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I N M E M O R I A M
Adam Heymowski 

(9 II 1926 — 8 III 1995)

Pół wieku, a więc całe dojrzałe życie spędził w Szewcji i na polu zawodowym tam 
osiągnął wszystko. Historyk, socjolog, bibliotekarz, heraldyk, bibliofil — we 

wszystkich tych dziedzinach uzyskał najwyższą międzynarodową pozycję. Ale tysiące 
więzi łączyło Go przede wszystkim z Polską i tu zawsze czuł się najlepiej. Był 
w stałym kontakcie z placówkami naukowymi i kulturalnymi w kraju, tu ogłosił wiele 
swych prac, tu miał najszersze grono znajo
mych i przyjaciół.

Adam Heymowski był najgłębiej przepojony 
polskością. Przywiązanie do tradycji wyniósł 
z patriotycznego domu polskiego. Urodzony 
w Poznaniu, był synem Stanisława Heymow- 
skiego, znanego adwokata, po latach odważne
go obrońcy robotników w procesach po wyda
rzeniach czerwcowych 1956 roku, i Anny 
z Chrzanowskich. To ojciec zadecydował o wy- 
jeździe Adama do Szwecji wkrótce po zakończe
niu wojny, jeszcze legalnie — do pracy w Am
basadzie RP w Sztokholmie. Przedtem były 
dobre szkoły w Poznaniu, przerwane wrze
śniem 1939 roku, a za okupacji oficjalnie nau
ka rysunku i rzemiosł artystycznych, w rzeczy
w istości zaś tajne komplety gim nazjalne 
i matura w Krakowie, mieście które rozbudziło 
Jego wrażliwość historyczną i zamiłowania he
raldyczne. Była też krakowska konspiracja 
i zaprzysiężenie, a po „wsypie” w  1944 roku 
ucieczka do Warszawy, udział w  Powstaniu, 
wyjście z miasta i tułaczka po Polsce.

Potem była już niełatwa adaptacja do życia 
w obcym kraju, wszechstronne studia humanistyczne na uniwersytecie w Uppsali 
i świetna kariera bibliotekarska. W  1957 roku rozpoczął pracę w  Bibliotece Królew
skiej w  Sztokholmie, gdzie był kustoszem zbiorów, zawiadywał też kolekcją heraldycz
ną Arvida Berghmana, jednym z najlepszych tego rodzaju księgozbiorów na świecie. 
Był następnie dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w  Sztokholmie, którą zorganizo
wał od podstaw w jej nowej siedzibie. W  1979 roku został dyrektorem zamkowej 
Biblioteki Bernadotte’ow i na tym stanowisku odnalazł właściwe swe powołanie. 
Przetworzył tę bibliotekę w  nowoczesną placówkę, dostępną również do zwiedzania 
i użytku, uporządkował nietknięte jej działy (ikonografię i zbiór fotografii). Stał się 
zaufanym doradcą dworu w sprawach nie tylko książki, ale też historii, genealogii 
i heraldyki oraz szerzej — kultury i sztuki. Przed wejściem w służbę królewską jako 
ekspert UNESCO do spraw bibliotecznych organizował bibliotekę narodową w  stolicy
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2 Adam Heymowski

Mauretanii Nuakszott, jeździł w  misjach bibliotecznych do Jugosławii i na Bliski 
Wschód, w krajach północnej Afryki inwentaryzował rękopisy arabskie.

Na wszystkich tych stanowiskach i placówkach zaznaczył swą silną osobowość, 
wnosząc w działania wiele inwencji, rozmachu i polotu. Był człowiekiem licznych 
uzdolnień — literackich, językowych, plastycznych. Zadziwiał wszechstronną erudyc
ją, pojemną pamięcią, żywością umysłu i rozległością patrzenia. Imponował wytrwa
łością i skutecznością w pracy badawczej, wydawniczej i organizacyjnej. Miał przy tym 
wielką żywotność i pasję życia, ciekawość świata i ludzi, których bez względu na 
narodowość jednał swym bezpośrednim stosunkiem, uczynnością i poczuciem humoru.

Od początku angażował się w  życie naukowe i społeczne polskiej emigracji, ale 
programowo stronił od polityki. Brał udział w Kongresie Nauki Polskiej na Obczyźnie 
w 1986 roku, był wieloletnim prezesem szwedzkiej sekcji Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

W  obszarze Jego zainteresowań naukowych czołowe miejsce zajmowała heraldyka, 
głównie polska. Pojmował ją  jako ważny element historii społecznej i dziejów kultury. 
Poświęcił jej wiele wnikliwych i odkrywczych studiów, pisanych po polsku i w obcych 
językach, przysporzył też nauce kilka nie znanych dotąd źródeł o podstawoym znacze
niu dla dalszych badań. Jego zasługą jest opublikowanie partii herbów polskich 
w  średniowiecznych herbarzach zachodnich (Codex Bergshammar, armoriały Lynce- 
nich i Bellenville) oraz herbarza Inflant polskich z końca XVIII wieku. Pisał o klejno
tach polskich herbów rycerskich, o rodach herbowych i zależnościach między niektó
rymi średniowiecznymi herbami rodowymi, o herbach rycerstwa polskiego w obcych 
herbarzach końca XIV i XV wieku, o udostojnieniach herbów polskich przez cesarzy 
i herbów obcych przez królów polskich, o polskich zabytkach herbowych w Szwecji,
0 związkach genealogicznych między Polską i Portugalią, o wpływach heraldyki wę
gierskiej na polską, o Orle Białym i herbie Snopek Wazów, o własnym herbie Samson 
oraz o herbach Grzymała i Kot Morski. Wiele z tych prac prezentował jako referaty na 
międzynarodowych kongresach genealogii i heraldyki, w  których uczestniczył od 1960 
roku, oraz na kolokwiach i sympozjach heraldycznych. Swymi wystąpieniami wpro
wadził heraldykę polską do nauki światowej. W  Międzynarodowej Akademii Heraldyki, 
której był członkiem od 1965 roku i od kilkunastu lat jej radcą, reprezentował Polskę, 
co stale z naciskiem podkreślał.

Dużą zasługą Adama Heymowskiego było podjęcie problemu polskiej terminologii 
heraldycznej. Próbował ją  uporządkować i stale doskonaląc stworzyć zręby pod jej 
systematyczny wykład. We wszystkich swych pracach dawał przykłady poprawnego 
blazonowania herbów. Jego propozycje terminologiczne cechuje konsekwencja i pros
tota oraz zwięzłość i jednoznaczność terminów, znajdujących odpowiedniki w wy
kształconej terminologii heraldycznej krajów zachodnich. Nie zdążył doprowadzić do 
końca prawie gotowego w maszynopisie popularnego polskiego słownika heraldyczne
go wraz ze zwięzłym wykładem zasad heraldyki i tablicami poglądowymi.

Od lat gromadził materiały do pełnej polskiej roli herbowej, czyli korpusu herbów 
polskich i w  Polsce używanych od średniowiecza do końca XIX wieku. Powstała w ten 
sposób licząca wiele tysięcy pozycji kartoteka herbów z reprodukcjami ich rysunków
1 referencjami źródłowymi. Ostatnią Jego pracą był, ledwie zaczęty, wstęp do polskiej 
roli herbowej, czy raczej zarys jej koncepcji, w którym pragnął wyłożyć podstawy 
systematyki i zasady układu tego zespołu herbów.

Jak mało kto „czuł” i rozumiał heraldykę, wszystkie zasady rządzące znakiem 
herbowym, i z wiedzy tej potrafił robić praktyczny użytek rysując i projektując herby. 
Opracował projekt herbu Prezydenta Lecha Wałęsy jako kawalera Orderu Serafinów. 
Tarcza z tym herbem według dawnego zwyczaju zostanie zawieszona w kościele na 
Riddarholmen, czyli na Ostrowiu Rycerskim w Sztokholmie.

Wybornie znał genealogie rodzin szlacheckich polskich i obcych, zwłaszcza 
szwedzkich, ale wiedzę tę nabył nie ze snobizmu, który był mu obcy. Wykorzystywał 
ją  w rozwiązywaniu zawiłych nieraz problemów genealogicznych i heraldycznych, 
które Mu powierzano, m.in. jako ekspertowi Komisji Badawczej Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich.
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In memoriam 3

Od początku wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego założonego w 1963 roku 
przez Szymona Konarskiego w Paryżu cennego wydawnictwa „Materiały do biografii, 
genealogii i heraldyki polskiej”. Na jego łamach ogłosił cytowany już Herbarz Inflant 
polskich oraz dwa cenne przyczynki heraldyczne. Po śmierci Konarskiego, od tomu 
VII/VIII (1985), objął redakcję naukową tego wydawnictwa; w  tomie IX (1987) przygo
tował do druku i uzupełnił regesty przywilejów nobilitacji w  opracowaniu Zygmunta 
Wdowiszewskiego. W ostatnich tygodniach życia przygotowywał do druku ostatni, 
mający zakończyć wydawanie .Materiałów” tom X  tego wydawnictwa, który miał się 
ukazać w Polsce. Uczynimy wszystko, aby ten tom został wydany.

Znaczący jest też wkład Adama Heymowskiego w  naukę szwedzką. Jego rozprawa 
habilitacyjna o szwedzkich ludziach luźnych i Cyganach (Swedish „Tavellers” and 
thetrAncestry, Uppsala 1969) stanowi nowatorskie w socjologii ujęcie problemu rodzin 
mniejszości etnicznej w oparciu o metody genealogiczne. Kilka publikacji poświęcił 
heraldyce szwedzkiej, w tym dynastycznej. Był sekretarzem, a ostatnio wiceprzewod
niczącym Szwedzkiego Komitetu Genealogii i Heraldyki.

W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju rodzimej heraldyki Polskie Towarzystwo 
Heraldyczne w 1991 roku nadało Mu godność członka honorowego. Dziękując za to 
wyróżnienie publicznie oświadczył, że swój bogaty, specjalistyczny księgozbiór oraz 
wszystkie materiały i zbiory heraldyczne, z bezcenną polską rolą herbową, przekaże 
Towarzystwu. Tu należy dodać, że idea reaktywowania Towarzystwa narodziła się 
w 1987 roku na przyjacielskim spotkaniu jakie urządził z okazji swego pobytu w War
szawie. Był członkiem-założycielem Towarzystwa, żywo interesował się jego pracami 
i brał w nich aktywny udział. Kilkakrotnie uczestniczył w  zebraniach naukowych 
Towarzystwa w Warszawie, wygłaszał też referaty, ostatni w  grudniu 1993 roku. Nie 
doczekał dwóch imprez organizowanych przez Towarzystwo w tym roku: wystawy 
700-lecia Orła Białego na Zamku Królewskim w Warszawie (zdołał jednak na nią 
wypożyczyć cenny herbarz z 1571 r. ze zbiorów Biblioteki Bernadotte’ow) i towarzy
szącej jej sesji naukowej oraz IX międzynarodowego kolokwium Międzynarodowej 
Akademii Heraldyki w Krakowie, na które zgłosił swe wystąpienie.

Pozycja jaką Adam Heymowski zajmował w  Szwecji w połączeniu z Jego głębokim 
zaangażowaniem w sprawy polskie, Jego otwarta postawa wobec ludzi, sprawiały, że 
stał się nieformalnym wprawdzie, lecz niekwestionowanym ambasadorem polskiej 
nauki i kultury w Szwecji. Przez Jego gabinet na Zamku Królewskim w Sztokholmie 
przewinęły się oficjalnie i częściej prywatnie setki uczonych, twórców, polityków, 
działaczy opozycji i innych przybyszów z Polski. Ostatnio wiele uczynił dla zbliżenia 
polsko-szwedzkiego, współpracując z Ambasadą RP i Insytutem Kultury Polskiej 
w Sztokholmie.

Działalność na tak wielu polach przyniosła Mu wiele dowodów uznania i kilka 
odznaczeń, z których najwyżej cenił Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
przyznany przez Prezydenta RP na Obczyźnie. Był Komandorem Orderu Pro Merito 
Melitensi, Komandorem z gwiazdą Konstantyniańskiego Orderu Św. Jerzego, posiadał 
też inne odznaczenia.

Zmarł nagle w  Sztokholmie w  przedwiosenne marcowe południe, do końca czynny 
i zaangażowany, również w sprawy polskie. Uroczysta Msza Święta żałobna w kaplicy 
na Zamku Królewskim w Sztokholmie zgromadziła kilkaset osób — Polaków i Szwe
dów, głęboko przejętych Jego odejściem. Został pochowany na cmentarzu Skogskyr- 
kogärden obok grobu swej Matki.

Rozmiar straty jaką z Jego odejściem ponosi polska obecność w  Szwecji jest trudny 
do wyobrażenia. Niezastąpiona jest też strata jaką z odejściem Adama Heymowskiego 
doznała polska nauka. W Jego i naszej umiłowanej dyscyplinie — heraldyce jest to 
strata największa.

Stefan K. Kuczyński
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4 Adam Heymowski

Bibliografia prac Adam a Heym owskiego za lata 1954-1994*
(opracował Stefan K. Kuczyński):

I. Wydawnictwa zwarte, rozprawy, artykuły, sprawozdania, recenzje:
1. Svenska samhällets syndabock [Kozioł ofiarny społeczeństwa szwedzkiego],„Libe

ral debatt”, 1954, s. 133-138.
2. Om „tattare” och „resande”. Licentiatavhandling [O „tattare” i „podróżujących”. 

Praca dyplomowa]. Uppsala 1955, tekst powielany, ss. 166.
3. Karl X  Gustav och den polska historieskrivningen [Karol X  Gustaw i polska 

historiografia],„Karolińska förbundet ärsbok”, 1957, s. 31-44.
4. Polacy w  Szwecji. Poles in Sweden, „Rocznik Polonii”, 1958-1959, Londyn 1958, 

s. 142-148.
5. Kafka i Kraków [Kafka w  Krakowie],,Korisont”, 1962, s. 8-10.
6. Quelques remarques sur l’heraldique polonaise, [w:] Emblemes, totems, blasons. 

[Exposition au] Musće Guimet, mars-juin 1964, Paris 1964, s. 115-117.
7. Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket [Zbiory heraldyczne 

Arvida Berghmana w  Bibliotece Królewskiej],,Biblis”, 1963-1964, s. 169-190, il.
8. Polish arms in medieval armorials,„The Coat of Arms”, vol. 8 (1964), s. 57-61.
9. Herbarz Inflant Polskich z 1788 roku. Opracował oraz wstępem zaopatrzył... 

[Resume:] L’armorial de la noblesse de la Livonie Polonaise en 1788. [Summaiy:] The 
armorial of the nobility of Polish Livonia in 1788,„Materiały do biografii, genealogii 
i heraldyki polskiej”, t. 2 (Buenos Aires — Paryż 1964), s. 9-58.

10. Som UNESCO-expert i Mauretanien [Jako ekspert UNESCO w Mauretanii], „Tid- 
skrift för dokumentation”, arg. 21 (1965):1, s. 4.

11. Mauritanie. Organisation de la Bibliotheque nationale de Mauritanie, Nouak
chott (septembre 1964 — fevrier 1965). Paris 1965, ss. 15 + 5, bil. 1-2. (UNESCO. 
Programme elargi d’assistance technique).

12. Heraldry in Central Europe,„European Bulletin and Press”, [London], 1965 
Dec.-1966 Jan.-March, s. 12; 1966 May-Aug., s. 14.

13. L’organisation de la Bibliotheque nationale de Mauritanie ä Nouakchott,.Bulle
tin de l’UNESCO ä l’intention des bibliotheques”, vol. 20 (1966), s. 106-107.

14. Organizing the National Library of Mauretania in Nouakchott, „UNESCO Bulletin 
for Libraries”, vol. 20 (1966), s. 98-99.

15. De resande [Podróżujący],„Ord och bild”, 1966, s. 231-234.
16. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar. [Resume:] Les blasons 

polonais dans rarmorial Bergshammar, .Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 12
(1967) , s. 74-111, pl. I-XXIV.

17. Tattare, [w:] Bonniers lexikon, Bd 14, Stockholm 1966, szp. 155-156.
18. (Rec.) Szabolcs de Vajay, L’heraldique, image de la psychologie sociale, „Heral- 

disk tidsskrift”, nr 16 (1967), s. 281-283, il.
19. [Rec.] Tatere og rejsende. By Anders Enevig, Kobenhavn 1965,„Journal of the 

Gypsy Lore Society”, 3rd ser., vol. 47 (1968), s. 56-59.
20. Les blasosns de la chevalerie de Boheme dans 1’armorial Bergshammar. Travail 

d’admission ä l’Academie internationale d’heraldique, „Archivum heraldicum”, 81
(1968) , s. 18-24, il.

21. Institutionstjänsten och kurslitteraturen [Służba instytucjonalna i kurs litera
tury], „Notiser frän riksbibliotekarien”, arg. 1 (1968), s. 8-10.

22. Pa heraldikermóte i Bern [Na spotkaniu heraldyków w  Bernie],,Notiser frän 
riksbibliotekarien”, arg. 2 (1968): 1/2, s. 16-19.

23. Swedish „travellers” and their ancestry. A  social isolate or an ethnic minority 
(Studia sociologica Upsaliensia, 5). Uppsala 1969, ss. 227.

* Niniejsza bibliografia została oparta na niepełnej autobibliografii Adama Heymowskiego, uzupełnionej 
i poprawionej w  opisach. Tytuły prac w  języku szwedzkim zostały przetłumaczone na język polski.
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Bibliografia 5

24. En Wrangelsk anvapentavla [Tablica genealogiczna z herbem Wranglów]. [Resu
me:] Tableau genealogique avec les armoiries des Wrangel, .Livrustkammaren”, vol. 11 
(1970): 1/2, s. 1-12, il.

25. En bibliografisk hjälpreda för kurslitteratursökande [Pomoc bibliograficzna dla 
kandydatów na kurs literatury], „Meddelanden frän universitetsförvaltningen”, 
1970:4, s. 19-20.

26. Stockholms universitet inför flyttningen tili Frescati [Uniwersytet sztokholmski 
przenosi się na Frescati], „Notiser frän riksbibliotekarien”, arg. 3 (1970): 1/2, s. 24-26.

27. Svärdets folk och bokens folk [Lud miecza i lud księgi (O Mauretanii)], ,Svenska 
Dagbladet”, 30 IX 1970.

28. [Współautor: Birgitta Janson] Visst finns det bócker ute i Frescati [Oczywiście 
są książki na Frescati (Nowy budynek Uniwersytetu w Sztokholmie)], „Gaudeamus”, 
1970:19, s. 2.

29. Les cimiers medievaux polonais, [w:] Recueil du IXе Congres international des 
Sciences genealogique et heraldique, Beme 1968. Neuchätel 1971, s. 131-141, il.

30. Mauretaniens nationalbiblioteket-värdare av landete lärda och literrerära tra- 
ditioner [Biblioteka narodowa Mauretanii — opiekunka uczonej i literackiej tradycji 
kraju], [w:] Bibliotek och historia. FestskrifttillUnoWillers. Stockholm 1971, s. 137-143.

31. Les armes au Samson en Pologne et en Hongrie, [w:] Melanges offerts ä Szabolcs 
de Vajay... Braga 1971, s. 315-320, pl. XXV-XXXII.

32. Les armoiries polonaises augmentees par les empereurs avant 1772, [w:] 
Genealogia et heraldica. 10. Internationaler Kongress für genealogische und heraldi
sche Wissenschaften. Wien, 14.-19. September 1970. Kongressberichte, Bd 2. Wien 
1972, s. 493-507, il.

33. Mauritanie. Organisation de la Bibliotheque nationale de Mauritanie ä Nouak
chott. Deuxieme mission, fevrier— juillet 1971. Paris 1972, ss. 8, bil. 1-5. (UNESCO).

34. La genealogie au Service de la bibliographie. Familles lettrees de Mauritanie et 
le premier catalogue de manuscrits arabes par des auteurs mauritaniens, [w:] Otium 
et negotium. Studies in onomatology and libraiy science presented to Olof von 
Feilitzen. (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis, 16.) Stockholm 1973, s. 129-141.

35. Les armoiries etrangeres augmentees en Pologne, [w:] Recueil du I I е Congres 
international des Sciences genealogique et heraldique, Liege 29 mai-2 juin 1972. 
Bruxelles 1973, s. 275-281, il.

36. Lokalprogram för huvudbiblioteket i Frescati [Program pomieszczeń dla głównej 
biblioteki uniwersyteckiej we Frescati], FBR aktuellt, arg. 1 (1973): 1/2, s. 5-10, il.

37. Heraldisk-genealogiska kommentarer till biskop Gniewosz’ gobeläng [Heraldycz- 
no-genealogiczne komentarze dotyczące gobelinu biskupa Gniewosza (w Skokloster)] 
(z ekskursem Äke Meyersona), „Livrustkammaren”, vol. 13 (1973), s. 157-162, il.

38. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour l’annee 1972, .Archi
vum heraldicum”, 86 (1972), s. 32, il.

39. Herby fundatorów w  kościele pobernardyńskim w Ostrzeszowie. (Resume:) Les 
armoiries de fondateurs dans l’ancienne eglise des bernardins ä Ostrzeszów. [Sum- 
mary:] The founder coats of arms in the former Bernardine church in Ostrzeszów, 
.Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 6 (Buenos Aires — Paryż 
1974), s. 149-157, il.

40. Polski gobelin herbowy na zamku szwedzkim. [Resume:] Une tapisserie aux 
armes ancestrales dans un chäteau suedois. [Summary:] A  Polish armorial tapestry 
in a Swedish castle, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 6 (Buenos 
Aires — Paryż 1974), s. 143-147, il.

41. Social stratification in Mauretania, [w:] Miscellanea sociologica. Festskrift tillägnad 
Birger Lindskog vid hans 60-arsdag. Uppsala 1974, s. 81-88.

42. Lettres de noblesse accordees ä des Suisses par des rois de Pologne, Archives 
heraldiques suisses”, 89 (1974), s. 13-35.

43. Som Unesco-konsult i Mellersta Ostern [Jako konsultant UNESCO na Środko
wym Wschodzie], „Notiser frän riksbibliotekarien”, arg. 8 (1975), s. 4-8.
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44. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour l’annee 1974 (Stockholm 
22/5 1974),,Archivum heraldicum”, 88 (1974), s. 63, il.

45. Varför stämplas vi fortfarande som tattare? (Forskarens syn) [Dlaczego określają 
nas dalej jako „tattare”? Punkt widzenia badacza], Jnvandrare och minoriteter”, 3 (1976), 
s. 57-59.

46. [Współautor: David Schwarz] Invandrar och minoritetslitteratur, „Biblioteksbla- 
det”, 61 (1976), s. 242. [Ten sam artykuł anonimowo: Invandrare och minoriteter: 
(Literatura dotycząca imigrantów i mniejszości narodowych)], Jnvandrare och mino
riteter”, 3 (1976), s. 50-51.

47. Finlands kommunfórbund belónat for heraldisk insats [Fiński Związek Gmin 
nagrodzony za swój wkład w  heraldykę],„Kommunal tidskrift”, 10 (1977), s. 23.

48. Mauritanie: Renforcement de la Bibliotheque nationale: resultats et recommen- 
dations du projet. Paris 1977, ss. 12.

49. Mauritanie: Organisation de la Bibliotheque nationale de Mauritanie ä Nouak
chott: troisieme mission (juin 1975 — mai 1967). Paris 1977, ss. 20 + annexe 1-9. 
(UNESCO).

50. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour l’annee 1976 (Helsinki, 
10/12 1976), .Archivum heraldicum”, 91 (1977), s. 62-63.

51. [Przedmowa:] Svensk rommani, upptecknat av Roger Johansson, med etymolo- 
giska kommentarer av Gösta Bergman och Erik Ljungberg [Szwedzkie narzecze 
romańskie notowane przez Rogera Johanssona, z komentarzami etymotogicznymi Gósty 
Bergmana i Erika Ljungberga]. Uppsala 1977, s. 5-10. (Acta Academiae regiae Gustavi 
Adolphi, 55.)

52. Brisure ou affinitć fortuite? Similaritćs entre certains „blasons de souche” 
polonais, [w:] 12. Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissen
schaften, München 1974. Kongressbericht, Bd H[eraldik]. Stuttgart 1978, s. 105-117, il.

53. [Współautor: W. Fishwick] Yugoslavia: development of the University of Banja 
Luka. Paris 1978, ss. 20 (UNESCO).

54. (Rapport concernant le projet Fontes Historiae Africanae: Mauritanie/Maurita- 
nia, ,Rotes Historiae Africanae”. Bulletin d’information /Information bulletin, 4, Le 
Caire/Cairo 1978, s. 41.

55. Principal West European armorial sources of Polish heraldry, [w:] XIII Inter
national Congress of Genealogie and Heraldic Sciences, [London] 31 August — 
7 September, 1976: Proceedings. [London 1979], s. 44-45.

56. [Współprac.] Documentation in developing countries: what help does the 
researcher need and what help сап the librarian or documentalist give? Group 
discussion and recommendations: 1. Acquisition problems, [w:] U-landsdokumenta- 
tion i Norden/ Documentation on developing countiies in Nordic research libraries. 
Arhus 1980, s. 136, 149-151.

57. Bernadottebiblioteket, [w:] Liten biblioteksguide för deltagare i 14:e Nordiska 
bibliotekariemötet [Biblioteka Barnadotte’ow. Mały przewodnik biblioteczny dla 
uczestników 14 zjazdu bibliotekarzy krajów nordyckich]. Stockholm 1980, s. 7-8.

58. [Współautor: Ulla Landergren], Frän Vasa tili Bernadotte: fern svenska dynastier 
[Od Wazów do Bernadotte’öw: pięć szwedzkich dynastii]. Stockholm 1981, ss. 32, il.

59. Uno Willers in memorian, .Archivum heraldicum”, 94 (1980), s. 46-47, il.
60. League of Arab States: The choice and layout of temporaiy premises for the Arab 

League Documentation Centre (ALDOC), 26 December 1980 — 8 January 1981. Paris 
1981 (UNESCO).

61. National Library of Saudi Arabia, Riyadh: a function programme. — Dar al-kutub 
al-wataniya bi al-Riyad... Stockholm 1981, ss. 21 + 23.

62. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour Гаппее 1980 (Budapest 
28/4 1981), .Archivum heraldicum”, 95 (1981), s. 64.

63. En samkatalog över Mauretaniens arabiska handskrifter — ett första försök. 
(Summary:) A  union catalogue of Arabie manuscripts of Mauritania, „Tidskrift för 
dokumentation / The Nordic journal of documentation”, vol. 37 (1981), s. 115-118.
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64. [Współautor: Stefan K. Kuczyński] Simon Jaxa-Konarski in memoriam, .Archi
vum heraldicum”, 96 (1982), s. 24-25, il.

65. Gunnar Scheffer in memoriam, .Archivum heraldicum”, 96 (1982), s. 25-26, il.
66. The Hedensberg armorial, [w:] Genealogica & Heraldica: Report of the 14th 

International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Copenhagen, 25-29 
August, 1980. Copenhagen 1982, s. 121-135, il.

67. Vad menar Sivar Arner? [Co ma na myśli Sivar Arner (o gen. W. Jaruzelskim)], 
,Svenska Dagbladet”, 4 VI 1982.

68. „Smickrande” [„Schlebiając” (o gen. W. Jaruzelskim)], „Svenska Dagbladet” , 
6 VII 1982.

69. Motständets museum [Muzeum oporu (O Muzeum Polskim w Rapperswilu)], 
„Dagens Nyheter”, 19 IX 1982.

70. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour Гаппёе 1982,,Archi
vum heraldicum”, 96 (1982), s. 64.

71. La Bibliotheque Bernadotte au Palais royal de Stockholm, .Bulletin du biblio
phile” [Paris], 1982, n° 4, s. 510-527, ü.

72. En bortglömd religiös sekt [Zapomniana sekta religijna]. [Rec.] Szyszman Simon, 
Le karaisme: ses doctrines et son histoire. Paris 1980, „Historisk tidskrift”, 102 (1982), 
s. 104-107.

73. Generalen och hans vapen [Generał i jego herb (o herbie Jaruzelskich Ślepo- 
wron)], .Beraldisk tidsskrift”, t. 5 (1983): nr 48, s. 374-375.

74. [Współautor: Carl-Fredrik Palmstierna] Bernadotternas bibliotek pä Stoc
kholms slott (Biblioteka Bernadotte’ow na Zamku Sztokholmskim), [w:] Bland bócker 
och människor. Festskrift till Wilhelm Odelberg pä hans 65-ärsdag. Stockholm 1983, 
s. 107-109.

75. [Rec.] Raneke Jan, Svenska medeltidsvapen, 2 vol., ss. 1024. Bodafors 1982, 
.Archivum heraldicum” 97 (1983), s. 61.

76. En Habsburgsk bröllopsvapenbok frän 1571 i Bernadottebiblioteket [Habsbur
ski herbarz weselny z 1571 r. w Bibliotece Bernadotte’ow], [w:] Heraldik i Norden. 
Kobenhavn 1984, s. 245-250, il.

77. Les Chevaliers polonais de l’epoque de Louis le Grand reprćsentes dans 1’Armo- 
rial Bellenville, [w:] Louis the Great, King of Hungaiy and of Poland. A  memoriał 
volume on the occasion of the sixth centennial of his death. Pittsburgh, Pa, 1985, 
s. 155-174, il.

78. Reliures armoriees polonaises de l’epoque des Jagelion et des Wasa dans les 
collections suedoises, [w:] [Recueil du] VIIIе Congres international des bibliophiles, 
Varsovie, 23-29 juillet 1973. Varsovie 1985, s. 149-162, il

79. L’heraldique du Nord europeen, [Rec.] Heraldik i Norden, 1984, .Archivum 
heraldicum”, 99 (1985), s. 58.

80. La bibliotheque dite de Vasa: le destin remarquable d’une Collection royale, 
.Bulletin du bibliophile” [Paris], 1985, n° 2, s. 151-157, il.

81. Un document de conflrmation de hidalguia de Гаппее 1583 dans la Bibliotheque 
Bernadotte ä Stockholm, [w:] XV Congreso internacional de las ciencias genealogica 
у heräldica, Madrid 19-25 septiembre 1982. Comunicaciones. Madrid 1985, s. 225- 
227, il.

82. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour Гаппёе 1984, .Archi
vum heraldicum”, 99 (1985), s. 32, il.

83. ,5wedish” nobility created by John II Casimir, the last Polish King of the Vasa 
dynasty, [w:] Genealogia et heraldica. Recueil du XVIе Congres international des 
Sciences genealogique et heraldique, Helsinki 1984. Helsinki 1986, s. 348-352, il.

84. Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich recte Lyncenich. [Resume:] Les 
blasons polonais dans l’armorial Gymnich recte Lyncenich, .Studia Źródłoznawcze. 
Commentationes”, t. 29 (1985), s. 96-124, il.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



8 Adam Heymowski

85. Rycerstwo polskie w zachodnich herbarzach XIV i XV wieku, [w:] Polskie więzi 
kulturowe na obczyźnie, pod red. M. Paszkiewicza (Prace Kongresu kultury polskiej). 
Londyn 1986, s. 28-36.

86. Herb Wazów: od pióropusza przez faszynę do snopka, .Kronika zamkowa” 
(Warszawa], 1987: nr 3, s. 3-9, il.

87. [Rec.] Łojko Jerzy, Średniowieczne herby polskie. Poznań 1985, .Archivum 
heraldicum”, 101 (1987), s. 57-58, il.

88. Proces-verbal de la remise du prix Arvid Berghman pour Гаппёе 1986 
(Stockholm, 1/6 1987), .Archives heraldiques suisses & Archivum heraldicum”, 102 
(1988), s. 32.

89. L’Aigle Blanc de Pologne comme symbole d’Etat, [w:] Staaten, Wappen, Dyna
stien. XVIII. Internationaler Kongress für Genealogie und Heraldik in Innsbruck 
vom 5. bis 9. September 1988. (Kongressbericht). Innsbruck 1988, s. 289-296 
(„Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs”, N. F., Bd 18).

90. Herby królowej Konstancji: próba blazonowania po polsku, [w:] Podług nieba 
i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Ada
mowi Miłobędzkiemu. Warszawa 1988, s. 598-605, il.

91. Proces-verbal de la remise du Prix Arvid Berghman pour Гаппёе 1988 (Stockholm, 
20/5 1988),,Archives heraldiques suisses & Archivum heraldicum”, 103 (1989), s. 44.

92. Liens entre la chevalerie, la noblesse et les maisons regnantes de Pologne et du 
Portugal, [w:] Genealogia & heraldica, Lisboa 1986. Actas do 17° Congresso interna- 
cional das ciencias genealógica e heraldica. Lisboa [1989], s. 141-150.

93. Carl XIV Johan sedd genom sin boksamling: Föredrag vid Carl Johans Förbun- 
dets högtid den 11 maj 1986, [Karol XIV Jan w świetle jego księgozbioru. Prelekcja z okazji 
uroczystości Związku Karola Jana, dnia 11 maja 1986], [w:] Carl Johans Förbundets 
handlingar för ären 1985-88. Uppsala [1989], s. 9-18, il.

94. Preface [ä] Szyszman Simon, Les Karaites d’Europe. Uppsala 1989, s. 11-14. 
(„Acta Universitatis Upsaliensis”: Studia multiethnica, 7).

95. [Współautor: Carl-Fredrik Palmstierna] Einführung [zu] Girod de l’Ain Gabriel, 
Jean Baptiste Bernadotte: Bürger — französischer Revolutionsgeneral — schwedisch
norwegischer König. Konstanz 1989, s. 11-15.

96. Fel att kalla de resande för„tattare”. Ofta bondpojkar [Jest błędem nazywać 
podróżujących „tattare”. Często są potomkami chłopów], [w:] Vi i 235: an. Värbulletin 
(Rotary International), April 1989, s. 10-11, il.

97. Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville, [Resume:] Les blasons polonais 
dans TArmorial Bellenville, .Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 32/33, (1990), 
s. 113-127, 14 tabl.

98. Les meubles et figures hongrois dans l’heraldique polonaise, [w:] Acta contionis 
heraldicae municipalis hodiernae anno 1988° in oppido Keszthely habitae. Keszthely 
1990, s. 221-237.

99. Drottning Konstantias begravningsvapen — habsburgska, polska och svenska 
— i Livrustkammaren [Herby pogrzebowe królowej Konstancji — habsburskie, 
polskie i szwedzkie w Zbrojowni Królewskiej], .Livrustkammaren”, vol. 18 (1990): 6/7, 
s. 1-12, il.

100. Les cimiers medievaux de la chevalerie polonaise, [w:] Le cimier: mythologie, 
rituel, parente des origines au XVIе siede. Actes du 6е Colloque international d’heral- 
dique, la Petite Pierre, 9-13 octobre 1989. Bruxelles 1990, s. 79-97, il.

101. Herb Grzymała, [szkic heraldyczny w:] Leitgeber Sławomir, Potuliccy. Londyn 
1990, s. XVII-XIX, il.

102. [Współautorzy: Mirjam Gelfer-Jorgensen, Antoinette Ramsay Herthelius, Ca
rola Sjögren de Hauke, Andreas Rude] Konglige klenodier: boger og fotografier fra 
Bernadottebiblioteket pä Stockholms slot, [Królewskie skarby: książki i fotografie 
z Biblioteki Bernadotte’ow w Sztokholmie] Udstilling i Kunstindustrimuseet 7. fe- 
bruar — 7. april 1991. Kobenhavn 1991, ss. 44, il.
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103. Les butins de guerre franconiens dans les bibliotheques suedoises. [Summary:] 
Franconian booties of war ln Swedish libraries, „Bulletin du bibliophile” (Paris), 
1991:1, s. 62-75.

104. Förord [Przedmowa do:] Hedin Svante, Kunglig bildskatt 1850-1950 [Królewski 
skarbiec fotograficzny 1850-1950]. Höganäs 1991, s. 5-6.

105. Sztokholmska Biblioteka Zamkowa,.Bocznik Biblioteki Narodowej”, r. 23-24 
(1987-88), 1991, s. 99-108, il.

106. Un armorial nuptial des Habsbourg de 1’annee 1571 dans la Bibliotheque 
Bernadotte, [w:] International Association of Bibliophiles, XVth Congress, Copenhage, 
20-26 September, 1987. Transactions. Copenhagen 1992, s. 137-142, il. m?

107. Poland’s heraldic dans: their origins and transmutatione, [w:] Genealogia et 
heraldica. 19. Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissen
schaften. 19th International Congress of genealogical and heraldic Sciences. 19eme 
Conres international des Sciences genealogique et heraldique. Keszthely, 2-6. 10. 
1990. Kongressberichte. Pröceedings. Recueils. Keszthely 1992, s. 105-111, il.

108. Confederation internationale de genealogie et d’heraldique — Constitution, 
buts, moyens, realisations, .Archivum”, vol. 37 (1992), s. 140-147.

109. The Bernadotte Libraiy. The Swedish Royal family’s collection of books, etc., 
[w:] Archives and genealogical Sciences. Archives et les Sciences genealogiques. 
Bruxelles 1992, 149-180, ill. (.Archives et bibliotheques en Belgique”. „Archief-en 
bibliotheekwezen in Belgie”, t. 63, n° 1-4).

110. [Odpowiedź na laudację wygłoszoną przez Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego dra hab. Stefana K. Kuczyńskiego w związku z nadaniem członkostwa 
honorowego na Zamku Królewskim w  Warszawie, 7 XII 1991], Biuletyn Polskiego Towa
rzystwa Heraldycznego”, nr 7, kwiecień 1992, s. 19-21.

111. Herbowa „szesnastka” królowej Katarzyny Jagiellonki na jej grobowcu w kate
drze w Uppsali, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr 9, kwiecień 1993, 
s. 8-12, il.

112. Nie ma świętego Serafina,.Życie Warszawy”, 8 IV 1994.
113. Kaiserliche Titelverleihungen an polnische Adlige vor den Teilungen Polens, 

[w:] Festschrift zum 125jährigen Bestehen des „Herold” zu Berlin. Berlin 1994, 
s. 253-273, il. (Aus dem Schwedischen übersetzt von Heide und Sven Ekdahl).

114. Östersjö omrädet — en historiens tummelplats eller en av Europas storregio- 
ner? [Rejon Bałtyku — miejsce igrzysk historii czy jeden z nadregionów Europy?], [w:] 
Alla Östersjöns stränder [Wszystkie brzegi Bałtyku]. Kalmar 1994, s. 139-152, il.

115. Kot czy małpka? Rozważania o herbie Kot Morski, .Rocznik Polskiego Towarzy
stwa Heraldycznego”, nowej serii t. II (XIII), 1995, s. 205-209.

II. W  druku:
1. Les seize quartiers de la reine Catherine Jagellonica dans la cathedrale d’Upsal, 

[w:] Actes du XXeme Congres international des Sciences genealogique et heraldique a 
Uppsala, 1992. Stockholm 1995.

2. Frän Vasa till Bernadotte: Sveriges drottningar [Od Wazów do Bernadottów: 
Szwedzkie królowe]. Stockholm 1995.

3. La chevalerie du Royaume de Pologne dans les armoriaux occidenteaux des 
XIVе et XVе siecles, [w:] Actes du Colloque Bes armoriaux medievaux” , Paris 1994. 
Paris 1995.

4. Familles nobles etrangeres naturalisees en Pologne aux XV^-XVIII6 siecles et leurs 
armes, [w:] Actes du XXIе Congres international des Sciences genealogique et heraldi
que au Luxembourg, 1994.

5. (Współautorzy: Antoinette Ramsay Herthelius i Carola Sjögren de Hauke] Berna- 
dottebiblioteket, dess bok och bildskatter [Biblioteka Bernadottów, jej skarby książ
kowe i fotograficzne]. Stockholm 1996 [?].
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III. Prace redagowane:
[Oprać, części szwedzkiej w:] Bibliographie internationale des travaux historiques 

publies dans les volumes de „Melanges”. T. 2 (1940-1950), avec complements au t. 1 
(1880-1939). Paris 1965.

[Wspólred. Mokhtar ould Hamidoun] Catalogue provisoire des manuscrits maurita- 
niens en langue arabe preserves en Mauritanie: repertoire confectionne ä la Bib- 
liotheque nationale de Mauritanie, dec. 1964 — fevr. 1965, Xerographie ä la Bibliotheque 
Royale de Suede. Nouakchott & Stockholm, ss. 274.

[Wspólred. Kerstin Farran-Lee & Annita Larsson] Beständskatalog över kurslittera- 
tur vid Stockholms universitet. [Katalog literatury obowiązkowej na Uniwersytecie 
Sztokholmskim] 1968, ss. 203. [Powiel.].

[Wspólred. Kerstin Farran-Lee & Annita Larsson] Beständskatalog över kurslittera- 
tur vid Stockholms universitet, (j. w.]. Stockholm 1970, ss. 159. [Powiel.].

[Oprać, części polskiej, czeskiej i szwedzkiej w:] L’armorial universel du heraut Gelre 
(1370-1395), Claes Heinen, roi d’armes des Ruyers. Publie et annote par (+) Paul 
Adam-Even. Neuchätel 1971.

[Wspólred.] Bibliographie Mauritanie, t. 1. [Par] Bernard Van Maele, avec collab. 
de... Nouakchott 1971, ss. 108. [Powiel.].

[Wspólred. Birgitta Janson] Preciserat lokalprogram för Stockholms universitets 
bibliotek, Latinamerika-institutet och Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 
Fórslag den 15 augusti 1972. [Sprecyzowany program lokalowy dla Biblioteki Uniwer
sytetu Sztokholmskiego] Stockholm 1972, 50 s., zał. 1-10.

[Oprać, materiału dot. Szwecji w:] International bibliography of historical Sciences. 
Vol. 19 (1960) — 59 (1990). Paris 1962-1993.

[Wspólred.] Stockholms universitets bibliotek. (Informator), [Biblioteka Uniwersyte
tu Sztokholmskiego. Informator] 1972/1973, 1974/1975, 1976/1977, 1978/1979. 
Stockholm 1972-1979, ss. 30 + 29 + 32 + 39.

[Wspólred.] „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 1-6. Buenos 
Aires — Paiyż 1963-1974, ss. 242 + 301 + 277 + 239 + 293 + 370, il.

[Wspólred. Antoinette Ramsay Herthelius, Carola Sjögren de Hauke] Stig Fogel- 
marcks tryckta skrifter 1937-1986, [Bibliografia prac Stiga Fogelmarcka 1937-1986], 
[w:] Möbelhistoria pä Gripsholm. Tillägnad Stig Fogelmarck den 1 november 1986. 
Stockholm 1986, s. XVII-XXIV.

[Red.] .Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 7/8, Rzym 1985, ss. 
593, il. [Treść: Jan Bartkowski i in., Spis Polaków zmarłych w emigracji od roku 1831. 
Oprać. L. Krawiec].

[Red.] .Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 9, Buenos Aires 
1987, ss. 257 [Treść: Zygmunt Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), 
...do druku przygotował... A. Heymowski].

[Red.] Bellman i Haga parkmuseum: Utställning anordnad av Kungl. husgeräds- 
kammaren i samarbete med Sällskapet Bellmans minne, Bellmanssällskapet och 
Solna kulturnämnd, 15 maj — 30 September 1990. Med inledning av professor Olof 
Bystróm. [С. M. Bellman w Muzeum parkowym w Hadze (pod Sztokholmem). Katalog 
wystawy...] Stockholm 1990, ss. 24, il. [Förord: Bo Vahlne, Adam Heymowski].
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Tworzywo historyczne polskich legend herbowych9“

pryśny nurt dziejopisarstwa, a także tradycji historycznej zwykł nieść wiadomości
rawdziwe, wątpliwe i zgoła fantazyjne, z których część osadzała się w świadomości 

szerszych lub węższych grup społecznych jako jeden ze składników ich tożsamości. 
W średniowieczu i na początku czasów nowożytnych wiadomości te dotyczyły zarówno 
dziejów ojczystych jak powszechnych, zwłaszcza starożytnych, a także biblijnych, skła
dając się na wyposażenie intelektualne kronikarzy i rocznikarzy, a w konsekwencji także 
odbiorców ich dzieł. Tu jednak następowało zróżnicowanie między bagażem szkolnym, 
użytecznym jako świadectwo wykształcenia lub zapas moralitetów, a informacjami trak
towanymi jako część własnej przeszłości, konstytuującymi świadomość historyczną. Do 
tej drugiej grupy należały dzieje Polski, a zwłaszcza jej władców, wyznaczane głównie 
przez wydarzenia wojenne i anegdotyczne. Stopniowo jednak w ten nurt ogólnonarodowy, 
wspólny dla wszystkich odpowiednio wykształconych Polaków, zaczęły wpisywać się 
dzieje regionalne, tyczące się poszczególnych gałęzi dynastii oraz poszczególnych rodów 
i rodzin szukających własnych korzeni i własnej tożsamości. Pod koniec wieków średnich 
wytworzyły się w Polsce, a przynajmniej zostały zarejestrowane na piśmie, opowiadania
0 początkach rodów heraldycznych i o okolicznościach powstania ich herbów. Była to więc 
niejako historia prywatna, rodowa, artykułowana przy pomocy tzw. legend herbowych.

Teksty tych legend znane są w ogromnej większości dopiero z pism Bartosza Paproc
kiego, w nielicznych przypadkach z niewiele wcześniejszych, wtórnych przekazów Długo- 
szowych Klejnotów, a tylko wyjątkowo ze źródeł pochodzących z XV wieku. Treść ich 
nawiązuje jednak do dziejów znacznie dawniejszych, których wątki dobierane fragmen
tarycznie, nieraz przypadkowo i niekonsekwentnie składają się na budulec tych opowie
ści. Jest to istny rumosz historyczny, obok którego pojawiają się też wzorce literackie 
czerpane ze średniowiecznych eposów i opowieści rycerskich, wędrowne wątki baśniowe 
zaszczepione w folklorze szlacheckim, a także motywy przejęte z tradycji rodowych i lo
kalnych. Przez długi czas legendy te były jednak traktowane przez historyków jako 
bezwartościowy wytwór snobizmu i ignorancji ich twórców i użytkowników, a tym samym 
usuwane poza zakres poważnych prac badawczych1. Dopiero nie tak dawno doczekały

1 W  sposób nader sceptyczny o wartości poznawczej tych legend wypowiadali sięm.in. W. Sem kow icz , MH, 
г. V, 1912, s. 57; M. Z. K ryńsk i, ibidem; F. Kam ocki, Geneza dwu godeł w heibie Łada, Warszawa 1925, s. 13; 
H. P o la c z k ó w n a , Stemmata Polonica, Lwów 1929, s. 180; eadem, MH, г. XI, 1932, s. 193 n.; M. F r i e d b e r g  
(wyd.), Klejnoty Długoszowe, RH, t  X, 1930, s. 42; J. C h w a l i b i ń s k a ,  RódPmsów w wiekach średnich, Toruń 
1948, s. 12 n.; W. D w o rz a c z e k ,  Genealogia, Warszawa 1959, s. 109; J. Z iomek,  Renesans, Warszawa 1973, 
s. 328; J. Łojko,  Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 9. Ten niepełny wykaz krytycznych prac 
uczonych warto jednak zamknąć słowami Józefa Ignacego Kraszewskiego, który pierwszy poświęcił legendom 
herbowym osobną rozprawę: „Krytyce (...) od legend wara! Poezja nie ulega historycznej krytyce— wszystko w  niej 
prawdziwe, co istotnie piękne” (J. I. K r a s z e w sk i ,  Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 1857, s. 336). *

* Poniższy szkic stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego w  Warszawie dnia 26 lutego 1993 r.
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12 Ryszard Kiersnowski

się rehabilitacji przede wszystkim jako źródło do dziejów kultury i mentalności, 
miarodajne dla okresu w którym powstawały i funkcjonowały, a nie tego, o którym 
prawią ich fabuły, jak to pojmowali niegdyś surowi ich krytycy. Trzeba bowiem 
pamiętać, by uniknąć nieporozumień i złudzeń, iż zabiegi badawcze nie polegają tu na 
poszukiwaniu tzw. ziarna prawdy, ukrytego w owych legendach, które — jeśli niekiedy 
się trafia, to na innej płaszczyźnie źródłoznawczej, lecz na rozpoznawaniu znajomości 
wśród szlachty w XV i XVI w. elementów ojczystej historii oraz sposobów jej spożytko- 
wywania. Zabieg to zresztą stosowany i później, aż do dnia dzisiejszego, tym ciekawsze 
więc może być spojrzenie na początki prywatnych przygód Polaków z historią2.

Udział członków poszczególnych rodów w  przekazywaniu odpowiednich legend, a może 
i w ich tworzeniu, jest trudny do oznaczenia, wydaje się jednak dość znaczny. Już same 
zniekształcenia i mylenie różnych wątków historiograficznych wskazuje, iż musiały one 
przejść przez alembik opowieści ustnych, z których dopiero wtórnie trafiały na karły 
Gniazda cnoty lub Herbów rycerstwa polskiego. Paprocki wprawdzie wielokrotnie odwo
łuje się wprost do źródeł pisanych określanych ogólnikowo jako .historie”, .kroniki” czy 
„przywileje”, z drugiej jednak strony czerpie z „opowiadań potomków”, a więc z tradycji 
rodowej. Obok ogólnikowych stwierdzeń, jak .niektórzy powiadają”, daje też pełniejsze 
wskazówki: „com słyszał od dwóch pewnych, a dobrze w rzeczach R. P. świadomych 
mężów; który z nich lepszy autor, ci co go noszą [t. j. herb Pierzchałę] dadzą rozsądek”3. 
A zatem w sprawach wątpliwych lub wobec istnienia różnych wersji legendy rozstrzygać 
ma opinia współrodowców. Szczególnie miarodajne mają być w tych sprawach wypowie
dzi „starców”, na których kilkakrotnie powołuje się Paprocki tak w  dziełach polskich, jak 
czeskich. Przy legendzie herbu Trąby stwierdza on: „takem słyszał od jednego starego 
człowieka, szlachcica polskiego, który mi opowiadał historię w te słowa (...)”4. Najpełnie
jszą dokumentację zasłyszanej opowieści, łącznie z nazwiskiem jego informatora daje 
Paprocki przy legendzie herbu Junosza:,.Miałem sprawę pewną od jednego męża statecz
nego, który powiadał, że miał wieku sto lat i więcej pięcią albo sześcią, zwał się po 
szlachecku Brykczy Trzepatowski, iż tego rycerza dziad powiadał mu też to, czego dla 
niedobrej już wymowy jego nie mogłem dostatecznie spisać nazwisk przodków tych”, 
poczem następuje pewien wariant legendy5. Jest to chyba autentyczny ślad tradycji 
rodowej, legenda Junoszy nie znajduje bowiem żadnych antecedencji historiografrcznych 
lub literackich, a jej treść skłania do lokalizacji wątku w ziemi nurskiej i do łączenia go 
— być może — z walkami na pograniczu mazowiecko-litewskim6. Sam Paprocki nie 
wprowadza jednak tych konkretów, występujących w legendzie nieprzyjaciół nazywa 
Krzyżakami lub poganami, co w  jego tekstach jest częstą kontaminacją wynikającą 
z dwuznaczności wyrazu .Prusacy” (PrutenQ, a całą opowieść kładzie na czasy Władysła
wa Łokietka bez uzasadniania tej chronologii.

2 Wstępne opracowania niektórych legend herbowych przynosi SłownikfoUdorupolskiego, pod red. J. K r z y 
ż a n o w s k ie g o ,  Warszawa 1965. Najdawniejsze polskie wiersze „na herby” omawia F. Pi larczyk, Stemma
ta w drukach polskich XVI wieku. Zielona Góra 1982, a monograficzne przedstawienie całokształtu mate
riału i problematyki badawczej daje M. K a z a ń c z u k ,  Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990. 
Analogiczne prace czeskie В . Paprockiego zestawia i bada ostatnio I .H rabe tovä ,  Erbovnipovesti vćeskych 
spisech Bartolomeje Paprockeho z Hlohol, Brno 1992.
3 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 1090.
4 Ibidem, s. 1061.
5 Ibidem, s. 1097.
6 Główny wątek legendy, rozgromienie nieprzyjaciół przez poczet weselny pozostaje w  związku z nazwą 
herbu i zawołaniem ^Junosza" i najpewniej stanowi rozwinięcie tej nazwy i nadanie jej cech heroicznych. 
Na tradycję ustną opowieści wskazuje wzmianka o nastaniu od czasu opisywanego wydarzenia obyczaju 
tworzenia wielkich pocztów swatów dla zabezpieczenia się przed wrogiem na terenach pogranicznych. Wyraz 
Junosza”, mimo iż występuje szerzej w  staropolszczyźnie, wedle Paprockiego ma być właściwy tylko dla 
Mazowsza: .«Junosza po mazowiecku, pan młody po naszemu". W  zapisce w  księgach sądu biskupiego 
diecezji płockiej z 1519 r. występuje Junosza de Drewnowo alias Przydanowo Daczbogius (MH, г. I, 1908, 
s. 43). Chodzi o wieś w  powiecie nurskim, której druga nazwa pozostaje w  związku z powyższym znaczeniem 
Junoszy”, bowiem w  staropolszczyźnie „przydan” oznacza drużbę, towarzysza pana młodego, i tak tego 
terminu używa Paprocki w  omawianej legendzie: „czekają prydanowie junoszki onego”. Można stąd przypu
szczać, że tam właśnie uformował się wątek legendy. Nota bene: istniejącą do niedawna nazwę części tej 
wsi, Daćbogi, władze PRL usunęły jako „ideologicznie niewłaściwą”.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Tworzywo historyczne polskich legend herbowych 13

Przyporządkowywanie legend herbowych poszczególnym władcom, za panowania 
których miało mieć miejsce opisywane wydarzenie, stanowi podstawową kwalifikację 
historyczną tych opowieści. Dokonało się to przede wszystkim na kartach Gniazda 
cnoty, po części — jak się zdaje — zgodnie z funkcjonującymi już wcześniej wersjami 
legend herbowych, po części zaś drogą własnych ustaleń Paprockiego. I w tym jednak 
przypadku wypada sądzić, iż poczet władców-patronów zdarzeń odzwierciedla ówczes
ną opinię i tradycję wiązaną z poszczególnymi monarchami. Nie trzeba dodawać ani 
przypominać, że zarówno sam koncept powstawania herbów drogą ,nadań” królew
skich, nawiązujący do późniejszych aktów nobilitacji, jak i lokowanie tych legend 
w przedziale najdawniejszych dziejów Polski, głównie w XI i XII w. należy do anachro
nizmów właściwych wielu wątkom świadomości historycznej nie tylko w epoce Barto
sza Paprockiego7.

W  Gniaździe cnoty, a także w późniejszych pismach Paprockiego oraz w nielicznych 
innych tekstach powstałych do końca XVI w. znajduje się około stu krótszych lub 
dłuższych legend herbowych, a nadto ponad pięćdziesiąt wzmianek o początkach rodu 
lub herbu szerzej nie rozwiniętych, lecz również osadzonych w ramach poszczególnych 
panowań. Rozkład tych legend obrazuje poniższe zestawienie (w nawiasach podano 
liczbę herbów przypisanych do danego wałdcy, ale bez fabuły objaśniającej).

Leszek IV — 1 
Mieszko I — 2 (1)
Bolesław Chrobry — 13 (5)
Kazimierz Odnowiciel — 12 
Bolesław Śmiały — 10 
Władysław Herman — 3 (2)
Bolesław Krzywousty — 19 (4)
Władysław Wygnaniec — 1 
Bolesław Kędzierzawy — 1 
Mieszko Stary — 1 
Kazimierz Sprawiedliwy — 3 
Leszek Biały — 1 
Bolesław Wstydliwy — 1 
Leszek Czarny — 9 (10)
Wacław — (1)
Władysław Łokietek — 14 (12)
Kazimierz Wielki — 1 (20)
Ludwik Węgierski — 2 
książę sieradzki (bez imienia) — 1 
książęta mazowieccy (bez imion) — 7 
Ogółem — 102 (55)
Znaczna część, bo około 60% legend została więc osadzona we wczesnym okresie 

polskiego średniowiecza, w  czasie rządów pierwszych trzech Bolesławów oraz Kazimierza 
Odnowiciela, którzy dzięki tekstom Anonima Galla i Mistrza Wincentego zyskali w świa
domości społecznej status herosów i wyznaczali swoiste ramy .złotego wieku” narodowej 
historii. Podstawą ich heroizacji były przede wszystkim zwycięstwa orężne i zapewne 
dlatego legendy heraldyczne nie oplotły się wokół panowań Mieszka I ani Mieszka II, 
ponieważ obaj ci władcy, wbrew rzeczywistości, nie byli postrzegani jako wojownicy, a do 
drugiego z nich już od XIII w. przylgnął przydomek .gnuśny”, rozbudowany później przez 
Jana Długosza w całą sekwencję inwektyw. Nic więc dziwnego, iż żaden z polskich rodów 
nie chciał mieć herbu nadanego przez władcę, o którym w czasie formowania się

7 Przeświadczenie o pochodzeniu herbów z nadań królewskich jako nagrody za okazane cnoty jest w XVI w. 
przyjmowane powszechnie. Zob. F. P i l a r c z y k ,  op. cit., s. 54, 82 nn.; M. K a z a ń c z u k ,  op. cit., s. 15. 
W  niektórych przypadkach legendy twierdzą jednak, iż to sami ich bohaterowie przyjmowali sobie odpo
wiednie herby albo że je im, bezosobowo, „nadano" lub „używać kazano” itp.
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14 Ryszard Kiersnowski

stosownych legend było wiadomo, że „był to pan nikczemny, leniwy у do wszystkiego 
tępy, a wyrodek prawie oyca swego”, jak to autorytatywnie stwierdzali Marcin Bielski8.

Następny okres, w którym następuje wyraiźne zagęszczenie wątków legend herbow
ych to — wbrew oczekiwatniom — panowanie Leszka Czarnego, a więc władcy, który 
w tradycji historycznej nie cieszył się sławą herosa. Kładzione na to panowanie 
legendy wiążą się głównie z walkami na pograniczu północnym i wschodnim, z naja
zdami Litwinów, Jaćwingów czy w ogóle „pogan”, które w  optyce twórców legend w XV 
i XVI w. zajmowały miejsce znaczniejsze niż w oczach późniejszych konsumentów 
spuścizny historycznej. Wreszcie panowanie Władysława Łokietka, mimo iż stanowi 
tło dość licznej grupy legend herbowych, znajduje bardzo mało odesłań do konkret
nych wydarzeń. Tylko dwukrotnie w legendach tych przewijają się Płowce, pozostałe 
opowiadania są zawieszone w bliżej nieokreślonej sytuacji geograficznej i militarnej.

Prócz wymienionych władców Polski jako nadawcy herbów siedmiokrotnie pojawiają 
się także książęta mazowieccy, z reguły jednak anonimowi, a zatem nie dający odniesień 
chronologicznych9. Nie ulega przecież wątpliwości, że mieli to być władcy również 
bardzo dawni, będący wyrazicielami nie tyle tradycji historycznej ile lokalnego patriotyzmu 
mazowieckiej szlachty. Nie wykorzystano natomiast w tej ostatniej roli postaci Masława, 
który pojawia się w kilku legendach jako przeciwnik Kazimierza Odnowiciela i wódz pogan, 
a niejako władca Mazowszan. Tylko raz, w legendzie herbu Prus II herb pokonanego 
Masława, Wilczekosy, przejąć miał „aby nie zaginęły” rycerz, protoplasta rodu, który ożenił 
się z jego córką10. W ten sposób zostały pogodzone i wykorzystane pozornie sprzeczne 
motywy przynależności Mazowsza do państwa pierwszych Piastów oraz jego niezależności.

Ulokowanie ogromnej większości polskich legend herbowych w epoce dawnej, w istocie 
przedheraldycznej, nie może dziwić. Starodawność herbu, a więc i rodu, stanowiła już 
w XVI w., a i później, czynnik prestiżu i przedmiot rywalizacji. Toteż wydarzenia użyte do 
budowy legendy, nawet notorycznie późniejsze, jak na przykład zabójstwo dziekana 
gnieźnieńskiego Jaranda w 1388 r., leżące rzekomo u podstaw powstania herbu Pomian, 
bywały przenoszone o kilka wieków wstecz by uzyskać niezbędną patynę11. Z drugiej 
strony pewne zdziwienie budzi pominięcie w legendach władców z tzw. bajecznych

8 Opinie te zestawia i omawia G. L a b u d a ,  Mieszko II król Polski (1025-1034), Kraków 1992, s. 9 nn.
9 Tak w  legendach herbów Boża Wola, Drogomir, Łada, Mieszaniec, Pniejna, Suche Kownaty, Pierzchała, 
zanotowanych w  Gnieździe cnoty. Jak widać żaden z książąt mazowieckich nie doczekał się własnej tradycji 
heroicznej, zapewne ze względu na brak pomników lokalnego dziejopisarstwa. Dopiero wtórnie w  legendzie 
Pierzchały jako nadawca herbu pojawia się książę mazowiecki „Konrad”, a nadto w  legendzie herbu Wężyk 
(Wąż) książę mazowiecki „Władysław”; pierwszy z nich objaśniony jest później jako Konrad I, natomiast 
drugi trafił do legendy najpewniej skutkiem cofnięcia w  czasie postaci Władysława I (zm. 1455), księcia 
płockiego etc., wspomnianego w  innym związku z herbem, zresztą też z mylną datą. Zob. B. P a p r o c k i ,  
Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J . T u r o w s k i e g o ,  Kraków 1858, s.364 n.; J. B i e l s k i ,  Kronika polska, 
Kraków 1597, s. 164 n. Może to być również powiązane z postacią Władysława Łokietka, jak wskazuje 
wzmianka w  Gnieździe cnoty o ziemi sieradzkiej. Legendę Wężyka, o cechach topicznych (motyw władcy 
zbłąkanego w  lesie) Paprocki powtarza i adaptuje do stosunków na Morawach, B. P a p r o c k i  Zrcadlo 
slavneho Marhrabstvi Moravskeho, Olomouc 1593, s. 363 i 365 n.; I. H r a b e t o v ä  op. cit., s. 79 n.
10 B. P a p г о с к i, Herby rycerstwa, s. 528; J. B i e 1 s к i, Kronika polska, jako przeciwnik, wódz Jaćwingów, 
Masław występuje też w  legendach herbów Brodzie oraz Jasieńczyk (B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s.89 
i 95. W  tym drugim przypadku Masław jest określony jako ,książę mazowieckie”.
11 Legenda herbu Pomian jest stosunkowo bogata w  konkrety historyczne. Już w  pierwotnej wersji Długoszo- 
wych Klejnotów, w ustępie poświęconym Wieniawie czytamy, iż Pomian powstał dum frater germanus dictus 
Chebda fratrem germanum Iarandum decanum Gneznensem invidie zelo occidisset, instaurato iudicio odmie
niono za karę uprzedni herb (Klejnoty Długoszowe, s. 63). W  późniejszej o sto lat wersji Klejnotów wydarzenie 
to znalazło nieco pełniejszy opis: Jasek Chebda de Grabie germanum fratrem Jarandum decanum Gnesnansem 
in villa Lubanie anno Domini 1311 zelo invidie et ambitionis dranice occidisset (ibidem, s. 83). Uzupełnienia te 
świadczą o istnieniu tradycji niezależnej od tekstu Klejnotów. Te same wiadomości daje Paprocki w  Gnieździe 
cnoty (s. 1012) z tą zmianą, iż zabójca nazywa się Lastek Chebda, może przez upodobnienie do Łastka, bohatera 
legendy Wieniawy, i że zabił on brata dlatego, Jże go upominał z wielkich zbytków jego”, co przywodzi na myśl 
topos znany m.in. z żywotów św. Stanisława. Rzecz miała się dziać, wedle Paprockiego, już w  1141 r., a w  obu 
wersjach nadawcą nowego herbu miał być „król Władysław Drugi”, więc jakby Jagiełło za rządów którego 
istotnie nastąpiło zabójstwo Jaranda, może jednak zgodnie z przywiedzionymi datami miał to być w  zamyśle 
autorów Władysław Łokietek lub Władysław Wygnaniec, czasy Jagiełły były bowiem zbyt późne dla osadzania 
w  nich legend herbowych. Osoba kanonika Jaranda jest dobrze znana ze współczesnych źródeł, a jego śmierć 
w 1388 r. miała charakter mordu rabunkowego, czego legenda nie podniosła. Zob. J. K o r y t k o w s k i ,  Prałaci 
i kanonicy katedry gnieźnieńskiej, t. II, Gniezno 1882, s. 185 n., teżM. K a z a ń c z u k ,  op. cit., s. 106. Niemożna 
jednak wykluczyć, iż zgodnie z legendą z zabójstwem tym wiązały się też waśnie rodzinne wśród Pomianów.
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Tworzywo historyczne polskich legend herbowych 15

dziejów Polski; żadnego herbu nie nadał Lech, Krak, ani nawet Piast, któiy przecież 
jako kołodziej mógłby tak łatwo być patronem herbu Osoria12.

W  kanonie legend heraldycznych utworzonym przez pisma Paprockiego występują 
też władcy obcy czy to jako nadawcy odpowiednich herbów, czy też jako przeciwnicy, 
z którymi walczą Polacy, zresztą nie zawsze z zachowaniem zgodności chronologicznej. 
Spośród książąt czeskich pojawia się Brzetysław (Niesobia), Świętopełk (Oksza), 
Jaromir i Wratysław określeni mylnie jako bracia (Larysza), z władców ruskich Jaro- 
pełk (Topacz) i dwukrotnie bezimienni książęta (Szaława, Ulanicki), z władców nie
mieckich cesarz Henryk zgodnie z upowszechnioną wersją historiograficzną (Hab- 
dank). Trzykrotnie herb polski miał nadać lub zarekomendować nie nazwany z imienia 
papież (Osmoróg, Pokora, Pobóg). W  kilku przypadkach brak danych u Paprockiego 
uzupełniają późniejsi autorzy, wiążąc początki herbu Bonarowa z Filipem VI i bitwą 
pod Crecy w 1346 r., a ostateczne ukszałtowanie herbu Herburtów (trzeci miecz) 
z postacią Karola Wielkiego13. Dodajmy tu, że ten ostatni władca oraz Fryderyk 
Barbarossa są najczęściej wymieniani jako nadawcy herbów w  analogicznych niemiec
kich legendach heraldycznych14.

Paprocki nie sięgnął też początkowo do zasobów dziejów starożytnych, które później, 
w  XVII w. dostarczyły alternatywnych wątków polskich elgend genealogicznych i her
bowych. W  Gnieździć cnoty jedyny wyjątek stanowi legenda herbu Paparona-Gąska, 
skojarzona z opowieścią o gęsiach kapitolińskich. Ponadto pisząc o wołyńskim herbie 
Pietyroh autor stwierdza, iż „tego klejnotu rycerstwo jeszcze przed Narodzeniem 
Pańskim było wielkiej sławy”15, nie wyprowadzając stąd jednak legendy o greckim lub 
rzymskim rodowodzie. Natomiast w  Herbach, może ulegając presji zainteresowanych 
rodów, pochodzenie rzymskie przypisuje już kilku herbom, a później, w  dziełach czeskich 
zamieszcza wiele legend heraldycznych sięgających epoki rzymskiej, a zwłaszcza 
wojen markomańskich, idąc tu niewątpliwie za wątkami czeskiej historiografii z XVI w. 
Przy sposobności także niektóre polskie legendy uzyskiwały tam nowy, antyczny kostium: 
na przykład legendę Jastrzębca przytoczoną na kartach Diadocha osadził Paprocki 
w czasach Aleksandra Wielkiego, może nawiązując do tekstów Mistrza Wincentego 
i jego następców donoszących o zwycięstwach Polaków nad Macedończykiem16.

Bartosz Paprocki nie był jednak całkiem uodporniony na pokusy starożytnych 
splendorów. Już w Panoszy, wydanym trzy lata przed Gniazdem cnoty, a stanowiącym 
zbiór wierszowanych panegiiyków ku czci mniej lub bardziej wybitnych przedstawicieli 
różnych rodów szlacheckich w województwach ruskich, wzorowanych dość wiernie na 
Rejowym Zwierzyńcu, daje autor popis rozległej erudycji w  zakresie historii antyku 
porównywując niemal każdą z opisywanych postaci do bohaterów greckich, rzym
skich, trojańskich lub egipskich17. Także w  Herbach zamieszcza on rozdział wstępny 
poświęcony powstaniu stanu szlacheckiego już wkrótce po stworzeniu śwata, czy to 
w Egipcie za sprawą miejscowych bóstw, zwłaszcza Izydy i Ozyrysa, czy też po Potopie, 
gdy Noe przeklął Chama i jego progeniturę, czy wreszcie po zburzeniu wieży Babel 
w  1723 roku ab homine condito. Nie są to oczywiście pomysły własne Paprockiego, lecz

12 Dopiero w  Herbach rycerstwa polskiego (s. 337) Piast przyjmuje Kroje jako swój herb ojcowski, a Laryszę 
jako herb macierzysty, co chyba jest związane z jego pierwotnym statusem rolnika i oracza.
13 S. O k o l s k i ,  Orbis Polonus, t. I, Kraków 1641, s. 286; O. Ł a s z c z y ń s k a ,  Ród Herburtów w wiekach 
średnich, Poznań 1948, s. 112.
14 J. G.Th. G r a e s s  e, Geschlechts-, Namen und Wappensagen des Adels deutscher Nation, Dresden 1876 
(reed. Osnabrück 1986), passim.
15 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 1127.
16 В. P a p r o c k y ,  Diadochos id est successio..., Praha 1602, s. 349 n. I. H rabe tovä ,  op. cit., s. 70. Mogła 
tu też zaważyć tradycja o zwycięstwie władczyni zamku na Łysej Górze nad Aleksandrem Macedońskim 
przekazana przez Powieść rzeczy istej o założeniu klasztoru na Łysej Górze braciej zakonu świętego 
Benedykta (1538), wyd. Proza polska wczesnego Renesansu, 1510-1550, oprać. J. K r z y ż a n o w s k i ,  
Warszawa 1954, s. 270. O obecności Aleksandra Wielkiego w  Polsce, a ściślej w  polskiej kulturze późnego 
średniowiecza: K. S e c o m s k a ,  Legenda Aleksandra Wielkiego w „Pantheonie” sandomierskim, Wrocław 
1977, s. 218 nn.
17 B. P a p r o c k i ,  Panosza to iest wysławienie panów у paniąt ziem Ruskich у Podolskich, Kraków 1575.
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16 Ryszard Kiersnowski

— jak skrupulatnie podaje — zaczerpnięte od różnych autorów, jak Diodor Sycylijczyk, 
Euzebiusz z Cezarei i inni. Wywodom tym towarzyszy opis i wyobrażenia około trzy
dziestu herbów postaci mitologicznych, biblijnych i historycznych, poczynając od 
Noego, Sema i Chama. Brak tu jednak —  rzecz szczególna — Jafeta, od którego 
przecież wywodził się stan szlachecki (sam Bóg rzekł: tu Sem ora, Cham labora, Japhet 
rege et protege)18. Następnie przedstawione są herby Izydy, Neptuna (nie trójząb 
jednak lecz korab, może dla przybliżenia do rodzimych godeł herbowych), różnych 
władców babilońskich, filistyńskich, kapadockich, Aleksandra Wielkiego, Medów, 
Magoga, Amazonek, Abrahama (baranek), Machabeuszów, Mahometa, Romulusa, 
różnych cesarzy rzymskich, Attyli, Longobardów — by tylko część z nich wymienić19. 
Lista ta odzwierciedla humanistyczną uczoność Paprockiego i autorów, z których 
korzystał i jako taka warta jest bliższej uwagi. Dołączone do tekstu ilustracje ukazują 
w większości motywy znane z współczesnych mu herbów, jak lew, orzeł (także dwu
głowy), korab, trąba, głowa Maura i inne. Pomimo tych zbieżności autor nie przerzuca 
jednak przęseł między herbami owych herosów, a herbami rodów rycerskich, traktując 
ową część wstępną jako swoisty odpowiednik innych kronik rozpoczynających opo
wieść od początku świata. Ten hołd wobec kultury antyku złożył on zapewne bona 
fide, nie ujawniając wątpliwości czy choćby wahania co do prawdziwości tych stwier
dzeń. Raz nawet, przy opisie Junoszy, odwołując się do owej wstępnej listy wspomina, 
iż jeszcze od Abrama początek temu herbowi liczą”20, co jednak nie pozostaje 
w sprzeczności z sąsiednim zdaniem, iż jest to herb „właśnie polski i starodawny”, 
którego pochodzenie już w  Gnieździe cnoty zostało opisane zgodnie z lokalną legendą. 
W każdym bądź razie można sądzić, iż skoro Paprocki przedstawiając polskie legendy 
herbowe nie uległ nawykowi i pokusie ich antykizacji, to stało się tak dlatego, że nie 
był on twórcą tych opowieści, a tylko ich rejestratorem i „redaktorem”, zaś tworzywo, 
którym się posługiwał widocznie nie zawierało jeszcze motywów czerpanych ze staro- 
żytności. Jest to pośredni argument przemawiający za wiarygodnością przekazanych 
przezeń legend heraldycznych jako źródła do dziejów kultury i jako wyrazu świadomo
ści historycznej szlachty polskiej w  połowie XVI w., wobec której Gniazdo cnoty było 
tylko nieco skrzywionym zwierciadłem.

W XVII w. stan ten się zmienia. Pod piórem Szymona Okolskiego, a później też 
Kacpra Niesieckiego, liczba rodów polskich pochodzących od Rzymian wzrasta do 
dwudziestu, a kilkanaście dalszych wywodzi się z ludów walczących zwycięsko z Rzy
mianami, a więc przede wszystkim od Sarmatów. W tym procesie antykizowania tak 
legend genealogicznych jak i heraldycznych szczególnie czynni i pomysłowi byli jezu
ici, jak Paweł Franciszek Parisius oraz Teofil Bogumił Rutka, na rękopisy których 
powołuje się często Niesiecki. Wywody ich odnotowuje on z uszanowaniem należnym 
współbraciom zakonnym, nie rezygnując jednak z wersji tradycyjnych, osadzonych 
w historii Polski. W każdym razie zjawisko antykizacji tych legend stanowi zgoła 
odrębny, wtórny nurt w procesie formowania się świadomości historycznej szlachty 
polskiej, nawarstwiający się na poczucie zakorzenienia w  dziejach ojczystych i czer
piący z jeszcze bardziej przypadkowych i wątłych skojarzeń tyczących się imion, nazw 
lub wyobrażeń herbowych21.

Pewna część legend, i to stosunkowo najbardziej rozbudowanych jest wreszcie wręcz 
achroniczna, pozbawiona w ogóle czasu historycznego. Dotyczy to zwłaszcza przeją- 
tków z literatury pięknej, opowieści i romansów wyzyskanych dla uświetnienia rodu, 
jak historia Androklesa i wdzięcznego lwa (legendy herbów Pielgrzym i Prawdzie), 
dzieje Tristana i Izoldy (herb Mora), opowieść o hrabinie altdorfskiej (herb Kuczaba- 
Paprzyca), opowiadanie o Huonie z Bordeaux (herb Wczele), może też historia o szkoc

18 J. M a t u s z e w s k i ,  Cham, Łódź 1991, s. 411 Inne.
19 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa, s. 50 nn.
20 Ibidem, s. 319.
21 I . L e w a n d o w s k i ,  Rzymska i rzymsko-sarmacka genealogia rodów szlacheckich w niektórych herbarzach 
staropolskich [w:] Świadomość historyczna Polaków, pod red. J. T o p o l s k i e g o ,  Łódź 1981, s. 227 nn.
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kim królu Ekwanusie (herb Rawa)22. Te 1 kilka innych legend jawnie zapożyczonych, 
nawet jeśli zostały przez Paprockiego zakwalifikowane do tego lub innego panowania, 
nie nawiązują w niczym do historii ojczystej czy choćby starożytnej, świadczą nato
miast o przenikaniu odpowiednich utworów do Polski i o ich znajomości i oddziaływa
niu w pewnych kręgach społecznych, potwierdzonym niekiedy też w  imiennictwie 
rodowym23. Jeszcze bardziej achroniczne są legendy nawiązujące do wątków wędrow
nych, znanych folklorystyce polskiej i obcej, dla których nie sposób wskazać konkret
nego źródła zapożyczeń, a tym bardziej umiejscowić ich w  czasie. Jest to zresztą 
ogromnie grząskie pole dociekań, na którym szczególnie łatwo o pomyłki lub nadin
terpretację źródeł24.

Osadzenie poszczególnych legend w czasie historycznym jest w kilkudziesięciu przy
padkach umocnione przez podanie dat rocznych opisywanych zdarzeń. Mieszczą się 
one na ogół w  ramach odpowiednich okresów panowań, którym przyporządkowana 
jest dana legenda, ale niekiedy nie są z nimi zgodne, a pochodzenie tych ustaleń 
chronologicznych nie zawsze jest jasne. Część z nich jest wyraźnie przejęta od Długo
sza lub z późniejszych kronik, część jednak zdaje się pochodzić z całkiem swobodnego 
wnioskowania Paprockiego lub jego informatorów. Istotną rolą tych dat było zresztą 
nie tyle oznaczenie ścisłej chronologii wydarzenia, ile uwiarygodnienie legendy; praw
dziwe lub nieprawdziwe daty służyły za ogniwa mające nierozerwalnie łączyć przed
stawioną opowieść z historyczną rzeczywistością.

Do podobnych konkretów pozornie umacniających wiarygodność legend należą też 
imiona osobowe. Oprócz wspomnianych już władców są to głównie imiona bohaterów 
legend, a zarazem protoplastów odpowiednich rodów heraldycznych, rzadziej innych 
uczestników przedstawianych wydarzeń. Imion tych, nie licząc władców, występuje 
około sześćdziesięciu. Większość z nich znajduje potwierdzenie w polskim materiale 
onomastycznym, przeważnie zresztą dopiero z końca XIV i z XV w., a tylko około 
dziesięciu nie ma odpowiedników w dokumentach, zapiskach sądowych etc. Jednakże 
zaledwie kilka z wymienionych w  legendach postaci daje się zidentyfikować z osobami 
znanymi z innych źródeł, i to wyłącznie kronikarskich, jak Sieciech, Skarbimir, Gnie- 
womir, Dzierżek, Żyrosław, Skarbek z Góry, co zresztą nie znaczy by była zachowana 
zgodność z rzeczywistymi okolicznościami ich życia i działalności. Są to przy tym 
wyłącznie postacie osadzone w  czasie rządów Bolesława Krzywoustego i uczestniczące 
w jego wojnach. U podstaw heroizacji tej epoki leżą przede wszystkim teksty kronik 
Galla oraz Kadłubka, przeważnie jednak wykorzystywane dopiero za pośrednictwem 
Długosza lub jeszcze późniejszych pisarzy. Należy też pamiętać, że są to najdawniejsze, 
nie licząc dynastów i biskupów, postacie historyczne, które można było wprowadzić 
do legend jeśli nie w roli protoplastów, to chociaż jako uczestników wydarzeń pełnią
cych funkcję katalizatora w procesie historycznej weryfikacji podania.

Wcześniejszej epoki mają sięgać imiona rzekomych biskupów, którzy przybyli wedle 
legend do Polski czy to ,jazem  z Dąbrówką”, czy w ogóle za czasów Mieszka I i przy
nieśli ze sobą dany herb. Ani razu jednak nie występuje w  tej roli biskup Jordan lub 
biskup Unger czy chociażby Gaudenty oraz biskupi diecezji kreowanych w  roku 1000,

22 Historia o cesarzu Otonie, 1569, wyd. J. K r z y ż a n o w s k i ,  Kraków 1928, s. 178 nn.; J. K r z y ż a n o w s k i ,  
Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962, s. 64 nn.; Z opowiadań średniowiecznych, wyd. H. K o w a l e 
w icz ,  Warszawa 1974, s. 43 nn.; M. K a z a ń c z u k ,  op. cit., s. 43 nn.; R. K i e r s n o w s k i ,  Niedźwiedź 
i panna. U  źródeł jednej z legend heraldycznych, [w:] Biedni i bogaci Studia z dziejów społeczeństwa 
i kultury, Warszawa 1992, s. 285 nn. ; J . W i e s i o ł o w s k i ,  Hołub z Bordeaux herbu Wczele, RH, n. s. t. I 
(XII), 1993, s. 13 nn.; idem, Tristan, Hamlet et consortes, Biul. PTHer. nr 8, 1992, s. 1 nn. Wypada dodać, 
że legendę herbu Mora, przejętą jak  wykazał J. Wiesiołowski z historii Tristana i Izoldy, Paprocki powtórzył 
w  Zwierciadle morawskim (s. 284) przypisując ją  do herbu panów Kobyłków z Kobyleho, ale sytuując 
opowieść nie w  Portugalii, jak u Morów, lecz na Korsyce pozostającej w  wojnie z królestwem Sardynii. I tym 
razem pojedynek stoczyli ze strony korsykańskiej murzyn, a z sardyńskiej „rycerz narodu słowiańskiego”. 
Wywiedziony stąd herb przedstawia jednak nie głowę, jak w  Polsce, lecz półpostać Murzyna.
23 J. W i e s i o ł o w s k i ,  Tristan, Hamlet, j. w.
24 M. C e t w i ń s k i  i M. D e r w i c h ,  Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987, passim Słownik folkloru 
polskiego, passim
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lecz są to postacie jawnie przejęte z pomylonych zapisów Długosza, jak ów Lucidus, 
rzekomy pierwszy biskup kruszwicki już z 966 r., który miał przynieść herb Alabanda 
(Alba Luna), czy mniemany arcybiskup gnieźnieński z roku 970 imieniem Hato 
notowany w legendzie herbu Pierzchała jako przybysz z Włoch, a w istocie będący 
arcybiskupem mogunckim25.

Inne imiona nie mają i takich odesłań. Jak wiadomo znaczna ich część jest wręcz 
powtórzeniem nazwy herbu przeniesionej na postać bohatera legendy (na przykład 
Bogoria, Cholewa, Dołęga, Działosza, Godziemba, Kopaszyna, Nieczuja, Niesobia, 
Nowina itd.). Część jednak nie da się objaśnić w ten lub w  podobny sposób, może więc 
pochodzić z czystej fantazji, ale w niektórych przypadkach może być w nich zakodo
wany autentyczny element tradycji (na przykład Stawisz w legendzie herbu Półkozic26, 
Rościsław w wariancie legendy Pierzchały)27. Zwraca przy tym uwagę, iż w długiej liście 
bohaterów legend imiona chrześcijańskie są nieliczne, jak Gierałt (Osmoróg), Ratułd 
(Gołobok), Prohor (Drzewica), Piotr (Ogończyk). Znaczna przewaga imion słowiańskich, 
chociażby tylko przezwiskowych, zdaje się świadczyć o stosunkowo wczesnej metryce 
odpowiednich legend, sięgającej przynajmniej XV w., bowiem w okresie ich spisywania 
w stuleciu następnym były już w Polsce upowszechnione niemal wyłącznie imiona 
chrześcijańskie, trudno zaś sądzić, by Paprocki lub jego informatorzy świadomie 
archaizowali w ten sposób swe opowieści.

