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DWA LISTY BARTNIKÓW KURPIOWSKICH DO KRÓLA PRUS

Prawo bartne, stanowiące zbiór przywilejów bartników w dobrach królewskich 
dawnej Polski, ma bardzo stary rodowód. Po raz pierwszy szczególna ochrona, 
jakiej podlegali bartnicy, wyrażona została w statucie Kazimierza Wielkiego 
z 1347 r. Regulacje dotyczące bartników oparto na istniejącym wcześniej pra-
wie zwyczajowym. W wiekach późniejszych miały miejsce kolejne potwierdzenia. 
Wywodzące się z prawa zwyczajowego prawo bartne zostało skodyfi kowane przez 
starostę przasnyskiego Krzysztofa Niszczyckiego. To z jego inicjatywy w 1559 r. 
powstał pierwszy na ziemiach polskich, pisany po polsku, zbiór prawa bartnicze-
go. Tekst nosił tytuł Prawo bartne bartnikom należące i składał się z 94 artyku-
łów. Zawierał on regulacje następujących zagadnień: własność barci, stosowa-
nie znaków identyfi kujących barcie, sankcje za kradzież miodu, niszczenie barci 
i powodowanie wymierania pszczelej rodziny. Kolejna kodyfi kacja zwyczajowego 
prawa bartnego miała miejsce w 1616 r. Wówczas to starosta bartny z Kolna Sta-
nisław Skrodzki zredagował Porządek prawa bartnego dla starostwa łomżyńskie-
go. Skrodzki wzorował się na tekście Niszczyckiego, lecz była to wersja obszerniej-
sza, składająca się ze 117 artykułów. Jego tekst obejmował regulacje w sprawach 
sądowych, organizacji bartnej, spraw kryminalnych, rodzinnych i spadkowych1.

Bartnictwo odgrywało ważną rolę w kształtowaniu się odrębności Kurpiow-
szczyzny jako regionu i Kurpi jako grupy etnicznej. Puszcza, zamieszkiwana 
przez Kurpi, stanowiła własność królewską, a przed inkorporacją Mazowsza do 
Korony — książęcą. Wpłynęło to na ukształtowanie się poczucia odmienności 
Kurpi od poddanych z dóbr prywatnych. Wyjątkową pozycję Kurpi podkreślały 
przywileje dla bartników, nadawane przez kolejnych polskich królów. Do przy-
wilejów bartników należało: posiadanie boru bartnego, swoboda korzystania 
z drewna leśnego (zarówno na opał, jak i na budulec), prawo do polowań na 
ptactwo i drobną zwierzynę leśną. W zamian za to bartnicy kurpiowscy mieli 
obowiązek składania danin i zachowania posłuszeństwa królowi2. Puszczańscy 

1 U. Kuczyńska, Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Wilczyska-Łomża 2004, s. 67.
2 Tamże, s. 99–100.
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bartnicy tworzyli organizację bartną, z własnym samorządem, prawem i sąda-
mi. Wybór starosty bartnego nadzorowali wysłannicy królewscy. Starosta dys-
ponował znaczną swobodą działania: prowadził czynności administracyjne oraz 
przewodniczył sądom bartnym, rozpatrującym sprawy sporne pomiędzy bartni-
kami oraz sprawy niesporne, jak testamenty czy darowizny3.

Na Mazowszu istniało tzw. regale bartne. Jego konsekwencją była prawna 
ochrona bartników i drzew bartnych, współwłasność drzew bartnych ze strony 
księcia i właściciela lasu oraz prawo księcia do ingerowania w relacje pomiędzy 
bartnikami. Regale bartne rozwinęło się nierównomiernie na terenach polskich, 
nie wszędzie bowiem warunki naturalne sprzyjały rozwojowi bartnictwa. Szcze-
gólnie silne było ono na Mazowszu, w lasach na terenie Kurpiowszczyzny. Bart-
nicy kurpiowscy, w porównaniu z pochodzącymi z innych regionów, cieszyli się 
uprzywilejowaną pozycją. Ciążące na nich daniny były zdecydowanie niższe4.

