříčí nad Sázavou 
Postbauer-Heng (Poszpau) 39, 387
Poszpau → Postbauer-Heng 

Pouta → Proßmarke Powidz 34, 46, 
48, 81

Powidzkie jezioro (ežeras) 81
Poznań 19
Prabuty (Reisenburg) 42, 513
Praga (Praha) 9, 10, 117, 530, 531, 548, 

549 
dzielnice (rajonai) 
- Hradczany 119, 118, 125, 127, 128 
- Běhovice 36, 115 
- Nové Město (Naujamiestis) 36, 
77, 109, 116, 124, 126, 128, 130, 
531 
- Malá Strana 122, 127 
- Stare Miasto 128 
- Josefov (Miasto Żydowskie) 128
Ulice (gatvės) 
- Josefské 127
Okręgi (apygardos) 
- Zachód 130 
- Wyszehrad (Vyšehradas) 118, 
126, 531

Praj → Abbadia di Praglis
Prandzoll → Bronzolo 
Praska Wenecja → Kampa 
Preismark → Przezmark 
Pren (Prienai) 8, 9, 25, 26, 280, 302, 

522, 543, 544
Preyszholand → Pasłęk 
Přibyslav 135
Primo Lana → Primolano 
Primolano 35, 37, 185, 356, 360
Primorsk (Fischhauzen, Žuvininkai, 

Rybaki) 61, 523
Přišimasy 114
Prosna, rzeka (upė) 83
Proßmarke (Pouta) 41, 489
Prusy (Prūsija, Prūsai) 7, 9, 35, 42, 521, 

523, 524, 529, 544

Przechów → Przechówko 
Przechówko (Przechów) 42, 508
Przedgórze Sudeckie 97
Przezmark (Preismark) 42, 514
Puck 

- zatoka (įlanka) 492
Pyzdry 34, 36, 47, 83

Rabenbertz → Rattenberg
Radicz (Drażic) 505
Raseiniai 12
Rattenberg (Rabenbertz) 368
Rattenberg (Rautenberg) 161
Ratyzbona (Regensburg) 360, 390, 392, 

403
Rautenberg → Rattenberg 
Raychenau → Stare Bogaczowice
Raychenbach → Rychliki 
Raychershowen → Reichertshofen 
Raznica, rzeka (upė) 134
Redenfelden (Redenfelk) 39, 372
Redenfelk → Redenfelden 
Rednik → Regnitz 
Rednitz, rzeka (upė) 347, 388, 425, 432, 

436
Regensburg → Ratyzbona 
Regnitz (Legniez) 432
Regnitz (Rednik) 436
Reichertshofen (Raychershowen) 39, 

382
Reisenburg →Prabuty
Reitwein (Aitwen) 41, 495
Rejsyty (Rosyten) 42, 515
Ren, rzeka (upė) 437, 458
Rialto 261, 269, 535
Rödental  

dzielnica Oeslau 458
Rodowo (Groswylenau) 42, 513

Roeden, rzeka (upė) 459
Rosenheim 369, 372
Rosyten → Rejsyty
Rotensztayn → Rothenstein
Rothenstein (Rotensztayn) 40, 467
Rozberg 174
Różanna 42, 508
Ruda Komorska (Ruda) 36, 83
Ruda → Ruda Komorska
Rudelsztat → Rudolstadt 464
Rudolstadt (Rudelsztat) 464
Rusija 522, 523
Rychliki (Raychenbach) 40, 461–464, 

466
Rzym 47, 120, 126, 155, 167, 201, 235, 

258, 276, 278, 304, 308, 310, 311, 
330, 331, 337

Saalfeld 35, 40, 458, 461–464, 466, 
467

Sadków (Szalke) 36, 96
Saksonija 9, 544
Sale → Soława Salla 307
Salno (Sollomo) 42, 506
Salzburg (Zalsbursk) 35, 37, 151, 