Znaczna większość polskich legend heraldycznych dotyczy wydarzeń wojennych, 
w czasie których ich bohaterowie dokonywali czynów nagrodzonych nadaniem herbu. 
Wyznacznikiem tworzywa historycznego, z którego została zbudowana opowieść obok 
imion władców i niektórych innych postaci są więc też wojny lub bitwy, a przynajmniej 
sama lista wrogów. Tylko w nielicznych przypadkach są to wojny lub bitwy ściśle 
określone, znane z kart kronik, acz nie zawsze powołane w sposób zgodny z rzeczywi
stością historyczną czy choćby z tradycją dziejopisarską. Skoro jednak są to wojny 
prowadzone przez określonego władcę z określonym nieprzyjacielem, to możliwe jest 
przybliżone umiejscowienie ich w  czasie i przestrzeni. Wśród nieprzyjaciół pojawiają 
się prawie wszyscy sąsiedzi Polski, a to Czesi (5 legend), Morawianie (2), Niemcy (3), 
Krzyżacy (5), Prusowie (7), Jaćwingowie (7), Masław (3), Litwini (4), Ruś (10), Pomo
rzanie (2), Połowcy (1), Tatarzy (11), Turcy (2) i ogólnikowo „poganie” (17). Ta ostatnia, 
najliczniejsza grupa pokrywa się częściowo z niektórymi wymienionymi z nazwy luda
mi w ramach tej samej legendy. Poganie są więc określani bliżej jako Jaćwingowie 
(2 razy), jako Połowcy (1), jako Prusowie (2) i jako Krzyżacy (2). Ci ostatni są też identyfiko
wani z Prusami drogą kontaminacji nazw ludu pogańskiego oraz zakonu (5), skutkiem 
czego wojny z Krzyżakami bywają też kładzione na czasy Bolesława Chrobrego. Także 
Tatarzy i Turcy pojawiają się w  dwóch legendach jako ten sam nieprzyjaciel. Natomiast

25 Podobnie herb Bończę miał przynieść z Włoch również w 966 r. rzekomy biskup kruszwicki Klemens, 
a herb Grzymałę z Niemiec w  1129 r. autentyczny już biskup „kruszwicki” (włocławski) Świdger. Z osobą 
Henryka Kietlicza Paprocki wiąże przyniesienie ze Śląska herbu Kietlicz, nadanego rzekomo przez książąt 
brzeskich (Gniazdo cnoty, s. 1115), w  Zwierciadle morawskim (s. 322 n.) zamieszcza on jednak inną, 
obszerną legendę o powstaniu tego herbu. Zob. I. H r a b e t o v ä ,  op. cit., s. 63 n.
26 Legenda herbu Półkozic jest ulokowana przez Paprockiego gdzieś za granicą „w ziemi słowiańskiej”, 
w zamku Eczech, który może da się powiązać z miejscowością Ecseg na Węgrzech, a bohaterem jej jest Polak 
imieniem Stawisz. Trzon legendy ma jednak charakter topiczny: oszukanie nieprzyjaciół, którzy chcą wziąć 
gród głodem, przez ukazanie im pozornej obfitości jadła. Wątek ten znany jest dobrze z Rusi, gdzie wedle 
Powieści Dorocznej (pod r. 997) fortel z czerpaniem kisielu ze studni wybawił Białogród od oblężenia 
Pieczyngów, a niemal identyczną historię jak w  legendzie Półkozica przedstawia Paprocki w  Zwierciadle 
morawskim w  legendzie herbowej Haugwitzów, osadzonej „w ziemi chorwackiej” (B. P a p r o c k y ,  Zrcadlo, 
s. 124 n., I. H r a b ć to v a ,  op. cit., s. 41 n.). Haugwitzowie na Morawy i na Śląsk przybyli z Łużyc, 
a występują też na Węgrzech, może więc tą drogą przeniknęła też legenda Półkozica, w  której jedynie, 
zgodnie z wyobrażeniami herbów, miejsce zabitego barana zajęły osioł i koza. Dodajmy, że z kręgu węgier
skiego pochodzi opowieść stanowiąca jakby negatyw tego samego wątku: król Władysław Święty obiegł 
Kraków, a  gdy oblegającym zaczęło brakować żywności kazał, by każdy z Węgrów przyniósł nocą potajemnie 
but pełen ziemi, z której usypano przed grodem wielką górę, i przysypano ją  mąką. Oblężeni ujrzawszy tę 
górę mąki poddali się. Zob. Scriptores Rerum Hungaricarum, t. I, s. 415 i t. II, s. 78. W  Polsce historię tę 
przejął Marcin B i e l s k i , Kronika wszystkiego świata, Kraków 1551, k. 128.
27 L. P i e r z c h a ł a ,  Krótka wiadomość o zapomnianejproklamacyi średniowiecznej, Lwów 1904, s. 3 nn.
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żadna z legend nie wymienia jako wrogów Węgrów, którzy — przeciwnie — pojawiają 
się parokrotnie jako sąsiedzi i sprzymierzeńcy. Czyżby już oddziaływała tradycja 
„dwóch bratanków” zakotwiczona może w dobie rządów Andegawenów w  Polsce?

Najbardziej płodne w  czyny wojenne było pogranicze północne i wschodnie. Walki 
z Pomorzanami, Prusami, Jaćwingami, Litwinami i w ogóle poganami, a także z Krzy
żakami i z Rusią stanowią tło znacznej większości tego typu legend. Wojna z poganami 
była niewątpliwie najwłaściwszą okazją dla uzyskania herbu, toteż podciągano pod 
nich nie tylko Krzyżaków-Prusów, ale też i Morawian (Przegonią). Podobnie we fran
cuskich eposach rycerskich przeciwnikami bohaterów są najczęściej Saraceni, nawet 
wtedy, gdy akcja opowieści dotyczy krajów Europy środkowej, na przykład wojen 
Karola Wielkiego z Sasami.

Tylko kilka spośród wspominanych w legendach wojen można zidentyfikować 
względnie ściśle. Zaledwie jeden raz znalazł odbicie najazd tatarski z 1241 r. i to nie 
w kontekście walk w  Małopolsce i na Śląsku, lecz na Morawach (Sternberg)28 i raz 
najazd z 1259 r., mylnie datowany w legendzie herbu Dębno na rok 1244. W później
szej tradycji zapisanej przez Stryjkowskiego został on zresztą zastąpiony najazdem 
Litwinów w 1385 r.29 Wojny z Litwinami w 1377 r. dotyczy też legenda herbu Kierdeja, 
w  której występuje król Ludwik jako zdobywca Chełma i Bełza, co prawda pod datą 
1432 (!). W wersji podanej przez Szymona Okolskiego wątek litewski tej legendy został 
jednak zastąpiony przez bliżej nieokreślone czyny wojenne we Francji, co miało 
wyjaśniać obecność lilii w polu tego herbu30. Inne walki z Litwinami zostały określone 
już tylko przez ramy odpowiednich panowań, Leszka Czarnego (Szeliga) oraz Włady
sława Łokietka (Łada, Pierzchała).

Podobnie ogólnikowo oznaczane są wojny z Jaćwieżą. Dwie notowane są obocznie 
w  stosunku do wojen z Litwinami w  legendach Łady i Pierzchały, jedna w legendzie 
Doliwy ulokowanej w  czasach Leszka Czarnego i umiejscowionej przy zamku w Li
wie, zapewne ze względu na nazwę herbu. Żadnym echem nie odbiła się w legendach 
wyprawa jaćwieska Kazimierza Sprawiedliwego, której stosunkowo dużo miejsca 
poświęcają kroniki poczynając od Mistrza Wincentego, natomiast Jaćwingowie 
pojawiają się dość niespodziewanie w trzech legendach usytuowanych w czasach 
Kazimierza Odnowiciela i jednej przyporządkowanej panowaniu Bolesława Śmiałe
go. Ta ostatnia (Cholewa) nie znajduje nawiązań historiograficznych, natomiast 
legendy wpisane w rządy Kazimierza dwukrotnie wiążą Jaćwingów z postacią Ma- 
sława, który miał być ich wodzem (Brodzie, Jasieńczyk). W  przekazach kronikar
skich Masława wspierali Pomorzanie, Getowie, Dakowie i Rusini. Pomyłkę tyczącą się 
tych ostatnich sprostował już Długosz, odczytanie zaś „Getów” jako Jaćwingów, a nie 
Prusów jest chyba następstwem częstego mylenia tych ludów. Jaćwingowie występują 
też w legendzie herbu Lis, kładzionej również na czasy Kazimierza Odnowiciela, ale 
bez łączenia ich z Masławem, natomiast sam Masław pojawia się raz jeszcze w legendzie 
herbu Prus II, ale jako przeciwnik nie Kazimierza, lecz Bolesława Chrobrego. O Jać- 
wingach tym razem nie ma mowy, mogą oni jednak kryć się tu pod ogólnym określe
niem pogan. Zwraca wreszcie uwagę, że Masław ani razu nie pojawia się w legendach 
jako wódz Mazowszan, ani też sami Mazowszanie nie występują na liście nieprzyjaciół31. 
Widocznie w  dobie tworzenia tych legend secesja Mazowsza, podobnie jak i inne walki

28 J. B i e l s k i ,  Kromka polska, Kraków 1597, s. 168. Bitwa pod Legnicą występuje natomiast w  legendach 
herbowych czterech rodzin śląskich. Zob. J. G. Th. G r a e s s e ,  op. cit., s. 63 (von Haugwitz), s. 68 (von 
Heyde), s. 128 (von Rechenberg), s. 154 (von Scopp). Tradycje tej bitwy przekazują też inne rodziny, tworzące 
dziś związek „Bractwa z Legnickiego Pola” (Die Vettern von Wahlstatt). Zob. Wahlstatt 1241, wyd. U. S c h m i -  
l ew sk i ,  Würzburg 1991, s. 235 nn.
29 M. D e r w i c h ,  Legenda herbu Dębrio, „Herald”, z. 1, 1990, s. 28 nn. (wersja tatarska) i z. 1(2), 1991, s. 24 nn. 
(wersja litewska). Zob. też wyżej przyp. 16.
30 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 1125; S.  O k o l s k i ,  Orbis Polonus, t. I, s. 375. Zob. też J. D ł u g o s z ,  
Roczniki, pod r. 1377.
31 Jedynie w  legendzie herbu Jasieńczyk występuje personalnie „Masław książę mazowieckie". Zob. wyżej 
przyp* 10.
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20 Ryszard Kiersnowski

międzydzielnicowe nie mogły być areną bohaterskich C2ynów, które powinny mieć 
miejsce w  bitwach z wrogami królestwa polskiego i wiary.

Legendy oplecione wokół wojen z Czechami lub Morawianami mają więcej nawiązań 
historiograficznych, sięgających w większości informacji podanych przez Anonima 
Galla i przekazanych przez późniejszych kronikarzy. Takie korzenie ma legenda ślą
skiego herbu Wieże oparta na Gallowym opowiadaniu o odbudowie przez Bolesława 
Krzywoustego spalonego grodu w Koźlu, przejętym zresztą w poszerzonej już wersji od 
Kromera i uzupełnionym zapewne przez klejnotników o postać iycerza-protoplasty, 
który zamek ów miał obronić przed Czechami32. Opowieść tę Paprocki zamieszcza 
jednak dopiero w Zwierciadle morawskim, skąd przejęli ją  późniejsi polscy heraldycy, 
widocznie więc nie była wcześniej rozpowszechniona. Czytelną genezę ma też legenda 
Nieczui wprowadzająca w Gnieździe cnoty postać Dzierżka (Dersława), cześnika Krzy
woustego, uczestnika bitwy z Czechami nad Trutiną, datowanej za Długoszem na rok 
1114 (recte 1110)33. Paprocki dodaje tu jednak nieznaną Gallowi wiadomość, iż ów 
Dersław miał dziewięciu braci, a ojciec jego przybył z Czech za czasów Władysława 
Hermana. Natomiast w drugiej wersji, przekazanej w Herbach rycerstwa, a także 
w kronice Bielskiego pojawia się inny wątek nocnego alarmu w wojsku Bolesława, 
znany również od Galla, rozwinięty przez Długosza i skojarzony widocznie przez 
Paprockiego z nazwą herbu Nieczuja, tym razem uznaną za imię bohatera legendy, 
który „przez sen zawołał głosem wielkim” i w ten sposób obudził i ocalił wojsko34. 
Z tegoż tworzywa została zbudowana również legenda herbu Łżawia, którego 
nazwa dała widocznie asumpt do łączenia go z opowieścią o wszczęciu alarmu, 
tym razem jednak fałszywego, za co bohatera ukarano uszczerbieniem herbu. 
Wreszcie legenda Okszy wiąże się ściśle z historią Wrszowców przybyłych z Czech 
do Polski w 1103 r. i z zabójstwem księcia Świętopełka. Ma ona oparcie w kronikach 
czeskich poczynając od Kosmasa poprzez Dalimila do Hajka, od którego przejął 
ją  Paprocki, a w Polsce u Długosza i w  kronice Marcina Bielskiego, który jednak 
przedstawia odmienny jej wariant35.

Wojen z Czechami dotyczą też legendy herbu Niesobia, usytuowane na tle walki 
Kazimierza Odnowiciela z Brzetysławem, oraz herbu Godziemba nawiązująca do 
wyprawy Sieciecha na Morawy opisanej przez Galla, a za nim przez Długosza36. 
Właściwe fabuły tych legend nie mają już jednak podkładu historiograficznego 
i pochodzą zapewne z wędrownych wątków baśniowych. To samo dotyczy legendy 
herbu Przosna, przedstawionej również w  kontekście wojen polsko-czeskich, mimo 
iż w  istocie jest to niewątpliwie echo walki o Przemęt toczonej w  1243 r. pomiędzy 
Bolesławem Rogatką a Przemysłem I i Bolesławem Pobożnym, o czym informuje 
Kronika Wielkopolska i Jan Długosz37. Poczytanie w legendzie Ślązaków za Czechów 
odzwierciedla zapewne stan świadomości państwowej w  dobie Paprockiego lub 
nieco wcześniej, natomiast właściwa fabuła legendy jest znów achroniczna, posłu
gując się wątkiem podstępu wojennego, jakich wiele przewija się przez karty 
Gniazda cnoty. Pokonanie nieprzyjaciela przy pomocy fortelu, podstępem a nawet 
wiarołomstwem było bowiem cenione na równi z męstwem w boju i stanowiło też 
podstawę dla nadania przemyślnemu protoplaście herbu. W przypadku Przosny 
czyn ów polegał na tym, iż bohater .zabiwszy swego sługę” włożył mu w zanadrze 
listy, które zmyliły nieprzyjaciół.

32 G a l l ,  Kronika, II, 36 i 44; J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1107; M. K ro m e r ,  De origine..., Kraków 1568, 
s. 73; B. P a p r o c k i ,  Zrcadlo, s. 359 (por. r. 1106).
33 G a l l ,  Kronika, III, 23; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 707 n.
34 G a l l ,  Kronika, III, 22; B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa; J. B i e l s k i ,  Kronika polska, s. 575.
35 K o s m a s ,  Kronika, III, 27; Vaclav H a j e k  z L i b o e a n ,  Kronika eeska, t. Ш, Praha 1929, s. 35; M. B i e l 
sk i ,  Kronika polska, Kraków 1564, s. 311, 345; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 701 n.
36 G a l l ,  Kronika, II, 10; J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1094.
37 Kronika Wielkopolska, rozdz. 72; J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1242; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, 
s. 1073.
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Wojny z Niemcami, notowane w  czterech legendach, również zostały osadzone wy
łącznie w  czasie rządów Bolesława Krzywoustego. Nie wyzyskano jako tworzywa lub 
tła legend wojen Mieszka I ani nawet Bolesława Chrobrego. Jedna z nich, legenda 
herbu Habdank, wystąpiła w dwóch wersjach: pierwsza zanotowana już w Rocznikach 
Długosza pod rokiem 1109 zawiera znaną opowieść o poselstwie Skarbka z Góry do 
cesarza Henryka i wrzuceniu pierścienia do niemieckiego skarbca, druga wersja 
o zwycięstwie szewca Skubka nad rycerzem niemieckim pojawia się, obok wersji 
pierwszej, w Długoszowych Klejnotach i zapewne z nich obie te, niezbyt spójne opo
wieści przeszły wspólnie do Gniazda cnoty i późniejszych herbarzy38. Kilka dalszych 
legend dotyczących herbów Przyrowa, Pielesz i Drogomir nawiązuje do bitwy na Psim 
Polu, acz bez bliższych zapożyczeń historiograficznych. Ostatnia z nich była zresztą 
osadzona przez Paprockiego początkowo na Mazowszu i wiązana z wojną z poganami, 
których jednak w Herbach zastąpili Niemcy, a dopiero Joachim Bielski połączył legen
dę Drogomira z Psim Polem, może ze względu na silne zakorzenienie tej bitwy w  świa
domości potomnych39. Zwraca uwagę, że podobnej roli nie odegrała obrona Głogowa, 
też przecież utrwalona w narodowej pamięci.

Przesunięcie legendy Drogomira z pogan na Niemców jest zapewne następstwem 
wspomnianej już kontaminacji nazw Prusów i Krzyżaków, co miało miejsce także 
w  mazowieckich legendach Białyni, Lubicza i Junoszy. Wyraźne określenie Krzyżaków 
ma miejsce w  przypadku legendy herbu Jelita wprowadzonej przez Długosza przy 
opisie bitwy pod Płowcami, przy czym opowieść ta w  pewnym stopniu zdominowała 
społeczną pamięć o tej bitwie. Wątek heraldyczny tej legendy, zamiana herbu Koźle 
Rogi w  herb Jelita stanowi zresztą tylko część fabuły, której zasadnicza treść, jak się 
zdaje, dotyczy wątku „złego sąsiada”, na którego uskarża się przed królem Florian 
Szary40. Tej samej bitwy dotyczy najpewniej także legenda Syrokomli, opisana przez 
Paprockiego pod datą 1331, ale bez wymienienia nazwy Płowców i bez przejątków 
historiograficznych. Wprowadzony tu motyw walki harcowników i pokonania silniej
szego przeciwnika stanowi wątek topiczny, znany z kilku legend herbowych, a mający 
archetyp w walce Dawida z Goliatem41.

Legendy herbowe umiejscawiane na tle wojen z Rusią zawierają jeszcze mniej 
tworzywa historycznego. Do wyprawy kijowskiej Bolesława Śmiałego lub Bolesława 
Chrobrego usiłuje nawiązać legenda herbu Owada, który wedle Paprockiego ma 
wyobrażać „Złotą fortę, w  której drzwi dwoje udziałano”42, przez którą Bolesław wjechał 
do miasta. Zasługą protoplasty miało być to, iż „pilnował króla”, a więc należał do 
jego straży lub był mu przewodnikiem, jak to objaśnia Okolski. Ta wątła legenda nie 
wyzyskuje wprawdzie słynnego motywu uderzenia mieczem w Złotą Bramę, świadczy 
jednak o funkcjonowaniu tradycji tego wjazdu: skoro w  godle przedstawiającym 
majuskułę M dopatrzono się wyobrażenia bramy, to mogła nią być przede wszyst
kim owa brama kijowska.

Kontekst wczesnośredniowiecznej historii Rusi przebija też z legendy herbu Szała- 
wa, wedle której protoplasta imieniem Halka został wysłany przez pogańskich jeszcze 
Rusinów do Bizancjum dla przewiedzenia się o wierze wyznawanej przez Greków. Jest 
to oczywiste echo opowieści latopisów o wysłaniu posłów przez Włodzimierza w  987 r. 
przeniesione przez Paprockiego w  myśl rzekomego przywileju z 971 r. na lata wcześniej
sze i próba znalezienia dla własnego rodu miejsca w  nurcie ruskiej tradycji państwo
wej i dynastycznej. Dalszy ciąg tej legendy, donoszącej o walce jej bohatera z trzema 
przeciwnikami, nie znajduje już podkładu historycznego43.

38 Klejnoty Długoszowe, s. 69; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 606 n.
39 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 1075; Herby rycerstwa, s. 739; J. B i e l s k i ,  Kronika polska, s. 101.
40 J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1331.
41 Zwłaszcza legenda herbu Hełm, B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 906 n.
42 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 309 n.
43 Ibidem, s. 300.
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Z dziejami Rusi wiążą się również legendy dwóch herbów, Bogorii i Kościeszy, 
włączone dość niespodziewanie w  nurt historii ojczystej. Obie są osadzone w  bitwie 
pod Snowskiem, jaką miał stoczyć w  1072 r. Bolesław Śmiały z Połowcami. W  rze
czywistości bitwa ta miała miejsce 1 listopada 1068 r., a walczy! z Połowcami nie 
książę polski, lecz ruski Światosław, o czym informuje Długosz na podstawie 
latopisów, datując ją  jednak mylnie na rok 1059 i bynajmniej nie kojarząc tego 
wydarzenia z osobą Bolesława Śmiałego44. W  późniejszych kronikach polskich wia
domość o tej bitwie albo w ogóle nie występuje, nie ma bowiem żadnego związku 
z historią Polski, albo też bywa wiernie powtarzana za Długoszem, zachodzi więc 
pytanie jaką drogą i dlaczego bitwa pod Snowskiem została przypisana Śmiałemu, 
a w konsekwencji posłużyła za tworzywo dwóch legend herbowych. Być może wy
starczyło, iż wzmianka Długosza znalazła się pod rokiem w  którym panował w Pol
sce Bolesław, by — nie wnikając w jej treść — uczynić zeń zwycięzcę w bitwie, 
w której w  ogóle nie brał udziału.

Szczególnie owocna jako podstawa legend, nie tylko heraldycznych, była wreszcie 
rzekoma bitwa Bolesława Krzywoustego z Rusinami stoczona jakoby pod Haliczem 
w 1137 r. I tym razem nastąpiło pomylenie miejsca, daty i nieprzyjaciela, w istocie 
bowiem chodzi o bitwę tego księcia z Węgrami, która miała miejsce w  1132 r. nad 
rzeką Sajo, prawobrzeżnym dopływem Cisy, barwnie opisaną przez Kadłubka, acz 
bez wymienienia nazwy rzeki. Był to wynik nieudanej interwencji Bolesława na 
Węgrzech przeprowadzonej na rzecz Borysa, syna Kolomana, pretendującego do 
tronu Arpadów. Bitwa ta zakończyła się klęską Polaków45. Przeniesienie tych 
wydarzeń o pięć lat później pod Halicz i w kontekście wojny z Rusinami jest dziełem 
Długosza, który idąc za Kroniką Wielkopolską w ten sposób zinterpretował posia
dane informacje. Nic więc dziwnego, że ta właśnie wersja utrwaliła się w późniejszej 
historiografii i przeniknęła też do legend herbowych Nowiny i Nałęcza, w  których 
zyskała też dalsze motywy i modyfikacje46. Wedle pierwszej z nich bohaterem opo
wieści jest rycerz imieniem Nowina, który w czasie bitwy, gdy pod królem ubito 
konia, podał mu własnego i w  ten sposób go uratował, za co otrzymał herb i inne 
nagrody. Jest to wątek sięgający antyku (bitwa pod Kannami u Liwiusza), także 
średniowiecznych romansów rycerskich, jak  Historia o cesarzu Otonie, nie obcy 
Szekspirowi („Konia! Konia! Moje królestwo za konia!”), a co więcej znajdujący też 
później potwierdzenia w  rzeczywistości bitewnej47. W  przypadku legendy Nowiny 
opowieść ta jest mocno zakorzeniona w kronikach polskich, acz w kontekście 
różnych wydarzeń.

Wedle Galla Anonima rzecz działa się w czasie bitwy Krzywoustego z Pomorzana
mi. Gdy część rycerzy polskich wyginęła i Bolesław walczył z nieliczną już ich 
garstką „jeden z jego ludzi widząc wnętrzności jego konia ciekące na ziemię, 
zawołał: nie idź już panie więcej do walki (...) siądź na mego konia; lepiej bym ja  tu 
zginął niż ty, jedyne zbawienie Polski. Na te słowa dopiero gdy koń padł (książę] 
usłuchał rady (owego] rycerza i tak chociaż trochę oddalił się z pola walki”48. 
W  Kronice Mistrza Wincentego opowieść o tej bitwie została powtórzona dość wier
nie wraz z wiadomością, iż Bolesław walczył „dopóki nie padł rumak jego z rozdar
tymi genitaliami”. Dalej jednak książę walczy pieszo, natomiast wiadomość o poda
niu mu innego konia znajduje się w  opisie walki Krzywoustego z Węgrami, a więc

44 Powieść minionych lat, oprać. F. S i e l i c k i ,  Wroclaw 1968, s. 334; J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1059: 
B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 305 nn.
45 Bliżej: K. M a l e c z y ń s k i ,  Bolesław Krzywousty, Kraków b. d. [1947], s. 161.
46 K a d ł u b e k ,  Kronika, III, 26; Kronika Wielkopolska, rozdz. 30; J. D ł u g o s z ,  Roczniki, pod r. 1137; 
В . P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 1010 i 802 n.
47 Historia o cesarzu Otonie, s. 120; W. S z e к s p i r, Ryszard III, 5, 4. Por. J. A. C h r a p o w i c k i ,  Diariusz, 
oprać. T. W a s i l e w s k i ,  Warszawa 1978, s. 250: (podczas wojny z Moskwą w  1660 r.) „pod jm. panem 
hetmanem litewskim konia zabito i był in periculo, aże go Zass Szwed (...) ratował dodawszy konia, a sam  
Zass, dobry kawaler, zginął”.
48 G a l l ,  Kronika, II, 33 (przekład R. G r ó d e c k i e g o ) .
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owej bitwy nad Sajo: „Gdy koń jego, nie wiem, ze zmęczenia czy z powodu rany upadł, 
pieszo walczył i gromił z nie mniejszym zapałem (...). Pewien chłop ofiarowując mu 
swego dzikiego konia rzekł: Pomnij na mnie panie, gdy przyjdziesz do królestwa swego”, 
co oczywiście zaowocowało nagrodą i wyniesieniem „do świetnego stanu rycerskiego”49, 
a więc tym, co w terminologii późniejszych legend heraldycznych nazywano nada
niem herbu. Z kolei opowieść ta przeszła do Kroniki Wielkopolskiej, która przebieg 
bitwy przedstawia za Kadłubkiem z tym jednak uzupełnieniem, iż była to wojna 
z Węgrami i Rusinami, a toczyła się w królestwie halickim. „Gdy koń jego, wyczer
pany z wysiłku i ran, upadł, Bolesław pieszo ściera się z nimi (...). Pewien tubylec 
spadłszy ze swego konia kazał jemu go dosiąść”. Po powrocie do kraju Bolesław 
owego tubylca (chłopa) „za niezwykłą wspaniałomyślność wybawia z niewoli (...) 
wzbogaconego czyni wielmożą”50. Wreszcie Jan Długosz skrupulatnie zebrał wcze
śniejsze wiadomości, co skłoniło go do opisania dwóch różnych, acz podobnych 
wydarzeń. Pierwsze zamieszcza pod rokiem 1106 powtarzając dość wiernie tekst 
Galla o bitwie z Pomorzanami, drugie pod rokiem 1137 rozbudowując własnymi 
słowy tekst Mistrza Wincentego i Kroniki Wielkopolskiej o bitwie „pod Haliczem”. 
W szczególności rozwija autor wątek nagrody, ale pomimo kilkakrotnie powtarza
nych słów o nadaniu rycerzowi i jego potomkom szlachectwa i zaszczytów Długosz 
nie wymienia ani ich imion, ani nazwy herbu, jak to czyni w niektórych innych 
przypadkach omawiania pochodzenia rodu. Widocznie więc za jego czasów nie była 
to jeszcze opowieść pojmowana jako legenda heraldyczna związana z herbem Nowina. 
Także późniejsi kronikarze Miechowita, Wapowski, Kromer powtarzają wersje Długo
sza bez żadnych istotnych uzupełnień.

Dopiero w  1571 r. pojawia się pierwszy zapis legendy herbowej opartej po części na 
przedstawionych wyżej tekstach. Jest to wiersz-panegiryk „na herb” Nowinę należący 
do Jana Krzysztoporskiego, kasztelana wieluńskiego. Pochodzi on spod pióra Andrzeja 
Trzecieskiego, który zamieścił go na wstępie do polskiego przekładu dzieła Piotra 
Crescentyna o gospodarstwie, wydanego drukiem w Krakowie. Jest to tekst o sześć lat 
poprzedzający Gniazdo cnoty, co świadczy, że legenda ta była uformowana niezależnie 
od Paprockiego i że miała treść nieco różniącą się od jego wersji.

Wiersz opowiada „Zkąd się napierwey wszczęła ta zacna Nowina”. Otóż pewien 
Rakuszanin przybyły do Polski z poselstwem 

Trafił się był ku bitwie, dopomógł królowi 
Oney burdy, tak rycerz cny, Bolesławowi,
A gdy król odbył konia, dodał mu swoiego,
Aby uszedł, niedbaiąc nic o się samego51.

Dalszy ciąg wiersza dotyczy pochodzenia klejnotu w postaci zbrojnej goleni, o czym 
niżej, oraz nazwy herbu pochodzącej stąd, iż bohater legendy „z dobrą nowiną o kró
lewskim zdrowiu przyjechał” i dlatego „ten jego herb wtenczas Nowina nazwano. A to 
na wieczną pamięć do kronik wpisano”. Zapisu tego wprawdzie nie znamy, natomiast 
wiersz ten nawiązuje do wątku kronikarskiego o rycerzu i koniu, mimo iż nie ma on 
żadnych odniesień ani do wyobrażenia, ani do nazwy herbu. Pomysłu o „dobrej 
nowinie” nie podtrzymał też Paprocki, który wywiódł tę nazwę od imienia ojca bohatera 
legendy. Autor połączył oba nurty opowieści o koniu, Gallowy i Kadłubkowy, dzięki 
czemu osoba protoplasty rodu jest tu zarazem .rotmistrzem” (a więc rycerzem, jak 
u Galla), ale ,z narodu prostego” (jak u Kadłubka)52. Chłopskie jego pochodzenie zostało 
jednak zmienione na rzemieślnicze: ojciec jego miał być kotlarzem, co zdaniem Paproc
kiego wyjaśniało wyobrażenie w  herbie ucha kotłowego. Takie rozpoznanie przedmio

49 K a d ł u b e k ,  Kronika, III, 26 (przekł. B. K ü r b i s ) .
50 Kronika Wielkopolska, rozdz. 30 (przekł. K. A b g a r o w i c z ) .
51 Piotra Crescentyna o pomnożeniu у rozkrzewieniu wszelakich pożytków ksiąg dwoienaście, Kraków 1571, 
frontispis. Zob. też F. P i l a r c z y k ,  op. cit., s. 68. Pochodzenie motywu „Rakuszanina” jest nieznane; może 
istniała jakaś tradycja w  rodzinie Krzysztoporskich?
52 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 803.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



24 Ryszard Kiersnowski

tu, powszechnie przyjęte od schyłku XIV w., acz inaczej pojmowane w Długoszowych 
Klejnotach (podkowa, ostroga)53, ułatwiało akceptację wersji o plebejskim rodowodzie 
bohatera legendy. W  podobny sposób, choć już bez kronikarskich podkładów, wyobra
żenie klamer w herbie Cholewa sprawiło, iż protoplastą rodu w wersji Paprockiego 
został ubogi cieśla, a lemiesze w herbie Larysza nasunęły myśl, że ród pochodzi od 
chłopka „narodu prostego”. W tym drugim przypadku może podniosły się jakieś 
protesty wśród klejnotników, gdyż w Herbach rycerstwa polskiego autor podaje już 
inną wersję, wedle której to Piast nadał ów herb rodowi swej matki54. W ten sposób 
tradycja plebejskiego pochodzenia Laryszów została powiązana z takąż tradycją po
chodzenia dynastii piastowskiej55.

Z bitwą „pod Haliczem”, w istocie nad Sajo, wiąże się także legenda herbowa 
Nałęcza, zapisana przez Paprockiego w dwóch wersjach. Wedle jednej z nich Krzywo
usty rycerzom, którzy przy nim wiernie trwali i dawali odpór Rusinom ,за т  rękoma 
swymi głowy zawięzował, a te chusty dawał im za klejnot wieczny”56. Ten wątek nie 
ma jednak kronikarskiego podkładu, ale może wolno go łączyć, podobnie jak 
własnoręczne wyjmowanie przez króla strzał z pleców bohatera legendy Bogorii, 
z ideą ozdrowieńczego dotyku władcy, znaną z mitów zachodnioeuropejskich. 
Z drugiej strony opowieść ta stanowi tylko odmianę drugiej wersji, przeniesioną 
z niewiadomych względów w wir owej nieszczęsnej bitwy, która z drugorzędnego 
starcia, niczym bitwa w wąwozie Roncevaux, urosła w tradycji historycznej do rangi 
wiekopomnej batalii57.

Druga wersja legendy Nałęcza jest osadzona w kontekście znacznie bardziej właści
wym dla tego rodu, gdyż łączy ów herb z osobą Gniewomira ,księcia na Człopie”. Wedle 
Gniazda cnoty herb ten nadał polski monarcha Miecław, tj. Mieszko I, w 962 r. z okazji 
przyjęcia przez owego Gniewomira chrześcijaństwa58. Jest to jawne przeniesienie 
w czasie historii możnego pomorskiego Gniewomira, pokonanego przez Bolesława

53 Klejnoty Długoszowe, s. 84, ale w  zapiskach herbowych przedmiot ten określany jest z reguły jako 
„zawiasa kocielna”, tak też jest objaśniany w  opisach herbów Mądrostki oraz Odrowąż, zob. J. S z y m a ń 
ski, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 187, 200, 201, też K. G ó r s k i ,  Ród 
Odrowążów w wiekach średnich, RH, t. VIII, 1926-1927 (1928), s. 3 i 88. Motyw ten nie miał więc konotacji 
ujemnej, nawiązując widocznie do rycerskiego wyposażenia, natomiast w  Czechach wyobrażenie całego 
kotła miało być rzekomym herbem księcia Bolesława I i jego następców, nadanym przez cesarza Ottona 
I jako kara za zabójstwo św. Wacława, tak D a l  i mil,  Rymouanś kronika eeska, [w:] Fontes Rerum 
Bohemicarum, t. III, Praha 1882, s. 98, za nim Marcin B i e l s k i ,  Kronika wszystkiego świata, s. 323, wedle 
którego cesarz pokonał Bolesława, który j ia  wielkie jego wzgardzenie musiał kotły na kuchnie nosić 
a dzierżeć nad ogniem kuchni, i za herb kocieł nosić”. Dopiero gdy Brzetysław I po porwaniu Judyty ukorzył 
się przed cesarzem, ten zmienił mu herb, zastępując kocioł przez czarnego orła.
54 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 400 i 402; idem, Herby rycerstwa, s. 337.
55 Drugi wariant legendy Nowiny objaśniający klejnot herbu w  postaci zbrojnej goleni, szeroko rozbudowa
ny przez Paprockiego, nie ma antecedencji historiograficznych poza topicznymi wzmiankami o zastąpieniu 
utraconej w  walce kończyny przez nogę lub rękę ze złota. Ostatnio wątek ten analizuje J. B a n a s z k i e -  
w i  c z, Złota ręka komesa Żelisława, [w:] Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy 
zwierzchniej. PolskaX -X V  w. (zprzykładem czeskim i ruskim), pod red. J. B a n a s z k i e w i c z a ,  „Colloquia 
Mediaevalia Varsoviensia”, I, Warszawa (1994), s. 228 nn. W  przypadku Nowiny bohater utracił jedną nogę 
nie w  walce, lecz gdy wzięty do niewoli wraz ze swoim wodzem i skuty z nim za nogi, by umożliwić mu 
ucieczkę uciął własną nogę, za co został wynagrodzony nogą złotą. Tę wersję, przypisaną wtórnie też do 
herbu Złotogoleńczyk, notuje Paprocki również w  Diadochu (s. 202 nn.) z zaznaczeniem, iż rzecz się działa 
jeszcze za książąt pogańskich, o czym nie wiedzą ani czeskie, ani polskie kroniki, a opowieść ta „pozostaje 
wśród potomków”. Do potomków tych miała należeć też Bogna, matka św. Stanisława „czego pamiątka jest 
przy opisie rodu tego biskupa w  Krakowie w  klasztorze św. Franciszka”. Wiadomość ta, zaczerpnięta może 
z Katalogu biskupów krakowskich Jana. Długosza, wcześniej bowiem imię Bogny jako matki świętego nie 
występuje, podsunięta może Paprockiemu przez ród Nowinów, skłoniła go do przesunięcia w  Herbach 
początków herbu Nowina z czasów Bolesława Krzywoustego na lata dawniejsze. W  sprawie Bogny alias 
Benigny zob. Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. S z y m a ń s k i ,  [w:] Monumenta Poloniae Historica, 
s. n., t. X, 2, Warszawa 1974, s. 147.
56 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 1010.
57 Prócz omawianych tu legend herbowych z bitwą tą wiąże się znana od czasów Kadłubka (Kronika, III, 
26) opowieść o tchórzliwym wielmoży, który uciekł z pola walki (omawiam ją  bliżej w  szkicu Symbole i znaki 
hańbiące w polskiej tradycji rycerskiej, w  druku), a co więcej czeska kronika Wacława Hajka tu przenosi 
historię bitwy legnickiej, twierdząc iż w  1242(1) r. książę polski Henryk został zabity pod Haliczem, a uciętą 
mu głowę wbili Tatarzy na kopię. Zob. V. H a j ek, Kronika eeska, t. IV, s. 428.
58 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, s. 21.
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Krzywoustego w Czarnkowie i zmuszonego do przyjęcia chrztu w 1108 r., o czym relacjo
nuje Gall Anonim, a za nim późniejsi kronikarze59. W  legendzie został uwydatniony 
moment własnoręcznego udzielenia mu chrztu przez władcę polskiego, wedle Galla 
bowiem Gniewomira Bolesław Krzywousty „sam podniósł ze zdroju chrztu świętego”, 
podczas gdy w wersji Paprockiego Miecław „sam krzcąc swymi rękami głowy zawięzo- 
wał”. Natomiast przeniesienie siedziby Gniewomira z Czarnkowa lub z Ujścia, jak 
u Galla, względnie z Wielenia, jak u Kadłubka, do Człopy jest — jak się zdaje — 
pomysłem Paprockiego, powstałym może przy udziale własnej wersji Nałęczów. Co 
więcej, w Herbach rycerstwa zamienił on Gniewomira w Dzierżykraja, nazywając go 
również księciem Człopy60. Może wpłynęła na to historia dalszych losów Gniewomira, 
których legenda nie wspomina, a które mogły kompromitować potomków. Osadzony 
przez Krzywoustego w Ujściu przeszedł bowiem Gniewomir ponownie na stronę Pomo
rzan i wydał im ten gród, poczem został raz jeszcze pokonany przez Bolesława i zginął 
w  walce, a wedle nieco późniejszej tradycji przekazanej przez Mistrza Wincentego 
został skazany na śmierć przez obicie go kijem, co Długosz precyzuje, iż zginął on ze 
zgruchotaną kijem głową. Taka głowa niezbyt nadawała się do obwiązywania przez 
księcia chustą, a sam Gniewomir na protoplastę rodu. Zapewne dlatego został on 
wymieniony na Dzierżykraja, jednego z rzekomych swych przodków, albo też cały 
motyw obwiązywania głowy przeniesiono aż na Ruś, szukając w bitwie „pod Haliczem” 
rycerskich antenatów.

Przykłady te, a można dodać dalsze, zdają się dawać przynajmniej cząstkową 
odpowiedź na pytanie o stan i rozwój świadomości historycznej społeczeństwa polskie
go, a ściślej szlachty polskiej w  początkach epoki nowożytnej. Świadomość ta różni się 
dość znacząco od obrazu nakreślonego przez dzieła historiografów i publicystów 
doby renesansu, stanowiąc niejako końcowy etap funkcjonowania wiedzy o przeszło
ści. Jest to wiedza niespójna, utworzona z fragmentów i okruchów uzupełnionych 
domysłami i pomysłami, składających się na teksty tyleż ukonstytuowane przez 
znajomość historii, jak też znajomość tę konstytuujące. Można je chyba, z zachowa
niem właściwych proporcji, przyrównać do powieści historycznych łączących fakty 
i fikcje czy to ku zabawie czytelnika, czy też ku pokrzepieniu serc. Tu krzepła 
świadomość stanowa i rodowa, ale nie tylko. Następowało zbliżenie z historią ojczystą 
jako z osobistym dziedzictwem.

Opowieści herbowe stanowią też pierwszą realizację w  Polsce legendy średniowiecza, 
która następnie znajdzie swój obraz dopiero w dobie romantyzmu. Upowszechniały 
one ludzi i wydarzenia z tej epoki traktowanej jako rezerwuar faktów godnych pamięci, 
a podatnych na wszelkiego rodzaju obróbki i dopasowywanie do życzeń lub gustów 
odbiorców. Z biegiem czasu pojawiły się jednak zabiegi .kiytyczne”, polegające na 
korygowaniu niektórych legend na tej głównie podstawie, iż przedstawiały one rzeko
mo zbyt późne lata powstania tego lub innego herbu, podczas gdy ,jak wiadomo” 
odpowiedni ród .kwitnął” już za Mieszka, za Piasta, czy wreszcie w czasach rzymskich. 
W  XVII w. antykizacja legend heraldycznych acz częsta, jest jednak raczej wynikiem 
gorliwości kilku jezuitów niż odbiciem świadomości historycznej mas szlacheckich. Te 
trzymały się nadal rodzimego kanonu ukształtowanego w XVI w., choćby i przyciętego 
kpiarskim piórem Wacława Potockiego, w miarę zaś pojawiania się i mnożenia nowych 
herbów i nobilitacji kanon ten uzyskiwał tym większą wartość poświadczając głębokie 
i rdzenne korzenie poszczególnych domów i rodzin. Jeszcze do dzisiaj legendy te żyją 
własnym życiem, poza historią czy raczej obok uczonej i nauczanej historii, więc niby 
to w cudzysłowie, niby z zastrzeżeniami, niby z żartem, ale w istocie składając się 
nadal, podobnie jak ogólnonarodowe legendy o Lechu, Popielu czy Kraku nie tyle już 
na świadomość historyczną, ile na kulturowe dziedzictwo Polaków.

59 G a l l ,  Kronika, II, 47; K a d ł u b e k ,  Kronika III, 4, 6; Kronika Wielkopolska, rozdz. 22; J. D ł u g o s z ,  
Roczniki, pod r. 1107 ł 1108.
60 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwapolskigo, s. 207.
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Marek Cetwiński

Las w polskiej legendzie heraldycznej

Rycerzy pieczętujących się herbem Zerwikaptur — w polu czerwonym (lub białym) trzy 
czarne kozie głowy — tekst Klejnotów w  kopii Łętowskiego wywodzi ex domo hominum 

silvestrium zaś kopia arsenalska mówi, iż są oni ab hominibus sylvestribus ortum1. W ten 
właśnie sposób poświadczona jest w XVI w. wiara w , leśnych ludzi” jako przodków polskiego 
rycerstwa2. Nie rozstrzygając w  tym miejscu natury owych mieszkańców lasu odnotować 
wszakże wypada pierwszą funkcję jaką las spełnia w naszych legendach heraldycznych — 
jest on gniazdem rodowym przodków rycerstwa, ich ojczyzną.

Klejnoty obdarzyły Zerwikapturów niezbyt pochlebną charakterystyką: viri in ea sunt 
stolidi, latrones et fures3. ,Długosz — pisze Paprocki przekonany, iż to właśnie kanonik 
krakowski jest autorem Klejnotów — niechętny będąc przodkom herbu tego niełaska- 
wie ich wspomina”4. Istotnie, niesposób temu zaprzeczyć. Można natomiast było — 
postąpiono tak w  Kodeksie Kamyna — pominąć choćby słowa latrones et fures5. 
Łatwiej widać godzono się z głupotą czy prostactwem niż ze złodziejstwem przodków. 
Bartosz Paprocki wspominając i składając tym samym hołd pamięci i dziełu Długosza 
dodaje natychmiast: „wszakoż Anonimos opowieda przodka herbu tego Drogosława 
mężem wielkiem, który zakładał wieś Koziegłowy w  roku 1106”6. Autorytetowi prze
ciwstawia więc inny autorytet, być może własnego wynalazku bowiem dyskusja wokół 
owego tajemniczego Anonimosa nie przyniosła innych, poza słowami Paprockiego, 
dowodów istnienia tej zagadkowej kroniki7.

Przypisawszy Zerwikapturom za przodka „męża wielkiego” snuje autor Herbów, 
rzekomo za owym Anonimem, dalsze dzieje potomków,leśnych ludzi” w następujących 
słowach: .Potem [tj. po założeniu Kozichgłów — M. C.] było potomstwo jego zswowol- 
niało, jako ludzie kozaccy ukrainni w częste interregna, za' panowania Kazimierza 
monarchy syna Bolesławowego pokarani byli, i te im Koziegłowy odjęto, które Mikołaj 
wojewoda krakowski otrzymał z domu Lisów”8. Przypisanie założenia Kozichgłów 
Zerwikapturom jest najpewniej skutkiem przyswojenia sobie przez Paprockiego metod 
właściwych Klejnotom, które swobodnie snują fantazje wokół wizerunków herbów9. 
Trzy kozie głowy w tarczy Zerwikapturów są, jak się zdaje, wystarczającym powodem 
do przypisania przodkowi rodu założenia Kozichgłów. Ważniejsze jednak jest to, że

1 Klejnotu Dtugoszowe, krytycznie opracował i na nowo wydał M. F r i e d b e r g ,  RH, t. X, 1930, Kraków 1930 
[cyt. dalej: Klejnoty], s. 87.
2 O chronologii kopii Klejnotów zawierających wzmiankę o Zerwikapturach zob. Klejnoty, s. 8 nn.
3 Klejnoty, s. 87.
4 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. T u r o w s k i e g o ,  Kraków 1858, s. 445. W  sprawie 
autorstwa Klejnotów zob. M. C e t w i ń s k i ,  Wokół .Klejnotów”, [w:] Genealogia —  Studia nad wspólnotami 
krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1987, s. 127 nn. 
Ostatnio P. D y m m  el, Problem autorstwa Klejnotów przypisywanych Janowi Długoszowi, RH, n. s., 1.1 (XII), 
1993, s. 59-75.
5 Klejnoty, s. 87.
6 B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 445.
7 G. L a b u d a ,  Powieść o Walgierzu z Tyńca i o Wisławie z Wiślicy, [w:] idem, Źródła, sagi i legendy do 
najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 258 nn., gdzie przegląd badań na ten temat.

B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 445.
O metodach Klejnotów szerzej: M. C e t w i ń s k i ,  op. cit., passim  Zob. też P. Dymmel ,  op. cit., passim9
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28 Marek Cetwiński

Paprocki milczy w  swej wersji o ,leśnych ludziach” jako przodkach Zerwikapturów zaś 
w  miejsce lasu 1 jego mieszkańców pojawia się motyw Judzi kozackich ukrainnych”. 
O tym, że nie mają oni jednak żadnego związku z historycznymi Kozakami i Ukrainą 
świadczy zarówno małopolska wieś Koziegłowy jak też uwaga autora o współczesnych 
mu Zerwikapturach: „Wieku mego było wiele potomstwa przy granicach węgierskich 
znacznego, wszakoż tylko najwięcej wiem o Cieszkowskich u Sącza, ludziach cnotli
wych, których jest dom rozrodzony”10.

Paprocki dokonuje zatem całkowitej rehabilitacji Zerwikapturów podpierając się 
autorytetem Anonima: „Opisuje przyczyny historyk swawolności tych ludzi dla tego, 
że przez czas długi będąc w  służbie Rzplitej, nie płacono im żołdu, oni potem zebrawszy 
do siebie towarzystwa, najeżdżali domy możne, brali a przedawali w  niewolę, i dlategoż 
o nich piszą fures et latrones”11.

Zerwikapturowie są zatem według autora Herbów mieszkańcami pogranicza, obroń
cami państwa i przez państwo to skrzywdzonymi skoro nie wypłacono należnego im 
żołdu- Sami przeto ówczesnym obyczajem wymierzyli sobie sprawiedliwość. Paprocki 
znał niewątpliwie legendę Klejnotów o pochodzeniu Zerwikapturów od ,leśnych ludzi” 
zmienia ją  jednak na wywód o przodkach będących .ludźmi kozackimi ukrainnymi”. 
Las i pogranicze to zatem dla tego heraldyka synonim. Można przypuścić, iż las jako 
ojczyzna rycerskich przodków to po prostu skraj cywilizowanego świata, strefa gdzie 
społeczny ład stopniowo przechodzi w chaos, orbis interior zmienia się w  orbis exte
rior12. Zerwikapturowie zaś są tego pogranicza produktem. Z jednej bowiem strony 
Drogosławowe potomstwo „zswawolniało, jako ludzie kozaccy ukrainni w częste inter
regna”, z drugiej zaś strony „przez czas długi” pozostawali w służbie Rzeczpospolitej13. 
Rzecz jednak w tym, że w 1584 r., kiedy to ukazały się Herby rycerstwa polskiego 
doświadczenia z anarchią bezkrólewia nie były ani liczne ani szczególnie dotkliwe. 
Wydaje się więc, że Paprocki snuje swą opowieść raczej z rozbioru pewnych idei niż 
z historii. Do idei tych należało zaś pradawne wyobrażenie osi wokół której obraca się 
świat14. .Złamanie słupa (osi kosmicznej) to prawdziwa katastrofa, coś w rodzaju 
końca świata, nawrót do chaosu”15. Odpowiednikiem osi kosmicznej w społeczeństwie 
był właśnie król16. „Władca niby omphalos jest najważniejszą częścią wspólnoty. Dzięki 
niemu powstaje, trzyma się i żyje społeczna konstrukcja. Człowiek środka ucieleśnia 
zasady porządku przestrzeganego przez wspólnotę” — stwierdza Jacek B a n a s z k i e -  
w i c z 17. Zerwikapturowie są więc tak długo czynnikiem pozytywnym jak długo trwa 
panowanie króla. Kiedy braknie monarchy stają się częścią Chaosu podkopującego 
społeczny Kosmos.

Zerwikapturowie zrodzeni przez ,leśnych ludzi” są zatem, wprawdzie niepewnymi 
strażnikami świata ludzkiej kultury przeciwstawionego kosmicznemu i społecznemu 
chaosowi pojmowanemu jako las lub obce państwa. Tym właśnie utożsamieniem lasu 
z „obcym światem” należy, jak  sądzę, tłumaczyć wielką liczbę cudzoziemców jako

10 B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 446.
11 Ibidem, s. 446.
12 M. Z o w c z a k ,  Mit bohaterski jako opowieść o granicach ludzkich możliwości, „Etnografia Polska”, 
t. XXVIII, z. 2, 1984, s. 259 powołuje pogląd G. Dumezila, iż bohater rodzi się na pograniczu świata ludzkiego 
i nieludzkiego świata demonów, olbrzymów, bogów. Autorka ta podkreśla dalej (s. 264-265) obcość boha
tera dla społeczeństwa ludzkiego, obcość wynikającą z jego urodzenia na granicy obu porządków. Opozycja 
,4om-las” jest odpowiednikiem szczegółowym opozycji orbis interior-orbis exterior, „swój-obcy” w polskiej 
kulturze ludowej. Zob. L. S tom m a ,  Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.. Warszawa 1986, zwła
szcza s. 186.
13 B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 445.
14 S. F i l i p o w i c z ,  Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 31; M. E l i a d e ,  Traktat o historii religii. 
Warszawa 1966 wg indeksu.
15 S. F i l i p o w i c z ,  op. cit., s. 31 z powołaniem na M. Eliade.
16 Widoczne jest to w  nazywaniu osi mechanizmu wiatraka .królem”. Zob. M. F o r n a l s k a ,  Pamiętnik 
matki, t. I, Warszawa 1967, s. 93. Szerzej o symbolice tej piszę w  artykule pt. Młynarz, młyn i żarna 
w genealogii i heraldyce polskiej (złożony do druku „Acta Universitatis Wratislaviensis”).
17 J . B a n a s z k i e w i c z ,  Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi 
tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986, s. 37.
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rzekomych przodków polskiego rycerstwa18. Genealogia Zerwikapturów, ab homini
bus sylvestribus ortum, powoduje, że mimo stałego kontaktu z rycerstwem polskim 
są oni dla polskiego plemienia „obcymi”. Każdy bohater pozostaje „obcym” dla 
społeczności ludzkiej19. Jak inni bohaterowie także Zerwikapturowie rodzą się na 
pograniczu świata ludzkiego i nieludzkiego a więc w lesie lub u węgierskiej grani
cy20. Służąc Rzeczypospolitej, poza okresami bezkrólewia, są też jak inni standar
towi bohaterowie wyznawcami i obrońcami władzy królewskiej21. Obdarzenie ich 
określeniami latrones et fures także odpowiada klasycznemu wizerunkowi bohate
ra, którego „czyny bohaterskie, czyny wojownika, przeplatane są zbrodniami prze
ciw podstawowym prawom obowiązującym wśród ludzi”22. Rodowód Zerwikapturów 
jest więc niewątpliwie bohaterski i dla rycerzy zaszczytny. Chwalebna jest zwła
szcza dla Zerwikapturów, pozbawiona wszelkiej dwuznaczności, legenda przypisu
jąca powstanie herbu wyczynowi ich przodka, który jednym ciosem trzem wrogom 
głowy uciął23. Sienkiewicz w  Ogniem i mieczem umieszcza czyn ten pod Grunwal
dem, Niesiecki natomiast milczy o miejscu owej rycerskiej potrzeby. Zagadką pozo
staje dlaczego wrogowie ci mieli kozie głowy oraz dlaczego zestawiono je  w magicz
nej trójce24. Nie będzie jednak chyba zbytnią śmiałością upatrywanie w  pokonanym 
wrogu uosobienia sił wrogich społecznemu ładowi. Do takiego bowiem wniosku 
prowadzi analiza legend innych herbów opowiadających o czynach rodowych boha
terów w leśnych otchłaniach. Po wskazaniu lasu jako ojczyzny rodu rycerskiego 
wypada zająć się lasem jako miejscem dokonania bohaterskiego czynu decydujące
go o wejściu Przodka w szeregi rycerstwa.

Charakter wywodzących się z lasu przodków polskiego rycerstwa określają w  ja 
kimś stopniu uprawiane przez nich zawody. I tak przodek Wieniawów jest węgla
rzem, który żubra wyjadającego mu chleb „z budy” złapał w „chytre sidło” i z pu
szczy żywego przed oblicze księcia doprowadził25. „Chytre sidło” to pierścień — 
widnieje on w rysunku herbu — z gałęzi dębowej wsadzony w nozdrza żubra przez 
morawskiego rycerza Las tka w innej wersji legendy Wieniawów26. Opowiadając 
o wyczynie węglarza stwierdza Paprocki, iż to Jesth nie podobne” raczej z powodu 
ludowego pochodzenia bohatera tylko niż z niemożności samego czynu skoro nie 
waha się jednak przypisać tego samego fortelu rycerzowi. Zastrzeżenia heraldyka 
budzi więc niska kondycja społeczna bohatera nie jego czyn. Podobnie odrzucił 
Paprocki podaną przez siebie wcześniej w Gnieździe cnoty „fabułę między ludźmi 
pospolitą” o mieszkającym w lesie młynarzu przodku Toporów bowiem „przypatrzy
wszy się wielkiej możności przodków od czasów dawnych, jeszcze za pogańskich 
monarchów, trudno ją  nam przyjąć za prawdziwą”27. I tu zatem motywem postępo
wania autora była społeczna kondycja bohatera. Nie powtórzył też Paprocki podanej 
w Gnieździe cnoty legendy o innym mieszkańcu lasu, przodku Cholewów, cieśli, 
którego rąbiącego drzewa spotkał w puszczy Bolesław Śmiały28. Uniknął też heral
dyk powtórzenia swej wcześniejszej opowieści o Laryszy niosącym w lesie dwa 
lemiesze do kowala29.

18 Szerzej o roli „obcych” w  polskich tradycjach genealogicznych M. C e t w i ń s k i ,  Wokół „Klejnotów”, 
s. 134. Zob. też A. Ca ła ,  Stosunek „swój-obcy99 w kulturze ludowej, „Etnografia Polska”, t. XXVI, 1982, z. 2, 
s. 203 nn.
19 M. Z o w c z a k ,  op. cit., s. 264 nn.
20 B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 446; Klejnoty, s. 87.
21 O stosunku bohatera do króla zob. M. Z o w c z a k ,  op. cit., s. 260.
22 Ibidem, s. 259 z powołaniem się na G. Dumezila.
23 K. N i e s i e с к i, Herbarz polski, t. X, Lipsk 1841, s. 159.
24 Szerzej na ten temat M. C e t w i ń s k i ,  Wokół „Klejnotów”, s. 135, gdzie też literatura.
25 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 77-78.
26 Ibidem, s. 77; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. IX, s. 302.
27 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 85 legendę przytacza natomiast w  Gnieździe cnoty na s. 14-15.
28 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 351-352; idem, Gniazdo, s. 400-401.
29 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 402-403; idem, Herby, s. 338.
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Usuwanie i przemilczanie podań o plebejskim pochodzeniu bohaterów heraldycz
nych jak też wypieranie lasu jako rodzinnego gniazda motywem „obcego” kraju 
świadczy o zaniku znajomości idei kryjących się za tymi symbolami i o wzrastającej 
presji wywieranej na Paprockiego po 1578 roku, roku wydania Gniazda cnoty. Wersje 
przypisujące plebejskie, zdaniem szlachty, zajęcia heraldycznym przodkom zdają się 
tedy być starsze niż te przyznające bohaterom urodzenie w stanie rycerskim. Nasuwa 
się jednak pytanie czy zajęcia legendarnych przodków rzeczywiście oznaczały ich niski 
status społeczny. Po badaniach nad legendą o Piaście-Oraczu można mieć co do tego 
uzasadnione wątpliwości30.

Zwraca uwagę, że wymienieni wyżej bohaterowie zajmowali się działalnością, której 
rezultatem było niszczenie lasu, jego gospodarczym a więc i społecznym oswojeniem, 
rugowaniem pierwotnego chaosu na rzecz poszerzającego się kosmosu. Zawody Wie
niawy, zwanego też Lastkiem od lasu właśnie, Cholewy, Laryszy i Starży da się ułożyć 
w cykl — od karczowania i wypalania węgla, do uprawy roli i młynarstwa31. Pokonanie 
leśnych zwierząt opisane w legendach Wieniawów, Pomianów, Rogalów, Napiwonów, 
Odyńców, Sokołów, Denhoffów i wielu innych32 jawi się nie tyle jako przygoda myśliw
ska zaczerpnięta z codziennego życia ile metafora zwycięstwa ludzkiego kosmosu nad 
leśnym chaosem33. Pojmanie czy zabicie żubra, tura, jelenia czy dzika to jakby warunek 
wstępny umożliwiający gospodarcze wykorzystanie lasu. Myśl ta widoczna jest wyraź
nie w opowieści o węglarzu Wieniawie, który tak długo nie może jeść swego chleba 
dopóki nie pokona żubra.

Archaiczną warstwę legend wywodzących rody polskiego rycerstwa od „leśnych 
ludzi” zdaje się przeto stanowić motyw bohatera poszerzającego granice świata ludz
kiej kultury, karczującego pierwotną puszczę pogromcy dzikich zwierząt. Zmieniając 
las w pola uprawne bohater heraldyczny stawał się herosem, twórcą kultury, dawcą 
pożywienia wreszcie, tym który karmi całą wspólnotę34. Nie dziwi przeto, że już w XIII 
wieku tradycje genealogiczne i symbole heraldyczne nawiązywały w wypadku rycer
stwa śląskiego do postaci przodka kolonizującego leśne pustki35. Jako żywiciel ludz
kiej wspólnoty postać bohatera legendy rodowej jest więc pokrewna mitycznemu 
założycielowi dynastii panującej. Zdarza się zresztą, że herbarze wprost wiążą „leśnych 
ludzi” z bajecznymi polskimi dynastami. I tak herb Larysza miał nadać Piast rodzinie 
swej matki36. Według innej wersji przodek Laryszów był wynalazcą uprawy roli lub też 
„wynalazł” zaoranie i posypanie solą kilku zdobytych przez Sarmatów miast włos
kich37. Ta ostatnia wersja wydaje się tylko pewną modyfikacją, w  duchu mitu sarmac
kiego, postaci herosa-oracza. Tenże Piast rodzinie swego ojca nadał z kolei herb Kroje38. 
Godła zawierające wizerunki części pługa skojarzono zatem jednoznacznie z rodziną 
królewskiego oracza. Rycerz Leszczyc — imię to skojarzono z lasem — ten sam, który 
otrzymawszy od Bolesława Chrobrego kawał puszczy ^odłożył kopię i miecz, a wziął siekie-

30 J. B a n a s z k i e w i c z ,  op. cit., passim.
31 M. C e t w i ń s k i ,  Młynarz (wdruku).
32 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 77-78, 1012, 1003-1004, 905, 1190, 98-99; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. III, 
s. 374; M. C e t w i ń s k i ,  M. D e r w i c h ,  Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987, zwłaszcza rozdz. III.
33 E. M i e l e t y ń s k i ,  Poetyka mitu, Warszawa 1981, s. 245 zgładzenie potworów i demonów uważa za 
najważniejszą funkcję bohatera kulturowego a do takich należą właśnie herosi z cytowanych legend 
heraldycznych. Zob. szerzej M. C e t w i ń s k i ,  M. D e r w i c h ,  op. cit., passim
34 Por. Cz. D e p t u ł a ,  Problem mitu monarchy-dawcy żywności w Polsce średniowiecznej. Na przykładzie 
podania o Piaście, .Zeszyty Naukowe KUL”, 1975, nr 3, s. 41-56; J. B a n a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 40 nn. 
(rodział pt. „Trzeciofunkcyjny charakter piastowskiej tradycji dynastycznej: Król-Oracz-Żywiciel i jego 
małżonka”); M. C e t w i ń s k i ,  Młynarz, młyn i żarna w genealogii i heraldyce polskiej (w druku).
35 Kryje się ona w  nazwach gniazd rodzin możnowładczych takich jak: Pożarzysko, Pogorzela, Goszcza, 
Gola, Gościęcin, Ścinawa. Zob. M. C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo śląskie do końcaXIII w. Pochodzenie-gospodar- 
ka-polityka, Wrocław 1980, s. 118 i przyp. 347. Wymowna jest pieczęć komesa Szymona ze Ścinawy 
z 1273 r. z wyobrażeniem ściętego pnia (aluzja do nazwy rodowego gniazda) z dwoma listkami (zob. P. P f o t e n 
h a u e r ,  Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1326, Breslau 1879, s. 26, tabi. I, nr 9).
36 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 337; К. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VI, s. 15-16.
37 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VI, s. 15-16.
38 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 337.
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rę” karczując las, pochodzić miał, według innej wersji, „od potomstwa Leszków 
monarchów Polski”39. W  Herbach Paprocki rzecz uściśla podając, że idzie tu o potomstwo 
.Leszków monarchów pogańskich”40. Wysiłki wiążące zamieszkałych w lesie przodków 
heraldycznych z rodem bajecznych władców i pogańskimi czasami są widoczne. Dążenie 
to zresztą naturalne skoro „leśny człowiek” legend heraldycznych jest twórcą cywilizacji, 
człowiekiem, herosem lub bogiem, tworzącym z pierwotnego chaosu świat kultury. Nie 
wydaje się przeto zbytnią fantazją przypuszczenie, że podobieństwo bohatera heraldycz
nego i dynastycznej legendy wynika ze wspólnego źródła jakim jest mit o twórcy lub 
twórcach, rolniczej kultury. Mit przedstawiony przez Paprockiego w Herbach rycerstwa, 
konkretnie w  ,Księgach wtórych” tego dzieła opatrzonych tytułem „O narodzie szlachec
kim jako dawno jest, a zkąd ma początek, także o klejnociech, które pospolicie herby 
zowiemy, zkąd, dla czego, i jako dawny początek mają”41.

Powołując się na Diodora Sycylijskiego pisze Paprocki: JPo stworzeniu świata, gdy 
się ludzi namnożyło, były podzielone narody, miała godność przodek przed prosto
tą; a ten porządek wynaleźli Egiptczykowie, którzy mieli dwóch panów, Izym i Ozy- 
rym. Tych prawie i za bogi rozumieli, mieniąc na nie, że oni świat obchodzili kołem, 
a wszystkie rzeczy co na nim są, porodzić mieli”42. Bez trudu poznajemy tu 
staroegipskich bogów: Izydę i Ozyrysa. Równie jednak łatwo zauważyć można 
podobieństwo tej boskiej pary do popularnego w  polskim folklorze duetu Jezusa 
i św. Piotra wędrującego po świecie i tworzącego rośliny i zwierzęta, narzucającego 
barbarzyńskiej społeczności prawa i obyczaje43. „Od tych tedy dwóch panów [tj. 
Izym i Ozyrym — M. C.] — pisze Paprocki — ten historyk [tj. Diodor — M. C.] kładzie 
początek szlacheckiemu stanowi i znakom rycerskim, wszakoż tylko od tego potom
stwa, które było nadowcipniejsze do spraw rycerskich i w  naukach nabieglejsze; bo 
uczone równali kapłanom i z nimi w równej powadze je  mieli. Te, którzy się spra
wami rycerskimi bawili, nie podlej poważali, zlecali im do obrony r. p. a na to im 
poczty niemałe albo wojska chowali. Trzeci stan ludzi pospolitych tym obiema był 
posłuszny na każde rozkazanie; a takowy porządek naprzód od Egiptczyków począ
tek mieć opowiada, od których potem insze narody, króle albo książęta do swoich 
państw brali”44.

Nie jedyny to wypadek kiedy słowiański pisarz początków kultury własnego ludu szuka 
w Egipcie. Podobnie postąpił autor najstarszej ruskiej kroniki czyniąc Swaroga i Daźboga 
królami egipskimi45. Nie o historyczny Egipt szło bowiem lecz o mityczną praojczyznę

39 B. P a p ro c k i ,  Gniazdo, s. 69; K. N ie s ie c k i ,  op. cit., t. VI, s. 51.
40 B. P a p ro c k i ,  Herby, s. 285.
41 Ibidem, s. 47.
42 Ibidem, s. 47.
43 J. K rz y ż a n o w s k i ,  Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, 1.1, Wrocław 1962, s. 230 wątek 
750 A  „Życzenia spełnione”, gdzie Chrystus i św. Piotr spełniają trzy życzenia podejmującego ich gościnnie 
człowieka: wątek ten przypomina epizod z dwoma tajemniczymi gośćmi Piasta: T 751 A, 751 C, 752 A, 752 
В (Chrystus jako władca pogody), 752C, 752D, 753, 791, 2636. Św. Piotr spełnia tu rolę trickstera 
(o tricksterze zob. E. M i e l e t y ń s k i ,  op. cit., s. 230 nn.). Parę Jezus-św. Piotr zastępuje niekiedy para 
Bóg-Szatan. Zob. T  2450 Powstanie ziemi; 2455A Pożywienie ziemi; 2467 Stworzenie cepa; 2469 Kobieta 
wiecznie zajęta; 2471 Prawa stolarzy; 2472 Stołek szewski; 2490 Wilk stworzony przez diabła; 2491 Koza 
stworzona przez diabła; 2492 Stworzenie myszy (nietoperzy); 2493 Diabeł pokrzywdzony; 2501 Świnia 
ciotka; 2502 Młynarz niedźwiedziem; 2503 Koń zawsze głodny; 2507 Skowronek; 2508 Żaba; 2521 Bocian; 
2522 Kukułka; 2525 Paw; 2527 Jaskółka; 2533 Krzyżodziób; 2614 Skąd ryby w  wodzie?; 2621 Pszczoły; 
2635 Chciwa baba (zmniejszone kłosy); 2636 Grzyby; 2639 Kalina; 2641 Oset; 2643 Czernica; 2646 
Bluszczyk. Wątki te czerpane nieraz z apokryfów zadziwiająco zbieżne są z czynami przypisanymi przez 
Paprockiego Izydzie i Ozyrysowi. Zbieżność ta najłatwiej wytłumaczona być może istnieniem podobnych jak  
wyżej przedstawione wątków w  polskim folklorze już w  czasach autora Herbów. Dodać należy, iż rolę 
stwórcy pełni także w  niektórych wariantach cytowanych wyżej bajek Matka Boska. Krok stąd tylko do pary 
„Izym i Ozyrym”.
44 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 48. Fragment ten jest jakby stworzony dla poparcia fundamentalnej tezy 
G . D u m ć z i l a ,  L ’ideologie tripartie des Indo-Europeens, Bruxelles 1958. Por. też J. B a n a s z k i e w i c z ,  
Podanie, s. 21. Trójdzielny porządek uwzględnia podstawowe aspekty społecznej organizacji —  sakralny 
(królewsko-kapłański), militarny i produkcyjny. Krytycznie o zastosowaniu trójdzielności do badań nad 
mitologią zob. H. L o w m i a ń s k i ,  Religia Słowian ijej upadek, Warszawa 1979, s. 38-40.
45 Analiza tego fragmentu u A. B r ü c k n e r a ,  Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985, s. 114 nn. 
i H. L o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 92-99, gdzie też dalsza literatura.
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wszystkim ludzi. Krainę stanowiącą kolebkę cywilizacji stworzonej przez przodków stanu 
szlacheckiego. Właściwą scenerią czynów bohatera heraldycznego jest więc czas powsta
wania kultury. Koncepcji tej Bartosz Paprocki jest wiemy. Stara się też poprzeć ją  cytatami 
(?) z pism różnych autorytetów. I tak Izym i Ozyrym .świat obchodzili kołem, a wszystkie 
rzeczy co na nim są, porodzić mieli”. „Hieronymus Osorius Lusitanus— wywodzi dalej nasz 
heraldyk— pisząc książki de nobilitate civili, podobne świadectwo pierwszym dawa, którego 
sens jest w te słowa: Onego wieku, kiedy jeszcze ludzie nie mając żadnego budowania, po 
górach a po lesiech mieszkali, tam jeden albo dwa obrali się między nimi, którzy on lud 
rozstrzelany między nimi zgromadzili, a z onego grubego, a prawie zwierzęcego żywota, na 
uczciwszy wiedli. A  to pisze o Orfeuszu, który lasy i zwierzęta pięknem swem śpiewaniem 
do siebie zwabiał. Także też o Amflonie powiada: ale te tam lasy, zwierzęta i kamienie, on 
rozumie lud gruby, sprośny, który oni pięknymi głosy, rotzropnemi namowami, do 
gromady zwiedli”46. Żyjący w  lesie bohater jest więc twórcą ludzkiego społeczeństwa. On 
to, jak Krok w  kronice Kosmasa, skupia wokół siebie rozproszonych dotąd ludzi47.

Rycerstwo składa się zatem z potomstwa bohaterów szczególnie zasłużonych w two
rzeniu kultury, herosów z czasu mitycznego początku — przetwarzania Chaosu 
w  Kosmos. Początek świata kultury jest zarazem początkiem stanu rycerskiego. 
Kończy więc Paprocki .Księgi wtóre” w ten oto sposób: „Wiele inszych dawnych 
historyków o tym stanie piszą, że jest zdawna na świecie, a prawie prędko po stworze
niu świata, co się na przodku w przemowie do czytelnika oznajmiło”48. Sięgając 
wszakże do owej przedmowy okazuje się, że „stworzenie świata” to w  rozumieniu 
heraldyka odbudowa kultury po potopie gdyż .herbów albo znaków rycerskich używać 
poczęli w różnych królestwach na świecie po potopie skoro”49. Powołując się na 
Valeriusa Anselmusa Ryda, który — zdaniem pana Bartosza wykorzystał pisma 
„dawnych historyków”, Beroza i Mojżesza — „powiada, że Noe wyszedłszy z korabia, 
używał na znak zwierzchności sceptrum albo laski królewskiej między dwoma klucza
mi. Ten był zwań od wszystkich semen mundi, pater principum atque deorum etc. Ten 
apud Hispalos naprzód miasta budować począł, a dał im imiona córek swych Noela 
i Noegla, a to było po stworzeniu człowieka roku 1656”50. Czym innym zatem jest 
stworzenie człowieka a czym innym „stworzenie świata” w  rozumieniu Paprockiego.

Stworzony po potopie świat znów począł się rychło psuć i ,Sem syn Noego nosił tylko 
jeden klucz a sceptrum, a to dlatego, że już był mniejszej kondycyi niźli ojciec. Te 
klucze znaczyły pierwszą religię, która się po potopie zaczynała od Noego”51. Zapo
mniawszy o Jafecie opisuje Paprocki herb Chama: „Cham syn drugi Noego, którego 
Berozus mianuje Chem, id est infamis et impudicus, nosił Trupię Głowę, na niej ptak 
o czterech nogach zwierzęcych na kształt gryfa, tylko że rogi podobne nosowi jego; tak 
szatana niektórzy malują. To mu dlatego nadano, że znowu zarobił na śmierć i na 
grzech, dla przeklęctwa ojcowskiego etc.”52. Z Chamem pojawia się znów na świecie

46 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 49.
47 K o s m a s ,  1.1, c. 3.
48 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 49.
49 Ibidem, s. 10.
50 Ibidem, s. 50.
51 Ibidem, s. 50.
52 Ibidem, s. 50. O Chamie zob. J. M a t u s z e w s k i ,  Geneza polskiego chama (Studium semazjologiczne). 
Łódź 1982, s. 59-60, gdzie uwaga, iż wbrew późniejszemu zwyczajowi dla Paprockiego Cham i jego 
potomkowie są szlachtą. Cham nie jest jedynym bohaterem polskich legend heraldycznych nie będącym 
postacią pozytywną w  potocznym tego słowa znaczeniu; w  legendach tych pełno bratobójców i morderców 
świętych i biskupów (Klejnoty, s. 63 o Chebdzie Wieniawicie, zabójcy swego brata Jaranda dziekana 
gnieźnieńskiego; ibidem, s. 64 o Jastrzębcach, mordercach aż dwóch biskupów; o bratobójstwie wśród 
Jastrzębców zob. B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 96; wśród Pobogów —  K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. X, s. 22; 
iście szekspirowski dramat wiąże się z początkiem herbu Nabram alias Waldorf —  B. P a p r o c k i ,  Herby, 
693; Strzegomie zamordowali biskupa (apokryficznego) Magnusa —  Klejnoty, s. 68, itd. itp.). Zabójcy ci 
pozostają jednakże nadal bohaterami, żyją oni bowiem na pograniczu świata ludzkiego i nieludzkiego, 
stanowiąc odrębną od ludzi i bogów (demonów) kategorię bytów, łącząc w  sobie przeciwstawne cechy 
bytów ludzkich i nieludzkich. Do pierwszych należą: podporządkowanie, uległość, śmiertelność, słabość, 
nieświadomość, niewiedza. Do drugich: wolność, władza, nieśmiertelność, siła, moc, świadomość, wiedza. 
Zob. M. Z o w c z a k ,  op. cit., s. 264.
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śmierć i grzech. Rzeczy zwyczajne, zdaniem heraldyka, w  naszej kulturze. Domyślać 
się można, choć ta idea nie jest przez Paprockiego wyrażona wprost, że dopiero śmierć 
i grzech wytworzyły sytuację wymagającą pojawienia się heraldycznych bohaterów 
bowiem „po zburzeniu onej wieże Babel, czasu Heber i Phalek, a ci panowali anno ab 
homine condito 1723, gdy się wiele było ludu swawolnego namnożyło. Owa z wielkiej 
rozpusty sami się sobą brzydzili. A  tak obrali z pośrzodku siebie męża jednego 
mądrego sprawiedliwego, któremu nad sobą zwierzchność zlecali, dopuściwszy mu 
tego, aby podług myśli swojej nimi władał, dobre, cnotliwe wywyższał, a złe, niepo
słuszne aby karał, ubogich bronił etc. Dali mu ku temu tę moc, żeby każdego, któryby 
żył podług woli jego, uczynił znaczniejszym nad insze, a takowy iżby zwań był nobilis, 
quasi pro aliis virtute notabilis”53.

Zgromadzony lud trzeba wykarmić nic tedy dziwnego, że pojawiła się wśród 
potomków Chama wspomniana już wyżej para Izym i Ozyiym. Wspomina o niej 
Paprocki chowając się swym ulubionym zwyczajem za jakimś autorytetem, tym razem 
jest to znów Valerius Anselmus Ryd: Jsim i Osirim od Chama ten historyk kładzie, 
a opowiada przy Osiridzie te insignia: Jako naprzód psa i wilka, a do tego lemiesz 
albo żelaza płużne”54. ,Jsis zasię — kontynuuje heraldyk — używała lwa i smoka, w ręku 
trzy kłosy, a to dla tego tym przypisuje, że je opowiadano wynaleźcami sprawowania ról, 
albo ziemie i pożytków z niej etc.”55 Przodkowie .narodu szlacheckiego” okazują się 
zatem wyraźnie twórcami rolnictwa, zeuhemeryzowanymi bogami. Paprocki jako 
prawy chrześcijanin nie miał zresztą innego wyjścia. Musiał pogańskich bogów uczło
wieczyć i zmieszać wątki antyczne i biblijne aby uratować w  ten sposób paradygma- 
tyczne właściwości dawnych mitów. Znajomość sekretów uprawy roli zapewnia potom
kom Izym i Ozyrym władzę nad ludźmi różnych krajów. I tak „Erichteus także z Egiptu 
był wzięt na królestwo do Aten, a to dlatego: Gdy była wielka nędza na ludzie po 
wszystkim świecie z głodu, on zawiózł do Aten wiele zboża, chcąc sobie u nich przyjaźń 
zjednać, a wtenczas u nich interregnum było, oni go za to zaraz królem obrali”56. 
Ateńczycy zachowali się więc dokładnie tak jak Polacy po śmierci Popiela. „Gdy nie 
stało potomstwa narodu książęcego — pisze Paprocki — zjechali się panowie i rycer
stwo do Kruszwice, chcąc innego pana między sobą obrać. A  gdy na onym zjeździe nic 
sprawić przez niezgodę nie mogli, sam Bóg ukazał u człowieka ubogiego prostego 
narodu onej wielkiej zgrai obfitą śpiżarnię i piwnicę, na beczce miodu, a na jatce 
mięsnej, po jednym wieprzu tylko... Tego potem za onym dostatkiem gdy za pana 
obrali, jako był z onego prostaka pan rządny, roztropny, jako mu żaden nie urągał, 
ani urągać śmiał, widząc na wszem dobrą sprawę jego, i słysząc o takich cudach 
jakie się działy na elekcyi, rozumieli go prawie od bogów ukazanego, wszyscy się go 
bali i miłowali”57.

Przeznaczony do sprawowania władzy jest więc ten kto władny jest wykarmić 
społeczność. Któż może zrobić to lepiej niż potomek „wynaleźców sprawowania ról” 
i człowiek obdarzony, jak Piast, specjalną łaską sił rządzących urodzajem. „Leśni 
ludzie” legend heraldycznych będący niekiedy potomkami .monarchów pogańskich” 
Leszków lub Piasta, wspomniani już: cieśla Cholewa, węglarz Wieniawa, rolnik Larysza 
czy młynarz Starża to zatem niedwuznacznie, jak Izym i Ozyrym, „wynaleźcy sprawo
wania ról, albo ziemie i pożytków z niej”. Nie są to więc, jak sądziła część szlacheckich 
czytelników Paprockiego, nobilitowani plebeje. Można zresztą powątpiewać w ich 
pełne człowieczeństwo. Przebywanie bowiem w — jak pisze poeta szczególnie czuły na 
urok mitycznych archetypów — .głębi wilczych borów, gdzie w niewiadomych ostępach

53 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 48.
54 Ibidem, s. 51 i rycina.
55 Ibidem, s. 51 i rycina.
56 Ibidem, s. 48.
57 Ibidem, s. 15-16. J. B a n a s z k i e w i c z ,  op. cit., nie cytuje tego źródła, ale znakomicie wspiera ono tezę 
tego autora.
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mieszka Zło”58 wymagało nadludzkiej siły. Siły jaką zresztą herosi demonstrują nader 
chętnie chwytając żywcem żubra, bawołu, jelenia czy dzika59.

Mityczna sceneria skrywana jest zazwyczaj rzekomo historycznymi pozorami. Nie 
na tyle jednak aby historia całkowicie wyparła mit. Nawet nie jest ona w stanie 
przysłonić „mitu przeszłości, sagi prastarej” w  opowieści mającej już od kilku 
pokoleń przekonać uczniów polskiej szkoły do wartości pozytywizmu. Idzie tu 
oczywiście o zawartą w Nad Niemnem opowieść o Janie i Cecylii. Jest to bowiem, 
jak stwierdza Bronisław R y d z e w s k i ,  podanie samych Bohatyrowiczów60. Nie ma 
tu potrzeby przytaczania owego podania osnutego wokół mogiły leżącej na skraju 
szlacheckiej osady na wzgórzu pokrytym kępą drzew. Warto jednak wspomnieć, iż 
potomkom Jana i Cecylii nadał Zygmunt August herb Pomian, „jako pierwszy 
rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego jego siedliska uczynił to wdzięczne 
i obfitością ciekące pole”61. Pokonanie żubra ma tu charakter symboliczny gdyż 
o żadnej rzeczywistej walce Jana z tym zwierzęciem mowy w utworze Orzeszko
wej nie było. Pisze się natomiast o oswojeniu przez Jana bawolicy62. Nie inaczej 
niż w tym „podaniu autentycznym, zatraconym w nizinach nadniemeńskich, wzno
wionym przez Orzeszkową”63 należy rozumieć sens walki z leśnymi zwierzętami 
w innych legendach heraldycznych. Idzie o symbol przemiany „wilczych borów, 
gdzie w niewiadomych ostępach mieszka Zło” i nieliczni rozproszeni ludzie we 
„wdzięczne i obfitością ciekące pole” z ludną i gospodarną wsią. Rodzima mitologia 
nie musiała, jak widać, czekać na myśl pozytywistyczną aby docenić rolę pracy 
w tworzeniu kultuiy.

Można więc teraz uściślić funkcję lasu w polskiej legendzie heraldycznej. Jest on 
przeciwieństwem świata kultury, kosmosu, a pojawia się w narracji po to głównie aby 
przodek rodu rycerskiego mógł powtórzyć czyny bohatera mitu kosmogonicznego, stać 
się twórcą kultury. Podobnie jak w  światopoglądzie chłopów polskich w  XIX wieku 
podstawową opozycję stanowi w legendzie heraldycznej opozycja „swój-obcy” przybie
rająca niekiedy kształt opozycji Jas-dom”64. Jest to także opozycja Ładu i Chaosu. 
Ważne to dla ideologicznego uzasadnienia uprzywilejowania feudałów skoro bowiem 
.Świat wynurzył się z chaosu” to „ci, którzy poskramiają jego żywioły zdobywają 
również władzę nad ludźmi, rządzą nimi”65.