Częste były zatargi kurpiowskich bartników z lokalnymi starostami. W ta-
kich wypadkach Kurpie udawali się do króla z prośbą o wzięcie ich pod obro-
nę. W konsekwencji powstawały kolejne przywileje królewskie dla bartników. 
Przykładem jest konfl ikt bartników ze starostą łomżyńskim z powodu zbyt wy-
górowanych oczekiwań tego ostatniego co do wysokości danin w miodzie. Król 
Zygmunt III wydał 20 XII 1630 r. w Knyszynie przywilej, który miał chronić 
bartników nowogrodzkich i łomżyńskich przed nadużyciami ze strony starosty5. 
Podobnych sytuacji było więcej. Bartnicy puszczańscy, wyczuleni na punkcie 
swojej godności i świadomi swych praw, w przypadku konfl iktów z lokalnymi 
władzami potrafi li szukać sprawiedliwości w najwyższej instancji, chociaż nie 
zawsze z pozytywnym dla siebie skutkiem. W końcu XVII w. z powodu konfl iktu 
ze starostą Piotrem Prażmowskim bezskutecznie odwoływali się do króla Augu-
sta II Mocnego. Kurpie nie poddawali się łatwo, proces ten — na ich wniosek — 
był dwukrotnie wznawiany i rozpatrywany przez sąd referendarski, jednak nie 
przyniósł oczekiwanego przez nich rezultatu6.

Z czasem bartnictwo traciło na znaczeniu. Miały na to wpływ różne czynniki, 
w tym zmiana polityki i przynależności państwowej. Już od połowy XVIII w. bart-
nictwo stawało się coraz mniej dochodowe. W wyniku III rozbioru Polski Kurpiow-
szczyzna znalazła się pod panowaniem pruskim. Weszła w skład departamentu 
płockiego w tzw. Prusach Nowowschodnich. Wiązało się to ze zmianami również 
w zarządzie lasami państwowymi. Lasy trafi ły pod zarząd państwowy, a dochód 
z puszczy został wydzierżawiony w drodze publicznej licytacji. Skutkowało to ogra-
niczeniem praw lokalnych mieszkańców: wprowadzono zakaz nieodpłatnego pozy-
skiwania drewna do celów prywatnych, a także polowań na drobne zwierzęta leśne 
czy zbierania runa leśnego. Równolegle zaczęto prowadzić rabunkową gospodarkę 
leśną. Na wielką skalę wyrębywano drzewa, a pozyskane w ten sposób drewno wy-
wożono do Prus. Masowy wyrąb lasów skutkował zmianami w miejscowym rolnic-
twie. W miejscu zniszczonych lasów pojawiały się piaszczyste wydmy, a pochodzący 

3 Tamże, s. 100–101.
4 R. Żukowski, Bartnictwo w Zagajnicy łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX w., Bia-

łystok 1965, s. 13–14, 44.
5 Tamże, s. 42.
6 U. Kuczyńska, op. cit., s. 101.
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z nich piasek niszczył okoliczne ziemie uprawne, będące już wcześniej niskiej jako-
ści. Dodatkowym obciążeniem dla bartników było wprowadzenie nowych zobowią-
zań, jak zwiększenie daniny miodowej i wprowadzenie szarwarku. Prawo bartne, 
istniejące od wieków, zostało zniesione przez władze pruskie w 1801 roku7.

Śladem owego prawa bartnego, sporów z władzą i prób dochodzenia przez 
kurpiowskich bartników swoich odwiecznych praw są prezentowane tu dwa li-
sty. Ich autorami są bartnicy ze starostwa przasnyskiego, a pisma te adresowane 
są bezpośrednio do króla Prus. Dokumenty są niedatowane, jednak wiadomo, 
że pochodzą z okresu, gdy Kurpiowszczyzna znajdowała się pod panowaniem 
pruskim. Z pewnością powstały po 1798 r., czyli już po otrzymaniu tytułu hra-
biowskiego przez, wzmiankowanego w tekście, Kazimierza Krasińskiego. Datą 
końcową wyznaczającą powstanie listów jest rok 1806, bowiem poszyt, w któ-
rym są one przechowywane zawiera dokumentację z lat 1798–1806.