156–159 
- księstwo (kunigaikštystė) 150, 
156

Sarnowo (Sarnów) 35, 71
Sarnów → Sarnowo
Saulueg (Szlik) 37, 162
Sazawa, rzeka (upė) 131
Sąsiecznica, rzeka (upė) 89
Schenszteyn, góra (kalnas) 171
Scheyern 381
Schlieben (Szliben) 41, 482
Schönberg im Stubaital (Szemberg) 37, 

39, 170, 365
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Schonungen (Szoningen) 40, 440
Schwabach, rzeka (upė) 428
Schwanenstadt (Szwansztat) 37, 148
Schwarza (Szwarcach) 40, 463
Schwarzbach, rzeka (upė) 386
Schwaz (Szwarz, Schwatz) 35, 37, 39, 

163, 366
Schwebheim (Szwabhaim) 24, 442, 443
Schweinfurt (Szwaynfurt) 40, 440, 442, 

445, 447, 448, 451, 452
Seehoff  433, 437
Seekirchen 151
Sekirchery, jezioro (ežeras) → Wallersee
 Semonice → Jaroměř 
Ševětín (Szwetyn) 36, 135
Silanka → Trzcianka 501
Siedlcy (Siedlcai) 57, 548, 549
Silezija → Śląsk
Skali 158
Sliza → Ślęża
Słupca 34, 35, 44, 81, 82
Słupowo 42, 506
Soběslav (Sobiesław) 34, 36, 134
Sobiesław → Soběslav
Sobótka 34, 97, 98, 105
Sollmo → Salno
Soława (Sale), rzeka (upė) 462, 463, 466
Sonneberg 
dzielnica (rajonas) Oberlind, 459, 460
Spa 429, 544
Spree → SprewaSprewa (Spree), rzeka 

(upė) 488, 490
Stampfanger (Sztangel) 37, 160
Stare Bogaczowice (Raychenau) 36, 99, 

100, 101
Stare Pole 66, 527
Steinach am Brenner (Szteinbach) 37, 170
Sterzing (Sztercyngen, Sztercynk) 37, 

39, 171, 363

stěžery 109
Stobno (Sztetwer) 41, 502
Strass im Zillertal (Sztras) 37, 162
Straßwalchen (Strazmark) 37, 151
Strazmark → Straßwalchen
Strzegom (Sztrygau) 34, 36
Strzelce Krajeńskie (Frideberg) 497
Strzelno 34, 35, 43, 44, 46, 80
Světí (Świetz) 36, 108
Szalke → Sadków
Szemberg → Schönberg im Stubaital
Szenberg → Schönberg im Stubaital
Szenflis → Kraskowo
Szewetyn → Ševětín
Szlayzchaim 378
Szliben → Schlieben
Szlik → Saulueg
Szlube → Odra-Sprewa kanał
Sznaydemil → Piła
Szoningen → Schonungen
Szotland → Władysławowo, dzielnica 

(rajonas) 
Sztangel → Stampfanger
Szteinbach → Steinach am Brenner
Sztercyngen → Sterzing
Sztercynk → Sterzing
Sztetwer → Stobno
Sztras → Strass im Zillertal
Sztrygau → Strzegom
Sztudgart 486
Szwabhaim → Schwebheim 
Szwansztat → Schwanenstadt
Szwarcach → Schwarza 463
Szwarz → Schwaz 
Szwaynfurt → Schweinfurt 
Szwetz → Świecie
Śląsk (Silezija) 9, 34, 36, 88, 94, 95, 544
Ślęża (Sliza) 97, 105

Ślęża → Cottnberg
Śmielowo → Śmiłowo
Śmiłowo (Śmielowo) 41, 503
Świebodzice (Friderberg, Freiburg) 34, 

99, 100
Świecie (Szwetz) 35, 42, 508
Świetz → Světí 
Świętomiejsce → Mamonowo
Štumas (Sztum) 527