,Leśny człowiek” to zatem pierwszy człowiek. Nie przypadkiem więc porównuje 
Orzeszkowa Cecylię do „pierwszej matki ludzkiego rodu”66. Borys U s p i e ń s k i ,  badacz 
kultu św. Mikołaja na Rusi, zwróciłby nadto uwagę i na ten szczegół, iż Cecylia .miała 
podobno włosy złociste i takie długie, że pokryć nimi mogła siebie i swoją harfę”67. 
Harfa byłaby może dla niego aluzją do obrzędowego hałasu przy wspominaniu 
zmarłych68 natomiast nie miałby chyba wątpliwości, łącząc pramatkę Bohatyrowi- 
czów z władcą lasu i świata zmarłych — Welesem, właśnie z racji owych „włosów zło
cistych” typowych dla tego bóstwa i duchów leśnych69. Kobieta leśna, znakomicie

58 J. L. B o r g e s ,  Hengist wzywa mężczyzn (A. D. 499), „Literatura na świecie”, nr 12 (209), 1989, s. 70.
59 B. P a p ro c k i ,  Gniazdo, s. 77-78 o Wieniawie chwytającym żubra, zob. też K. N l e s i e c k i ,  op. cit., t. IX, 
s. 302; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VII, s. 71-72 o zabiciu żubra przez Pomiana; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, 
s. 1003-1004; o Rycerzu Iberszteinle wyłamującym bawołowl róg zob. też K . N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VIII, s. 121 
nn.; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 905 o Napiwonie chwytającym żywego jelenia; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, 
s. 98-99 o dwóch braciach herbu Sokola rozdzielających zwarte w  walce zwierzęta, dzika i niedźwiedzia itp.
60 B. R y d z e w s k i ,  Bohatyrowicze, "Źródła Mocy”, Wilno 1929,nr 5 , s. 15-21. Fragmentaryczny przedruk; 
W. A c h r e m o w i c z o w a ,  ,Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1962, s. 30-32; K. i L. K u j a w s 
cy, ,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1988, s. 128-130.
61 E. O r z e s z k o w a ,  NadNiemnem, 1.1, Warszawa 1976, s. 173.
62 Ibidem, 1.1, s. 166.
63 B. R y d z e w s k i ,  op. cit., cyt. zaK. i L. K u j a w s c y ,  op. cit., s. 129.
64 L. S t o m m a ,  op. cit., s. 5-28, 121, 186 (tabela).
65 F i l i p o w i c z ,  op. cit., s. 10.
66 M. O r z e s z k o w a ,  op. cit., 1.1, s. 167.
67 Ibidem, t. I, s. 167.
68 B. A. U s p i e ń s k i ,  Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 112.
69 Ibidem, s. 249.
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poświadczona w  folklorze70, w  legendach heraldycznych praktycznie — śladem jej 
jest może sarmacka Amazonka wyrywająca gołymi rękami szczękę odyńcowi pod
czas walki na arenie rzymskiego cyrku w jednej z odmian legendy Świnko w71 — nie 
istnieje. Warto może jednak uwzględniając kunsztowny wywód Uspienskiego łączący 
przymiotnik krivoj z Jeśną babą” zastanowić się czy wiara w  istnienie tej ostatniej nie 
kryje się w przezwisku śląskich rycerzy, żyjących w głębi lasów a zanotowanym 
w Księdze henrykowskiej prawiącej o samowoli Piotra i Stosza zwanych „Z krzywą 
żoną” (JScriwazona”)72. Jeśli dodać do tego, że wywodzący się od ,leśnych ludzi” 
Zerwikapturowie pieczętują się godłem trzech kozich głów, zaś takie właśnie głowy 
mają w  folklorze żyjący w lesie zmarli, uosobiający rządzące urodzajem i płodnością 
siły chtoniczne73, to mityczne związki bohaterów tej grupy legend heraldycznych 
staną się jeszcze bardziej widoczne. Korzystanie z wzoru mitycznej fabuły nie musi 
rzec jasna oznaczać koniecznie wiary w sam mit, choć — jak zdają się świadczyć 
cytowane wyżej wywody Paprockiego — traktowano je  — mieszając z wątkami antycz
nymi i bilbijnymi — dość poważnie.

Zachodzi więc podejrzenie, że las w legendzie to nie tylko przeciwieństwo świata 
kultury lecz także „naszego świata” w  znaczeniu świata żywych. Wydaje się, że za 
utożsamieniem lasu z Krainą Zmarłych przemawia znany legendom heraldycznym 
motyw błąkającego się po puszczy króla. Zawierają go legendy herbów Topór, Leszczyc, 
Cholewa i Larysza. Warto więc bliżej je przedstawić pamiętając o ewentualnym kluczu 
zawartym w uwadze Jerzego Sławomira W a s i l e w s k i e g o :  „Chłopskie błądzenie po 
lesie ma w  sobie coś z błąkania się w  zaświatach. Wiemy, że błąkanie się jest sposo
bem podróżowania po tamtym świecie... błądzą herosowie, którzy po nie schodzonych 
drogach anekumeny ocierają się o śmierć, błędne ścieżki ofiaruje zdradliwy labirynt 
(w staropolszczyźnie „błędyńcem” nazywany) — modelowe odwzorowanie tamtego 
świata. Błąd — obłęd — przybłęda — obłąkanie — wszystkie te pojęcia wiążą się 
z przynależnością do pozaziemskiej rzeczywistości”74.

Legenda herbu Larysza ma pozór historycznego przekazu. Mówi on, że po ucieczce 
księcia czeskiego Jaromira do Bolesława Śmiałego Polskę napadł Wratysław. Wyru
szywszy na spotkanie wroga Bolesław spotkał człowieka niosącego do kowala dwa 
lemiesze. Laryssa, właśnie ów człowiek, przeprowadził króla przez las wróżąc mu 
wcześniej, iż nieprzyjaciel na sam jego widok ucieknie. Nadto Laryssa nocą konie 
Czechom zabrał i na czele podjazdu pokonał straż wroga. Widząc nadchodzącego 
Bolesława Wratysław umknął — wolno więc sądzić, iż jednak nie wszystkie konie 
Laryssa Czechom zabrał75.

Równie historyczny pozór ma podanie o herbie Cholewa. I tu bohaterem jest Bole
sław Śmiały. Według Paprockiego król schronił się w lesie przed pogańskimi Jaćwin- 
garni76. Bardziej patriotyczny Niesiecki nie dopuszcza myśli o ucieczce króla i twierdzi, 
iż ścigając wroga zagłębił się Bolesław w wielkie puszcze, których gąszcz utrudniał 
pościg. Dalej obie wersje są zgodne. W  lesie monarcha spotkał cieślę rąbiącego las. 
Cholewa — imienia tego używa Niesiecki — przeprowadza wojska krótszą drogą przez 
las i w czasie bitwy posługując się mistrzowsko dwoma klamrami podcina konia

70 E. K a rw o t ,  Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne XII wieku, Wrocław 1955, s. 23, 159. Nie jest 
w  tej chwili i dla poruszanego tu tematu najważniejsze zagadnienie pochodzenia tego zabytku, choć najstarsze 
dwa —  z trzech istniejących —  rękopisy są niewątpliwie śląskiego pochodzenia. Zob. M . C e t w l ń s k i ,  Walter 
Kühn i dzieje osadnictwa śląskiego, „Sobótka”, XLI1, 1987, s. 64, przyp. 35.
71 K. N i e s i e c k i ,  op. eit, t. VIII, s. 581-582.
72 B. A. U s p i e ń s к i, op. cit., s. 143 przyp. 125 krivoj w  znaczeniu jednooki” i .kulawy”, oczywiście duch 
leśny. O Piotrze i Stoszu zwanych „Scriwazona" zob. Księga henrykowska, wyd. R. G r ó d e c k i ,  J. M a t u 
s z e w s k i ,  S. R o s p o n d ,  Poznań-Wrocław 1949, s. 286. O tej rodzinie zob. M. C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo 
śląskie do копсаХШ w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 185-186 C 785.
73 K. M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 2, Warszawa 1968, s. 288-289; M. C e t w i ń s k i ,  
Wokół .Klejnotów”, s. 135; M. C e t w i ń s k i ,  M. D e r w i c h ,  op. cit., s. 9, 121, 127.
74 J. S. W a s i l e w s k i ,  Po śmierci wędrować, „Teksty”, 1979, nr 4, s. 61.
75 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 402-403; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VI, s. 15-16.
76 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 400-401; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. III, s. 70-71.
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nieprzyjaciela i zwala na ziemię atakującego króla rycerza. Następnie zdobytym mie
czem zabił wielu wrogów77. Dwie klamry i miecz zaczerpnięto z rysunku na tarczy 
herbowej Cholewów, reszta elementów opowiadania nie da się jednak wywieść z tego 
źródła. Musiały zatem być inne.

Niewiele zawdzięcza też godłu legenda herbu Leszczyc. Według wydanych w  1862 
roku w  Żytomierzu rymowanych Legend heraldycznych Franciszka K o w a l s k i e g o  
wydarzenia dające początek herbowi Bróg-Leszczyc wyglądały następująco: pewnego 
zimowego poranka król wyruszył na łowy, po udanym polowaniu monarchę i jego orszak 
zaskoczyła noc, kiedy zmylili drogę ujrzeli światło w oknie zagubionej w  puszczy chaty. 
W pobliżu chaty stał ,bróg próżny”. Ubogi a wiemy Leszczyc ugościł serdecznie zabłąka
nego monarchę. Władca nadał mu z wdzięczności i włości bogate i herb z wizerunkiem 
brogu78. Motyw to zbliżony do opowieści o odwiedzinach tajemniczych gości w  chacie 
Piasta, równie ubogiego jak Leszczyc. Inaczej rzecz przedstawia Paprocki w Gnieździe 
cnoty79. Autor ten prawi o rycerzu Leszczycu wiernie służącym Bolesławowi Chrobre
mu. Rycerz ten za wierną służbę prosił o uposażenie na starość. Król potraktował jednak 
rycerza niełaskawie i nadał mu dużą wprawdzie, ale pustą połać ziemi. Musiał więc 
Leszczyc, gdy przyjechał na swoje, odłożyć kopię i miecz, a jąć się siekiery, aby wykar- 
czować las. Pewnego razu rycerz usłyszał, iż przez okolicę ma przejeżdżać król. Wybrał 
się więc z parobkiem kryć bróg obok spodziewanej trasy królewskiego przejazdu. Kiedy 
monarcha pojawił się Leszczyc właśnie odpoczywał po pracy i jadł suchy chleb. Zaprosił 
króla do brogu. W rozmowie wypomniał Chrobremu, że za wierną służbę u niego i jego 
ojca nie otrzymał godziwego zaopatrzenia na starość. Król przyjął wymówki łaskawie, 
zrozumiał swój błąd i nadał Leszczycowi ,ludne wsie, a za herb tenże bróg”80.

W wariancie Paprockiego nie ma mowy o zabłądzeniu króla w znaczeniu zgubienia 
przez niego drogi w leśnej gęstwinie. Jest natomiast mowa o błędzie natury moralnej 
— niedostatecznym wynagrodzeniu rycerskich zasług. I tu więc Leszczyc spełnia rolę 
wskazującego monarsze drogę. Nie idzie tu jednak o drogę w znaczeniu topograficz
nym, jak miało to miejsce w legendach herbów Larysza, Cholewa i Leszczyc (w warian
cie Kowalskiego), lecz w sensie etycznym. W ten sposób bohater heraldyczny stał się 
nauczycielem i wychowawcą króla.

Motyw bohatera wskazującego monarsze drogę usamodzielnił się w niektórych 
legendach. I tak początek herbu Kietlicz wiąże się z powstaniem Spartakusa81. Kiedy 
Spartakus oblężony był przez Rzymian na pewnej górze znajdujący się w  jego obozie 
Sarmata poradził wodzowi sporządzić drabiny z „wici kręconych, składanych w  kręgi”. 
Wojsko Spartakusa zeszło po stromym zboczu po owych drabinach, zaszło Rzymian 
od tyłu i w proch ich rozbiło. Herb Wolbach natomiast nadany został pewnemu 
rycerzowi za fortel przy pomocy którego wojsko otoczone między górami i rzeką 
szczęśliwie wyprowadził82. Wyprowadzenie na właściwą drogę łączy się w  tych legen
dach, tak jak w opowieściach o Cholewie i Laryszy, z sukcesem militarnym. Zdolność 
odnajdywania właściwej drogi jaką obdarzono heraldycznych herosów łączy się tu 
z ideałem wojownika. Aspekt wojenny tkwi też w opowiadaniu o początkach herbu 
Owada. Godło to miał nadać Bolesław Śmiały rycerzowi Owadzie za to, że ten 
doprowadził go szczęśliwie i bezpiecznie do kijowskiej Złotej Bramy83. Paprocki wyja
śnia przy okazji, że widniejąca w herbie złota furta ma dwoje drzwi na znak, iż króla 
do miasta dobrowolnie wpuszczono. Herbowa złota korona w czerwonym polu umie
szczona nad furtą zaś świeci potomstwu Owady cnotą84. Nie jest jednak wykluczone,

77 K. N i e s i e c k i ,  op. cit, t. III, s. 71.
78 F. K o w a l s k i ,  Legendy heraldyczne, Żytomierz 1862, s. 89-93.
79 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 69.
80 Ibidem, s. 69.
81 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. V, s. 85-88, 91.
82 Ibidem, t. IX, s. 214-215.
83 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 309-400; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VII, s. 211.
84 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 400.
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że symbolika legendy herbu Owada nie wyczerpuje się w warstwie militarnej. Już 
przecież Suger mawiał o Chrystusie, że jest on prawdziwą bramą: Christus Janua 
uera85. Zbawiciel jest bramą domu, w którym mieszka Bóg-Ojciec, jest bramą nieba86. 
Pamiętając o skomplikowanym stosunku polskiej tradycji do Bolesława Śmiałego 
liczyć się należy z możliwością interpretacji powyższej legendy heraldycznej jako 
opowieści o sprowadzeniu króla-grzesznika na drogę Chrześcijańskiej cnoty87. Bez 
żadnych już wątpliwości motyw drogi z pokutą za grzechy łączy się w legendzie herbu 
Pokora. W  czasach Władysława Hermana — głosi legenda — przodek rodu „za excess” 
odprawiał pokutną pielgrzymkę do Rzymu. Po otrzymaniu rozgrzeszenia otaymał od 
papieża herb88. Pielgrzymka do Rzymu stanowi też treść legendy herbu Gierłat 
zwanego też Osmorog89. Zgodnie z tą opowieścią kiedy cała Polska przyjęła za Mieszka 
chrzest jeden tylko rycerz Geraldus (Gierałt) opierał się nowej wierze. Potem wybrał 
się jednak do Rzymu i tam z rąk papieża przyjął razem chrzest i nowy herb, dawne 
swe godło, cietrzewia na hełm przenosząc. Powróciwszy do Polski rycerz całą prawie 
swą fortunę na budowę kościołów przeznaczył.

Treść powyższych legend mówi więc o wędrówce bohatera lub jego podopiecznego, 
zwykle króla, od bezdroży leśnych do właściwej drogi, od niewiedzy do wiedzy. 
Zważywszy, iż akcja toczy się niekiedy w  nocy — także o wędrówce od ciemności do 
jasności. Treści tej odpowiada, jak sądzę, opisana przez Oskara K o l b e r g a  gra 
wiejskich dzieci w „piekło”90. Gra ta polega na przesuwaniu „duszy” w  drodze z „piekła” 
przez „czyściec” lub .krzyżowe drogi” do ,nieba”. I gra i legendy mówią we właściwy 
sobie sposób o wędrówce duszy ludzkiej i wywodzą się z tego samego kręgu idei. W  obu 
wypadkach po drodze do .nieba” trzeba przejść przez bezdroża lub .krzyżowe drogi”. 
W  bardziej skomplikowanych niż dziecinna gra legendach heraldycznych w momencie 
zagubienia drogi pojawia się, jeżeli jedną z postaci legendy jest król, nauczyciel 
i wychowawca.

Właśnie nauczycielem i wychowawcą jest młynarz z legendy Toporów91. Postać 
młynarza-wychowawcy znana jest także legendzie herbu Paprzyca, która choć jest 
obcym zapożyczeniem zdaje się nie przypadkiem trafiła do folkloru polskiej szlachty92. 
Opowieść o początkach rodu Starżów ma natomiast niewątpliwie koloryt lokalny. 
Warto ją  przytoczyć w całości gdyż zawiera ona wiele treści godnych głębszej analizy:

.Jadąc na łowy Lech Czwarty zabłądził z przygody, /Trafił potym do Młyna nie na 
pewne gody:/Niesłuchał Gospodarza gdy sieść za stół kazał,/Za co mu się у srogim, 
у  przykrym pokazał:/Trąciwszy go, zaszyię rzekł słuchay starszego/Tego potym nau
czysz u siebie drugiego:/Siadł on zacny Monarcha, a iż dał przyczynę,/Począł żartem 
omawiać onę swoię winę./Młynarz pana nie znaiąc, dość choynie częstował,/Nazaiutrz 
odprowadził ktemu udarował./Prosił też na cześć Leszek Młynarza onego./Myślił jak 
by mu oddać onę srogość iego,/Ale Młynarz dowcipny na to ostrożny,/Wszystko 
z trzaskiem uczynił, co kazał Pan możny./Widząc baczny Monarcha w nim roztro

85 J. Le Gof f ,  Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 163, s. 380: „Brama (wrota). Symbol 
dostępu do świata ukrytego, świętego”.
86 Ibidem, s. 163; Mt. 7,13-14: „wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama 1 przestronna 
droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A  ciasna jest brama 
i wąska droga, która prowadzi do żywota; 1 niewielu jest tych, którzy ją  znajdują”; J. 10,7-9: J a  jestem 
bramą owiec... Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony —  wejdzie, 1 znajdzie 
paszę”.
87 O tym problemie zob. J. B a n a s z k i e w i c z ,  Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, .kwartalnik 
Historyczny”, t. LXXXV1I1, 1981, s. 353 nn.
88 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 1132; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VII, s. 356-357.
89 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 49-50, 188; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. IV, s. 113 nn.
90 O. K o l b e r g ,  Krakowskie, cz. I, [w:] Dzieła wszystkie, t. V, Wrocław-Poznań 1976, s. 320-321. Gra ta 
zdradza podobieństwo do gier labiryntowych powszechnych wśród różnych ludów, zob. P. S a n t a r c a n -  
gel i ,  Księga labiryntu. Warszawa 1982, s. 152-170.
91 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 14-15. Szerzej piszę o tym w  przygotowane] do druku rozprawie Młynarz, 
młyn i żarna
92 E. S t a n k i e w i c z ,  Kuszaba lub Paprzyca Iw:] Słownik folkloru polskiego, pod red. J. K r z y ż a n o w 
s k i e g o ,  Warszawa 1965, s. 197. Zob. też mój artykuł cyt. wprzyp. 91.
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pność wielką,/Y uczciwą przespieczność, także godność wszelką/Uczynił swym Ryce
rzem, hoynie udarował/Y tym herbem z potomki wiecznie pieczętował”93.

W Herbach Paprocki komentuje tę legendę: „Pisałem ci w pierwszych księgach, którem 
nazwał Gniazdem Cnoty, fabułę między ludźmi pospolitą, o początkach herbu tego, 
jakoby ztąd miał mieć nadanie: gdy będąc młynarzem przodek, książę albo pana swego 
częstował etc. Ale przypatrzywszy się wielkiej możności przodków od czasów dawnych, 
jeszcze za pogańskich monarchów, trudno ją  mam przyjąć za prawdziwą”94. I tu jak 
w  wypadku Zerwikapturów zmianę legendy uwiaiygadnia Paprocki cytatem z Anonimo- 
sa95. Ważne natomiast jest to, że w tym autorskim streszczeniu wybija się motyw 
częstowania gościa jadłem. Nie dziwi to specjalnie u autora, który okoliczności wyboru 
Piasta na króla przedstawił tak, jakby przeczytał wpierw pracę Jacka B a n a sz k i ew i c z a 96.

„Leśni ludzie” są zatem obdarzeni szczególną łaską bogów rządzących urodzajem. 
Urodzaj zależny jest, jak świadczą dane folklorystyczne, od sił chtonicznych przeby
wających w Krainie Zmarłych97. I tak przypisana „leśnym ludziom” funkcja żywicieli 
potwierdza, zdaje się tezę, iż las w  polskiej legendzie heraldycznej to Zaświaty. Kraina 
Zmarłych będąc opozycją .naszego świata” powoduje, że to, co w  orbis exterior mądre 
w  orbis interior okazuje się głupie98. Niech więc nie dziwi, że zrodzeni przez hominibus 
sylvestribus Zerwikapturowie są, zdaniem Klejnotów, stolidi, latrones et jures. Zwłaszcza 
zaś stolidf9. „Tamten świat” jest światem na opak. Dlatego też Lech IV musi w  puszczań
skim młynie słuchać prostego (?) młynarza. Odbije to sobie w .naszym świecie”, gdzie to 
przybyły z lasu młynarz musi wykonywać polecenia monarchy. Role króla i młynarza są 
zatem wymienne w  zależności od tego czy akcja toczy się w  .naszym” czy też na 
„tamtym” świecie. Lech IV otrzymuje dary w młynie a młynarz na dworze królewskim.

Podobnie zdwojone są próby jakimi poddawani są bohaterowie. W młynie król przecho
dzi, niepewny wyniku („trafił po tym do Młyna nie na pewne gody”), próby jakim poddaje 
go ,y srogi, у przykry” gospodarz. Natomiast młynarz przebywając na dworze Lecha IV 
oddającego mu „onę srogość iego”, będąc .dowcipnym na to ostrożnym, wszystko 
z trzaskiem uczynił, co kazał pan możny”. Obaj zatem pomyślnie przechodzą swe próby. 
Poważniejsze jednak wydają się te, którym poddano Lecha. Jeśli leśny młyn rzeczywiście 
tożsamy jest z krainą zmarłych to zwrot o młynarzu „trącającym za szyię” monarchę 
rozumieć można jako aluzję do śmierci Lecha. Śmierci jak się okazuje z dalszej opowieści 
czasowej, symbolicznej, spotykanej w  inicjacyjnych obrzędach100. Przeszedłszy swą pró
bę Lech IV wraca do „naszego świata” drogą wskazaną przez młynarza hojnie na dodatek 
przez tegoż obdarowany. Bajka o początku rodu Starżów okazuje się tedy mitem, nader 
powszechnym w świecie, o wyprawie herosa do Krainy Zmarłych po wiedzę101. Wiedzę, 
która pozwala mu, widać, zdobyć władzę nad swym leśnym wychowawcą.

W legednach Starżów, Cholewów i Leszczyców król błądzi po lesie. Jest więc las w tej 
grupie legend zawiłą drogą, swego rodzaju labiryntem. Labirynt zaś, „błędyniec”, to — 
zdaniem antropologów kultury — „przede wszystkim ścieżka inicjacyjna, którą kroczyli 
herosi, władcy i kapłani”102. Przodek heraldyczny,,leśny człowiek” to zatem przewodnik 
błądzącego po labiryncie adepta. To postać zwana przez C. G. J u n g a  „starym

93 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 14-15.
94 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 58.
95 B. P a p r o c k i ,  Herby, s. 59 kronikarz ten jakoby pisał o Sieciechu, dobroczyńcy klasztoru sieciechow- 
skiego z 999 r.
96 Ibidem, s. 15-16.
97 A. C a ła ,  op. cit., s. 203 nn.; Klejnoty, s. 80-81 o Komicaeh-Biesach; M. C e t w i ń s k i ,  Wokół .Klejno
tów’’, s. 134-135.
98 L. S t o m m a ,  op. cit., s. 133.
99 Klejnoty, s. 87: latrones et Jitres skreślone w  kopii warszawskiej kodeksu Kamyna.
100 O związakach bajki bohaterskiej z rytuałem inicjacji zob. E .M ie le tyńsk i ,  op. cit., s. 223 nn.; M. Zowczak ,  
op. cit., s. 267. Bohater bajki, w  tym wypadku młynarz, ma status mistrza, nauczyciela i występuje jako 
patron inicjacji co łączy go z typowym bohaterem kulturowym.
101 E. M i e l e t y ń s k i ,  op. cit., s. 280-285.
102 Z. K rzyk ,  Tezeusz w labiryncie czyli aspekt inicjacyjny labiryntu i postaci z nim związanych, [w:] 
Symbol i poznanie. Warszawa 1987, s. 60.
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mędrcem”103. W  planie mitu — nie legendy heraldycznej czerpiącej tylko schemat 
fabularny z mitu — Jeśny człowiek” jest przewodnikiem dusz. Fakt, że heraldyczny 
bohater jest też zazwyczaj, dopóki pęd do nadania legendzie historycznych pozorów 
nie uczyni go postrachem wrogich narodów, pogromcą leśnego zwierzęcia upodabnia 
rycerskiego herosa do znanego z ruskich kronik Sowiego, także przewodnika dusz 
i zwycięzcy dzika o dziewięciu śledzionach104.

Z postaci występujących w klasycznych mitach labiryntu pojawiły się do tej pory <, -.oby 
adepta, starego mędrca i potwora105. Brak lylko dziewczyny, Ariadny, którą poślubić ma 
Tezeusz po zabiciu Minotaura106. Pojawia się ona wszakże w opowieściach o początkach 
herbów Denhoff, Deszpoth, Zienowicz i Ogończyk107. Schemat tych trzech ostatnich 
legend jest następujący: podczas najazdu na chrześcijański kraj (Serbię lub Morawy) 
poganin uprowadza córkę panującego i chroni się przed ścigającym go bohaterem 
w leśnej gęstwinie. Rycerz chrześcijański początkowo gubi ślad przeciwnika lecz miejsce 
kryjówki zdradza ostatecznie głośny płacz porwanej panny. Po zwycięstwie nad wrogiem 
i dalszych perypetiach bohater poślubia dziewczynę. W  wariancie przedstawionym w tej 
grupie legend heraldycznych jest więc i wędrówka po leśnym labiryncie, niebezpieczny 
przeciwnik oraz dziewczyna. Plącz tej dziewczyny pełni zaś rolę nici Ariadny, pozwala 
herosowi odszukać miejsce schronienia potwora. W  wymienionych tu legendach przeciw
nikiem bohatera jest pogański wojownik. Świadectwem jednak wymienności ludzkiej lub 
zwierzęcej postaci przeciwnika jest legenda o początkach herbu Denhoff. W  legendzie tej 
rycerz Denhoff ratuje przed dzikiem przywiązaną do drzewa „w gęstym lesie” królową 
Aragonii Veronę następnie poślubiają i zwycięża hiszpańskiego króla Asverhorbsa108.

Rzecz całą możnaby interpretować w duchu psychologii Junga lub Wiercińskiego, 
wystarczy jednak ograniczyć się do stwierdzenia, iż motyw błądzącego, w  różnych 
zresztą celach, po lesie herosa świadczy, że jednym z wzorów polskiej legendy heral
dycznej był „rytualny schemat inicjacji” , widoczny zresztą w mitach bohaterskich 
i czarodziejskich bajkach wszystkich ludów świata109.

Wędrówki po lesie są "więc metaforą wędrówki przez życie lub najważniejszej próby 
życiowej jakiej bohater poddawany jest w momencie przekraczania „linii cienia”. Pobyt 
w lesie (Zaświatach) pozwala herosowi zdobyć w  kontakcie z leśnymi demonami siłę 
niezbędną do sprostania tej życiowej próbie. Nic więc dziwnego, że heraldyczni przodkowie 
po początkowym niepowodzeniu w  walce z wrogiem uciekają do lasu. Komes Godzamba 
walcząc w straży przedniej Sieciecha wpadł w  zasadzkę i broń utracił przeto uciekł do 
lasu gdzie znalazł sosnę o trzech wierzchołkach, którą też wyrwał z korzeniami i posłu
gując się nią jak maczugą pokonał ścigającego go morawskiego rycerza110. Przodek

103 C. G. J u n g ,  Archetypy i symbole. Warszawa 1976, s. 65 nn.
104 A. B r ü c k n e r ,  Starożytna Litwa. Ludy i bogi Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1985, s. 85-86 
zaś s. 226 przyp. 66 (J. Jaskanis) dalsza literatura; zob. też M. C e t w i ń s k i ,  M. D e r w i c h ,  op. cit., wg 
indeksu —  Sowi.
105 G. C. J u n g ,  op. cit., s. 65 nn.; Z. K r z a k ,  op. cit., s. 71-72.
106 Z. K rzak ,  op. cit., s. 67.
107 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. III, s. 374, gdzie też z powołaniem się na В . P a p r o c k i e g o ,  Ogród królewski, 
s. 179 wersja z córką króla czeskiego Kroka poślubioną przez pogromcę dzika „hrabiego” Biwoga; w  wersji 
K. Niesieckiego pramatką Denhoffów była królowa Aragonii Verona; В. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 1190-1191 
o herbie Deszpoth; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. X, s. 170 legenda herbu Zienowicz jest tylko powtórzeniem 
legendy o Deszpothach z Gniazda, s. 1190; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 101-102 o początku herbu Ogończyk 
(Powała): Piotrasz dziedzic Radzykowa odbił poganinowi pannę z rodu Odrowążów. Por. K. N i e s i e c k i ,  op. 
cit., t. VII, s. 57-58.
108 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. III, s. 374.
109 E. M i e l e t y ń s k i ,  op. cit., s. 282 z powołaniem W. Proppa, W. E. H. Stanner i J. Campbella pisze, iż 
schemat inicjacji wspólny jest mitom bohaterskim i bajce czarodziejskiej.
110 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 506; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. IV, s. 165-166; M. C e t w i ń s k i ,  M . D e r -  
w i  c h, op. cit., wg indeksu —  Godzamba; tworzący w  XVIII w. literat japoński Ueda Akinari w  opowiadaniu 
Bupposo w  zbiorze Po deszczu przy księżycu, Wrocław 1968, s. 112 podaje buddyjską legendę o twórcy sekty 
shingon, który cisnął w  niebo trójszpon (rodzaj broni staroindyjskiej, także wyobrażenie diamentowego 
pioruna Indry), broń spadła na pewną górę zaś w  miejscu jej upadku rośnie „trójszponiasta sosna”. 
Zapisana przez Japończyka legenda wywodzi się z mitologii indyjskiej. Nie jest zatem ów piorun-trójszpon 
zbyt odległy od trójzęba Posejdona będącego pierwotnie bogiem gromowładnym i panem lasu. Zob. B . H a m -  
vas ,  Posejdon, „Literatura na świecie”, 1989, nr 1 (210), s. 69 nn.
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Ładów zaskoczony podczas objazdu swych dobór przez Jadźwingów także uciekł do lasu 
gdzie znalazł widły myśliwskie, spotkał księcia mazowieckiego i z jego pomocą owym 
znalezionym orężem pokonał wrogów111. Las jest więc zbiornikiem sił magicznych 
zapewniających zwycięstwo herosowi. Jako taki stanowi sacrum. Nic tedy dziwnego, 
że w legendzie herbu Radwan ucieczkę bohatera do lasu zastąpiono jego schronieniem 
się w kościele i zabraniem stamtąd kościelnej chorągwi przynoszącej zwycięstwo112.

Funkcje lasu w polskiej legendzie heraldycznej wynikają z — jak nazwał to Ludwik 
S t o m m a  — „tablicy Mendelejewa” agrarnej kultury polskiej113. Kultury uznającej za 
podstawową opozycję bazową, opozycję „swój-obcy”114. Las jest właśnie opozycją 
.naszego świata”. Jest więc światem „obcym” w  wielorakim znaczeniu tego słowa. 
Bywa synonimem cudzoziemszczyzny. Jako świat mitycznego Początku jest siedzibą 
zmarłych przodków. Minionym światem, który dopiero kształtowały bohaterskie czyny 
herosów. Czyny te zawierają w  sobie nie tylko przeszłość, ale też są wzorem całej 
historii. Obowiązkiem potomków jest powtarzanie dokonań przodków. Longinus Pod- 
bipięta musi powtórzyć wyczyn założyciela rodu i ściąć jednym ciosem miecza trzy 
wrogie głowy. Justyna i Jan Bohatyrowicz muszą powtórzyć los Jana i Cecylii. Brak 
powodów aby to przekonanie naszych pisarzy, Henryka Sienkiewicza i Elizy Orzeszko
wej, o ideowej wymowie mitów odrzucić. Legendarna przeszłość stanowi też uzasad
nienie społecznej hegemonii szlachty. Jest ona wszak potomstwem twórców społecz
nego kosmosu. Strzeże go przed ustawicznym zagrożeniem ze strony Chaosu. Jest więc 
szlachta niezbędnym czynnikiem zapewniającym równowagę Natury i Kultury, Ładu 
i Chaosu. Mity heraldyczne mówią — lub mają mówić — że nie ma żadnej różnicy 
pomiędzy ładem kosmicznym i ładem społecznym115. Wyobrażenia polityczne kształ
tują się w  kręgu pojęć kosmogonicznych. Idea ładu jest w  istocie pojęciem kosmogo- 
nicznym116. Dopiero z czasem tożsamość ta stopniowo się zaciera. W antropologii 
staropolskich herbarzy jest ona jednak jeszcze bardzo widoczna. Myśl polityczna 
naszych szlacheckich przodków wciąż bliska była kosmogonii.

111 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VI, s. 201-202; B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 1106.
112 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo, s. 404; K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VIII, s. 27.
113 L. S t o m m a ,  op. cit., s. 151 nn.
114 Ibidem, s. 5 nn.
115 S. F i l i p o w i c z ,  op. cit., s. 10 nn.
116 Ibidem, s. 10.
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Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku

Znaczenie licznego napływu na Śląsk obcych, zwłaszcza Niemców, dla rozwoju 
heraldyki tutejszego rycerstwa jest od dawna znane literaturze1. Zbytnim uproszcze

niem jest jednak sprowadzanie całego zagadnienia do recepcji obcych wzorów przez 
miejscowych rycerzy. Recepcja taka jest niewątpliwa, przy czym — jak się zdaje — mamy 
tu do czynienia przede wszystkim z pośrednim tylko wpływem przybyszów. Nie znamy 
bowiem wypadku, by śląska autochtoniczna rodzina przybrała herb podpatrzony u które
goś z Niemców bawiących na książęcych dworach. Za to łatwo było od obcych usłyszeć 
o znanych im w  ojczyźnie obyczajach i motywach heraldycznych. Przede wszystkim jednak 
oddziaływanie rodzimego i obcego elementu nie było tak jednostronne, jak to się zazwyczaj 
przyjmuje. Przybysze nie tylko przekazywali Ślązakom heraldyczne doświadczenia, ale 
niejednokrotnie sami na Śląsku, pod wpływem nowego otoczenia, zmieniali własny herb. 
Przyczynek niniejszy poświęcony będzie właśnie temu zjawisku. Nie zostało ono w dotych
czasowej literaturze ani opisane, ani nawet — na dobrą sprawę — zauważone. Jedynie 
Helena P o l a c z k ó w n a  uczyniła kiedyś marginalną uwagę, iż śląscy i niemieccy rycerze 
osiadający potem w Polsce przeważnie po kilku pokoleniach przyjmowali nowy herb. 
Stwierdzenie to było właściwie bezpodstawne (w grupie rodzin, jakie przyszły ze Śląska czy 
wprost z Niemiec do Polski nie potrafiła bowiem Polaczkówna wymienić przekonywująco 
ani jednej takiej zmiany)2, ale wskazano tym samym na istnienie pewnej szerszej prawid
łowości, którą możemy próbować weryfikować na stosunkowo obfitym materiale śląskim.

Do połowy XIV w., kiedy to proces ten w zasadzie ustał, przewinęło się przez Śląsk 
co najmniej ok. 230 obcych rodzin rycerskich3. Z tej liczby ok. 165 związało się ze 
Śląskiem w sposób trwalszy (pobyt pozostałych w tej ziemi uznać trzeba za przelot
ny). Nie dla wszystkich posiadamy interesujące nas dane heraldyczne (herb używa
ny w kraju pochodzenia, herb używany na Śląsku). Za rozpoznane pod tym wzglę
dem uznać można tylko około pół setki rodzin. Jest to już jednak liczba na tyle 
pokaźna, iż można pokusić się o pewne statystyczne ujęcie.

W  45 przypadkach przybyli z Niemiec rycerze używali na Śląsku tego samego (bądź 
nieznacznie tylko zmienionego) herbu, co ich pozostali w  ojczyźnie krewni. Rodziny te 
obejmuje poniższe zestawienie:
Bart (z Górnych Łużyc, na Śląsku przed 1222 r.) — w  herbie tur4.

1 M . G u m o w s k l ,  Pieczęcie śląskie do końca X IV  wieku, [w: ] Historia Śląska od najdawniejszych czasów 
do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s.333 n. (z licznymi błędami szczegółowymi).
2 H. P o l a c z k ó w n a ,  rec. z pracy P. D ą b k o w s k i e g o ,  „Kwartalnik Historyczny”, t. XL, 1926, s. 444 n.; 
przywołane przez nią przykłady są częściowo chybione (Prittwitz), przeważnie zaś poparte tylko domysłem 
z braku zachowanych przekazów (Schaff, Borschnitz, Zedlitz). Rzeczywisty przykład niewątpliwej zmiany 
herbu w  Polsce stanowią Wierzynkowie (Wirsing), przybyli z Turyngii przez Łużyce i Śląsk do Małopolski, 
gdzie przyjęli herb Łagodów (tarcza dwudzielna w  pas czerwieo-srebma); o pierwotnym ich herbie zob. 
przyp. 43.
3 Opieram się tu na wynikach własnych badań nad imigracją rycerską na Śląsk. Zostaną one opublikowane 
w  osobnej, obszernej pracy. Znajdą sie tam szczegółowe rozważania o pochodzeniu, statusie i genealogii 
wszystkich napływowych rodzin. W  niniejszym szkicu ograniczam się do podania dokumentacji kwestii 
ściśle heraldycznych.
4 P. P f o t e n h a u e r ,  Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327, Breslau 1879 (dalej 
cyt.: Pfot.,), nr В 31.
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42 Tomasz Jurek

Baruth (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1247 r.) — w herbie tur5.
Beringen (z Turyngii, na Śląsku od 1295 r.) — w  herbie czworokątna klamra do pasa6. 
Bischofsheim (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1287 r.) — w  herbie skośna belka, górą 
pole czarne, dołem czerwone7.
Bischofswerde (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1304 r.) — w herbie bosak8.
Borna (z Miśni, na Śląsku od 1307 r.) — w herbie orzeł9.
Buch (z Miśni, na Śląsku od 1268 r.) — w  herbie trzy groty10.
Der (z Miśni, na Śląsku od 1281 r.) — w herbie belka, nad nią dwie róże11.
Dohna (z Górnych Łużyc, na Śląsku na stałe od 1310 r.) — w herbie skrzyżowane 
poroża jelenie12.
Eichelborn (z Turyngii, na Śląsku od 1279 r.) — w  herbie dąb13.
Gaussig (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1249 r.) — w herbie dzwonek14.
Glaubitz (z Miśni, na Śląsku od 1287 r.) — w herbie karp15.
Hackeborn (z Turyngii, na Śląsku od 1293 r. )— w herbie gwiazda16.
Haugwitz (z Miśnii, na Śląsku od 1289 r.) — w herbie głowa barana17.
Hoberg (z Miśni, na Śląsku od 1258 r.) — w herbie tarcza dzielona w  pas, górą trzy 
szczyty górskie, dołem szachownica18.
Kälbchen (bodaj z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1320 r.) — w herbie bosak19 20. 
Kalkreuth (z Miśni, na Śląsku od 1286 r.) — w herbie skrzyżowane łopaty (łapy 
zwierzęce?)90.
Kittlitz (z Górnych Łużyc, na Śląsku na stałe od 1289 r.) — w  herbie tur21.
Kurzbach (z Miśni, na Śląsku od 1282 r.) — w  herbie trzy ryby w  pas22.
Landeskrone (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1281 r.) — w  herbie gałęzie (haki?) 
wychodzące z korony23.
Liedlau (z Osterlandu, na Śląsku od 1297 r.) — w  herbie klucze w rożtrój24.
Löben (z Miśni, na Śląsku od 1280 r.) — w herbie głowa murzynki25.

5 Pfot., nr В 25, 65, 80; O. P o s s e, Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500 (dalej cyt.: 
Posse), t. II, Dresden 1906, tabl. 4, nr 14-17.
6 Ibidem, s. 23 n.; G. A. v. M ü l v e r s t e d t ,  Ausgestorbener Preußischer Adel Provinz Sachsen (exl. der 
Altmark), Siebmacher's Wappenbuch, Bd. VI, Abt. 6, Nürnberg 1884, s. 14, tabl. 9; Wroclaw, Archiwum  
Państwowe (dalej cyt.: APWr.), rep. 75b, nr 16.
7 Posse II, s. 40, tabl. 20, nr 20; APWr., dok. m. Wrocławia 9 czerwca 1388; Schlesisches Wappenbuch von 
Crispin und Johann Scharjfenberg, wyd. H. v. M o s c h ,  Neustadt/Aisch 1984 (dalej cyt.: Scharff.), tabl. 31;
J. S i n a p i us,  Schlesische Curiositäten (dalej cyt.: Sinapius), t. I, Leipzig 1720, s. 265.
8 Posse II, s. 40, tabl. 21, nr 4; E. W e r n i c k e , Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Adelsfamilien in 
den ehemaligen vereinigten Kreisen Bunzlau-Löwenberg, „Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik, 
Genealogie”, t. XIV, 1883, s. 426; Scharff., tabl. 38.
9 Pfot., nr В 110; Die Inventore der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Kreis und Stadt Glogau, wyd.
K. W u t k e ,  Codex diplomaticus Silesiae, t. XXVIII, Breslau 1915, s. 254 n., nr 13-19; znamy tylko herb 
używańy na Śląsku, ale widać wyraźnie, że przyniesiony został z Niemiec: chodzi bowiem o orła cesarskiego 
(Bomowie byli ministeriałami Rzeszy).
10 Zob. przyp. 54.
11 Zob. przyp. 57-60.
12 Posse III (1907), s. 13 n., tabl. 4-6; APWr. rep. 88, nr 134; APWr., dok. m. Wrocławia 21 października 
1400.
13 Posse III, s. 27, tabl. 9, nr 24-26; Wrocław, Archiwum Archidiecezjalne (dalej cyt.: AAWr.), sygn. KK 20-21.
14 Posse III, s. 76, tabl. 24, nr 15-17.
15 Posse III, s. 82, tabl. 26, nr 20-21; Pfot., nr В 83; Die Inventore.,,, Kreis Glogau, s. 102, nr 518.
16 Ibidem, s. 105 n., tabl. 37; APWr., rep. 116, nr 114-115.
17 Posse III, s. 109, tabl. 39, nr 19-20; Pfot., nr В 64.
18 APWr., rep. 91, nr 383; Posse IV, s. 7, tabl. 4, nr 8-9 (Hobergowie łużyccy); trudno rozstrzygnąć, czy 
z tymi Hobergami miała coś wspólnego podobnie pisząca się rodzina miśnieńska, pieczętująca się jednak 
skośną belką z trzema różami (Ibidem, s. 7, tabl. 4, nr 6-7).
19 Ibidem, IV (1911), s. 32, tabl. 15, nr 26; APWr., rep. 116, nr 102, 131-a.
20 Posse IV, s. 27, tabl. 13, 15; Scharff., tabl. 119; Sinapius I, s. 494 n.
21 Pfot., nr В 22, 44, 62; zob. przyp. 49-52.
22 Pfot., nr В 87; zob. niżej.
23 Pfot., nr В 98; APWr. rep. 132a, dep. Lwówek, nr 75 (pieczęć łużyckiego rycerza).
24 Posse IV, s. 86, tabl. 18; Die Inventore..., Kreis Glogau, s. 93, nr 463; Scharff., tabl. 135.
25 Zob. przyp. 99-101.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku 43

Maltitz (z Miśni, na Śląsku od 1268 r.) — w herbie cztery poziome pasy26.
Nechern (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1284 r.) — w  herbie belka w  słup27.
Nostitz (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1284 r.) — w herbie dwa szachowane rogi28. 
Oppeln (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1324 r.) — w  herbie bosak29.
Pack (z Miśni, na Śląsku od 1284 r.) — w  herbie jeleń30.
Pannewitz (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1283 r.) — w herbie tarcza w  pas, dołem 
srebro, góra dzielona na czerń i czerwień31.
Peschen (z Miśni, na Śląsku od 1290 r.) — w  herbie obcęgi32.
Quas (z Miśni, na Śląsku od 1278 r.) — w  herbie dzwonki w roztrój33.
Quossow (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1334 r.) — w  herbie grot zaćwieczony na 
skośnej linii lub gałąź przebita strzałą34.
Rechenberg (z Miśni, na Śląsku od 1290 r.) — w herbie głowa barana35.
Redem (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1287 r.) — w  herbie koło wozowe36.
Rohnau (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1255 r.) — w  herbie wykarczowane drzewo 
z korzeniami37.
Schaff (z Miśni, na Śląsku od 1287 r.) — w herbie owca38.
Schlieben (z Miśni, na Śląsku bodajże od 1234 r.) — w herbie szachowany pas39. 
Schwarzenhorn (z Vorarlbergu, na Śląsku od 1311 r.) — w herbie róg40 41.
Seidlitz (z Miśni, na Śląsku od 1288 r.) — w herbie trzy ryby w p a s .
Spiegel (z Miśni, na Śląsku od 1353 r.) — w  herbie dwie linie wygięte w literę W  lub M42. 
Temritz (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1276 r. )— w herbie półksieżcyc i gwiazda43. 
Waldau (z Miśni, na Śląsku od 1283 r.) — w  herbie grot lub strzała44.
Wiesenburg (z Górnych Łużyc, na Śląsku przed 1208 r.) — w herbie tur45.
Wirsing (z Górnych Łużyc, na Śląsku od 1320 r.) — w  herbie trzy róże w skos46.

26 Posse IV, s. 99 n., tabl. 49-50; Scharff., tabl. 140; Sinapius I, s. 627.
27 Posse V, s. 4, tabl. 2, nr 7-8; Die Inventare..., Kreis Głogom s. 56, nr 241; Scharff., tabl. 153.
28 Posse V  (1917), s. 7, tabl. 3, nr 25, tabl. 4, nr 1-4; A. S c h e l l e n b e r g ,  Schlesisches Wappenbuch, Görlitz 
1938, szp. 96, tabl. 18.
29 Posse V, s. 10, tabl. 4, nr 27; R. Fr. v. M a n s b e r g ,  Erbmannschaft Wettinischer Lande, t. IV, Dresden 
1908, s. 518; Sinapius I, s. 685.
30 Posse V, s. 19 n., tabl. 11, nr 1-6; Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. G r ü n h a g e n ,  
K. W u t k e ,  E. R a n  dt, Codex diplomaticus Silesiae, t. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX, Breslau 1874-1930 
(dalej cyt.: RS), nr 4876; APWr., dok. m. Wrocławia 2 marca 1396.
31 Posse V, s. 22, tabl. 11, nr 12-15; APWr., rep. 79, nr 10, rep. 116, nr 149; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., 
szp. 98 n., tabl. 3.
32 Posse V, s. 23 n., tabl. 12, nr lla -1 4 ; RS, nr 4960.
33 Posse V, s. 42, tabl. 17, nr 22-24; RS, nr 4015, 4318.
34 Posse V, s. 54, tabl. 24, nr 13-14; G. A. v. M ü l v e r s t e d t ,  op. cit., s. 126, tabl. 83; Sinapius I, s. 744.
35 Posse V, s. 60, tabl. 26, nr 7-11; Lehns undBesiizurkundenSchlesiens, wyd. C. G r ü n h a g e n ,  H . M a r k 
gra f ,  t. I, Leipzig 1881 (dalej cyt.: LBUS), s. 332; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 110, tabl. 16.
36 Posse V, s. 62, tabl. 26, nr 18-19; APWr., dok. m. Wrocławia, 9 czerwca 1388.
37 RS, nr 5432; APWr., rep. 117, nr 14; herb ten nawiązuje do herbu czeskich panów z Lipy, których 
lennikami byli Rohnauowie na Łużycach.
38 Posse V, s. 99, tabl. 44; LBUS I, s. 502; APWr., rep. 88, nr 142a.
39 R. Fr. v. M a n s b e r g ,  Erbmannschaft, t. IV, s. 147, 279; AAWr., sygn. В 13 (opis pieczęci: inąuoąuidem 
clypeo una linea scatabulata seu quasi campus scatabulatus per transitum); Scharff., tabl. 209.
40 Urkundenbuch der südlichen Teilen des Kantons St Gallen, wyd. F. P e r  r et, t. II, Rorschach 1982, 
nr 892; APWr., dok. m. Wrocławia, 21 lutego 1369, 6 grudnia 1369.
41 Pfot, nr В 90; zob. niżej i przyp. 56.
42 Das Wappenbuch des Reichsherolds Caspar Sturm, wyd. J. A r n d t ,  Neustadt/Aisch 1984, s. 116 n.; 
G.A .  v. M ü l v e r s t e d t ,  op. cit., s. 158, tabl. 103; SinapiusI, s. 921; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 129, 
tabl. 5. Zob. przyp. 84-85.
43 H. K n o th e ,  Die ältesten Siegel des oberlausitzer Adels, „Neues Lausitzisches Magazin”, t. LXVII, 1891, 
s. 14, nr 31; Scharff., tabl. 50.
44 W. S p a t z, Die Geschichte derer von Waldow, Berlin 1927, pieczęć A; Scharff., tabl. 270; E. W  e r n i с к e, 
Urkundliche Beiträge, s. 547; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 156, tabl. 24.
45 Pfot., nr В 16; Posse II, s. 10, tabl. 5; zob. niżej.
46 H. Kn о t h e, Die ältesten Siegel, nr 13; Die Inventore der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Die Kreise 
Grünberg und Frey Stadt, wyd. K. W u t k e ,  Codex diplomaticus Silesiae, t. XXIV, Breslau 1908, s. 71, nr 4; 
por. przyp. 2.
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Zedlitz (z Osterlandu, na Śląsku od 1282 r.) — w  herbie trójkątna klamra do pasa 
z narożnikami w kształcie koniczyny47.
Zeschau (z Miśni, na Śląsku od 1295 r.) — w herbie belka w  pas, dołem i górą po 
dwa pola48.

Pewne wyjaśnienia należą się odnośnie grupy czterech przybyłych z Górnych Łużyc 
rodzin: Bartów, Baruthów, Kittlitzów i Wiesenburgów, używająch w herbie tura. Nie 
znamy wprawdzie w żadnym wypadku godła, jakiego używały te rodziny przed opusz
czeniem Łużyc. Jednak znaczne różnice w  czasie ich przybycia na Śląsk (Bartowie 
i Wiesenburgowie może jeszcze u schyłku XII w., Baruthowie w  połowie, Kittlitzowie 
zaś na stałe dopiero w  końcu XIII w.), przy braku zauważalnych śladów ich solidarnej 
współpracy w  nowym otoczeniu, każą przyjąć, iż wspólny herb ukształtował się już na 
Łużycach49. Władztwa Baruthów, Kittlitzów i Wiesenburgów sąsiadowały ze sobą 
i zapewne wyrosły z podziału większej całości50. Rodziny te były więc pewnie spokrew
nione, choć na pewno nie zachodzi tu pokrewieństwo agnatyczne: przeczą temu 
różnice w statusie społecznym (Kittlitzowie byli szlachtą, Baruthowie — ministeriała- 
mi Rzeszy przybyłymi z Miśni)51. Wspomnieć jeszcze można, że Kittlitzowie w drugiej 
połowie XIV w. — a więc po upływie kilku pokoleń — przybrali nowy herb: tarcza 
dzielona w skos, dołem skośne pasy, górą skaczący koziorożec. Godło to używane było 
zarówno przez śląską, jak i łużycką gałąź rodziny52. Nie mamy więc do czynienia ze 
zmianą heraldyczną związaną z migracją53.

Hipotetycznie przyjmuję również już jako pierwotne, choć poświadczone są dopiero 
na Śląsku, herby Kurzbachów i Seidlitzów (ryby w pas) oraz Bischofswerdów, Kälbche- 
nów i Oppelnów (bosak). Kurzbachowie i Seidlitzowie byli w Miśni sąsiadami (podmiś- 
nieńskie Garsebach i Seilitz), trzy pozostałe rodziny przyszły z Górnych Łużyc. Mamy 
prawo sądzić, że wspólne herby zostały już przyniesione z Niemiec.

Widać w każdym razie, że większość napływowego rycerstwa zachowywała herb 
używany w ojczyźnie. Nie zawsze trwałość ta była absolutna. Średniowieczna heraldy
ka była żywą dziedziną. Rozwijające się niezależnie herby różnych gałęzi tej samej 
rodziny mogły już po kilku pokoleniach okazywać różnice. Wskazać możemy kilka 
przykładów. Miśnieński rycerz Dytryk Buch pieczętował się w 1361 r. trzema grotami, 
nad którymi widnieje pióropusz. Jego śląscy krewni (znani od 1268 r.) również mieli 
na pieczęciach trzy groty, ale ułożone inaczej — w roztrój54. Odrębnych cech nabrał 
w XIV w. herb śląskiej linii rodziny von Löben, z zachowaniem wszakże podstawowego 
motywu murzyńskiej głowy55. Mamy tu do czynienia jednak z działaniami w obrębie 
heraldycznej normy, nie tylko dopuszczającej, ale wręcz nakazującej wyróżnienie 
odrębnych linii rodziny herbami z odmianą.

Od normy tej oddalają się już jednak przypadki rodzin von Seidlitz i von Der. 
Wspomniani już Seidlitzowie byli drobnymi rycerzami spod Miśni. Na Śląsk, gdzie

47 Posse II, s. 23; LBUS I, s. 502; AFWr., rep. 83, nr 108.
48 Posse III, s. 100; R. Fr. v. M a n s b e r g ,  Erbmannschaft, t. II (1904), s. 183, 186, t. IV, s. 567, 578; APWr., 
dok. m. Wrocławia, 21 października 1400.
49 Tak M. G u m o w s k i ,  Pieczęcie, s. 337 n.; M. C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo śląskie do коЛсаХШ w., cz. I, 
Wrocław 1980, s. 33.
50 Zob. H. H e 1 b i g, Die Oberlausitz im 13. Jahrhundert, .Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeut
schlands”, t. V, 1956, s. 85 n.
51 Ibidem, s. 101, 103.
52 H. K nothe ,  Die ältesten Siegel nr 43-44; APWr., rep. 116, nr 125, 130; A. H e y m o w s k i , Herby polskie 
w paryskim Armorial Bellenville, .Studia Źródłoznawcze,” t. XXXII-XXXIII, 1990, s. 121; A. S c h e l l e n - 
be rg ,  op. cit., szp. 67, tabi. 17.
53 Podobnie nie widać jakiegokolwiek związku z migracją zmian herbów w  rodzinach Schaffów i Wüstehu- 
bów. W  jednej z linii Schaffów (pieczętujących się zrazu owcą) przyjęło się, bodaj u schyłku XIV w., godło 
z ułożonych na przemian czerwonych i srebrnych słupów (por. J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego 
rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 266 n.). Pochodzący z Moraw Wüstehubowie (w XIV w. w  herbie 
lilie w  roztrój —  Pfot., nr В 93) w  końcu XV w. zaczęli pieczętować się tarczą dzieloną w  słup: z lewej skośne 
pasy, z prawej wspięły jednorożec (A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 162, tabl. 15). Wypadki te pomijam 
w  dalszych rozważaniach.
54 Posse II, s. 83, tabl. 38, nr 11; Pfot., nr В 36 (1295); APWr., rep. 3, nr 3 (1357).
55 Zob. przyp. 99-101.
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siedzieli w Świdnickiem i Głogowskiem, przynieśli swój herb z trzema rybami 
w pas. W  drugim atoli pokoleniu linii głogowskiej Dytryk von Seidlitz (syn przyby
łego z Niemiec Ottona) kładł na pieczęci tarczę z krzyżem św. Andrzeja i polem 
wypełnionym różami (1325 r.). Herb ów jednak nie jest już nigdy później poświad
czony. Widzieć tu trzeba próbę utworzenia odrębnego herbu dla linii rodziny 
związanej z Głogowem (świdniccy krewniacy cały czas trzymali się trzech ryb)56. 
Derowie byli również skromnymi miśnieńskimi rycerzami (Diera koło Miśni). Kilku 
z nich zjawiło się na Śląsku przed 1281 r. Pieczęcie miśnieńskich krewniaków od 
połowy XIV w. ukazują stale belkę, a nad nią dwie róże. Jeden z Miśniaków, Mikołaj 
von Der, pieczętował się jednak wspiętym jednorożcem (1343)57. Na Śląsku zaś Syban 
von Der położył na swej pieczęci koguta (1310)58. Świadczy to o żywej jeszcze w obu 
liniach rodziny inwencji heraldycznej. Później wszakże śląscy Derowie wrócili do 
tradycyjnego godła z różami. Clenodium duarum rosarum — nazwano ich herb 
w jednym z wielkopolskich wywodów (1414)59. Dalszym etapem ewolucji było 
wszakże poświadczone w XVI w. wprowadzenie na tarczę trzech róż na skośnej 
belce60 — tak samo, nawet co do barwy, jak w  polskiej Doliwie, którą pieczętowały 
się wówczas tak świetne rodziny, jak choćby Rozdrażewscy. Wpływ polski na herb 
Derów wydaje się tu niewątpliwy.

Poszukającą inwencję obserwować możemy też w przypadku rodziny von Kottwitz. 
Byli to nieznaczni rycerze miśnieńscy. W  Miśni Kottwitzowie używali głównie dwóch 
ułożonych w skos belek, choć w  XV w. jeden z nich pieczętował się gryfem61. Na 
Śląsku pierwszy przedstawiciel tej rodziny pojawia się od 1312 r. Pierwsze świadectwo 
heraldyczne mamy dopiero kilkadziesiąt lat później (1384). Na pieczęciach Guntera 
von Kottwitz na Diettrichsbach i jego synów widnieje bawola głowa. Przypomina to 
polską Wieniawę — na Śląsku znamy kilka rodzin używających tego herbu (Męczyce, 
panowie z Maniowa)62. Potem wszakże śląscy Kottwitzowie przyjęli inny herb: belkę 
ułożoną w pas. Ten motyw, poświadczony po raz pierwszy dopiero na nagrobku 
zmarłego w 1448 r. Jana z Gołanic, przyjął się ostatecznie w  całej, szeroko rozrodzo
nej, śląsko-wielkopolskiej gałęzi rodziny63. Być może mamy tu ślad pamięci o wystę
powaniu właśnie belki w herbie używanym jeszcze w  Niemczech.

Wkraczamy już w sferę niewątpliwego odmieniania herbu w związku z opuszcze
niem rodzinnych stron. Ewidentne zmiany tego typu wskazać możemy jeszcze w kilku 
dalszych wypadkach. Żyjący w  Osterlandzie Jenchin von Frankenberg miał w 1328 r. 
na pieczęci tarczę dzieloną w skos64. Jego niewątpliwymi krewnymi byli Frankenber- 
gowie przybyli w latach 1295-1297 na Śląsk. Linia śląska przyjęła własne godło: 
w tarczy trzy kamienie, w klejnocie wspięty połulis. Taką postać herbu poświadczoną 
mamy po raz pierwszy w 1400 r65. Lis był jednak najpewniej wcześniej kładziony

56 Die Inventore (...), Kreis Glogau, s. 16, nr 43; por. przyp. 41.
57 Posse III, s. 6, tabl. 2, nr 8-12.
58 Pfot., nr В 48.
59 Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. U l a n o w s k i ,  [w:] .Archiwum Komisji Historyc
znej Akademii Umiejętności”, t. III, Kraków 1886, nr 121; Nieznane zapiski heraldyczne, wyd. S. K o z i e -  
r o w s k i ,  „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XLIII, 1915, nr 69; por. Słownik 
historyczno-geogrąflczny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. I, Wrocław 1982-1987, s. 671 n.
60 Scharff., tabl. 47; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 22, tabl. 9.
61 Posse IV, s. 54, tabl. 27, nr 9, s. 59, tabl. 30, nr 3-4.
62 AFWr., rep. 116, nr 146. Herb Maniowskich: Pfot., nr В 68; Filip Męczyc, posiadacz dóbr po obu stronach 
polsko-śląskiej granicy, w  1392 r. świadczył w  wywodzie pewnego Wieniawity: Zapiski herbowe z dawnych 
ksiąg ziemskich, przechowywanych w archiwach radomskim i warszawskim, wyd. K. P o t k a ń s k i ,  [w:] 
.Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. III, Kraków 1886, s. 123, nr 2.
63 P. M r o z o w s k i ,  Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa 1994, s. 228; J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz, s. 163; 
tak samo na pieczęciach Kottwitzów łużyckich: Posse IV, s. 29, tabl. 30, nr 2.
64 Posse II, s. 53, tabl. 19, nr 23.
65 Najstarsza pieczęć, znana tylko z odiysu, ma w  tarczy dzieloną na kilka pól głowicę, a w  klejnocie 
połujelenia (APWr., dok. m. Wrocławia, 21 października 1400). To niechybnie błąd rysownika, a pierwotnie 
było na pewno jak w  herbarzach (Scharff., tabl. 67; Sinapius I, s. 364 n.): trzy (2 + 1) kamienie, a na hełmie 
połulis z piórem w  pysku.
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w samej tarczy. Tak właśnie bowiem pieczętowała się odnoga śląskiej rodziny, osiadła 
w Polsce, w ziemi sieradzkiej66. Widać stąd, że niemiecka rodzina zmieniła herb wkrótce 
chyba po przybyciu na Śląsk i wyzyskała motyw znany z heraldyki polskiej (połulis 
występuje także w klejnocie rodu Lisów).

Śląska rodzina Gallów (Walch) przyszła w połowie XIII w. najpewniej z Hildesheim, 
gdzie pędziła mieszczańsko-rycerski żywot. Znane z XV w. pieczęcie hildesheimskich 
Gallów przedstawiają w tarczy trzy ptasie szpony67. Herb śląskiej gałęzi rodziny 
poświadczony mamy już od schyłku XIII w. Przedstawiał sześć kamieni (cegieł) — trzy 
w górnym, dwa w środkowym, jeden w  dolnym rzędzie68. Zmiana godła wiąże się 
wyraźnie z momentem migracji.

Skromna miśnieńska rodzina ministeriałów von Posern miała w herbie głowę lwa. 
Najstarsza pieczęć zachowała się z 1370 r.69 Spokrewnieni z nimi byli bez wątpienia 
śląscy Posernowie. Ich herb znamy dopiero z czasów nowożytnych. Przedstawiał on 
kruka z rozpostartymi do lotu skrzydłami70. Posernowie pojawiają się na Śląsku 
w 1274 r. Przybranie herbu kłaść jednak trzeba dopiero na połowę następnego stulecia. 
Herbowy kruk został bowiem przejęty bez wątpienia od dużo możniejszych i wpływow- 
szych rycerzy von Stercza71. Obie rodziny zetknąć się mogły najłacniej właśnie w  połowie 
XIV w., kiedy to ich dobra sąsiadowały w Namysłowskiem. I tu nie można wykluczyć 
wpływu polskiej heraldyki, bowiem pochodzenie Sterczów jest wciąż zagadką i możli
we, iż była to rdzenna rodzina.

Trudno określić okoliczności zmiany herbu przez osiadłych na Śląsku Stangów. 
Rodzina ta pochodziła z Osterlandu. W  połowie XIII w. Dytryk Stange opuścił 
rodzinne strony, służył biskupowi ołomunieckiemu i tak zdobył duże dobra na 
Morawach i w Prusach. Jego potomkowie żyli między Morawami i Prusami, a Stan
gów widać też często na Opolszczyźnie; nie sposób jednak orzec dokładnie, kiedy 
tu osiedli i czy byli potomkami Dytryka, czy przyszli wprost z Niemiec. Tak niemiec
cy, jak morawscy i pruscy Stangowie używali jednego herbu: uliścionego pnia72. 
Z tej heraldycznej solidarności wyłamała się śląska gałąź rodziny. Pieczęć z 1395 r. 
ukazuje trudny do odcyfrowania herb: nad ułożonymi w  pas trzema belkami wid
nieją liście, czy też lilia, a może nawet podwójna orla głowa. Także bowiem nowo
żytne opisy herbu śląskich Stangów nie są zgodne i wahają się między dwugłowym 
orłem przykrytym poziomymi belkami, a lilią na głowicy nad szachownicą73. Nie 
sposób też wskazać źródło inspiracji tego herbu, obcego w każdym razie duchowi 
polskiej heraldyki.

Rodzina von Ziegenberg, na Śląsku poświadczona od 1316 r., pieczętowała się 
kozą74. Byli niewątpliwie przybyszami z Niemiec. Wyprowadzić ich można z Hesji bądź 
Tuiyngii. Możni szlachcice z heskiego Ziegenberg (a także używający potem tego 
nazwiska różni drobni rycerze, bodaj ich wasale) mieli jednak w herbie skrzydło75, 
a ministeriałowie z zaginionego Ziegenberg w  Turyngii nosili w tarczy dwa rogi. Od 
tych ostatnich pochodzili najpewniej Cegenbergowie znani od XIII w. w ziemi chełmiń

66 Wywody szlachectwa w Polsce XTV-XVII w., wyd. W. S e m k o w i c z ,  RTH, t. III, 1911-1912, s. 206, 
nr 277: vulpem clipeo gestantes; zob. S. D z i a d u l e w i c z ,  Ze studiów heraldycznych, t. IV, 1911, s. 85 n., 
i druzgocące jego fantastyczne wywody sprostowanie S. K o z i e r o w s k i e g o ,  tamże t. V, 1912, s. 131 n. 
Zupełnie źle u J. S z y m a ń s k i e g o ,  Herbarz, s. 120 n.
67 H. D o b b e r t i n ,  Zur Herkunft des Breslauer Kanzlers und Domscholasters Walter (1288-1338), [w:] 
Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte, Köln-Wien 1969, s. 199 n., po s. 208.
68 Pfot., s. 28, nr А  72, В 29.
69 Posse V, s. 36, tabl. 16, nr 7-9.
70 Scharff., tabl. 172: Sinapius I, s. 726.
71 Najstarsze pieczęcie: AFWr., dok. m. Wrocławia, 6 grudnia 1351; rep. 102, nr 132.
72 G. A. v. M ü l v e r s t e d t ,  op. cit., s. 160, tabl. 104; Ch. K r o l l m a n n ,  Die Herkunft der deutschen 
Ansiedler in Preussen, .Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, H. 54, 1912, s. 23 n.
73 APWr., rep. 83, nr 152; zob. Scharff., tabl. 220 (dołem szachownica, górą lilia), Sinapius I, s. 925 
(dwugłowy orzeł za belkami).
74 APWr., dok. m. Wrocławia, 7 sierpnia 1392.
75 G. L a n d a u ,  Die hessischen Ritterburgen und ihre Besitzer, t. IV, Cassel 1839, s. 299 n., zwl. s. 310 n.; 
G. A. v. M ü l v e r s t e d t ,  op. cit., s. 194, tabl. 125.
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skiej (herbu Chomąto, który to motyw przypomina złączone rogi)76. Niezależnie, z któ
rego Ziegenberg wywiedlibyśmy śląską rodzinę, uznać należy zmianę przez nią herbu 
w przeciągu pierwszych kilkudziesięciu lat po przesiedleniu.

Znani na Śląsku rycerze o przydomku Riemen pochodzili najpewniej z północnej 
Turyngii, gdzie występuje rodzina tego samego nazwiska (ministeriałowie opactwa 
w Kwedlinburgu). Turyńscy Riemenowie już w czasach, gdy jeden z nich wyruszał na 
Śląsk (widać go tu od 1268 r.), nosili w herbie hak. Śląska gałąź rodziny miała potem 
na pieczęci wspiętego lwa. Godło to poświadczone mamy jednak dopiero w czasach 
nowożytnych i nie wiadomo wcale, czy zmianę herbu można odnieść do średniowiecza77.

Wskazać można jeszcze kilka mniej pewnych wypadków zmian herbu. Takiego 
samego godła — ryb ułożonych w roztrój — używały śląskie rodziny von Dornheim 
i von Kreckwitz. Przypuszczać należy, iż wspólny herb przybrały one już na Śląsku. 
U Dornheimów poświadczony jest on w 1345 r., u Kreckwitzów — dopiero w I połowie 
XV w78. Rzecz w tym, iż rodziny te pochodziły z zupełnie różnych okolic (Dornheim leży 
pod Arnstadt w  Turyngii, Kreckwitz — koło Budziszyna na Górnych Łużycach) i nie 
sposób przypuszczać ich pokrewieństwa. Mało prawdopodobne wydaje się też przy
padkowe podobieństwo godeł. Nie znamy też jednak bliższych związków tych rodzin 
już na Śląsku. Łączy ich tylko ten sam czas migracji — Jan von Kreckwitz pojawia się 
na dworze w Głogowie w 1296, zaś Jan von Dornheim w  Świdnicy w 1299 r. Najpewniej 
więc ich utrwalona heraldycznie zażyłość zrodziła się już w drodze na Śląsk. W  obydwu 
wypadkach mamy do czynienia z bardzo skromnymi w  Niemczech rodzinami79.

Żyjąca w Legnicy od połowy XIV w. patiycjuszowsko-ziemiańska rodzina Hesslerów 
miała w herbie — poświadczonym jednak dopiero nowożytnymi przekazami — czer
woną głowicę nad czteropolową biało-czarną szachownicą80. Hesslerowie ci wywodzili 
się bez wątpienia od piszących się tak samo rycerzy, widocznych wcześniej (od 1295 r.) 
w różnych stronach Śląska. Przybyli oni z Turyngii, gdzie byli skromnymi burgmana- 
mi na zamku Hessler (Häseler) opodal Eckartsbergi. Turyńscy Hesslerowie mieli 
jednak inny herb: w ich tarczy widnieją poziome zęby81. Nie wiadomo jednak, kiedy 
nastąpiła zmiana. Możliwe, że śląski herb Hesslerów powstał bardzo późno, po okresie 
zapomnienia pierwotnego godła w mieszczańskiej rodzinie.

Widoczni na Śląsku od 1287 r. rycerze piszący się z Luchowe bądź Lucków wywodzili 
się, jak się wydaje, ze skromnej turyńskiej rodziny burgmanów z Laucha (koło Naum- 
burga). Herbu tych ostatnich nie znamy. Osiadły pod Sławą Piotr Lucków użył 
w 1418 r. herbu z rogiem tur2ym i jelenim, a więc identycznego z polską Rogalą, 
znaną świetnie także na Śląsku (pieczętowali się nią możni Samborowice-Tschamme- 
rowie, a także szybko awansujący wtedy w Wielkopolsce Sokołowscy z podoleśnickich 
Sokołowie)82. Możliwe jednak, że to herb rodzinny przyniesiony jeszcze z Turyngii, 
przypadkowo tylko zbieżny z polsko-śląską Rogalą.

Dość podobnie wygląda sprawa Ottona von Stewitz (ze Stiebitz pod Budziszynem), 
który po krótkim pobycie na dworze księcia Henryka jaworskiego (1323) wrócił na Łużyce

76 R. W  e n s к u s, Eine preussische Familie in Pommerellen und ihre Erben, [w:] Europa Slavica —  Europa 
Orientalis. Festschrift fiir Herbert Ludat zum 70. Gebürtstag, Berlin 1980, s. 417 n.
77 Posse II, s. 49 n., tabl. 25, nr 3-7; Sinapius I, s. 786.
78 Domheim: APWr., rep. 66, nr 145. Herb Kreckwitzów poświadczony najpierw w  Wielkopolsce (1432: 
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IX, wyd. A. G ą s i o r o w s k i ,  T. J a s i ń s k i ,  Warszawa 1990, 
nr 1289, pieczęć 26, 28), na Śląsku dopiero później (1455: Die Inventore (...), Kreis Glogau, s. 101, nr 506).
79 Nie uzwględniam natomiast przypadku Aulocków i Schwabsdorfów, pieczętujących się na Śląsku wołem: 
herb ten poświadczony jest dopiero w  czasach nowożytnych (Scharff., tabl. 8, 10; Sinapius I, s. 853) i nie 
wiadomo, czy przyniesiony został z Niemiec (Aulockowie przyszli spod Borna, Schwabsdorfowie z Górnych 
Łużyc, ale pierwotnie pochodzili zapewne spod Weimaru), czy zmieniony na Śląsku.
80 Scharff., tabl. 99; A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 51, tabl. 3.
81 G. A. v. M ü l v e r s t e d t ,  Ausgestorbener Adel der Fürstentümer Schwarzburg, Siebmacher's Wappenbuch, 
Bd. VI, Abt. 13, Nürnberg 1908, s. 14, tabl. 9.
82 Die Inventore (...), Kreis Glogau, s. 56, nr 241. O śląskich Rogalczykach zob. T. J u r e k ,  Herby rycerstwa 
śląskiego na miniaturach Kodeksu o św. Jadwidze z 1353 roku, „Genealogia —  Studia i Materiały Historycz
ne”, t. III, 1993, s. 25 n.
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i używał herbu identycznego z Rogalą83. Może przyjął to godło na wzór śląski, może 
jednak to tylko przypadkowo podobny stary herb tej rodziny.

Niepewny jest też przypadek rodziny von Betschau84. Widać ją  na Śląsku od 1282 r. 
i już z tego czasu znany jest jej herb — koło młyńskie. Niektórzy przedstawiciele tej 
rodziny używali też przydomka Spiegel (Speculum). Może więc — choć na Śląsk przyszli 
z północno-zachodnich Czech (Beöov opodal Egeru) — pochodzili od Spieglów znanych 
w  Miśni. Ci używali jednak w herbie linii wygiętych w  kształt litery W  lub M. Tak 
właśnie pieczętowali się Spieglowie osiadli w połowie XIV w. pod Namysłowem — 
widzieć w  nich należy przybyszy wprost z Miśni, nie zaś potomków Spieglów von 
Betschau. Związek tych ostatnich z miśnieńskimi Spieglami jest jednak, powtórzmy 
raz jeszcze, tylko niesprawdzalną hipotezą. By dopełnić obraz heraldycznych prze
mian, dodajmy, że do Miśni Spieglowie przyszli najprawdopodobniej poprzez Halber
stadt aż z Westfalii, gdzie używali herbu z trzema hełmami85.

Na koniec prezentacji rodzin, które w  związku ze swą wędrówką na Śląsk zmieniły 
herb, zostawiam omówienie najbardziej wyrazistego i najbardziej płodnego poznawczo 
przypadku. We Wrocławiu od 1310 r. występowali Hojger i Piotr von Prittwitz (Pritticz, 
rzadziej Pripticz). Ich krewnymi byli niewątpliwie widoczni w Głogowskiem od 1327 r. 
rycerze, piszący się konsekwentnie von Prebtitz (Pribticz, Prebticz). Rodzinę tę wypro
wadzić należy najpewniej z Górnych Łużyc (Preititz koło Budziszyna, zapisywane jako 
Pribetiz, Priwiticz). Siedziała tu bardzo skromna rodzina rycerska, pieczętująca się 
dziwnym i trudnym do blazonowania herbem: w tarczy widać otoczony wieńcem jakby 
piór pierścień, z którego wychodzą też trzy dłuższe wypustki. Osobliwa ta figura 
przypomina kraba bądź raka86. Właśnie zaś rak widnieć miał na znanej dziś tylko 
z opisu Colmara Griinhagena pieczęci śląskiego Hojgera (syna wspomnianego Hojgera 
starszego) von Prittwitz z 1342 r.87 Rodzina przyniosła więc na Śląsk swój herb. Wkrótce 
jednak zaczęły się zmiany.

Do Prebtitzów (linii głogowskiej naszej rodziny) odnieść trzeba, według zgodnego 
zdania badaczy, znany z wielkopolskiej zapiski z 1432 r. herb Prothwic: tarcza dzielo
na w skos, dołem trzy skośne pasy, górą gwiazda. Prebtitzowie przejęli go od osiadłej 
również w Głogowskiem rodziny Grelle, ale nie potrafimy określić dokładniej czasu tej 
zmiany. Wiadomo tylko, że dokonała się najpóźniej w początkach XV w.88

Natomiast siedzący we Wrocławiu Prittwitzowie zaczęli pieczętować się szachownicą. 
Nowy ten herb poświadczony jest już w  pokoleniu synów Hojgera (pierwsza pieczęć 
znana z 1379 r.)89, który miał jeszcze na tarczy — jak pamiętamy — raka. W  tym 
samym czasie (najstarsza pieczęć z 1353 r.) szachownica zjawia się w  herbie rodziny 
von Borschnitz90. Zbieżność — mimo stosowanego później rozróżnienia barw91 — nie 
jest przypadkowa. Konrad von Borschnitz, pierwszy królewski starosta we Wrocławiu

83 H. K n o th e ,  Die ältesten Siegel, s. 21, nr 63; zob. Idem, Geschichte des óberlausitzer Adels und seiner 
Güter vornXHI. bis gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1879, s. 508 n. (pogląd o pochodzeniu łużyckich 
Stewltzów ze Śląska jest nie do przyjęcia).
84 Pfot., nr В 107, tabi. XII, fig. D-E.
85 Zob. przyp. 42. U  Spieglów miśnieńskich pojawia się imię Bertold, powtarzające się u Spieglów będących 
ministeria!ami biskupstwa halbersztackiego. Ci ostatni pieczętowali się trzema hełmami, podczas gdy 
Spieglowie westfalscy mieli w  tarczy również trzy przedmioty, opisywane przez wydawców kodeksów jako 
lustra. Najpewniej chodzi o ten sam herb. Szczegóły w  pracy zapowiedzianej w  przyp. 3.
86 Posse V, s. 36, tabl. 16, nr 12; H. K n o th e ,  Die ältesten Siegel s. 30, nr 107 (inny odrys).
87 RS, nr 6826; C. G r ü n h a g e n ,  Hoger von Preticz und die Prittwitze, „Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Altertum Schlesiens”, t. VIII, 1867/1868, s. 470 n.
88 Materiały do historii prawa i heraldyki nr 189. Herb Grellów: Pfot., nr В 49, 59; do nich odnoszą się też 
zapewne przedstawienia w  obcych herbarzach, zestawione przez J. S z y m a ń s k i e g o ,  Herbarz, s. 237.
89 AAWr., sygn. D 22b.
90 LBUSI, s. 502; APWr., dok. m. Wrocławia, 21 lutego 1369, 9 czerwca 1388, 21 października 1400; rep. 58, 
nr 140; rep. 102, nr 119.
91 Szachownica Borschnitzów była błękitno-srebma, co poświadcza już Herbarz Bergshammar z XV w. 
(A. H e y m o w s k i ,  Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źródłoznawcze”, t. XII, 
1967, s. 86); szachownica Prittwitzów była zaś czamo-złota, ale barwy te nie są poświadczone dla 
średniowiecza (por. przyp. 102).
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(1336), był żonaty z siostrą Hojgera młodszego von Prittwitz. Obaj szwagrowie blisko 
współpracowali, razem nabywali dobra92. Przyjęcie wspólnego herbu było wyrazem 
przyjaźni łączącej obie rodziny, wówczas jedne z najpotężniejszych w księstwie wroc
ławskim. Przypuścić można, że również wtedy przyjęli na tarczę szachownicę także 
czynni we Wrocławiu Reideburgowie. Ich herb znamy wprawdzie dopiero z nowożyt
nych herbarzy, atoli rodzina ta podupadła po połowie XIV w. i nie widać potem 
warunków, by wiązała się ona z nadal potężnymi Borschnitzami i Prittwitzami93. 
Pierwotnie, w  Niemczech, jednak to Reideburgowie (Reideburg koło Halle) byli zamoż
ną rodziną, podczas gdy Borschnitzowie pochodzili z bardzo skromnych miśnieńskich 
mlnisteriałów (Porschnitz koło Miśni). Borschnitzów widać na Śląsku od 1288, Reide- 
burgów od 1305 r.

Czy szachownica była starym herbem Borschnitzów lub Reideburgów, do którego 
przypisali się Prittwitzowie, nie wiadomo. Nie są nam bowiem znane pierwotne, 
niemieckie herby tych dwóch rodzin. Wydaje się raczej, iż wspólny herb był nowy dla 
wszystkich trzech rodzin. Domyślać się można recepcji motywu, który właśnie wtedy 
zaczął zdobywać wielką popularność w heraldyce Piastów śląskich94. Ambicją owych 
najpierwszych wrocławskich rodzin rycerskich było zapewne naśladowanie herbów 
książęcych. Szachownica Borschnitzów, Prittwitzów i Reideburgów przypomina też 
bardzo polskie Wczele, atoli nie można chyba mówić o recepcji tego polskiego znaku 
przez Ślązaków. Wczele z XTV w. miało bowiem nie szachownicę wypełniającą całe 
pole, lecz tylko szachowany kwadrat w  tarczy95. Raczej to przyjęcie ostatecznej postaci 
tego polskiego herbu w  XV w. wiązać można z oddziaływaniem bądź to Borschnitzów, 
spowinowaconych z sąsiadami Wczeliców, możnymi panami z Nowego Miasta i Bie- 
chowa96, bądź to siedzących wtedy blisko polskiej granicy Prittwitzów97.

Dokładne przebadanie heraldycznych powinowactw między Borschnitzami, Pritt
witzami i Wczelicami ma też dodatkowy walor. Ostatnio bowiem Jacek W i e s i o ł o w 
s k i  wykazał związek zapisanej przez Paprockiego w  końcu XVI w. legendy rodu Wczele 
o szachowym pojedynku praprzodka z murzyńską księżniczką, z poświadczonym już 
w 1432 r. klejnotem tego herbu, wyobrażającym murzynkę98. Już zresztą szachownica 
w tarczy miałaby być odbiciem szachowej legendy. J. Wiesiołowski, śledząc drogi, 
jakimi dotarł do wielkopolskich Wczeliców francuski romans o pojedynku Huona 
z Bordeuax z córką saraceńskiego emira, wskazywał na kojarzące się z tą historią 
elementy herbów przybywających na Śląsk rycerzy niemieckich: szachownicę Borsch
nitzów, tudzież głowę murzynki u Lóbenów. Układał się więc klarowny obraz: Niemcy 
poznawali nasz romans już w XIII w., przenosili następnie jego znajomość na Śląsk, 
a stąd w XIV w. docierała ona do Wielkopolski.