Każdy z listów pisany jest inną ręką i ich język nieco się różni, choć obydwa 
są zapisem gwary kurpiowskiej. Pierwszy tekst, krótszy, napisany jest popraw-
niejszym językiem, a jego autor sprawniej i jaśniej wyrażał swoje myśli w piśmie. 
Drugi list jest dość rozwlekły, wątki poruszane w nim powtarzają się. Zawiera 
on jednak znacznie więcej informacji; wynika z niego, że opisany w nim konfl ikt 
między bartnikami a starostą sięga czasów przedrozbiorowych. Dawne prawa 
nadane bartnikom kurpiowskim przez królów polskich w obu listach są trochę 
inaczej uzasadniane. W pierwszym z listów autorzy powołują się na przywileje 
nadane przez aż sześciu królów: Zygmunta III, Jana Kazimierza, Michała, Au-
gusta II, Augusta III i Stanisława Augusta, natomiast w drugim — tylko przez 
czterech: Jana Kazimierza, Michała, Zygmunta Augusta i Stanisława Augusta. 
Jak z tego wynika, bartnicy nie byli do końca zorientowani, który z licznych 
polskich królów Augustów nadał im przywileje.

Obydwa listy są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w ze-
spole Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich. Znajdują 
się w poszycie zatytułowanym Acta die Beschwerden des Bienenmeisters und 
Deputierten der Gemeinde von Jednoroziec, Antonius Matwicki und Konsorten, 
wegen der von ihren Söhnen geforderten Hofdienste, wegen der ihnen auferlegten 
Fouragelieferung, besonders aber über das Abhauen und Verkaufen ihrer Bie-
nenstöcke betreffend. Ingleiche die Dienstbeschwerden einiger Dorfschaften des 
Amtes Przasnysz [Akta dotyczące skargi bartnika i delegata gminy Jednorożec 
Antoniego Matwickiego i towarzyszy, z powodu pańszczyzny egzekwowanej od 
ich synów, nałożonych na nich obowiązków dostarczenia furażu, a zwłaszcza 
ścinania i sprzedaży pni bartnych. Toż samo z powodu skarg na obciążenia 
służebnościami niektórych wsi urzędu Przasnysz]. Akta tej sprawy są obszerne; 
tworzący je poszyt liczy 337 stron, a poza prezentowanymi listami zawiera bar-
dzo bogatą dokumentację śledztwa w sprawie nadmiernych obciążeń kurpiow-
skich bartników, z powodu których odwoływali się, po wyczerpaniu niższych in-
stancji, do króla Prus. Jak wspomniano, dokumenty pochodzą z lat 1798–1806. 
Pierwsza skarga na starostę, skierowana do Kamery Płockiej, pochodzi z 29 VII 
1798 r., według opisu urzędnika dołączono do niej „liczne polskie dokumenty” 
(mehrere polnische Dokumente), niestety, obecnie nie ma ich w aktach sprawy.

7 Tamże, s. 93–94.
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Listy sa niedatowane, napisane w języku polskim (w kancelarii dołączono 
ich tłumaczenie niemieckie). Pisownię listów zmodernizowano według zaleceń 
instrukcji wydawniczej Kazimierza Lepszego. W niezmienionej formie pozosta-
wiono formy gramatyczne właściwe dla gwary kurpiowskiej, również w czasach 
nam współczesnych (np. Kaźmirz, musiemy, musielim, wsiów, piniędze).

TEKST ŹRÓDŁOWY
nr 1

b. m. d.
List bartników z powiatu przasnyskiego do króla Prus.
Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych, Generalne Dyrektorium. Departament 
Prus Nowowschodnich, sygn. II/1336, s. 200–201, j. polski.

