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Nieznany dokument księżnej Anny 
cieszyńskiej z 9 lutego 1457 roku.

Inicjatywa wydawania dokumentów do dziejów księstwa cieszyńskiego w śre
dniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, podjęta w połowie lat pięćdziesią
tych ubiegłego stulecia przez Emericha Nemca, zaowocowała ważną dla badań 
nad przeszłością tego regionu edycją źródłową, znaną jako „Listinar Teśinska”1. 
Prowadzone przez nas badania nad dziejami Cieszyna, w ramach przygotowań 
do napisania nowej monografii dziejów tego miasta, zaowocowały między inny
mi odkryciem szeregu nieznanych dotąd E. Nemcowi, a w ślad za nim również 
literaturze przedmiotu, źródeł. Jednym z nich jest dokument wystawiony 9 II 
1457 roku, w dzień świętej Apolonii. Dyplom ten znajduje się obecnie w zaso
bach Archiwum Państwowego na Wawelu, w Zbiorze Dzieduszyckich2. Posiada 
on wymiary 17,5 x 27,5 cm. Został spisany na pergaminie. Pod tekstem ślad po 
sznurze, na którym była przywieszona pieczęć.

Dokument ten, ze względu na swoją zawartość, posiada istotne znaczenie dla 
badań nad dziejami społeczeństwa Śląska Cieszyńskiego w dawnych wiekach. 
Niewątpliwie też powinni sięgać po niego badacze przeszłości tego regionu, 
toteż, zanim zostanie podjęta ewentualna nowa edycja źródeł dyplomatycznych 
dotyczących księstwa cieszyńskiego, w której znalazłyby się również dokumen
ty nieuwzględnione przez E. Nemca, uznajemy za niezbędne jego opublikowa
nie w niniejszym tomie „Pamiętnika Cieszyńskiego”3.

Uznajemy zarazem za konieczne wprowadzenie kilku uwag edytorskich. 
Przede wszystkim pragniemy zauważyć, że dyplom ów publikujemy bez wpro
wadzania jakichkolwiek ingerencji w formę zapisu źródłowego, zarówno jeśli 
chodzi o interpunkcję, jak i zapis słowa. W tym ostatnim przypadku postąpimy 
tak nawet wówczas, gdy słowo, użyte przez pisarza owego aktu, zdaje się być na 
pierwszy rzut oka (w świetle na przykład brzmienia ówczesnego języka czeskie
go, gwary morawskiej, lub nieodległego od nich wówczas języka polskiego) 
błędne4. Analogicznie zachowaliśmy zapis oryginalny nawet wówczas, gdy to 
samo nazwisko było użyte w tekście w dwóch różnych brzmieniach. Jako przy
kład może służyć zapis imienia Mikołaja z Suchej, który raz został zapisany 
jako Mikolass, a w innym miejscu Miekollas.

Po drugie rezygnujemy z rozbioru krytycznego owego dokumentu, jako że 
zabieg ten nie wchodzi w zakres wymagań stawianych edytorstwu źródeł histo
rycznych.
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Przytoczmy teraz treść omawianego aktu:
We gimeno Buozie amen.
K wieczney pamienczy my Anna z buozie milosti kniezna Tiessinska etc5. 

Wiznawame tiemto listem obecznie przedewssemy kdoz gey uzrzie aneb tczut- 
czie uslissie że giest wystupil przed nass Slowutny panossie Błażek Laczno6 z 
Bytkowa7 wierny nass amily dobrzie zdraw gsuczi nazywotie y na smysle z 
dobrem rozugmem neprzicziskien a giest wzdal y podał diedicznie a wiecznie 
prawie y sprawedliwie wgimeny praweho kuppu w nassie rucze to zbuozie a 
wiess Lazy8 w gbiczie nassem Tiessinskem zlezale slowutnemu panossi Miko- 
lassowy z Suchey9 geho Erbom a prawem potomkom se wseczkym toho zbozie 
prawem panstwiem przichody y dochody z ffolwarky polarny pustimy y ose- 
dlymi z luckemy lidzmy czinssownimy y neczinssownimy z zahradamy y z 
zahradniky z podcztamy z mlyni z mlynisky z stawy z stawissky z rzekimy s 
wodoczekimy z brzehy z lessy chrasty y bgymny wsseczkymi dochody tak 
yakozby każde zwlastie swym gmienem popsano agmenowano bilo bud toho 
mało neb wiele nicz newigimagicz any po sobie pozostawugieti nez z tiem 
prawym a panstwiem awtiech hraniczech yakoż to zbuozie a wiess Lazy od 
ginich okolnich zbuoz a wssy odmiezeno a wisedzeno giest za dwaczedti a za 
stu hrziwen grossi razu czesskeho a czisla puolskeho tak swrchupsany Mieko- 
lass z Suchey10 geho erbowe aprawy potomkowie to zbuozie wiess Lazy die
dicznie a wiecznie ossesty magy drzeti poziwati zastawy a zagmieniti zadati 
prodati y stiem ucziniti y nechati yakezby gsie gym nalepe stało aneb zdati 
mohlo yako z swym wlastnym diediczstwym a zbuozy tu nase gsu piessly swr
chupsany wierny nassy amily Błażek Laczno z Bytkowa a Miekolass z Suchey 
abichom gym takoweho kuppu awzdanie doprziely amilostiwie powzdy. My 
gsuczi gegich plne prośbie a zstale służbie przichilny ktencz nam oddawnich 
czassow czinily czinicz y w buduczech czassow cziniti mohu swrchu psanemu 
Miekolassowy z Suchey y geho erbom a prawym potomkom gsmy takoweho 
kuppu awzdanie znassie knieziecze milosti milostiwie doprziely y moczi toho- 
to listu potwrzugiemy nassy pieczieti zawiesseistie tak yakez swrchu psane 
stogi nez nassemu prawu a sluzbye nesskodne. Genz dan a psan w Tiessenye w 
Strzedu den Swatey Appolonie leta od narozenie Syna Buozieho tysiczecho 
cztrsteho paddessateho sedmeho. A przitom gsu biły nassy miły awierny slo
wutny panosse Ffranczek z Przewoza11 starosta nass ffrystaczky na ten czas Jan 
Kowalowsky12 sudie gbitii Tiessinskeho Machn[a] z Tzirliczka13 Jan Hunth z 
Bludowicz14 hoffmistr nass Jan z Bludowicz15 Kristoff z Dobrezemicze16 Mi- 
kolay Krzeczinsky17 a Stanisław z Zybrzydowicz18 pisarz nass genz tento list 
gmiel w porucznistwie.