Właśnie jednak analiza aspektów heraldycznych pozwala na możliwość zapropo
nowania odmiennego nieco poglądu na drogę recepcji zachodniego eposu. Kluczowe 
znaczenie ma herb Lóbenów. Najstarsze jego wyobrażenie z 1312 r. przedstawia 
głowę (murzynki?) z wielkimi kolczykami. Na czole widać jakby przepaskę — tak 
chciał Wiesiołowski (bo pasowałoby to doskonale do szachowej opowieści), raczej 
jednak czapkę. Bardzo podobne, ale wyraźniej sugerujące rodzaj czapki czy beretu,

92 RS, nr 4389, 4899, 5329, 5593.
93 Scharff., tabl. 190; Sinapius I, s. 757. Nie ma już Riedeburgów wśród reprezentantów rycerstwa 
wrocławskiego, których pieczęcie zachowały się przy dokumentach APWr., dok. m. Wrocławia, 21 lutego 
1369, 6 grudnia 1369.
94 S. M i k u c k i ,  Heraldyka Piastów śląskich do schylkuXIV wieku, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych 
czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 504 n.; M. K a g a n i e c ,  Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, 
Katowice 1992, s. 47 n. Zdaje się, że —  wbrew wywodom tej autorki —  genezę szachownicy w  heraldyce 
piastowskiej wiązać trzeba z wpływem podobnie pieczętujących się Wittelsbachów.
95 J. W i e s i o ł o w s k i ,  Holub z Bordeaux herbu Wczele, RH n. s. t. I (XIII), 1993, s. 18 n.; nieściśle 
J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz, s. 150, 285 n.
96 Herman von Borschnitz, syn starosty Konrada, miał za żonę Dzierżkę, córkę wybitnego wojewody 
kaliskiego Mikołaja z Biechowa i Nowego Miasta: APWr., rep., 16, 2A, s. 104 (oprawa wiana w  1350 r.).
97 Prittwitzowie nabyli w  XV w. Gawrony pod Sycowem, skąd pisali się potem von Prittwitz-Gaffron.
98 J. W i e s i o ł o w s k i ,  Hołub, s. 13 n.
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przedstawienie mamy bowiem na pieczęci jednego z miśnieńskich krewniaków 
z 1391 r . "  W  najstarszej postaci herbu Lóbenów, przyniesionej jeszcze z Niemiec, 
brak zatem — sama głowa murzyńska nie była bowiem unikatowym motywem — 
wyraźnych elementów wskazujących związek z opowieścią o szachach. Zjawiają się 
one dopiero kilkadziesiąt lat później: powstałe w II połowie XIV w. rysunki w  herbar
zach Gelrego i Bellenville mają już wokół głowy murzynki szachowany skraj99 100, 
a w XVI w. Lóbenowie używają nawet tarczy dzielonej w pas: murzynka zajmuje pole 
górne, dołem znajduje się szachownica101. Także szachownica Borschnitzów — którą 
również przywoływał Wiesiołowski — niewiele tu znaczy, jako popularny motyw 
heraldyczny. Później, wskazać mogę niestety dopiero nowożytne przekazy, Prittwitzo- 
wie mieli nad szachownicą w tarczy murzynkę w klejnocie102. Jednak na pieczęciach 
z XIV w. hełmy zarówno Prittwitzów, jak i Borschnitzów zdobione są szablonowo, nie 
mają typowych klejnotów103. Tak więc pierwsze wyraźne heraldyczne ślady znajomości 
opowieści o szachowym pojedynku znajdujemy w II połowie XIV w. Wtedy widocznie 
dopiero dotarła ona na Śląsk i ci, których herby w jakiś sposób kojarzyły się z tą 
historią, wykorzystywać zaczęli heraldycznie jej elementy. Wydaje się jednak całkiem 
możliwe, że znajomość romansu o Huonie z Bordeuax przyszła do Ślązaków z Polski. 
Nie jest bowiem może przypadkiem, że pierwszy przekaz „uszachowionego” herbu 
Lóbenów łączy się z członkami tej rodziny osiadłymi w ziemi dobrzyńskiej (gdzie dotarli 
wraz z Władysławem Opolczykiem)104. Natomiast klejnot Prittwitzów może być naśla
downictwem wcześniej ukształtowanego i poświadczonego klejnotu Wczeliców105. Prit- 
twitzowie przyjęli też za swoją szachową legendę Wczeliców. Droga recepcji szachowego 
romansu biegła więc raczej przez kraje zakonne i Dobrzyń, lub też przez dwór 
andegaweński i otoczenie Opolczyka, niż rycerskie środowiska śląskie.

Na zakończenie warto jeszcze poczynić kilka ogólniejszych spostrzeżeń. Wyliczyć 
mogliśmy 11 do 15 rodzin niemieckich, które zmieniły na Śląsku herb106. Był to 
niewątpliwie margines całości imigrantów. O dokładne wyważenie proporcji trudno. Wśród 
objętych badaniami rodzin, dla których posiadamy dane heraldyczne, ponad 3/4 
zachowało herb przyniesiony z ojczyzny. Jednak prawie aż 1/4 herb zmieniła. Wydaje 
się, iż gdybyśmy znali używane w Niemczech godła wszystkich migrujących rycerzy, 
obraz ten mógłby się nieco zmienić, a wzrosłaby raczej liczba odmieniających herb. 
Nie rozpoznane bowiem heraldycznie pozostają najskromniejsze rodziny, najbardziej 
predestynowane do zmian. Ci bowiem, których wyliczałem przed chwilą, jako przyj
mujących nowy herb, pochodzili niemal wyłącznie właśnie z najniższych warstw niemiec
kiego rycerstwa. Tylko nieliczne wyjątki łamią tę regułę (Reideburgowie, Frankenber- 
gowie). Jest to prawidłowość zupełnie zrozumiała. Także w Niemczech, zwłaszcza 
wschodnich, skąd pochodziła większość zajmujących nas rycerzy, stałe i dziedziczne herby 
przyjmowały się dopiero od zarania XIII w. począwszy. Tempo tego procesu było, jak 
wszędzie, wprost proporcjonalne do rangi społecznej rodziny — najwolniej herby adap
towały się u najdrobniejszego rycerstwa107. Z natury rzeczy też ubodzy ministeriałowie 
nie mieli na równi z możniejszymi panami rozwiniętego poczucia przywiązania do rodzin

99 Pfot., nr В 120: Posse IV, s. 93, tabl. 47, nr 17.
100 A. H e y m o w s k i ,  Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville, s. 119: S. M l k u c k i ,  Rycerstwo 
słowiańskie w Wapenboek Gelrego, „Studia Zródłoznawcze”, t. III, 1958, s. 112.
101 Scharff., tabl. 279.
102 A. S c h e l l e n b e r g ,  op. cit., szp. 106, tabl. 4.
i°3 APWr., dok. m. Wrocławia, 21 lutego 1369; AAWr. sygn. В 79 (pieczęcie Hermana i Konrada von 
Borschnitz: na hełmie jedno bądź dwa półkola o dwóch polach): AAWr., sygn. D 22b (1379, pieczęcie Czenka 
i Jana von Prittwitz: na hełmach szachowane kielichy czy stożki).
104 S . K o z i e r o w s k i ,  Obce rycerstwo w Wielkopolsce XHI-XVI wieku, Poznań 1929, s . 6 1 ; B . Ś l i w i ń s k i ,  
Kształtowanie się własności rycerskiej w północnej części ziemi dobrzyńskiej w XIII i X IV  wieku, „Zapiski 
Historyczne”, t. L, 1985, s. 19 n. Zob. przyp. 100.
105 Klejnot z murzynką widniał już na znanej tylko z opisu pieczęci Wielkopolanina Piotra Pasikonia (pewnie 
z Włościejewek) z 1432 r. (Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IX, nr 1289, pieczęć 40).
106 Przykłady Riemenów, Hesslerów, Luchowów i Betschauów są wątpliwe. Nie liczę w  ogóle Stewitzów.
107 Por. ciekawe uwagi D. R ü b s a m e n a ,  Kleine Herrschaftsträger imPleissendland, Köln-Wien 1987, s.79 n.
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nej tradycji. Często może zresztą — urządziwszy się godnie na Śląsku — najchętniej 
w  ogóle zapomnieliby o swym skromnym pochodzeniu. Odmiejscowe nazwiska, których 
trzymali się wszyscy jednak konsekwentnie, wskazywały wyłącznie ich pochodzenie 
terytorialne, które przypuszczalnie tylko nobilitowało na zapatrzonych w obce wzory 
śląskich dworach. Herb natomiast wyraźniej, zwłaszcza w  oczach spotykanych co krok 
w nowej ziemi współziomków, identyfikował osobę z rodziną, o której niskim pochod
zeniu nie zawsze chciano pamiętać. W  tych kręgach społecznych herb — zjawisko 
jeszcze nie zakorzenione — stanowił w dużo mniejszym stopniu element samoświado
mości rodzinnej, bardziej zaś emblemat identyfikujący wobec otoczenia. Gdy zmieniało 
się otoczenie, w  którym przyszło rycerzowi działać, przychodziła i pora na zmianę herbu.

Trudno zauważyć regułę, kiedy decydowano się na heraldyczne zmiany. Mamy 
w kilku wypadkach (Kottwitz, Posern, Prittwitz, Borschnitz) wyraźne poświadczenie, 
że dokonało tego dopiero drugie czy trzecie pokolenie osiadłe na Śląsku. Z drugiej 
jednak strony Gallowie używali innego niż linia niemiecka herbu już w pierwszym 
śląskim pokoleniu, Spieglowie von Betschau od razu pojawiają się ze zmienionym 
przypuszczalnie herbem, a w wypadku Dornheimów i Kreckwitzów domyślać się moż
na, że przyjęli nowy herb już w drodze na Śląsk.

Trudno też określić, jakimi względami kierowano się przy doborze nowego godła. Do 
rozwiązania problemu zbliżyć by nas mogły szerokie badania nad genealogią i heral
dyką interesujących nas rodzin jeszcze w niemieckiej ojczyźnie. Tak możnaby bowiem 
określić zakres heraldycznej wyobraźni przybierającego sobie nowy herb rycerza. 
Zupełnie zrozumiałe są też nawiązania do heraldyki polskiej. I ona znajdowała się 
wszak w polu widzenia poszukujących nowych motywów śląskich Niemców.

Podkreślić można zauważone dwa razy przyjmowanie nowego herbu wspólnie przez 
kilka rodzin (Dornheimowie i Kreckwitzowie, tudzież Borschnitzowie, Prittwitzowie 
i Riedeburgowie). Widzieć należy tu przejaw solidarności czy to ludzi związanych 
wspólnym losem migrantów (jak ci pierwsi), czy też (jak drudzy) rodzin złączonych 
wybitnym stanowiskiem politycznym, a także powinowactwem. W każdym razie owe 
łączenie się rodzin pod wspólnym godłem stanowi bardzo interesujący wypadek. Bez 
dalszych szczegółowych studiów trudno orzec, czy można dopatrywać się tu analogii 
z niemieckimi związkami rycerskimi (Adelsgesellschaften), do których przynależność 
miała wymiar głównie towarzyski czy rozrywkowy, nie odciskała się też — o ile 
wiadomo — tak wyraźnie w heraldyce108. Z całą pewnością natomiast nie można 
wskazanych tu sytuacji interpretować jako powstawania .rodów heraldycznych”109, 
których ewidentnych przykładów poszukują zawsze chętnie polscy badacze. Pojęcie 
wielkiego rodu rycerskiego, właściwe dla późniejszych stosunków polskich, z całą 
pewnością obce było śląskim Niemcom przełomu XIII/XIV w. Nie widać też zupełnie, 
by ewentualne ,rody” Dornheimów-Kreckwitzów czy Borschnitzów-Prittwitzów-Riede- 
burgów funkcjonowały potem na zasadach choćby przypominających polską rzeczy
wistość rodową XTV-XV w. Zupełnym nieporozumieniem byłoby zaś dopatrywanie się 
w takowych tworzonych przez niemieckich rycerzy .rodach heraldycznych” pierwowzo
ru polskich rodów rycerskich późnego średniowiecza110.

Przy okazji niejako starałem się też uściślić niesłychanie interesujące i ważkie 
rozważania J. Wiesiołowskiego na temat dróg recepcji zachodnioeuropejskiego roman
su rycerskiego. Badania nad heraldyką pokazują więc nie tylko, jak bogata i żywa była 
ta dziedzina w  średniowieczu, lecz są także wciąż bardzo płodne poznawczo.

108 Zob. ostatnio W. P a r a v l c l n i , Rittertum im Norden des Reiches, [w:] Nord und Süd in der deutschen 
Geschichte des Mittelalters, Sigmaringen 1990, s. 170 n.; obszerny tom Ritterorden und Adelsgesellschaften 
im spätmittelalterlichen Deutschland, hrsg. v. H. K r u s e ,  W. P a r a v i c i n i . A .  R a n f t ,  Frankfurt/Main 
1991, ma znaczenie encyklopedyczne. W  druku znajduje się pierwsza wyczerpująca monografia problemu: 
A. R a n f t ,  Adelsgesellschąften. Gruppenbildung und Genossenschaft im spätmittelalterlichen Reich
109 Tak M. C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo, cz. I, s. 49 n.
1,0 Jak dowodzi się tamże, s. 33 n., zwł. 56 n.; por. J. B i e n i a k ,  Jeszcze w sprawie genezy rodów rycerskich 
w Polsce, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. V, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o ,  Warszawa 1992, 
s. 45 n.
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Regionalizacja znaku werbalnego polskiego herbu 
rycerskiego (XIV-XV w.)

Problem znaku werbalnego polskiego herbu rycerskiego jest szeroko dyskutowany 
w literaturze przedmiotu. Specyfiką polskiej heraldyki XIV i XV w. jest bowiem 

współistnienie dwóch znaków werbalnych: proklamacji i nazwy herbu. Herb zacho
dnioeuropejski pozbawiony jest proklamy jako znamienia słuchowego. Jedyne i to 
dość odległe analogie występują we Francji i na Węgrzech1.

Dla przeprowadzenia badań dotyczących znaku werbalnego polskiego herbu rycer
skiego konieczne jest poczynienie na wstępie kilku ogólnych ustaleń terminologicz
nych. W  okresie wczesnostaropolskim istniały w  zasadzie dwa układy antroponimicz- 
ne: jednostkowy i zbiorowy. Układ jednostkowy tworzyły imiona, niekiedy rozszerzane 
innymi elementami różnicującymi (przezwiska, przydawki posesjonatywne). Nazew
nictwo zespołów rozwinęło się później, a jego punktem wyjścia, był dwojaki system 
znaków identyfikujących. Tworzyły go znaki językowe, chociaż początkowo nie antro
ponimy — proklamacje oraz znaki pozajęzykowe, ikonograficzne — herby2.

Proklamacja czyli zawołanie, jako znamię słuchowe herbu polskiego w  wiekach XTV 
i XV związana jest z istnieniem systemu chorągiewnego w organizacji wojskowej. Jest 
ona w istocie swej, niezależnie od proweniencji3, znakiem wokalnym rodziny genealo
gicznej. Użycie terminu znak wokalny herbu, ze względu na funkcję proklamy w oma
wianym okresie wydaje się być uzasadnione. Co więcej sądzę, iż nazwę proklamy 
najeżałoby łączyć raczej z terminami określającymi sposób jej artykulacji, takimi jak: 
proclamacio, exclamatio (łac. damo — krzyczeć, wołać, przyzywać), czy w języku polskim 
z terminem „zawołanie” (od wołać). Nie sądzę, by można było zgodzić się w pełni 
z twierdzeniem H . P o l a c z k ó w n y ,  iż „nazwy wymienione [w zapiskach] obok herbów 
są zawołaniami, choć nie nazwane są proclamacio. Różnią się często od nazw pojawia
jących się w XTV w., które są ścisłymi nazwami herbowymi. W  średniowieczu opis 
herbu i klejnotu jest określeniem herbu. Określenie to będzie jednorodne, jeżeli godło 
lub klejnot będą jednorodne. Różnorodne będzie zaś gdy na obraz herbu składa się 
kilka przedmiotów. Wszystko inne jest proclamacio, choćby zapiska nazwała to cleno- 
dium”4. Opis godła umieszczonego na tarczy i klejnotu, czyli znaku wizualnego herbu, 
w  rzeczywistości jest nazwaniem przez opisanie. Nie można, w  moim przekonaniu, 
traktować go jako właściwą nazwę herbu, jakkolwiek istnieje grupa nazw wywodząca 
się od nazw przedmiotów heraldycznych (nie godeł). Pojawiają się one w źródłach 
zarówno jako nazwy herbowe, ale także jako proklamacje5.

1 J. S z y m a ń s k i ,  Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 690.
2 L. M o s z y ń s k i ,  Staropolskie odimperatywne nazwy heraldyczne, [w:] Nazwy własne a wyrazy pospolite 
w języku i tekście. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Opolu-Szczedrzyku 12-13 X  
1984, Opole 1986, s. 175.
3 W  toku polemiki dotyczącej genezy proklamacji wykrystalizowały się dwie grupy poglądów na tę kwestię. 
F. Piekosiński, W. Semkowicz a z badaczy współczesnych J. Adamus i J. Bieniak genezy zawołań dopatrują 
się w  okrzyku bojowym.
4 H . P o l a c z k ó w n a ,  Materiały do heraldyki polskiej, .Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejęt
ności”, t. XI, 1909-1913, s. 35.
5 J. S zym ań sk i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 64 ustala ich liczbę na 18.
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54 Aleksandra Jaworska

Jednocześnie zawołanie w  wiekach XIV i XV pełni funkcję identyfikatora, określają
cego przynależność jednostki do rodu. Przyjęcie tej jakościowo odmiennej funkcji — 
znaku werbalnego, tj. miana identyfikującego jednostkę z rodem bądź jego gałęzią, 
wiąże się niewątpliwie z powstaniem szeregu instytucji prawno-społecznych. Statuty 
Kazimierza Wielkiego, określiły w  sposób precyzyjny warunki przynależności do stanu 
szlacheckiego oraz prawny sposób jej dowodzenia, ustalając prawidła dotyczące 
instytucji nagany szlachectwa. Popularne wśród szlachty były tzw. wadia czyli zakłady 
podejmowane solidarnie pomiędzy różnymi rodami. Wykazanie więzów rodowych było 
także czynnikiem decydującym w sprawach spadkowych (prawo bliższości, prawo 
retraktu). Posiadając określoną pozycję prawną w społeczeństwie, rody rycerskie wkro
czyć mogły jako podmiot na arenę polityki zarówno wewnętrznej jak i zagranicznej.

Około połowy XV wieku proklamacja traci swoje pierwotne znaczenie jako znak 
wokalny, przyjmuje ostatecznie funkcję znaku werbalnego, bądź nazwa proklamy zanika.

Reasumując należy stwierdzić, iż zawołanie w  XIV i XV wieku pełni dwojakiego 
rodzaju funkcje, tj. znaku wokalnego — znamienia słuchowego oraz znaku werbal
nego — identyfikatora jednostki. Zarówno w  jednym jak i w drugim wypadku nazwa 
proklamy jest mianem odnoszącym się do zbiorowości ludzkiej. Istota uczynionego 
rozróżnienia polega na tym, że — w moim przekonaniu — proklama dopiero jako 
znak werbalny pełniła funkcję właściwej nazwy rodowej6. Niektóre nazwy zawoła
nia, szczególnie te z grupy nazw wywodzących się z okrzyków bojowych, np. „Po trzy 
na gałąź”, „Biją w łeb”, „Orzy-orzy”, jako nazwy złożone nie nadawały się, jak  
twierdzi J. В i e n i а к na żadne miana zbiorowe7. Tymczasem właśnie jako zawołanie, 
już z racji swej funkcji, były mianem odnoszącym się do pewnej zbiorowości, przyjmu
jąc jednak rolę znaku wokalnego. Zawołania te nie przyjęły natomiast funkcji znaku 
werbalnego, nie tylko ze względu na swą złożoność, ale przede wszystkim ze względu 
na pozycję w rodzie jaką grupa posługująca się ową proklamą odgrywała. Stwier
dzenie to uzasadniam tym, iż 8 na 13 nazw proklam o tej proweniencji przyjęło 
funkcję znaku werbalnego i to zarówno zawołania jak  i nazwy herbu, np. Doliwa, 
Boże zdarz8.

Terminologia źródeł w odniesieniu do nazwy proklamy orkeśla moment zmiany jej 
funkcji9, jeżeli się ona dokonuje. Do pewnego czasu zapiski konsekwentnie rozdzielają 
nazwę proklamacji od terminów clenodio, insignum, arma etc. potem nazwa prokla
macji jest z nimi łączona.

Nazwa herbowa jest również znakiem werbalnym, czyli pełni funkcję identyfika
tora, odnoszącego się jednak już nie do grupy ludzkiej jako takiej lecz do znaku 
ikonograficznego (wizualnego) znamienia klejnotnego, którym dany ród się posłu
guje. Sądzę, że jest ona zjawiskiem późniejszym od proklamacji, co nie znaczy, iż 
należy ją  identyfikować jako pierwotne zawołanie we wszystkich przypadkach. Jak 
wynika z obliczeń J. S z y m a ń s k i e g o  w materiale źródłowym potwierdzone jest 
190 zawołań (33,3%) oraz 380 nazw (66,7%). Tylko 116 zawołań jest identycznych 
z nazwami (20,4%), 73 zawołania nie mają odniesienia w  nazwach (12,8%), zaś 263 
nazwy nie mają odniesienia w  zawołaniach (46,3%)10. Z tych samych ustaleń wyni

6 J. B i e n i a k ,  Heraldyka polska przed Długoszem, [w: J Sztuka i ideologia X V  wieku, pod red. P. S к u b i - 
s z e w s k i e g o ,  Warszawa 1978, s. 172-173 przedstawia kryteria według których możliwe jest określenie 
czy dana nazwa funkcjonuje jako nomen genealogiae. Są to: 1. występowanie w  źródłach określeń zarówno 
w  liczbie pojedynczej jak i liczbie mnogiej dostosowanych do oznaczenia zbiorowości ludzkiej: 2. połączenie 
nazwy z terminologią genealogiczną nie heraldyczną [progenies, cognatio etc.); 3. identyczność nazwy 
z jedną z przydawek osobowych istniejących w  obrębie rodu. Por. teżH. P o l a c z k ó w n a ,  op. cit. i J . W r o -  
n i s z e w s k i .  Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych nad polskim społeczeństwem średniowiecz
nym  [w:l Genealogia —  problemy metodyczne w badaniach nad społeczeństwem średniowiecznym na tle 
porównawczym  Toruń 1982, s. 118-130.
7 J. B i e n i a k ,  op. cit., s. 167.
8 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz, s. 64.
9 W. S e m k o w i c z ,  Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce w X IV  iX V  w., Lwów 1899, s. 31.
10 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz, s. 63.
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ka, że 87,2% wszystkich znanych nazw proklamyjest identyczne z nazwą herbową11.
Już A. M a ł e c k i  zauważył proces wypierania zawołań przez nazwy godeł herbo

wych12. H. Polaczkówna dziewiętnaście lat później doszła do wniosku, iż proces ten 
ma charakter dwukierunkowy, tzn. „zawołanie przelewa się na godło zwłaszcza różno
rodne, lub też nazwa herbu, o ile jest jednorodna wypiera zawołanie”13. Zarysował się 
więc wyraźnie problem relacji zachodzących pomiędzy proklamą i nazwą herbu a jego 
wyobrażeniem ikonograficznym (znakiem wizualnym).

Badania przeze mnie przeprowadzone objęły 1358 zapisek herbowych wyjętych 
z opublikowanych zapisów przewodów sądowych o naganę i oczyszczenie szlachectwa, 
wadiów oraz z dzieł Jana Długosza (120 zapisek)14. Zgromadzony materiał źródłowy 
uporządkowałam wstępnie, biorąc pod uwagę relacje zachodzące pomiędzy proklamą 
a znakiem wizualnym herbu. Zabieg ten pozwolił na utworzenie trzech grup nazw.

Pierwsza grupa obejmuje herby nie mające zawołań, a ściślej nazw występujących 
w źródłach z terminem proclamacio, bądź pochodnymi od niego. Mogą to być bowiem, 
choć nie muszą, dawne proklamacje. Zastanowienie musi budzić fakt, iż większość 
z tych herbów znanych niewątpliwie już w  XIV wieku, pierwszy raz wzmiankowana jest 
w źródłach pisanych dopiero w połowie XV lub w  XVI wieku.

Egzemplifikacją tego twierdzenia może być herb Glaubicz. Najstarsza znana pieczęć 
Ottona z Głąbie pochodzi z 1326 r.15 natomiast najstarsza zachowana zapiska doty
cząca tego herbu umieszczona jest pod datą 1535 r.16 Jest to herb o proweniencji 
śląskiej17, co w  pewnym stopniu tłumaczy brak proklamy. Podobne zjawisko obser
wujemy w przypadku herbu Kotwica18 i innych.

Drugą grupę stanowią herby, których zawołanie odpowiada przedstawieniu przed
miotów heraldycznych składających sią na znak wizualny herbu, jak na przykład 
w herbach Korab19, Baran20, Grabie21, etc. W takim przypadku nazwa przedmiotu 
heraldycznego przyjmuje funkcję nazwy proklamy, bez względu na drogę jaką proces 
ten przebiegał.

Trzecią grupę stanowią herby, których kształtowanie się znaku werbalnego możliwe 
jest do obserwacji na posiadanym materiale źródłowym. Wyniki badań zostaną przed
stawione poniżej. Ustalmy teraz relacje zachodzące pomiędzy nazwą herbu a jego 
znakiem ikonograficznym. Podobnie i tu można wydzielić trzy grupy nazw.

Pierwsza z nich (jej zasięg może w części pokrywać się z grupą pierwszą przedsta
wioną wyżej) to herby mające tylko jedną nazwę je  określającą. Nazwa ta bądź ma

11 Zjawisko to wzbudziło moje zainteresowanie czego wynikiem jest praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. dr hab. J. Szymańskiego.
12 A. M a ł e c k i ,  Studia heraldyczne, t. I, Lwów 1890, s. 19.
13 H. P o l a c z k ó w n a ,  op. cit., s. 35. Autorka używa terminu „nazwa herbu” w  stosunku do znaku 
wizualnego herbu.
14 J. D ł u g o s z ,  Opera omnia, wyd. A. P r z e z d z i e c k i :  Liber beneficiorum, t. I, Kraków 1868; Historia 
Poloniae, t. IV, Kraków 1877; Klejnoty Dbjgoszowe, wyd. M. F r i e d b e r g ,  RH, t. X, Kraków 1931.
15 A. M a ł e c k i ,  op. cit., t. II, s. 134.
16 B. U l a n o w s k i ,  Materiały do historiiprawa i heraldyki polskiej, .Archiwum Komisji Historycznej”, t. III, 
1886, s. 391.
17 S. K o z i e r o w s k i ,  Obce rycerstwo w Wielkopolsce w X III-XV w., Poznań 1929, s. 37-38 (za J. S z y 
m a ń s k i ,  Herbarz, s. 122).
18 Najstarsza pieczęć Dobiegniewa z Kałudy, podkanclerzego kujawskiego pochodzi z 1357 r. F. P i e k o -  
s iń s k i ,  Pieczęcie polskie wieków średnich. Uzupełnienie II, odb. z „Wiadomości Numizmatyczno-Archeo- 
logiczne”, t. XVI, 1934 i t. XVII, 1935, s. 28, ryc. 485. W  źródłach pisanych pojawia się tylko w  Klejnotach 
Długosza, s. 60.
19 W. S e m k o w i c z ,  Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., RH, t. III, 1913, s. 44; J. D ł u g o s z ,  
Klejnoty (XVI-wieczna kontynuacja), s. 71; B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 332, 333.
20 K. Po t k a ń  s ki, Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w Archiwum Radom
skim i Warszawskim .Archiwum Komisji Historycznej”, t. III, 1886, s. 138; W. S e m k o w i c z ,  Wywody, 
s. 42; B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 296, 327, 328, 336; S. L a g u n a ,  Nieznane zapiski heraldyczne 
średniowieczne polskie głównie sieradzkie. Archiwum Komisji Historycznej”, t. VIII, 1898, s. 474.
21 B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 281; F. P i e k o s i ń s k i ,  Zapiski sądowe województwa sandomierskiego, 
.Archiwum Komisji Prawniczej”, t. VIII, cz. 1, 1907, s. 79, 106.
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związek z wyobrażeniem heraldycznym (np. herby: Słońce22, Kotwica23) bądź takiego 
związku nie ma (np. herby: Świerczek24, Tarnawa25, Ulina26, Lubiądza27).

Druga grupa to herby w stosunku do których źródła używają dwóch nazw a nie 
posiadają one żadnego związku ze znakiem wizualnym herbu (np. herby: Mościc-Osto- 
ja, Szarza-Osoria etc.).

Do trzeciej grupy należą zaś herby, których jedna z kilku nazw jest identyczna 
z nazwą przedmiotu heraldycznego umieszczonego w  tarczy (np. herby: Topór- 
Wścieklica28, Baran-Junosza29, Karp-Czasza30, Żóraw-Taczała31, Osmoróg-Gierałt32).

Przedstawione powyżej próby klasyfikacji nie przynoszą rozwiązania postawionego 
problemu, jakkolwiek wstępnie porządkują materiał. Proces przemiany proklamacji 
w nazwę herbową trwa prawdopodobnie w  przypadku niektórych herbów już od końca 
XIV wieku. Dla uzyskania właściwego obrazu tego zjawiska, mam tu na myśli jego 
skomplikowanie i wielowarstwowość, należy zbadać relacje zachodzące między zna
kiem werbalnym, tj. proklamacją i nazwą herbu a znakiem ikonograficznym herbu, 
rezygnując z wyodrębnienia proklamy i nazwy.

la. Znak wizualny herbu ma związek z jego znakiem werbalnym a herby te mają tylko 
jedną nazwę (np. herby: Habic, Hełm, Jelenie Rogi), przy czym są to nazwy zarówno 
jednorodne jak i złożone.

H e r b  H a b i c  — nazwa obrazowa, można ją  wywieść od „gabać” — prześladować, 
męczyć (Słownik staropolski, t. II, s. 372-373). Wyobrażenie heraldyczne — falgellum  
portant super clipeo (К. P o t k a ń s k i ,  Zapiski herbowe, s. 140).

H e r b  H e ł m  — nazwa obrazowa. Wyobrażenie heraldyczne — galeam habent hosti 
ludialem pro insigni (D ług os z ,  Klejnoty, s. 84)

H e r b  J e l e n i e  R o g i  — nazwa obrazowa. Wyobrażenie heraldyczne — comua 
cerni (SPPP, t. II, s. 248).

lb. Przedstawienie heraldyczne nie ma związku z nazwą.
H e r b  C h m a r a  — chmara — chmura, obłok deszczowy (S. L in de ,  Słownik 

języka polskiego, t. I, s. 25). Wyobrażenie heraldyczne — rota cum tribus wramby 
(AGZ, t. XII, s. 81).

H e r b  C h o l e w a  — cholewa — okrycie nogi (Słownik staropolski, t. I, s. 245). 
Wyobrażenie heraldyczne — duo ligamina ferrata alias clamra (D łu gos z ,  Klejnoty, 
s. 83).

W obu przedstawionych przypadkach (la, Ib), możemy stwierdzić iż w omawianym 
okresie funkcjonuje jeden znak werbalny, być może zunifikowany, przy założeniu, że 
niektóre herby z tej grupy określane były więcej niż jedną nazwą, co w oparciu

22 J. D ł u g o s z ,  Historia, t. IV, s. 22.
23 J. D ł u g o s z ,  Klejnoty, s. 60.
24 Ibidem (XVI-wieczna kontynuacja), s. 79.
25 F. P i e k o s i ń s k i ,  Zapiski sądowe woj. sandomierskiego, s. 97, 123, 128, 131, 149; K. P o t k a ń s k i ,  op. 
cit.,s. 129, 130, 137; F. P i e k o s i ń s k i ,  Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich, „Studia, rozprawy 
i materiały z dziedziny historii polskiej”, t. VII, Kraków 1907, s. 6; J. D ł u g o s z ,  Klejnoty, s. 60.
26 K. P o t k a ń s k i ,  op. cit., s. 142.
27 F. P i e k o s i ń s k i ,  Zapiski sądowe woj. sandomierskiego, s. 135.
28 W. S e m k o w i c z ,  Wywody, s. 51; J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum, s. 8, 9; J. D ł u g o s z , Klejnoty, s. 57; 
S. K o z i e r o w s k i ,  Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg ziemskich i grodzkich w Poznańskim Archiwum 
Państwowym złożonych „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XLII, 1915, s. 3; 
A. W o l f f ,  Mazowieckie zapiski herbowe z XV -XVI w., Kraków 1937, s. 33, 87, 125, 19, 33, 80, 90, 109, 
131, 169; SPPP, t. VIII, s. 296; F .P i e k o s iń s k i ,  Nieznane zapiski, s. 5.
29 K. P o t k a ń s k i ,  op. cit., s. 138; J. D ł u g o s z ,  Klejnoty, s. 61; idem, Liber beneficiorum, s. 43; S. L a g u 
n a ,  op. cit., s. 467, 474; W. S e m k o w i c z ,  Wywody, s. 2, 42; B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 296, 336, 327; 
A. W o l f f ,  op. cit., s. 5, 9, 19, 20, 29.
30 B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 279, 311, 296, 316; S. K o z i e r o w s k i ,  Nieznane zapiski, s. 19-20.
31 B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 281; K. P o t k a ń s k i ,  Nieznane zapiski, s. 129, 124, 138, 134; S. L a g u n a ,  
op. cit., s. 471, 467, 474.
32 S. L a g u n a ,  op. cit., s. 462; F. P i e k o s i ń s k i ,  Nieznane zapiski, s. 2; K. P o t k a ń s k i ,  op. cit., s. 128, 
141, 142; B. U l a n o w s k i ,  op. cit., s. 283, 290, 291, 299; F. P i e k o s i ń s k i ,  Zapiski sądowe woj. 
sandomierskiego, s. 125, 171; SPPP, t. VII, s. 128, 277, 293-294, 324; J. D ł u g o s z ,  Klejnoty, s. 83 
(kontynuacja).
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o posiadany materiał nie jest możliwe do precyzyjnego ustalenia. Badany proces 
przemiany proklamacji w nazwę herbu, bądź przechodzenia nazwy przedmiotu heral
dycznego na nazwę herbu, być może za pośrednictwem zawołania, był już dokonany 
co najmniej na początku XV wieku. Zjawisko regionalizacji nie jest tu uchwytne.

Ha. Przedstawienie wizualne herbu ma związek zarówno z nazwą herbu jak i z jed
nobrzmiącą proklamą.

H e r b  Ł o d z i ą  — Łodzią — nazwa herbowa i zawołania. Łódź z lac. navis. Jest to 
więc nazwa obrazowa. Wyobrażenie heraldyczne: naviam deferunt in clipeo (Sand., 
s. 131).

Ilb. Jednobrzmiące: nazwa herbu i nazwa proklamy nie mają związku ze znakiem 
wizualnym herbu.

Herb J e z i o r a  — Jeziora — nazwa herbu i proklamacji topograficzna (Słownik 
staropolski, t. II, s. 195-196). Wyobrażenie heraldyczne: crux et in cruce Jaleo 
(W. S e m k o w i c z ,  Wywody szlachectwa, s. 3).

H e r b  C z a w u j a  — Czawuja — nazwa herbu i nazwa proklamy nie rozpoznane. 
Wyobrażenie heraldyczne: duo babata cruce intermedia (Sand., s. 129).

W  obydwu przypadkach (Ha, Ilb) możliwe są drogi:
a. Jednorodna nazwa przedmiotu heraldycznego przechodzi najpierw na proklamę 

jako pierwotny znak wokalny, z czasem zmienia się w znak werbalny i przechodzi na 
nazwę herbu.

b. Nazwa rodu, jak w przypadku herbu Łodzią, w procesie przemiany znaku kresko
wego jako wyobrażenia ikonograficznego na znak przedmiotowy determinuje przedsta
wienie wizerunku herbu, po czym nazwa przedmiotu heraldycznego staje się nazwą 
odpowiadającą znakom werbalnym herbu.

c. Godło różnorodne, tzn. składające się z więcej niż jednego przedmiotu heraldycz
nego, nie uczestniczy w  procesie kształtowania się nazwy herbu.

III. Przedstawienie znaku ikonograficznego herbu ma związek z nazwą lub z jedną 
z nazw a nie ma go z proklamacją.

H e r b  C z a s z a  — nazwy herbu: Karp, Czasza, zawołanie Czasza. Karp — nazwa 
obrazowa. Wyobrażenie heraldyczne: piscem super piscem cornua cerui wlgariter 
gelene poroszę (B. U l a n o w s k i ,  Materiały, s. 311). Czasza — nazwa i zawołanie 
imionowe mające odniesienie w nazwie osobowej (SSNO, t. I, s. 408). Karp — ryba 
z lac. piscis — przedmiot heraldyczny godła złożonego. Czasza — nazwa jednorodna.

H e r b  D o l i w a  — nazwy herbu: Doliwa, Trzy róże, zawołanie Doliwa. Trzy róże — 
nazwa obrazowa. Wyobrażenie heraldyczne: tres rozas in clipeo (К. Po t k a ń  s ki, 
Zapiski herbowe, s. 130). Doliwa — nazwa herbu i zawołania — okrzyk bojowy ,Do 
Liwa”. Jednorodna nazwa proklamacji, przechodzi na nazwę herbową (Doliwa zbitek 
wyrazowy tworzący nazwę jednorodną), ale nazwa obrazowa mająca odniesienie w  wy
obrażeniu godła funkcjonuje obok niej.

IV. Wyobrażenie heraldyczne ma związek z zawołaniem a nie ma go z nazwą herbu.
H e r b  C z e r m i e ń s k i — nazwa Czermieński, zawołanie Czerwony Szczyt. Czer-

mieński — nazwa osobowa (SSNO, t. I, s. 349), Czerwony Szczyt zawołanie obrazowe 
(szczyt — tarcza). Wyobrażenie heraldyczne: albi signi alias strich slamoui zawołania 
Czerwonego Szczytu (B. U l a n o w s k i ,  Materiały, s. 320).

W  tym przypadku jednorodna nazwa osobowa wypiera różnorodne zawołanie mające 
związek z wyobrażeniem ikonograficznym, bądź nie mające takiego związku, jak w przy
padku zawołań takich herbów jak Lis „Orzy-Or2y ” czy ,Po trzy na gałąź” herbu Gryf.

V. Wyobrażenie ikonograficzne ma związek tylko z jedną z nazw, gdy nie dochodzi 
do unifikacji znaku werbalnego a herb nie ma nazw funkcjonujących z terminem 
proclamacio.

H e r b  T r z y  W r ę b y ,  K o r c z a k ,  P s i e n n i k  (Mazowsze) — wyobrażenie heral
dyczne: tres barros (J. D ł u g o s z ,  Klejnoty, s. 70), „trzy wramby” (B. U l a n o w s k i ,  
Materiały, s. 369). Korczak z łac. cijfus — może była to pierwotnie nazwa imionowa 
mająca odniesienie w nazwie osobowej (SSNO, t. III, s. 82), dopiero wtórnie nazwa 
obrazowa od korczak — kielich, kubek, czasza (Słownik staropolski, t. III, s. 345), od
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przedmiotu heraldycznego umieszczonego w  klejnocie. Trzy wręby — nazwa obrazowa 
(por. B. U l a n o w s k i ,  s. 369).

VI. Przedstawienie heraldyczne nie ma związku z żadnym ze znaków werbalnych.
H e r b  O s o r i a - S z a r z a  — nazwa herbu i zawołania. Szarza być może nazwa 

przezwiskowa pochodząca od „szarza”, „szarzyzna” —  szare płótno (S. L in  d e, Słownik 
Języka polskiego, t. V, s. 556). Osoria nazwa trudna do rozpoznania. Wyobrażenie 
heraldyczne: rotom sineplica et crux in ea (К. P o t  k a ń s k i ,  Zapiski herbowe, s. 139).

W  przykładowo wybranych tu herbach funkcjonują dwie proklamy, które przecho
dzą z czasem na nazwę herbu. Wyobrażenia herbów zaliczanych do tej grupy są 
zazwyczaj złożone z wielu przedmiotów heraldycznych. Zawołania im odpowiadające 
natomiast są z reguły jednorodne. Ponieważ funkcjonuje kilka nazw odpowiadających 
jednemu znakowi wizualnemu, proces pełnej unifikacji znaku werbalnego nie dokonał 
się. Możemy obserwować na przykładzie tej grupy zjawisko regionalizacji znaku 
werbalnego herbu.

H e r b  C h o r ą b a ł a - B ł o ż y n a  — nazwa herbu i proklamacji. Chorąbała to nazwa 
przezwiskowa mająca odniesienie w nazwie osobowej (SSNO, t. I, s. 332), Błożyna — 
nazwa nie rozpoznana. Wyobrażenie heraldyczne: crucem in rota (К. P o t  ka ń sk i ,  
Zapiski herbowe, s. 139), super rota alias toczenica crucem in rubeo campo (ibidem). 
Nazwa Chorąbała funkcjonuje w Sandomierskiem jako nazwa proklamy do połowy XV 
wieku, natomiast później pełni rolę nazwy herbowej. W  tej roli występuje także na 
Mazowszu, obok być może przezwiskowej nazwy Psiennik. W  Sieradzkiem natomiast 
przez cały wiek XV spotykamy nazwę Błożyna.

Osoria jako nazwa proklamy używana jest w  Sieradzkiem i Sandomierskiem, ale w kra- 
kowskiem funkcjonuje jako nazwa proklamy Szarza, która zanika dopiero w  drugiej 
połowie XV wieku, a jako nazwa herbowa pojawia się na tym obszarze nazwa Osoria.

Powyższą analizę przeprowadzono nie w celu stworzenia jeszcze jednej systematyki, 
ale po to aby pokazać, jakie mogły być drogi, prowadzące do przemiany proklamacji 
w nazwę herbową. W konsekwencji obrazuje ona zjawisko zaniku proklamacji. W wy
niku przeprowadzonych badań możliwe jest określenie ram czasowych procesu i zwró
cenie uwagi na jego regionalny charakter.

Badany materiał podzielono na trzy okresy. Pierwsze zestawienie obrazuje omawiane 
zjawisko od momentu pojawienia się pierwszych zapisków herbowych do 1425 roku.

Nazwa regionu Liczba zapisek
W tym 

używających 
proklamacji

%

1 2 3 4
Wielkopolska 72 23 31.9
Ziemia Łęczycko-Sieradzka 138 15 10.8
Małopolska 226 185 81.8
Mazowsze 3 1 33.3
Ruś - - -

Drugie zestawienie obejmuje lata 1426-1450, a więc drugą ćwierć XV wieku.

1 2 3 4
Wielkopolska 21 15 71.4
Ziemia Łęczycko-Sieradzka 31 8 25.8
Małopolska 165 63 38.1
Mazowsze 95 0 0
Ruś 6 5 83.3
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Trzecie zestawienie dotyczy okresu po 1450 r., w  zasadzie do końca XVI w.

1 2 3 4

Wielkopolska 80 o 0
Ziemia Łęczycko-Sieradzka 5 1 20.0
Małopolska 62 9 14.5
Mazowsze 451 0 0
Ruś 3 2 66.6

Ogółem w okresie od końca XIV do końca XVI wieku:

1 2 3 4

Wielkopolska 173 38 31.9
Ziemia Łęczycko-Sieradzka 174 24 10.8
Małopolska 453 312 81.8
Mazowsze 549 1 33.3
Ruś 9 7 -

Obok danych liczbowych zdecydowałam się także na podanie wyników procento
wych, ponieważ liczba zgromadzonych zapisek z poszczególnych regionów nie jest 
proporcjonalna. Poza tym procentowy udział proklamacji jako znaku werbalnego 
herbu w stosunku do wszystkich posiadanych zapisek z regionu, pochodzących z jed
nego z trzech wyróżnionych okresów lepiej obrazuje dynamikę procesu.

Konieczne jest poczynienie w tym miejscu kilku uwag. Pierwsza dotyczy materiału 
źródłowego pochodzącego z terenu Małopolski. Jak wynika z zestawienia ogólnego 
analizie poddano 453 zapiski. 120 z nich pochodzi z dzieł Jana Długosza (Liber 
beneficiorum, Clenodia). Jest to więc materiał pochodzący z drugiej połowy XV wieku.
J. Długosz nie posługuje się raczej proklamą jako znakiem werbalnym herbu. We 
wspomnianych 120 opisach herbów zawołania używa tylko 4 razy i to dwa razy 
odnośnie herbu Jastrzębiec. Wykorzystano także materiał zawarty w  XVI-to wiecznej 
kontynuacji Długoszowych Klejnotów. Gdyby dokonać powtórnego zestawienia wyłą
czając owe opisy uzyskalibyśmy bardzo wysoki udział procentowy zapisek posługują
cych się proklamą jako znakiem werbalnym herbu wynoszący aż 92,6%.

Podobnie zaniżony jest udział procentowy zapisek, w których zawołanie funkcjonuje 
jako znak werbalny w  zestawieniach drugim i trzecim.

Druga uwaga odnosi się do zapisek pochodzących z terenu Mazowsza. Większość 
badanego i przedstawionego w  zestawieniach materiału zaczerpnięta jest z wydawnic
twa A. W o l f f a ,  Mazowieckie zapiski herbowe, a tylko nieznaczna część ze zbioru 
zapisek opracowanego przez K. P o t k a ń s k i e g o . W  obawie jednak przed zawodno
ścią korzystania z jednego opracowania, przed przystąpieniem do pracy nad niniej
szym artykułem sięgnęłam do zbioru Z. W d o w i s z e w s k i e g o .  W  pracy tej zamie
szczono 20 zapisek herbowych pochodzących z XV w. (11 zapisek) i z wieku XVI, 
w którym to materiale proklama użyta jest tylko dwa razy i to nie w przypadku gdzie 
rejestrowano zwykły proces o naganę szlachectwa. Pierwsza zapiska pochodzi z Grójca 
z 1424 r. i dotyczy herbu Rawa, druga zaś z Warszawy z 1523 r., a odnosi się do rodu 
Korabitów. Obie zapiski to potwierdzenie szlachectwa.

Po uwzględnieniu powyższych uwag należy stwierdzić, iż proces przemiany prokla
macji funkcjonującej jako znak werbalny w  nazwę najwcześniej nastąpił na Mazow
szu, bo już w  drugiej ćwierci XV wieku. Nieco później, tzn. około połowy XV wieku, 
zjawisko to zaobserwować możemy na terenie Wielkopolski i ziemi łęczycko-sieradz-
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klej. Zapiski pochodzące zaś z terenu Małopolski jeszcze w  drugiej połowie XV wieku 
dość konsekwentnie rozdzielają proklamację od nazwy herbu.

Mazowsze w  badanym okresie było dzielnicą zacofaną pod względem gospodarczym, 
leżącą z dala od ważnych szlaków handlowych. Zasoby gospodarcze rycerstwa były tu 
dość ubogie. Nie do rzadkości należały przypadki gdy na jednej wsi „siedziało” kilka 
rodzin. Mazowiecki ród gniazdowy słaby ekonomicznie, funkcjonujący z dala od 
ośrodka władzy, nie mógł odgrywać większej roli w życiu politycznym księstwa. 
Z drugiej jednak strony rycerstwo spełniało na Mazowszu w  XIV wieku ważną funkcję 
wojskową. Lekka jazda stanowiła bowiem na tym obszarze doskonałą zaporę przed 
najeźdźcą — Jaćwingami i Prusami oraz Zakonem Krzyżackim na kresach północno- 
wschodnich33. Organizacja wojskowa Mazowsza różniła się w znacznym stopniu od 
organizacji małopolskiej czy wielkopolskiej. W  konsekwencji odmienny był również 
układ stosunków społecznych, wyrażający się między innymi w odmiennej organizacji 
rodu. Wydaje się, że w świadomości rycerstwa mazowieckiego mocno zakorzeniona 
była struktura: wąskie koło krewniacze (rodzina) — ród — ród heraldyczny. Rola 
rodziny w tej strukturze manifestowana była poprzez wywyższenie do rangi nazwy 
herbowej własnego przydomka rodzinnego, np. Karwowscy34, Janczewscy35. Związki 
krwi, nawet bardzo odległe, nabierały wielkiego znaczenia w życiu codziennym szlach
ty mazowieckiej. Można zauważyć na tym obszarze wielką solidarność rodową w  przy
stępowaniu do sporów, zakładów czyli wadiów, a także w przypadku prowadzenia 
spraw sądowych różnego rodzaju, w  tym procesów o naganę szlachectwa, gdzie ko
nieczne było świadectwo braci klejnotnych. Zwartość rodowa odgrywała także istotną 
rolę w sprawach związanych z dziedziczeniem i dzierżeniem ziemi (instytucja cząstni- 
ków — principatores, prawo bliższości, prawo retraktu).

Rody mazowieckie określane są w źródłach w dwojaki sposób, albo podana jest tylko 
nazwa rodu herbowego, która najczęściej ma brzmienie proklamowe, albo też pisarz 
wyraźnie zaznacza, że sprawa toczy się między braćmi rodowymi [fratres germanes), korzy 
posługują się tym samym herbem. Obok nazw rodowych o typie proklamacji, np. 
Bończów, Sokołów, występuje szereg nazw rodów, które nie są znane jako proklamowe. 
Są to takie nazwy jak np. Zochy, Żupy. Materiał źródłowy przynosi również nazwy takiego 
typu jak Lasowscy, Połoscy, używane na określenie ścisłego koła krewniaczego36.

Przemiana proklamacji w nazwę herbu nieco później niż na Mazowszu nastąpiła 
na terenie Wielkopolski. Zapiski, w których dla oznaczenia herbu pisarz posługuje 
się proklamą, pochodzą dla województw poznańskiego i kaliskiego w  dużej mierze 
z pierwszej połowy XV wieku (stąd wprowadzjący w błąd dość wysoki wynik procen
towy w  zestawieniu ogólnym). Na podstawie analizy materiału źródłowego można 
stwierdzić, iż omawiane zjawisko dokonało się w  tym regionie w okresie od połowy 
XIV do połowy XV wieku. W  połowie XV wieku możemy mówić o zamknięciu tego 
procesu, jakkolwiek spotykamy nieliczne opisy używające zawołania jeszcze w  drugiej 
połowie XV wieku.

Wielkopolska przeżywała rozkwit gospodarczy i kulturowy w czasach panowania 
Przemyśla II. Rycerstwo wielkopolskie w tym okresie brało aktywny udział w  życiu 
politycznym popierając politykę zjednoczeniową Przemyśla II uwieńczoną koronacją 
księcia wielkopolskiego na króla Polski w  1295 r. Pozycja polityczna rycerstwa wielko
polskiego stopniowo słabnie po śmierci Przemyśla, a po buncie pod przewodnictwem 
wójta poznańskiego przeciwko Łokietkowi w  1309 r. oraz konfederacji założonej pod 
wodzą wojewody wielkopolskiego przeciwko polityce wewnętrznej Kazimierza Wielkie
go w  1352 r., iycerstwo wielkopolskie zostało odsunięte od udziału w „wielkiej polityce”.

33 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Początki Polski, t. VI, cz. 2, s. 636-637.
34 A. W o l f f ,  op. cit., s. 41.
35 Ibidem, s. 41.
36 Specyfiką funkcjonowania proklamacji na Mazowszu szczegółowo zajmuje się K. T y m i e n i e c k i ,  
Procesy twórcze kształtowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921, szczegól
nie s. 171, 185.
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Wystąpienia w  obronie praw i interesów rycerstwa wielkopolskiego miały stać się 
w jego własnym przekonaniu efektywniejsze poprzez aktywne współdziałanie braci 
klejnotnej, jakkolwiek w  XIV wieku przebiegały one jeszcze bez angażowania wspólno
ty heraldycznej. To przyniesie dopiero wiek XV.

W  1440 lub 1441 r. została zawiązana na terenie Wielkopolski, Kujaw, ziemi łęczyc- 
ko-sieradzkiej i Mazowsza słynna konfederacja dwudziestu rodów dla zagwarantowa
nia spokoju w  Królestwie. Akcesy do konfederacji zaczęły przybierać formę rodową. 
Szlachta występuje w  nich solidarnie, jawnie manifestując jedność heraldyczną przez 
przywieszanie do aktów wspólnej pieczęci37. Jest wysoce prawdopodobne, iż koniecz
ność walki o wpływy i znaczenie w  państwie mobilizowały szlachtę do podjęcia akcji 
unifikacyjnej, zapewniającej rodom możliwość wpływania na najważniejsze decyzje 
społeczno-polityczne. Stało się to szczególnie ważne w dobie udzielania tej grupie 
przez panujących szerokich przywilejów politycznych i gospodarczych.

W  nieco odmiennej sytuacji znajdowała się szlachta małopolska. Bliskość ośrodka 
władzy oraz poparcie dla polityki centralizacyjnej dawało jej uprzywilejowaną pozycję 
w państwie. Rody małopolskie to rody zasobne ekonomicznie. Z ich kręgów w przewa
żającej mierze rekrutowała się elita władzy, która potrafiła narzucić dogodne dla siebie 
kierunki ekspansji, zyskujące aprobatę panujących (np. polityka ruska Kazimierza 
Wielkiego i jego następców). Procesy konsolidacyjne w  Małopolsce nastąpiły stosun
kowo późno ze względu na wysoką pozycję poszczególnych rodów genealogicznych.

Podsumowując powyższe rozważania oraz wyniki przedstawionych zestawień należy 
stwierdzić, że proces ustalania się nazwy herbowej o proweniencji proklamowej bądź 
pochodzącej od nazwy przedmiotu heraldycznego, czyli wywodzącej się z przedstawie
nia ikonograficznego herbu, przebiegał w różnym tempie w zależności od regionu. 
Najszybciej, bo już w połowie XV wieku, zjawisko to nastąpiło w Wielkopolsce oraz 
z dużym prawdopodobieństwem na Mazowszu, nieco później proklama zanika w  ziemi 
sieradzko-łęczyckiej, natomiast w  Małopolsce i na Rusi, choć tu materiał jest bardzo 
ubogi, proklama funkcjonowała jeszcze w  drugiej połowie XV wieku.

37 J. B i e n i a k ,  op. cit., s. 165.
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Wyposażenie heraldyczne późnogotyckiego kościoła 
parafialnego na Mazowszu

W iejski kościół parafialny na późnośredniowiecznym Mazowszu był na ogół jedyną 
murowaną budowlą w całej wsi. Parafie erygowane w  większości w  XIII wieku 

dysponowały z początku jedynie drewnianymi świątyniami, które dopiero od końca 
wieku XV coraz częściej wymieniano na murowane. Szczyt ruchu budowlanego przypada 
na drugą ćwierć wieku XVI, po czym słabnie, jednak przed rokiem 1600 ponad jedna 
trzecia świątyń mazowieckich była już ceglana. Jeśli pominąć kościoły farne większych 
miast książęcych i świątynie konwentualne, udział parafialnych kościołów murowa
nych oszacować można na około 25%, czyli nieco więcej nawet niż w Wielkopolsce, 
gdzie według obliczeń Mariana K u t z n e r a  w r.1550 było ich około 20%\

Poważni badacze heraldyki rycerskiej, ustalili jako granicę chronologiczną swych 
zainteresowań rok mniej więcej 1500. Od tego czasu, jak to formułuje Józef S z y m a ń 
ski ,  herb nie funkcjonuje już jako znak rycerski, lecz rozpoczyna swą karierę jako 
desygnat przynależności klasowej1 2. Ściśle związany z prywatną heraldyką katalog 
polskich nagrobków średniowiecznych, zestawiony przez Przemysława M r o z o 
w s k i e g o ,  zatrzymuje się na roku 1517, wraz z zanikiem gotyckich form stylowych3.

Ponieważ na Mazowszu zasadniczy typ średniowiecznego kościoła parafialnego wzno
szono bez większych zmian do schyłku wieku XVI, przedstawiony w  niniejszej pracy zbiór 
herbów na tablicach i detalach wyposażenia ściśle z tą architekturą związanych (świado
mie pominięto fary większych miast, kościoły kanonickie i konwentualne), również 
przyjmuje rok 1600jako terminus a quo badań, narażając się na zarzut uwzględniania 
poza znakami rycerskimi również desygnatów przynależności klasowej.

Fundator, wznoszący kościół w  swoich rodowych dobrach starał się upamiętnić ów 
fakt tablicą fundacyjną, napisem erekcyjnym czy ozdobnym kamieniem węgielnym. 
Informacje takie, o charakterze tyleż komemoratywnym co quasi własnościowym 
pojawiały się licznie w zwornikach portali i sklepień, na ołtarzach, belkach tęczowych, 
chrzcielnicach, kropielnicach, na naczyniach i szatach liturgicznych4. Szczególnie 
wygodną formą takiej informacji był oczywiście znak heraldyczny.

Jak powiada ówczesny liturgista herby umieszczano „in parietibus, portis, turribus 
ecclesiarum, in capellis, altaribus, immo etiam quandoque in fonte baptismall Videmus 
in sedilibus, scamnis et scabellis templorum arma pingi vel sculpi...”. Na fasadzie nad 
drzwiami, zgodnie z zaleceniami synodów, należało wmurować tablicę erekcyjną z her
bem i inskrypcją. Również większe naprawy lub przebudowy kościoła zalecano upa
miętniać tablicą z odpowiednim napisem5. Dzwony także winny mieć osobne poświę-

1 M. K u tz n e r ,  Wielkopolski kościół szlachecki u schyłku średniowiecza, [w:] Podług nieba i zwyczaju 
polskiego. Studia z historü architektury, szttM. i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 
1988, s. 105.
2 J. S zym ańsk i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s.5.
3 P. M rozowsk i ,  Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa 1994, s. 6.
4 Por. M. Kutzner ,  op. cit., s.114.
5 Ks. A. B ryk czyńsk l ,  Dom Boży. Tojest: praktyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymywa
nia kościołów, (Wyd. III) Warszawa 1904, s.55, 90.
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cenie przed zawieszeniem na dzwonnicy, a także nadane imiona. Umieszczano na nich 
napis z datą i herb fundatora.

Brak na Mazowszu łatwego do obróbki kamienia znacznie ograniczył liczbę tablic 
nagrobnych, fundacyjnych, rzeźbionych zworników i kartuszy. Te, które znamy, są 
zwykle importami, na ogół spławianymi Wisłą z Małopolski, czasem wykonanymi na 
miejscu ze sprowadzonego surowca. Podczas remontów czy przebudów świątyń ka
mienne płyty erekcyjne, pamiątkowe czy nagrobne ulegały często dewastacji lub 
całkowitemu zniszczeniu; w  najlepszym razie przenoszono je na mniej eksponowane 
miejsca lub porzucano na terenie przykościelnym, gdzie służyły jako progi, elementy 
ogrodzenia cmentarza lub nowożytnych nagrobków. Płyta nagrobna Stanisława My- 
śliborskiego z r. 1569 jeszcze w  r.1951 znajdowała się w  parafialnym kościółku w Ro- 
kiciu koło Płocka, później zaginęła w nieznanych okolicznościach6. Fundacyjna płytka 
heraldyczna w Pawłowie, usunięta podczas ostatniego remontu, ma zostać w bliżej 
nieokreślonej przyszłości zastąpiona repliką.

Utrudnia to jednoznaczne ustalenie pierwotnego miejsca znaku heraldycznego 
w  budowli kościelnej. Winien on, jako pars pro toto osoby fundatora a następnie 
kolatora świątyni pojawiać się tam, gdzie w określonym czasie lub okolicznościach 
pojawiał się sam kolator, lub gdzie znajdowało się odpowiednie miejsce dla umieszcze
nia informacji o fundatorze, podobnie jak w oznaczonym miejscu dyplomu kancela
ryjnego należało się spodziewać pieczęci wystawcy. Może to prowadzić do ustalenia 
niejasnego skądinąd problemu tradycyjnego miejsca średniowiecznego pana feudal
nego w kościele parafialnym.

Uwagi o reliktach dawnego obyczaju w  parafialnych kościołach na Mazowszu przekazuje 
na marginesie napisanej w  1886 r. książki o budowie i utrzymaniu kościoła ks. Antoni 
В ry  kc zy  ń s ki, pleban w parafii św. Gotarda w Pałukach w  ziemi ciechanowskiej i u św. 
Krzyża w Goworowie koło Różana, a równocześnie członek Komisji Sztuki i Komisji Arche
ologicznej Akademii Umiejętności. Ksiądz Brykczyński herbu własnego Gwiaździcz, nada
nego jego dziadowi przez Stanisława Augusta, za to rodzący się z hrabianki Wandy 
Zamoyskiej7, był pełnym zapału miłośnikiem starożytności i tradycji narodowych.

Napisów w kościele nigdy nie może być za wiele, bo dzięki nim muiy mówić będą 
i budynek opowie sam swoje dzieje — pisze ks. Brykczyński zalecając też umieszczanie 
herbów na różnych częściach świątyni i sprzętach kościelnych8.

Niektórzy jednak, powiada, w herbach w kościele pomieszczonych widzą jedynie 
zabytek średniowiecznej ciemnoty, niezgodny z duchem czasu i nieodpowiedni według 
nich pokorze Chrystusowej. A  przecież nie idzie tu o żadną szlachetczyznę, ale po 
prostu o znaki takie same, jak np. szaty właściwe odpowiedniej godności duchownej; 
godła mają na celu wykazanie godności lub zajęcia osoby, która ich używa.

Żaden dekret ani przepis kościelny nie zabrania umieszczania herbów na sprzętach, 
szatach i budowlach kościelnych, a nawet jest dekret Św. Kongregacji Obrzędów 
z 14 grudnia 1844 r., nakazujący przywrócić godła, które przez fałszywą gorliwość usu- 
niętemi zostały. Zarówno więc praktyka Rzymu i innych krajów, jak  wyraźne dekrety 
Kongregacji wykazują, że myślą Kościoła jest, aby herby i godła były umieszczane na 
budowli kościoła, ołtarzach, sprzętach i naczyniach liturgicznych, a gdzie już są, 
starannie zachowane9.

Zgodnie z literą prawa kościelnego w świątyni wszyscy winni być równi przed 
Bogiem i nikt nie powinien mieć swego miejsca ani żadnej wyłączności w  kościele jak 
np. drzwi własnych, loży itp. bez szczególnego zezwolenia papieskiego, stąd wszelkie 
takie przywileje mają charakter jedynie zwyczajowy. Na Mazowszu, i nie tylko tu, 
zwyczaj nadawania ławek na własność pewnym wsiom lub osobom, szczególniej 
między drobną szlachtą był jednak tak rozpowszechniony, że proboszczowie nie

6 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce [dalej cyt.: KZSP], t. X, z. 15, s. XVIII.
7 A. B o n i e c k i ,  Herbarz Polski, cz. I, t. II, s.161.
8 ks. A. B r y k c z y ń s k i ,  op.cit., s. 218, 222 n.
9 Ibidem, s. 224, 226
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próbowali nawet z nim walczyć, zaś wyłączność ławki w  parafialnym kościele trakto
wana była jak źrenica wolności szlacheckiej, choć według prawa kościelnego jeden 
tylko kolator kościoła z rodziną miał prawo do osobnej ławki stałej. Pozycja kolatora 
wywodzi się historycznie od fundatorów danego kościoła i ma związek przede wszyst
kim z prawem prezenty plebana. Prawo to dziedziczyło się lub nabywało wraz z włas
nością dóbr w których znajdowała się wieś kościelna. Obowiązkiem kolatora było pokry
wanie większej części kosztów utrzymania kościoła w zamian za co miał dość symboliczne 
przywileje, jak własną stallę i pewne oznaki czci. W  niektórych kościołach parafialnych 
bywały trybuny albo loże przeznaczone zazwyczaj dla kolatorów, które według przepisu 
winny być bardzo gęstymi kratkami od nawy oddzielone10. Rozwiązanie to ma jednak jak 
się wydaje charakter nowożytny i w  średniowieczu nie było stosowane11.

Do przywilejów kolatora należało pierwszeństwo przy wymianie pocałunku pokoju, 
realizowane przez dawanie mu podczas mszy pateny do pocałowania. Kolejne synody 
w XVII i XVIII w. walczyły z tym obyczajem, który jednak kultywowany był do połowy 
naszego wieku. Do pocałowania dawano potem tylko pacyfikał lub krzyż12. Dla 
naszych rozważań ma to znaczenie o tyle, że jednoznacznie wskazuje miejsce właściwe 
kolatorowi w pobliżu ołtarza. Jako nadużycie synody wymieniają sytuację, gdy ksiądz 
szukać musi kolatora po kościele.

Tablice fundacyjne

We wczesnym średniowieczu postacie fundatorów kościoła wyobrażano nad wej
ściem, w tympanonach portali. Żadne tego typu przedstawienie nie zachowało się na 
terenie Mazowsza. W stuleciach czternastym i piętnastym tympanony te nabrały 
charakteru tablic, umieszczanych coraz częściej we wnętrzu świątyń, zaś postać 
fundatora zastępował w  nich jego herb. Takie tablice erekcyjne zachowały się na 
ziemiach graniczących z Mazowszem, w  kościele w Będkowie w  pow. brzezińskim 
(1462) czy w Lubrańcu w  pow. włocławskim (1497).

Najstarsze zachowane tablice mazowieckie pochodzą dopiero z początków wieku 
XVI, choć z opisu znana jest tablica erekcyjna z inskrypcją z r.1477 znajdująca się 
niegdyś w Mławie, w dawnym, nieistniejącym już, gotyckim kościele św. Trójcy. Prze
padła także wmurowana ponad portalem zakrystii przy gotyckim prezbiterium kościo
ła w Sońsku do czasu jego rozbiórki w  1905 r. kamienna płyta fundacyjna z r. 1519 
upamiętniająca kanonika płockiego Jana Chrościckiego herbu Trzaska. Według in
wentaryzacji sporządzonej przez komisję Stronczyńskiego13, której rozpoznanie po
wtarzały później kolejne katalogi, była to tablica erekcyjna Jana z Krośnic, kanonika 
płockiego, z herbem Drzewica. Prawidłowe odczytanie tablicy, nie mówiąc o rozróżnie
niu starszej wersji herbu Trzaska z krzyżami zamiast mieczów od gwiazd herbu 
Drzewica zawsze sprawiało trudności. W roku 1775 pleban kościoła odpowiadając na 
pytania wizytatora napisał: „nad zakrystią jako waż była malowana [!] historia z pod
pisem, ale smi podpisu nikt nie umie przeczytać ani malowania uznać”14.

W  starym kościele w Kutnie istniała, znana już tylko z notaty K. Wojciechowskiego 
tablica fundacyjna dziekana kolegiaty w Łasku, doktora dekretów Stanisława Sudol- 
skiego z r. 1530 (rys. 3). Po obu stronach trzywierszowej inskrypcji znajdowały się 
tarcze z herbem Lis15.

10 Ibidem, s. 129-132.
11 M. K u  tzn  e r, op.cit., s. 114. Nie wszystkie uwagi autora dotyczące miejsca pana feudalnego w  kościele 
wydają się trafne; zob.: Andrzej T o m a s z e w s k i ,  Romańskie kościoły z emporaimzachodnimi na obszarze 
Polski, Czech i Węgier, Wroclaw 1974, s.345 nn.
12 P. S c z a n i e c k i  OSB, Służba boża w  dawnej Polsce. Studia o M szy Św ., Poznań 1962, s. 179-180.
13 Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały Komisji Stronczyńskiego: Gubernia 
Płocka, cz. opisowa, k.251 r.
14 Wizytacja bpa Michała Poniatowskiego, wyd. M. M. G r z y b o w s k i ,  t. IV, s. 249 n.
15 Instytut Sztuki PAN w  Warszawie, zbiory pomiarów, s. v. Kutno.
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Rys. 1. Tablice fundacyjne: a. Tarczyn, tablica fundacyjna nie istniejącej kaplicy św. Stanisława (obecnie we 
wnętrzu kościoła), 1536 r.; b. Pawłowo, tablica fundacyjna kościoła nad wejściem do zakrystii, 1546 r.; c. Rosochate, 
tablica fundacyjna kościoła nad wejściem do zakrystii, 1546 r.

Rys. 2. Lipowiec Kościelny, tablica fundacyjna kościoła z 1532 roku (obecnie na zewnątrz nowego kościoła.

Zachowała się natomiast prymitywnie kuta tablica fundacyjna z r. 1532 w  Lipowcu 
Kościelnym, gdzie, podobnie jak w  Sońsku, murowana zakrystia dostawiona była do 
drewnianego kościoła. Podłużny kamień z herbem Ciołek i majuskułowym napisem 
łacińskim dotyczy fundatora kościoła, Stanisława Ciołka z Lipowca, kanonika gnie
źnieńskiego, włocławskiego i płockiego oraz plebana lipowskiego (rys. 2).16

Abraham, sekretarz ostatnich książąt, Stanisława i Janusza, uposażony probost
wem tarczyńskim, ufundował w r. 1536 przy tamtejszym kościele parafialnym kaplicę 
Św. Stanisława i umieścił w niej tablicę fundacyjną ze swym herbem Lubicz. W górnej 
części tablicy umieszczony został kartutusz z dwoma ptakami (orłami?) jako trzymaczami 
i godłem herbowym, gdzie na barku podkowy zaćwieczony jest krzyż kawalerski, 
natomiast brak takiego krzyża luzem w jej wnętrzu upodabnia owego Lubicza do herbu

16 KZSP, t. X, z. 9, s. 10, 11.92.
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Pobóg (tys. la )17. Po zburzeniu kaplicy ocalałą tablicę umieszczono w kościele poma
lowawszy piaskowiec czarną farbą olejną.

Niewielka, prostokątna tablica fundacyjna z r. 1546 w  kościele w  Rosochatem, której 
dużą część zajmuje tarcza z herbem Półkozic, upamiętnia plebana Serafina Świerzow- 
skiego (rys. lc ). Znajduje się, jak można przypuszczać in situ, we wnętrzu prezbiterium 
nad wejściem do zakrystii18. Jeszcze prostsza tablica czy raczej tabliczka fundacyjna 
z datą 1538 i fragmentarycznie zachowanym godłem herbu Jastrzębiec umieszczona

gpy: m m
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Rys. 3. Kutno, nie zachowana tablica fundacyjna dawnego kościoła, 1530 r.

jest nad wejściem do zakrystii w prezbiterium kościoła w Pawłowie. Jeśli odczytanie 
godła jest prawidłowe tablica dotyczy ówczesnego dziedzica wsi i być może fundatora 
kościoła Jana Dzierzgowskiego, wówczas starosty warszawskiego, w  dwa lata później 
już wojewody mazowieckiego. Jednak niepokojąca pustka w  górnej części tarczy oraz 
fakt iż jedynym nie budzącym wątpliwości elementem godła jest podkowa barkiem 
w dół, każe rozważyć możliwość iż mamy do czynienia z herbem Belina ówczesnego 
plebana kościoła (rys. Ib). Na domiar złego nawet herb Jastrzębiec może dotyczyć nie 
starosty Jana Dzierzgowskiego, lecz jego brata, Mikołaja, ówczesnego dziekana płoc
kiego, późniejszego prymasa. Ta pozornie marginalna wątpliwość jest o tyle interesu
jąca, że mamy być może do caynienia z jedyną bodaj zachowaną tablicą upamiętnia
jącą fundatora nie będącego osobą duchowną19.

Po połowie XVI w. herb i napis fundacyjny, znajdujący się dotąd na oddzielnej 
tabliczce w prezbiterium, w pobliżu portalu do zakrystii, umieszczany bywa z reguły 
we ftyzie nadproża tego portalu. Tak jest w Chruślinie, gdzie fundator kazał we fryzie 
renesansowego portalu zakrystii z datą 1558 umieścić swój herb Belina wraz z inicja
łami I. B. Zamiast podków w godle herbu umieszczone są trzy półksiężyce. Kartusz 
z takim samym herbem i literami, z datą 1556, został wmurowany w  ścianę zakrystii 
na zewnątrz kościoła20.

Herb Łada właścicieli wsi Lipskich widnieje we fryzie portalu zakrystii w Krzemieni
cy, której kościół wzniesiono w samym końcu XVI w.

Herby fundatorów i kolatorów kościoła parafialnego umieszczano też często nad 
południowym portalikiem do nawy. W kościele w  Kobylnikach, fundowanym w 1 poło
wie XVI w. przez Kobylnickich herbu Prawda, personalnie zaś najpewniej z inicjatywy 
Mikołaja z Kobylnik, kanclerza płockiego, dziekana kamienieckiego, kanonika pułtu
skiego i prepozyta warszawskiego, którego ojciec Erazm (Niemierza) prezentował

17 KZSP, t. X, z. 5, s. 65-67; Katalog błędnie odczytuje datę na tablicy jako 1526.
18 KZSP, t. IX, z. 2, s. 67.
19 Ryszard M a l o w i e s k l ,  „Badania Historyczno-architektoniczne kościoła parafialnego w  Pawłowie”. 
Mszps w  zbiorach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Ciechanowie.
20 KZSP, t. II, s. 119.
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w г. 1518 na plebana w rodzinnym gnieździe, niewielki kartusz kamienny z herbem 
Prawda, pochodzący z czasów budowy kościoła, znalazł się w  kluczu takiego portalu21.

Prezentowany czasem w literaturze pogląd, iż owe boczne portaliki umieszczono od 
strony pobliskiego dworu i służyły one jako wydzielone wejścia kolatorskie nie znaj
duje jednoznacznego potwierdzenia w materiale zabytkowym. Wiejski parafialny 
kościół miał z reguły trzy wejścia: główne od zachodu, boczne od południa, i plebań
skie do zakrystii znajdującej się od północy. Kartusze herbowe, które we wspom
nianej sytuacji winny się znajdować nad bocznym portalikiem, umieszczane tam 
były zupełnie wyjątkowo, zresztą sytuacja kościoła względem siedziby ziemiań
skiej bywała też bardzo różna.

Pod koniec wieku XVI tablice fundacyjne umieszczane są już z reguły nad 
portalem zachodnim. W kościele w Głogowcu w Ziemi Gostynińskiej nad renesan
sowym już portalem znalazł się kartusz z herbem Grzymała fundatora, Pawła 
Głogowskiego, dziekana katedralnego płockiego i data 1573. Tak jest też w Krze
mienicy k. Rawy, gdzie w r. 1598 ów główny portal ozdobiono herbem Łada i litera
mi fundatorów — Franciszka i Wawrzyńca Lipskich oraz w  Luszynie k. Gąbina22. 
W następnych stuleciach, ze względu na rosnące po ustaleniach Synodu Tryden
ckiego znaczenie fasady kościelnej, pozycja tablicy fundacyjnej nad głównym wej
ściem w fasadzie jest już powszechna.

W kościele w Sierzchowach wznoszonym od r. 1520 wmurowano wtórnie nad por
talem zachodnim tablicę herbową, prawdopodobnie fundacyjną, z czteropolową tarczą 
zawierającą godła herbów Leliwa, Rawa, Rola i Jastrzębiec. Na dole tablicy znajdują 
się jeszcze dwie, mało czytelne tarczki. Tablica jest szesnastowieczna, nie dotyczy 
jednak chyba znanego z dokumentów fundatora kościoła, Stanisława Sierzchowskie- 
go, który pieczętował się herbem Drzewica.23

Herby pojawiają się również nad wejściami do innych pomieszczeń do których 
kolator rościł jakieś pretensje, jak kaplice grobowe czy loże kolatorskie. Dość już 
późny, bo pochodzący z r. 1598 niski, prostokątny portalik z umieszczonym na fiyzie 
herbem Łada i literami któregoś z Lipskich (L L В R) prowadzi w  kościele parafialnym 
w Krzemienicy do umieszczonej pod wieżą zachodnią krypty kolatorskiej. Wejście do 
krypty z cmentarza wydaje się właściwym miejscem na umieszczenie przez kolatora 
znaku własnościowego, jednak portal ten umieszczony jest wtórnie w małym, z ma
szynowej cegły zbudowanymi przedsionku mieszczącym schody i mógł pierwotnie 
znajdować się gdzie indziej, na przykład w północnej ścianie nawy, gdzie widoczna jest 
zamurowana wyrwa, zapewne po pierwotnie istniejącym tam wejściu. Rodzinną tablicę 
grobową przy kościele parafialnym w Sierpcu (dawnym Sieprcu) odnowił w  r. 1569 
wojewoda rawski Andrzej Sieprski z Gulczewa i upamiętnił ten fakt tablicą wmurowaną 
w zewnętrzną jej ścianę. Nad tablicą umieszczono kartusz z herbem Sieprskich Prawdzie24.

Oprócz tablic fundacyjnych, przekazujących na ogół jedynie herb i imię fundatora 
oraz datę, wykonywano czasem tablice upamiętniające fakt konsekracji kościoła. 
Zawierały one datę, wezwanie kościoła i imię konsekrującego biskupa, a znacznie 
rzadziej jego herb. Na apsydzie kościoła w  Chruślinie tablica konsekracyjna prymasa 
Mikołaja Dzierzgowskiego z r. 1556 ozdobiona jest herbem Jastrzębiec25. Skromniej
sza, wyłącznie inskrypcyjna tablica z r. 1598 zachowała się we wschodniej ścianie 
prezbiterium kościoła w małej wsi Rutki26.

21 KZSP, t. X, z. 15, s.43, datuje kartusik na drugą połowę XVI w.
22 KZSP, t. II, s. 268.
23 KZSP, t. II, s. 279.
24 KZSP, t. X, z. 23, s. 20; F. M. S o b i e s z c z a ń s k l ,  Sierpc, „Tygodnik Ilustrowany”, t.XI, 1873, nr 268, 
s. 80.
25 KZSP, t. II, s. 11.
26 KZSP, t. IX, z. 2, s. 69.
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Nagrobki
Znak heraldyczny był na szesnastowiecznym Mazowszu częstym, choć nie obo

wiązkowym elementem nagrobka. Bez herbu obywały się nie tylko nagrobki mie
szczańskie, jak  epitafium lekarza królewskiego Wojciecha Oczki z końca XVI w. na 
ścianie prezbiterium kościoła w Cegłowie, ale również rycerskie, jak  pochodzące 
z pierwszej połowy wieku dwie płyty Oborskich, figuralna i inskrypcyjna w kościele 
w  Jeruzalu.

Najstarsze zachowane nagrobki ze znakiem heraldycznym mają tradycyjny charak
ter prostokątnej płyty wpuszczonej w posadzkę na środku kościoła u wejścia do 
prezbiterium. Taka jest płyta kasztelana łęczyckiego Macieja z Bielaw, zmarłego 
w  r.1462, w  piętnastowiecznym kościele w Bielawach Łowickich znajdująca się pier-

Rys. 4. Miejsce herbów na nagrobkach: a. Ciechanów, płyta nagrobna Stanisława Szczurzyńskiego (t 1556), cztery 
herby wywodu heraldycznego na narożach płyty; b. Krasne, fundowane ok. 1580 epitafium Jana Krasińskiego 
(t 1546) i jego żony, Katarzyny z Mrokowskich. Przy głowach obu postaci ich herby ojczyste; c. Miastków, nagrobek 
Jana Prażmowskiego (f 1572), herb ojczysty na centralnej tarczy renesansowej zawieszonej na wstęgach; d. Czerwino, 
epitafium Jakuba Grodzickiego (przed 1609), cztery herby wywodu heraldycznego na tarczy czwórdzielnej.

wotnie w  posadzce u wejścia do prezbiterium. Otoczona minuskułową inskrypcją 
prostokątna płyta grobowa ma w  dolnej części pola tarczę gotycką z bordiurą i herbem 
Jastrzębiec27. W  Chynowie koło Grójca zachowała się porzucona na cmentarzu płyta 
nagrobna Bartłomieja z Belska, kanonika warszawskiego, któiy kazał ją  wykonać 
jeszcze za życia, w  pierwszych latach XVI w. W  prostokątnym polu otoczonym minu
skułową inskrypcją zachował się interesujący przykład wczesnego, choć niezbyt 
prawidłowego heraldycznego wywodu genealogicznego w postaci dwóch tarcz, z któ
rych górna zawiera herb Przerowa, zaś dolna kompilację godeł trzech herbów — 
macierzystego Jasieńczyka, a po obu jego stronach Drzewicy i Prusa I28.

Kamienny blok, zapewne fragment nagrobka lub nadproże, ze słabo czytelną datą 
1456 i kilkoma (ponoć pierwotnie czternastoma) herbami, z których daje się obecnie 
odczytać Topacz, wmurowano jako odbój, chroniący narożnik wrót obecnego, dziewięt
nastowiecznego kościoła w  Mszczonowie29.

W  Sarbiewie w  woj. płockim wmurowana była w  posadzkę pośrodku nawy niedo
stępna dziś płyta nagrobna kasztelana płockiego, Zawiszy z Dłużniewa z 1519 r. Dolną 
część otoczonej bordiurą z minuskułową inskrypcją prostokątnej płyty zajmowała 
późnogotycka tarcza z herbem Dołęga30. Zbliżoną, bardzo źle zachowaną płytę z zary

27 P. Mrozowsk i ,  op.cit., s.163; J. S zym ańsk i ,  op.cit., s.140; KZSP, t. II, s.115, określa herb błędnie 
jako Tępa Podkowa (!).
28 P. M rozowsk i ,  op.cit., s. 68-69, 165.
29 Ibidem, s. 247-248.
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sem herbu Prawdzie, wmurowano obecnie przy wejściu do kościoła w  Pałukach pod 
Ciechanowem. Wraz z drugą, równie źle zachowaną płytą z wyobrażeniem pary mał
żeńskiej należały one zapewne do wyposażenia starszego, drewnianego kościoła, 
fundowanego przez Pałuckich herbu Prawdzie30 31. Warsztaty mazowieckie czy wielko
polskie wykonywały jeszcze w drugiej połowie XVI w. takie, archaiczne już wtedy płyty. 
Zaliczyć do nich można znajdującą się w  kościele parafialnym w Ciechanowie prymi
tywną płytę nagrobną Stanisława Szczurzyńskiego (zm. 1556), przedstawiającą postać 
rycerza otoczoną bordiurą z napisem (rys. 4a). Herby wywodu genealogicznego umie
szczono w czterech narożach płyty. Niepewny dukt liter i równie niewprawne wyobra
żenia godeł herbowych powodują iż ich odczyt nie jest prosty. Są to zapewne Ostoja 
(lub Przegonią), Pobóg, odwrócony Lubicz i Prawdzie32.

Renesansowe płyty grobowe z centralnie umieszczonym kartuszem herbowym, zawie
szonym na wstęgach wraz z tablicą inskiypcyjną, których najwybitniejszymi przykładami 
w Polsce są epitafia zamówione przez prymasa Jana Łaskiego u Jana Floreńczyka, 
reprezentuje na Mazowszu płyta Jana Prażmowskiego (zm. w  r. 1572), kolatora kościoła 
w Miastkowie (rys. 4c). Pierwotnie umieszczona na posadzce, u wejścia do prezbiterium, 
uległa zatarciu, tak iż herb na kartuszu (zapewne Belina) jest obecnie słabo czytelny.33

W latach trzydziestych i czterdziestych XVI w. rozpowszechnia się typ figuralnych 
nagrobków przyściennych w  obudowie architektonicznej nawiązującej do starożytne
go typu arcosolium. Znajdowały się one przy bocznej, zwykle północnej ścianie 
prezbiterium, lub w  specjalnej kaplicy zwanej kolatorską. Jeśli przyjmiemy za praw
dopodobne, że miejsce spoczynku fundatora (czy ogólniej, kolatora) pozostaje w  bez
pośrednim związku z miejscem, które zajmował za życia podczas nabożeństwa, mieli
byśmy do czynienia z opóźnionym o dwa stulecia odbiciem sytuacji, gdy pan feudalny, 
we wczesnym średniowieczu zajmujący miejsce naprzeciw ołtarza, przeniósł się do 
sediliów, czy ław kolatorskich, przybocznej ścianie prezbiterium. Na tych nowego typu 
nagrobkach herby umieszczano w  polu płyty z postacią zmarłego, w  niszy pod arkadą 
arcosolium lub na elementach architektury.