[s. 200] Najjaśniejszy Królu Panie Najmiłościwszy
My, Kurpie starostwa prasnyskiego, mając prawa nasze bartnickie i przywi-

leja królów polskich: Zygmunta III, Jana Kaźmirza, Michała, Augusta II, Augu-
sta III, Stanisława Augusta nam nadane i aprobowane, idziemy wysłani od gro-
mady mil 100, szukając Ciebie Królu abyś nam jako nasz Pan i Ojciec łaskawy, 
prawa i przywileje od królów nadane i aprobowane utwierdzić raczył. Bida nasza, 
ubóstwo i nędza przymusili udać się do Ciebie Panie Nasz i szukać tak daleko 
protekcyi, ponieważ teraźniejsi Amptmani8 już przez egzekucyje uciemiężać nas 
poczynają, synów naszych do służby swej gwałtownie biorą, furaże za dwór za-
kładać rozkazują i przez egzekucyją wymuszają. Oberwarci9 drzewa z barciami 
nasze ścinają i przedają a daninę miodowę [s] oddawać musiemy w całości, przez 
co bardzo pokrzywdzeni jesteśmy. Na potrzeby nasze w borach naszych, na które 
prawa mamy jako bartnicy, zabraniają. Przywilej od królów dawnych nam dany, 
w którym wszelkie powinności opisane [z]najdują się, Amptman Neyman10 nam 
zabrał i oddać nie chce, biją [s. 201] nas nielitościwie, zgoła źle nam jest. Dlatego 
z najpokorniejszą supliką do Ciebie, Królu udajemy się, abyś przez aprobacyją 
przywilejów naszych od ucisku i nakładania na nas nowych powinności zasłonić 
raczył. O tę [s] miłosierdzie my ubodzy poddani swym i naszych gromad imieniem 
dopraszając się nie przestaniemy BOGA prosić o długoletnie życie i szczęśliwe pa-
nowanie jako W[aszej] K[rólewskiej] M[oś]ci Pana Najłaskawszego wierni poddani

Antoni Mątwicki, sędzia bartny
Józef Pogorzelski, szołtys [s] z Olszewki11 bartnik
Antoni Kardasz, bartnik z Rachujki12

Jan Bruzewski z Przysiek13, bartnik u tej gromady starostwa Kurpi prasny-
skich imieniem.

8 Właśc. Amtmann (niem.) — zarządca.
9 Właśc. Oberwärter (niem.) — dowódca wartowników.
10 Pisownia fonetyczna zniekształconego nazwiska niemieckiego Neumann.
11 Olszewka — wieś w gm. Jednorożec.
12 Rachujka (obecnie Raszejka) — wieś w gm. Zaręby.
13 Przysieki (właśc. Budy Przysieki) — wieś w gm. Jednorożec.
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nr 2

b. m. d.
List bartników z powiatu przasnyskiego do króla Prus Fryderyka Wilhelma II.
Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych, Generalne Dyrektorium. Departament 
Prus Nowowschodnich, sygn. II/1336, s. 204–206, j. polski.

[s. 204] Najjaśniejszy Królu Panie Nasz i Ojcze Miłościwy
Wsie Jednoroziec14, Olszewka i Parciaki15, w puszczy starostwa przasnyskie-

go do niegdyś królów polskich należącej, za osobnym przywilejem w miejscu 
mniej użytecznym, piaszczystym i bagnistym prawem bartnym od tychże kró-
lów uprzywilejowanym nadane, swoim kosztem i pracąa wydobyte i założone, 
jako też poniżej na fundamencie tegoż pozwolonego od królów prawa i wsie Że-
lazna16, Poscienie17, Pruskołęka18, Łas19, Rachujka, Połonia20, Małowidz21 i Budy 
Przysieki22 w tejże samej puszczy i ograniczeniu za pozwoleniem królów sposo-
bem bartników swoją pracą wyrumunkowane23, dań miodową do skarbu przed-
tem królów polskich a teraz Waszej Królewskiej Mości jako też i inne podatki 
przynoszące, rekrut [s] chętnie wypełniające, nawet furaż choć z tak biednych 
gruntów, teraz przez rząd postanowionyb i na pieniężny przemieniony, składają-
ce od pierwiastkowej ich lokacyi, tak w zabezpieczeniu prawa im nadanego, jako 
też onegoż potwierdzeniu, tudzież od przemocy possesorów i rządców starostwa 
przasnyskiego też prawa chcących przełamywać od królów niegdyś polskich 
jako to: Jana Kazimierza, Michała, Zygmuntów Augusta i Stanisława Augusta 
zabezpieczane i za każdego panowania potwierdzane zostawały.

