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Kallus z Bytomia — sekretarz książęcy

W  1983 roku ukazała się publikacja B. Trelińskiej, pośw ięcona p racy  kancelarii 
książąt cieszyńskich w latach 1290— 1573.*.

Pośród wielu urzędników  książęcych au to rka wym ienia m iędzy innym i: i n o ta 
riusza Stanisław a A braham a z R ybnika, działającego n a  dw orze cieszyńskim 
w latach 1454— 14602 oraz M acieja K allusa z Bytom ia, sekretarza książęcego. 
U ważam , iż w arto bliżej przyglądnąć się pracy kancelaryjnej tego urzędnika, 
pojawiającego się w m ateriałach źródłowych w ła tach dziewięćdziesiątych XVI 
stulecia oraz w pierwszym dwudziestoleciu XV II stulecia.3

A nalizując pracę kancelaryjną M acieja K allusa m usim y odpow iedzieć n a  kilka 
pytań:
—  D la czyjej pracow ał kancelarii i skąd pochodził?
—  W  jakim  charakterze pojawił się n a  dokum entach?
—  Jako  sekretarz, w jakim  języku wygotowywał dokum enty?
—  Czy był w tym czasie jedynym  sekretarzem  kancelarii, a  jeśli nie to  z jakiego 

stanu wywodzili się pozostali pracownicy kancelarii?
Z  zachowanych dokum entów  wiemy, że M aciej K allus pochodził z B ytom ia4, 

a  pracow ał wyłącznie w kancelarii księcia cieszyńskiego A dam a W acław a.5 
W ywodził się ze stanu mieszczańskiego, o czym świadczy często pojaw iający się 
w źródłach, przed jego nazwiskiem predykat „slavutny” .6 K allus pojaw iał się 
w nich zawsze jak o  świadek i sekretarz.7

W  owych czasach praca sekretarza była bardzo  w ażną funkcją, ponieważ 
odpow iadał za sporządzenie i wystawienie dokum entu .8 W spom inają o tym 
m ateriały źródłowe między innym i z 30 XVII 1594 roku , kiedy to  książę cieszyński 
A dam  W acław postwierdził stanom  cieszyńskim przywileje i p raw o  ziemskie9, inny 
z 23 III 1600 roku gdzie książę A dam  W acław w raz z m ałżonką potwierdzili 
mieszczanom Skoczowa przywileje nadane przez swych poprzedników .10 D okum e
nty  te kończyły się zwrotem, „M athiass K alus z Bythomie, sekretarz nass, kterem u 
tento  list porutzen byl.” 11 

Należy podkreślić, że wszystkie dokum enty  w ygotow yw ał w języku cze
skim .12
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N a dokum etach z pierwszego dziesięciolecia X V II wieku, obok K allusa13, 
ojawiają się inni pracownicy kancelarii. W śród nich w ym ienim y A ndrzeja 

pazura . W iemy o nim, że podobnie jak  Kallus, wywodził się ze stanu m ieszczań
skiego. Jeszcze w końcu la t dwudziestych XV II wieku pracow ał w kancelarii 
księżnej Elżbiety Lukrecji.15

Na uwagę zasługuje fakt, że K allus był n iejednokrotnie nieobecny n a  niektórych 
dokumentach. T aką  sytuację widzimy między innym i w akcie datow anym  n a  
3X 1615 roku, gdzie A dam  W acław rozgraniczył swoje ustrońskie posiadłości od 
dóbr A dam a G oczałkow skiego z G oczałkow ic.16 N ie m a go rów nież wym ienionego 
w dokumencie z 16 IX  1616 roku, w którym  A dam  W acław  zezwolił Róży 
Mleczkowej czerpać drew no z lasu koło U stron ia .17

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenie należy stwierdzić, że K allus, k tóry  
posiadał dużą wiedzę i doświadczenia w pracy kancelaryjnej, m im o — ja k  wolno 
sądzić —  nie ukończył uniwersytetu, był jednym  z najciekawszych pracow ników  
kancelarii książąt cieszyńskich w czasach wczesnonow ożytnych. W nosim y n a  tej 
podstawie, że istnieje po trzeba kontynuacji badań  nad  kancelarią książąt cieszyńs
kich, zainicjowanych ongiś przez B. Trelińską. Był związany z księciem Adam em  
Wacławem18 przez większy okres swojego życia i z pew nością cieszył się zaufaniem  
księcia cieszyńskiego.
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