Budowa specjalnej kaplicy, na Mazowszu z regułyjednoprzestrzennej, prostokątnej, 
choć często sklepionej, pozwalała uniknąć konfliktów z przepisami prawa kościelnego, 
mówiącymi o tym, iż prezbiterium z definicji jest miejscem przeznaczonym wyłącznie 
dla osób duchownych. Właśnie w kaplicy grobowej fundowanego przez siebie kościoła 
parafialnego w Szreńsku, Feliks Szreński, wojewoda płocki, starosta malborski, wiski 
i łomżyński wzniósł sobie jeszcze za życia, w r,1546, nagrobek, wykonany w którymś 
z krakowskich warsztatów. Monument dotrwał do naszych czasów w  stanie mocno 
niekompletnym, jednak herb Szreńskich, Dołęga, znajduje się na płycie, obok postaci 
wojewody, a także na obu bocznych wspornikach34.

W Głogowcu nagrobek Jana Głogowskiego, sędziego ziemskiego gostynińskiego 
(t 1527) wystawił w r. 1563 jego syn, Paweł, dziekan katedralny płocki, fundator 
kościoła. Herb Grzymała umieszczono ponad architektonicznym obramieniem leżącej 
postaci rycerza, w zwieńczeniu grobowca.

Zespół szesnastowiecznych nagrobków w Kobylnikach, pierwotnie znajdujący się 
w kaplicy grobowej Kobylnickich rozebranej w  r. 1817, obejmuje obecnie wykonany 
około 1560 r. nagrobek kanonika Mikołaja oraz pochodzący z samego końca wieku 
monument Stanisława, starosty przasnyskiego i jego obu żon, Zofii ze Srzeńskich 
i Izabelli z Trzcińskich, wykonany zapewne w pińczowskim warsztacie Santi Gucciego 
Florentczyka. Nagrobek Mikołaja zawiera cztery herby — dwa górne, ponad gzymsem, 
trzymane przez lwy, to Prawda Kobylnickich i Junosza, dwa dolne, trzymane przez 
putta flankujące tablicę inskrypcyjną to Gozdawa i Rogala. Spiętrzony grobowiec

30 Ibidem, s. 228.
31 KZSP, t. X, z. 1, s. XV, 49.
32 KZSP, t.X, z.l, s. XV, 7.
33 KZSP, t. X, z. 2, s. 19
34 KZSP, t. X, z. 9, s. 32.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wyposażenie heraldyczne późnogotyckiego kościoła parafialnego na Mazowszu 71

Stanisława i jego obu żon zwieńczony jest ozdobnym kartuszem z herbem Prawda, 
zajmującym centralne i nadrzędne miejsce. Trzy pozostałe herby starosty, Rogala, 
Radwan i Gozdawa znalazły się w  dolnej partii grobowca, umieszczone równorzędnie 
na cokołach pilastrów. Żony zostały potraktowane niejednakowo. Postaci Zofii towa
rzyszy na płycie herb Srzeńskich Dołęga, Izabella, która winna otrzymać symetrycznie 
herb Trzcińskich, bodaj Rawicz, jest go pozbawiona. Najstarsza w  tym zespole, dziś 
nieistniejąca, a zinwentaryzowana w  r.1853 przez wysłanników komisji Stronczyń- 
skiego płyta, należała do zmarłego w  r.1521 rycerza herbu Rogala. Jej pierwotne 
położenie w świątyni nie jest znane35.

Jeśli nie było kaplicy grobowej, nagrobki kolatorów umieszczano w prezbiterium. 
Tak jest w  kościele w  Drobinie, gdzie z dwóch piętrowych grobowców Kryskich starszy 
wykonany został w  warsztacie pińczowskim w  trzeciej ćwierci XVI w., młodszy, będący 
jego naśladownictwem, jest dziełem miejscowego kamieniarza z początku XVII w. 
Program heraldyczny grobowców jest skromniejszy niż w  Kobylnikach; każda z przed
stawionych sześciu postaci reprezentowana jest tylko jednym herbem: czterej Kryscy 
Prawdą, Anna ze Szreńskich Dołęgą zaś Małgorzata z Uchańskich Radwanem. Umie
szczenie kartuszy jest manierystycznie skomplikowane — najwyżej znajduje się desyg- 
nat postaci najniższej, siedzące wyżej figury mają swe herby u stóp. Jednak umieszczony 
centralnie herb jest zawsze Prawdzicem Kryskich36.

Kościół parafialny w  Krasnem, od wieków służący jako mauzoleum rodzinne Kra
sińskich wypełniony jest dziś nagrobkami tego rodu. Najstarsze z nich to ufundowane 
ok. 1580 r. przez Jana, prałata kapituły krakowskiej pomniki jego dziadków i rodziców. 
Płyta dziadka, Jana (zm. 1546), stolnika ciechanowskiego i jego żony, Katarzyny 
z Mrokowskich przedstawia płaskorzeźbione popiersia zmarłych (rys. 4b). Przy ich 
głowach umieszczono kartusze herbowe: Ślepowrona Krasińskich i, zapewne, herb 
Mrokowskich, z niejasnych powodów skuty przez potomnych. Nagrobek ojca, Andrzeja 
(zm. 1588), sędziego ziemi ciechanowskiej i Katarzyny z Czernickich reprezentuje typ 
piętrowego, architektonicznego grobowca z leżącymi postaciami zmarłych. Wyraźne 
jest, czyjej chwale rodowej pomnik ten miał służyć. W  jego bogatym zwieńczeniu 
centralne miejsce zajmuje Ślepowron Krasińskich. Herb matki, Jastrzębiec, umie
szczony został na płycie z jej postacią, w dolnej części nagrobka37.

Zmarły w roku 1609 Jakub Grodzicki, wojski łomżyński wystawił sobie jeszcze za 
życia grobowiec w kościele parafialnym w Czerwinie, częściowo tylko do dziś zachowa
ny. Brak między innymi napisu identyfikującego zmarłego. W zwieńczeniu pomnika 
znajduje się jednak wielki, z czarnego marmuru wykuty kartusz czterodzielny z wy
wodem genealogicznymi zawierającym herby Ostoja, Prawda, Ślepowron i Lubicz 
(rys. 4d). Badania archiwalne pozwoliły Izabelli G a l i c k i e j  i Hannie S y g i e t y ń -  
s k i e j  z zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w  Polsce na ustalenie kogo przedstawia 
figura leżącego rycerza oraz na uzupełnienie informacji herbarzy wymieniających dwie 
tylko rodziny tego nazwiska pieczętujące się herbem Ogończyk i Łada38.

Detal architektoniczny — zworniki i wsporniki

Elementy konstrukcyjne, jakimi są zworniki i służki czy wsporniki sklepienne 
umieszczane były w  czasie wznoszenia murów i utożsamiane znaczeniowo z trwa
łością budowli. Umieszczone na nich herby kojarzone więc były jednoznacznie 
z fundacją świątyni.

Stosunkowo bogaty zestaw herbów znajdujemy w  prezbiterium kościoła parafialne
go w  Miszewie Murowanym, wzniesionego w  latach czterdziestych XV w. na rzadko

35 KZSP, t. X, z. 15, s. 42-45.
36 KZSP, t. X, z.15, s.27-28; H. K o z a k i e w i c z o w a ,  Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984, 
s. 169-176.
37 KZSP, t. X, z.l, s. XV, 26-27.
38 KZSP, t. X, z. 11, s. 4; por. też I. G a l i c k a ,  H. S y g i e t y ń s k a ,  Odkrywanie sztuki— sztuka odkrywania, 
Warszawa 1994, s.45 nn.
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spotykanym planie centralnym, nawiązującym do 
Świątyni Grobu Chrystusa, a tu będącym repliką nie
co wcześniejszego kościoła w  wielkopolskich Gosławi
cach. Zworniki dwuprzęsłowego sklepienia gwiaździ
stego przedstawiają Gorejące Serce czyli Miłość Bożą 
oraz heraldycznego Orła. Baldachim sklepienia opiera 
się na wspornikach w  formie tarcz. Na nich wyobrażono 
herb Lubicz fundatora kościoła, prepozyta płockiego 
Jakuba Jaszczołdowica, drugi Lubicz, zapewne które
goś z jego braci, Gozdawę konsekratora świątyni, bi
skupa płockiego Pawła Giżyckiego, oraz jako czwarty 
— herb Przerowa. Pozostałe wsporniki, poza prezbite
rium, również w formie tarcz, nie mają rzeźbionych 
godeł, choć istnienia godeł malowanych nie da się obec
nie wykluczyć.39 Fundator rezerwuje więc dla siebie, 
rodziny i zwierzchnika miejsce w prezbiterium, oraz 
funkcję obrońcy wpierającego najwyższe wartości. Rów
nież kielich mszalny ufundowany dla kościoła mi- 
szewskiego ozdobiony został na stopie herbem Lubicz.

Pod koniec XVI stulecia w  kościele parafialnym 
w Krzemienicy sklepienie nawy, z dekoracyjnymi już 
tylko żebrami otrzymało zworniki z herbami Łada (fun
datorów z rodziny Lipskich) i Ciołek.40 Również herb 
Łada umieszczono na szesnastowiecznym sklepieniu 
zakrystii w sąsiednich Sierzchowach.41

Chrzcielnice

Zachowane na Mazowszu chrzcielnice kamienne 
rzadko wykraczają ponad poziom prostej, kamieniar
skiej roboty. Te, które ozdobiono, noszą najczęściej 
ornament sznurowy, roślinny lub maswerkowy. Wy
stępują też tarcze herbowe, z godłami lub gładkie, za
pewne pierwotnie polichromowane. Jedną z ciekaw
szych jest chrzcielnica w Grójcu z datą 1482 i gmerkiem 
kamieniarza, opatrzona tarczą z herbem Półkozic, za
pewne któregoś z Błędowskich. Typ dekoracji niemal 
identyczny z kilkoma małopolskimi chrzcielnicami, 

zachowanymi w Radomiu, Szydłowcu сгу Wąchocku, zdaje się wskazywać na prowenien
cję warsztatu. Podobna, choć mniej bogato zdobiona jest chrzcielnica w  parafialnym 
kościele w  Jeżowie, będącym własnością benedyktynów z wielkopolskiego Lubinia. Na 
jednej z płycin wielobocznej czaszy widnieje herb Trzaska, używany przez lubińskich 
mnichów jako herb opactwa. Na dwóch kropielnicach w  Rzeczycy biegną opaski z imieniem 
fundatora, Pet[rus] Viscelski ccmolnvcxts] vladilslaviensis], jego herbem Poraj i datą 157042.

Rzecz interesująca, że obyczaj dekorowania chrzcielnic herbami nie występował 
prawie na Pomorzu, uważanym za podstawowe źródło w  zakresie detalu architekto
nicznego dla mazowieckiej architektury ceglanej. Irena S i w k o w s k a  omawiająca 
średniowieczne chrzcielnice kamienne w woj. koszalińskim, wśród 23 obiektów nie 
wymienia ani jednego z dekoracją heraldyczną43.

39 KZSP, t. X, z.15, s. 61.
40 KZSP, t. II, s. 268.
41 KZSP, t. II, s.279.
42 KZSP, t. II, s. 278. Katalog podaje błędny odczyt daty jako 1510. Trzecią cyfrą jestjednak siódemka.
43 I. S i w k o w s k a ,  Średniowieczne chrzcielnice kamienne w woj. koszalińskim, .Koszalińskie Zeszyty 
Muzealne”, t. 15 (1985), s. 3 nn.

Rys. 5. Luszyn, wywód heraldyczny 
fundatora kościoła, Jana Modzelew

skiego na tablicy fundacyjnej z 1595 r.

Rys. 6. Luszyn, herb 
fundatora kościoła, Jana Modzelew

skiego na stallach z 1595 r.
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Wyposażenie heraldyczne późnogotyćkiego kościoła parafialnego na Mazowszu 73

Wyposażenie wnętrz

Dekorację heraldyczną otrzymywały także elementy wyposażenia świątyń: ołtarze, 
stalle, a nawet sakramentaria. W fundowanym przez wojewodę płockiego Feliksa Szreń
skiego w  r. 1530 kościele parafialnym w Szreńsku wizytator w  r. 1775 zanotował mau
zoleum (sakramentarium) murowane, „teraz zakryte deską, kiedyś malowane herby 
na tej desce, teraz nieznacznie”. Herby pojawiały się także na obrazach jako elementy 
identyfikujące ich fundatorów. Nie jest ich wiele, gdyż zasób późnogotyćkiego malar
stwa tablicowego jest na Mazowszu niewielki. W  drewnianym kościele w Daniszewie, 
w ołtarzu głównym zachował się obraz z drugiej połowy XV lub początków XVI w. 
przedstawiający Madonnę apokaliptyczną u której stóp klęczy para fundatorów ozna
czonych herbami: Brodzie z literami NZ u mężczyzny i Pomian u kobiety.

Wszystkie wyżej przytoczone przykłady mają przecież charakter jedynie wyrywkowy 
i stanowią, tam gdzie się zachowały, cząstkę pierwotnego heraldycznego wyposażenia 
świątyni. Może najpełniejszy zestaw herbów dotyczących fundacji kościoła parafialne
go zachował się w pochodzącym z ostatnich lat XVI w. jednonawowym kościółku 
w Luszynie k. Gąbina44. Fundator, Jan Modzelewski, podczaszy łęczycki umieścił 
napis erekcyjny ze swym herbem Trzywdar w  tradycyjnym miejscu, we wnętrzu 
prezbiterium, we fryzie nad renesansowym już zresztą portalem do zakrystii. Jego 
heraldyczna genealogia — cztery kartusze z herbami Trzywdar, Ślepowron, Grabie 
i Prus znalazła się na tablicy ponad zachodnim portalem kościoła. Prawie identyczną 
tablicę wmurowano w podstawę chrzcielnicy (rys. 5). Na belce tęczowej znalazł się 
również herb Trzywdar i data fundacji — 1595 (rys. 6). Także na zachowanych 
oryginalnych stallach w prezbiterium, pomiędzy symbolami ewangelistów namalowa
no herb Trzywdar spersonalizowany literami IMPL (Ioannes Modzelewski Pocillator 
Lanciciensis) Pozwala to przypuszczać, że w zamierzeniu fundatora były to ławy 
kolatorskie. Tamże, po stronie ewangelii znalazł się sporządzony w roku 1596 piętrowy 
nagrobek podczaszego i jego żony Katarzyny z Borschów, również zawierający infor
mację heraldyczną. Ponad postaciami zmarłych dwa antytetyczne lwy flankujące 
tarczę z hierogramem IHS trzymają kartusze z herbami Trzywdar i Ślepowron. Po 
bokach postaci podczaszego Modzelewskiego w  wolutach umieszczono herby jego 
babek — Grabie i Prus. Po bokach postaci Katarzyny znajdują się herby Dołęga 
(Borschów) i Wieniawa, a pod nią, w  cokole Jastrzębiec i Nowina. Chęć przedstawienia 
kompletnego zestawu ośmiu herbów obojga małżonków spowodowała w  konsekwencji 
dodanie elementów dekoracyjnych zakłócających tektonikę grobowca. Jednak mery
toryczna prawidłowość ich rozmieszczenia nie wskazuje na sugerowaną przez Katalog 
Zabytków rekompozycję i dodanie herbów „pochodzących z innych elementów archi
tektury kościoła”.

44 KZSP, t. X, z. 3, s. 21.
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Heraldyka nobilitacji Zygmunta Starego

akres badawczy heraldyki1, jako nauki pomocniczej historii, koncentruje się wokół
^-/problemów ustalania i wyjaśniania praw, którymi rządziła się w  przeszłości oraz 
klasyfikowania herbów pod kątem widzenia sztuki heraldycznej1 2. Tak postawione 
przed heraldyką zadanie powinno przynieść ustalenia dotyczące ustroju heraldyczne
go, jak też szeroko rozumianej kultury.

Nobilitacja, formalno-prawna droga wejścia do stanu szlacheckiego, znana była 
w Polsce już w  XV wieku3. Zjawisko nobilitacji nasiliło się w  początku wieku XVI. 
Przyczynę tego można wyjaśnić między innymi sytuacją prawną regulującą problem 
szlachectwa. W  Polsce po raz pierwszy pojęcie to określały Statuty Kazimierza 
Wielkiego. Szlachcicem był ten, kto był zrodzony z przodków wywodzących się ze 
stanu szlacheckiego4. Teoretycznie, w warunkach zamykania się barier stanowych 
określenie takie powinno wystarczyć. Nie były one tak sztywne, a proces przenika
nia do stanu szlacheckiego nasilał się, skoro przyjęto nową interpretację szlachec
twa. Statut Radomski z 1505 r. dał szerszą jego wykładnię. Należało bowiem nie 
tylko być zrodzonym z przodków pochodzenia szlacheckiego, ale także zamieszki
wać w  odziedziczonych po rodzicach własnych posiadłościach (possesio) i żyć zgod
nie z tradycjami szlacheckimi i prawami Królestwa. Szlachcicem mógł być też ten, 
kto miał matkę nieszlachciankę, lecz ojciec jego spełniał warunki wymienione 
wcześniej i sam nie zajmował się zajęciami niegodnymi szlachcica, szczególnie 
rzemiosłem i handlem5. Cudzoziemcy pochodzenia szlacheckiego przybywający do 
Polski a spełniający wymogi określone w  statucie z 1505 r. nie potrzebowali formal
nego uznania ich statusu społecznego6.

Podjęcie badań nad heraldyką szlachecką z czasów Zygmunta Starego wynika 
z kilku powodów. Zasadniczym jest brak opracowań heraldyki tego okresu — 
szczególnie interesującego w  jej dziejach. Uważa się niekiedy, że wraz z zamknię
ciem się stanu szlacheckiego w  średniowieczu, czasy późniejsze są .martwym 
okresem” heraldyki. Tymczasem dzięki instytucji nobilitacji stan szlachecki nie 
zamknął się, a heraldyka miała możliwość dalszego rozwoju. W związku z tym 
powstaje pytanie dotyczące inspiracji z jakich korzystała ona w  swym dalszym 
rozwoju. Opracowania wymagają też zagadnienia dotyczące cech ustrojowych 
i form heraldyki polskiej tego okresu.

1 Na podstawie pracy magisterskiej napisanej w  1988 r. pod kierunkiem profesora Józefa Szymańskiego.
2 J. S z y m a ń s k i ,  Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 663.
3 Por. F. P i e k o s i ń s k i ,  Rycerstwo polskie wieków średnich, t. I, Kraków 1896 s. 260-261; Z. W d o w i -  
s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji w  Polsce (1404-1794), „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej” 
[cyt. dalej: MBGH], t. IX, Buenos Aires 1987, s. 1-4.
4 S. G r o d z i s k i ,  Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 83.
5 VL, t. I, Petersburg 1859, s. 138. Ostatnio o tym J. S z y m a ń s k i ,  Indygenat czy nobilitacja, „Acta 
Universitatis Nicolai Copemici”, Historia XXVI, Nauki Humanistyczno-Spoteczne, z. 240, 1992, s. 192 oraz 
J. M i c h  ta, Nobilitacja i indygenat w  szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Discernere vera ac falsa. Prace 
ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w  sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Lublin 1992, s. 355-363.
6 J. S z y m a ń s k i ,  Indygenat czy nobilitacja, s. 194-195.
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Dotychczas, jedynie barwy heraldyczne były przedmiotem odrębnych badań7. 
S. M i k u c k i  korzystając ze źródeł ikonograficznych i opisowych do czasów Bartosza 
Paprockiego dokonał rozpoznania terminologii dla określania barw oraz zestawił je 
ilościowo. Mikucki doszedł do wniosku, że przewaga barwy czerwonej i łączenie jej 
najczęściej ze srebrem wskazuje na wpływ herbu państwowego na heraldykę rycerską8.

Podstawą źródłową badań nad heraldyką nobilitacji Zygmunta Starego są dokumen
ty nobilitacyjne, w których znajduje się opis herbu bądź jego rysunek. Dokumenty te 
dochowały się do naszych czasów w różnej formie. Oryginalne przywileje znane są 
tylko dwa: nobilitacja Andrzeja Ligęzy z 31 stycznia 1511 r.9 oraz Eberharda Ferbera 
z dziećmi i jego żony Gertrudy z 28 lipca 1515 r.10 Zdecydowana większość dokumen
tów znana jest z kopii lub regestów. Z ksiąg Metryki Koronnej znanych jest ich 64 
(wraz z kopią dokumentu dla Ferbera i jego żony)11 a z Metryki Litewskiej cztery12. 
Dwa dokumenty znane są z oblat wniesionych do ksiąg grodzkich w  Krakowie13, oraz 
jeden z ksiąg grodzkich sieradzkich14. Znane są zatem 72 dokumenty zawierające 
informacje o nadawanym herbie (jego opis bądź rysunek). Zważywszy zaś, że na mocy 
przywileju dla Ferberów nadano dwa herby: Ferber — Eberhardowi i jego dzieciom 
oraz Odrowąż — żonie Gertrudzie, liczba herbów wynosi 73.

Oprócz tego, w opracowaniach znajdujemy jeszcze dane z innych źródeł dotyczące 
siedmiu herbów z nobilitacji udzielonych przez Zygmunta Starego15. Mimo, iż są czasami 
niepełne16 zostały uwzględnione w badaniach, które w ten sposób objęły 80 herbów.

7 S. M ik u c k i ,  Barwa w  heraldyce średniowiecznej, cz. I: Herby rycerstwa zachodnioeuropejskiego i pol
skiego, RH, t. IX, 1928-1929, s. 191-250. Na temat heraldyki nobilitacji w  ogóle warto odnotować prace: 
J. M i c h t y , Nobilitacje i indygenaty w  Rzeczypospolitej (1434-1794), z. 1-12, Kielce 1993 oraz S. G ó r z y ń 
sk ie go ,  Nobilitacje w  Galicji w  latach 1772-1918, [w:] Społeczeństwo polskie w  XVIII i X IX  wieku. Studia
0 rodzinie, pod red. J. L e s k i e w i c z o w e j ,  Warszawa 1991, s. 81-136.
8 S. M ik u c k i ,  op. cit., s. 225.
9 BOssol., Diplomata, sygn. 874 (herb Korab), cyt. za: Album  nobilium Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Lithuaniae. Nobilitacje i indygenaty, pod red. H. T r e l i ń s k i e j ,  maszynopis (dalej cyt.: Album  nobilium).
10 AP Gdańsk, Dokumenty miasta Gdańska, sygn. 300D/82, 230b (herb: Ferber, Odrowąż), cyt. za: Album  
nobilium; J. M i c h t a , Nobilitacje i indygenaty, z. 7 (wydany z barwną reprodukcją).
11 AGAD, MK ks. 156, k. 17 (herb Kizlinek —  wznowienie szlachectwa z 1613 r.); ks. 22, k. 194 (Leliwa); 
ks. 23, k. 21v (Staiykoń); ks. 22, k. 219 (Ciołek z 1508 r.); ks. 24, k. 106 (Pilawa); ks. 23, k. 413v (Lewart 
z 1510 r.); ks. 25, k. 48 (Awdaniec z 1511 r.); ks. 25, k. 38 (Godziemba z 1511 r.); ks. 24, k. 404v (Ciołek 
z 1511 r.); ks. 24, k. 426 (Bończa); ks. 26, k. 261 (Rogala); ks. 26, k. 131v (Brant); ks. 25, k. 293 (Rola); ks. 
25, k. 293v (Junosza z 1512 r.); ks. 25, k. 212 (Ciołek z 1512 r.); ks. 28, k. 89v (Topór z 1512 r.); ks. 30, k. 
24 (Ferber); ks. 30, k. 33v-34 (Jeleń); ks. 29, k. 130 (Godziemba z 1515 r.); ks. 30, k. 307v (Krupek); ks. 
29, k. 11 (Pogonia); ks. 29, k. 330 (Michnowicz); ks. 31, k. 227 (Korab z 1518 r.); ks. 31, k. 276 (Płomienie 
[Zadora]); ks. 30, k. 233v (Topór z 1518 r.); ks. 30, k. 232v (Zadora); ks. 30, k. 207 (Awdaniec z 1518 r.); 
ks. 34, k. 17 (Gize); ks. 37, k. 308 (Brzeżecki); ks. 37, k. 50lv  (Pogonia vel Boże Zdarz); ks. 39, s. 352 
(Altexwange); ks. 39, s. 338 (Charis); ks. 38 k. 614 (Junosza z 1525 r.); ks. 39, s. 351 (Tragurio), ks. 38, k. 
248v (Odrowąż z 1525 r.); ks. 42, k. 106 (Odrowąż z 1526 r.); ks. 40, s. 827-828 (Abstagen); ks. 205, k. 138 
(Lichtfus —  oblata z 1667 r.); ks. 169, k. 143 (Kerl —  oblata z 1623 r.); ks. 46, k. 62 (Lewart z 1531 r.); ks. 
44, k. 24 (Strażnicki); ks. 48, s. 86-87 (Cypser); ks. 48, s. 661 (Kotwicz); ks. 51, k. 41v (Janina); ks. 53, k. 
93 (Półkozic); ks. 55, k. l l l v  (Wręby [Korczak]) ks. 58, k. 184 (Trzy Trąby); ks. 61, k. 254v (Odrowąż 
z 1540 r.); ks. 61, k. 246v (Sulima); ks. 57, k. 188-188v (Dołęga); ks. 57, k. 180v (Prawdzie); ks. 57, k. 
359v-360 (Dąb); ks. 133, k. 181v (Gutteter —  oblata z 1585 r.); ks. 65, к. 119v (Warna), ks. 64, k. 272 
(Łabęć); ks. 64, k. 270 (Ogon z 1543 r.); ks. 64, k. 309 (Pogonia-Zdarzbóg); ks. 70, k. 131 (Fanelli); ks. 67, 
k. 180 (Kita); ks. 67, k. 173v (Gozdawa); ks. 71, k. 72v (Jelita z 1546 r.); ks. 74a, k. 30 (Gryf) —  księga ta 
zaginęła, opis herbu znany z regestów Metryki Koronnej wydanych przez T. Wierzbowskiego (por. przyp. 116).
12 AGAD, Kopie Metryki Litewskiej [dalej cyt.: KML], ks. 24, k. 51v-52 (Boże Zdarz); ks. 196, s. 564 
(Dubrowski); ks. 209, s. 137 (Godziemba z 1540 r.); cyt. za: Album nobilium. Ibidem, Summariusz Metryki 
Litewskiej [dalej cyt.: SML], ks. 20, k. 142 (Goydomowicz), cyt. za: Z. W d o w i  s z e w s k i m ,  Regesty 
nobilitacji, s. 54.
13 AP Kraków, Księgi krakowskie grodzkie, ks. 15, k. 294 (Jelita z 1543 r.—  oblata z 1591 r.), ks. 93, k.762 
(Schyling —  oblata z 1566 r.).
14 AGAD, Księgi sieradzkie grodzkie, ks. 18, k. 93 (Prus I —  Odmienny).
15 Klejnoty Długoszowe, wyd. M. F r i e d b e r g ,  RH, t. XI, Kraków 1931, s. 107 (Czarzina); D. Q u i r i n i -  
P o p ł a w s k a ,  Działalność Włochów w Polsce w  Ip o ło w ieX V I wieku na dworze królewskim, Kraków 1937,
s. 25 (Carducci), s. 28 (Ferdinando), s. 15 oraz: W. P o c i e c h a ,  Królowa Bona, t. II, Poznań 1949, s. 56 
(Carmignano); K. N i e s i e c k i ,  Herbarz Polski, wyd. J. W. B o b r o w i c z ,  t. X, Lipsk 1845, s. 245 (Tryumf); 
J. S i e b m a c h e r , Grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. VI, Abt. 8, Th. I. 3, Nürnberg 1894, s. 80
1 tabl. 49 (Fuks); J. S z y m a ń s k i ,  Nieznane źródło heraldyki polskiej z  X V I wieku, „Studia Źródłoznawcze”,
t. XXXII-XXXIII, 1990, s. 133 (Valentino).
16 Znana jest tylko część godła herbu Carducci i Ferdinando, nie są znane barwy Valentino i godło Czarziny.
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Opisy herbów z nobilitacji Zygmunta Starego były już kilkakrotnie ogłaszane dru
kiem. Brakowało jednak wydawnictwa przynoszącego pełną ich listę. Z punktu widze
nia potrzeb heraldyki największe znaczenie mają regesty dokumentów nobilitacyjnych 
z ksiąg Metryki Koronnej wydane przez Teodora W i e r z b o w s k i e g o 17. Wydawca 
opis herbu przytacza w pełnym brzmieniu oryginału, dając w ten sposób informacje 
o 57 herbach. Pełny tekst przywileju nobilitacyjnego z 28 września 1513 r. z opisem 
herbu Topór opublikował Franciszek G i e d r o y ć 18. Inne wydania kryją w sobie wiele 
niedostatków. W  regestach wydanych przez Franciszka P i e k o s i ń s k i e g o  pominię
to części opisów herbów, zwłaszcza znanych już ze średniowiecza19. W  Dołędze na 
przykład wydawca uwzględnia tylko opis klejnotu, zaś w Toporze z 1518 r. klejnot 
opuszcza20. Za mało przydatne należy uznać publikacje Zygmunta W d o w i s z e w -  
s k i e g o .  W  jego regestach nobilitacji cudzoziemców21 znajduje się sześć opisów 
interesujących nas herbów. W  herbie Lichtfus pomija hełm, barwy godła i klejnotu, 
w herbie Cypser — hełm, klejnot i labry, w  herbie Kerl mylnie zinterpretował barwy, 
w  herbie Schiling pomija hełm i labry a w Gutteterze — jeden z przedmiotów godła 
oraz labry, hełm, barwy godła i klejnotu22. W Regestach nobilitacji w Polsce Z. Wdowi- 
szewski opracował 17 opisów herbów z czasów Zygmunta Starego23. One także zawie
rają liczne opuszczenia, szczególnie hełmu i labrów: Ferber, Giza, Brzeżecki, Altex
wange, Vocken, Dołęga oraz błędy w interpretowaniu opisów oryginału: Ferber, 
Vocken, Fanelli24. Opis herbu Valentino pochodzący z XVI-wiecznego herbarza opu
blikował ostatnio Józef S z y m a ń s k i 25.

Pełny wykaz nobilitacji z informacjami o herbach zawiera przygotowywany do druku 
Album nobilium Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae26.

Celem tej pracy, wynikającym z podstawowych zadań heraldyki, jest ustalenie 
zakresu występowania poszczególnych elementów herbu szlacheckiego w  Polsce pier
wszej połowy XVI w. Realizacja tak postawionego zadania powinna z kolei pozwolić na 
ustalenie cech heraldyki polskiej badanego okresu. Tak sformułowana problematyka 
badawcza wpływa na kolejność rozpatrywanych zagadnień.

Godło

Godło wraz z tarczą jest podstawowym i niezbędnym elementem każdego herbu. 
Znaczenie godła wynika z pierwotnej, rozpoznawczej funkcji herbu. Poświadcza to 
także etymologia tego słowa. Godło to „to na co się godzimy”27. Dla potrzeb heraldyki 
nieodzowne jest dalsze sprecyzowanie tego terminu. Zatem — jako godło rozumieć 
należy wyobrażenie ikonograficzne zbudowane z jednego lub więcej przedmiotów 
heraldycznych, umieszczone w polu tarczy28. Podstawą do wyodrębnienia przedmiotu 
heraldycznego jest warunek samodzielnego przekazywania przezeń informacji29. Za
bieg podziału godła na przedmioty heraldyczne wynika z potrzeb i praktyki języka 
blazonowania. Jest on też niezbędny przy określeniu genezy herbu oraz funkcji 
komunikacyjnych i treści kulturowych heraldyki.

17 Matricularum Regni Poloniae Summaria [cyt. dalej MRPS], cz. III, cz. IV, z. 1-3, Warszawa 1908-1914.
18 F. G i e d r o y ć ,  Źródła biogrąflczno-bibliogrąflczne do dziejów medycyny w  dawnej Polsce, Warszawa 
1951, s. 383-384.
19 F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 269-282, 304-305.
20 Ibidem, s. 280, nr 69, s. 274, nr 41.
21 Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty przywilejów indygenatu w  Polsce (1519-1794), [dalej cyt.: Regesty tndy- 
genatu], MBGH, t. V, Buenos Aires-Paryż 1971, s. 19-20.
22 Ibidem.
23 Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 6-16, 52-53.
24 Ibidem, s. 8-13, 16.
25 J. S z y m a ń s k i ,  Nieznane źródło, s. 133.
26 Zawiera on regesty przywilejów nobilitacji i indygenatów z XV-XVIII w.
27 F. S ł a w s k i ,  Słownik etymologiczny język a  polskiego, 1.1, Kraków 1952, s. 306.
28 J. S z y m a ń s k i ,  Systematyka polskiej heraldyki rycerskiej a budowa języka  blazonowania, „Biuletyn 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXII, 1980, z. 1, s. 33-38.
29 Ibidem, s. 35.
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Systematyka przedmiotów heraldycznych30 godeł herbów z nobilitacji Zygmunta 
Starego przedstawia się następująco.

I. Z a s z c z y t n e  f i g u r y  g e o m e t r y c z n e
Do tej grupy należą figuiy geometryczne, które powstają w  wyniku dzielenia pola 

tarczy na proste części: podstawa (pars inferior sive basis31) — Pogonia vel Boże 
Zdarz32, Boże Zdarz33, głowica (campus) — Sulima34, słup (-) — Tryumf35, skos lewy 
(tractus) — Cypser36, tarcza (campus) — Janina37, pas (campus) — Kotwic38.

II. F i g u r y  p o c h o d n e  od  z a s z c z y t n y c h  f i g u r  g e o m e t r y c z n y c h
Do tej grupy zaliczane są przedmioty powstałe przez pomniejszenie, pomnożenie lub 

inną modyfikację elementów figur zaszczytnych: krzyża póltrzecia (duae cum media 
cruces) — Pilawa39, krzyża półtora (-) — Prus I (odmienny)40, rzeka [fluvius) — Gize41.

III. M o b i l i a
Są to przedmioty zgeometryzowane, choć nie tylko, wywodzące się od figur zaszczyt

nych. Występują luzem lub w związku z innymi przedmiotami: krzyż kawalerski 
zaćwieczony (crux) — Michnowicz42, Kita43, Dołęga44.

IV. F i g u r y
Przedstawiają one wyobrażenia człowieka, fauny i flory, natury martwej i wszechświata.
1. C z ł o w i e k :  chłopiec nagi (puer nuduś) — Fanelli45, półpostać męża zbrojnego 

[vir barbatus) — Gutteter46, prawica zbrojna (manus dextra, manus dextra armata) — 
Pogonia47, Pogonia vel Boże Zdarz48, Boże Zdarz49, Zdarzbóg50, Ferdinando51.

2. Z w i e r z ę t a :  koń (equus) — Starykoń52, ciołek (vitulus cornutus) — Ciołek53, 
baran (aries) — Junosza54, Lew wspięty (ieo) — Charis55, lew z uniesioną łapą (-) — 
Carmignano56, leopard wspięty (leopardus) — Lewart57, lis wspięty (-) — Fuks58, lew 
wyskakujący (leo tenens lacertis assurgens, leo dimidiatus) — Gize59, Abstagen60, 
Prawdzie61, jeleń wyskakujący (cervus cuius medietas consurgit) — Jeleń62, głowa 
dziczą (caput apri silvestris) — Ferber63, niedźwiedzia głowa z szyją (caput et collum

30 Na podstawie systematyki zaproponowanej przez J. Szymańskiego w  Herbarzu średniowiecznego rycer
stwa polskiego, Warszawa 1993, s. 21-48.
31 Podaje się terminologię źródła. Jej interpretacja uwzględnia także zjawisko przesunięć znaczeniowych 
przedmiotów heraldycznych, np. zawiasa kotłowa z Odrowąża w  XVI w. może być podkową (babatuni).
32 MK ks. 37, k. 50lv; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 267, nr 53; Album  nobilium, nr 109; J. W. P o c z o -  
b u t - O d l a n i c k i ,  Pamiętnik, Warszawa 1937, s. 354.
33 KML ks. 24, k. 51v-52; Album  nobilium, nr 155; J. W. P o c z o b u t - O d l a n i c k i ,  op. cit., s. 355-357.
34 MK ks. 61, k. 264v; MRPS IV, z. 3, s. 149-150, nr 20242; Album  nobüium, nr 161.
35 K. N i e s i e c k i ,  op. cit.; Album  nobilium, nr 130.
36 MK ks. 48, s. 86-87; MRPS IV, z. 2, s. 410, nr 16245; Z. W d o w i  s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, s. 19; 
Album nobilium, nr 149.
37 MK ks. 51, k. 41v; MRPS IV, z. 3, s. 20, nr 17718; Album nobilium, nr 153.
38 MK ks. 48, s. 661; MRPS IV, z. 2, s. 438, nr 16712; Album nobüium, nr 151.
39 MK ks. 24, k. 106; MRPS IV, z. 2, s. 39, nr 8996; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobüitacji, s. 7; Album
noblium, nr 66.
40 AGAD, Sieradzkie grodzkie, ks. 18, k. 93; Album nobilium, nr 159.
41 MK ks. 34, k. 17; MRPS IV, z. 1, s. 168, nr 2908; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 274-275, nr 150; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 10; Album nobilium, nr 102.
42 MK ks. 29, s. 330; MRPS IV, z. 2, s. 140-141, nr 10922; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 273, nr 46; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobüitacji, s. 15; Album nobilium, nr 95.
43 MK ks. 67, k. 180; MRPS IV, z. 3, s. 237, nr 21855; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobüitacji, s. 15; 
Album nobilium, nr 197.
44 MK ks. 57, k. 187; MRPS IV, z. 1, s. 392, nr 6755; Album nobilium, nr 162.
45 MK ks. 70, k. 132-131v; MRPS IV, z. 1, s. 413, nr 7365; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 282, nr 79;
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 16; Album nobüium, nr 296.
46 MK ks. 133, k. 181v; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 304-305, nr 156; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty 
indygenatu s. 20; Album nobilium, nr 170.
47 MK ks. 29, s. 11; MRPS IV, z. 2, s. 120, nr 10530; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 272, nr 41; Album  
nobilium, nr 92.
48 Zob. wyżej przyp. 32.
49 Przyp. 33.
50 MK ks. 64, k. 309; MRPS IV, z. 1, s. 415, nr 7229; Album nobilium, nr 194.
51 D. Q u r i n i - P o p ł a w s k a ,  op. cit., s. 28; Album nobüium, nr 120.
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ursinum) — Lichtfus52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, ośla głowa (caput asini) — Półkozic65, lwia głowa (caput leonis)
— Płomienie [Zadora]66, Zadora67, Kerl68, tura róg i jelenia róg (-) — Rogala69.

3. P t a k i :  orzeł (aquila) — Fanelli70, Carmignano71, łabędź (cignus) — Łabędź72, 
ptak (avis) — Tragurio73, połuorzeł (media aquila, dimidiata aquila) — Tragurio74, 
Charis75, Carducci76, orłek wyskakujący (dimidiata aquilae pars) — Sulima77, łapa 
sępa (-) — Valentino78.

4. R y b y : pstrąg (—) — Tryumf79, rak (cancer) — Warnia80.
5. G a d y :  wąż (anquis octies plicatus) — Fanelli81.
6. R o ś l i n y :  sosna (pinus) — Godziemba82, dąb (quercus) — Dąb83, drzewo (arbor)

— Tragurio84, drzewo pomarańczowe (arbor arantium) — Strażnicki85, palma (palma)
— Gutteter86, gałąź lipy (ramus ex arbore thilia) — Schyling87, róża (rosa) — Altexwan-

52 MK ks. 23, k. 21v; MRPS IV, z. 1, s. 4, nr 49; Album nobilium, nr 62.
53 a) nobilitacja z 12 marca 1508 r.—  MK ks. 2, k. 219; MRPS IV, z. 2, s. 22, nr 8702; F. P i e k o s i ń s k i ,  
op. cit., s. 269, nr 27; Album nobilium, nr 63; b) nobilitacja z 1 lutego 1511 r.—  MK ks. 24, k. 404v; MRPS 
IV, z. 2, s. 82, nr 9866; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., s. 270, nr 32; Album nobilium, nr 71; c) nobilitacja z 28 
marca 1512 r.—  MK ks. 25, k. 212; MRPS IV, z. 1, s. 91, nr 1528; Album nobilium, nr 84.
54 a) nobilitacja z 8 grudnia 1512 r.—  MK ks. 25, k. 293v; MRPS IV, z. 1, s. 110, nr 1830; Album nobilium, 
nr 83; b) nobilitacja z 13 października 1525 r.—  MK ks. 38, k. 614; MRPS IV, z. 1, s. 285, nr 4861; Album  
nobilium, nr 113.
55 MK ks. 39, s. 338; MRPS IV, z. 2, s. 315, nr 14246; Album nobilium, nr 111.
56 W. P o c i e c h a ,  op. cit.; D. Q u i r i n i - P o p l a w s k a ,  op. cit.; Album  nobilium, nr 55.
57 a) nobilitacja z 1 lutego 1510 r. -  MK ks. 23, k. 413v; MRPS IV, z. 1, s. 56, nr 949; Album nobilium, 
nr 67; nobilitacja z 10 sierpnia 1531 r. -  MK ks. 46, k. 62; MRPS IV, z. 1, s. 352, nr 6037; Album nobilium, 
nr 138.
58 J. S i e b m a c h e r, op. cit.; Album  nobilium, nr 103.
59 Przyp. 41.
60 MK ks. 40, k. 827-828; MRPS IV, z. 2, s. 36, nr 15208; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 278, nr 60; Album  
nobilium, nr 126.
61 MK ks. 57, k. 180v; MRPS IV, z. 1, s. 392-393, nr 6765; Album nobilium, nr 166.
62 MK ks. 30, k. 33v-34; MRPS IV, z. 1, s. 145, nr 2504; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 273, nr 44; 
Z. W d o w i  s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 9; Album nobilium, nr 86.
63 AP Gdańsk, Dokumenty miasta Gdańska, sygn. 300D/82, 230b; MK ks. 30, k. 24; MRPS IV, z. 1, s. 144, 
nr 2486; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 272-273, nr 42; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 8-9; 
Album nobilium, nr 87.
64 MK 205, k. 138; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, s. 19; Album  nobilum, nr 128.
65 MK ks. 53, k. 93; MRPS IV, z. 1, s. 335, nr 6262; Album nobüium, nr 156.
66 MK ks. 30, k. 233v; MRPS IV, z. 1, s. 161, nr 2779; Album  nobilium, nr 97.
67 MK ks. 30, k. 232v; MRPS IV, z. 1, s. 160, nr 2755; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 174, nr 47; Album  
nobilium, nr 99.
68 MK ks. 169, k. 143; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, s. 19; Album nobilium, nr 129.
69 MK ks. 26, k. 261; MRPS IV, z. 3, s. 313, nr 23142; Album  nobüium, nr 74.
70 Przyp. 45.
71 Przyp. 56.
72 MK ks. 64, k. 272; MRPS IV, z. 1, s. 413, nr 7177; Album nobilium, nr 186.
73 MK ks. 39, s. 351; MRPS IV, z. 2, s. 313, nr 14214; Album nobilium, nr 115.
74 Ibidem.
75 Przyp. 55.
76 D. Q u i r i n i - P o p l a w s k a ,  op. cit., s. 25; Album nobilium, nr 54.
77 Przyp. 34.
78 J. S z y m a ń s k i ,  Nieznane źródło, s. 133; Album nobüium, nr 146.
79 Przyp. 35.
80 MK ks. 65, к. 119v; MRPS IV, z. 3, s. 194, nr 21051; Album  nobilium, nr 174.
81 Przyp. 45.
82 a) nobilitacja z 26 kwietnia 1511 r.—  MK ks. 25, k. 38; MRPS IV, z. 1, s. 67, nr 1141; F. P i e k o s i ń s k i ,  
op. cit., s. 271, nr 35; Album nobilium, nr 70; b) z nobilitacji z 19 listopada 1515 r.—  MK ks. 29, k. 130; 
MRPS IV, z. 2, s. 125, nr 10630; Album  nobilium, nr 90; c) nobilitacja z 4 września 1540 r.—  KML ks., 209, 
s. 137; Album nobilium, nr 164.
83 MK ks. 57, k. 359v-360; MRPS IV, z. 1, s. 403, nr 6958; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, s. 20; 
Album  nobilium, nr 169.
84 Przyp. 73.
85 MK ks. 46, k. 24; MRPS IV, z. 1, s. 348, nr 5941; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 278-279, nr 63; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, s. 19; Album nobilium, nr 147.
86 Przyp. 46.
87 AP Kraków, Krakowskie grodzkie inskrypcje, ks. 93, s. 762; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty indygenatu, 
s. 20; Album nobilium, nr 187.
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ge88, Rola89, lilia (lilium) — Gozdawa90, Kizlinek91, Brzeżecki92, Krupek93 róża z gałązką 
(ramus cum rosa) — Tragurio94, róża o pięciu kwiatach (-) — Goydomowicz95, żołędź 
(glans) — Dąb96, owoc pomarańczy (pomum arantium) —  Strażnicki97, liść (folium) — 
Dąb98, Strażnicki99.

7. W s z e c h ś w i a t :  gwiazda sześciopromienna (stella sex radios habentem, stella)
— Fanelli100, Cypser101, Leliwa102, księżyc (luna) —  Leliwa103, Valentino104, obłok 
(nubes) — Pogonia105, Pogonia vel Boże Zdarz106, Boże Zdarz107, Zdarzbóg108, Fanel
li109, góra (triangulari collum) — Gutteter110, płomienie (ignes, flammae ignes, flamma)
— Płomienie111, Zadora112, Kerl113, Brant114.

8. F i g u r y  c h i m e r y c z n e :  jednorożec (unicomus) — Bończa115, gryf (animal) — 
Gryf116, smok (drago) — Tragurio117, orzeł dwugłowy (duae aquille cum collibus 
protensis capita occtibus muto vunctd) — Vocken118.

V. W y t w o r y  c z ł o w i e k a
Do tej grupy zaliczane są wytwory materialnej kultury człowieka, m.in. uzbrojenie, 

narzędzia, ubiory, budowle.
1. U z b r o j e n i e  i n a r z ę d z i a  ł o w i e c k i e : strzała (sagitta, streła) — Dołęga119, 

Dobran120, rogacina (sagitta) — Odrowąż121, Ogon122, włócznia (hasta) — Jelita123,

s. 20; Album nobilium, nr 187.
88 MK ks. 39, s. 362; MRPS IV, z. 2, s. 313, nr 14213; F. P i e k o s l ń s k l ,  op. cit., s. 276, nr 55; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 11; Album nobilium, nr 187.
89 MK ks. 25, k. 293; MRPS IV, z. 1, s. 111, nr 1839; Album  nobilium, nr 82.
90 MK ks. 67, k. 173v; MRPS IV, z. 3, s. 237, nr 21855; Album  nobilium, nr 198.
91 MK ks. 156, k. 17; Album nobilium, nr 56.
92 MK ks. 37, k. 308; MRPS z. 1, s. 228, nr 3990; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 275, nr 52; Z. W d o w i 
s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 10; Album  nobilium, nr 104.
93 MK ks. 30, k. 307v; MRPS IV, z. 1, s. 142-143, nr 2454; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 15; 
Album nobilium, nr 91.
94 Przyp. 73.
95 M Lks. 20, f. 142, za: Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 54; Album  nobilium, nr 133.
96 Przyp. 83.
97 Przyp. 85.
98 Przyp. 83.
99 Przyp. 85.
100 Przyp. 45:
101 Przyp. 36.
102 MK ks. 194, k. 194; Album nobilium, nr 60.
103 Ibidem.
104 Przyp. 78.
105 Przyp. 47.
106 Przyp. 32.
107 Przyp. 33.
108 Przyp. 50.
109 Przyp. 45.
110 Przyp. 46.
111 Przyp. 66.
112 Przyp. 67.
113 Przyp. 68.
114 MK ks. 26, k. 13lv; MRPS IV, z. 2, s. 105, nr 10270; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 272, nr 37; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 8; Album nobilium, nr 81.
115 MK ks. 24, k. 426v; MRPS IV, z. 1, s. 451, nr 7845; Album  nobilium, nr 72.
116 MK ks. 74a, k. 30 (zaginęła) za: MRPS IV, z. 1, s. 451, nr 7845; Album nobilium, nr 201.
117 Przyp. 73.
118 MK ks. 44, k. 904; MRPS IV, z. 1, s. 344, nr 5877; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 278, nr 62; 
Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 12; Album nobilium, nr 139.
119 MK ks. 57, k. 188-188v; MRPS IV, z. 1, s. 392, nr 6755; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 13; 
Album  nobilium, nr 162.
120 KML ks. 196, s. 564, za: Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji, s. 53; Album nobilium, nr 107.
121 a) nobilitacja z 18 maja 1515 r.—  AP Gdańsk, Dokumenty miasta Gdańska, sygn. 300D/82, 230b; 
J . M i c h t a ,  Nobilitacje i indygenaty, z. 7; Album nobilium, nr 88; b) nobilitacja z 13 lutego 1525 r.—  MK
38, s. 248-249; MRPS IV, z. 1, s. 273, nr 4652; Album nobilium, nr 116; c) nobilitacja z 19 lipca 1526 r.—  
MK ks. 42, k. 106; MRPS IV, z. 1, s. 299, nr 5072; Album nobüium, nr 122; d) nobilitacja z 4 kwietnia 
1540 r.—  MK ks. 61, k. 254v; MRPS IV, z. 3, s. 150, nr 20251; Album  nobilium, nr 160.
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topór (bipennus) — Topór123 124, miecz otłuczony {gladius vibratus, gladius) — Pogonia, 
Pogonia uelBoże Zdarz, Zdarz Boże, Zdarzbóg125, Tragurio126, Ferdinando127, halabar
da (bipennus vulgo halabarda) — Gutteter128, trąba myśliwska (tuba venatica, tuba) — 
Trzy Trąby129, Kizlinek130, zawiasa kotłowa (babatum, sagitta adduncata) — Odrowąż131, 
podkowa (solea equina, calx seu babatum, babatum) —• Michnowicz132, Dołęga133, 
Kita134, połupodkowa (poi konskoy podkowy) — Dobran135, naściółka (cingula) i uzda 
(frenum) — Staiykoń136.

2. N a r z ę d z i a  g o s p o d a r c z e :  krój płóżny (-) — Rola137, koło młyńskie (-) — 
Carmignano138.

3. B u d o w l e  m i l i t a r n e :  mur (murus) — Prawdzie139, mur z trzema cieniami 
(murus habentem tema moenia, murus cum tribus pinaculis) — Abstagen140, Gutteter141.

4. B u d o w l e  do ż e g l o w a n i a :  korab (navis marinus) — Korab142.
5. U b i o r y  i o z d o b y :  szata (uesta) i czapka (biretum), pas (cingulum), guzik (globu

lus) — Gutteter143, połutoczenica (medietas anniiti) — Ogon144, toczenica (circulum) — 
Schyling145, kamień (lapis) — Sulima146, ogon gronostajowy (cauda armelind) — Fanelli147.

6. R ó ż n e  z n a k i  (oznaki władzy, monogramy): korona (corona, diadema regia) — 
Carducci148, Carmignano149, Tragurio150, Fanelli151, berło (sceptrum) — Brzeżecki152, 
pastorał (baculus) — Vocken 153, litera ,3” (littera S) — Altexwange154, Carmignano155, 
majuskulne ,JM” z krzyżykiem pośrodku (-) — Prus I156.

nr 142: b) nobilitacja z 12 kwietnia 1543 r.—  MK ks. 64, k. 270; M RPSIV, z. 1, s. 412-413, nr 7163; Album
nobilium, nr 192.
123 a) nobilitacja z 28 lipca 1543 r.—  AP Kraków, Krakowskie grodzkie, ks. 15 k. 294; Album nobilium, 
nr 177; b) nobilitacja z 25 stycznia 1546 r.—  MK ks. 71, k. 27v; MRPS IV, z. 3, s. 255-256, nr 22213; Album  
nobilium, nr 199.
124 a) nobilitacja z 8 września 1513 r . ~  MK ks. 28, k. 89v; MRPS IV, z. 1, s. 129, nr 2177; F. G i e d r o y ć , 
op. cit.; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., s. 272, nr 40; Album  nobilium, nr 177; b) nobilitacja z 27 października 
1518 r.—  MK ks. 30, k. 297v; MRPS IV, z. 1, s. 165, nr 2852; F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 274, nr 49; 
Album nobilium, nr 98.
125 Przyp. 47, 32, 33, 50.
126 Przyp. 73.
127 Przyp. 51.
128 Przyp. 46.
129 MK ks. 58, k. 184v; MRPS IV, z. 3, s. 126-127, nr 19788; Album nobilium, nr 158.
130 Przyp. 91.
131 Przyp. 121.
132 Przyp. 42.
133 Przyp. 119.
134 Przyp. 43.
135 Przyp. 120.
136 Przyp. 52.
137 Przyp. 89.
138 Przyp. 56.
139 Przyp. 61.
140 Przyp. 60.
141 Przyp. 46.
142 a) z nobilitacji z 31 stycznia 1511 r.—  BOssol., Diplomata sygn. 874; Album nobilium, s. 44 nr 69; 
b )z  nobilitacji z 13 maja 1518 r.—  MK 31, k. 276; MRPS IV, z. 2, s. 178, nr 11659; Album nobilium, nr 96.
143 Przyp. 46.
144 Przyp. 102.
145 Przyp. 87.
146 Przyp. 34.
147 Przyp. 45.
148 Przyp. 76.
149 Przyp. 56.
150 Przyp. 73.
151 Przyp. 45.
152 Przyp. 92.
153 Przyp. 118.
154 Przyp. 88
155 Przyp. 56.
156 Przyp. 40.
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VI. I n n e  z n a k i
Są to znaki o trudnej do wyjaśnienia genezie. Te zdają się wywodzić z pierwotnych znaków 

własnościowych: łękawica (tractura) — Awdaniec155 156 157, wręby (scissura) — Wręby (Korczak)158.
Przedstawiona systematyka przedmiotów heraldycznych stwarza przesłanki do 

określenia sposobów tworzenia herbów nadawanych w wyniku nobilitacji.
1. Większość występujących przedmiotów heraldycznych znana była już w  heraldyce 

średniowiecznej. Zjawisko to typowe jest w herbach powstających w  wyniku adopcji 
herbowej, kiedy nobilitowany otrzymywał herb znany (adoptujących), społecznie ak
ceptowany, z zachowaniem nazwy herbu. Tą drogą nadano ponad połowę (42) bada
nych herbów: Leliwa, Starykoń, Ciołek (trzykrotnie), Pilawa, Lewart (dwukrotnie), 
Awdaniec (dwukrotnie), Godziemba (trzykrotnie — w tym, w 1540 r. za wstawiennic
twem królowej Bony), Bończa, Rogala, Rola, Junosza (dwukrotnie), Topór (dwukrot
nie), Korab (dwukrotnie), Płomienie i Zadora, Odrowąż (czterokrotnie), Ogon z 1531 r., 
Kotwic, Janina, Półkozic, Wręby, Trzy Trąby, Sulima, Dołęga (odmienny), Prus I (odmien
ny), Prawdzie, Warna, Jelita z 1546 r., Gozdawa, Gryf. Dwa herby nadane zostały 
w wyniku nobilitacji będącej odnowieniem szlachectwa. W  1543 r. nadano herb Ogon, 
który był herbem dziadka macierzystego — ojciec nobilitowanych był mieszczaninem. 
Z 1589 r. pochodzi oblata przywileju nobilitacyjnego z 1543 r. odnawiającego szla
chectwo i prawo do herbu Jelita.

Z pominięciem adopcji nadał król pięć innych herbów występujących w średniowie
czu. Czterokrotnie był to herb Pogonia, odróżniany za każdym razem odmienną nazwą 
a dwukrotnie dodaniem także podstawy. Fakt, iż nobilitacja z nadaniem tego herbu 
odbywała się bez zgody „dopuszczających” doń rodów szlacheckich, choć nie przesądza 
ostatecznie jego genezy, świadczy jednoznacznie, że w pierwszej połowie XVI w. trak
towany był jako znak dynastyczny króla. Ostatnio, wątpliwości przeciw temu zgłosił 
Ryszard K i e r s n o w s k i 159. W  1515 r. nobilitowani otrzymali bez adopcji herb Jeleń 
— jest on jednak odmienny od znanego z czasów wcześniejszych160.

2. O 30 herbach można powiedzieć, że są to herby w Polsce nowe. Jedenaście 
powstało w wyniku zatwierdzenia herbów nadanych przez obcych monarchów, 
najczęściej cesarzy: Kizlinek, Ferber, Krupek, Abstagen, Lichtfus, Strażnicki, Cypser, 
Dąb, Gutteter, Łabędź, Schyling. Tą drogą (najpierw nobilitacja cesarska a później 
zabiegi o uznanie jej przez króla polskiego) po szlachectwo polskie sięgali często 
zamożni patrycjusze.

Nowe herby pojawiały się także w wyniku nobilitacji udzielanych szlachcie obcego 
pochodzenia—  w czasach Zygmunta Starego byli to najczęściej Włosi161. W tych 
herbach łączono godło herbu obcego z przedmiotami herbu państwowego (królew
skiego?) lub ze znakami o symbolice królewskiej (Orzeł Biały ukoronowany, Orzeł 
Biały z monogramem „S” na piersiach, połuorzeł biały ukoronowany, połuorzeł biały, 
połuorzeł biały ukoronowany z mieczem w szponie). W  ten sposób powstało pięć 
herbów: Fanelli, Carmignano, Carducci, Charis, Tragurio. W herbie Fanelli nadwy
rężona została średniowieczna zasada specjalnej czci dla herbu państwowego 
(królewskiego) — znalazł się on bowiem w godle herbu szlacheckiego w pełnej 
postaci162. W  herbie Ferdinando podobną funkcję, spełnianą wcześniej przez przed
mioty godła herbu państwa (króla)163, pełnią przedmioty herbu Pogonia.

155 Przyp. 56.
156 Przyp. 40.
157 a) z nobilitacji z 11 maja 1511 r.—  MK 25, k. 48; MRPS IV, z. 1, s. 68, nr 1154; F. P i e k o s i ń s k i ,  
Rycerstwo I, s. 271, nr 36; Album nobilium, s. 43-44, nr 68; b) z nobilitacji z 9 marca 1518 —  MK 30, k. 
207; MRPS IV, z. 1, s. 159, nr 2753; Album  nobilium, s. 65-66, nr 100.
158 MK 55, к. 11 lv; MRPS IV, z. 3, s. 96, nr 19238; Album  nobilium, s. 103-104, nr 157.
159 R. K i e r s n o w s k i ,  Godła Jagiellońskie, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. XXXII, 1988, s. 14.
160 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa, s. 42.
161 Fakt, że byli to prawie wyłącznie Włosi pełniący różne funkcje przy dworze królewskim zdaje się 
świadczyć, iż sięgali oni po nobilitacje jako nieposesjonaci.
162 ... in parte dextra superiori aquila albi coloris in capite coronam aurei similiter coloris in campo rubeo... 
(przyp. 43).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Heraldyka nobilitacji Zygmunta Starego 83

Zakładając wiarygodność informacji Niesieckiego, że w  herbie Tryumf (według 
Niesieckiego Creitz) do godła pochodzenia obcego dodano godło polskiego szlachec
kiego herbu Wadwicz (por. przyp. 14), otrzymalibyśmy inną metodę kreowania 
nowego herbu.

Okoliczności pojawienia się herbu Valentino, zwłaszcza w kontekście niezacho
wania się dokumentu nobilitacyjnego, nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, 
czy jest to jedyny przypadek zatwierdzenia obcego szlachectwa bez dodania do 
dawnego godła (łapa sępa) .motywu polskiego”163 164.

Nowe herby powstawały też w wyniku nadania nowej nazwy herbowi, którego przedmioty 
heraldyczne odpowiadały godłu herbu już istniejącego. W  herbach Michnowicz i Kita 
podkowa z zaćwieczonym na jej barku krzyżem kawalerskim to przedmioty herbu Pobóg.

Udział kancelarii królewskiej w  kreowaniu herbów mógł też polegać na tworzeniu 
godeł zupełnie nowych. Wydaje się, że miało to miejsce w przypadku herbów: Brzeżec- 
ki, Altexwange, Goydomowic, Dubrowski, Kerl, Brant i Fuks. W dwóch pierwszych 
widoczna jest symbolika nawiązująca do genezy herbów, przejawiająca się w  użyciu 
motywów królewskich”: berła w  Brzeżeckim oraz monogram ,5” w Altexwange. Z kolei 
o dwóch ostatnich można powiedzieć, że są to tzw. herby mówiące, tj. ich godła 
nawiązują do nazwisk nobilitowanych osób. W pozostałych widoczne są wpływy przed
miotów heraldycznych herbów już używanych.

Oprócz wniosków dotyczących genezy herbów, systematyka przedmiotów heraldycz
nych stanowi interesujące pole obserwacji treści kulturowych heraldyki.

W  czasach Zygmunta Starego heraldyka najchętniej sięga po wyobrażenia przedmio
tów z otaczającej człowieka realnej rzeczywistości. Niewątpliwie silny wpływ na to 
miało powtarzanie form heraldyki średniowiecznej, szczególnie w wyniku adopcji. 
W  konsekwencji dominujące są wpływy świata przyrody żywej i przedmioty powstałe 
w  wyniku jej przetwarzania, tj. produkty materialnej kultury człowieka. Takie przed
mioty stanowią ponad 85% ich ogólnej liczby. Szczególnie chętnie sięgano po wyobra
żenia zwierząt, roślin oraz elementów uzbrojenia. W większości reprezentują one świat 
kultury właściwy realiom rodzimym, co więcej, ściśle związany ze sposobem życia, 
zajęciami i obyczajami stanu szlacheckiego. Dzięki nobilitacjom, przede wszystkim 
cudzoziemców, pojawiają się w polskiej heraldyce przedmioty dotychczas jej obce, np. 
palma, drzewo pomarańczowe. Bardzo oszczędnie zaś stosuje się zaszczytne figury 
geometryczne, ich pochodne oraz mobilia.

Zestawienie ilościowe tych danych zawiera poniższa tabela.

Lp. Przedmioty heraldyczne Liczba %
1 zaszczytne figury geometryczne 5 5,5
2 figury pochodne od zaszczytnych figur geometrycznych 3 3,2
3 mobilia 1 1,1
4 figury 49 54,0
5 wytwory człowieka 30 33,0
6 różne znaki 2 2,2

Innym istotnym zagadnieniem heraldyki jest problem jej funkcji komunikacyj
nych. Herb średniowieczny, ze względu na swą pierwotną, rozpoznawczą funkcję 
cechował daleko posunięty schematyzm i prostota165. Widoczne jest to w stosowa
niu ograniczonej liczby barw heraldycznych oraz rysunku godła, które składało się

(przyp. 43).
163 Używanie terminu „herb państwowy (królewski)” wynika ze stanu badań nad herbem państwowym.
164 Przyp. 76.
165 S. K. K u c z y ń s k i ,  Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako  
znaku, [w:l Problemy nauk pomocniczych historii, t. II, Katowice 1973, s. 32.
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zwykle z jednego lub dwu, niekiedy z trzech przedmiotów heraldycznych. Zjawisko to 
znajduje kontynuację w herbach z adopcji. Można jednak zaobserwować odchodzenie 
od zasad wynikających z pierwotnych funkcji herbu i przechodzenie ku natrualizacji 
godła. Pierwszy raz nastąpiło to w herbie Starykoń z 1507 r. Koń oprócz naściółki 
występującej w  średniowieczu zaopatrzony został także w  uzdę166. Nie zawsze zjawi
sko naturalizacji godła znajduje odzwierciedlenie w  jego opisie z dokumentu. Przy
kładem jest herb Jeleń z 1515 r., w  którym występuje jeleń wyskakujący zza zastawy 
(...cervum coloris naturalis cuius medietas consurgit et ex sepe apparet). Dopiero rysunek 
herbu z księgi wpisów Metryki Koronnej pozwala na pełniejszą interpretację owej 
„zastawy”. Jest nią płot zbudowany z pięciu kołków splecionych gałązkami wikliny167. 
Naturalizacji poddane jest też godło Pogoni vel Boże Zdarz i Boże Zdarz — opis 
informuje bowiem, że miecz ocieka krwią168. Podobnie jest w Ferberze, gdzie dzicze 
głowy na odcięciach od karków są zakrwawione oraz w  Lichtfusie, w  którym pysk 
i nozdrza niedźwiedzia mają być czerwone169.

Heraldyka tego okresu przynosić zaczyna herby zdecydowanie odbiegające od 
zasad średniowiecznych wskutek znacznego rozbudowania rysunku godła. W  her
bie Gutteter zbudowane jest ono z dziewięciu przedmiotów heraldycznych. Świad
czy to o przemianach zachodzących w funkcji herbu. Zatraca on pierwotną funkcję 
rozpoznawczą a jego schematyzm może zmienić się w  pełni zorganizowane i rozbu
dowane wyobrażenie ikonograficzne — w obraz. Stworzy to przesłanki do później
szej narracji herbów, choć tego elementu można się dopatrywać w tzw. herbach 
mówiących, gdy godło jest wynikiem ikonograficznej interpretacji nazwiska. Są to 
zjawiska nowe, dotąd nieznane polskiej heraldyce. Przemiany treści komunikatu 
zawartego w herbie zapoczątkowały dwa zjawiska. Z jednej strony pojawiają się 
tendencje naturalizowania godeł średniowiecznych, z drugiej, powstają herby nowe 
dążące ku alegorii. Do takich herbów dodać należy Carmingnano i zwłaszcza 
Tragurio i Fanelli, które mają po osiem przedmiotów w  godle.

Tarcza

Tarcza heraldyczna wywodzi się z tarczy bojowej, będącej elementem obronnym 
zbroi rycerskiej. W  opisach herbów z nobilitacji Zygmunta Starego używane są termi
ny: „tarcza” i „pole”. Pierwszy powinien dotyczyć formy (kształtów) tarczy heraldycznej, 
drugi jej barwnej powierzchni, na której umieszczone jest godło.

W  blazonowaniu herbów mamy jednak do czynienia z wymiennym stosowaniem 
obu określeń, często ze sobą utożsamianych (in scuto seu campo, in campo seu scuto, 
in clypeo seu campo, in campo seu clipeo). Tylko raz, w  1540 r. zapisano: fulvus 
dimidiatus leo prioribus pedibus murum rubei coloris calcans, reliquo scuti spatio, quod 
campus dicitur, coeruleo colore tincto170. Polem tarczy nazwano tę jej część, która nie 
jest wypełniona przez godło.

Nobilitacje przynoszą szereg herbów, w  których pole tarczy dzielone jest na dwie lub 
trzy części. Podział pola tarczy następuje w  wyniku umieszczenia w nim figur „wyska
kujących” lub kilku przedmiotów heraldycznych oddzielanych od siebie liniami prostymi.

Wystąpiły następujące podziały pola tarczy:
— dwudzielne w  pas — Carmignano, Jeleń, Gize, Brzeżecki, Altexwange, Prawdzie;
— dwudzielne w  pas z trzema blankami — Abstagen, Gutteter;
— trójdzielne, od lewej w pas — Tragurio;
— trójdzielne, od czoła w słup — Franelli;
— trójdzielne, od lewej w słup — Tryumf.

166 ...equus nigra cingula praecinctus, absque freno cum cauda extensa... (przyp. 50).
167 MK ks. 30, k. 34v.
168 Przyp. 46, 47.
169 Przyp. 61, 62.
170 Przyp. 59.
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Pierwsze informacje o kształtach tarczy pochodzą z 1515 r. W  rysunkach Ferbera, 
Odrowąża i Jelenia występuje tarcza o prostej krawędzi od czoła, zaokrąglonej pod
stawie i prostych pobocznicach, z których prawa od czoła ma wręb. Tego typu tarcza 
nazywana jest tarczą turniejową. Określenie kształtu tarczy w opisie wystąpiło tylko 
raz i potwierdza informacje ikonografii: (clypeus tomeamentalis) — Lewart171.

Wpływy sztuki renesansowej widoczne są też w  umieszczaniu tarczy w kartuszu. 
Wprowadzenie tego elementu do opisu komplikuje niekiedy jego interpretację172. 
Dla nazwania kartusza używa się bowiem wymiennie słów campus i clypeus, —  
czyli takich jak  w  przypadku tarczy. W  konsekwencji, np. ciołek umieszczony jest 
in scuto flaveo et campo aureo seu glauco173.

Zjawisko to nie przybrało jednak szerszych rozmiarów, wystąpiło w  ośmiu herbach174.

Barwy

Herb malowany jest barwami heraldycznymi, czyli tynkturami. Zalicza się do nich 
barwę czerwoną, błękitną, czarną, zieloną oraz metale: złoto i srebro, oddawane 
nierzadko w  praktyce przez barwę żółtą i białą. Stosowanie barw kontrastujących ze 
sobą, o silnym natężeniu, wynika z pierwotnych funkcji herbu175. Konsekwencją tego 
były także dwie reguły: unikania stosowania dowolnych zestawień barw (zasada 
alternacji) oraz ograniczanie ich ilości176. Prawidłowości te odnoszą się zwłaszcza do 
heraldyki zachodniej, gdzie zagadnienie to było konsekwentniej rozwiązane177.

Terminologia, jaką posługuje się kancelaria królewska w czasach Zygmunta Starego 
dla określania barw jest następująca:

— barwa czerwona: rubeus, rubens, robor, czerwonyj, rubedus oraz rubeus ас 
sangguineus i subrubedus w odniesieniu do czerwieni krwi;

— barwa błękitna: flaveus, flaveus seu celestinus, coelestinus seuflaveus, coelesti- 
nus, celestinus, celestinus seu lazurinus, celestinus aut lazureus, lazureus seu coele
stinus, lazureus, lazurinus, lasureus vel caeruleus, glaucus;

— barwa czarna: niger
— barwa zielona: viridus
— złoto (barwa żółta): aureus, aureus seu glaucus, glaucus, inauratus, caesaeratus, 

deaureatus, auratus seufidvus, fulvus, aureus sive corceus, flaveus, luteus, cae-, ce-, 
coeruleus, aureus seu flaves;

— srebro (barwa biała): argenteus, albus argenteus, albus sive argenteus, albus, 
albus sive candidus, candidus.

Oprócz tego stosowane są też barwy nieheraldyczne, naturalne, np. cervum coloris 
naturalis — Jeleń, quercus naturalem colorem — Dąb178. Zjawisko naturalizaeji barwy 
godła zdają się poświadczać i inne opisy: fulvus leopardus, equus candidus, co należy 
interpretować jako Jeopard płowy” i „koń siwy”.

W  odróżnieniu od barwy godła, gdzie stosuje się także barwę naturalną, pole tarczy 
barwi się wyłącznie barwami czystymi. Najchętniej czerwienią — 36 razy, następnie: 
błękitem — 20 гагу, srebrem — 12, złotem — 8, czernią — 3, zielenią — 1 raz. 
W  barwieniu pola tarczy dominują zdecydowanie barwy czerwona i błękitna, po które 
sięgano w  2/3 herbów. Barwy te dają dobre zestawienie kontrastowe w połączeniu 
z innymi barwami.

Wśród połączeń barw, na następujące barwy pola tarczy kładzie się najczęściej:

171 Przyp. 55.
172 Brak bowiem we wszystkich przypadkach przekazu ikonograficznego.
173 Ciołek z 1509 r. (przyp. 53).
174 Trzy herby Ciołek (przyp. j. w.), Korab z 1511 r. (przyp. 140), Junosza z 1525 r. (przyp. 52), Topór 
z 1513 r. (przyp. 122), Półkozic (przyp. 122), Gryf (przyp. 114).
175 S. M i k u c k i ,  op. cit., s. 199.
176 Ibidem.
177 Ibidem.
178 Przyp. 83.
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— czerwona — srebro (w 36 polach 19 razy samodzielnie oraz pięciokrotnie w połą
czeniu z inną barwą), rzadziej złoto (4 razy samodzielnie oraz czterokrotnie w połącze
niu z innymi barwami) nigdy zaś błękit;

— błękitna— złoto i srebro po 8 razy samodzielnie oraz dwukrotnie w połączeniu ze sobą;
— srebro — czerwoną i złotą, tak w  10-ciu na 12 herbów;
— złoto — duża dowolność barw przedmiotów heraldycznych łącznie z użyciem srebra.
Heraldyka średniowieczna dąży do używania jak najmniejszej liczby barw w herbie.

W  Polsce w  pierwszej połowie XVI w., w  ślad za rozbudowaniem rysunku godła rozpo
czyna się zwiększanie liczby barw herbu. Wielobarwne godła (trzy i więcej barw) charak
terystyczne są w  herbach nowych. Zasada altemacji, choć wyraźnie dominuje, nie jest 
przestrzegana. Potwierdza się wniosek S. Mikuckiego, że najczęściej stosowano połącze
nie barwy czerwonej ze srebrem, choć wydaje się, że niekoniecznie przyczyna tego tkwi 
w oddziaływaniu herbu państwowego (królewskiego) na heraldykę szlachecką.

Orzeł biały, częsty motyw herbów z nobilitacji, umieszczany jest w polu czerwonym 
z wyjątkiem herbu Fanelli, w  którym występuje w polu błękitnym.

Klejnot

Kolejnym elementem herbu jest klejnot, którego geneza związana jest z obyczajem 
turniejowym. W  Polsce, wobec jego rzadkiego występowania179, nie odgrywał tak istotnej 
roli jak na zachodzie Europy. Tym samym należał do niestabilnych elementów herbu180.

W nobilitacjach Zygmunta Starego występuje w 38 herbach (44%). Po raz pierwszy 
pojawił się w r. 1515 i to od razu w  pięciu herbach: Ferber, Jeleń, Godziemba, Krupek, 
Odrowąż. Począwszy od tego czasu ponad połowa herbów otrzymała klejnot. Umie
szczany jest on na hełmie, choć nie jest to nieodzowne. W  herbie Jelita umieszczono 
go w  koronie położonej bezpośrednio na tarczy181.

Wyróżniamy pięć grup klejnotów182.
1. Najliczniejszą stanowią klejnoty tautologiczne, które są powtórzeniem przedmiotu 

(przedmiotów) z pola tarczy w formie identycznej lub zmodyfikowanej. Należy do niej 
15 klejnotów:

a) jeleń wyskakujący — Jeleń, topór — Topór z 1518 r., lew wyskakujący — Gize, 
prawica zbrojna — Pogonia vel Boże Zdarz i Boże Zdarz, litera ,3” — Altexwange, 
leopard wspięty — Lewart, dwie trąby myśliwskie — Trzy Trąby, dąb — Dąb, mąż 
zbrojny — Gutteter, dwie trąby z liliami — Kizlinek, orzeł z rozpostartymi skrzydłami 
na których lilie — Czarzyna;

b) lew wyskakujący (w polu tarczy głowa lwa) — Płomienie i Zadora, gryf wyskaku
jący (w polu tarczy gryf kroczący) — Gryf.

2. Dziesięć klejnotów należy do grupy klejnotów tautologicznych z dodatkami: lilia 
+ dwie trąby myśliwskie — Krupek, głowa dzika + dwa skr2ydła orle — Ferber, sosna 
+ semiur — Godziemba, rogacina z zawiasą kotłową + kita piór pawich — trzy 
Odrowąże (oprócz z r. 1540), niedźwiedź wyskakujący (w polu tarczy głowa) + wieniec 
dębowy — Lichtfus, gwiazda + dwa skrzydła orle — Cypser, orzeł dwugłowy (w polu 
tarczy jednogłowy orłek wyskakujący) + wstęga — Sulima, toczenica z gałęzią lipy 
w środku + dwa skrzydła — Schyling.

3. Klejnot związany z nazwą herbu występuje w dwóch herbach Jelita — kozioł 
wyskakujący rogaty. Nawiązuje on do innej nazwy herbu — Koźlarogi.

4. O dziewięciu klejnotach można powiedzieć, że ich geneza sięga szeroko rozumia
nego obyczaju rycerskiego (szlacheckiego). Hełmy zwieńczano kitami pawich piór:

179 Ostatnio na ten temat S. K. K u cz yń sk i ,  Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce, [w:] Biedni 
i bogaci Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 295-306.
180 J. S zym ań sk i ,  Nauki pomocnicze, s. 688.
181 Przyp. 123.
182 Systematyka klejnotów na podstawie propozycji J. S z y m a ń s k i e g o ,  Herbarz średniowiecznego 
rycerstwa, s. 50-60. Uzupełnia ją grupa klejnotów nawiązujących do nobilitacji.
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Awdaniec z 1518 r. i Janina, piórami orlimi — Pogonia Zdarzbóg (trzy pióra). W herbie 
Strażnicki umieszczono skrzydło ptaka, w Kerlu dwie trąby myśliwskie, w  Ogończyku 
z 1531 i 1543 r. dwie ręce ubrane oraz drzewo dębowe o jednej części korony bezlistnej 
w  Dołędze. Do szlacheckiego obyczaju nawiązuje kołpak z herbu Abstagen. W  kołpa
kach „panowie polscy i koło rycerskie na obradach sejmowych siedzieli... szyto je  
z drogiego aksamitu i okładano sobolami i drogimi futrami”183.

5. W  klejnotach nawiązujących do okoliczności powstania herbu, tj. nobilitacji znalazły 
się: korona i sfera w herbie Brzeżeckim oraz półpostać Tatara z włócznią w  herbie Vocken.

Hełm

Hełm umieszczany na górnej krawędzi tarczy stanowi ważny element herbu jeśli ozdo
biony jest klejnotem. W  Pogoni z 1515 r. i Michnowiczu z r. 1516, tj. w  okresie na który 
przypada początek kształtowania się zwyczaju umieszczania w herbach z nobilitacji klej
notu, wystąpiły hełmy bez klejnotu, nieheraldyczne. Przywileje nóbilitacyjne przynoszą 
kilka określeń nazwy hełmu. Najczęściej jest to hełm {galea), ale także hełm turniejowy 
{galea torneamentalis, -tornatilis, -tomeamenti, -thomacea), hełm zwykły {galea simplex), 
tradycyjny {galea de more), rycerski {galea equestris), zamknięty {galea occlusa, -clausa).

Choć wiek XVI rozpoczął regres zbroi bojowej, pod względem kształtów hełmu jest 
on nadzwyczaj bogaty. Przeważały jednak dwa typy hełmów: turniejowy (dziobowy), 
który genezą sięga jeszcze wieku XV oraz hełm zamknięty typu maksymiliańskiego184. 
Dla hełmów z herbów Jeleń, Ferber i Odrowąż z 1515 r. istnieje możliwość skonfron
towania opisu z rysunkiem. W  dwóch pierwszych występuje hełm turniejowy dziobo
wy, w trzecim (żony Ferbera) prętowy. W omawianym okresie stosowany jest hełm 
barwy naturalnej, raz tylko, w  Sulimie znalazł się hełm złoty.

W  10 herbach (Odrowąż z 1515 r., Jeleń, Brzeżecki, Pogonia vel Boże Zdarz, Odro
wąż z 1525 i 1526 r., Kerl, Cypser, Jelita z 1543 i 1547 r.) na hełmie położona jest 
korona królewska (corona, corona regia, corona inaurata, corona aurea). W  Odrowążu 
z 1525 r. pod koroną znajduje się zawój (caessis), rodzaj skórzanej podkładki. Zawój 
umieszczony jest też między hełmem a kołpakiem w herbie Abstagen.

Labry
W  heraldyce zachodnioeuropejskiej elementem często towarzyszącym hełmowi są 

labiy. Trafiły one do niej ze stroju rycerskiego, a ich zadaniem było ochranianie głowy 
rycerza przed nagrzewaniem hełmu przez promienie słoneczne185. Do heraldyki nobi
litacji polskich trafiły one wraz z pojawieniem się klejnotu, choć w wielu przypadkach 
obywał się on bez nich. Według ówczesnego języka blazonowania labry to: fascia, 
lacinia, flammeola sive fascia, lovis singulae seu fascia, velamen, lacinia seu induinia, 
ligamerta, wapenrok. Zarówno rysunki labrów jak i nieliczne określenia kształtów 
w opisie (in similitudinem floris, fluctuantibus) świadczą, że labry w  tym czasie przy
bierają bujne kształty, zbliżając się do naturalistycznych, akantoidalnych zdobień 
znanych np. z iluminatorstwa czeskiej szkoły malarskiej z XV w. (Jeleń).

Sposób barwienia labrów polega najczęściej na położeniu barwy pola tarczy na ich 
wierzch, zaś godła na spód (tj. na podbicie). Zasada ta łamie się w herbach z dzielonym 
polem tarczy. Rezygnuje się wtedy z barwy godła, uwzględniając barwy pól tarczy. 
Ponadto labry mogą być barwione trzema barwami186 (Pogonia vel Boże Zdarz) lub 
jedną (Gry).

Klejnot, hełm i labry są elementami herbu, bez których początkowo heraldyka 
nobilitacji obywa się całkowicie. Po 1515 r. odgrywają one coraz ważniejszą rolę, lecz 
nie stały się elementami koniecznymi o ustabilizowanych i jednoznacznych zasadach

183 S. C J rg e l b r a n d ,  op. cit., t. V, s. 176.
184 Z. Ż y g u l s k l  jun., Brońjako dzieło sztuki, Kraków 1969, s. 27.
185 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa, s. 61.
186 ... rubro, nigro et glauco permixtae...
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stosowania. Największą uwagę przywiązuje się do klejnotu, który zwykle nawiązuje do 
godła (tautologiczny i tautologiczny z dodatkami — 95%). Pojawia się też klejnot 
symboliką swą nawiązujący do osoby króla. Zjawisko to rozszerzyć można na herby 
z klejnotami tautologicznymi, do których wprowadza się „dodatki” w  postaci orlich 
piór i skrzydeł. Poddając się wpływom zachodnioeuropejskim heraldyka polska od- 
działywuje na herby cudzoziemskie, pozbawiając niektóre klejnotów (Fanelli, Tragu- 
rio). Heraldyka nobilitacji czasów Zygmunta Starego, tkwiąc jeszcze silnie w heraldyce 
średniowiecznej, przechodzi przez okres przemian i niestabilności ustrojowych.

Poczynając od drugiego dziesięciolecia XVI w. pojawia się klejnot, którego zakres 
występowania poszerza się w  miarę upływu czasu. Towarzyszy mu hełm oraz labry 
o niewyjaśnionych do końca zasadach barwienia. Sam klejnot w niektórych herbach 
nawiązuje do treści nieznanych wcześniej, tj. do okoliczności nobilitacji. Dotyczy to 
także godeł oraz barw (np. Altexwange). Herbów z nowymi przedmiotami heraldyczny
mi jest niewiele, lecz to one właśnie powodują pojawianie się cech wcześniej niezna
nych i w  heraldyce polskiej nie występujących. Uderzające jest w  nich przede wszyst
kim bogactwo przedstawienia ikonograficznego, tj. rozbudowa rysunku godła, które 
w odróżnieniu od herbu średniowiecznego przekształca je w obrazy, alegorie. Dzięki 
adopcjom zachowana zostaje jednak specyfika polskiej heraldyki rycerskiej polegająca 
na silnym związku symboliki heraldycznej z codziennym bytowaniem szlachty, z po
lowaniem i walką zbrojną oraz pracą w gospodarstwie i przyrodą. Do cech rodzimych 
należy też chyba zaliczyć możliwość obchodzenia się herbu bez klejnotu i niewielką 
liczbę zaszczytnych figur geometrycznych. Z drugiej strony, zwłaszcza w  wyniku two
rzenia herbów dla cudzoziemców, rośnie liczba herbów z dzielonym polem tarczy.