Pod ostatnim zaś panowaniem Króla Stanisława Augusta stawszy starostą 
J[aśnie] Wiel[możnego] hrabiego Krasińskiego24 oboźnego wielkiego koronnego, 
w kraju nawet przemożnego dobra wielkie swoje dziedziczne na około tegoż staro-
stwa przasnyskiego i puszczy mającego, który przez rządców swoich nie maj[ą]tek 
skarbu królewskiego, lecz tylko swój własny, nad prawa nasze przez królów na-
dane, przemocą i uciskiem zadaje kary cielesne, tak do odbywania pańszczyzny 
dla siebiec, ręcznej: żęcia zbóż, koszenia łąk, jako też sprzężajnej: zwożenia zbóż 
w snopach z pola, wywożenia nawozów na inne wsie o mil kilka odległe, w których 

14 Jednorożec — wieś gminna w pow. Przasnysz.
15 Parciaki — wieś w gm. Jednorożec.
a Dwa słowa dopisane nad tekstem.
16 Żelazna — wieś w gm. Jednorożec.
17 Pościenie, (właśc. Poścień) — wieś w gm. Zaręby.
18 Pruskołęka — wieś w gm. Zaręby.
19 Łas (właśc. Łaś) — wieś w gm. Rzewnie.
20 Połoń — wieś w gm. Jednorożec.
21 Małowidz — wieś w gm. Jednorożec.
22 Budy Przysieki — wieś w gm. Jednorożec.
23 Wyrumunkowane — posadowione na miejscu po wykarczowanym lesie (od niem. 

räumen — usuwać).
b Słowo dopisane nad tekstem.
24 Kazimierz hr. Krasiński h. Ślepowron (1725–1802), oboźny wielki koronny, poseł na sejmy, 

marszałek sejmowy i trybunalski, starosta przasnyski. Tytuł hrabiowski otrzymał w 1798 r. 
od króla Prus Fryderyka Wilhelma III.

c Trzy słowa dopisane nad tekstem.
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dawniej ludzie gruntowi z ucisku porozchodzili się, grunta onych do dworskich 
poprzyłączawszy, a przez nas oneż obrabiać bez żadnej najmniejszej nadgrody [s] 
gwałtownie poprzymuszał. Dalej dzieci od rodziców na potrzebę innych folwarków 
na służbę za bardzo małe zasługi25, choć rodzicom dla wsparcia ich potrzebne, 
brać kazał, na ostatek do wywożenia zboża w ziarnie swoim kosztem, sprzężajem 
o mil kilkadziesiąt jako to do Królewca, Elbląga i Warszawy odległych, w czasie 
drogi najgorszej, z upadkiem naszym i stratą znaczną inwentarzy samowładnie 
pędzeni i uciemiężeni zostawalim.

[s. 205] Nie mogąc znieść tych ciężarów, jako też i innych uciemiężeń przez 
starostę i jego rządców nie mając mocy i prawa na nas przeciwko prawom przez 
Królów nadanych [ss], nałożonych ile w Rzeczy Pospolitej przymuszeni zostalim, 
rozpocząć z tymże starostą process do Referendaryi Koronnej, w której kom-
missyja na grunt wyznaczena została, lecz przemoc tegoż starosty wszędzie za-
pobieżyć i na tym mocniejsze nas uciemiężenie, gdyż do rozsądzenia tej sprawy 
kommissarzy na stronę swoją swoich krewnych i przyjaznych powyrabiał, z na-
szej zaś strony podanychd kommissarzy podanych nie przyjęto, i owszem kilku 
wpisanych, po promulgowanym tym dekrecie w niedziel kilka wygluzowano26, 
tylko nam odległych, i nieznajomych a staroście interessowanych powpisywano, 
i tak kommissarze ze strony starosty w znacznej liczbie sprowadzeni, przeciwko 
naszym kilkoma większością zdań swoich. To wszystko, co tylko starosta sa-
mowładnie bezprawnie sam popostanawiał i do czego nas poprzymuszał, pełnić 
nam nakazali, podatków różnych naprzyczyniali, i zgoła jaki projekt plenipotent 
starosty podał, przepisali go tylko i za dekret ogłosili, z naszej zaś strony kom-
missarze luboli w małej liczbie, wszelako tegoż ich dekretu nie podpisali.