Tábor (Tabor) 34, 36, 133–135
Tabor → Tábor
Taczów Mały (Kuczenina) 36, 91
Tambach (Hoffdampach) 40, 456
Taucha 35, 41, 473, 477
Tauczyne
c → Monte Corno góra
Teklabruk → Vöcklabruck
Tetcz, rzeka (upė) 171
Theres (Tyres) 40, 439, 440
Ticino, rzeka (upė) 257
Titersdorff  → Dietersdorf
Toberszyc → Doberschütz 
Toltmilchen → Altmühl rzeka 
Tomkowice (Domuswalde) 99
Torcello 252, 273
Torgau 35, 41, 478, 479
Toruń (Torunė) 7, 8, 12, 75, 543, 548, 549 

Dzielnice (rajonai)  
- Stare Miasto 431 
- Przedmieście Chełmińskie 73 
- Nowe Miasto 77
Ulice(gatvės)
- Żeglarska 74 
- Szeroka 74

Toskana 7, 539
Trakai 13
Trakų Vokė 13

Tratynow → Trotina
Traudsame 171
Traum (Traun), rzeka (upė) 148
Traun → Traum 
Trauthcnow 106
Trauthenau → Poříčí, dzielnice (rajonai)
Trebatsch (Drebatsh) 41, 487
Trentino 226, 357
Trevig 331
Treviso 35, 187, 188, 353, 353, 354
Trewizo → Treviso
Trotina (Tratynow) 34, 36, 107, 530
Trydent (Tridentas) 35, 37, 39, 171–174, 

176–183, 314, 356–363, 388, 536
Trzcianka (Silanka) 35, 41, 501, 502
Turcja (Turczech) 276
Tychnowo → Tychnowy 
Tychnowy (Tychnowo) 35, 68
Tyr 217
Tyres → Theres
Tyrol (Tirolis) 9, 159, 544

Uhlstädt-Kirchhasel (Ultsztat) 40, 466
Ukmergė 13
Ultsztat →Uhlstädt-Kirchhasel 
Umbrow 168
Unfrhat → Campocroce
Unteraurdan 370
Unterhayd → Dolní Dvořiště 
Uszakowo (Brandeburk, Pokarviai, Uša-

kovas) 61, 522
Užnemunė 9, 544

Varmija Mozūrai (vaivadija) 525, 526
Vedelago (Wedelago) 39, 354
Velešín (Welszyn) 37, 138
Venecija → Wenecja
Veselí nad Lužnicí (Wesely) 36, 135
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Vicenza (Wincencja) 185–187, 251, 317, 
355, 356, 360

Viena → Wiedeń
Vilnius 8, 9, 13, 533, 534, 543
Vokietija → Niemcy
Vöcklabruck (Teklabruk) 37, 148–150
Votice (Wotïcz) 34, 36, 132, 133
Vysla → Wisła

Waidring (Wateryn) 37, 159
Walchenfeld (Waychtfeldt) 40, 451
Wallersee (Sekirchery) jezioro (ežeras) 

37, 151
Wałków 36, 85
Warmia (Varmė, Varmija) 35, 62, 63, 

517, 518, 524
Warsmic → Mezzolombardo 
Warszawa 17, 25, 47, 49, 78, 8, 94, 257, 

483 
- księstwo (kunigaikštystė) 85, 
504

Warta, rzeka (upė) 82, 82, 498, 500
Wartnus Watmes → Wattens 
Wateryn → Waidring 
Wattens (Wartnus Watmes) 39, 366
Watykan 310
Waychtfeldt → Walchenfeld 
Wąska, rzeka (upė) 515
Wda (Czarna Woda), rzeka (upė) 508
Wedelago → Vedelago
Welddorf  → Großhelfendorf
Weleszyn → Velešín
Wels 35, 37, 146, 147
Wełtawa, rzeka (upė) 116, 118, 122, 