Inspirację dla dalszego rozwoju znalazła heraldyka przede wszystkim w samej sobie, 
choć jej dotychczasowy dorobek wywodzący się ze średniowiecza systematycznie 
przekształcała. Wynikało to z generalnych przemian zachodzących w funkcjach herbu 
oraz, dzięki nobilitacjom cudzoziemców i zatwierdzeniom nobilitacji cesarskich przede 
wszystkim, wpływom heraldyki zachodnioeuropejskiej.
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Maciej Dariusz Kossowski

Symbolika herbu Janina Jana III Sobieskiego w kontekście 
sytuacji polityczno-społecznej Rzeczypospolitej 

II połowy XVII wieku

Sztuka czasów Jana III prezentuje treści specyficzne, wyrażające potrzeby chwili 
i to w sposób, w który idee definiowały dopiero formę. W dużej mierze wpływ na 
to miała zarówno osobowość króla, przedstawiciela oświeconego sarmatyzmu, jak też 

specyfika kulturowa drugiej połowy XVII wieku w  Polsce. Wówczas to sztuki plasty
czne, wykorzystując bogatą barokową symbolikę, odegrały doniosłą rolę w polityce 
Jana III, w  której osoba monarchy uzyskać miała wymiar ponadludzki1. Aby osiągnąć 
ten cel wykorzystano także herb rodziny Sobieskich — Janinę.

Wygląd rodowego znaku wiernie oddaje pierwsze wydanie Herbów Rycerstwa Pol
skiego Bartosza Paprockiego z 1584 roku2 (ił. 1), jak również tegoż autora, o sześć lat 
wcześniejsze Gniazdo Cnoty3 (il. 2). W  sto lat później, za sprawą Jana III, pojawi się 
odmiana tego herbu, do dziś powszechna w  naszej świadomości, którą ugruntowała 
ikonografia królewska drugiej połowy XVII wieku. Jej przegląd, choć nie całościowy ze 
względu na niezwykle bogaty materiał, pozwoli poznać drogę jaką przebył rodowy znak 
króla i w jak różnych wariantach graficznych został użyty w sztuce.

Jan Sobieski, król-elekt i nadal hetman wielki koronny, swoją Janinę będącą,Polem 
w  polu”4 przestylizował w  tarczę, która pojawia się w  1676 r. na żetonach koronacyj
nych. Rewers żetonu5 przedstawia umieszczony centralnie i ukoronowany rodowy 
herb Sobieskiego unoszący się nad kwitnącym stepem, w  dali którego widoczne są trzy 
baszty warowni. Nie ma wątpliwości, że symbolizują one twierdzę chocimską. Wokół 
umieszczony został wymowny napis: CORONATUR QVIA PROTEXIT (Koronowana bo 
osłaniała). Główna strona żetonu przedstawia uwieńczonego laurem Sobieskiego 
w  zbroi karacenowej z ozdobnym maszkaronem na ramieniu (il. 3). Istnieje też drugi 
żeton (il. 4) o identycznym rewersie jak powyższy, lecz ze zmienioną stroną główną, na 
której król-elekt przedstawiony został w paludamentum, okrywającym antykizowaną 
zbroję łuskową6. W podobnej konwencji utrzymany jest rewers złotego medalu 
z 1676 r.7 Napis jest taki jak na żetonie koronacyjnym, zmieniono tylko Janinę (ił. 5), 
która w tej formie zaczyna pojawiać się coraz częściej, stając się jednocześnie nowym

1 Temat ten został przedstawiony przez autora w jego pracy magisterskiej pt. Tradycja antyku w  apoteozie 
i gloryfikacji Jana III Sobieskiego na podstawie ikonografii i dekoracji architektonicznej pałacu wilanowskiego 
u schyłku XVII wieku, Warszawa 1991, maszynopis.
2 B .Pap rock i ,  Herby Rycerstwa Polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone, Kraków 1584, s. 245.
3 B .Pap rock i ,  Gniazdo Cnoty, skąd herby Rycerstwa dawnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego у inszych Państw do tego Królestwa należą
cych, Książąt у Panów początek swoy małą, Kraków 1578, s. 81.
4 B. Paprock i ,  Herby Rycerstwa, s. 244.
5 MNW, nr inw. 16392 NPOMN, żeton srebrny ф 27 mm.
6 MNW, nr inw. 16390 NPOMN, żeton srebrny z 1676 r. Por. E. hr. Raczyński ,  Gabinet Medalów Polskich 
oraz tych które się dziejów Polski tyczą, począwszy od czasów najdawniejszych aż do końca panowania Jana 
III (1513-1696), t. II, Berlin 1845, poz. 194.
7 MNW, nr inw. 4667 NPOMN, b.r. [1676 (być może jest późniejszy)], medal złoty ф 40 mm, wagi 24,15 g. 
Legenda na awersie: IOAN • III • D • G • REX POL • M • D • L • RUS • PRUS; nr rewersie: CORONATVR 
QVIA PROTEXIT. Por. E. Raczyńsk i ,  op. cit., poz. 193.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



90 Maciej Dariusz Kossowski

1. Janina -  herb rodziny 
Sobieskich z pierwszego wydania 

Herbów Rycerstwa Polskiego 
Bartosza Paprockiego z 1584 r.

przestylizowanym herbem króla. Porównując herby z rewersu żetonu koronacyjnego 
1 ze złotego medalu dostrzec można wyraźną różnicę. Pierwszy herb jest niewątpliwie 
symboliczną tarczą, o czym świadczy napis otokowy oraz widoczne na jej obrzeżu nity.

Jednocześnie nosi nadal wcześniejsze znamiona heral
dyczne. Herb rodziny Sobieskich przedstawiał bowiem 
tarczę brunatną w polu czerwonym, co opisuje Paprocki 
w Gnieździe Cnoty8 i w Herbach: „O klejnocie Starodaw
nym Polskim Janina/alias ut vulgo dicitur/Pole w polu/ 
który ma być Tarcz Brunatna w polu Czerwonem”9. Ten 
motyw widoczny jest poprzez umieszczenie w  więk
szym polu konturów pola mniejszego oraz wypełnienie 
tła mniejszego pola kropkami oznaczającymi zastoso
wanie szrafłrunku w  celu odróżnienia barw. Zmato
wienie tła kropeczkami jest tu bardzo wyraźne, choć 
trzeba zauważyć, że układają się one w  linie skośne. 
Dlatego też trudno jednoznacznie sprecyzować tynktu- 
rę. Może być ona zarówno fioletowa (linie skośne), jak 
też złota (kropkowanie). Ta ostatnia barwa pojawi się 
później wielkorotnie w  herbie Jana III. Istotne jest, że 
oba pola są wyraźnie odróżnione.

Natomiast drugi herb, reprezentowany przez re
wers złotego medalu, jest wizerunkiem wyłącznie tar
czy, która aby nie było wątpliwości, przedstawiona zo
stała w  nieznacznym profilu przez co stała się bardziej 
plastyczna, z uwidocznioną krzywizną i fragmentem 
części wewnętrznej. Nie jest to już „Pole w  polu”, czy też 
„Tarcza w tarczy”, lecz sama tarcza, co dodatkowo na 
tym medalu zostało podkreślone typowym dla tarcz 
okuciem obrzeża z zaznaczonymi czterema nitami. Te 
ostatnie początkowo mogły symbolizować całą rodzinę 
królewską, później zaś oznaczały czterech synów Jana III. 
Ten, zdawać by się mogło, drobny akcent plastyczny 
świadczył, że nowy herb nie pozostanie godłem osobo
wym, lecz będzie znakiem dziedzicznym. Taka była za
pewne wola króla, skoro kilkanaście lat później, około 
1690 r., Janina jako tarcza znalazła się w  ręku królewi
cza Aleksandra na jego portrecie pędzla Jerzego Eleutera 
Siemiginowskiego10 (il. 6). To właśnie dynastyczna ini- 
cj atywa króla miała wpływ na zamówienie tego obrazu11.

Na obu medalach zastosowana trafnie gra symboli 
doskonale spełniała swoje cele. To przecież nie tylko 

sława wojenna utorowała Sobieskiemu drogę do tronu, ale także znaczą rolę odegrał 
tu swego rodzaju pacyfizm szlachecki i właściwe wyczucie, że hetman wojny z Turcją 
nie pragnie, zabiegać o nią nie będzie, a w razie konieczności stanie w  obronie Rzeczy
pospolitej. Tarcza Janina miała podkreślać z jednej strony to powszechne mniemanie, 
które najpełniej uwidoczniło się na polu elekcyjnym na Woli, z drugiej zaś świadczyć, 
że hetman na koronę zasłużył i uzyskał ją  dzięki osobistemu poświęceniu, a więc 
w sposób odmienny od swego poprzednika na tronie — Michała Koiybuta. Nowy

2. Ilustracja herbu Janina 
w Gnieździe Cnoty B. Paprockiego 

z 1578 r.

8 B. P a p r o c k i ,  Gniazdo Cnoty, s. 81.
9 B. P a p r o c k i ,  Herby Rycerstwa, s. 244.
10 M. K a r p o w i c z ,  Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku, Wrocław 1974, s. 122, il. 22 
(Muzeum w  Wilanowie, nr inw. 1122, ol. pł.: 134 x 96 cm).
11 Ibidem, s. 123.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Symbolika herbu Janina Jana III Sobieskiego... 91

symbol, który miał wkrótce licznie rozpowszechnić się w sztuce, podkreślał zaraz po 
elekcji słuszność wyboru braci szlachty.

Zwycięzca spod Chocimia, przedstawiając swój herb jako tarczę, dbał zarówno o 
uwiecznienie własnego imienia i sławy, jak też konsekwentnie realizował w  sztuce 
program polityczny zmierzający do wzmocnienia władzy królewskiej. Przyczyną nie 
było jednak dążenie Jana III do uznania równości tronu z dynastami dziedzicz
nymi, choć Ludwik XIV nigdy nie 
uważał króla polskiego za równe
go sobie, systematycznie odma
wiając mu tytułu Majeste, tylko 
dlatego, że był królem elekcyjnym.
Usiłowanie podniesienia prestiżu 
korony było natury wewnętrznej.

Sobieski był świadkiem tragedii 
pod Mątwami w 1666 roku. Pamiętał 
elekcję króla Michała, burzliwe 
sejmiki 1670 roku, konfederację 
w obozie pod Gołębiem zawiązaną 
przeciwko współrodokom podczas 
wojny z Turkami i to zaledwie 
w  cztery dni po zakończonej sukce
sem wyprawie na czambuły. Wkrót
ce też Michał Pac ponowić miał włas
ną dezercję odchodząc z wojskiem 
litewskim znad Dniestru. Liczna 
opozycja magancka i ciągle wroga 
Litwa, najpierw Pacowska a później 
Sapieżyńska, dopełniały ten za
trważający obraz Rzeczypospolitej.

Oprócz przyczyn politycznych ist
niały równie istotne uwarunkowa
nia społeczne. Wiązały się one z rodzącą się legendą sarmacką, która była objawem 
budzenia się poczucia narodowego i chęci znalezienia sobie godnego miejsca wśród 
narodów Europy. Ten powszechny trend wykorzystany został zwłaszcza przez magnaterię 
dążącą do ograniczenia władzy królewskiej. Jan III nie mógł pozostawić tego faktu 
obojętnie. Sięgnął więc do tej samej tradycji co jego polityczni adwersarze. Przyczyny 
polityczne dążenia do wzmocnienia władzy królewskiej są dobrze znane, o społecznych 
jakby się zapomina. Warto w tym miejscu spojrzeć na nie szerzej.

Już w  poprzednim stuleciu nawiązano do tradycji antycznej. Nie był to tylko model 
wykształcenia oparty na łacinie i kilku ulubionych pisarzach starożytnych, ale także 
świadomość każąca widzieć w  Rzeczypospolitej kontynuatorkę republikańskiego Rzy
mu, a w  polskiej szlachcie spadkobierców cnót obywatelskich Rzymian12. Dumna szlach
ta o silnym poczuciu własnej godności i światowego obywatelstwa, owi „Rzymianie 
znad Wisły” z dumą mawiali Civis Romanus sum, uznając Rzeczpospolitą za najdosko
nalszą formę rządów13. Jeszcze na początku XVII stulecia silne było przekonanie 
o wiernym naśladownictwie we własnym państwie podstaw republiki rzymskiej. Rósł 
też kult postaci mających antytyrański walor — Brutusa, Katona, Cyncynata. Jednak 
już za Sobieskiego w  antycznym Rzymie zaczęto widzieć nie najbliższy wzór ustrojowy, 
ale początek Rzeczypospolitej, skoro rodziny magnackie w  opinii ogółu pochodziły 
wprost od Rzymian. Rosnąca w  siłę magnateria chcąc podkreślić starożytność rodu

3. Awers i rewers żetonu koronacyjnego Jana Sobieskiego z 1676 r.

4. Awers i rewers żetonu koronacyjnego Jana Sobieskiego z 1676 r.

12 J. S. B y  s t roń ,  Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (wiek XVI-XVIII), t. I, Warszawa 1994, s. 97.
13 Ibidem, s. 98.
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sięgała za czasów Jana III do wzorców okresu imperium, a nie republiki, do której 
odwoływali się Jan Zamoyski i Jerzy Ossoliński14.

Nawiązanie do tradycji rzymskiej sięga średniowiecza, gdyż pamięć dawnej jedności 
Zachodu nie znikła mimo powstania państw narodowych. Sytuacja w Polsce nie była

odosobniona. Bohaterskie dzieje 
Sarmatów, chwalonych przez pisa
rzy antyku za waleczność, znako
micie dogadzały ówczesnemu zapo
trzebowaniu. Rodowód Sarmatów 
wywodzono wprost od „Jadama” 
i spod wieży Babel, a język wypro
wadzano z greckiego15. Świadczyć 
to miało, że Polacy-Scytowie, jako 
najdawnie jszy  naród św iata, 
w prostej linii dziedziczą władzę 
polityczną nad całym światem. 
Myśl tę szeroko propagował pisarz, 

zakonnik, żołnierz i muzyk w jednej osobie, ks. Wojciech Dębołęcki, franciszkanin, 
kapelan lisowczyków, pisząc swój Wywód jedynowłasnego państwa świata16. Nie 
wszyscy oczywiście brali serio wywody Dębołęckiego, ale niewątpliwie były one rozwi
nięciem coraz to powszechniejszej opinii o starożytnym rodowodzie Polaków. Sięgnię
cie do antycznej genealogii wydaje się być czymś oczywistym, skoro w Rzeczypospolitej 
powszechne było przekonanie, że Bóg specjalnie opiekuje się Polską. To poczucie 
potęgi państwa, jego wielkości i niewyczerpalnych sił prowadziło do powstania idei 
samowystarczalności gospodarczej i kulturowej. Doktryna .narodu wybranego” po
wstała na gruncie poczucia narodowego i dumy z polskości już w  XVI wieku17. Zresztą 
coraz częściej sięgano do tekstów pisarzy antyku, co było tym łatwiejsze, że znajomość 
łaciny była powszechna. Jej ciągłe używanie, nawet przez drobną szlachtę, było 
objawem demonstrowania łacińskości i podkreślało związki z dorobkiem światowej 
kultury18. Stąd był już tylko krok do coraz częstszego mniemania o niezależności 
osobistej i całego stanu rycerskiego. W XVII w. utarło się przekonanie, że tylko szlach
ta jest pochodzenia sarmackiego, lecz i tu wkrótce nastąpiło zróżnicowanie. Magnate- 
ria zaczęła wywodzić swe pochodzenie od antycznych bogów i wodzów. Jan Dobrogost 
Krasiński wywodził ród od Valeriusa Corvinusa19, Radziwiłłowie od samego Palemona, 
legendarnego wodza rzymskiego oddziału mającego przybyć na Litwę za Nerona w 57 r. 
n. e., lub za Atylli w V wieku20, a Stanisław Herakliusz Lubomirski swój ród wywodził 
wprost od Janusa21. Najwłaściwszym przykładem jest tu postawa największego bodaj

14 Por. M. Karpowicz ,  Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku war
szawskim czasów Jana III, Warszawa 1986, zwłaszcza: Sarmatyzm, czyli antyk bohaterski, s. 145-156.
15 S. Cynarsk i ,  Sarmatyzm —  ideologia i styl życia, [w:] Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, 
kultura, pod red. J. Tazb i ra ,  Warszawa 1966, s. 220-223; T. C h rzan o w sk i ,  Wędrówki po Sarmacji 
europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Kraków 1988, s. 180.
16 W. Dębo łęck i ,  Wywód iedynowłasnego państwa świata, w którympokazuie X. Woyciech Debolecki 
z Konoiad Franciszkan, Doktor Theologiey S.a General Społeczności wykupowania Więźniów, że nastdrodaw- 
nieysze w Europie Królestwo Polskie, lubo Scythyckie: Sarno tylko na świećie, ma prawdziwe Successory 
Iadama, Setha у Iaphetcy w Pdnowdniu światu od Boga w Raiupostanowionym у że dla tego Polaki Sórmatdmi 
zowią. A  gwoli temu у to sie pokazuie, że Język Słowieński pierwotny iestnd świećie. Nie gań óż przeczytasz, 
Warszawa 1633.
17 J. S. By stroń, op. cit., t. II, s. 266.
18 Ibidem, 1.1, s. 98.
19 B. Paprock i ,  Herby Rycerstwa, s. 404: „Temu herbowi taki początek opowiadeją, iż ten kruk który na 
wierzchu podkowy, a corvinus Romanis profluxit, czego są własne testimonia, na starej rzymskiej monecie, 
że tego klejnotu dawno w Rzymie używały wielkie familie. Z tego domu Valerius Messala Corvinus za czasów 
Tyberiusza cesarza rzymskiego, Alpinos Pannoniosque populos superavit, dalmackie góry otworzył, sławy 
domu swego za Dunajem rozszerzył...”.
20 M. Z a c h a r a - W a w r z y ń c z y k ,  Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinów, „Zeszyty Historycz
ne Uniwersytetu Warszawskiego”, t. III, 1963, s. 6.
21 M. Karpowicz ,  Sztuka oświeconego sarmatyzmu, s. 150.

5. Zmieniona plastycznie Janina na rewersie złotego medalu 
wybitego w 1676 r. lub później.
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oponenta Jana III, hetmana polnego litewskiego Michała Paca. Choć spoczął on pod 
progiem wzniesionej przez siebie świątyni antokolskiej, umieścił jednak na jej fasadzie 
napis: REGINA PACIS FUNDA NOS IN PACE. Ta szczególna gra słów, zbieżna z nazwi
skiem fundatora, nad którą znajdowała się już tylko figura Matki Boskiej i krzyż, 
świadczyła dobitnie, że nad magnatami stał 
istotnie tylko Bóg.

Sobieski na obu żetonach koronacyj
nych i na złotym medalu z 1676 r. umie
ścił swoją Janinę pod koroną zamkniętą, 
zwieńczoną niewielkim jabłkiem z krzyży
kiem. Korona zam knięta spełniała tu 
szczególną rolę. Będąc symbolem idei im
perialnej w sensie zupełnej suwerenności 
tych królów europejskich, którzy nigdy nie 
uznawali nad sobą jakiejkolwiek zwierzch
ności, nawet cesarskiej22, stała się wido
mym znakiem podnoszącym prestiż same
go monarchy i jego rodu. Była przecież 
symbolem króla i Korony rozumianej jako 
Królestwo Polskie23. Musiał to być niewąt
pliwy znak dany nie tylko obcym, ale 
i swoim wynoszącym się ponad miarę. Za
stosowane symbole wyrażały bowiem po
wszechną sentencję: rex est imperator in 
regno suo. Już to oznaczało, że król zadba 
aby w Rzeczypospolitej nie było udzielnych 
państewek magnackich. Sądzić można, że 
u progu panowania Sobieski mógł mieć ta
ki zamiar, zwłaszcza wobec oligarchów li
tewskich. Taka wymowa symboliczna jest 
tym bardziej oczywista, jeśli zważyć, że So- 
biescy nie należeli do najznakomitszych ro
dów arystokratycznych Rzeczypospolitej.

Równie silną wymowę ideową ma kolejny medal, wybity również z okazji koronacji 
i to już w 1674 r.24 (il. 7). Jego treść odbierana może być tylko jako apoteoza, 
a podkreślał to najcenniejszy kruszec w jakim go wybito — złoto. Na awersie 
przedstawiony został w  profilu Jan Sobieski w stroju rzymskiego cesarza — w bo
gato drapowanej todze i wieńcu laurowym na głowie. Wokół portretu widniał napis: 
IOAN. III D. G. REX POLON:. Na odwrotnej zaś stronie znalazł się ukoronowany 
orzeł wzlatujący nad obłokami ku promieniującemu słońcu. Na jego piersi umie
szczona została herbowa tarcza Sobieskiego Janina, a w  otoku medalu napis: SIC 
MUNITA TUTIOR (Tak uzbrojona jestem bezpieczniejsza). To typowe dla sztuki 
barokowej przedstawienie symboliczne zdawać by się mogło oznacza tylko personi
fikację Rzeczypospolitej i króla Sobieskiego jako jej obrońcę. Znając jednak sytuac
ję  społeczną, a zwłaszcza szerokie nawiązanie magnaterii do dziedzictwa antyku, 
szczególnie w  sferze genealogicznej, w scenie z medalu doszukać się można czegoś 
więcej. Przedstawienie to jest również apoteozą króla, który pod postacią rodowej 
tarczy wynoszony jest do nieba. Zgodne było to ze starożytnym przekonaniem, że 
kto został przez orła wyniesiony w  przestworza, jest równy bogom. Także w czasach

22 A. G ieysztor ,  „Non habemus caesorem nisi regem”. Korona zamknięta królów polskich w końcu 
X V  wieku i w wieku XVI, [w:] Muzeum i Twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisława 
Lorentza, Warszawa 1969, s. 280.
23 Ibidem, s. 282.
24 MNW, nr inw. 4288 NPOMN, b. r. [1674], wybity w  złocie wg projektu medaliera Jana Höhna.
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nowożytnych przedstawiano nieraz orły unoszące portrety władców, co widoczne jest 
w sztychowanej kompozycji z portretem Ferdynanda III, którą Jan III posiadał 
w swojej bibliotece25. Potwierdzają to dwie ryciny, przedstawiające bezsporną apote
ozę Sobieskiego. Są to: tzw. Teza Marcjana Dominika Wołłowicza26 oraz anonimowy 
frontipis przed kartą tytułową książki wydanej w  Gdańsku27. Jan III jest główną

postacią kompozycji w  Tezie Wołłowi
cza. Przedstawiony został w  karacenie 
i todze stojąc na zaprzężonym w dwa 
orły rydwanie opatrzonym napisem PA
TRI PATRIAE. Król trzymając w  prawej 
ręce manus — znak najwyższej potęgi, 
zakończony otwartą lewą dłonią28, w  le
wej zaś wodze, wznosi się ku niebu, 
tratując jednocześnie kołami rydwanu 
pokonanych Turków. Nad rydwanem 
unosi się olbrzymi diadem z wyrytymi 
na zewnętrznej stronie otoku figurami 
obrońców chrześcijaństwa: Gotfryda de 
Bouillon, Św. Ludwika, Ferdynanda 
Aragońskiego, Władysława Warneńczy
ka, Stanisława Żółkiewskiego, Włady
sława IV29, a na wewnętrznej stronie 
dewizą: SIC ITUR AD ASTRA. (Tak do
chodzi się do gwiazd). Druga rycina, 
wydana kilka lat później, przedstawia 
Jana III unoszonego przez orła w  stro
nę nieba. Sobieski wzorem rzymskim 
nosi wieniec laurowy, antykizujące 
szaty, przypominające togę i sandały. 
O godności królewskiej przypomina 
trzymany przezeń regiment i tarcza 

z monogramem ,J 3” oraz berło i korona wysuwające się z obłoków promieniującej 
glorii nad głową Jana III. Przedstawiona tarcza nawiązuje oczywiście do stylizowa
nego herbu królewskiego.

W medalierstwie Jana III znane są kolejne dwa medale, na których przedstawiony 
został unoszący się w górę orzeł z tarczą Janina na piersi. Pierwszym z nich jest medal 
elekcyjny30 (fi. 8). Na awersie z otokowym napisem: IOANNES III D[ei] G[ratia] • REX 
POL[oniae] • M[agnus] • D[ux] • LIT[huaniae] • RUSSfiae] • PRUS[siaej • [et]c, umieszczo
no popiersie Sobieskiego zwrócone w prawo, w  bogato zdobionej zbroi typu rzymskie-

25 M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści warszawskich zabytków. Warszawa 1976, s. 150: idem, Sztuka 
oświeconego sarmatyzmu, s. 95-96.
26 BN Warszawa, Zakład Zbiorów Ikonograficznych, nr inw. G. 24604: ryt. Romeyn de Hooghe, 1685 r., 
akwaforta 92,8 x  129,0 cm (obc.). Por. A. T r e i d e r o w a ,  Tematyka polska w  twórczości Romeyna de  
Hooghe’a, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, VI, 1960, s. 38-42; J. R u s z c z y c ó w n a ,  Ikonografia Jana  
П1 Sobieskiego. Wybrane zagadnienia, .Rocznik Muzeum Narodowego w  Warszawie”, XXVI, 1982, s. 277; 
W. F i j a ł k o w s k i ,  Chwała i sława Jana III w  sztuce i literaturze ХУ11-ХХ w. Katalog wystawyJubileuszowej 
z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej. Wrzesień-grudzień 1983, Warszawa 1983, s. 177-179, poz. 
103, il. 82; H. W i d a c k a ,  Jan III Sobieski w  graficeXVII iX V III wieku. Warszawa 1987, s. 97-98, poz. 82, 
il. 69-70.
27 R. C u r i c k e ,  Der Stadt Dantzig historische Beschreibung woriunen von der Uhrsprung, Situation, 
Regierung-Art, geführten Kriegen, Religions und Kirchen-W esen aussjuhrlich gehandelt wird..., Amsterdam 
und Dantzig 1688; egz. w  BN, St. Dr. XVII. 4.1146; rycina zwana .Apoteozą Jana III”, niesygnowana, 
miedzioryt-akwaforta 28,5 x 17,3 cm, opisana i reprodukowana jedynie przez H. W id  a ck ą ,  op. cit., s. 102, 
poz. 89, il. 77.
28 Pierwsza zwróciła na to uwagę J. R u s z c z y c ó w n a ,  op. cit., s. 277.
29 A. T r e i d e r o w a ,  op. cit., s. 39.
30 MNW, nr inw. 16397 NPOMN, b. r. [1674], medal brązowy odlewany.

7. Awers i rewers złotego medalu wybitego w 1674 r. 
z okazji koronacji Jana Sobieskiego.

8. Awers i rewers brązowego medalu elekcyjnego 
Jana Sobieskiego z 1674 r.
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9. Awers i rewers złotego medalu wybitego z okazji wyprawy 
na Wołochy i Bukowinę.

go, z widocznymi rzemiennymi pteryges opadającymi na ramiona, w  paludamentum 
spiętym na prawym barku i w wieńcu laurowym na głowie. Rewers powtarza motyw 
wzlatującego orła z tarczą herbową Janina na piersi i znany, napis: SIC MUNITA 
TUTIOR. W stosunku do powyżej opisanego medalu zmieniono jedynie kompozycję. 
Z dolnej części medalu przeniesiono przedstawienie chmur do części górnej, co daje 
wrażenie wychodzącego zza nich 
słońca. Dolną, pustą przestrzeń 
uzupełniono przedstawieniem kwit
nącego stepu. Jest to niewątpliwa 
aluzja do mającego nastać pokoju 
na południowo-wschodnich kresach 
Korony po odniesionym zwycięstwie 
chocimskim.

Drugi medal o podobnej konwen
cji (11. 9) wybity został znacznie póź
niej, z okazji wyprawy na Wołochy 
i Bukowinę, na cześć synów królew
skich31. Na awersie popiersie Jana 
III otacza napis: IOAN[nes].III D[ei].
G[ratia]. POL[oniae]. R[ex]. VICT[or].
AD EUXINUM (... zwycięzca nad Mo
rzem Czarnym). Na rewersie — przed
stawienie orła, z tarczą Janina na 
piersi i gałązką laurową w  szponach, 
unoszącego się ku słońcu. Za nim 
podążają trzy mniejsze orły. Scenę 
objaśnia napis: PATRIS AD VESTIGIA 
NATI (Zrodzeni dla tradycji ojca), 
w dole rok: MDCLXXXVIII. Nie można 
mieć wątpliwości, że pod postacią 
orła przedstawiony został Jan III,
zaś tX2y  mniejsze orły to pierworodny syn Jakub i królewicze: Aleksander i Konstanty. 
Tak wyraźne określenie króla jako orła potwierdza wymowę apoteozy medali elekcyj
nych, na których widoczny był orzeł z tarczą Janina.

Herb Sobieskich pojawił się również na medalach upamiętniających podróż Jana III 
i Marii Kazimiery do Prus Królewskich32 (11. 10). Tu również popiersie króla przedsta
wione zostało w  rzymskiej zbroi z charakterystycznym prostokątnym dekoltem odsła
niającym szyję. Władca ma też wieniec laurowy na głowie. Obok króla, na drugim 
planie widoczna jest Maria Kazimiera. Na rewersie, pod koroną zamkniętą, medalier 
umieścił dwa drzewa — palmowe i oliwne — złączone tarczą Janina. Napis w  otoku 
objaśnia to przedstawienie: CORONA TUETUR OLIVAM* »PALMA PARIT SCUTUMQVE 
(Korona ochrania oliwę, palma rodzi tarczę). Tym razem wzorem z rzymskich monet33 
umieszczono na palmie herbową tarczę Sobieskiego. Swym kształtem i wyraźnym 
wyodrębnieniem wewnętrznego pola przypomina tarczę z żetonu koronacyjnego 
z 1676 r. Para królewska, na odwrotnej stronie tego medalu, przedstawiona została

10. Awers i rewers srebrnego medalu wybitego z okazji 
przybycia Jana III i Marii Kazimiery do Prus Królewskich.

31 ZKW, N.724/det. (w kolekcji Banku Handlowego w  Warszawie S. A.), zakupiony na aukcji 20 listopada 
1993 r.: nr 358 katal. aukc., il. 358. Medal złoty, niesygnowany; istniały też medale bite w  srebrze i miedzi. 
Por. E. R a c z y ń s k i ,  op. cit., s. 356, poz. 244; E. H u t t e n - C z a p s k i ,  Catalogue de la collection des 
medailles et monnaies polonaisesr t. V, Graz 1957 (reedycja), s. 35, nr 1688.
32 MNW, nr inw. 16402 NPOMN, medal srebrny, medalier Jan Höhn, Gdańsk 1677 r. Por. E. R a c z y ń s k i ,  
op. cit., poz. 216; E. H u t t e n - C z a p s k i ,  op. cit., poz. 2427.
33 Tarcza zawieszona na palmie znana jest z monet Septymiusza Sewera i Aleksandra Sewera. Por. 
D. R. Se ar, Roman Coins and their values, London 1991, s. 192, poz. 1810, oraz s. 222, poz. 2269; także 
w  MN w  Warszawie znajduje się brązowy sestercjusz Trajana z wizerunkiem Wiktorii zapisującej tarczę 
umieszczoną na pniu palmy (MNW, GMiM nr inw. 154245).
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pod postacią drzew. Istotna jest tu zwłaszcza palma, gdyż jak oznajmia napis, to ona 
rodzi tarczę. Drzewo to, będące personifikacją Sobieskiego, ma wiele alegorycznych 
znaczeń. Stanowi symbol związków ziemi z niebem, symbolizuje naturę boską, wznio
słość, zasługi, triumf i sukces. Według Pliniusza Starszego palma była największym 
dobrodziejstwem ludzkości obok oliwki i winorośli, a także symbolem płodności, gdyż 
jedną męską palmę otaczać miały żeńskie, które na sam jej widok owocowały34. Na 
medalu Jana III widoczne są osypujące się owoce z drzewa oliwnego złączonego Janiną 
z palmą. Choć zmieniono tu nieco konwencję, to wydaje się, że tradycja antyczna

znana z Historii naturalnej żywa była 
jeszcze w XVII wieku.

W odmiennym kontekście znalazł 
się rodowy herb Jana III na medalu 
powstałym na cześć Ligi antyturec- 
kiej35 (ił. 11). Na jego rewersie Portę 
Ottomańską symbolizuje wąż opla
tający kulę ziemską, atakowany 
przez dwa orły i uskrzydlonego lwa. 
Nad tą sceną wśród obłoków, umie
szczona została postać papieża In
nocentego XI trzymającego klucz 
Św. Piotra i tarczę Sobieskiego Jani

nę. Scenie towarzyszy napis na banderoli: MISIT DE COELO ЕЛ' LIBERAVIT ME (Zesłał 
z nieba i wybawił mnie), stanowiący aluzję do roli jaką Jan III odegrał w  ocaleniu 
cywilizacji łacińskiej. Dosadnie też określa on przedstawioną tarczę, symbolizującą 
króla polskiego, jako zesłaną przez Boga. Sama jej forma jest identyczna jak na złotym 
medalu koronacyjnym z napisem CORONATUR QVIA PROTEXIT. Powtórzone zostały 
nawet charakterystyczne cztery nity przy bocznej krawędzi tarczy, oznaczające synów 
Sobieskiego. Natomiast awers tego medalu prezentuje popiersie Jana III w  wieńcu 
laurowym i w poludamentum spiętym na zbroi typu rzymskiego. Jest to kolejna, 
typowa wersja portretowa stworzona przez znanego medaliera Jana Hóhna, która 
pojawiała się wielokrotnie na głównej stronie medali.

Wreszcie po 1683 r. powstał wyjątkowy medal, który nie musiał poprzez zawiłe 
symbole porównywać Jana III do antycznych bóstw, lecz wręcz zrównał go z nimi. 
Przyczyniło się do tego walnie nowe odkrycie astronomiczne. Historia ta zasługuje na 
omówienie, gdyż królewska Janina zanim trafiła na rewers medalu, pojawiła się 
w  wersji graficznej.

Zaraz po koronacji Jan III nawiązał stosunki z wybitnym gdańskim astronomem, 
właścicielem największego na świecie teleskopu, twórcą nowożytnej selenografii, 
Janem Heweliuszem (1611-1687)36 i został jego protektorem. Wdzięczny astronom już 
w 1676 r. postanowił nazwać swój atlas nieba Firmamentum Sobiescianum sive Ura- 
nographia oraz zadedykować jedną hemisferę z Globi coelestes Janowi III, drugą zaś 
Jakubowi Sobieskiemu37. Wieloletnie obserwacje nieba i królewska stała pomoc sty
pendialna przyniosły oczekiwany efekt. Heweliusz mógł już 30 marca 1684 r. wysłać 
list z Gdańska, w  którym powiadomił Jana III, że „wśród powszechnych oznak radości 
i hołdów także on upada do jego stóp i upamiętnia jego zwycięskie imię wieczystym 
pomnikiem. Będzie nim nowa konstelacja — z obserwowanych od lat siedmiu jasnych 
gwiazd, widocznych nawet gołym okiem pomiędzy Orłem, Strzelcem, Antinousem 
i Wężownikiem, tworzy Tarczę Sobieskiego — Scutum Sobiescianum. Herb rodowy

34 C. Plinił Secundi, Historiae Naturalis libri XXXVII, Poznań 1845, t. V, ks. XIII, rozdz. VII, s. 24-25.
35 MNW, nr inw. 16420 NPOMN, odlew galwaniczny, medalier Jan Höhn, Gdańsk 1684 r. Por. E . R a c z y ń -  
ski,  op. cit., poz. 219.
36 Biografię Jana Heweliusza opracował E. R y b k a ,  por. PSB, t. IX/1, zesz. 43, Wrocław 1961, s. 492-494.
37 Por. K. T a r g o s z ,  Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wrocław 1991, rozdz. VI: Scutum 
Sobiescianum Janina osłaniająca astronomię przeniesiona na gwiezdne niebo, s. 308-357.

11. Awers i rewers medalu wybitego w  1684 r. 
na cześć Ligi antytureckiej.
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króla, tarcza, pod której opieką pozostaje tyle ziem, a która stanowi również ochronę 
i ostoję dla nauk, zwłaszcza astronomii, będzie odtąd błyszczeć na niebie”38. Sporzą
dzony lysunek Scutum Sobiescianum przekazał astronom królowi przez opata oliw- 
skiego Michała Antoniego Hackiego, sekretarza i dyplomaty w  służbie Sobieskiego. 
Wiosną 1684 r. Jan III widział już wizerunek Tarczy39. Jeszcze w  tym samym roku 
w  Acta Eruditorum wydanych w  Lipsku opublikowana 
została rycina (il. 12) przedstawiająca Scutum Sobiescia
num, z czterema gwiazdami widniejącymi na obrzeżu 
Tarczy i trzema na krzyżu dodanym pośrodku przez He
weliusza40. Astronom wyjaśniał, że Tarczę ozdobił krzy
żem na znak zwycięstwa Jana III pod Wiedniem w obro
nie całego chrześcijaństwa. Cztery gwiazdy na obrzeżu 
związał z czterema synami Sobieskiego, trzy na krzyżu 
poświęcił osobom króla, królowej i ich jedynej córki.
Objaśnił też, że sąsiedni Orzeł symbolizuje Polskę, jak 
również cesarstwo, pobliski Strzelec Dalmację i Węgry, 
zaś Koziorożec inne kraje południowosłowiańskie i Grec
ję znajdujące się w niewoli tureckiej. Dlatego też dodał 
Antinousowi zwróconą przeciw nim „broń polską” — łuk 
i strzały, w które zaopatruje go Orzeł41. Na marginesie 
warto zwrócić uwagę, że w heweliuszowskim opisie nieba 
uchwytna staje się już idea wspólnoty słowiańskiej i mi
sji dziejowej jaką miałaby odegrać Rzeczpospolita.

W  ten sposób tarcza Janina, w swojej przestylizowanej 
przez Jana III formie, jako jedyny motyw heraldyczny, 
weszła na stałe do nomenklatury astronomicznej. Ter
min Scutum Sobiescianum obowiązywał w nauce do lat 
dwudziestych XX wieku (obecnie Scutum)42. Tarcza Sobieskiego należy do gwiazdozbio
ru nieba letniego i kulminuje na przełomie czerwca i lipca na wysokości około 30° nad 
południową częścią horyzontu. W bezksiężycową noc w Tarczy widoczny jest, świecący 
obłok Drogi Mlecznej, jaki tworzy chmura odległych gwiazd ramienia spiralnego naszej 
Galaktyki. Tarczę wyznacza pięć gwiazd i dwie gromady otwarte M 11 i M 26. Gromada 
M i l  należy do najpiękniejszych gromad otwartych, widocznych już za pomocą 
małej lornetki. Oddalona o 5500 lat świetlnych, ma średnicę przestrzenną wyno
szącą ok. 20 lat świetlnych i zawierającą do 600 gwiazd. Gromada M 26 jest znacznie 
mniejsza oraz ponad dwukrotnie dalej położona. Najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdo
zbiorze jest a  Scuti — pomarańczowy olbrzym oddalony o ok. 250 lat świetlnych43, 
największa na krzyżu wyznaczonym przez Heweliusza i oznaczająca samego Jana III.

Atlas nieba Firmamentum Sobiescianum, będący trzecią częścią wielkiego dzieła 
uczonego Prodromus astronomiae, ukazał się trzy lata po śmierci astronoma. Przez ten 
czas Jan III zalecił nadal wypłacać wdowie roczną pensję celem doprowadzenia do 
końca publikacji44. Całość wydrukowana w  wielkim formacie, na dobrym papierze 
i z dedykacją królowi polskiemu, wyszła z drukarni Jana Zachariasza Stolla w  1690 r. 
w nakładzie 400 egzemplarzy, z czego wdowa Elżbieta Heweliuszowa kazała cztery 
egzemplarze oprawić i wysłała je Janowi III45.

12. Pierwszy opublikowany 
wizerunek Scutum Sobiescianum 

odkrytego przez Heweliusza 
{Acta Eruditorum, 1684 r.)

38 Cyt. za K. T a r g o s z ,  op. cit., s. 340.
39 Ibidem, s. 340.
40 Acta Eruditorum anno MDCLXXXIV, Lipsiae 1684, tabi. X  między s. 396 i 397.
41 Por. K. T a r g o s z ,  op. cit., s. 349-350.
42 Transactions of the International Astronomical Union, t. I: First General Assembly held at Rome May 2nd 
toMay 10nd, 1922, London [1922], s. 158; E. R y b k a ,  Astronomia ogólna, Warszawa 1983, s. 324.
43 К. G. J o n e s ,  Messier’s nebulae and star clusters, London 1968, s. 126 i 161; także E. P it t  ich, Niebo 
na dłoni, Warszawa 1990, s. 262 (choć zawarte tu dane liczbowe należy znacznie zweryfikować).
44 K. T a r g o s z ,  op. cit., s. 347.
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Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia składa się z 54 prostokątnych map 
przedstawiających kolejno 76 konstelacji oraz dwóch wielkich kolistych planisfer 
północnej i południowej sfery nieba46. Mapa w atlasie Heweliusza przedstawiająca Tarczę 
Sobieskiego (il. 13), jako jedyna z map szczegółowych opracowana została światłocie
niem i sygnowana przez twórców. Niewątpliwie była wówczas rozpowszechniana jako

osobna odbitka47. Formę artystyczną 
figuralnym przedstawieniom nadal 
wybitny gdański m alarz Andreas 
Stech (1635-1697), zaś sztychy do jego 
projektów wykonał Charles de La Haye. 
Ryciny noszą datę 1686, z czego moż
na wnosić, że część ilustracyjna była 
gotowa jeszcze za życia Heweliusza.

Doniosłość nowego odkrycia upa
miętnił również w  Gdańsku Jan Höhn, 
najsłynniejszy ówczesny polski meda- 
lier, projektując w  1684 roku lub póź
niej kolejny medal wybity w  złocie48 
(il. 14). Na jego awersie umieścił głowę 
Jana III zwróconą w  prawo, w  wieńcu 
laurowym i napis wokół: IOAN. III REX 
POLON. Na rewersie znalazł się widok 
Dniestru i oblężonej twierdzy chocim- 
skiej. Nad panoramą, wśród obłoków, 
medalier umieścił unoszącą się tarczę 
herbową Janinę z widocznymi na niej 
gwiazdami. Motyw ten jest niezwykle 
interesujący. Okazuje się bowiem, że 
na brzegu tarczy widoczne są cztery 
okrągłe nity, odróżniające się od sied
miu sześcioramiennych gwiazd. Wyda
je się, że medalier wykonując swój pro
jek t nie oglądał graficznej wersji 
Scutum odkrytej przez Heweliusza, 
a jedynie słyszał o tym wydarzeniu. 
Gdyby było inaczej, gwiazdy umie
szczone na medalu odzwierciedlałyby 

ich astronomiczne położenie na tarczy herbowej. Trzy z nich powinny więc znajdować 
się w  centrum pola tarczy, pozostałe zaś cztery na jej obrzeżu (por. il. 12). Na medalu 
konwencja związana z odkryciem astronomicznym została zachowana — gwiazdy 
znajdują się na tarczy, jednak nie są rozmieszczone dowolnie. Skupiają się bowiem 
w wyraźny gwiazdozbiór, który najbardziej przypomina Małą Niedźwiedzicę (Ursa 
Minor) zwaną też w Polsce Małym Wozem. Dyszel Małego Wozu zakończony jest 
Gwiazdą Polarną, najjaśniejszą w gwiazdozbiorze i największą wśród gwiazd na Tarczy 
wykonanych przez medaliera. Potwierdzić to może napis na rewersie medalu: INGEN
TIBUS AUSIS QVO VIS MONSTRAT ITER (Niezmiernym przedsięwzięciom gdzie chcesz 
wskazuje drogę). Taka była przecież jej rola w  naszym tysiącleciu. Gwiazda Polarna 
była ważnym punktem orientacyjnym dla podróżników, żeglarzy i karawan pustyn-

46 J. H eve l i i ,  Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia totum coelum stellatum, Gedani 1690.
47 К. T a r g o s z ,  op. cit., s. 351.
48 MNW, nr inw. 31246 NPOMN, medal złoty, b. r. [1684-1693], ф 48,5 mm, ciężar 69,48 g, najprawdopo
dobniej unikat —  oznaczony stopniem rzadkości RRRR. Istniały też odlewy w  cynie (MNW, nr Inw. 16419 
NPOMN), a także medale srebrne ф 49 mm, wagi 58,73 g bite w  Gdańsku. Por. E. R a c z y ń s k i ,  op. clt., 
s. 395, poz. 256; E. H u t t e n - C z a p s k i ,  op. clt., 1.1, St.-Petersburg-Paris 1871, s. 357, poz. 2524.

13. Tarcza Sobieskiego na szczegółowej mapie z atlasu 
nieba Jana Heweliusza z 1690 r.

14. Awers i rewers unikalnego złotego medalu Jana III 
wybitego najwcześniej w 1684 r. o wyjątkowej 

wymowie symbolicznej.
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nych. Widoczne z lewej strony medalu dwa trójma- 
sztowe okręty, zwrócone dziobami w  jej kierunku, 
w symboliczny sposób ilustrują to przesłanie, gdyż 
napis stanowi aluzję do sukcesów Sobieskiego. 
Jako gwiazda przewodnia stała się ideą przyświe
cającą człowiekowi, co znane było z Boskiej Kome
dii Dantego: .Jeśli pójdziesz za swą gwiazdą, nie
chybnie dopłyniesz do wspaniałego portu”49.

Medal, nawiązując do zwycięstwa chocimskiego, 
które otworzyło hetmanowi wielkiemu koronnemu 
drogę do sławy i tronu, przypominał, że sukcesy 
wojenne wiodły go do najwyższych godności będą
cych nie udziałem śmiertelnych, lecz tych herosów, 
którzy dzięki swoim poświęceniom racjom nad
rzędnym doczekali podniesienia do rangi bogów.

Dzięki odkryciu Heweliusza Jan III, jak antycz
ny półbóg miał na firmamencie swój znak obok 
planet: Marsa, Saturna, Jowisza, gwiazd: Kastora 
i Polluksa, konstelacji: Herkulesa, Oriona, Per- 
seusza, i to jeszcze za życia. Chyba nikt z bohate
rów nowożytnych nie doczekał się tak pełnej apo
teozy. Jej wyrazem stał się rodowy herb Sobieskie
go Janina.

Medalierstwo było niezwykle doniosłą dziedziną 
sztuki. Medale docierały do znacznej liczby odbior
ców potrafiących odczytać w  nich alegoiyczno- 
symboliczne przesłanie. Oglądali je zarówno swoi 
jak i cudzoziemcy na innych dworach. Podobnym 
środkiem propagandy byty tylko grafiki, powielają
ce dzieło w  dziesiątkach odbitek, przy czym każda 
z nich była równocześnie oryginałem. I na nich nie 
zabrakło motywów z herbem Janina.

Przykładem jest heroizowany portret konny 
króla Sobieskiego wykonany techniką m iedzio
rytu przez gdańszczanina Karola de La Haye 
według kompozycji Jerzego Eleutera Siemigi- 
nowskiego, zwany Apoteozą Jana III50. W  rzeczy
wistości je s t to portret króla na tle b itwy pod 
W iedniem (il. 15). Przedstawia on władcę na 
wspiętym  koniu, pod kopytami którego leżą 
symbole pokonanego wojska tureckiego: turban, 
kałkan, złamana włócznia i chorągiew. Jan III upo- 
zowany został na rzymskiego imperatora, co pod
kreśla antykizujący strój króla. Nad jeźdźcem uno
si się dmąca w trąbę Fama trzymająca tarczę Jani

15. Portret Jana III na tle bitwy pod 
Wiedniem. Miedzioryt Karola de la Haye.

16. Fragment miedziorytu Karola de la 
Haye z przedstawieniem Famy trzymającej 

tarczę Janina.

49 D a n t e  A l i g h i e r i ,  La Divina Commedia, Padova 1677, canto XV, s. 64: Edegliame: Se tu segui tua 
stella, /Non puoifallire a glorioso porto, /Seben m’accorsi nella vita bella.
50 Gab. Ryc. BUW, Pol. Ic. 879, nr 66; drugi egz. Zb. Kr. T. 12. N. 64; MNW, Gab. Ryc., Gr. Pol., nr inw. 
21083; rys. Jerzy Eleuter Siemiginowski, iyt. Charles de la Haye, miedzioryt 58,8 x 41,7 cm, sygn. 
Humilllissimu] s Subditus Georgius Eleuter Invenit et delineavit —  C. de la Haye Sculp. et. excudit Varsovia. 
Por. A. C z o ł o w s k i ,  Ikonografia wojenna Jana III, »Przegląd Historyczno-Woj skowy” г. II, 1930, t. II, zesz. 
2, s. 232; J. R u s z c z y c ó w n a ,  op. cit., s. 279-283; M. K a r p o w i c z ,  Jerzy Eleuter, s. 135-140; idem, 
Sekretne treści, s. 54-56; idem, Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987, s. 14-15; W. F i j a ł 
k o w s k i ,  op. cit., s. 167-169, poz. 89, il. 71 (opracowała J. Mieleszko); H. W i d a c k a ,  op. cit., s. 111-113, 
poz. 102, il. 89.
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100 Maciej Dariusz Kossowski

17. Fragment miedziorytu Karola de la 
Haye. Widoczne motywy dekoracyjne 

z tarczą Janina na zbroi Jana III.

18. Portret Jana III, tzw. mała redakcja 
z ok. 1692 r.

na. Królewski herb ozdobiony został motywem me
andra, lwimi głowami i gałązką lauru (il. 16). Mo
tyw ukoronowanej tarczy Janina powtórzony został 
na rzemiennych pteryges z anykizującej zbroi 
łuskowej króla (il. 17). Umieszczony został na prze
mian z motywem skrzyżowanych pod koroną gałą
zek palmowych, symbolizujących najczęściej zwycię
stwo, triumf, sukces, królewskość, sprawiedliowść 
i nieśmiertelność51. Dekoracja ta przedstawiona 
została również w dolnej części zbroi króla Jana. 
Nawet na skórze lamparciej, typowej ozdobie sar
mackiej husarii, znalazł się orzeł z herbem króla na 
piersi. Widoczny jest na jej przedniej stronie, poni
żej fibuli na prawym ramieniu, oraz na wewnętrz
nej, na wysokości dłoni trzymającej regiment.

Identyczny motyw z umieszczoną na orle królew
ską Janiną powtarza portret Jana III z tzw. małej 
redakcji52 autorstwa Siemiginowskiego i de La Ha
ye (il. 18). Poniżej owalu z portretem Jana III zwra
ca uwagę piękna graficznie kompozycja pięciopo- 
lowego herbu Rzeczypospolitej, otoczonego skrzy
żowanymi gałązkami lauru i palmy. W  polu tarczy 
sercowej widoczny jest herb Sobieskiego w takiej 
formie, która najczęściej pojawiała się w  królew
skim medalierstwie.

Tarcza Janina wielokrotnie dopełniała kompo
zycję przedstawień portretowych, zwłaszcza tych 
w owalnym obramieniu umieszczonych na po
dium. Taki właśnie jest protret Jana III w kara- 
cenie53. Wizerunek króla w  zbroi łuskowej, delii 
i z orderem Św. Ducha znalazł się w owalu wspar
tym na cokole z regaliami. Poniżej, między Orłem 
i Pogonią umieszczono Janinę z zaznaczonymi na 
niej czterema sześcioramiennymi gwiazdami uło
żonymi na linii prostej w  skos tarczy herbowej. 
Widoczne są też cztery nity przy bocznej krawędzi: 
dwa u góry i dwa na dole okucia tarczy (il. 19). 
Miedzioryt rytowany przez Aleksandra Tarasewicza 
datowany jest po 1676 r.54 Wydaje się, że czas jego 
powstania należałoby przesunąć na okres po 
1684 r., kiedy to nowy gwiazdozbiór odkryty 
przez Heweliusza zaczynał funkcjonować w świa
domości artystów i trafiać do sztuki eksponują
cej rodowy herb Sobieskiego. Tak więc, gwiazdy 
na Janinie mogą stać się użyteczną przesłanką 
dla datowana post quem.

51 Por. H. L e c l e r c q ,  Dictionnaire d ’archśologie chrśtienne et de liturgie, Paris 1937, s. 947-961, hasło: 
Palmę, Palmier,
52 Gab. Ryc. BUW, Pol. Ic. 879, nr 60; mai. Jerzy Eleuter Siemiginowski, ryt. Charles de la Haye, ok. 1692 r., 
miedzioryt 17,8 x 12,0 cm, sygn. Georg. Eleuter pinxit —  Car. de la Haye Scülp. et exc. Varsovia. Por. 
H . W i d a c k a ,  op. cit., s. 113, poz. 103, il. 90.
53 BN Warszawa, Zakł. Zb. Ikonograficznych, nr inw. G. 211; ryt. Aleksander Tarasewicz, miedzioryt 172 
x 130 (obc.), sygn. Alex. Tarasewicz Sculpsit. Por. H. W i d a c k a ,  op. cit., s. 52-53, poz. 12, il. 13.
54 H. W i d a c k a ,  op. cit., s. 52.
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19. Janina z czterema gwiazdami w skos pola herbowego na 20. Bojowe umbo na tarczy Janina —
fragmencie miedziorytu z portretem Jana III w karacenie. fragment miedziorytu z portretem

Jana III w żupanie.

Portret Jana III, określony na około 1689 rok55, 
przedstawiający półpostać króla w  żupanie z pętli
cami i wzorzystej delii z gronostajowym kołnierzem 
oraz z berłem w prawej ręce, jest szczególnie inte
resujący ze względu na rysunek herbu. Poniżej okrą
głej ramy portretowej dekorowanej motywem wień
ca laurowego, widoczny jest herb Jana III Janina na 
tarczy pola herbowego zwieńczonego koroną zam
kniętą i obwiedzionego łańcuchami orderów Św.
Michała i Św. Ducha. Przestylizowany w rycerską 
tarczę herb Janina został tu potraktowany wyjątko
wo. Ozdobiono go arabeskami, a w jego środku umie
szczono typowe dla tarcz bojowych ostre umbo (il. 20).

Na pochodzącym także z 1689 r. portrecie Jana 
III w zbroi płytowej, delii i ze wstęgą orderową56, 
pod owalną ramą utworzoną z wieńca laurowego, 
znalazł się prawie taki sam herb jak w powyższym 
miedziorycie. W zwieńczonym koroną zamkniętą 
i otoczonym łańcuchami orderów Św. Michała i Św.
Ducha polu herbowym umieszczono królewskie
godło (il. 21). W tym jednak wypadku Janina nie ma umba w  środku. Pole wewnętrzne 
jest gładkie, a jedynie obrzeże tarczy wyróżnia się charakterystycznym okuciem z ni- 
tami. Istotne jest tu wyraźnie zaznaczone kropkowanie powierzchni tarczy. W ten 
graficzny sposób przedstawiono złotą tynkturę Janiny. Natomiast linie pionowe 
w pierwszym z miedziorytów, jak też poziome w drugim, wypełniające pola tarcz 
herbowych, nie mogą być uznane za szrafirunek. Są jedynie plastyczną kompozycją 
miedziorytniczą, nie zaś wyróżnieniem barwy czerwonej i błękitnej.

21. Janina w formie bojowej tarczy 
o wzmocnionych nitami brzegach —frag

ment miedziorytu z portretem 
Jana III w zbroi płytowej.

55 MNW, Gab. Ryc., nr inw. 62778; niesygn., miedzioryt, część punkt, (w partiach delii) 162 x 137. Por. H. 
W i d a c k a ,  op. cit., s. 105-106, poz. 95, il. 82. Taka sama rycina zamieszczona jest też w  XVII-wiecznym 
albumie Theatrum illustrissimorum principum huius temporis o j tooneel der Vermaardste Princen deses 
tydts, Amsterdam [b. r. w.], ryc. 9, podpisana: Ex Formis Nicolai Visscher, P. Stephani Sculp.: BN 
w  Warszawie, Zakł. Zb. Ikonograficznych, sygn. A.678/G. XVII/IV -13.
56 BN Warszawa, Zakł. Zb. Ikonograficznych, nr inw. G.209; MNW, Gab. Ryc., nr inw. 62687; ryt. Pieter 
Stevens II, wyd. Nicolaus Visscher; miedzioryt, część punkt. 360 x 268 (obc.); sygn. P. Stephani Sculp:, Ex 
Formis Nicolai Visscher, Cum Gratia et Privilego Ordinum Hollandiae et West-Frisiae. Por. H. W i d a c k a ,  
op. cit., s. 106-107, poz. 97, il. 85.
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Interesującą symbolikę herbu Janina prezentuje 
licznie grafika książkowa ostatniej ćwierci XVII stulecia. 
Herb Jana III stał się częstym motywem zwłaszcza 
w  dziełach dedykowanych królowi, czy też uświetnio
nych imieniem królewskim w przedmowie wstępnej. 
Jednym z nich jest Szlachcic polski Wacława Kunickie
go57 wydany w  Krakowie w 1674 r. Na odwrocie karty 
tytułowej tego dzieła znalazła się ilustracja przedsta
wiająca Janinę umieszczoną na tarczy pola herbowego 
(il. 22). Udostojniono je otoczeniem złożonym z gałę
zi palmowych związanych u dołu kokardą oraz bu
ławą hetmańską wysadzaną klejnotami i krzyżującą 
się z umieszczonymi w skos pola dwiema czarnymi, 
zakończonymi okuciami laskami marszałkowskimi. 
Pole herbowe zwieńczone zostało koroną otwartą
0 dziesięciu fleuronach (widocznych jest siedem)
1 o bogato zdobionym diademie, przez środek które
go przechodzi buława marszałkowska, w taki spo
sób, aby podkreślała swój dominujący charakter. 
Przedstawiona w  polu herbowym Janina ma wyraź
ny kształt tarczy, choć jeszcze nie wyodrębnionej 
plastycznie z tła poprzez zakrzywienie lewego boku. 
Podzielona została rzędami dziesięciu horyzontalnych

pasów, na których umieszczono po sześć nitów w każdym (oprócz dolnego pasa, gdzie 
widoczne są trzy nity). Z jej prawego boku dostrzec można pięć prostych linii — być 
może schematycznie oddających wielość tarcz, o czym mógłby świadczyć usytuowany 
powyżej rysunku napis: Na Przezaczny Kleynot Herbowny Iaśnie Wielmożnych/Ich 
Mśćiów P. P. SOBIESKICH.

Poniżej wydrukowano panegiiyk odnoszący się do przedstawionego herbu: 
Zwycięstwem Tarcz Sobieskich z ozdobą Polakom 
Zawsze byłó, zgubą zaś zawisnym Orszakom.
A teraz у nadźieią у mocą się stała 
Gdy Turczynowi rogi pysznemu złamała 
Cney kochane Oyczyżny zastdwiaiąc Syny.
Dla sómey ratowania kościoła przycyny.

Autorem tego panegiryku i rysunku herbu był Wojciech Górecki, ,J. К. M. у  sławney 
Akademiey Krakowskiey vprzywileiowany Typograph”, który umieścił na odwrocie strony 
tytułowej własne uzupełnienia. Pominął przy tym nazwisko autora i rok wydania dzieła58. 
Swoje zaś imię umieścił pod słowem wstępnym, w  którym głosił chwałę Jana Sobie
skiego: to Atlas Polonus, „nie tylko Koronie Polskiey ale przyległym Państwom pożądany” 
Jowisz, jasny Apollo rozjaśniający burze, które poskromił .rodowitą swoią Tarczą”, „pod 
którą każdy Szlachcic Polski szczęśliwie nie tylko powstaie ale tryumfuie”, to odważny Achilles 
z „odważną Tarczą”, nie ustający w  staraniach, aby tyła antemurale totius Christianitatis59.

Innym dziełem dedykowanym królowi jest Geometra Polski Stanisława Solskiego, 
wydane w Krakowie przez Jerzego i Mikołaja Schedlów60. Na piątej stronie tego

57 W. K u n ic k i ,  Szlachcic polski tarczą Jaśnie Wielmożnego Mściwego Pana Jegomości Pana Jana na 
Złoczowie у Żółkwi Sobieskiego Marszałka у Hetmana Wielkiego Koronnego, Jaworowskiego, Stryiskiego, 
Gniewskiego, Kałuskiego, Barskiego etc. etc. Starosty, obroniony. Na Świat szczęśliwie wychodźi, Kraków 
[1674]. Panu doc. dr hab. Stefanowi K. Kuczyńskiemu winienem wdzięczność za wskazanie mi powyższej 
pozycji i udostępnienie fotografii do publikacji.
58 K. E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. XX, Kraków 1905, s. 381-382. Zachowały się egzemplarze, 
w  których poprawiono już po wydrukowaniu datę, dodając odręcznie: R. P. 1674.
59 W. K u n i c k i ,  op.cit.,s. 3-4.
60 S. S o l s k i ,  Geometra Polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania у Rozmierzania Liniy, 
Angułów, Figur у Brył pełnych, Kraków 1683.

22. Odwrocie strony tytułowej Szlachci
ca polskiego... Wacława Kunickiego, 
Kraków [1674], druk W. Góreckiego.
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obszernego dzieła wydrukowano panegiryk poświęcony Janowi III z okazji zwycięstwa 
pod Wiedniem: .JMAIASNIEYSZEMV Y  NIEZWYCIĘZONEMV JANOWI III KROLOWI 
POLSKIEMV Życzliwy Prognostyk pewnego nad Turczynem zwycięstwa w Roku 
M.DC.LXXXIH”. Niżej, pod tym napisem, umieszczono z lewej strony przestylizowa- 
ną w  tarczę Janinę z wrysowanym w jej powierzchnię okręgiem. Widoczna jest też 
krawędź okucia tarczy i symbolicznie zaznaczone cztery nity przy niej. Z prawej zaś 
strony tak przedstawionego królewskiego her
bu, znalazł się ottomański księżyc w pierwszej 
kwadrze z rogami zwróconymi w  stronę tarczy 
(il. 23). Ilustrację tą objaśniono podpisem:
„Cyrkuł na Tarczy, równy Księżycowi', a je 
szcze niżej wydrukowano ciekawe zdanie 
związane z powyższym rysunkiem: .Zrównał 
Polak, na Tarczy cyrkuł Kśiężycowi, Tarcza 
KRÓLA Polskiego zdoła Turczynowi”. Ów „cyr
kuł” jest niczym innym jak staropolską nazwą 
koła, obwodu, okręgu wytyczonego cyrklem61 
i symbolizować może w równej mierze słońce 
jak też księżyc w pełni. Wydaje się jednak, że 
chodzi tu raczej o wyobrażenie tarczy słonecz
nej. Jej zw iązki z księżycem  znane były 
w  XVII w. zwłaszcza z drugiej księgi Historii Naturalnej Pliniusza Starszego. Ta monu
mentalna praca encyklopedyczna pozostawała przez długie wieki niewyczerpanym 
źródłem poznawczym. Wielokrotnie wznawiana, cieszyła się znaczną popularnością, 
zwłaszcza jej piękne frankfurckie wydanie w dużym formacie z 1599 r.62, czy też trzyto- 
mowe wydanie rotterdamskie z 1668 r.63

Wiedziano więc, że blask słońca rządzi innymi planetami, a księżyc świeci pożyczo
nym od słońca światłem; pełny jest tylko wtedy, gdy naprzeciw słońca stoi; w inne zaś 
dni tylko tyle światła ukazuje ziemi, ile go sam od słońca odbiera; w złączeniu zaś ze 
słońcem jest niewidzialny, ponieważ wszystkie światło oddaje tam, skąd je odebrał64. 
W ten sposób tarcza słoneczna wkomponowana w herbową tarczę Janinę nawiązywała 
do symbolu słońca i światła o sakralnym charakterze władzy i panującego pod posta
cią Sol Invictus, występującego w  monarchiach hellenistycznych i w Imperium R2yms- 
kim okresu późnego cesarstwa65 i utożsamiana była z Janem III. Symbolika ta nie 
znikła wraz z upadkiem Rzymu. Przejęła ją  cywilizacja łacińska nowożytnych państw 
narodowych, czego przykładem był współczesny Sobieskiemu król Francji le roi soleil 
— Ludwik XIV. Wreszcie miano za rzecz pewną, że zaćmienie słońca występuje tylko 
na początku nowiu księżyca, co nazywano złączeniem, zaćmienie zaś księżyca przy
pada tylko w pełni i zawsze dalej od miejsca poprzedniego zaćmienia66. Stan ten 
wyjątkowo trafnie odzwierciedla rysunek. Księżyc nie może przysłonić słońca, czyli 
Scutum Sobieskiego, gdyż znajduje się w  pierwszej kwadrze, a więc w  okresie tuż po 
nowiu i zmierza teraz do fazy pełni, w której dojdzie do jego zaćmienia. Panegiryk 
umieszczony w powyższej książce napisany został w  roku pokonania Turków pod 
Wiedniem z czego wynika, że decydujące zwycięstwo odniesione zostanie znacznie 
dalej, za Dniestrem w Mołdawii a może nawet za Dunajem. Takie plany wyprawy miał
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23. Graficzna ilustracja panegiryku poświęco
nego Janowi III w dziele dedykowanym królowi 

Geometra Polski Stanisława Solskiego.

61 B. S. M. L inde ,  Słownik Języka polskiego, t. I, Lwów 1854, s. 341.
62 C. P l i n i i  S e c v n d i ,  Historiae Mvndi LibriXXXVII, Francoforti ad Moen 1599.
63 С. P 1 i n i i S e c u n d i ,  Naturalis Historiae, Roterodami 1668.
64 Solis fulgore reliqua siderum regi: siquidem in toto mutuata ab eo luce fulgere (...): quia ex adverso demum 
plena, reliquis diebus tantum ex se terris ostendat, quantum ex Sole ipsa concipiat: In coitu quidem non cerni: 
quoniam haustum omnem lucis aversa illo regerat, nude acceperit C. P l i n i i  S e c v n d i ,  Historiae Mvndi, 
liber II, cap. IX, s. 8.
65 Por. G. H. H a l s b e r g h e ,  The cult of Sol Invictus, Leiden 1972, passim.
66 Solisque defectum non nisi novissima primore fleri Luna, quod vocant coitum: Lunae autem non nisi plena, 
semperque citra quam proxime fuerit C. P l i n i i  S e c v n d i ,  Historiae Mvndi, liber II, cap. XIII, s. 10.
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104 Maciej Dariusz Kossowski

w zamyśle Jan III i tam zapewne przepowiadał przyszłe zaćmienie księżyca .życzliwy 
królowi prognostyk”. Pliniusz nie miał też żadnej wątpliwości, że księżyc „przybywając” 
rogi swoje zawsze ku wschodowi, „ubywając” zaś ku zachodowi, od słońca odwraca67. 
Ten fragment Naturalis Historiae nie został dokładnie odzwierciedlony w rysunku 
z Geometry Solskiego, choć przyjąć można, że słońce właśnie wschodzi w  czym utwier
dzałaby odsiecz Wiednia w 1683 roku.

Przedstawione w  ten sposób motywy astralne symbolizowały zwycięstwo tarczy 
Janina, a więc Jana III nad Portą Osmańską, którą w ikonografii europejskiej wyobra
żano szczególnie często pod postacią półksiężyca68. Natomiast samo ujęcie kompozy
cyjne herbu w postaci tarczy jest świadectwem przyjęcia się w sztuce symbolu i idei 
zaproponowanej i wprowadzonej bezpośrednio przez Sobieskiego. Dzieło to, wydruko
wane zaraz po zwycięstwie wiedeńskim, nie było bowiem królewskim zamówieniem, 
na które Jan III mógłby wpłynąć, jak to miało miejsce w  przypadku zamawiania 
rycin69, czy podczas dekoracji pałacu wilanowskiego. Nowy symbol stał się na tyle 
popularny, że autor Geometry Polskiego wykorzystał go w  swojej pracy, poświęcając 
jedną stronę na dedykację dzieła własnemu królowi.

Janina w  postaci tarczy zaczęła coraz częściej eksponować ideę królewskich sukce
sów militarnych i siłę Rzeczypospolitej. Taka wymowa widoczna jest w alegorycznej 
rycinie symbolizującej zwycięstwo Jana III nad Turkami, która ilustrowała odwrotną 
stronę tytułową panegiiyku napisanego prozą w  języku łacińskim przez jezuitę Woj
ciecha Bartochowskiego70, autora kilku pochwał Sobieskiego71. Na pierwszym planie 
miedziorytu przedstawiono namioty obozu tureckiego i stojące obok armaty, kule do 
nich i beczki na proch strzelniczy. Z przeciwnej strony znalazła się tarcza Janina na 
olbrzymiej kuli, z której wyrasta drzewo laurowe. W  tle widoczne są polskie sztandary 
i broń skierowana w stronę obozu tureckiego (lufy armat, muszkiety, włócznie i par
tyzana). Widoczny jest też szyszak husarski i dwie rękojeście karabel. Całość otoczona 
jest typowymi dla epoki panopliami, nad którymi unosi się putto trzymające wstęgę 
z napisem: Orieris quo /amat fulgure Lechiafiüget (il. 24). Nad tą kompozycją, wśród 
chmur burzowych, unosi się heraldyczny polski orzeł z koroną na głowie i stylizowaną 
tarczą Janina na piersi. Z jednej strony trzyma w  szponach szablę husarską, z drugiej 
zaś wiązkę ognistych piorunów, płonących w typowy sposób dla przedstawień grana
tów. Jeden z piorunów uderza w obóz turecki, który dla zwiększenia afektu tak 
przedstawionego polskiego zwycięstwa jako symbolicznej burzy, zalewany jest struga
mi deszczu. Dodatkowo błyskawica ciśnięta w obóz turecki strąca na swej drodze 
półksiężyc umieszczony na szczycie jednego z namiotów.

Przedstawienie orła trzymającego wiązkę piorunów nawiązywało do tradycji antycz
nej. Pod postacią orła wyobrażano bowiem samego Jowisza, zaś piorun był nieodłącznie 
z nim związany, gdyż według Pliniusza pochodzić miał z planety nazwanej jego imie
niem, skąd wzięło się przekonanie, że to Jowisz ciska pioruny72. Najwyższy bóg rzym

67 Lunam semper, aversis a Sole comibus, si crescat, ortus spectare: si minuatur, occasus, haud dubium est. 
Ibidem, liber II, cap. XTV, s. 10.
68 W  sztuce tureckiej w  okresie od XV do XVIII w. występowanie półksiężyca miało charakter ograniczony, 
a znak ten nie miał cech wyłączności i wcale nie był umieszczany w miejscach najbardziej eksponowanych, 
jak to sobie wyobrażano w  Europie. Por. Z. Ż y g u l s k i  jun., Sztuka turecka. Warszawa 1988, s. 46.
69 Przykładem może służyć alegoryczny miedzioryt przedstawiający Wjazd Jana III na koronację do 
Krakowa, zwany też Apoteozą Jana III, wykonany przez Romeyna de Hooghe’a, któremu Franciszek Gratta, 
późniejszy królewski sekretarz, przesłał rysunek z opisem i tekstami w  celu wykonania płyt miedziorytni- 
czych. Por. M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 212.
70 W. B a r t o c h o w s k i ,  Fulmen orientis Ioannes III rex Poloniarum ter maximus. Bellicae fortitudinis gloria 
Innocenti XI solicitudine, Leopoldi I studio, ingenti Portae Othomanicae terrore, publico Christiani orbis voto, belli 
orthodoxi imperator electus, Viennae, Austriae, Pannoniae, Podoliae, Ukrainae, Valachiae, etc. etc. vindex, 
a populis acclamatus, barbaricis adoratus cladibus, inter festivos triumphantis Europae plausus..., Kalisz 1684.
71 Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog wystawy Zamku Królewskiego, Archiwum Głównego Akt 
Dawnych i Biblioteki Narodowej, Warszawa 1983, s. 305.
72 (...) superiorum trium siderum ignes esse, qui decidui ad terras fulminum nomen habeant: sed maximae ex 
iis medio loco situ (...) Ideoque dictumIovemfulmina iaculari: C. P l i n i i  S e c v n d i ,  HistoriaeMvndi, liber II, 
cap. XX, s. 13.
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Symbolika herbu Janina Jana III Sobieskiego... 105

skiego Panteonu był jednocześnie bogiem 
grzmotów (Juppiter Tonans), piorunów (Juppiter 
Fulgator), deszczu (Juppiter Pluvius), pogody 
(Juppiter Serenator), a wreszcie dawcą zwycię
stwa (Juppiter Victor) i podporą w walce (Juppi
ter Stator)73. To dzięki niezwyciężonemu Jowiszo
wi (Juppiter Invictus) mogli Rzymianie odnosić 
zwycięstwa nad innymi narodami, za co w san
ktuarium Jowisza Feretriusa na Kapitolu składali 
mu w hołdzie łupy zdobyte na wrogach — stosy 
tarcz, mieczy i włóczni74.

W  ten sposób Janina na polskim orle sankcjo
nowała deifikację Jana III. I nie jest to zbyt 
daleko idący wniosek, bowiem w ikonografii 
schyłku XVII wieku znany był również orzeł jako 
motyw sukcesji władzy przekazywanej z woli Jo
wisza. Widoczny jest na rycinie dedykowanej 
Sobieskiemu, znanej jako Teza Andrzeja Kuro- 
patnickiego75, gdzie orzeł trzymając w szponach 
koronę unosi się nad głową jadącego konno 
Jana III. Nie jest to jedyne przedstawienie w kró
lewskiej ikonografii, występuje także na płótnie 
nieokreślonego malarza Z przełomu XVII i XVIII 24. Alegoryczna rycina ilustrująca panegiryk 
wieku76, gdzie również orzeł niesie W  szponach Eulmen orientis... Wojciecha Bartochowskiego.

regiment i buławę nad jadącym konno Sobie
skim. Podobne przedstawienia prezentowały monety antyczne, na rewersach których 
orzeł w locie przekazywał berło stojącemu niżej cesarzowi77.

Boski ptak, posłaniec Jowisza, stał się w tym wypadku symbolem łączącym tradycję 
antyczną z chrześcijańską. Współcześni uważali bowiem Jana III jako rzeczywistego 
wysłannika niebios, o czym świadczy napis na obrazie Marcina Altomontego z fary 
w Żółkwi78 z przedstawieniem odsieczy Wiednia: Nequando dicant gentes ubi est Deus 
eorum (Czemu mają mówić poganie: ,A gdzie jest ich Bóg”)79. Słów tych użył król 
w jednej z listownych relacji spod Wiednia, a kler wiedeński witając zwycięzcę w ka
tedrze św. Szczepana wypowiedział j ako motto werset z pierwszego rozdziału Ewangelii 
Św. Jana: „Był człowiek posłany od Boga, którego imię było Jan”80.

73 Por. Słownikkultury antycznej, pod red. L. W l n n i c z u k ,  Warszawa 1988, s. 210; orazB. K u p i s ,  Religie 
świata antycznego, [w:] Zarys dziejów religii, pod red. J. K e l l e r a ,  Warszawa 1988, s. 378.
74 B. K u p i s ,  op. cit., s. 378.
75 MNW, Gab. Ryc., nr inw. 14184; rys. Marcin Antoni Lubliński, ryt. Bartholomäus Kilian mł., miedzioryt 
188,0 x 297,9 cm (całość odbita z czterech płyt), sygn. Bartholomeus Kilian sculpsit, A. R. D. Antoni 
Lublinsky... Por. A. T r e i d e r o w a ,  op. cit., s. 41-42; W. F i j a ł k o w s k i ,  op. cit., s. 176, poz. 101, il. 80; 
H .W id a c k a ,  op. cit., s. 62-64, poz. 25, il. 23-24.
76 MNW nr inw. 157750, ol. pł. 314 x 177 cm, znany jako Gloryfikacja Jana III, obraz ze zbiorów Potockich, 
skonfiskowany podczas wywozu za granicę.
77 H. M a t t i n g l y ,  British Museum Coins Roman Empire (dalej cyt.: BMCRE), t. III, tabl. 73, nr 3 (jest to 
rewers brązowego asa wybitego w  Rzymie). Również na sestercjuszu Hadriana przedstawiony został motyw 
sukcesji władzy nadanej z rąk Jowisza: widoczny na rewersie monety Jowisz pod postacią orła w  locie, niesie 
imperialne insygnia stojącemu z wyciągniętą dłonią cesarzowi. Moneta opatrzona została napisem: PROVI
DENTIA DEORVM. Por. R. B r i l l i a n t ,  Gesture and Rank in Roman Art. The Use o j Gestures to Denote Status 
in Roman Sculpture and Coinage, New Haven, Connecticut 1963, s. 130 (opis), s. 129, il. 3.59.
78 Ol. pł. 750 x 1100 cm, pierwotnie zdobił ściany kolegiaty żółkiewskiej. Por. A. C z o ł o w s k i ,  op. cit., 
s. 211-212. Obraz był powiórką płótna z zamku w  Żółkwi, por. M. K a r p o w i c z ,  Sztuka Warszawy drugiej 
połowy XVII w.. Warszawa 1975, s. 128. Płótno M. Altomontego, uznane za zaginione po 1939 r., znajduje 
się obecnie na zamku w  Olesku i w  1990 r., mimo próśb, nie zostało udostępnione Telewizji Polskiej kręcącej 
cykl reportaży o Kresach R. P.
79 Psalm 113, cz. II, w. 2; pierwszy zwrócił na to uwagę M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 63.
80 M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 64.
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106 Maciej Dariusz Kossowski

Sceny tego typu stały się wręcz obiegowymi motywami i co ciekawe, znalazły się 
nawet na oficjalnych państwowych dokumentach. W  ten sposób ozdobiony został 
dokument lokacyjny dla miasta Szczuc2yna podpisany przez Jana III w  Żółkwi 9 listo
pada 1692 r.81 Pergamin z tekstem dopełnił z obu stron rysunek dwóch kolumn 
z panopliami, na kapitelach których umieszczono herby Rzeczypospolitej. W  górnej

części dokumentu znalazła się ty- 
tulatura królewska na wstędze 
podtrzymywanej przez putto, 
a w owalu zawijającej się wstęgi 
portret Jana III wzorowany na 
tzw. Małej Redakcji. Centralną 
część kompozycji zajęła Fama 
dmąca w trąbę. Z jej prawej stro
ny artysta umieścił orła w  locie 
trzymającego w  szponach tarczę 
Jan ina (il. 25). Jak w idać, 
wzmacniające brzeg tarczy oku
cie dekorowane zostało arabe
skami, a tuż przy nim dostrzec 
można, znane z wielu innych 
przedstawień, cztery nity symbo
lizujące czterech synów Sobie
skiego. Niżej, obok zdobytych 
trzech szandarów i broni umie
szczono grupę czterech jeńców 
tureckich, siedzących na ziemi 
z rękoma skrępowanymi w  tył. 
Właśnie z tarczy Janina niesionej 
przez orła dwa gromy i błyskawi
ca uderzają w  leżące tureckie 
sztandary, będące najwyżej ce
nionym trofeum od czasów an
tycznych.

Początek tekstu dokumentu lo
kacyjnego Szczuczyna ozdobiony 
został ponadto orłem z tarczą Ja
nina na piersi, w  powierzchnię 
której wkomponowano gałązkę 

laurową. Pierwsza litera tekstu oplotła pierś Orła Białego, w sposób typowy dla 
przedstawień godła państwowego z monogramem królewskim Zygmunta I82. Taka 
forma udostojnienia herbu państwowego była zapewne w  oczach artysty nawiązaniem 
do tradycji Złotego Wieku Rzeczypospolitej stawiając sukcesy Jana III na równi 
z osiągnięciami dynastii Jagiellońskiej.

Dekoracja tego typu, jak ta na urzędowym dyplomie nie będącym przecież dziełem 
odosobnionym, stała się nie tylko świadectwem symbolicznym, przekazem o dużej 
nośności ideowej służącym wzmocnieniu władzy królewskiej i gloryfikacji majestatu, 
lecz wręcz zjawiskiem stylowym. Janina w kształcie tarczy, nadal wyrażając określone 
treści, dopełniała w sposób harmonijny królewski wizerunek. Widoczne jest to na 
dwóch zasługujących na przedstawienie płótnach olejnych.

25. Fragment dekoracji dokumentu lokacyjnego miasta Szczuczy 
na podpisanego przez Jana III w 1692 r.
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26. Portret Jana III w otoczeniu rodziny

81 AGAD, dok. perg. 4220; w  jęz. łac., karta pergaminowa 79 x 60 cm. Por. Rzeczpospolita w dobie Jana 
III, kat. nr 354, s. 162, il. barwna XVI.
82 S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 115.
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Pierwszy, znany jest jako portret Marli Kazimiery z dziećmi83. Pomijając niezwykle 
interesującą symbolikę alegoryczną, którą wyczerpująco omówił Mariusz K a r p o 
w ic z 84, należy tylko wspomnieć, że obraz przedstawia królową jako boginię Ge-Rheę 
wraz z najmłodszymi dziećmi. Na osi symetrii kompozycji, na tle błękitnego nieba 
z obłokami umieszczony został, na bogato zdobionym postumencie, biust Jana III jako 
triumfatora z wieńcem laurowym na głowie.
Postument zdobi strawestowany herb królew
ski — tarcza Janina z wkomponowaną w  śro
dek głową Fauna, oraz festony — emblematy 
sławy. Za tarczą widoczna jest też górna część 
zawieszonej na postumencie karabeli o ręko
jeści zdobionej głową orła. Obraz był portre
tem spadkobierców Jana III, stąd też on sam 
został przedstawiony pod postacią heroizowa- 
nego pomnika.

Drugi z obrazów, na któiych pojawiła się Ja
nina przedstawia portret Jana III z rodziną85 
fil. 26) namalowany między 1693 a 1694 ro
kiem, u schyłku życia króla. Jest on szczegól
nie interesujący ze względu na porównanie Ja
na III z odpoczywającym rzymskim bogiem woj
ny Marsem86. Siedzący w otoczeniu rodziny 
król, w udrapowanych na wzór togi szatach
zarzuconych na zbroję, z regimentem w dłoni, ma za sobą zawieszoną na kanelowanej 
kolumnie świętą tarczę Marsa (11. 27). Jej charakterystyczny owalny, zwężony w części 
środkowej kształt, oznacza antyczną ancile. Według legendy tarcza boga wojny została 
zesłana z nieba do zagrożonego Rzymu za panowania Numy Pompiliusza87 wraz 
z zapewnieniem wyroczni, że stolicą królestwa będzie zawsze miejsce jej przechowy
wania. Umieszczona w  świątyni Marsa uważana była za symbol i rękojmię pomyślno
ści państwa rzymskiego88. Na płótnie olejnym ancile została jedncześnie tak namalo
wana, aby jak najbardziej przypominała rodowy herb Sobieskiego. W  kompozycji 
uchwycono znaną z wcześniejszej ikonografii charakterystyczną krzywiznę tarczy, 
dzięki której widoczny jest fragment jej części wewnętrznej oraz łukowata krawędź 
górna i strona boczna. Symbolicznie umieszczane dotąd cztery nity, przekształcone 
zostały w ozdobną barokową dekorację o formie okręgów z wpisanym w nie motywem 
floralnym (przypomina stylizowane fleurony). I tak jak na poprzednim obrazie z por
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27. Janina jako święta tarcza boga wojny Mar

sa z wkomponowaną w nią głową Fauna —  
fragment portretu Jana III w otoczeniu rodziny.