Lecz jako i reguła Referendaryi Koronnej approbacyją dekretu przez kom-
missarzy ferować mianego przez siebie uczynić ostrzegła, tak też i my włościa-
nie prawem bartnym zaszczyceni jako z wy[...]dąe prawa Królów promulgowane-
mu dekretowi kommissarskiemu skarżylim się, aż też prawie w tym przeciągu 
Rzecz Pospolita Polska wraz z przemocą starosty skończyła się.

Dostawszy się przeto pod słodkie panowanie monarchiczne antecessora27, 
a teraz Waszej Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego, w tym zaufani 
zostawalim, iż zostając pod Jednowładnym Panem przemoc niczyja szkodzić 
nam nie powinna. Jakoż w początkach, do Najjaśniejszej Kamery Płockiej de-
kret przez starostę wyrobiony zaskarżywszy, prawo nasze przez Królów nadane 
obserwowane było, i nad toż prawo nie byliśmy przez rządców i possesorów sta-
rostwa przasnyskiego uciemiężani.

Aliści dalej pierwsi tegoż Amtu28 przasnyskiego offi cyjaliści J[aśnie] Pano-
wie Neyman i Krzosa [?] jak zaświadczają rewersa przez nich dane prawa daw-
nych Królów nam wziąwszy i oneż dotąd przytrzymawszy. Teraźniejszy J[aśnie] 

25 Małe zasługi — bardzo niskie wynagrodzenie.
d Słowo podkreślone.
26 Wygluzować — usunąć z tekstu, wymazać z pisma.
e Część słowa nieczytelna.
27 Antecessor — poprzednik. Mowa o ojcu Fryderyka Wilhelma III, królu Prus Fryderyku Wil-

helmie II (zm. 1797).
28 Amt (niem.) — urząd. Tutaj rozumiany jest urząd gminny.
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Pan Pukrop tegoż Amtu przasnyskiego jak go powszechnie mianują, Hantman29 
i nadal spodziewany tegoż starostwa possesor, ścieląc sobie do ucisku drogę 
podobnież nad prawa nasze dla teraźniejszych possesorów folwarków do Amtu 
przasnyskiego należących dzierżawnych, dopełnienia jak niegdyś starosta sa-
mowładnie narzucił tego wszystkiego, jako to odbywania a na inne wsie o mil 
kilka odległe osobistej i sprzężajnej robocizny, jako też z[e] zbożem w ziarnie da-
lekie podróże, tudzież wybieranie dzieci od rodziców na służbę innych folwarków 
dzierżawcom, za exekucyjami znacznie wybieranemi poniewolnief przymusza 
i uciemięża, ekskurcyjących się względem niemożności [s. 206] dania na służbę 
dzieci ile rodzicom potrzebnych ojców bije i dwóch gospodarzy z[e] wsi Jenerozca 
[s] tenże J[aśnie] Pan Pukrop tak w gębę bił, aż jednemu z nich gębą i nosem 
krew lała się, wójtów zaś pod ares[z]t komendy generała Buss w Przasnyszu ko-
rzystującego [?] oddaje i w tymże trzyma a co jeszcze tym gorsze uciemiężenie 
Olemarku [?] tegoż Starostwa Przasnyskiego, że drzewa wszelkiego gatunku na 
statek gospodarski koniecznie potrzebnego, jako też i do opału mieszkańcom 
w granicach naszych wsiów znajdującego się tudzież zgorzałym30 włościanom 
ze wsi Jednorożca 37 w Pościeniu od ognia piorunowego 5-ma, czego nawet 
dawniej starosta nie bronił, ciąć i używać chociaż za opłatą bronią, siekiry [s] 
zabierają i już przez ten czas krótki więcej do sta talerów temu Olemarkowi [?] 
zapłacić pod exekucyjami wielkiemi musielim, a kiedy jeden gospodarz z[e] wsi 
Żelazna zwanej za ucięcie kijów do zrobienia brony dla siebie do uprawienia roli 
potrzebnej talerów 5 strafowanych31 nie miał zapłacić, kijem bili jako i innych, 
i różnemi sposoby uciemiężają. Innym zaś obywatelom za piniędze [s] drzewo 
w puszczy tejże będące do wyrabiania barci potrzebne, gdyż podatek nadal upa-
dać będzie, przedają i też bory niszczą.