126–128, 131, 133, 134, 137, 138
Wenecja (Venecija) 9, 10, 11, 14, 193, 

532–540, 544–546, 548, 549 
- Giudecca 271, 320 

- Plac św. Marka 44, 195, 203, 
205, 214, 215, 217, 219, 227, 
229–232, 236, 237, 240, 241, 244, 
249, 255, 257, 260, 262, 269, 313, 
318 
- Ghetto Vecchio 272 
- Ghetto Nuovo 272 
- Castello (Kastelas) 252. 539 
- Dorsoduro 230, 271, 320 
- Canal Grande 230, 260, 261, 
269 
- Calle del Magazzen 235 
Wyspy (salos) 
- Cannaregio 235, 253, 262 
- San. Erasmo (Sant’Erasmo) 272 
- San. Giorgio Maggiore 221, 
252, 272, 536 
- Św. Helena 727, 330 
- San. Michela (Sant Michele) 273 
- San. Nicolao di Lido 272

Wergel → Wörgl
Werona 317, 351
Wersal 380
Wertach, rzeka (upė) 347, 390
Wesely → Veselí nad Lužnicí
Wiechowica 115
Wiedeń (Viena) 121, 145, 233, 347, 529
Wiedzin → Wudzyn 
Wieleń (Filena) 41, 500
Wielkopolska (Didžioji Lenkija) 9, 35, 

36, 41, 42, 71, 544
Wierzbiec (Meszna), rzeka (upė) 81
Wierzchucin Królewski 506
Wierzchucin → Wierzchucinek
Wierzchucinek (Wierzchucin) 42, 506
Więzowno 42, 506
Wilkowa → Wilkowyja
Wilkowyja (Wilkowa) 36, 84
Wincencja → Vicenza 

Wircburg → Würzburg
Wisenberk → Łąkoszów 100
Wisła (Vysla) 64, 67, 69, 70, 492, 503, 

508–511, 529
Wistermarga → Wüstermarke
Wiszochrad → Wyszehrad
Witnica (Fitz) 41, 496, 497
Władysławowo – Szotland 492
Włochy (Italija) 5, 7, 12, 13, 534, 539, 

540
Wörgl 37, 39, 161, 368, 521, 532, 533
Wotïcz → Votice
Wólka Orchowska 35, 80
Wrocław (Vroclavas) 90, 548, 549 

Ulice (gatvės) 
- Ptasia (Drei Lindengasse) 92 
- Ofiar Oświęcimskich (Junkern-
strasse) 92 
- Kazimierza Wielkiego 94, 95 
- Żydowska 95 
- Uniwersytecka 95 
- św. Barbary 95 
- Nożownicza 95 
- Kuźnicza 95 
- Więzienna 95 
- Wita Stwosza 95 
Place (aikštės) 
- bp. Nankera 94 
- Uniwersytecki 95

Wudzyn (Wiedzin) 42, 507
Wurgen → Borgo Valsugana 357
Würzburg (Wircburg) 433, 439, 440, 449, 

457
Wüstermarke (Wistermarga) 41, 484
Wyrza (Firdza) 41, 505
Wyrzysk 41
Wysoki Kościół (Haidkruk) 36, 91
Wyszehrad → Praga

Zalew Kuroński 512
Zalew Wiślany (Aistmarės, Frisches Haff) 

59, 62, 518, 521
Zalsbursk → Salzburg
Zanzibaras 13
Zatoka Świeża → Zalew Wiślany
Zawon → Zawonia 
Zawonia (Zawon) 36, 91
Zduny 34, 36, 87
Zirlau → Świebodzice, dzielnice 100
Zwethau (Cweyta) 41, 480
Żerków (Żurków) ) 34, 36, 84
Żuławy Elbląskie 64, 66
Żurków → Żerków
Žemaitija 521
Žíreč 106, 528 
Žuvininkai → Primorsk
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