Przypisy:
1. Listinar Teśinska. Codex diplomaticus ducatus Tessinensis. T. 1 i nast. Wyd. E. Nemec. 

Ćesky Teśin 1955 i nast.
2. Archiwum Państwowe w Krakowie. Zespół Akt Archiwum Dzieduszyckich; sygn. DZII/12.
3. Zwyczaj publikowania pojedynczych dokumentów na lamach,Pamiętnika Cieszyńskie

go” zapoczątkował przed kilkoma laty W. Gojniczek: Nieznany dokument Eufemii, Bolesława i
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Przemysława książąt cieszyńskich z 1447 roku.„Pamiętnik Cieszyński” 1993. T.6, s. 125 nn. 
Por. też A. Machej: Ze studiów nad średniowiecznymi i nowożytnymi archiwaliami cieszyński
mi. Ibidem, s. 123 -  124.

4. Por. na przykład takie wyrazy, jak”...gey uzrzie „tczucztie...” uslissie;„...y sprawedliwie 
w g i m e n y . . w  gbiczie nassem Tiessinskem...”;„...wies Lazy od ginich...”.

5. Księżna Anna cieszyńska:
6. Błażej Laczno -  szlachcic cieszyński, znany jak dotychczas wyłącznie z publikowanego 

w tym miejscu dyplomu księżnej Anny. W okresie, w którym wystawiono omawiany dokument, 
na Zbytkowie siedzieli również Mikołaj i Jasico, których znamy z szeregu dokumentów książąt 
cieszyńskich, wystawianych w latach 1436 -  1454. Por. Listina?Tesinska, nr. 208,209,217. Na 
podstawie jednego dyplomu nie sposób ustalić stopnia pokrewieństwa pomiędzy Błażejem a 
Mikołajem i Jaśkiem, jakkolwiek sądząc na podstawie ich przydomków istnieje tylko niewielka 
możliwość tegoż pokrewieństwa.

7. Bytków-Zbytków: wioska położona 21 km na północny wschód od Cieszyna, 1,5 km 
na północny zachód od Strumienia.

8. Łazy -  wioska położona od 3 km od Orłowej, w czeskiej części dawnego księstwa 
cieszyńskiego.

9. Mikołaj z Suchej -  szlachcic cieszyński, znany nam dotychczas tylko z omawianego 
dokumentu. W tym samym czasie na Suchej siedział również szlachcic imieniem Jasiek. Na 
podstawie braku rozróżnienia w postaci przydomków ostrożnie dopuszczamy występowanie 
pomiędzy nimi pokrewieństwa.

10. Sucha -  wioska położona 9 km na płd. zachód od Karwiny, w czeskiej części dawnego 
księstwa cieszyńskiego.

11. Franczek z Przewoza -  starosta cieszyński. Jako starosta wystąpił również na doku
mencie księcia Przemka cieszyńskiego, wystawionym w Cieszynie 8 sierpnia 1455 roku, jako 
„...tunc temporis capitaneo nostoTeschinensi...”. Por. Listinar Tesinska, nr 215.

12. Jan Kowalowsky -  sędzia książęcy w dziale cieszyńskim podzielonego wówczas na 
kilka działów księstwa cieszyńskiego.

13. Cierlicko - wioska położona 12 km na południe - południowy zachód w czeskiej części 
dawnego księstwa cieszyńskiego.

14. Jan Hunt z Bludowic -  niekiedy pisał się również Hunt. Por. I. Panic: Księstwo 
cieszyńskie w średniowieczu. Studia z dziejów politycznych i społecznych Cieszyn 1988, s. 97. 
Występował jako świadek na kilku ówczesnych dokumentach książęcych.

15. Jan z Bludowic -  inny szlachcic, w rękach którego znajdowała się część Bludowic. 
Trudno nam na obecnym etapie badań stwierdzić, czy pomiędzy Janem Hnuthem (Huntem) z 
Bludowic, a Janem z Bludowic występowało pokrewieństwo. Publikowany dokument potwier
dza nasz wcześniejszy domysł, że na Błudowicach siedzieli dwaj różni szlachcice o imieniu Jan.

16. Krzysztof z Dobrej -  jest to jak dotychczas pierwsze znane nam pojawienie się tego 
szlachcica książęcych.

17. Mikołaj Krzeczinsky -  nieznany dotąd przedstawiciel rodziny szlacheckiej, w rękach 
której znajdowała się część Skrzeczonia, wioski położonej 2 km na wschód od centrum Bogumi- 
na, w czeskiej części dawnego księstwa cieszyńskiego.

18. Stanisław z Zebrzydowic -  jako pisarz książęcy na innych znanych nam dokumentach- 
się nie pojawił. Być może dalsze kwerenda archiwalna i dotarcie do dotąd nieznanych dyplomów 
pozwoli na lepsze zidentyfikowanie osoby Stanisława.
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