W takowym więc ucisku biedni ludzie zostający, od starosty przez process 
i uciemiężenia różne zniszczeni, teraz znów na nowo gnębieni, nie przewidując 
pomyślniejszego i prędszego śrzodku [s], jak tylko w udaniu się przed oblicze sa-
mego Pana Naszego Miłościwego Waszej Królewskiej Mości, z prośbą jak najpo-
korniejszą iżbyś Wasza Królewska Mość Pan Nasz i Ociec Miłościwy raczył prawa 
nasze dawnie przez królów nadane (które przez ostatnio panującego potwier-
dzone), u nóg Najjaśniejszego Pana w oryginale przez naszych deputowanych 
składamy, podobnież potwierdzić, od ucisku rządców i possesorów folwarcznych 
tegoż starostwa listem glejtowym, czyli żelaznym zwanym zabezpieczyć i nas do 
dalszego rządu i Najwyższej Władzyg Waszej Królewskiej Mości ułożenia w do-
mach spokojnymi zostawić.

Waszej Królewskiej Mości Pana Naszego Miłościwego wierni poddani
Z[e] wsi Jednorożca Antoni Mątwicki włościanin deputowany
Z[e] wsi Olszewki Józef Pogorzelski tejże wsi wójt
Z[e] wsi Rachujki Antoni Kardasz deputowany
Z[e] wsi Bud Przysieków Jan Choynowski

29 Właśc. Hauptmann (niem.) — kapitan.
f Słowo dopisane nad tekstem.
30 To jest tym, których gospodarstwo spłonęło.
31 To jest wyznaczonych jako kara (niem. Strafe) za złamanie zakazu.
g Trzy słowa dopisane nad tekstem.
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Alicja Nowak, Letters from Kurpian forest bee-keepers to the King 
of Prussia from the years 1798–1806

Summary
Two letters of forest bee-keepers from the Przasnysz district to King of Prussia illustrate 

one of the many confl icts that took place between forest bee-keepers of the Kurpiowska 
Forest and Prussian local offi cials. The history of privileges for the forest bee-keepers 
of the royal estates dates back to the Polish king Casimir the Great (1333–1370). Successive 
Polish rulers confi rmed and extended the rights for forest bee-keepers. Royal privileges, 
as well as, a signifi cant isolation of forest settlements, led to the creation of a clear sense 
of separateness of Kurpie residents from other royal subjects. Despite the care and support 
from the king himself, misunderstandings with local authorities on the amount of honey 
impositions and other easements occurred often. One such dispute started back in the times 
of Polish Lithuanian Republic and was continued after the partitions of the Republic when 
Kurpie came under the rule of King of Prussia. Situation of forest bee-keepers became 
particularly diffi cult because at the same time apart from oppressive attitude of the local 
district governor, the policy of the state underwent a radical change and the economic 
situation downturn badly shaken the forest production. Appeals to the royal justice had 
not brought results that were expected by forest bee-keepers.

Słowa kluczowe: bartnictwo, Kurpie, Prusy
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