83 Muzeum w  Wilanowie, nr inw. 231013 MNW; Jerzy Eleuter Siemiginowski, 1684 r., ol. pł. 215,5 x 142 
cm. Obraz ofiarowany przez Jana III podczaszemu warszawskiemu Wawrzyńcowi Wodzickiemu, był w  po
siadaniu jego rodziny, m.in. w  pałacu Wodzickich w  Krakowie (XIX w.) i we dworze w  Lubieniu Wlk. 
k. Lwowa, który wraz z wyposażeniem przeszedł tuż przed 1939 r., drogą sukcesji, w  posiadanie Branickich. 
Do Wilanowa zakupiony został od Tadeusza Pawlikowskiego w  1961 r. Por. Portrety osobistości polskich 
znajdujące się w pokojach i galem pałacu w Wilanowie. Katalog Muzeum Narodowego w Warszawie, W ar
szawa 1967, s. 112, poz. 128; W. F i j a ł k o w s k i ,  I. V o i s e ,  Portrety polskie w galerii wilanowskiej, 
Warszawa 1978, s. 69, il. 48; W. F i j a ł k o w s k i ,  op. cit., s. 148, poz. 49. Na obrazie pierwotnie nie był 
namalowany pierworodny Jakub, co udowodnił M. K a r p o w i c z ,  Jerzy Eleuter, s. 125-126.
84 M. K a r p o w i c z ,  Portret Marii Kazimiery z dziećmi, „Biuletyn Historii Sztuki”, r. XX, 1958, nr 2, 
s. 223-235; idem, Sekretne treści, s. 88-99; idem, Jerzy Eleuter, s. 123-135.
85 Muzeum w  Wilanowie, nr inw. 1123 MNW, wg Eleutera (?), ol. pł. 73,5 x  108,5 cm. Pochodzi z galerii 
Stanisława Augusta, zakupiony w  1809 r. przez Aleksandrę Potocką, por. Portrety osobistości polskich, 
s. 73-74, poz. 68; W. F i j a ł k o w s k i ,  I. V o i s e ,  op. cit., s. 68, il. 47; M. K a r p o w i c z ,  Jerzy Eleuter, 
s. 117-118.
86 Zwróciła już na to uwagę J. R u  s z c z y c ó w n a ,  op. cit., s. 304.
87 Numa Pompiliusz -  Sabińczyk, legendarny król Rzymu, następca Romulusa. Rzymianie uważali go za 
swego pierwszego prawodawcę i twórcę kultu bogów. To on uznał Marsa, Kwiryna i Jowisza jako najwyższą 
trójcę bogów. Za jego rządów panował stale pokój. Por. T. Z i e l i ń s k i ,  Rzeczpospolita rzymska, Katowice 
1989, s. 19-20.
88 P a u l y - W i s s o w a ,  Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1894, 
s. 2112-2113, hasło: Ancile; także Słownik kultury antycznej, s. 33.
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tretem Marii Kazimiery z dziećmi, za tarczą widoczna jest zawieszona szabla o rękoje
ści w kształcie orlej głowy. W tym jednak wypadku królewska Janina-ancilejest tarczą 
niezwykłą. W środek jej bowiem wkomponowano głowę Fauna wzorowaną na antycz
nej ikonografii i tradycji89. Zastanawiać może jedynie, czy miał być to wyłącznie akcent 
ozdobny, czy też pewien symbol alegoryczny nawiązujący do znanych ówczesnym 
przekazów. Można więc mieć wątpliwości, czy w tak przedstawionym królewskim 
herbie związanym ze spuścizną antyczną, głowa satyra byłaby tylko przypadkowym 
elementem dekoracyjnym. Kompozycja bowiem tak ujętej plastycznie tarczy miała 
określone znaczenie propagandowe. Okazuje się, że głowa Fauna odgrywała w  niej rolę 
decydującą. W alegoryczny sposób nawiązywała do epickiego utworu polityczno-ideo
wego Satyr albo Dziki Mąż pióra Jana Kochanowskiego90. Ta satyra wierszem napisana 
w 1563 r. zdobyła sobie od razu popularność i w tradycji literackiej żywa była w na
stępnym stuleciu91. W utworze Jana z Czarnolasu narratorem jest właśnie satyr 
przestrzegający przed zgubą Polski o ile szlachta nie powróci do dawnych praw 
i świetnych obyczajów rycerskich. Kochanowski ustami satyra ostrzegał przed zagro
żeniem zewnętrznym. Piętnował też dążenie do bogactwa szlachty odbijające się 
niekorzystnie na obronności państwa, pozbawionego stałej siły wojskowej związanej 
z pustkami skarbu.

Przedstawiona w wierszowanej formie sytuacja Rzeczypospolitej nie uległa zmianie 
po upływie wieku, co sprawiło, że satyra ta była nadal aktualna. Nic więc dziwnego, 
że głowa Fauna znalazła się na środku tarczy Janina. Najważniejszą jednak rolę 
odegrało przesłanie moralne utworu stawiające cnotę na pierwszym planie jako 
najwyższą wartość, zwłaszcza cnotę obywatelskiej służby ojczyźnie. Poeta czarnoleski 
szczególnie ją  cenił, czemu dał wyraz w  jednych z ostatnich słów wypowiadanych przez 
satyra, a skierowanych wprost do króla:

Cnotę miłitj i godność, bo tym państwa stoją,
Kiedy dobrzy są w wadze, a źli się zaś boją.
A czego napotrzebnięj, i sam żyj przykładnie.
Bo poddany za panem zawżdy pójdzie snadnie,

I wreszcie:
Ale tobie tak trzeba myślić o pokoju,
Jakobyś się mógł zaraz przydać i do boju92.

Tak też na obrazie przedstawiony został Jan III Sobieski. Król odpoczywa w otocze
niu rodziny, lecz wciąż ma na sobie zbroję i nie odkłada regimentu. Szabla wraz 
z tarczą wiszą tuż za plecami monarchy, na wyciągnięcie jego ręki.

Właśnie herbowa Janina w formie antycznej tarczy ancile z wkomponowaną w śro
dek głową satyra, odkrywa głęboko ukrytą, najistotniejszą ideę, której zakomuniko
wanie było sensem przekazu tak namalowanego obrazu. Oznajmia ona, że pomyślność 
i bezpieczeństwo królestwa nierozerwalnie związane są z moralem narodu, zwłaszcza

89 Satyrów już w  starożytności nie odróżniano od sylenów; w  okresie klasycznym są jakby końmi w  ludzkiej 
postaci, w  czasach hellenistycznych stają się półludźmi, półkozami; Rzymianie utożsamiali ich z faunami. 
Faun, jako Fatuus —  był podobnie jak Pan —  wróżbitą. Przedstawiano go również jako syna Picusa (tj. jednej 
z form postaci Marsa), wnuka Saturna i ojca Latynusa, eponimicznego protoplasty Lacjum. Faun był 
współtowarzyszem Marsa. Por. P a u l y - W i s s o w a ,  op. cit., t. VI, Stuttgart 1909, s. 2054-2073; W. H. 
R o s c h e r ,  Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie, t. I, Leipzig 1884-1890, 
s. 1454-1460; Ch. D a r e m b e r g ,  E. S a g l i o ,  Dictionnaire des antiquites Grecques et Romaines, t. II, Graz 
1963, s. 1021-1024; Enciclopedia deü’Arte Antica classica e orientale, t. III, Roma 1960, s. 598-599. 
Antyczne zabytki z przedstawieniem głowy Fauna (Sylena) były sztychowane m.in. w  XVIII w. Por. P. S. 
В a r t o 1 i, Gli Antichi Sepolcri ovvero Mausolei Romani ed Etruschi Trovati in Roma, ed in altri luoghi celebri.., 
Roma 1768, s. 26.
90 J. K o c h a n o w s k i ,  Satyr Albo Dziki Mąż, Kraków ok. 1564.
91 Świadczy o tym pochodzący z 1640 r. poemat satyrowy Samuela Twardowskiego naśladujący pierwowzór 
Jana Kochanowskiego, gdzie narratorem jest również satyr narzekający na współczesne obyczaje, życie 
publiczne, sprzedajność sądów i złotą wolność; S . T w a r d o w s k i ,  Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 
1640, [b. m. w.] 1640. Satyr Jana Kochanowskiego stał się też uzupełnieniem druków XVII-wiecznych, por. 
S. S t a r o w o l s k i ,  Prawy Rycerz, przydana jest Zgoda у Satyr, [b. m. w.] 1648.
92 J. K o c h a n o w s k i ,  Satyr, 379-382, 393-394.
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zaś tych możnych, którzy mają wpływ na politykę i losy kraju. Zapewnia jednocze
śnie, że wraz z zerwaniem z prywatą i partykularną polityką części magnaterii (jak 
można sądzić chodzi tu zwłaszcza o opozycjonistów litewskich), odrodzi się silna 
i wielka Rzeczpospolita.

Tarcza ancile jest również głównym motywem de
koracyjnym płyciny północnego filaru bramy wila
nowskiej od strony wjazdu, na którym ustawiona 
została figura boga wojny Marsa. Tarcza z bramy 
wilanowskiej nie przypomina już rodowego herbu 
Jana III. Przedstawiona została frontalnie i ozdobio
na bukefalionami na czterech rogach, twarzą sylena 
na piątym oraz umieszczoną pośrodku głową gorgo
ny Meduzy. W  ten sposób stała się barokową kom
pozycją świętej tarczy Marsa ancile z egidą. Powyżej 
tak dekorowanej przypory filaru bramy stanął posąg 
Marsa93. Przedstawiony został on w łuskowym pan
cerzu rzymskim (lorica squamata), którego zasadni
czym elementem były zachodzące na siebie łuski 
tworzące napierśnik94. Dodatkiem uzupełniającym 
były paski naramiennika, tzw. pteryges, oraz zwisa
jące spod pancerza rzemienie, mające wzorem rzym
skim zaplatane końce. W identycznej zbroi karace- 
nowej, ozdbionej również motywem z plecionych 
rzemyków, przedstawiony został Sobieski na kon
nym pomniku stojącym w XVII wieku w Wielkiej 
Sieni pałacu wilanowskiego. Istnieje jeszcze jeden 
detal łączący zbroję Marsa z Janem III. Jest to herb 
Janina umieszczony pod ostatnim szeregiem łusek napierśnika oraz na naramienniku 
i szyszaku (il. 28)95. W  ten sposób Mars stał się kiyptoportretem Jana III, jako deus 
et rex victoriosissimus96. Napierśnik Marsa spięty jest z naplecznikiem, tak jak rzym
ska zbroja, tj. za pomocą paska w rodzaju szelki, widocznego wyraźnie na ramieniu 
kamiennego posągu. Jest to szczegół nie występujący w typowo polskim uzbrojeniu97, 
a widoczny wielokrotnie w antykizującej ikonografii Sobieskiego. Nie przypadkowo 
więc ozdobiono królewską Janiną nieodłączny rekwizyt portretu heroizowanego jakim 
stała się antyczna zbroja, która już sama jest atrybutem personifikacji Cnoty — Virtus,

28. Herb Janina na łuskach szyszaka 
i zbroi posągu Marsa z bramy 

wilanowskiej.

93 Figury alegoryczne na bramie wilanowskiej były różnorodnie interpretowane. Jarosław Wojciechowski 
proponował dla obu posągów określenia „Męstwo” i „Siła” (J. W o j c i e c h o w s k i ,  Pałac wilanowski i Jego 
obecna restauracja, .Architektura i Budownictwo”, г. IV, 1928, z. 3, s. 93); Wojciech Fijałkowski początkowo 
oznaczył je jako „Wojna” i .Pokój” (W. F i j a ł k o w s k i ,  Wilanów, pałac i ogród, Warszawa 1954, s. 18: „męska 
postać to Siła i Wojna, kobieca to Wiedza i Pokój”), ostatnio zaś uznał posąg męski za .Marsa Sarmackiego”, 
podtrzymując nadal przypisanie .Pokoju” postaci kobiecej (W. F i j a ł k o w s k i ,  Brama królewska w Wilano
wie i je j program ideowo-artystyczny, .Studia Wilanowskie” 5, [Warszawa] 1979, s. 17-34). Odmienną 
koncepcję przedstawił Mariusz Karpowicz, widzący w  obu posągach bramy związki z cesarzem Trajanem 
i określający mężczyznę jako zwycięskiego Rzymianina z tropaionem, kobietę zaś jako Wiktorię, por. 
(M .K arpow icz ,  Sekretne treści, rozdział: Jan III, Trojan i brama w Wilanowie, s. 50-74). Przedstawione 
powyżej hipotezy, w  związku z błędnym rozpoznaniem atrybutów, nie mogły rozwiązać właściwie programu 
treściowego i znaczenia jakie spełniać miały obie figury. Analizując zespół rzeźbiarski bramy przyjąłem 
odmienną ich atrybucję uznając je za Marsa (w konwencji Marsa Ultora) i Wiktorię: M. D. K o s s o w s k i ,  
Tradycja antyku w wilanowskiej Porta Triumphalis czasów Jana III Sobieskiego (nowa atrybucja alegorycz
nych posągów), Warszawa 1994, maszynopis złożony do druku w  .Biuletynie Historii Sztuki”.
94 Por. Z. B o c h e ń s k i ,  Karacena polska jako wyraz kultury sarmaty zmu, „ Biuletyn Historii Sztuki”, г. XIX, 
1957, nr 2, s. 193-194.
95 Herb Janina widoczny jest na paskach naramiennika również w  ikonografii Sobieskiego. Por. H. W  i d а с к a, 
op. cit., s. 14.
96 Jana Sobieskiego wielokrotnie nazywano Marsem Sarmackim, co jest widoczne m.in. na rewersie medalu 
wykonanego przez Jana Hohna po zwycięstwie pod Chocimiem w  1673 r. (... HAEC OMNIA MARTIS ТЕ 
DUCE SARMATICI ROBORE VICTA CADUNT), egz. w  zb. MNW, nr inw. 2941/601. Por. E. R a c z y ń s k i ,  
op. cit., s. 260, poz. 186.
97 Por. Z. B o c h e ń s k i ,  Karaceny polskieXVII-XVIII w., „Broń i Barwa”, г. V, 1938, nr 6-7, s. 118.
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110 Maciej Dariusz Kossowski

a podręcznik Cesare Ripy mówi, że zbroja wyobraża nieustanną gotowość do walki 
z występkiem98. Na ten anatomiczny pancerz łuskowy zarzucone zostało paludamen
tum — wojskowy płaszcz, spięty na prawym ramieniu, noszony przez rzymskich 
cesarzy (purpurowy) i dowódców wojskowych (biały)99. Tak więc Mars na bramie 
wilanowskiej jako wyobrażenie króla Jana III już samym kostiumem antycznym 
podkreślał godność [dignitas), szlachetność [nobilitas) i cnotę (virtus) bohatera wcie
lającego w  życie najwyższe, bo starożytne ideały100.

Specyfika XVII wieku w  Polsce wpłynęła jak nigdy dotąd na powstanie niezwykłych 
rezydencji w  tej części Europy. Jan III w  podstołecznym Milanowie buduje pałac
0 niespotykanym dotychczas układzie przestrzennym nawiązującym do rzymskich 
willi, czego wyrazem była zmiana nazwy wsi na włoską Villa Nuova, spolonizowaną 
wkrótce na Wilanów. Otwarty przestrzennie i otoczony ogrodami pałac łączył dwa 
przeciwstawne charaktery budynku — sakralny w  elewacji frontowej i rustykalny od 
strony ogrodowej101. Twórcą jego był Augustyn Locci, inżynier, przyjaciel i doradca 
artystyczny Jana III. Obdarzony indygenatem polskim jeszcze za Wiśniowieckiego, 
a w  chwili wstąpienia na tron Jana Sobieskiego będący już podczaszym nowogrodzkim
1 wkrótce piastujący kolejne urzędy ziemskie, projektował wyłącznie z uprzejmości, 
nie zaś z materialnej potrzeby102. Dzięki niemu i przy udziale króla pałac w  Wilanowie 
uzyskał skomplikowany program ideowy. Wśród mnogości detali dekoracyjnych o ale
gorycznych znaczeniach nie mogło zabraknąć również motywów z herbem Janina i to 
na obu elewacjach.

Szczególnie uroczysty, sakralny charakter otr2ymała elewacja frontowa pałacu 
prezentująca ideę apoteozy Jana III, Marii Kazimiery i rodu Sobieskich, jednocześnie 
gloryfikująca zwycięstwa i sukcesy militarne króla. Na apoteozę rodu królewskiego 
wybrano centralną część korpusu głównego pałacu, składającego się z czterokolum- 
nowego portyku świątyni nakrytego trójkątnym tympanonem, na szczycie którego 
umieszczony był w latach 1681-1692 posąg Minerwy103. Po nadbudowaniu drugiego 
piętra statuę bogini, jak wynika to z rysunków Neumanna104, umieszczono w niszy, 
w centralnej części nadbudówki, pokrywającej się z obecnie istniejącym w tym miej
scu wielkim oknem salonu-jadalni króla. Minerwa, umieszczona w  tak doniosłym 
miejscu, stała się patronką pałacu wilanowskiego, który utożsamiany był z domus 
antiqua. Pałac nie był jednak zwykłą rezydencją, lecz jednocześnie templum, a to dzięki 
posągowi Minerwy, która wraz z Jowiszem i Junoną tworzyła Trójcę Kapitolińską 
z poświęconą jej świątynią na Kapitolu, miejscu najbardziej doniosłym dla Rzymian. 
Właśnie Jan III wielokrotnie był porównywany w panegirykach i w ikonografii do 
Jowisza, a Maria Kazimiera do Junony105. Można więc sądzić, że wraz z Minerwą, 
patronką tej części pałacu, para królewska jak antyczne bóstwa zamieszkała w swej 
rezydencji — w kapitolińskiej świątyni. Wizualnym podkreśleniem tej idei było zasto

98 C. R ipa ,  Lapiu che novissima Iconologia, 1.1, Padova 1630, s. 270.
99 P a u l y - W i s s o w a ,  op. eit, München 1983, t. XVIII, 3, s. 281-286, hasło: Paludamentum.
100 Por. J. K o w a l c z y k ,  Polskie portrety „cdi’antica” w plastyce renesansowej, [w:] Treści dzieła sztuki 
Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Gdańsk, X I I1966, Warszawa 1969, s. 121-136.
101 M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści s. 122.
102 J. S t a r z y ń s k i ,  Augustyn Locci inżynier i artystyczny doradca Jana III, „Biuletyn Historii Sztuki 
i Kultury”, г. I, 1933, nr 3, s. 119-127.
103 M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści s. 122-124.
104 Pałac w  Wilanowie —  projekt przebudowy przez J. K. Neumanna, oryg. w: Staatsarchiv Dresden, VII, 
90, nr 35 ас; repr. w: W. F ij a ł k o w s k i ,  Rezydencja Jana III w Wilanowie w świetle materiałów z czasów 
saskich, JBiuletyn Historii Sztuki”, г. XXIX, 1967, nr 3, s. 374, il. 19.
105 Wyraziste w  tym względzie jest zwłaszcza płótno olejne Eleutera Siemiginowskiego z wyobrażeniem 
mecenatu artystycznego Jana III, na któiym król przedstawiony został z atrybutami Jowisza: Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu, nr inw. PZS 2139, ol. pł. 66 x 48 cm; obraz został kupiony przez bp. H. Strojnow- 
skiego w  Rzymie i wszedł do zbiorów Tarnowskich w  Dzikowie, gdzie przypisany został Siemiginowskiemu. 
Por. M. K a r p o w i c z ,  Jerzy Eleuter, s. 57; za obraz pędzla Jana Reisnera uważa go W. F i j a ł k o w s k i ,  
Chwała i sława, s. 136, poz. 18, il. VII. Porównanie pary królewskiej do bóstw kapitolińskich znane jest też 
z licznych medali, m.in. rewersu żetonu koronacyjnego z 1676 r., por. E. R a c z y ń s k i ,  op. cit., s. 280, poz. 
203, 204; E. H u t t e n - C z a p s k i ,  op. cit., s. 336, poz. 2420, 2421. Podobną wymowę prezentuje medal 
Marii Kazimiery wybity przez Jana Hóhna w  Gdańsku, por. E. R a c z y ń s k i ,  op. cit., s. 280, poz. 202.
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sowanie trójkątnego tympanonu wspartego na kolum
nach koiynckich mających charakter sakralny, gdyż 
w starożytności były one elementem zarezerwowanym 
dla budowli poświęconym bogom, a później także sie
dzibom cesarskim106. Kolumna stała się zatem symbo
lem apoteozy władzy, wywyższenia najdalej posunięte
go, jakie tylko znał ceremoniał cesarski i budownictwo 
ludzkie. Stąd też posągi Trajana i Marka Aureliusza 
z ich kolumn w Rzymie, zostały zdjęte w średniowieczu 
nie tylko dla cennego wówczas brązu, ale przede 
wszystkim z powodu swojej wymowy symbolicznej. 
Dlatego też Władysław IV wzniósł w Warszawie kolum
nę z ustawioną na niej figurą własnego ojca Zygmun
ta III107. Warszawską kolumnę, pierwszą w dziejach 
nowożytnej Europy z posągiem człowieka świeckiego 
zaprojektował Augustyn Locci, ojciec twórcy Wilano
wa108. Wiedziano o tym wszystkim w czasach Sobie
skiego, skoro w kapitele korynckie wielkiego porządku 
fasady pałacowej (il. 29) wkomponowano motyw kró
lewskiego herbu Janina109 (il. 30).

Tympanon w pałacu wilanowskim ozdobiony został 
promieniującym słońcem wykutym ze złoconej blachy 
miedzianej i dwoma parami puttów trzymających złote 
herbowe tarcze Sobieskich (il. 31). W wyniku przebu
dowy pałacu w końcu XVII wieku złoconą kulę słonecz
ną, rzucającą promienie na trzymane przez putta tarcze 
Janina, przeniesiono na elewację nadbudowanego dru
giego piętra, gdzie znajdują się do dziś. Uzupełnieniem 
dekoracji stał się napis: REFULSIT SOL IN CLIPEIS 
(Rozbłysło słońce na tarczach), jak można sądzić zapro
ponowany przez Locciego110. Jak udowodnił M. Karpo
wicz111, ten zaczerpnięty z Wulgaty cytat został wybra
ny z całym zrozumieniem jego symbolicznych treści, 
a przez odwiedzających królewską rezydencję odczyty
wany był alegoiycznie: „cnota napełnia blaskim tarcze 
(honorowe)”. Ta zawartość tympanonu w postaci tarczy 
honorowej i słońca — Honos i Virtus — nawiązywała 
ideowo do wzniesionej przez Gajusza Mucjusza, 
a ufundowanej przez Gajusza Mariusza (C. Marius), 
świątyni Honos i Virtus w Rzymie112, świątyni złożonej 
z dwóch przybytków — Cnoty i Honoru — w ten spo-

29. Kolumny korynckie zdobione 
herbem Janina w elewacji frontowej 
centralnej części korpusu głównego 

pałacu w Wilanowie.

30. Janina wkomponowana w kapi
tel koryncki pałacu w Wilanowie.

106 Było to związane z oficjalnym porównaniem do bogów i ubóstwieniem cesarzy, co stało się powodem 
uznania ich pałaców za świątynie. Por. E. B. Sm i th ,  Architectural Symbolism ąf Imperial Romę and the 
Middle Ages, Princeton, New Jersey 1956, s. 53 n.
107 Symbolikę kolumny Zygmunta III omówił M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, rozdz.: Dlaczego Zygmunt 
stoi na kolumnie, s. 9-29.
108 Ibidem, s. 14.
109 Na fakt umieszczenia Janiny w  tak doniosłym miej scu zwrócił już uwagę W. F i j a ł k o w s k i ,  Rezydencja 
Jana III, s. 369.
110 Por. M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 128-130.
111 Ibidem, s. 127-134; idem, Sztuka oświeconego sarmatyzmu, s. 75-79.
112 Opisuje ją  Witruwiusz uznając, że gdyby wykonana była dodatkowo z marmuru, zaliczona została by 
do najpiękniejszych i najznakomitszych budowli, gdyż same jej proporcje i założenie były doskonałe. Por. 
W i t r u w i u s z ,  O architekturze ksiąg dziesięć (De Architectare libri decem), przekł. К. K u m a n i e c k i ,  
Warszawa 1956, ks. VII, 17, s. 115; także S. B. P l a t n e r ,  Th. A s h b y ,  A  Topographicaldictionary ofAncient 
Romę, London 1929, s. 259-260.
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112 Maciej Dariusz Kossowski

sób, że chcąc znaleźć się w  jednej części trzeba było przejść przez drugą. Świątynia 
zbudowana za łupy zdobyte na Cymbrach i Teutonach była znana również ż tego, że 
obradował w  niej wiosną 57 r. p. n. e. senat nad odwołaniem z wygnania Cycerona113. 
Para bóstw rzymskich Honos i Virtus popularna była w  starożytności, co widoczne jest 
na licznych monetach bitych za czasów cesarzy Galby, Wespazjana i Witeliusza114.

W czasach nowożytnych antyczny 
temat Honos i Virtus spopulaiyzo- 
wał Vincenzo Cartari w swym po
dręczniku ikonografii starożytnej115. 
Zaczęto też opisywać budynek świą
tyni, a wkrótce powstały graficzne 
próby jej rekonstrukcji116. Te wła
śnie kompozycje architektoniczne 
stały się niezwykle popularne w do
bie baroku, ilustrowały bowiem 
oczywisty morał, że zaszczyty osią
gane są jedynie na drodze pracy 
i chwały117. Stąd też nad portalem 
wejściowym umieszczona została in
skrypcja głosząca: QUOD VETUS 
URBS COLUIT, NUNC NOVA VILLA 
TENET (Co starożytne m iasto 

[Rzym] czciło, teraz Nova Villa [Wilanów] posiada). Pałac wilanowski stał się więc 
siedzibą nowej Trójcy Kapitolińskiej, siedzibą arystotelesowskiej virtus heroica — 
najwyższej cnoty z patronującą jej Minerwą, boginią mądrości, uosabiającą dobrą 
radę, dobre rządzenie, roztropność i sprawiedliwość118. Taka wymowa zgodna była 
z wolą szlachty i dokonanym przez nią wyborem elekcyjnym. Tak też rozumiał swoje 
rządy Jan III i dlatego właśnie opieka Minerwy miała patronować rządom pokojowym 
i wojnie sprawiedliwej, przeciwstawnej napastniczej walce Aresowej.

Szczególną wymowę treściową otrzymała elewacja galerii południowej, związana 
z częścią pałacu należącą do króla. Tu właśnie został wzniesiony ślepy łuk triumfalny 
wsparty na czterech kolumnach o kapitelach koiynckich. Główny przelot łuku zam
knięty został archiwoltą i trójkątnym tympanonem wspartym na dwóch hermach. 
Boczne przeloty zredukowane zostały do głębokich nisz, w których umieszczone 
zostały figury alegoryczne. Główną środkową archiwoltę wypełnia kompozycja przed
stawiająca triumfalny wjazd Jana III do stolicy jako antycznego najwyższego wyróż
nienia wodza po wygranej wojnie przyznawanego przez senat. Król, siedzący na cisium 
— rzymskim triumfalnym wozie cesarzy i wodzów119, zgodnie z rzymskim ceremonia
łem wieńczony jest laurem przez stojącą z tyłu Wiktorię (il. 32). Antyczny triumfator 
zazwyczaj sam powoził kwadiygą, o czym wiedzieć musiano w czasach Sobieskiego 
z licznych przekazów ikonograficznych oraz z oryginalnych zabytków, zwłaszcza rao-

113 M. T. C ic e ro ,  Pisma filozoficzne, t. I, Kraków 1960: O wróżbiarstwie (De Divinatione) ks. I, 59, s. 264; 
idem, Mowy wybrane, p rzeki. J. M r u k ó w n a ,  Warszawa 1960: Mowa w obronie Plancjusza (Pro Cn. Plancio 
oratio), s. 238 i 283, przyp. 105.
114 Por. H. M a t t in g l y ,  BMCRE I, s. 357, tabl. 58, nr 10; BMCRE II, s. 114.
115 V. C a r  t a r  i, Le imagini de gli antichi, Venezia 1624, s. 273 (wyd. I: 1556).
116 Por. T. D e m p s t e r ,  Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, in quo ea quae Joannes Rosinus 
delineavit, infinita supplentur, mutantur, adduntur, Genevae 1640; także Giovanni A l t o  S u i z z e r n o  d a  
L u z e r n a ,  Splendore dell antica e moderna Roma..., Roma 1641, tabi. 30.
117 Por. E. C h о j e с к a, Dekoracja malarska ksiqg Promotionum i Diligentiarum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
XVI-XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, XCV, 1965, zesz. 3, s. 65.
118 M. K a r p o w i c z ,  Sztuka oświeconego sarmatyzmu, s. 78.
119 Dotychczas wóz triumfalny Jana III określany był mianem rydwanu, por. W. F i j a 1 к o w  s к i, Rezydencja 
Jana III, s. 373; idem, Chwała i stawa s. 28; M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 138; idem, Sztuka 
oświeconego sarmatyzmu, s. 82. Czasem zwany był kwadiygą, co jest już bliższe prawdy, gdyż ów wóz 
zaprzężony byl w czwórkę koni. Po raz pierwszy właściwie został zinterpretowany przez T. Ż u r a w s k ą ,  
Paradne pojazdy w Polsce XV1I-XVUI wieka Muzeum-Zamek w Łańcucie, Warszawa 1989, s. 81-83.

31. Putta trzymające złotą tarczę Janina na elewacji fronto
wej nadbudowanego drugiego piętra pałacu w Wilanowie.
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net rzymskich, które przetrwały do naszych cza
sów120. Triumf wilanowski jest odmienny: nie 
Jan III, lecz unoszące się w powietrzu putta 
powożą zaprzęgiem. Oprócz wodzy trzymają one 
także herbową tarczę Janina, na której widocz
ne są, położone w  skos pola, trzy gwiazdy (il. 33), 
owa symbolicznie zaznaczona konstelacja od
kryta przez Heweliusza, często przedstawiana 
w  ikonografii, gdyż świadczyła o ubóstwieniu 
herosa mającego na niebie swój gwiazdozbiór. 
Tak więc nie Jan III powoził zaprzęgiem, lecz 
drogę wiodącą ku triumfowi nadała mu herbowa 
tarcza sankcjonująca apoteozę królewskich za
sług. To wyniesienie do gwiazd zaakcentowane 
zostało banderolą trzymaną przez putto, opa
trzoną cytatem z Eneidy Wergiliusza121: SIC 
ARDENS EVEXIT AD [AJETHERA VIRTUS (Tak 
płomienna cnota wznosi się ku gwiazdom).

Virtus zajmuje ważne miejsce w hierarchii 
wartości etycznych w  Eneidzie. Na pojęcie to 
składa się nie tylko niezachwiana odwaga 
w chwili bezpośredniej walki z wrogiem, ale 
również wytrwałość w  znoszeniu niewygód, tru
dów, przeciwności i niebezpieczeństw. Główny 
bohater Eneidy, Eneasz, jest w  pełni przekona
ny, że jego postępowanie w życiu, jego cała po
stawa zgodne są z zasadami owej virtus, która 
jest w istocie synonimem heroizmu. Tak właśnie 
trzeba rozumieć skierowane do syna słynne sło
wa bohatera (ks. XII, w. 435-436): Disce puer 
virtutem ex me verumque laborem... (męstwa 
i rzetelnego trudu ucz się chłopcze ode mnie). 
Ten heroiczny trud prowadzi do równie ważnej 
wartości etycznej, jaką jest iustitia. Ostateczny 
jednak sąd w  sprawie iustitia należy zawsze do 
bogów i tylko oni mogą człowiekowi przydzielić 
nagrodę za to, że był iustus122. Najwyższą nagro
dą może być tylko ubóstwienie, podniesienie 
herosa do rangi nieśmiertelnych. Świadczy 
o tym słowo ardens (palący się, płonący) użyte 
w  cytacie umieszczonym na banderoli, a odno
szące się do Herkulesa, który dzięki swoim pra
com zabrany został z płonącego stosu przez Jo
wisza na Olimp. Aby nie było wątpliwości, że

32. Ślepy luk triumfalny galerii południowej 
pałacu w Wilanowie z przedstawieniem 

triumfu Jana III.

33. Janina unoszona przez putta — fragment 
środkowej archiwolty galerii południowej 
pałacu w Wilanowie z przedstawieniem 

triumfu Jana III.

120 Marek Aureliusz powożąc triumfalną kwadrygą przedstawiony został na brązowym sestercjuszu ze 
145-160 r. wybitnym w  Rzymie: cesarz w  lewej ręce trzyma berło, w  prawej wodze, por. egz. w  zb. MNW, 
GMiM nr inw. 106112; H. M a t t i n g l y ,  BMCRE IV, 1781 (s. 288), tabl. 43 nr 7; czy też podobny triumf 
cesarza Kaliguli na rewersie jego monety z napisem: GERMANICUS CAESAR, por. H. M a t t in g l y ,  
BMCRE I, tabl. 30, nr 9, 10. Przedstawienia triumfu były częstym motywem w  XVTI-wiecznych albumach 
ze sztychami rzymskich zabytków, por. P. S. Bartoli, Admiranda Romanorum Antiquitatum ac veteris 
sculpture vestigia anaglyptico opere elaborata..., Romae 1693 (wcześniejsze wyd.: Romae 1685), ryc. 8, 
podpisana: Triumphus Germanicus M. Aurelii (...) In Capitolio.
121 Pauci, quos aequus amavit Juppiter aut ardens evexit ad aethera virtus. Por. P. V  e r g i 1 i M a r o n i s, 
Aeneis, Lipsiae 1923, ks. VI, w. 130.
122 Por. St. S t a b  ry ł  a, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1987, zwłaszcza rozdz.: Hierarchia wartości 
etycznych, s. 182-185.
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114 Maciej Dariusz Kossowski

chodzi właśnie o tego bohatera, nad portalem w centrum łuku wkomponowany został 
w  powierzchnię tympanonu owalny medalion z wizerunkiem głowy Herkulesa nakrytej 
paszczą lwa. Tłem tak pomyślanej triumfalnej apotheosis Sobieskiego stały się antycz
ne zabudowania z wyraźnie zaznaczonym jednoprzelotowym lukiem, o bogatej dekoracji 
kasetonami wnętrza arkady. Być może w  ten sposób autor płaskorzeźby przedstawił

starożytne Forum  Romanum, 
przez które Via Sacra prowadził 
triumfalny wjazd zwycięzcy na Ka
pitol. Kompozycja w  centralnej ar- 
chiwolcie jest podobna do tej, jaka 
zachowała się w płaskorzeźbie 
zdobiącej łuk Tytusa w Rzymie123, 
gdzie cesarz jadący na kwadiydze 
dekorowany jes t przez stojącą 
z tyłu Wiktorię, a konie idące stę
pa mają podniesione prawe przed
nie nogi, tak jak w reliefie wila
nowskim . N aw iązan ie do tej 
płaskorzeźby jes t tym bardziej 
prawdopodobne, że król Jan III 

miał w swojej bibliotece graficzne ilustracje dekoracji łuku Tytusa124.
Janina wyrażająca tak doniosłe znaczenia w elewacji frontowej pałacu występowała 

także jako motyw dekoracyjny. Widoczna jest w centralnej części metopy wśród panoplii 
na attyce alkierza północnego (fi. 34). W środku tarczy przedstawionej w  formie królew
skiego herbu umieszczona została głowa lwa z kołem kołatki trzymanym w paszczy.

Przedstawień z królewskim znakiem rodowym nie zabrakło również we wnętrzach 
pałacu. Nie można pominąć zwłaszcza jednego z nich, tzw. Gabinetu Farfurowego125. 
Jego sufit ma postać kopuły pokrytej pięcioma rzędami zmniejszających się ku górze 
kasetonów identycznie jak w  rzymskim Panteonie wzniesionym przez Hadriana na 
miejscu strawionej pożarami budowli Agryppy. Kopuła rzymskiego Panteonu o śred
nicy większej od kopuły bazyliki Świętego Piotra w samym środku miała oculus, 
okrągły otwór przez który światło słoneczne wpadało do wnętrza. Dekoracja sufitu 
Gabinetu Farfurowego w  pałacu wilanowskim jest odmienna. Oculus bowiem wypeł
niony został kompozycją stiukowo-malarską z przedstawieniem unoszącego się 
w przestworzach orła z tarczą herbową Sobieskich Janiną na piersi. Orzeł szybuje 
w stronę promieni padających spod tonda i adorowany jest przez putta, z których 
jedno trzyma gałązkę lauru. Autor wykonując tak pomyślaną dekorację sufitu w Ga
binecie Farfurowym nawiązał z całą pewnością do niezwykle popularnego w dobie 
baroku rzymskiego Panteonu126. Istotną rolę spełniała zwłaszcza symbolika jego formy 
i dekoracji. Prawdopodobnie nawiązywała ona do propagandowej funkcji budowli 
Agryppy, polegającej na religijnym usankcjonowaniu władzy cesarskiej poprzez połą
czenie rodu julijskiego z bogami Olimpu127. W czasach Hadriana, kiedy już siedmiu 
cesarzy zaliczono w poczet bogów, idea ta została ugruntowana, a sklepienie kopuły 
Panteonu odbierane było jako geometryczny ład bez początku i końca będący symbo
lem świata — orbis terrarum, którego znana ówczesnym większa część należała do

123 Por. R. B r i l l i a n t ,  op. cit., s. 94, U. 2. 101; s. 95, U. 2.102.
124 Por. F. P e r r i e r ,  Icones et segmentu illustrium e ’marmore tabularum quae Romae adhuc extant... a... 
delineata incisa et... restituta, Romae 1645, ryc. 2; oraz P. S. B a r t o l i ,  op. cit., ryc. 6: „Triumf Tytusa”. Na 
ostatnią pozycję pierwszy zwrócił uwagę M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 135 i 260 przyp. 43.
125 Por. W. F i j a ł k o w s k i ,  Regia solis erat... Ze studiów nad symboliką dekoracji wnętrz pałacu w Wilanowie, 
.Biuletyn Historii Sztuki”, 1974, nr 1, s. 22-41, zwłaszcza s. 37-38. Ilustracja plafonu z Gabinetu Farfurowego 
zamieszczona została w  albumie J. C y d z ik a ,  W. F i j a ł k o w s k i e g o ,  Wilanów, Warszawa 1975, il. 290.
126 Opisał go w  bogato ilustrowanym traktacie m.in. Andrea P a l l a d i o ,  I  Quattro Libri dell’Architettura, 
Venetia 1570, ks. 4-XX.
127 J. C i e c h a n o w i c z ,  Rzym ludzie i budowle, Warszawa 1987, s. 263.

34. Janina wśród panoplii -  dekoracja centralnej części metopy 
na attyce alkierza północnego pałacu w  Wilanowie.
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rzymskiego imperium128. Tak symbolicznie przedstawiono trwałość rzymskiego po
rządku, wpisanego w niekończące się obroty systemu planetarnego, bowiem kopuła 
obrazowała sklepienie niebieskie, z którego przez oculus wpadała do wnętrza boska 
smuga światła. Podobną symbolikę prezentowała kopuła wilanowskiego Gabinetu 
Far fur owego. W jej centralnym miejscu, tam skąd powinno docierać światło słońca, 
namalowano tarczę Janina uosabiającą Jana III, 
unoszoną przez Orła Korony Polskiej. W  teki 
sposób wyobrażono obecny, czy też przyszły po
rządek i harmonię w Rzeczypospolitej pod ber
łem króla Sobieskiego.

Podobnie jak Minerwa od frontu, tak Apollo od 
ogrodu stał się władcą tej strony pałacu. Posąg 
boga stanął początkowo na szczycie elewacji ogro
dowej, a po nadbudowaniu drugiego piętra, 
w centralnym punkcie belwederu w niszy, którą 
w XVIII w. zastąpiono wielkim środkowym ok
nem salonu zwanego Salą Uczt Jana III129. Po
dobnie jak na elewacji frontowej attykę nadbu
dowy drugiego piętra od strony ogrodu wieńczyły 
muzy130. Mariusz Karpowicz widzi w sposobie ustawienia tych właśnie muz wraz z Apol
linem nie Parnas wieńczący pałac, lecz muzykę sfer integrującą królewską rezydencję 
z niezmienną harmonią kosmosu. Muzyka ta wedle ówczesnych opinii miała uszla
chetniać człowieka, wdrażać zamiłowanie do wartości idealnych i absolutnych. Symboli
zowała również nieskończony ład wszechświata, harmonię, do której król tęsknił bezsku
tecznie na ziemi, a tak bardzo potrzebnej pękającemu gmachowi Rzeczypospolitej131.

Nie tylko muzy, ale również cała bezporządkowa elewacja korpusu głównego z ru
stykalnymi narożami wyobrażała ideę Polski sielskiej i szczęśliwej, bowiem pałac 
wilanowski pomyślany był jako symbol Rzeczypospolitej zgodnie z antyczną zasadą 
przekazaną przez Herodiana: „ ekei te ą Po>|xr| ottou лот av o ßaaiteori” (а co się Rzymu 
tyczy, to jest on tam, gdzie cesarz się znajduje)132. Dla czytelnego zobrazowania tej idei 
umieszczono herb Jana III w  kapitelach korynckich pilastrów fasady ogrodowej pała
cu, gdzie widoczny jest ponad drugim rzędem liści akantu nad centralną wolutą (il. 35). 
Jednocześnie na wysuniętych na pierwszy plan ogrodowych alkierzach umieszczono 
stiukowe godła Polski i Litwy zręcznie wkomponowując zamiast zwykłej tarczy jeźdźca 
królewską Janinę na Pogoni (il. 36) oraz na piersi Orła (il. 37). Zastosowanie herbu 
Sobieskich w godłach Rzeczypospolitej stało się niezwykle doniosłe dla interpretacji 
elewacji ogrodowej. Mariusz Karpowicz uznał „orła z tarczą w  szponach” za przedstawie
nie apoteozy króla i rodziny Sobieskich powołując się na relief z luku Tytusa, gdzie cesarz 
unoszony jest przez orła133. Takie przedstawienie jest oczywiście apoteozą, a tarcza 
będąca herbem Jana III mogłaby być uważana za symboliczne przedstawienie rodu 
Sobieskich, lecz sposób umieszczenia orła budzi pewne wątpliwości. Gdyby orzeł przed
stawiony został w centralnym miejscu elewacji, np. na korpusie głównym, wówczas

35. Herb Jana III umieszczony ponad 
środkową wolutą kapitelu koiynckiego na 

pilastrze z fasady ogrodowej pałacu 
wilanowskiego.

128 Ibidem, s. 264.
129 W. F ij a ł ko w s  ki, Rezydencja Jana III, s. 379.
130 Por. I. M a l i n o w s k a ,  Ikonograficzne i archiwalne podstawy rekonstrukcji rzeźby figuralnej pałacu 
w Wilanowie, „Studia Wilanowskie” 5, [Warszawa] 1979, s. 50.
131 Por. M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 157-158.
132 Słowa te wypowiedział Tyberiusz Klaudiusz Pompejanus (ożeniony z córką Marka Aureliusza, Lucyllą, 
wielokrotny konsul, namiestnik Pannonii, dowódca w  wojnie z Markomanami, dwukrotnie uchylający się 
od przyznawanej mu godności cesarskiej) do cesarza Kommodusa zamierzającego, po radach pochlebców 
obiecujących w  stolicy Imperium rozkoszne życie, wracać znad Istru do Rzymu po śmierci Marka Aureliusza, 
por. H e r o  d i a n  i, Ab excessu divi Marci libri octo, przekł. I. B e k k e r o ,  Lipsiae 1855, 6.18-19, s. 11. 
W  czasach nowożytnych wydano Herodiana ponad czterdzieści razy. Do starszych wydań należy honoris 
causa, wydanie D. Pareusa z 1639 r. w  Londynie, dedykowane Januszowi Radziwiłłowi. Por. H e r o d i a n ,  
Historia Cesarstwa Rzymskiego, przekł. L. P i o t r o w i c z ,  Wrocław 1963, s. XVIII.
133 Por. M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 150.
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36. Janina na litewskiej Pogoni z alkierza ogrodowego 
pałacu w Wilanowie.

37. Janina na piersi polskiego Orła z alkierza 
ogrodowego pałacu w Wilanowie.

38. Kompozycja z herbem Janina pod postacią tarczy 
dekorująca gzyms korpusu głównego elewacji ogrodowej 

królewskiej rezydencji w Wilanowie.

spełniałby rolę deifikacyjną. Ten zaś 
znajduje się na jednym z dwóch rów
noważnych sobie ryzalitów, stano
wiąc jednocześnie pendant do Pogoni, 
której nie sposób uznać za wzbijającą 
się ku niebu jak Pegaz. Herb miał sta
nowić przecież nie tylko znak identyfi
kacji rodowej, ale miał także wytyczać 
pewne normy etyczne. Na Zachodzie 
wielkie rody posiadały opórcz herbów 
jeszcze i dziedziczne dewizy, które 
u nas występowały rzadko, lecz i tak 
każdy herb interpretowano przy waż
nych okazjach wydobywając z niego 
zawiłe i wymyślne treści moralizator
skie. Herb monarchy na piersi Orła 
Białego pojawił się wraz z władcami 
elekcyjnymi. Jan III, o czym już wie
my, swoją Janinę będącą Polem 
w polu przestylizował w tarczę, któ
ra w  przypadku dekoracji wilanow
skiej zmieniła również barwę na zło
tą. Uznać więc trzeba, że herb Janina 
na piersi Orła i Pogoni spełnia rolę 
symboliczną, jest tarczą broniącą oj
czyzny, tarczą pod którą wyobrażony 
został sam Jan III, nie jest zaś apote
ozą króla. Co więcej, umieszczenie 
Janiny na litewskiej Pogoni świadcz 
dobitnie, i taka zapewne była wola 
króla, że to właśnie on jest obrońcą 
całej Rzeczypospolitej, także Litwy, nie 
zaś tylko Pacowie i Sapiehowie. Tak 
rozumianą obronę kraju, pełną kró
lewskiego poświęcenia, odwagi i wa
leczności, symbolizowała suprapor- 
ta umieszczona na elewacji ogrodo
wej głównego korpusu w równej 
odległości między Orłem i Pogonią 
przedstawiająca lwią skórę, atiybut 
Herkulesa, owego herosa o nieugiętej 
wytrwałości i nieustraszonym mę
stwie. Lwia skóra jest symbolem virtus 
heroica — ponadludzkiej, boskiej, du
chowej cnoty najwyżej cenionej przez 
Arystotelesa oraz moralistów Rene
sansu opierających się właśnie na ary- 
stotelesowskiej Etyce nikomachej- 
skięj134. Ten właśnie element wila
nowskiej dekoracji wyrażał królew
ską apoteozę, gdyż pod postacią he-

134 J. M. S t e a d m a n ,  Heroic virtue and the divine image in ,Paradise lost, .Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes”, [London] t. XXII, 1959, s. 88-90.
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39. Stiukowa dekoracja elewacji alkierza południowo-wschodniego pałacu wilanowskiego z postacią Saturna- 
Kronosa i tarczą zegara słonecznego. Wśród symboli dni tygodnia — tarcza Marsa w kształcie herbu Janina.

roicznych czynów unaoczniał antyczny ideał ©etos avr|p— człowieka podobnego bogu135.
Również na elewacji ogrodowej pałacu królewska Janina pojawiła się wielokrotnie 

jako motyw dekoracyjny. Zauważyć ją  można nad oknami drugiego piętra korpusu 
głównego, gdzie jako tarcza wraz z szablą tworzy kompozycję ozdobną wypełniającą 
gzyms rezydencji (il. 38).

Rodowy herb Jana III występuje w jeszcze jednym miejscu ogrodowej strony pałacu 
— na elewacji alkierza południowo-wschodniego. Tam właśnie, między dwoma oknami 
mezzanina znajduje się tondo, z którego jakby z okna wychyla się postać Saturna, 
a jednocześnie boga czasu Kronosa (il. 39). Poniżej niego centralna tarcza zegara 
słonecznego otoczona została wyobrażeniami dwunastu znaków zodiaku oraz siedmio
ma symbolami dni tygodnia zgodnie z późnołacińską chronologią136: księżyc (Luna) — 
poniedziałek; tarcza (Mars) — wtorek; kaduceusz (Mercurius) — środa; wiązka pioru
nów (Iuppiier) — czwartek; lustro (Venus) — piątek; kosa (Saturnus) — sobota; słońce 
(Sol) — niedziela. Właśnie Mars patronujący wtorkowi przedstawiony został pod 
postacią królewskiej tarczy Janina (il. 40). A  więc raz jeszcze Jan III został porównany 
do Marsa, tak jak na posągu z bramy wilanowskiej i na portrecie olejnym króla 
z rodziną. Tak pomyślana stiukowa dekoracja spełniała magiczno-chronologiczną rolę 
symboliczną przepowiadającą przekazanie rządów nad światem Saturnowi, gdyż za 
czasów Sobieskiego dobiegał końca wiek władzy Słońca137. Jednocześnie ściśle była 
związana z Orłem i Pogonią o wyeksponowanych złotych tarczach herbowych Sobie

135 Ibidem, s. 89.
136 U schyłku starożytności w  zachodniej części basenu Morza Śródziemnego posługiwano się powszechnie 
nazwami planetarnymi w  określaniu dni tygodnia, które w konsekwencji weszły do języków romańskich 
i germańskich. Por. E . W i p s z y c k a ,  Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, 1.1, Warszawa 1982, 
rozdz. VII: Chronologia, s. 308.
137 Por. M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 148-154; idem, Sztuka oświeconego sarmatyzmu, s. 93-98.
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40. Fragment dekoracji alkierza południowo-wschodniego 
elewacji ogrodowej pałacu -  Janina jako tarcza Marsa 

symbolizująca wtorek.

skiego, lwią skórą na korpusie głównym pałacu, mozaikowymi tondami przedstawia
jącymi portrety Sybilli i całą bezporządkową elewacją tej strony rezydencji. To właśnie 
wizerunki Sybilli na fasadzie ogrodowej symbolizowały obietnicę powrotu do życia 
sielskiego, były wszak gwarantowane jej oficjalnym proroctwem, zapewniały powtórze
nie dziejów świata, nastanie Złotego Wieku — wieku Saturna.

j . „. —f~zr'Ą Alegoryczna wymowa takiej wła
śnie dekoracji elewacji ogrodowej 
pałacu zaczerpnięta została z enig
matycznej IV eklogi Wergiliusza138. 
Utwór zaczyna się od trójwierszowej 
inwokacji do muz. One to wieńczyły 
wilanowski pałac, a oprócz symbo
licznego wyobrażenia harmonii sfer 
głosić miały nastanie powrotu króle
stwa Saturna przywróconego przez 
potomka Jowisza — Heraklesa-zba- 
wiciela, czemu wyraz daje zarówno 
Hezjod jak i Teokryt139. Poetycka wi
zja Złotego Wieku nie była bowiem 
w całości tworem wyobraźni Wergi
liusza. Mit nawiązujący do czterech 
epok ludzkości funkcjonował w Pra
cach i dniach Hezjoda jako swego ro

dzaju kontrastowe tło dla przestawienia ponurej wizji własnej epoki — Wieku Żelaza. 
Jakże podobna to epoka do losów Rzeczypospolitej nękanej przez dwadzieścia osiem 
lat nieustannymi wojnami, w tym bratobójczymi, jak ta w brodzie pod Mątwami. 
Sobieski świadom musiał być tych strasznych czasów, skoro uczestnicząc w bratobój
czej bitwie, w której wycięty został kwiat armii zahartowanej w Polsce, Danii i na 
Ukrainie, pisał: .Jednego nie znajdują ciała, żeby czterdziestu nie miał mieć razów, bo 
i po śmierci nad ciałami się pastwili”140. Wysiłki Sobieskiego zmierzające do naprawie
nia ustroju państwa, do zmiany ludzkich postaw napotkały opór magnaterii, w tym 
ludzi tak światłych, jak Stanisław Herakliusz Lubomirski. Może dlatego dekoracja 
elewacji ogrodowej pałacu, na której tak wyraźnie wyeksponowano królewską Janinę, 
nawiązała do IV eklogi, do tego wszakże utopijnego marzenia o powszechnej szczęśli
wości, gwarantem której stać się miał Jan III — nowy Herakles — w zamyśle zamyka
jący najstraszniejszą epokę dziejów ludzkości, a otwierający okres heroiczny poprze
dzający panowanie wieku Saturna. Obiecywane przez Sybille, znajdujące się na 
elewacji pałacu od strony ogrodu, powtórzenie się historii obejmować miało jej całość. 
Miał więc nastać nowy wiek bohaterów, nowa wojna trojańska, nowa wyprawa 
Argonautów. To właśnie herbowa tarcza miała symbolizować obecny okres heroiczny, 
a Jan III z pewnością wierzył, że okres ten już się zaczął, skoro podczas „wyprawy na 
czambuły” odbił 44 tysiące ludzi pędzonych na Kiym; skoro noc przed atakiem na 
Chocim spędził w okopach przy trzaskającym mrozie nie pozwalając rozbić sobie 
namiotu, a w bitwie tak wysforował się do przodu, że żołnierze przytrzymali wodza tuż 
przed wałami; skoro pod Wiedeń dotarł w kilkanaście dni i rozwinął na zboczach 
Kahlenbergu skrzydlatą kawalerię, którą wspomagały regimenty niemieckie po raz 
pierwszy atakujące cwałem, i kiedy ta błyszcząca ściana husarii skruszyła dwa i pół 
tysiąca kopii od razu na pierwszych szeregach janczarów. Utrwalone w płaskorzeź-

138 P. V e r g i l i  M a r o n i s ,  Bukolica, Ecloga IV  [w:] Opera, Oxford 1959. Na związki dekoracji ogrodowej 
pałacu wilanowskiego z IV eklogą Wergiliusza pierwszy zwrócił uwagę M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, 
s. 152 n.
139 Por. T. Z i e l i ń s k i ,  Religie Rzeczypospolitej Rzymskiej, cz. II, Warszawa 1934, s. 193-194.
140 Cyt. za P. J a s i e n i c ą, Rzeczpospolita Obojga Narodów, cz. II, Warszawa 1986, s. 239.
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bach heroiczne czyny Jana III ozdobiły elewację frontową, na ogrodowej zaś dwie 
Sybille obiecywały mieszkańcom kraju przyszły dobrobyt pod rządami Sobieskiego.

Wybór IV eklogi nie był dziełem przypadku, bowiem czasy jej powstania, czasy 
przemiany republiki w pryncypat należały do jednych z gwałtowniejszych w  dziejach 
Rzymu, tak jak połowa XVII w. w dziejach Rzeczypospolitej. Zamordowanie Cezara 
w  dniu idów marcowych 44 roku p. n. e. było rozpaczliwą próbą zatrzymania rozpę
dzonego koła historii, próbą z góry skazaną na niepowodzenie, stanowiło jednak wyraz 
ogromnego przywiązania społeczeństwa do tradycji republikańskiej, do owej libera res 
publica. Analogiczna sytuacja zaistniała pod Mątwami, gdzie też jedno z ugrupowań 
próbowało bronić swojej wolności gromiąc króla, lecz ponosząc polityczną klęskę. 
Społeczeństwo rzymskie udręczone pogarszającą się sytuacją polityczną, a także 
ekonomiczną, chcąc zapewnić sobie ład i spokój, jedyne wyjście dostrzegało w  silnej 
władzy jednostki. Oktawian potrafił to wyzyskać, Sobieskiemu na przeszkodzie stanął 
los. Wśród tego powszechnego pragnienia pokoju i zakończenia wojen domowych, 
zrealizowanego przez Oktawiana, który na długie lata zamknął świątynię Janusa, 
powstał utwór wyrosły z atmosfery oczekiwania na wielki przełom, na radykalną 
zmianę stosunków politycznych i społecznych141. Sobieski dekorując elewację ogrodo
wą pałacu wierzył jeszcze w  lepsze dni; celowo więc nawiązał do tradycji antycznej. 
Wykute w  kamieniu postacie bohaterów, które nie przetrwały do naszych czasów, lecz 
wspomniane zostały w  listach Locciego, ustawił król w  niszach obu galerii od strony 
ogrodu142. Dopełnieniem dekoracji wiążącej się z antykiem były stojące na konsolach 
popiersia imperatorów rzymskich wykonane w  charakterystycznym kolorze terakoto
wym i w  manierze alVantica. Również elewację mezzanina ozdobiono portretowymi 
medalionami sławnych postaci z mitologii i historii antycznej, a w ostatnim etapie 
budowy pałacu w  zwieńczeniu korpusu głównego dodano do nich dwa medaliony 
z portretami pary królewskiej. Te antykizujące wizerunki wzorowane na medalach 
Jana Hóhna wybitych w Gdańsku zostały włączone w poczet starożytnych antenatów 
podkreślając królewski majestat, wywodzący się od antycznych cesarzy i bohaterów, 
oraz ciągłość tradycji władzy sięgającej aż do Oktawiana Augusta.

Całość dekoracji ogrodowej pałacu silnie eksponującej rodowy znak króla i opartej 
na IV eklodze Wergilego gloryfikowała Jana III jako sprawcę dążącego do odrodzenia 
Złotego Wieku i gwaranta mającej nastąpić powszechnej szczęśliwości w sielskiej 
Rzeczypospolitej. Marzenie króla Jana zaklęte w  murach jego ulubionej rezydencji nie 
spełniło się nigdy, gdyż on sam, ten tragiczny Sarmata, nie mógł wiedzieć, że najgorsze 
czasy będą jeszcze przyszłością.

Zaprezentowany przegląd symboliki rodowego znaku Jana III dobitnie świadczy 
w jak różnych wariantach graficznych pojawił się on we wszystkich wręcz dziedzinach 
sztuki. Związane było to z jego rolą, spełniającą istotne zadanie polityczno-społeczne. 
Jedynym czytelnym symbolem, niezwykle trafnie dobranym do sytuacji Rzeczypospo
litej II połowy XVII w. okazała się tarcza, w  którą z woli Jana Sobieskiego zmieniony 
został jego dziedziczny znak. Jakże często tak przestylizowana Janina przedstawiana 
była w  barwie złotej, symbolizującej światło, co zaznaczył w swoim Tractatus de 
insignis et armis pierwszy teoretyk heraldyki Bartolus a Saxoferrato już w  połowie 
XTV w .143 Zaś od XV w. powszechne było przekonanie, że heraldyczne złoto symboli
zowało cztery cnoty; szlachetność, życzliwość, otuchę i wzniosłość, a z planet — 
Słońce144. Ta więc tynktura najpełniej obrazowała królewski majestat i dlatego też 
znalazła się na Janinie. Nie można mieć wątpliwości, że nowy symbol związany był 
początkowo z obozem hetmańskim i dworem króla i został bezpośrednio wybrany

141 Por. St. S t a b r y ł a ,  op. cit., zwłaszcza „Tajemnica IV eklogi”, s. 78-84.
142 M. K a r p o w i c z ,  Sekretne treści, s. 155, por. przyp. 124.
143 J. Ło j ko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 21.
144 Ibidem, s. 21.
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przez samego Sobieskiego. Janina w  formie rycer
skiej tarczy zdobyła szybko popularność w  krę
gach artystów, nawet tych nie związanych bezpo
średnio z dworem. Początkowo zaistnieć musiała 
w  świadomości najbliższych Sobieskiemu pod 
Chocimiem, w  Żółkwi, Warszawie i Wilanowie. 
Lecz jeszcze w  1674 r. nowy symbol nie był wcale 
powszechny. Przekonuje o tym wydrukowany 
w  Gdańsku dla uczczenia elekcji Jana Sobieskiego 
panegiryk w  języku polskim i łacińskim pióra 
gdańskiego profesora Idziego Straucha145. Ten jed- 
nokartowy panegiryk in folio  zdobi rycina miedzio- 
rytnicza nieznanego artysty przedstawiająca herb 
Sobieskich146 (il. 41), którego barokowa tarcza god
ła nie przypomina jeszcze tarczy bojowej. Godło 
umieszczone zostało w czerwonym polu tarczy her
bowej o kształcie typowym dla tarcz siedemnasto
wiecznych. Herb wieńczy hełm z pękiem pawich 
piór w  klejnocie oraz otaczają go labry z akantu. 
Nad całością splatają się ze sobą gałęzie palmy i lau

ru, a nad nimi napis: REX, SENATUS, POPULUSQ[ue] PALMAM, CONFERUNT UNI, 
FAMA LAUROS. Takie przedstawienie rodowego znaku Sobieskiego jako Pola w polu 
świadczy dobitnie, że zamysł hetmana-elekta choć skrystalizował się, to był dopiero 
w początkowej fazie realizacji.

Przestylizowana w  tarczę Janina nie mogła całkowicie spełnić swojej roli propagando
wej, ale tylko dlatego, że ogólna sytuacja polityczno-społeczna zarówno w  Rzeczypospo
litej, jak też zagranicą nie sprzyjała zamysłom i próbom ich realizacji przez Sobieskiego, 
mimo jego efektownych zwycięstw militarnych. Nie pomogła nawet złota barwa herbowej 
tarczy, gdyż jak trafnie oddawała ten stan staropolska fraszka: „Darmo mieć złoto 
w herbie, darmo i w tytule, kiedy za ciężkie prace wiatr tylko w  szkatule”147.

41. Herb Janina z okolicznościowego 
druku wydanego w 1674 r. dla uczczenia 

elekcji Jana Sobieskiego.

145 I. S t r a u c h, Auspiciis regalibus Johannis Sobiescii electi Poloniarum regis sacrum, Gedani 1674.
146 Por. A. K u r k o w a ,  Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowychXVII wieku, Wrocław 1979, 
s. 191-192, il. 86.
147 Cyt. za W. K o p a l i ń s k i m ,  Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 498: autor przypisuje ją  Janowi 
Kochanowskiemu (Berła złote 5-6).
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Lipscy na Rusi. Z dziejów karier szlachty wielkopolskiej 
na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII wieku

ivisko osiedlania się w  XVI stuleciu na Rusi Czerwonej szlachty z innych pro-
ncji koronnych znane jest od dawna. Już A. J a b ł o n o w s k i  zauważył ów 

„potężny zastęp przybyszów” szacując jego skalę na „pareset domów”. Do terenów 
o największej intensyfikacji osiedlania się szlachty z zewnątrz zaliczał przy tym powia
ty przemyski, lwowski, bełski i krasnostawski1. Wśród wymienionych przez niego 
nazwisk przybyszów znalazło się około 20 pochodzących z Wielkopolski2.

Spostrzeżenia A. Jabłonowskiego nie zostały dotąd poddane gruntowniejszej wery
fikacji, zabrakło bowiem badaczy kontynuujących penetrację tego obszaru rzeczywi
stości historycznej. Dopiero niedawno przy okazji badań nad osadnictwem wojewódz
twa bełskiego zagadnieniem tym zajął się wycinkowo A. J a n e c z e k 3. Jego znakomita 
praca wskazuje zarazem na szerokie możliwości dalszych analiz, mogących stanowić 
punkt wyjścia dla ogólniejszych syntez zagadnień gospodarczych, społecznych, poli
tycznych czy kulturalnych.

W  niniejszym szkicu chcę się zająć wielkopolską rodziną Lipskich h. Grabie, której 
przedstawiciele w ostatniej ćwierci XVI w. przenieśli się na Ruś, dając początek 
rozrodzonej potem i zasłużonej zwłaszcza dla województwa bełskiego gałęzi rodu. Poza 
T. Ż y c h l i ń s k i m  i A. B o n i e c k i m 4, którzy w swoich herbarzach poświęcili im 
nieco miejsca, choć nie ustrzegli się kilku nieścisłości, a także czterema biogramami 
w Polskim słowniku biograficznym (Adam, Andrzej, Józef, Tadeusz) na ruską linię tej 
rodziny nie zwracano dotąd większej uwagi. Nawet A. Jabłonowski nie traktował 
Lipskich jako przybyszów z zewnątrz, utożsamiając ich najprawdopodobniej z Lipski
mi h. Korczak, osiadłymi od dawna w ziemi chełmskiej5. Najwięcej informacji dotyczą
cych Lipskich zawiera, jak dotąd, mój szkic przedstawiający przedrozbiorowe dzieje 
miasteczka Lipska w pow. bełskim6, choć dotyczą one tylko niektórych członków tej 
rodziny, związanych własnością z dobrami lipskimi.

Chronologicznie rozważania moje zamykam datą 1772 r., czyli pierwszego rozbioru 
Polski, kiedy to interesujące nas tereny znalazły się w  większości pod panowaniem 
austriackim. We wszystkich wyliczeniach uwzględniam tych członków rodu, którzy 
urodzili się przed tym rokiem. Oznacza to, że — pominąwszy dwu pierwszych przyby
szów z Wielkopolski — mieć będziemy do czynienia z sześcioma pokoleniami kształtu
jącymi dzieje Lipskich-Grabiów na terenach Rusi Koronnej.

1 Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. II, PolskaXVI wiekupod względem geogrcijiczno-staty stycznym, t. VII, cz. II, 
Ruś Czerwona, opr. A. J a b ł o n o w s k i ,  Warszawa 1903, s. 343.
2 Ibidem, s. 344-349.
3 A. J a n e c z e k ,  Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schytkuXIV do początku 
XVII w., Warszawa 1993, zwłaszcza s. 120-124.
4 T. Ż y c h l i ń s k i ,  Złota księga szlachty polskiej, t. I, Poznań 1879, s. 138-152; A. B o n i e c k i ,  Herbarz 
polski, t. XIV, Warszawa 1911.
5 Świadczyć o tym może np. przypisanie Lipskim „de Goraj” Czaśnik w  pow. grabowieckim, gdy w istocie 
w  1578 r. należały one do Jana Lipskiego h. Grabie, por. Źródła dziejowe, op.cit., s. 302.
6 H. G m i t e r e k ,  Lipsko w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1613-1772), .Przemyskie Zapiski Histo
ryczne”, t. 8-9, 1993, s. 57-72.
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Protoplastami tej linii byli dwaj rodzeni bracia — Świętosław i Jan, synowie najpraw
dopodobniej Stanisława Lipskiego7. Ich gniazdem rodowym była wieś Lipę w powiecie 
kaliskim. Pozostawiwszy na rodzinnych włościach, szczupłych i nie zaspokajających 
aspiracji rozradzającej się rodziny brata Wacława, późniejszego stolnika kaliskiego, 
w latach siedemdziesiątych XVI w. osiedlili się w  województwie bełskim, dając począ
tek nowej odnodze rodziny. Świętosław nabył w 1575 r. wieś Czaśniki, pierwszy zdaje 
się nabytek na nowym terenie, liczącą w 1578 r. 6 kmieci, 7 zagrodników z ziemią 
i 10 komorników8. Z tego samego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o Janie. W re
jestrze podatkowym z 1578 r. figuruje on jako właściciel części Rzeplina (1 kmieć 
i 2 zagrodników z rolą), wsi Nowosiółki i Zniatyn liczących w sumie 13 kmieci, 6 
zagrodników i 5 komorników9.

Proces adaptacji Lipskich w społeczności szlachty bełskiej przebiegać będzie wyją
tkowo szybko. Nie bez znaczenia był tu fakt związania się, zwłaszcza Świętosława, ze 
starostą bełskim Janem Zamoyskim, u boku którego już w  1576 r. piastował on 
urząd podstarościego bełskiego. Obydwaj bracia związali się też z miejscową szlach
tą poprzez małżeństwa: Świętosław z Anną Podhorecką, córką Arnolfa, Jan zaś 
z Anną Rzeplińską.

Z obydwu tych związków przyszło na świat liczne potomstwo: Świętosław doczekał 
się dwu synów i trzech córek10, Jan czterech synów i trzy córki.

Losy obydwu domów ułożyły się jednak zupełnie inaczej. Już w  następnym pokole
niu linia Jana po mieczu wymarła i od drugiej połowy XVII w. na Rusi mieć będziemy 
do czynienia jedynie z potomkami Świętosława Lipskiego. Potencjał demograficzny 
Grabiów-Lipskich na tym terenie w  całym interesującym nas okresie i jego dynamikę 
rozwojową ilustruje poniższa tabela:

Mężczyźni Kobiety
Razem

Świętosław Jan Świętosław Jan

I pokolenie 2 4 3 3 12
II pokolenie 9 3 2 2 16
III pokolenie 13 — 9 9 22
IV pokolenie 14 — 11 — 25
V pokolenie 28 — 15 — 43
VI pokolenie 8 — 3 — 11
R a z e m 74 7 43 5 129

Licząc zatem wszystkich Lipskich i ich potomków „po mieczu”, z uwzględnieniem 
także pominiętych w tabeli założycieli obydwu linii, mamy do czynienia ze 131 osoba
mi. Tylko 13 z nich wywodziło się z gałęzi „rzeplińskiej” Jana, reszta przypada na linię 
Świętosława. Do niej zaliczam także nie uwzględnionego przez Bonieckiego, występu
jącego w  latach trzydziestych XVII w. Macieja Lipskiego (II pokolenie), najprawdopo
dobniej syna Andrzeja.

Nie uwzględniłem natomiast w tabeli kilku jeszcze osób wymienianych w  herba
rzach, których proweniencji nie daje się bliżej ustalić. Niesiecki wspomina np. o dwu 
córkach Jana Lipskiego: Zofii poślubionej Stanisławowi Żółkiewskiemu i Jadwidze za

7 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1843, s. 113; A. B o n i e c k i ,  op.cit., s. 320-321, przy
puszczali, że ich ojcem był Maciej Lipski.
8 Źródła dziejowe, op.cit., cz. I, s. 225. Datę transakcji podaje B o n i e c k i ,  op.cit., s. 323; A. J a n e c z e k ,  
op.cit., s. 165 datę pierwszej wzmianki przenosi na r. 1574.
9 Źródła dziejowe, j. w., s. 205-206.
10 B o n i e c k i ,  op.cit., s. 323 wymienia imiona czterech córek, przy Elżbiecie zaznaczając jednak „po
dobno”. W  rzeczywistości była ona córką Jana Lipskiego h. Łada, podkomorzego bełskiego. O jej 
dramatycznych przygodach związanych z porwaniem córki por. W. Ł o z iń s k i ,  Prawem i lewem, t. I, 
Kraków 1960, s. 224-225.
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Franciszkiem Żółkiewskim11. Być może były one dziedziczkami Jana, chorążego 
bełskiego, wnuka Jana założyciela linii, o którego koligacjach rodzinnych nie potrafi
my wszakże niczego powiedzieć. W V pokoleniu spotykamy nadto Wincentego, Tadeu
sza, Kasyldę i Apolonię Lipskich, któiych A. Boniecki skłonny był traktować jako 
„podobno” dzieci Michała Lipskiego z Wiktorią Sławską12, brak jednak jakichkolwiek 
innych przesłanek do przyjęcia tej hipotezy. W  1737 r. na sejmiku wiszeńskim raz 
jedyny pojawił się bliżej nieznany Dominik Lipski13. S. U r u s k i  wspominał nadto
0 Augustynie Lipskim, rzekomym skarbniku buskim w  1789 r.14

Przejdźmy teraz do bliższego omówienia aktywności czerwonoruskiej odnogi rodziny 
Lipskich na różnych polach, jej starań i zabiegów o wejście w struktury tamtejszej 
społeczności szlacheckiej i znalezienie w niej dla siebie właściwego miejsca. Posłuży 
to udzieleniu odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty wymiar kariery tej rodziny na 
przestrzeni około dwustu lat.

Stosunki rodzinne. Koligacje

Jedną z częstszych metod poszukiwania dróg prowadzących do podniesienia pozycji 
rodu były koligacje małżeńskie. Zarówno status majątkowy rodzin kandydatów na 
małżonków, jak i ich miejsce na lokalnej i ogólnopolskiej giełdzie politycznej mogły 
ułatwiać, bądź też opóźniać wchodzenie do elit stanu szlacheckiego. Świadomość tego 
była często jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym determinantem podejmowa
nych decyzji o małżeństwie. Oczywiście, występowały tu pewne niepisane zwyczaje
1 reguły postępowania chroniące przed mezaliansami i w praktyce rzadko dochodziło do 
związków uboższej szlachty z jej elitą majątkową, zwłaszcza gdy szło o małżeństwa w  linii 
męskiej. Niemniej pewne możliwości pod tym względem istniały i ambicją każdej rodziny 
były koligacje z domem o ukształtowanej już w społeczności szlacheckiej renomie.

Lipscy nie należeli w tym względzie do wyjątków. Osiedliwszy się na Rusi znaleźli się 
wśród masy braci szlacheckiej o zbliżonym do ich własnego, ukształtowanego jeszcze 
w Wielkopolsce statusie. Naczelnym dążeniem stało się nie tylko podtrzymanie tego 
statusu, ale podniesienie pozycji rodziny na wyższy szczebel, wprowadzenie jej z cza
sem do grona przynajmniej lokalnych elit. Postępując konsekwentnie z pokolenia na 
pokolenie stali się rzeczywiście — zwłaszcza w województwie bełskim — jedną z naj
bardziej wyrazistych i rzucających się w  oczy rodzin szlacheckich. Dowodzi tego 
choćby liczba sprawowanych urzędów ziemskich, o czym będzie jeszcze mowa, dowo
dzi tego także atrakcyjność rodziny na lokalnym ,rynku małżeńskim”.

Spośród wymienionych wcześniej wszystkich 131 członków rodziny (mężczyzn i ko
biet) informacje o wstępowaniu w  związki małżeńskie dotyczą 77 osób; 40 mężczyzn 
i 37 kobiet15. Liczby te nie muszą wyczerpywać wszystkich zawartych przez Lipskich 
małżeństw, o sporej bowiem grupie spośród nich nie posiadamy niemal żadnych 
informacji, można je jednak przyjąć za dalece przybliżone do faktycznego stanu rzeczy. 
W  linii Jana więzy małżeńskie zawierali zatem 3 mężczyźni i 4 kobiety, w linii Święto
sława zaś było 37 żonatych i 32 mężatki. Liczba rodzin, z którymi Lipscy wchodzili 
w koligacje matrymonialne jest jednak znacznie wyższa, bowiem niektórzy (i niektóre) 
z nich zawierali węzły małżeńskie dwu-, a nawet trzykrotnie. Przykładowo Kazimierz 
Lipski, s. Hieronima żenił się aż trzykrotnie, podobnie bliski mu pokrewieństwem 
Samuel, s. Jana, obydwaj reprezentujący trzecie pokolenie rodziny na Rusi. Trzykrot
nie również wychodziła za mąż ich ciotka Zofia Lipska, córka Andrzeja16.

11 K. N i e s i e c k i ,  op.cit., s. 113.
12 A. B o n i e c k i ,  op.cit., s. 325.
13 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, 
[dalej: AGZ], wyd. A. P r o c h a s k a ,  t. XXIII, Lwów 1932, s. 170.
14 S. U r u s k i ,  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1916, s. 97.
15 Obliczenia dokonane głównie na podstawie herbarzy A. B o n i e c k i e g o  iK. N i e s i e c k i e g o ,  z uwzględ
nieniem także innych źródeł potwierdzających i uściślających zawarte tam informacje.
16 A. B o n i e c k i ,  op.cit., s. 326, 328, 329.
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Cechą charakterystyczną dokonywanych przez Lipskich wyborów matrymonialnych 
było to, że rzadko wiązali się oni z tą samą rodziną wielokrotnie. Można w tym 
upatrywać chęci wiązania się układami rodzinnymi z jak największym pocztem domów 
szlacheckich, co nieść mogło za sobą wielorakie korzyści. Oto bowiem z wyliczeń 
naszych wynika, że przez sześć pokoleń dziejów ich rodziny na Rusi 76 przedstawicieli 
klanu Lipskich zawarło w sumie 100 małżeństw, w tym mamy tylko 8 rodzin, z który
mi w różnych pokoleniach wiązali się dwukrotnie. Dotyczyło to Boguskich, Czarnoło- 
skich, Konarskich, Matczyńskich, Podhoreckich, Radeckich, Stadnickich i Wierzbic
kich, a więc rodzin znanych i aktywnych, zwłaszcza w  województwie bełskim i ziemi 
chełmskiej. Wśród pozostałych domów szlacheckich17 także nie brakowało rodzin 
zasłużonych na lokalnej niwie. Do takich należeli bez wątpienia Balowie, Bełżeccy, 
Brodeccy, Chamcowie, Czuiyłowie, Dzieduszyccy, Fredrowie, Gorzkowscy, Iłowieccy, 
Jahodyńscy, Liniewscy, Łaszczowie, Nartowscy, Piwowie, Rudniccy, Russianowie, 
Siemieńscy, Skomorowscy, Stempkowscy, Szczawińscy, Szeptyccy, Udryccy, Woja- 
kowscy czy Żulińscy. W tym licznym zestawie nie zabrakło także szlachty świeżej krwi, 
jak Dymitr Lebedowicz, za którego w 1726 r. wyszła Katarzyna Lipska. Jego ojciec 
Piotr Paweł został nobilitowany na sejmie 1676 r.18

Wśród partnerów życiowych Lipskich zdecydowanie dominowała szlachta miejsco
wa, osiadła w województwie bełskim i okolicznych ziemiach województwa ruskiego, 
w parunastu przypadkach znaleźli ich wśród szlachty wołyńskiej i podolskiej. W ma
riaże ze szlachtą spoza tego obszaru wchodzili Lipscy sporadycznie. Na takiej liście 
należałoby umieścić szlachtę mazowiecką (Dąbrowscy, Granowscy, Niecieccy, Olszyń
scy, Piekarscy, Plichtowie, Ubysze), znane rodziny sieradzkie Bykowskich i Turskich, 
Sawickich z Podlasia, Czapskich z Pomorza Gdańskiego, a także Janiszewskich, Pro- 
zorów i Żabów spośród szlachty litewskiej. Przeważnie były to przy tym mariaże tych 
nielicznych spośród Lipskich, których losy życiowe rzuciły poza Ruś Czerwoną. 
Przykładem może być choćby Kandyda (Rozalia Kandyda) Lipska, c. Józefa, urodzona 
w 1719 r. w rodzinnym Lipsku19. Ojciec jej po zawarciu w  1749 r. drugiego małżeń
stwa z Wiktorią Skaławską, kasztelanką gnieźnieńską, przeniósł się do Wielkopolski, 
zostając wkrótce potem kasztelanem łęczyckim, ona zaś sama wyszła w tym czasie za 
Antoniego Czapskiego, kasztelanica gdańskiego20. Także ożeniony w 1732 r. ze staro- 
ścianką gostyńską Zofią Granowską Tomasz Lipski21 przeniósł się w rodzinne okolice 
swej małżonki, co otworzyło ich dzieciom drogę do lokalnych karier. Tomasz był 
w 1757 r. chorążym gostyńskim (wkrótce zmarł), Stanisław zaś skarbnikiem bielskim, 
cześnikiem rawskim, wreszcie od 1788 r. podczaszym kaliskim, pozostając na tym 
urzędzie jeszcze przynajmniej do r. 179322. Przykładów podobnych możnaby przywo
łać jeszcze kilka.

Oczywiście, nie każdy mariaż otwierał drogę do majątku, kariery i awansów. Obra
cając się przeważnie w kręgu średniozamożnej, dwu-, trzywioskowej szlachty bełskiej 
musieli się Lipscy często zadowalać zapisem jakiejś niewielkiej sumy czy części. 
W niektórych przypadkach jednak właśnie korzystne ożenki stały się podstawą profi
tów ekonomicznych i politycznych. Wydaje się, że odnieść to można w pierwszym 
rzędzie do związków z rodzinami senatorskimi.

17 Nie znamy nazwiska żony Zbożnego Lipskiego, s. Hieronima (III pokolenie), wiemy tylko, że miała na imię 
Agnieszka, por. AGAD, Zbiór Czołowskiego [dalej: CzoL] 504, k. nlb. (pod literą L). Niczego nie wiemy także 
o małżonce Karola, s. Józefa (V pokolenie), którego syn Mikołaj uczył się w  1768 r. w  Akademii Zamojskiej, 
Album studentów Akademii Zamojskiej, opr. H. G m i t e r e k ,  Warszawa 1994, nr CXXXII, 146.
18 A. B o n i e c k i ,  op.cit., s. 49.
19 AGAD, Czół. 504, ochrzczona 12 listopada t.v. w  kościele w  Narolu.
20 Por. Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. XVII, Wrocław 1972, s. 433—434; A. B o n i e c k i ,  op.cit., 
t. III, s. 277.
21 Z  okazji ich ślubu S. Wysocki wydał w  1732 r. w  Warszawie Niebo herbownego księżyca niezgasłą 
honorów, imienia i zasług pełnią....
22 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 327; Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVUI wieku. Spisy, opr. A. B i e n i a 
sz e w s  ki, Wrocław 1987, nr 302.
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Małżeństw takich zawarli Lipscy według naszych wyliczeń w sumie 22, wiążąc 
się z dwudziestoma jednoma rodzinami (w dwu przypadkach szło o ten sam ród 
Stadnickich). Na liczbę tę złożyło się 8 związków Lipskich z wybrankami z rodzin 
senatorskich bądź o świeżej tradycji senatorskiej (w trzech przypadkach mieliśmy 
do czynienia z powtórnymi ożenkami), oraz 11 małżeństw Lipszczanek z reprezen
tantami takich rodów (w jednym przypadku powtórne zamążpójście). Oznaczało to, 
iż w  każdym pokoleniu byli Lipscy skoligaceni z senatorskimi familiami. Stan ten 
ilustruje poniższa tabela.

Liczba związków
Pokolenie W linii 

męskiej
W  linii 

żeńskiej
I — 1

II 1 2 (1)
III 4(2) 1
rv 3 (1) 3
V 1 4

VI 2 —

R a z e m 11 10

W nawiasach zaznaczono liczbę osób, które wchodziły w  powtórne małżeństwa 
z przedstawicielami rodzin senatorskich.

Wszystkie związki z rodzinami senatorskimi odnoszą się jedynie do linii wywodzącej 
się od Świętosława. Były to przy tym rodziny, których prestiż rzadko wykraczał poza 
lokalne forum; przeważnie byli to drążkowi kasztelanowie, rzadziej wojewodowie.

Pierwszą postacią z ruskiej odnogi Grabiów-Lipskich, której przypadło związać się 
z rodem senatorskim, była Dorota, córka Świętosława23. Została ona żoną wywodzą
cego się ze szlachty mazowieckiej Jeremiasza Plichty. On sam większej kariery co 
prawda nie zrobił, zresztą zmarł najprawdopodobniej dość wcześnie, bowiem Dorota 
została jeszcze później żoną Jana z Bychowa Komorowskiego, podkomorzego bełskie
go. W rodzinie jednak Stanisław był pod koniec XVI w. kasztelanem sochaczewskim, 
ten sam urząd sprawował od 1606 r. Konstanty Plichta, zostając na koniec w 1630 r. 
wojewodą mazowieckim. Jego syn Oktawian był kasztelanem wyszogrodzkim, zaś 
Walenty Plichta kasztelanem rawskim. Była to więc rodzina o ukształtowanym, w pier
wszej połowie XVII w., na Mazowszu, prestiżu.

Wnukiem kasztelana podlaskiego Macieja Sawickiego był Mikołaj Sawicki, od 
1620 r. mąż Zofii Lipskiej, córki Andrzeja. Musiał on rychło zemrzeć, skoro wdowa po 
nim jeszcze dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej trzecim małżonkiem był wywodzący 
się z zasłużonej dla województwa sieradzkiego rodziny senatorskiej, Przemysław By
kowski, kasztelan łęczycki, a od 1646 r. sieradzki24.

Na uwagę zasługuje ród Skarbków, z którym Lipscy związali się w  początkach XVIII 
stulecia poprzez małżeństwo Zofii z synem kasztelana halickiego Krzysztofa — Anto
nim. Po śmierci ojca kasztelanem halickim został też w 1706 r. przyrodni brat Anto
niego Skarbka — Władysław, drugi zaś z przyrodnich braci — Jan był arcybiskupem 
lwowskim. Zofia przeżyła pierwszego małżonka i po jego śmierci wyszła jeszcze za 
Konstantego Jor dana Walawskiego.

Do grupy Lipszczanek, dzięki którym Lipscy wchodzili w koligacje z bliższymi i dal
szymi rodami senatorskimi zaliczyć należy ponadto Mariannę (III pokolenie), po

23 Wszystkie informacje o związkach Lipskich opieram —  jeśli nie zaznaczono inaczej —  na herbarzach 
Niesieckiego i Bonieckiego oraz na biogramach w  PSB.
24 Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. E. O p a l i ń s k i ,  
H. Ż e r e k - K l e s z c z ,  Kórnik 1993.
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śmierci pierwszego męża Mikołaja Ubysza, cześnika płockiego, małżonkę Gabriela 
Stempkowskiego, kasztelanica bracławskiego. Z następnego pokolenia Rozalię, żonę 
Jana, chorążego trembowelskiego z senatorskiej rodziny Dzieduszyckich oraz Teresę, 
po śmierci pierwszego męża Franciszka Dzierżka towarzyszkę życia Michała Konar
skiego, kasztelana sandomierskiego. W  V pokoleniu Cecylia Lipska była żoną wojewo- 
dzica mińskiego Franciszka Żaby, którego brat Franciszek Antoni pełnił nadto urząd 
kasztelana brzeskiego litewskiego, a następnie połockiego. O Kandydzie, małżonce 
Antoniego Czapskiego, kasztelanica gdańskiego, szwagierce nadto Józefa, kasztelana 
elbląskiego już wspominałem. Tutaj dodam tylko, że stała się ona pilną obserwatorką 
życia politycznego na Pomorzu i informatorką marszałka nadwornego koronnego 
Jerzego Augustyna Mniszcha25. Dwie ostatnie interesujące nas tu Lipszczanki — Zofia 
i Gertruda związały się z rodzinami, któiych tradycje senatorskie należały już do 
przeszłości; pierwsza została żoną Józefa Czuryły, cześnika horodelskiego, druga 
Kaspra Wojakowskiego ze znanej rodziny szlachty przemyskiej.

W  koligacje z rodami senatorskimi wchodzili Lipscy także poprzez małżeństwa w  li
nii męskiej. Pierwszym, któremu nie odmówiono ręki był wnuk Świętosława — Jan 
Lipski. Ożenił się on z kasztelanką sanocką Heleną Boguską, której stryj był nadto 
kasztelanem Czechowskim. Wniosła mu ona w wianie rozległe dobra w  ziemi sanockiej 
i przemyskiej. Ich syn Aleksander z rodzinami senatorskimi wiązał się dwukrotnie. 
Balowie okres swojej świetności mieli już co prawda za sobą, ale nadal należeli do 
rodzin najbardziej aktywnych w ziemi przemyskiej. Małżeństwo z Anną Balówną nie 
trwało zresztą długo. Po jej śmierci ożenił się z Justyną Fredrówną, co oznaczało 
skoligacenie się z rodziną, w której na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci aż roiło się 
od kasztelanów i wojewodów. To właśnie jego córka Teresa została później żoną 
kasztelana sandomierskiego Michała Konarskiego.

Również brat Aleksandra Samuel dwukrotnie łączył się z córkami senatorów. Po 
raz pierwszy z kasztelanką przemyską Anną Stadnicką, córką Wiktoiyna, co wpro
wadziło go w krąg rodziny o starych i rozbudowanych tradycjach dygnitarskich. Po 
śmierci Anny związał się Konstancją Szczawińską, kasztelanką kruszwicką, pocho
dzącą z rodziny chlubiącej się w XVII stuleciu aż pięcioma krzesłami senatorskimi26. 
Długowieczny jak jego ojciec przeżył Samuel także drugą małżonkę, żeniąc się po 
raz trzeci z Joanną Bobowską.

W następnym pokoleniu dwukrotnie z senatorównami żenił się Józef Lipski, syn Sa
muela, którego udziałem stała się — jeśli nie liczyć biskupa Andrzeja najbardziej 
chyba błyskotliwa kariera spośród wszystkich pokoleń rodziny na Rusi. W  1722 r. 
poślubił kasztelankę konarską Annę Lętkowską, po jej śmierci zaś, w  1749 r. związał 
się z kasztelanką gnieźnieńską Wiktorią Skaławską. Obydwa te małżeństwa odegrały 
zdaje się nader ważną rolę w jego błyskotliwej karierze.

W tej linii rodziny Lipskich jeszcze dwu jej reprezentantów poszukiwało koneksji 
w znanych rodach senatorskich. Syn Józefa — Tadeusz, sam kasztelan brzeziński, 
a potem łęczycki związał się z kasztelanką lwowską Joanną Siemieńską. Urodzony 
z tego małżeństwa Ksawery poślubił wreszcie wojewodziankę witebską Barbarę Prozor, 
wdowę po Franciszku Bukatym.

W dwu pozostałych przypadkach mieliśmy do czynienia z rodzinami, których tra
dycje senatorskie należały już wówczas do przeszłości. W IV  pokoleniu Marcin Lipski 
został mężem wdowy po Janie Kaszowskim Katarzyny z Siemiaszków, która to rodzina 
wszakże lata swojej świetności przypadające na stulecia XVI-XVII miała już za sobą. 
Podobnie ocenić należy małżeństwo zawarte w  1784 r. przez Jana Lipskiego z Balbiną 
Stadnicką, chorążanką podolską. Stadniccy żyli już wówczas także tylko wspomnie
niami minionej chwały rodu.

25 Por. J. D y  g d a l  a, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzeczypospolitą w XVIII 
wieku, Toruń 1984, s. 87.
26 Por. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVUI wieku. Spisy, opr. K. M i k u l s k i ,  W. S tan ek ,  Kórnik 
1990.
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Warto tu jeszcze wspomnieć o małżeństwie wzmiankowanego już Stanisława Lips
kiego z krewną prymasa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego — Dominiką Dąbrowską. 
Niewątpliwie splendor stąd płynący udzielał się całej rodzinie.

Tak więc w linii męskiej Lipscy wiązali się z wybitniejszymi rodami przez pięć 
kolejnych pokoleń tylko w linii Jana, wnuka Świętosława. Linia ta w znacznej mierze 
dzięki temu prezentowała się najkorzystniej zarówno pod względem posiadanych dóbr, 
jak  i pozycji politycznej. Pozostali musieli się zadowalać mariażami z familiami niżej 
stojącymi w hierarchii społecznej, za to równorzędnymi na ogół samym Lipskim. Nie 
stwarzało to warunków do poważniejszych awansów, pozwalało wszakże na zachowy
wanie już uzyskanego statusu.

Stan majątkowy i działalność gospodarcza

Pełna rekonstrukcja stosunków własnościowych Lipskich na Rusi wymagałaby 
gruntownych badań. Tutaj chcę przedstawić jedynie ogólny zarys ich stanu posiadania 
i podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Jest to tym bardziej uzasadnione, że Lipskim 
przypisać należy znaczne zasługi w  kolonizacji południowych obszarów Roztocza, gdzie 
z upływem lat ukształtował się zwarty kompleks ich dóbr na nowym terenie.

Majętności Lipskich na Rusi powstawały drogą kupna, korzystnych ożenków i na
dań królewskich. Początek owym włościom, zdaniem A. Janeczka już w początkach 
XVII stulecia aspirującym do rangi możnowładczych27, dali Jan i Świętosław. Pierwsze 
ich nabytki, o których wspominałem wcześniej, były — jak się zdaje — jeszcze dość 
przypadkowe, pozwalając jedynie zakotwiczyć się w  nowym środowisku. Ożenek Jana 
z Anną Rzeplińską przyniósł mu część w  Rzeplinie, który stał się głównym ośrodkiem 
tworzonego przez niego kompleksu (oprócz Rzeplina wsie Nowosiółki i Zniatyn). Mimo 
licznego potomstwa (4 synów i 3 córki) dobra te po jego śmierci nie uległy rozdrobnie
niu, bowiem dziedziczył je  po uregulowaniu wszystkich spraw z rodzeństwem — syn 
Jan, od 1618 r. sędzia ziemski bełski28. W  1622 r. powiększył on ojcowiznę o świeżo 
nabytą wieś Horodyłów, leżącą w ziemi lwowskiej. Dalszemu wzrostowi fortuny stanęła 
na przeszkodzie śmierć Jana Lipskiego. Dziedziczką Rzeplina i Horodyłowa została 
jedyna jego córka Katarzyna, która wniosła je  w  wianie Jerzemu Świętopełkowi 
Zawadzkiemu, za którego wyszła w  1630 r.

Z braci Jana — jeśli pominąć Andrzeja, biskupa i kanclerza wielkiego koronnego29 
— znaczniejszą fortunę zgromadził znany lisowczyk, dworzanin Zygmunta III Wazy, 
chorąży bełski Adam Lipski (zm. 1635)30. Dzięki własnym zasługom dla dworu, a za
pewne także protekcji blisko związanego z królem brata biskupa, uzyskał najpierw 
starostwo petrykowskie, w 1620 r. dostał wieś Bogucice ze starostwa korczyńskiego, 
wreszcie w 1622 r. król nadał mu dochodowe starostwo tamogórskie31. Gromadził też 
krok po kroku własne dobra. Po zmarłych braciach stryjecznych Samuelu i Andrzeju, 
synach Świętosława, wobec małoletniości spadkobierców, nabył prawa do Przeworska, 
Lipia, Lipska i Bełżca, od których to dóbr płacił w  1629 r. ratę podymnego32. W jego 
posesji pozostawały one aż do śmierci. W  1626 r. został też posesorem majętności 
cieszanowskiej, składającej się z dóbr Nowe Sioło, Łowcza i Chotylub, które nabył od 
Wierzbickich. Ułatwiły to koligacje rodzinne. Zofia Lipska, córka Świętosława, była żoną 
Hieronima Cieszanowskiego i dziedziczyła po jego przedwczesnej śmierci. Po raz drugi

27 A. J a n e c z e k , op.cit., s. 165-166.
28 A. B o n ie c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 330-331. Początkowo współdziedzicem był —  zdaje się — jego brat 
Marcin, który zmarł jednak wkrótce po 1605 r. Uregulowanie kwestii spadkowych między rodzeństwem 
nastąpiło w  latach 1601-1605.
29 Por. PSB, t. XVII, s. 415-417.
30 Zob. ibidem, s. 414-415.
31 Informacja PSB, t. XVII, s. 415, jakoby w  1625 r. otrzymał starostwo bełskie, nie odpowiada prawdzie. 
W  rzeczywistości został wówczas chorążym bełskim, por. Urzędnicy województwa bełskiego t ziemi chełm
skiej. Spisy, opr. H. G m i t e r e k ,  R. S z c z y g i e ł ,  Kórnik 1992, nr 14.
32 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Sąd grodzki bełski [dalej: CPAH, SGB] 595, 
s. 1130, 1176.
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wyszła za mąż za Pawła Wierzbickiego, sędziego ziemskiego chełmskiego, brata żony 
Adama Lipskiego — Katarzyny. Po sporze z Jakubem Cieszanowskim33, bratem Hiero
nima, znaczna częśc dóbr cieszanowskich została przyznana Wierzbickim, od nich zaś 
przeszła do rąk Adama Lipskiego. Nabył on też w Lubelskiem za 12 tys. zł wieś Gardzie- 
nice, a ponadto dzierżawił majętność mrozowicką i cichobuską w  powiecie bełskim34.

Znaczna ta fortuna nie przetrwała śmierci jej twórcy. Część wróciła do prawowitych 
właścicieli, spadkobierców Samuela Lipskiego po uzyskaniu przez nich pełnoletno- 
ści35, resztę rozdysponowali opiekunowie małoletnich dzieci Adama. Majętność ciesza- 
nowska, podzielona na trzy części, miała pozostawać w  rękach wdowy po Adamie, 
która winna była ustąpić ją  dzieciom „gdy do lat przyjdą”. Tymczasem wyszła ona 
powtórnie za mąż za Jana Przecława Michowskiego, a ten około 1639 r. sprzedał włość 
cieszanowską wojewodzie podolskiemu Aleksandrowi Stanisławowi Bełżeckiemu. Dłu
gotrwałe „ciężkie procesy” o te dobra prowadzone przez syna Adama — Jana zakoń
czyły się w 1661 r. zawarciem ugody, w myśl której Lipski uzyskał sumę 30 tys. zł 
rekompensaty od Stanisława Witowskiego, kasztelana sandomierskiego36. Dobra cie- 
szanowskie zostały wszakże przez Lipskich bezpowrotnie utracone. Nie wróciły także 
do Lipskich Gardzienice, w akcie z 1635 r. przyznane do pełnoletniości dzieci Adama 
Mikołajowi Stoińskiemu, pisarzowo ziemskiemu lubelskiemu37.

Adam Lipski jeszcze za życia wystarał się o zgodę królewską na przekazanie posia
danych starostw swoim synom. Według A. Bonieckiego starostwo tarnogórskie już 
w 1631 r. należało do — małoletniego jeszcze — Andrzeja, któiy w  pięć lat później 
przekazał je bratu Janowo. Przy Andrzeju pozostały wówczas tylko dobra przeworskie 
(dziś Przeorsk, k. Tomaszowa Lub.), które dzierżył jeszcze w  1640 r.38 Wkrótce potem 
zapewoie zmarł bezpotomnie. Nie zostawił spadkobierców rówoiież Jan Lipski, żyjący 
jeszcze w 1679 r. Oprócz wspomnianego już starostwa tarnogórskiego, odstąpionego 
w 1650 r. Sługockim, wóemy o nabyciu przez niego w  1660 r. od Denhoffów leżącej 
w Belskiem dzierżawy Jastrzembowskiej. Wspólnie z Andrzejem otrzymali też 
w 1631 r. od stryja biskupa Jordanowice w ziemi warszawskiej i dom w Warszawie. 
Dzierżawę bogucicką otrzymał jeszcze za życia ojca najmłodszy syn Stanisław. Z tytu
łem starosty bogutyńskiego występował w  1653 r., ale i on zmarł bezpotomnie39.

Na nich linia Jana po mieczu wygasła. Ani sam protoplasta tej gałęzi rodziny na 
Rusi, ani jego potomkowie nie potrafili zgromadzić pokaźniejszej fortuny, opartej na 
zwartym, efektywmym gospodarczo kompleksie dóbr. Trwalszym nabytkiem były jedy
nie dobra przeworskie, które po śmierci Andrzeja pozostały w rękach Lipskich, wra
cając do potomków Świętosława.

To właśnie Świętosławowi przypadło w udziale stworzyć w województwie bełskim 
poważniejsze podstawy materialne bytu rodziny. Do Czaśnik, pierwszego swojego 
nabytku na nowym terenie, przed 1579 r. dołączył zakupiony od Zamoyskiego Niewir- 
ków. Szansę na stworzenie na nowym terenie własnego kompleksu dóbr dojrzał jednak 
Świętosław Lipski dopiero w  związku z rozpadem dawniejszej fortuny Marcinowskich. 
W 1578 r. pozbył się ostatecznie swojej części w  ojczystym, kaliskim Lipem i nabył od 
Adriana Marcinowskiego rozległe dobra przeworskie40. Stały się one na długie lata 
bazą przedsięwzięć gospodarczych Lipskich na ziemiach ruskich.

33 CPAH, SGB, s. 77-78.
34 Wszystkie posiadłości Adama Lipskiego zostały wymienione w  jego testamencie z 30 kwietnia 1633 r. 
oraz w  akcie rozporządzenia opiekunów jego dzieci z 1635 r., AP Lublin, Księgi grodzkie lubelskie, Relacje 
[dalej: KGLR] 64, k. 172v-180v. Pierwotną, zmienioną później wersję testamentu z 1 listopada 1631 r. 
zawiera rękopis AGAD, Archiwum Zamoyskich 47.
35 Por. H. G m i t e r e k ,  Lipsko..., s. 61.
36 AP Lublin, KGLR 95, k. 58v-59. Witowski, który już w  1640 r. był przez Michowskiego typowany na 
opiekuna swoich dzieci, tytułem tej sumy otrzymywał części w  dobrach michowskich. Por. też K. N i e -  
s i e ck i ,  op.cit., t. VI, s. 386-387 (za S. D u ń c z e w s k i m ) .
37 AP Lublin, KGLR 64, k. 175.
38 CPAH, SGB 221, s. 530; 226, s. 558.
39 A. B o n i e c k i ,  op.cit, t. XIV, s. 331; K. N i e s i e c k i ,  op.cit., t. VI, s. 386.
40 A. J a n e c z e k ,  op.cit., s. 165.
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W  nabytych dobrach rychło rozpoczął Lipski akcję kolonizacyjną, konkurując w tym 
ze świeżo pozyskanymi sąsiadami Łaszczami Nieledewskimi, nabywcami innej części 
fortuny Marcinowskich. Pierwszym przedsięwzięciem było osadzenie nowej wsi Lipę 
(Lipie), która samą nazwą nawiązywała do dóbr rodzinnych, co może sugerować, że 
szło o nowe gniazdo rodowe na Rusi. Lokacja ta stała się powodem sporów granicznych 
z Florianem Łaszczem, w  wyniku któiych pierwszych sześć chałup zostało w 1591 r. 
zburzonych, a wieś osadzono w  nieco innym miejscu. W 1630 r. zapłacono z niej 
podatek od 63 dymów41.

Dzieło kolonizacji nabytków na Roztoczu kontynuowali potomkowie zmarłego 
w 1604 r. Świętosława Lipskiego, chociaż w  1607 r. doszło do podziału całej rozległej 
fortuny między dwu jego synów, Samuela i Andrzeja. Podziałem objęte zostały wsie 
Przeworsk, Lipie, Bełżec, Wólka Miechoniwska, Zawadka, Czaśniki i częśc Niewirko- 
wa42. Dalsze prace kolonizacyjne związane są z imieniem Samuela Lipskiego. 
W  1607 r. wystarał się on u króla o zezwolenie na lokację miasta Bełżca43, jednakże 
nie była to lokalizacja w pełni udana. Bełżec nie otrzymał regularnego planu miejskie
go, nie rozwinął się też nigdy w  ośrodek miejski. Jako wieś spełnił jednak przynajmniej 
częściowo postawione przed nim zadanie, przyczyniając się do gospodarczego „oswo
jenia” szmatu leśnej przestrzeni między Przeworskiem a Lipiem.

Najważniejszym wszakże przedsięwzięciem ekonomicznym Samuela Lipskiego było 
osadzenie miasta Lipska. 28 lutego 1613 r. uzyskał on od Zygmunta III Wazy przywilej 
zezwalający na założenie nad rzeką Tanwią nowego miasta44. Mimo konkurencji 
rozwijającego się tuż obok, lokowanego przez Łaszcza Florianowa (Narola), Lipsko 
szybko się rozwijało, płacąc w 1618 r. podatek od 65 dymów, zaś w dwanaście lat 
później od 234 zamieszkałych posesji. Kres pomyślności miasteczka położyły dopiero 
w 1648 r. wojska Chmielnickiego. Mimo dokonanych wówczas spustoszeń i później
szych trudności z odbudową, Lipsko przez cały czas pozostawało głównym ośrodkiem 
dóbr rodziny Lipskich na Rusi.

Zasadniczy kompleks dóbr, który tworzył obszar ziemi nabyty od Marcinowskich, 
pozostawał w rękach Lipskich aż do zajęcia tych terenów przez Austrię. W kolejnych 
dziesięcioleciach dochodziło tu oczywiście do różnych przekształceń, działów rodzin
nych, postępującego rozdrobnienia, ale przez cały czas dobra pozostawały w rękach 
rodziny. Dlatego pomijam szczegółową analizę dokonujących się przeobrażeń. Chciał
bym jedynie zwrócić uwagę na nowe inicjatywy gospodarcze i nowe nabytki ziemskie.

Na wyróżnienie zasługuje tu przede wszystkim Jan Lipski, syn zmarłego w 1618 r. 
Samuela. Przejmował on w  1636 r. swoją część schedy po ojcu w  stanie poważnego 
zadłużenia, co zmuszało go do zastawiania m.in. Lipia i Lipska. Szczęśliwy ożenek 
z Heleną Boguską, córką kasztelana sanockiego Marcina, przyniósł mu nie tylko 
oddaną do ostatnich dni (zmarła w  1690 r.) towarzyszkę życia, ale i poważny zastrzyk 
finansowy. Boguska wniosła mu w  wianie kilka przynoszących niezłe dochody wsi 
w ziemi przemyskiej i sanockiej (Kojtarowice, Boniowice, Chrewt, Wetlina)45 oraz jakąś 
sumę w gotówce. To pozwoliło mu nie tylko wykupić zastawione dobra, ale — mimo 
spustoszeń 1648 r. — myśleć o rozwijaniu ekspansji ekonomicznej. W 1650 r. za sumę 
3 tys. zł nabył od Katarzyny Łaszczowej przylegającą do jego dóbr niewielką wieś 
Chyże. Naraziło go to później na konflikty ze spadkobiercami po Łaszczach, zwłaszcza 
z Gabrielem Silnickim stolnikiem podolskim, ale przynajmniej do 1671 r. Chyże 
należały do Lipskiego. W  lutym 1655 r. za sumę 18 tys. zł wykupił po śmierci brata

41 Рог. H. Gm  i te rek, Działalność gospodarcza Floriana Łaszcza Nieledewskiego, „Przemyskie Zapiski 
Historyczne”, t.3, 1985, s. 40-41; CPAH, SGB 215, s. 640.
42 A. B o n i e c k i ,  op.cit, t. XIV, s. 323, 328.
43 Por. A. J a n e c z e k ,  op.cit., s. 165. Autor cytuje przywilej, z którego wynika, iż miasto powstać miało in 
loco silvestri... de nova et cruda radice. Wydaje się jednak, że wcześniej już Bełżec został osadzony jako wieś. 
Boniecki pierwszą wzmiankę o nim odnosi do Świętosława Lipskiego, a więc okresu przed 1604 r.
44 Szerzej losy tego miasteczka omówiłem w  cytowanym już artykule Lipsko w okresie Rzeczypospolitej 
szlacheckiej (zob. przypis 6).
45 Nazwy wsi wymienione w  testamencie Antoniego Józefa Iłowieckiego, wdowca po Annie z Lipskich 
z 1745r. AP Lublin, Księgi grodzkie grabowieckie [dalej: KGGrR] 121, s.693.
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Andrzeja prawa do dóbr rodzinnych: Przeworska, Miechoniw i Woli Przeworskiej. I ta 
transakcja naraziła go na długotrwałe procesy ze spadkobiercami Andrzeja, których 
fragmentem tylko był najazd Lipskiego z gromadą chłopów na Przeworsko w  listopadzie 
1657 r. Przejawem ówczesnej aktywności gospodarczej Jana Lipskiego było też osadzenie 
w sąsiedztwie Lipska nowej wsi, nazwanej — zapewne na cześć patrona rodu Lipskich 
św. Andrzeja— Jędrzejówką (Andrzejowem, czasami też określanej mianem Zastawie). 
Po raz pierwszy pojawiła się ona w  znanych nam źródłach w  1662 r.46

Z nabytków w następnym pokoleniu Lipskich wspomnieć należy o zakupie 
w 1701 r. przez Kazimierza Lipskiego, chorążego nowogrodzkiego, części leżącej w po
wiecie bełskim wsi Rusin, która pozostała w  rękach Lipskich przynajmniej do 1780 r.47 
Jego stryjeczny brat Aleksander, stolnik latyczowski, występował w 1690 r. jako 
dziedzic leżących niedaleko Sambora Bylic, które miał zapewne za pierwszą żoną Anną 
Balówną48. Brat rodzony Aleksandra Samuel, stolnik kijowski, już w  1686 r. za zasługi 
wojenne otrzymał od króla tenutę we wsi Bruśnie. W  1701 r. na mocy kontraktu 
zastawnego z Gabrielem Silnickim wszedł w  posiadanie Narola Starego (Narola Wsi) 
i dobra te pozostały przy Lipskich do 1725 r., gdy spłacił je  Józefowi Lipskiemu i objął 
w posiadanie starosta wisznieński Michał Puzyna. Wreszcie wspomnieć należy, iż za 
trzecią żoną Joanną Bobowską stał się Samuel w  1715 r. posiadaczem części Rawy 
Ruskiej, miał też dwupiętrową kamienicę w  Przemyślu49.

Z dwu synów Samuela Lipskiego większą karierę zrobił, urodzony z małżeństwa 
z Anną Stadnicką, Józef. Do odziedziczonych dóbr ojcowskich (Boniowice w ziemi 
przemyskiej, część dóbr lipskich) dołączył nabyte w 1724 r. wójtostwo w  Smolnicy 
w  Przemyskiem oraz otrzymaną w  1736 r. prawem dziedzicznym Nowogroblę. Z żoną 
Anną Lętkowską miał też w powiecie bełskim dzierżawę Zubowa i Tiutkowa, którą 
w 1735 r. odstąpili bratu stryjecznemu Stanisławowi Lipskiemu. W  latach 1744-1746 
wreszcie dzierżył starostwo żydaczowskie50. Przyrodni brat Józefa Lipskiego Tomasz, 
dziedzic Lipia, sprzedał je w 1752 r. za sumę 56 tys. zł podczaszemu sochaczewskiemu 
Józefowi Jurkowskiemu, a ten w  kilka lat później odsprzedał je  Michałowi Łosiowi. 
W ten sposób lokowana jeszcze przez Świętosława Lipskiego wieś odpadła od dziedzic
twa Lipskich, wchodząc w skład kształtującej się po sąsiedzku fortuny Łosiów51.

Wspomniany wyżej Jurkowski nabył w 1752 r. od Stanisława Lipskiego również 
Chlewiska52. Była to wieś niedawno zapewne lokowana, choć dokładniej nie wiemy, 
przez kogo i kiedy. Chlewiska także weszły potem do posiadłości Łosiów. Pozostały 
natomiast w ręku Lipskich aż do upadku Rzeczypospolitej dwie inne wsie lokowane 
przez nich w  XVIII w. Były to Brzeziny i Wola Wielka (Lipska)53. W  1752 r. Wola Wielka 
należała do Ludwika Lipskiego, syna Stanisława54, być może jej fundatora.

Do trwalszych nabytków Lipskich należały także Skomorochy Małe w powiecie grabo- 
wieckim, które najprawdopodobniej pozyskał w  latach trzydziestych XVIII w. Antoni 
Lipski, ożeniony z Petronelą Skomorowską. Dobra te dziedziczył po nim syn Józef55. 
Inne dobra, uzyskiwane przeważnie drogą koligacji małżeńskich, należały do Lipskich 
zapewne tylko przejściowo. Samuel Lipski, syn Zbożnego, miał na przykład w 1727 r.

46 H. G m i t e r e k ,  Lipsko..., s. 63-64.
47 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 329.
48 Ibidem, s. 327.
49 H. G m i t e r e k ,  Lipsko..., s. 65; AP Lublin, KGGrR 121, s. 693.
50 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 326; PSB, t. XVII, s. 433; Urzędnicy województwa ruskiego XTV-XVIII 
wieku. Spisy, opr. K. P r z y b o ś ,  Wrocław 1987, nr 1528.
51 H. G m i t e r e k ,  Lipsko..., s. 65-66.
52 Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9691/11, s. 167.
53 Pierwsza wzmianka o Woli jako wsi „nowo lokowanej” pochodzi z 1750 r. Archiwum Archidiecezji 
Lubelskiej w  Lublinie, Archiwum Konsystorza Chełmskiego, t. 154, k. 109; o Brzezinach wspominają źródła 
z lat osiemdziesiątych XVIII w., por. Inwentarz Bełżca i Brzezin z 1789 r., Lwowska Biblioteka Naukowa 
Akademii Nauk Ukrainy, Zbiór Czołowskiego 856/III, s. 1-6. Brzeziny liczyły wówczas 31 gospodarstw. 
Za informację o Brzezinach dziękuję p. mgr Wiesławowi Bondyrze.
54 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 328.
55 Ibidem.
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wraz z żoną Heleną z Głuchowskich część wsi Budynin w  powiecie bełskim i w pięć lat 
później część wsi Chłopiatyn56. Sędzia ziemski żydaczowski Euzebiusz Lipski, dziedzic 
m.in. części Lipska, był też w  1782 r. właścicielem Kościelnik57. Marcin Lipski, pod- 
stoli buski, wykupił w  1769 r. z żoną Teresą Bończa Markowską od Potockich staro
stwo jabłonowskie. W  parę lat potem (1775 r.) starostą jabłonowskim był ich syn Jan, 
ponadto posesor Kobyłowłok w  powiecie trembowelskim58. Według A. Bonieckiego 
w latach siedemdziesiątych — osiemdziesiątych XVIII stulecia dziedzicem Pniówka, 
Latyczyna i Mokrego Lipia był Karol Lipski, wojski lubaczowski59. Najprawdopodobniej 
był on jednak jedynie administratorem, tych należących w  istocie do Ordynacji 
Zamojskiej, wsi. Ten sam autor podaje wreszcie, że Samuel Aloj2y  Lipski, szambelan 
królewski (zm. 1793), przedstawiciel szóstego już pokolenia rodziny na Rusi, był 
dziedzicem Radłowie w powiecie Samborskim60.

Niezależnie od zasięgu i trwałości posiadania różnych działów i części na innym 
terenie, głównym zrębem dóbr rodzinnych na Rusi pozostały teiytoria nabyte przez 
Świętosława Lipskiego od Adriana Marcinowskiego. Poświadcza to kataster właścicieli 
dóbr w Galicji z około 1780 r., w  któiym Lipscy występują jako właściciele Lipska 
(podzielonego na czteiy części), Rusina, Woli Wielkiej (podzielonej na dwie części), 
Skomorochów Małych, Jędrzejówki, Łukawicy, Bełżca i Brzezin61.

Szczegółowe badania w archiwach gospodarczych i sądowych ujawniłyby z pewno
ścią znacznie bogatszą skalę skrzętnych zabiegów członków kolejnych pokoleń rodziny 
Lipskich o pomnożenie własnych dóbr i dochodów. Już jednak przywołane przykłady 
każą ocenić ich zapobiegliwość wysoko, zwłaszcza zaś w  linii zapoczątkowanej przez 
syna i wnuka Świętosława Lipskiego — Samuela i Jana. Warto przy tym dodać, że 
niektórzy z nich nie wahali się poszukiwać środków do życia w handlu. Wspomniany 
już Karol Lipski zeznawał w 1761 r., iż jego młodszy brat Stanisław pobrał od niego 
w ostatnich dziewięciu latach 4110 zł ekspensy, przeznaczając ją  m.in. na „sprowa
dzanie sobie na handel” z Gdańska wina, śledzi (transporty nawet po 30 beczek) czy 
korzeni62. Nie dziwi to, jeśli zważymy na rozrastanie się rodziny w  kolejnych pokole
niach i związany z tym niedostatek dóbr. Niemniej generalnie można stwierdzić, że 
dobra Lipskich na Rusi stwarzały im wystarczającą podstawę do czynnego udziału 
w życiu publicznym, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym.

Uczestnictwo w życiu publicznym. Urzędy

Ważne miejsce przy określaniu pozycji rodziny zajmuje jej aktywność w życiu 
społeczności szlacheckiej. Wyznacza je popularność i aktywność na forum lokalnego 
parlamentaryzmu, na forum sejmowym, pełnione funkcje i urzędy, udział i zaangażo
wanie w strukturach obronnych Rzeczypospolitej. Pod tym względem interesujący nas 
tu dom Lipskich z pewnością można postawić w  rzędzie czołowych rodzin średnioszla- 
checkich w  województwie bełskim, a także na obszarze całej Rusi Czerwonej.

Początek czynnego zaangażowania się rodziny w  życiu lokalnej społeczności związa
ny jest z imieniem Świętosława Lipskiego. Już w  1576 r. (do 1585) pełnił on urząd 
podstarościego bełskiego u boku Jana Zamoyskiego. W  grudniu 1578 r. zwracał kan
clerzowi uwagę na grożące niebezpieczeństwo tatarskie i wskazywał na potrzebę 
lepszego opatrzenia zamku bełskiego63. O jego popularności wśród szlachty bełskiej 
świadczy fakt wyboru na posła na sejm konwokacyjny po śmierci Stefana Batorego64.

56 CPAH, SGB 315, s.37; 319, s. 330.
57 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 325.
58 Ibidem, s. 324.
59 Ibidem, s. 330.
60 Ibidem, s. 327.
61 Lwowska Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy, Zbiór Czołowskiego 2429/III, s. 673-674.
62 APL, KGLR 361-21520, k. 523.
63 Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. I, wyd. W. S o b i e s k i ,  
Warszawa 1904, nr 267.
64 Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego, rkps 2402. III, s. 72.
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Kilkakrotnie był wybierany poborcą podatkowym, a w maju 1589 r. wraz ze Stanisła
wem Cieszanowskim zostali skwitowani przez podskarbiego koronnego Jana Dulskie- 
go z sumy złożonej na ręce Jana Zamoyskiego, a przeznaczonej na żołd dla piechoty 
pilnującej uwięzionego arcyksięcia Maksymiliana65. W tymże 1589 r. zyskał przywilej 
na wojstwo horodelskie i na tym urzędzie pozostał już do śmierci66. Jak na przybysza 
z zewnątrz była to w sumie kariera zupełnie udana.

Kariery urzędnicze stały się udziałem także pierwszego pokolenia urodzonych na 
Rusi Lipskich, bowiem aż czterech z nich pełniło różne urzędy i godności ziemskie. 
Z synów Świętosława Samuel był w latach 1606-1612 wojskim bełskim, skąd awan
sowej na sędziego ziemskiego bełskiego, pozostając na tym urzędzie do śmierci 
w 1618 r. Drugi syn Andrzej był od 1605 r. do śmierci (1622) podczaszym bełskim, 
pełniąc zresztą ten urząd po swoim teściu Stanisławie Russianie. Również synowie 
Jana weszli do grona lokalnej elity urzędniczej. Jan objął w 1618 r. po stryju Samuelu 
sęstwo ziemskie bełskie i pozostał na tym urzędzie do śmierci w 1630 r., Adam zaś, 
wcześniej dworzanin królewśki, został w  1625 r. chorążym bełskim.

Najpoważniejsza wszakże kariera w  tym pokoleniu stała się udziałem Andrzeja 
Lipskiego, syna Jana, który jako pierwszy z tego kręgu rodzinnego dostał się do 
senatu. Obrawszy karierę duchowną, został w  1616 r. biskupem łuckim, a w dwa lata 
później również podkanclerzym koronnym. Związany z polityką królewską i ściśle ją  
popierający, w 1620 r. uzyskał pieczęć większą, pozostając kanclerzem koronnym do 
sejmu 1625 r., gdy złożył urząd w związku z objęciem biskupstwa włocławskiego. Na 
rok przed śmiercią, w 1630 r. został jeszcze biskupem krakowskim. Był — jak to 
określił W. C z a p l i ń s k i  — „człowiekiem o dużej wiedzy, o rozsądnym spojrzeniu 
na sprawy państwowe, równocześnie jednak człowiekiem gwałtownym, popędliwym 
i nietolerancyjnym”. Bez wątpienia zaznaczył swój wpływ zarówno w  polityce we
wnętrznej, jak i zewnętrznej państwa pierwszej ćwierci XVII w.67

W sumie spośród Lipskich, pomijając wspomnianego przed chwilą biskupa Andrzeja, 
różnorakie urzędy ziemskie w całym interesującym nas okresie pełniło 24 osoby, co 
stanowi równo 30 % całej męskiej populacji rodziny. W  siedmiu przypadkach były to 
urzędy sprawowane poza Rusią Czerwoną, rozumianą tutaj jako województwa ruskie 
i bełskie. Spośród nich wspomnijmy tylko Józefa Lipskiego i jego syna Tadeusza. Pier
wszy, wspinając się mozolnie po szczeblach kariery urzędniczej, doszedł od skarbnika 
bełskiego do kasztelanii bełskiej (1737), a następnie łęczyckiej (1750), drugi robiąc 
karierę u boku Augusta III Sasa poszedł w ślady ojca i w 1763 r. również otrzymał 
kasztelanię łęczycką68. Byli to jedyni spośród tej odnogi Lipskich senatorowie świeccy.

Inną formą aktywności politycznej było uczestnictwo w życiu sejmikowym i sejmo
wym. Dostępne nam, choć z pewnością niepełne źródła pokazują, że i w  tej dziedzinie 
nie stali Lipscy na uboczu zachodzących wydarzeń. Ich nazwiska często przewijają się 
wśród uczestników sejmików ziem Rusi Czerwonej, a trzech z nich pięciokrotnie 
pełniło funkcje marszałków sejmikowych. Dwukrotnie (1676, 1683) przewodził sejmi
kowi bełskiemu Samuel Lipski, stolnik kijowski, również dwukrotnie (1735, 1745) 
funkcję tę pełnił Antoni Tomasz Lipski, stolnik horodelski. W 1754 r. bełskiemu 
sejmikowi boni ordinis przewodniczył Józef Lipski, syn Kazimierza69. Wielokrotnie byli

65 AGZ, t. X, s. 158.
66 Wszystkie dane dotyczące urzędów opieram — jeśli nie zaznaczono inaczej —  na opublikowanych dotąd, 
a przywoływanych już wcześniej spisach urzędników dawnej Rzeczypospolitej. Przy okazji należy sprosto
wać błędną informację, jaka znalazła się w  spisie urzędników bełskich i chełmskich. Ulegając sugestii 
A. B o n i e c k i e g o  uznaliśmy, iż bezimienna nominacja na wojskiego lubaczowskiego z 26 maja 1755 r. 
(AGAD, Metryka Koronna, Sigillata 28, s. 475) odnosi się do Tadeusza Lipskiego. W  istocie szło tu jednak 
o jego brata Karola, AP Lublin, KGLR 361-21520, k. 523-523v; Album studentów Akademii Zamojskiej, opr. 
H. G m i t e r e k ,  Warszawa 1994, CXXXIII, 46. W  opublikowanej w  1773 r. mowie jego syna Mikołaja, 
studenta Akademii Zamojskiej, ku czci św. Jana Kantego Karol —  błędnie został nazwany wojskim 
latyczowskim, zob. E s t r e i c h e r ,  t. XXI, s. 326.
67 Jego biogram pióra W. C z a p l i ń s k i e g o  zob. PSB, t. XVII, s. 415-417.
68 Biogramy obydwu zob. ibidem, s. 433-434 i 442-444.
69 CPAH, SGB 266, s. 655; 276, s. 1247; 594, s. 122, 271, 430.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Lipscy na Rusi. Z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII wieku 133

Lipscy przez sejmik powoływani do wypełniania różnorodnych innych funkcji. Andrzej 
w 1648 r. na sejmiku w  Bełzie, zaś bracia Aleksander i Samuel, stolnik kijowski, na 
sejmiku w Wiszni w 1696 r. zostali wybrani do sądów kapturowych70. Kilku z nich było 
w XVIII w. obdarzanych asesorią sejmikową.

Na szczególne podkreślenie zasługują mandaty poselskie. W sumie zaufaniem 
szlachty na sejmiku obdarzonych zostało czterech Lipskich, którzy posłowali jednak 
aż czternastokrotnie. O funkcji poselskiej Świętosława w 1586 r. już wspominałem. 
Po nim trzykrotnie posłem z sejmiku bełskiego był Jan Lipski, chorąży bełski, z linii 
Jana. Uczestniczył w sejmie nadzwyczajnym 1662 r. oraz w zwołanej wkrótce potem 
konwokacji warszawskiej, a także w sejmie zwyczajnym 1664/1665 r.71 Po nim pa
łeczkę przejął Hieronim Lipski, wojski horodelski, który był reprezentantem szlachty 
bełskiej na dwu burzliwych sejmach lat 1666 (drugim) i 166772. Po dłuższej przerwie 
tradycje sejmowe kontynuował w rodzinie Józef Lipski, późniejszy kasztelan bełski 
i łęczycki, który w latach 1712-1736 posłował aż ośmiokrotnie: trzy razy z wojewódz
twa bełskiego, trzykrotnie z ziemi sanockiej, raz z województwa łęczyckiego i raz 
z Wielkopolski73. Do tego dodać należy stosunkowo liczne uczestnictwo Lipskich 
w elekcjach monarszych. Poczynając od elekcji Władysława IV wiemy o siedemnastu 
Lipskich z Rusi Czerwonej obecnych na elekcjach. W  1632 r. był to Adam Lipski, 
w 1648 r. dwaj jego synowie Jan i Stanisław oraz Hieronim z linii Świętosława, 
w 1669 r. ponownie wymieniony wyżej Jan oraz Michał, syn Hieronima z bratem 
Janem Samuelem i Samuel Lipski, późniejszy stolnik kijowski. W elekcji Jana III 
Sobieskiego wziął znowu udział Jan Samuel Lipski, Augusta II wybierał natomiast 
z województwem ruskim Aleksander Lipski, stolnik latyczowski. W  sejmie elekcyjnym 
1733 r. uczestniczyli Tomasz Lipski, chorąży buski, Antoni Tomasz, skarbnik bełski, 
Józef, syn Kazimierza, Maciej Aleksander, późniejszy wojski większy bełski oraz bracia 
Antoni i Michał Lipscy, synowie Marcina. Wszyscy oni oddali swoje głosy za Stanisła
wem Leszczyńskim. W  ostatniej wreszcie elekcji na Stanisława Augusta Poniatowskie
go głosowali Marcin Lipski, miecznik buski oraz Jakub, syn Samuela74.

Czterech Lipskich wybieranych było deputatami do Trybunału Koronnego. 
W  1683 r. deputatem z sejmiku bełskiego został Samuel, stolnik kijowski, w  1728 r. 
sejmik wisznieński wyznaczył do tej roli Józefa, wówczas skarbnika bełskiego, 
w 1737 r. w Bełzie wybrano miecznika bełskiego Antoniego Tomasza Lipskiego. Naj
większa kariera trybunalska stała się wszakże udziałem Marcina Lipskiego, miecznika 
buskiego, który deputatem z Bełza był wybierany trzykrotnie, w 1754, 1763 i 1767 r. 
Za trzecim razem, już jako podstoli buski, został marszałkiem trybunalskim75.

Nie zabrakło Lipskich także na różnych frontach toczonych przez Rzeczpospolitą 
wojen. Problem ten wymagałby odrębnych badań, tutaj tylko spośród wywodzących 
się z tej rodziny żołnierzy zawodowych wymieńmy Samuela Lipskiego, rotmistrza 
królewskiego, który już w 1661 r. otrzymał list przepowiedni na sto konnych kozaków. 
Chorągwią kozacką dowodził przez najbliższych przynajmniej kilkanaście lat, uczest
nicząc m.in. w kampaniach antytatarskich i antytureckich Jana Sobieskiego, podczas 
których miał się odznaczyć nieprzeciętną odwagą, za co otrzymał potem tenutę Brusno 
ze starostwa lubaczowskiego76. Karierę wojskową obrał Andrzej Lipski, syn Antoniego, 
w  1753 r. chorąży w pułku buławy wielkiej koronnej. Służbie wojskowej poświęcił się

70 AP Lublin, KGGrR 86, s. 195; AGZ, t. XXII, s. 282, 284.
71 Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego, rkps 2402. III, s. 611, 623, 645.
72 Ibidem, s. 680, 698.
73 PSB, t. XVII, s. 433-434; AGZ, t. XXII, s. 717; t. XXIII, s. 137. Za szczegółowe informacje dziękuję dr 
Eugeniuszowi Janasowi.
74 Na podstawie A. B o n i e c k i e g o ,  op.cit., t. XTV oraz Elektorowie Władysława IV, Michała Korybuta, 
Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, wyd. J. D u n i n - B o r k o w s k i  i M.  D u n i n -  
W ą s o w i c z ,  RH, t. I, 1910, s. 119-120.
75 CPAH, SGB 276, s. 1247; 594, s. 169-170, 429-430, 787; AGZ, t. XXII, s. 693. Z  okazji inauguracji pod 
laską Lipskiego sesji Trybunału w  Lublinie M. B r z y s k i  ogłosił drukiem Kazanie na powitanie JO. 
Trybunału Koronnego Małopolskiej ProwincyjL.., Lublin 1767.
76 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XTV, s. 326; CPAH, SGB 266, s. 627; 279, s. 1345.
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także żyjący w drugiej połowie XVIII w. Kajetan Lipski, porucznik pułku konnego 
buławy polnej koronnej. Generałem majorem wojsk koronnych został w  1760 r. Ta
deusz Lipski, który za wojskowe zasługi zyskał później krzesła senatorskie77.

Według K. N ie s ie c k ie g o  aż siedmiu Lipskich poległo podczas szturmu szlachty 
bełskiej dowodzonej przez chorążego Jana Lipskiego w czasie krwawej bitwy warszaw
skiej ze Szwedami pod koniec lipca 1656 r.78 Z imienia wszakże wymienić za nim 
możemy jedynie trzech braci: Świętosława, Zbożnego i Jarosława, wnuków jednego 
z protoplastów ruskiej gałęzi rodziny — Świętosława. Wymieniany przez niego jako 
poległy Adam, syn Jana, żył nadal, a ostatnia o nim wzmianka pochodzi z 1681 r.79 
Wspomnieć należy także o Janie Lipskim, synu Zbożnego, który poległ w bitwie 
wiedeńskiej 1683 r.80

Przytoczone przykłady, a z pewnością są one tylko fragmentem zjawiska o znacznie 
intensywniejszej skali, pozwalają sformułować pogląd, iż od początku swojej obecności 
na Rusi Lipscy starali się nie pozostawać na uboczu życia społeczności, w której się 
znaleźli. W każdym pokoleniu kilku członków rodziny dochodziło do jakichś urzędów 
ziemskich bądź grodzkich, a zyskiwany przez to prestiż procentował często powierza
niem im różnych funkcji sejmikowych, mandatów poselskich bądź deputackich.

Wobec problemów wyznaniowych. Kościół

Jak wiele innych rodzin szlacheckich, Lipscy także ulegli prądom reformacyjnym 
i w  momencie przybycia na Ruś należeli do wyznawców konfesji braci czeskich. 
Aktywnym członkiem zboru, w 1573 r. wybranym pierwszym seniorem świeckim 
dystryktu kaliskiego, był ojciec Świętosława i Jana — Stanisław, podstoli kaliski, ale 
i synowie pojawiali się, jak w 1573 r., na synodach wielkopolskiej Jednoty81. Po 
osiedleniu się na Rusi tradycje reformacyjne kultywował zwłaszcza Jan Lipski. Był 
patronem zboru w Rzeplinie, uczestniczył w  synodach kalwińskiej prowincji małopol
skiej, płacił uchwalane na potrzeby kościoła kolekty82. Przez jakiś przynajmniej czas 
z reformacją związany był także jego syn Adam. Podczas wizytacji zborów w  lipcu 
1631 r. u niego i Jana i Zbigniewa Lipskich, h. Łada ulokowana była należąca do 
zboru suma 1450 zł, od której płacili procenty. W  1632 r. uczestniczył w  wielkim 
zjeździe szlachty różnowierczej w Warszawie przy okazji sejmu elekcyjnego83. Sympa
tiom reformacyjnym Adama nie przeszkadzał — jak z tego wynika — nawet fakt, iż 
jego brat Andrzej był biskupem. Przed śmiercią jednakże dokonał najprawdopodobniej 
konwersji, bowiem w sporządzonym 30 kwietnia 1633 r. testamencie złożył wyraźną 
deklarację katolicyzmu84.

Adam był ostatnim z Lipskich na Rusi, u którego znajdujemy ślady sympatii refor- 
macyjnych. W  linii Świętosława najprawdopodobniej od początku mieliśmy do czynie
nia wyłącznie z wyznawcami katolicyzmu. Wyznawcami tej konfesji były też kolejne 
pokolenia rodziny, choć na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci nie brak przykładów 
tolerancyjnej postawy wobec zwolenników innych obrządków.

Wielu członków rodziny wybierało kariery duchowne. W  linii Jana był to wspomina
ny już wielokrotnie biskup Andrzej. Niższe święcenia przyjął jeszcze przed 1600 r., 
zostając następnie plebanem w Rzeplinie. Podczas podróży do Rzymu w 1603 lub 
1604 r. przyjął święcenia kapłańskie, otrzymując wkrótce potem kanonię krakowską

77 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XIV, s. 324-326. Por. też biogram Tadeusza w  PSB.
78 K. N i e s i e c k i ,  op.cit., t. VI, s. 113. Autor nie zna imienia owego chorążego. N a  ten temat por. 
Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 19.
79 Por. CPAH, SGB 274, s. 1142. Wielokrotnie występuje w  aktach także w  latach poprzednich.
80 A. B o n i e c k i ,  op.cit., t. XTV, s. 328.
81 Akta synodów róźnowierczych, wyd. M. S i p a y ł ł o ,  t. II, Warszawa 1972, s. 69, 93, 108; Synody 
braterskie w  Poznaniu..., rkps 692 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 134, 149.
82 Akta synodów..., t. III, s. 65-66, 86.
83 S. T  w  o r e k, Szkolnictwo kalwińskie w  Małopolsce iJego związki z innymi ośrodkami w kraju i za granicą 
w XVI-XVII w.. Lublin 1966, s. 283; Akta synodów..., t. III, s. 581.
84 AP Lublin, KGLR 64, k. 178v.
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i kustodię gnieźnieńską. W  1607 r. uczestniczył w synodzie prowincjonalnym jako 
przedstawiciel kapituły krakowskiej, z jej też ramienia parokrotnie był delegatem do 
Trybunału Koronnego. Dalsza droga kariery doprowadziła go do sakry biskupiej85.

Znacznie więcej osób duchownych, choć nie takiego formatu, znajdujemy w linii 
Świętosława. Powołanie zakonne bądź drogę księży świeckich wybrało siedmiu Lips
kich, z tego aż pięciu w  piątym pokoleniu rodziny na Rusi, w XVIII w. Na uwagę 
zasługuje tu zwłaszcza jezuita, a potem ksiądz świecki, w  1775 r. koadiutor kanonii 
włocławskiej Franciszek Lipski. W  1773 r. ukazały się w Kaliszu dwa tomy jego 
przekładu kazań francuskiego jezuity Ludwika B ourda loux Krótkie zebranie ka
zań...86, cieszące się dużą popularnością u czytelników. W  tym pokoleniu spotykamy 
także jedyną zakonnicę, bowiem do klasztoru dominikanek w Bełzie wstąpiła wówczas 
Antonina Lipska, córka Stanisława87.

Znajdujemy wśród Lipskich fundatorów i dobroczyńców Kościoła. Na plan pierwszy 
wybija się Samuel Lipski, fundator drewnianego na początku kościoła w  Lipsku, 
w oparciu o który erygowana została w 1624 r. nowa parafia88. Kościół murowany 
ufundowała w  latach czterdziestych XVII w. Helena z Boguskich Lipska, ale został on 
zrujnowany w 1648 r. Budowa nowej świątyni, konsekrowanej w 1713 r., była dziełem 
Samuela Lipskiego i jego syna Józefa.

Na uwagę zasługuje także podczaszy buski Stanisław Lipski. Nie tylko dokończył on 
inwestycji w  Lipsku fundując murowaną plebanię i otaczając kościół murem, ale 9 paź
dziernika 1754 r. wystawił przywilej erygujący nową parafię unicką w świeżo lokowanej 
Woli Lipskiej (Wielkiej)89. Dziedziczący na Lipsku jego syn Euzebiusz manifestował 
natomiast w 1764 r. w grodzie bełskim przeciwko Feliksowi Antoniemu Łosiowi, że ten 
nie szanuje dawnych praw Żydów lipskich w synagodze narolskiej90. Obydwa te 
przykłady dobrze świadczą o kultywowanych w  rodzinie tradycjach tolerancji.

Wykształcenie

.Synowie też moi, aby jako najdłużej nauką się bawili pod błogosławieństwem 
Bożym”. Te słowa z testamentu Adama Lipskiego dobrze chyba charakteryzują ogól
niejszą atmosferę intelektualną w rodzinie, bowiem rzeczywiście wielu spośród Lips
kich podejmowało trud kształcenia się, nie poprzestając na wychowaniu domowym. 
Synom Adama przypadło zapewne w  udziale typowe dla ówczesnej szlachty kolegium 
jezuickie, bowiem egzekutorzy testamentu postanowili, gdy „przyjdą do ósmego roku, 
onych na naukę do Lublina wysłać”91. Już jednak ich kuzynom, synom Samuela — 
Andrzejowi i Janowi danym było podjąć studia uniwersyteckie. W 1629 r., za rektora
tu Adama z Opatowa, zapisani zostali do metryki Uniwersytetu Jagiellońskiego92. 
W  Krakowie studiował także Maciej Lipski, najprawdopodobniej stryjeczny brat dwu 
poprzednich. W  1631 r. wraz z Janem opublikowali Ode gemina... z okazji ingresu ich 
patrona Andrzeja Lipskiego na katedrę biskupią, podpisując się jako studenci poezji. 
Dodajmy, iż Jem po studiach obrał stan duchowny.

Szczególnym powodzeniem wśród Lipskich, jak wynika z wpisów w albumie, cieszyła 
się Akademia Zamojska. Przez jej mury przewinęło się wiatach 1615-1771 czternastu 
młodych Lipskich. Dwu z nich, poza wpisami w  albumie, pozostawiło po sobie z cza
sów pobytu w  Zamościu opublikowane płody pióra. Franciszek Lipski, słuchacz prawa 
cywilnego, wydał w 1663 r. tomik zawierający gratulacje dla Bazylego Rudomicza 
z okazji uzyskania przez niego doktoratu obojga praw, zaś w 1773 r. Michał Lipski

85 PSB, t. XVII, s. 415.
86 Por. E s t r e i c h e r ,  t. XXI, s. 319.
87 Obliczenia na podstawie herbarza A. B o n i e c k i e g o .
88 Szerzej na ten temat zob. H. G m i t e r e k ,  Lipsko..., s. 70-72.
89 CPAH, Archiwum Lwowskiego Instytutu Stauropigialnego, nr 31, k. 1-2.
90 AP Lublin, Archiwum Łosiów z Niemiec, Los. 11-20, s. 1-2.
91 AP Lublin, KGLR64, k. 174.
92 Album studiosorum Universitatis Cracovlensis, t. IV, opr. J. Z a t h e y ,  H. B a r y c z ,  Kraków 1950, s. 129.
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opublikował mowę ku czci św. Jana Kantego, dedykowaną Janowi Zamoyskiemu, 
wojewodzie podolskiemu93.

Studia zagraniczne były udziałem zdaje się jedynie Andrzeja Lipskiego, późniejszego 
biskupa. Po początkowych naukach w kraju wyjechał na studia prawnicze do Stras
burga, gdzie w 1592 r. ogłosił Disputatio de defensione contra vim et iniuriam. 
W  1593 r. wpisał się nadto do metryki uniwersytetu w  Heidelbergu. Tytuł doktora 
obojga praw uzyskał w  1605 r. w  Rzymie94.

O wykształceniu pozostałych członków rodziny niczego więcej nie wiemy. Najpra
wdopodobniej część z nich otarła się o pobliskie kolegia jezuickie (Lublin, Jarosław, 
Lwów, Przemyśl), część zapewne zadowoliła się tradycyjnym wychowaniem domowym. 
Niemniej fakt, że około 25 % znanej nam męskiej populacji przeszło przez studia 
akademickie zasługuje z pewnością na podkreślenie.

Reasumując można stwierdzić, że przeniesienie się pod koniec XVI stulecia Jana 
i Świętosława Lipskich na Ruś Czerwoną, gdzie dali początek nowej gałęzi rodu, 
okazało się w  sumie przedsięwzięciem całkowicie udanym. Od początku Lipscy mocno 
zakorzenili się w miejscowym środowisku, zyskując wpływy polityczne i ciesząc się 
autorytetem wśród miejscowej, drobnej na ogół szlachty bełskiej. Podstawą materialną 
pozycji rodziny stały się dobra nabyte od Adriana Marcinowskiego, powiększane potem 
na inne ziemie (przemyska, sanocka) dzięki korzystnym mariażom, w  tym również 
z rodzinami senatorskimi. Lipscy odegrali ważną rolę w  kolonizacji opóźnionych tere
nów województwa bełskiego, lokując dwa miasta (jedna lokacja nieudana) i kilka wsi. 
Traktowani globalnie nie ulegli pauperyzacji i nie spadli do roli szlachty służebnej, co 
było udziałem szeregu innych rodzin szlacheckich. Dobra ulegały często rozdrobnie
niu, ale działo się to na ogół w  obrębie rodziny. Z upływem lat stali się jedną 
z najbardziej ustabilizowanych rodzin szlacheckich na terenach Rusi, zwłaszcza zaś 
w  województwie bełskim.

93 Obliczenia frekwencji na podstawie Albumu studentów Akademii Zamojskiej. Pełne tytuły publikacji zob. 
E s t r e i c h e r ,  t. XXI, s. 319, 326.
94 PSB, t. XVII, s. 41.
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Tabi. I LINIA ŚWIĘTOSŁAWA LIPSKIEGO
Potomstwo Świętosława

Świętosław t 1604, wojski horodelski 1589 
X Anna Podhorecka

Andrzej t 1622 
podczaszy bełski 1605, 
X 1. Barbara Russian 
X 2. Katarzyna Żulińska

Jadwiga
X 1598 Kasper Jahodyński, 

sędzia z. bełski f 1614

Dorota 1611,
X 1. Jeremiasz Plichta 
X 2. Jan z Bychowa 

Komorowski

Zofia Samuel t 1618
X 1. Hieronim Cieszanowski wojski bełski 1606,
X 2. 1618 Paweł Wierzbicki sędzia z. bełski 1612,

X Zofia Łaszcz 
2° Hieronim Wrzeszcz 
3° Aleksander Żółkiewski

2 2 2 2 2 2 2 2
Zofia Świętosław Zbożny Jan t 1654, Mikołaj Hieronim t a. 1667, Jarosław Maciej

X 1. 1620 Mikołaj 
Sawicki

X 2. Jan Jarczewski 
X 3. Przemysław 
Bykowski, kasztelan 

sieradzki

t 1656, 
1615 student 

Akademii 
Zamojskiej

(Feliks Zbożny) 
t 1656 

X Teofila 
Brześciańska 
(potomstwo 
zob. tabl. П)

archidiakon chełmski, 
proboszcz w Rzeplinie

ta . 1635 wojski horodelski 1650, 
X 1. Zofia Rudnicka,

X 2. Dorota Gorzkowska 
(potomstwo 

zob. tabl. Ш)

t a. 1656 t po 1635

Katarzyna 1619 Jan t ok. 1685, Andrzej t ok. 1657, 
X Helena Boguska X Teofila Łychowska

Marianna Barbara Adam
X 1. Mikołaj Ubysz X Zygmunt Gorajski t po 1681

cześnik płocki, t ok. 1691
X 2. ok. 1676 Gabriel 

Stempkowski

Andrzej 
t ok. 1698, 

X Marcjarma 
Chamcówna
(potomstwo 
zob. tabi. IV)

Samuel ta . 1711, Aleksander f po 1715 Krystyna 
stolnik kijowski 1673, stolnik latyczowski 1697 X 1658 Marcin 

rotmistrz, X 1. Anna Balówna Boguski
X 1. Anna Stadnicka X 2. Justyna Fredrówna 
X 2. Konstancja 

Szczawińska 
X 3. Joanna Bobowska 

, (potomstwo 
zob. tabi. V)

Teresa 
X Mikołaj 

Czamołoski

1 1 2 2 
Stefan t a. 1720 Józef t ok. 1750 Rozalia Teresa

X Jan Dzieduszycki X 1. Franciszek Dzierżek, 
chorąży trembowelski X 2. Michał Konarski 

kasztelan wiślicki, 
sandomierski
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Tabi. II LINIA ŚWIĘTOSŁAWA LIPSKIEGO
Potomstwo Zbożnego, syna Andrzeja, wnuka Świętosława

Zbożny (Feliks Zbożny) t 1656 
X Teofila Brześciańska

Zbożny f po 1705, Jan t 1683, Zygmunt t po 1666 Katarzyna 1666 Giyzelda 1666 Teresa 1666 Teresa t po 1691,
X 1. Aleksandra Woronicz, X Izabella Czamołoska X 1665 Mikołaj Radecki
X 2. Agnieszka Ńartowska

1
2

Kazimierz Józef 
* 19 III 1692

1
2

Józef

----------1---------
2

Jan
1698 wpisany 
do Akademii 
Zamojskiej

2
Samuel 

t po 1732, 
X Helena 

Głuchowska

Antoni f 
X Petronella J

po 1733, 
?komorowska

i

Idzi 1753, Jakub 1764-65, Józef t po 1782
podst. lubaczowski (?), X N.Mazurkowska 

X Wiktoria Grabska

Katarzyna 
X N. Młocki
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Tabi. III LINIA ŚWIĘTOSŁAWA LIPSKIEGO
Potomstwo Hieronima, syna Andrzeja, wnuka Świętosława

Hieronim t a. 1667, 
wojski horodelski 1650, 
X 1. Zofia Rudnicka 
X 2. Dorota Gorzkowska

1
Jan f 1684, 

chorąży buski 1671, 
X Zofia Piwo,

2° 1687 Michał 
Komorowski

1
Franciszek

1662 student Akademii 
Zamojskiej, potem 

w zakonie Bernardynów

1
Michał t po 1688

1
Kazimierz

chorąży nowogrodzki,
X 1. N.Potemska,

X 2. 1697 Zofia Matczyńska, 
X 3. 1711 Anna Jaroszyńska

1
Zbożny t po 1692, 

X Agnieszka N.

Marcin f a. 1725, 
łowczy smoleński,

X Katarzyną Siemiaszko, 
1° Jan Kaszowski

1
2

Józef t a. 1780,
X Eleonora Gąsecka 

t 1787

2
Katarzyna 

X 1. 1726 Dymitr 
Lebedowicz

X 2. Antoni Chmielewski 
miecznik żydaczowski

1 1

2 2 
Petronella 1744 Dorota 1744

1
2

Teresa 1744

Antoni f po 1733 Michał t po 1733 Wiktoria Franciszka Gertruda Karol t po 1766, Michał f po 1782, Tadeusz f a. 1817, Stanisław
X 1. Franciszek X Kasper Wojakowski wojski lubaczowski, ksiądz X Tekla Radecka 1752-1761

Strzemiński X N.
cześnik

grabowiecki, 
. X 2. N.Tausz

Mikołaj
1768 student Akademii 

Zamojskiej
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Tabi. IV  LINIA ŚWIĘTOSŁAWA LIPSKIEGO
Potomstwo Andrzeja, syna Jana,

wnuka Samuela, prawnuka Świętosława

Andrzej t ok. 1698,
X Marcjanna Chamcówna

Konstancja
X Wojciech Obertyński 
podstoli nowogrodzki

Stanisław t a. 1772, 
skarbnik 1735, 

podcz. buski 1746-60, 
X 1. Konstancja 

Matczyńska t 1733 
X 2. Justyna Olszyńska 

t 1781 
(potomstwo 
zob. tabi. VI)

Antoni * 28 V 1681 
t 1746,

skarbnik bełski 1730, 
stolnik horod. 1744, 

X Zofia Czeska

Zofia * 18 II 1684,
X 1. Antoni Skarbek 

kasztelan halicki,
X 2. Konstanty Jordan 

Walawski

Michał f po 1772, 
X Wiktoria Sławska

Gryzelda 
X N. Albinowski

Mikołaj Andrzej Damian 1753
* 1781 f 1755 chorąży w pułku

kanonik krak. 1745, buławy wielkiej kor. 1753 
proboszcz kielecki 1751

Marcin Konstanty Grzegorz
* 16 XI 1725, t 1782, * 17 III 1729

miecznik 1750, 
podstoli buski 1766,

X Teresa Bończa 
Markowska

Maciej Aleksander Józef t po 1790 
t po 1775,

wojski w, bełski 1766

Zuzanna 
X 1770 Wojciech 
Nieciecki, chorąży 

łomżyński

1 1 

Jan f po 1784, Maurycy

1

Wojciech Stefan

1

Zofia

i

Anna
starosta jabłonowski 1775, X 1784 Felicjanna X 1755 Andrzej X 1. Jan Czarnecki,

X Balbina Stadnicka Dulska Borzysławski X 2. Józef Konrad
chorążanka podolska podkom. halicki Limont d'Elle-Vaux

I
Petronella 

t 1803
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Tabi. V LINIA ŚWIĘTOSŁAWA LIPSKIEGO
Potomstwo Samuela (II), syna Jana,

wnuka Samuela (I), prawnuka Świętosława

1
Amand

Samuel ta . 1711, 
stolnik kijowski 1673, 

rotmistrz,
X 1. Anna Stadnicka 
X 2. Konstancja Szczawińska 
X 3. Joanna Bobowska

1 3 3 3
Józef Tomasz Justyna * 22 VII 1723, Anna t a. 1745,

* ok. 1686 f 4 XII 1752 stolnik kijowski 1728, X Konstanty Szeptycki X Antoni Józef Iłowiecki
kasztelan bełski 1737, chorąży buski 1732-50, skarbnik gostyński 

łęczycki 1750, X 1732 Zofia Granowska
X 1. Anna Łętkowska 
X 2. Wiktoria Skaławska

1 1

1------------

1

--------------1--------------
1 1 Justyna

Benedykt Bibianna Kandyda Cecylia Elżbieta Tadeusz t ok. 1816,
* 4 II 1687 t po 1752 * 12X1 1719, * 1719-1723, * 1725 t 1796, X 1. Julian Turski

t 1746 X 1749 Antoni X 1752 Franciszek kasztelan stolnik sieradzki,
Czapski Żaba brzeziński 1761, X 2. Michał Piekarski

podkomorzy łęczycki 1763, stolnik rawski
chełmiński X Joanna Siemieńska

kaszt, lwowska

i
Rozalia

1
Franciszek

1
Tomasz

1
Kazimierz Leon

1
Stanisław

t po 1816, * 1733, chorąży gostyński t 12 VI 1797, t ok. 1816
X Wojciech 
Janiszewski 

wojski smoleński

jezuita 1757, 
koadiutor 

włocławski 1775

1757 archidiakon kujawski, skarbnik bielski 1771, 
kanonik gnieźnieński, cześnik rawski 1778, 

proboszcz chocki, podczaszy kaliski 1788, 
opat lubiński X Dominika 

Dąbrowska

Anna
X Kazimierz Zawisza

Ksawery
X Barbara Prozor 
wojewodzianka 

witebska
1° Franciszek Bukaty

Alojzy f 1793, 
szambelan królewski, 

X Eleonora Popiel

Mikołaj t 1760
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Tabl.V I L I N I A  Ś W I Ę T O S Ł A W A  L I P S K I E G O  
P o t o m s t w o  S t a n i s ł a w a ,  s y n a  A n d r z e j a ,  w n u k a  J a n a ,  

p r a w n u k a  S a m u e l a ,  p r a p r a w n u k a  Ś w i ę t o s ł a w a

Stanisław t a. 1772, 
skarbnik 1735, podcz. buski 1746-60, 
X 1. Konstancja Matczyńska f 1733, 
X 2. Justyna Olszyńska f 1781

n  1--------- ■

1 1

1---------

1

----------\---------
1

— _ 1--------

1 1

----------- г ---------

2

1

2

----------- 1--------------

2

1

2

------------1

2
Ludwik t 1768, Kajetan Antonina Katarzyna Zofia Klara Biygida Florian f a. 1782 Euzebiusz t 1824, Bazyli Alojzy Julian Wojciech

skarbnik t po 1786, Dominikanka X 1. Jan X 1755 Józef t a. 1783, X 1760 Józef sędzia z. żyda- t po 1782, t po 1782,
buski 1746 porucznik pułku w Bełzie Deszkowski, Czuryło, cześnik X 1760 Józef Pawłowski czowski 1782, X Antonina kanonik chełm..

koronnego buławy 
polnej kor.

(Urszula) X 2. 1758 Jan 
Mirecki, łowczy 

latyczowski

horodelski Załuska podczaszy bracławski X Katarzyna Liniewska Bełżecka f 1819 proboszcz w Choczi 
Lipsku
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Tabi. VII LINIA JANA LIPSKIEGO

Jan 1574-1583 
X Anna Ostoja Rzeplińska

Adam f 1635 Anna
chorąży bełski X 1. Florian Podhorecki 

X Katarzyna Wierzbicka X2. 1605 Jan Mukański

Zofia 1605 
X Paweł Bełchacki

Dorota
X Stanisław Brzezicki

Andrzej t po 1640 
starosta tamogórski 1631 

1599-1605

Elżbieta Jan t 1681
X Kazimierz Brodecki starosta tamogórski 1636 

starosta jasielski, chorąży bełski 1659
podczaszy bełski 

1649-1655

Stanisław
1634-1648

Marcin
1599-1605

Andrzej
* 1572 t 4 IX 1631 

sekretarz król. 1600, 
bp łucki 1617, 

podkanclerzy kor. 1618, 
kanclerz kor. 1620-1623, 

bp kujawski 1623, 
krakowski 1630

Jan t a. 1630 
sędzia z. bełski 1618,

X 1. 1591 Katarzyna Udrzycka 
X2. 1600 Anna Konarska 
X 3. „podobno” Katarzyna 

Wilczkówna

2
Katarzyna

X 1630 Jerzy Świętopełk 
Zawadzki
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Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. II (XIII) ISSN 1230-803X

Ryszard Rząd

Wystrój heraldyczny Kapitularza na Zamku Wysokim 
w Malborku w XIX i XX wieku

Kapitularz na Zamku Wysokim w  Malborku powstał w  końcu lat siedemdziesiątych 
XIII wieku. Wraz z przyległym od wschodu małym pomieszczeniem (archiwum?) 

i kaplicą, stanowił główne piętro skrzydła północnego — najstarszej części zamku. 
Sklepiony krzyżowo, wsparty na dwu granitowych filarach pełnił jednocześnie funkcję 
refektarza konwentu. W  związku z przejęciem przez Malbork funkcji stolicy państwa 
zakonnego, w  latach 1309-1344 rozbudowano Zamek Wysoki. Powiększono także 
dawny refektarz, tworząc z niego reprezentacyjne wnętrze z bogatym sklepieniem 
żebrowym spoczywającym na trzech wysmukłych granitowych kolumnach.

Po zajęciu twierdzy przez Polaków w  1457 r. na Zamku Wysokim urządzono maga
zyny. W 1644 r. spłonęły dachy tej części zamku. Pomimo, że dach nad Kapitularzem 
odbudowano stosunkowo szybko, bo w  ciągu pięciu lat, nie zapobiegło to zawaleniu 
się części jego sklepienia w 1675 r. W  drugiej połowie XVIII wieku sala pełniła rolę 
spichrza zbożowego oo. Jezuitów. Księża z tego zgromadzenia rezydowali na Zamku 
Wysokim od 1650 roku i opiekowali się kościołem NMPanny.

W  1772 r. zamek przeszedł pod zarząd Zachodniopruskiej Izby Wojskowej i Skarbo
wej (Westpreussen Kriegs- und Domänen Kammer), w  związku z czym przebudowano 
go na koszary dla regimentu piechoty. Kapitularz przedzielono na pół drewnianym 
stropem i urządzono w  nim kwatery oficerów. Pomimo szeregu prac adaptacyjnych 
warunki mieszkaniowe na Zamku Wysokim nie były chyba najlepsze, gdyż w  1779 r. 
król pruski Fryderyk Wilhelm wydał rozkaz gabinetowy nakazujący przebudowę 
koszar na magazyn wojskowy. W  latach 1801-1804 miały miejsce kolejne prace 
budowlane w  zachodniej części skrzydła północnego. Tak jak i pozostałe skrzydła 
zamku, podzielono je  na cztery piętra. Zamurowano jednocześnie dotychczasowe okna 
i wykuto nowe, odpowiadające aktualnemu rozmieszczeniu kondygnacji. Wskutek 
protestów młodego pokolenia romantyków pruskich (z poetą Maxem von Schenken- 
dorfem na czele) wstrzymano dalsze prace rozbiórkowe. Po wojnach napoleońskich 
w 1817 r. rozpoczęto nawet odbudowę zamku. Nie objęła ona jednak interesującego 
nas wnętrza, w  dalszym ciągu zajmowanego przez wojsko.

W  1850 r. skrzydło północne Zamku Wysokiego przebadał Aleksander Ferdynand 
von Quast (1807-1877), pierwszy generalny konserwator zabytków Prus. Sporządzony 
przez niego projekt odbudowy dziedzińcowej elewacji z braku funduszy nie został 
jednak zrealizowany. Dziesięć lat później podobne badania przeprowadził miejski 
radca budowlany Hermann Blankenstein z Berlina1.

W  maju 1882 r. kierownikiem Zarządu Odbudowy Zamku (Schlossbauverwaltung 
Marienburg) został architekt Konrad Steinbrecht (1849-1923). Po uzyskaniu niezbęd
nych funduszy rozpoczęto pierwsze prace konserwatorskie, m.in. w Kapitularzu. 
Zainicjowano je  w  1886 r. rozbiórką XVIII-wiecznego dachu i rekonstrukcją szczytu 
północno-zachodniego. W następnym roku przemurowano uszkodzone ściany we-

A. R. C h o d y ń s k i ,  Zamek Malborski w obrazach i kartografii, Warszawa 1988, s. 73-81.i
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146 Ryszard Rząd

wnętrzne, odtwarzając przy tym 
kształty i wielkości okien z pierwszej 
połowy XTV wieku. Prowadzone rów
nolegle przez Steinbrechta badania 
archeologiczno-architektoniczne po
zwoliły na wierną rekonstrukcję go
tyckiego detalu architektonicznego 
zdobiącego wnętrze. W  1888 r. prze- 
sklepiono salę misternym sklepie
niem żebrowym. Kapitele trzech pod
pieraj ących go kolum n odkuł 
rzeźbiarz Friedrich Behrendt z Kró
lewskiego Muzeum Rzemiosł Arty
stycznych w Berlinie na podstawie 
gotyckich oryginałów znalezionych 
w zamku w Radzyniu. Rok później 
zrekonstruowano porta l główny 
i ułożono nową, dekoracyjną posadz
kę z płytek ceramicznych2.

Kolejne prace w  latach 1891-1906 
przyniosły efekt w postaci bogatego 
wystroju neogotyckiego. Ich rezulta
ty omówione zostały w  poniższych 
rozdziałach.

Artykuł powstał w  oparciu o mate
riał źródłowy zgromadzony w  Archi
wum Państwowym w  Elblągu z siedzi
bą w Malborku i zbioiy dokumentacji 
historycznej Muzeum Zamkowego. 
W obu powyższych instytucjach 
znajdują się ocalałe z pożogi wojen
nej fragmenty bogatej spuścizny po 

byłym Zarządzie Odbudowy Zamku. Są to m.in. rysunkowe inwentaryzacje i projekty 
do odbudowywanych obiektów, seria albumów fotograficznych dokumentujących 
prace w  latach 1882-1919/20 („Marienburg Baujahr”) oraz drukowane sprawozdania 
Zarządu (Nachrichten des Königlichen Schlossbauverwaltung in Marienburg). Cenną 
pomocą były sprawozdania Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Malborka (Verein 
für Herstellung und Ausschmückung der Marienburg) — ciała społecznego, które 
koordynowało zbiórkę funduszy na odbudowę zamku w  latach 1885-1944.

Spośród opracowań naukowych wymienić należy Die Wiederherstellung der Marien
burg, Königsberg 1934, Bernharda S c h m  id a, długoletniego współpracownika i na
stępcy Steinbrechta. Praca powyższa szczegółowo omawia odbudowę zamku w XIX
1 XX wieku. Szereg cennych uwag na interesujący nas temat zawarł także S t e i n 
b r e c h  t w  artykule Untersuchungs- und Herstellungsarbeiten am Hochschloss der 
Marienburg, opublikowanym w .Zentralblatt der Bauverwaltung”, Berlin 1885. Zesta
wienie materiału źródłowego i literatury dotyczącej odbudowy Zamku Wysokiego 
wykonała H . D o m a ń s k a w  dokumentacji naukowej opracowanej w  Pracowni Doku
mentacji Historycznej Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział Gdańsk w  1962 r.

1. Polichromie

Pozostałości średniowiecznych malowideł figuralnych zachowały się na ścianie 
wschodniej, południowej i północnej. Na dwu pierwszych były to pełnopostaciowe

2 „Marienburg Baujahr” [cyt. dalej: MBj] 1886, s. 2-25; 1888, s. 4a-15; 1889, s. 2-4.

1. Wnętrze Kapitularza w trakcie prac. Na ścianie 
wschodniej widoczne gotowe malowidła postaci 

wielkich mistrzów (1894 r.).
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Wystrój heraldyczny Kapitularza na Zaniku Wysokim w Malborku w XIX i XX  wieku 147

przedstawienia około dwudziestu 
wielkich mistrzów Zakonu Niemiec
kiego, o czym świadczyły fragmenta
rycznie zachowane inskrypcje pod 
kilkoma z nich3. Po dokładnym zin
wentaryzowaniu zastanych fragmen
tów, w 1892 r. przystąpiono do ich 
rekonstrukcji. Po czterech latach 
prac pod kierunkiem prof. Herman
na Schapera (1853-1911) z Hanowe
ru, poczet wielkich mistrzów był goto
wy4. Na ścianie wschodniej znalazło 
się dziewięć przedstawień, wszystkie 
wykonane według starych śladów:

1. Heinrich Walpot
2. Otto von Karpen
3. Hermann Barth
4. Hermann von Salza
5. Conrad von Thüringen
6. Poppo von Osterna
7. Hanno von Sangerhausen
8. Hartmann von Heldrungen
9. Burghard von Schwanden
Większość postaci, przyodzianych

w płaszcze zakonne, wsparta była na 
wysokich tarczach z krzyżami wiel
kich mistrzów. Począwszy od wize
runku Hermanna von Salzy (1210- 
1239) był to krzyż udostojniony 
ozdobnymi zakończeniami ramion 
oraz cesarskim orłem pośrodku.

Na ścianie południowej przedstawione zostały następujące wizerunki:
10. Konrad von Feuchtwangen
11. Gottfried von Hohenlohe
12. Siegfried von Feuchtwangen
13. Karl Beffart von Trier
14. Werner von Orselen
15. Luther von Braunschweig
16. Dietrich von Altenburg
17. Ludolf König
18. Heinrich von Dusemer
19. Winrich von Kniprode
20. Konrad Zöllner von Rotenstein
21. Konrad von Wallenrodt
22. Konrad von Jungingen
23. Ulrich von Jungingen
Od postaci Konrada von Wallenrodta do końca cyklu na ścianie zachodniej, 

portrety mistrzów zostały dokomponowane przez Schapera. Ściana owa otrzymała 
cztery wizerunki:

24. Heinrich von Plauen

2. Jedno z pól tarczowych ściany wschodniej 
po zakończeniu prac (1894 r.).

3 I. P e d e r z a n  i -  W  e b e r, Die Marienburg. Eine deutsche Kulturstätte im Osten, Königsberg in Pr. 1890, 
s. 125-126; Inwentaryzacje rysunkowe i fotograficzne wnętrza z około 1883 r., sygn. MZM/DH/59-62.
4 MBj 1892, s. 5; 1894, s. 29-30; 1896, s. 4; 1906, s. 8.
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3. Patronka Kapituły — Madonna na tronie. 4. Archanioł Michał walczący ze smokiem. Kopia
Polichromia Hermana Schapera z 1896 r. średniowiecznej polichromii z Lochstedt (1898 r.).

25. Michael Küchmeister von Sternberg
26. Paul von Russdorf
27. Konrad von Erlichshausen
Zaznaczyć należy, że Schaper (zapewne za wiedzą i zgodą Steinbrechta) dokonał 

pewnych przesunięć w układzie postaci w stosunku do zastanych fragmentów. Np. na 
miejscu średniowiecznego podpisanego (!) portretu Luthera z Brunszwiku wymalował 
postać Karla Beffarta z Trewiru5.

W  polu tarczowym nad wejściem nie zachowały się żadne ślady średniowiecznych 
polichromii. W związku z tym, w 1896 r. Schaper wykonał tu fresk przedstawiający 
Madonnę z Dzieciątkiem na tronie6. Towarzyszyły jej dwa anioły ze świecami oraz dwie 
tarcze z herbami. Na lewej widniał krzyż zakonny, na prawej dwa złote lwy na 
czerwonym polu — godło księcia Luthera z Brunszwiku, wielkiego mistrza w  latach 
1330-1335. Upamiętnienie tego dostojnika związane było z faktem, że przyczynił się 
on do gruntownej przebudowy i upiększenia Kapitularza. Forma malowidła przy
wodziła na myśl „Maestę” — dzieło Simone Martiniego (1284-1344) z Palazzo 
Publico w Sienie (1315 r.). Schaper nawiązał do środkowego fragmentu tej polichro
mii, rezygnując z tłumu świętych i wielkiego baldachimu, które dopełniały włoski 
oryginał7. Umieszczenie tej sceny w  Kapitularzu miało wielkie znaczenie, bowiem 
motyw ów był zarówno herbem urzędowym wielkich mistrzów, jak i podporządko
wanej im Kapituły generalnej8.

5 Por. inwentaryzację ściany południowej (MZM/DH/60) i realizację Schapera.
6 MBj 1896, s. 4; 1898, s. 9. Pomysł namalowania w  tym miejscu Madonny zrodził się po 1890 r. Wykonane 
wcześniej, w  latach 1883 i 1890, projekty wystroju sali przewidywały umieszczenie tu kolejnych postaci 
z pocztu wielkich mistrzów, zob. MZM/DH/60,64.
7 E. C a r  li. Die grossen Maler von Siena, Paris 1956, s. 18-20, tabi. 23-25.
8 F. A. V o  s s b e r g, Geschichte der Preussischen Münzen und Siegel Berlin 1843 [cyt. dalej: VGS1, tabi. I.
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W 1883 r. zinwentaryzowano resztki średniowiecznych polichromii figuralnych na 
wschodnim polu tarczowym ścierny północnej (Przemienienie na górze Tabor (?), 
z klęczącym poniżej mnichem-donatorem)9. Nie zdecydowano się na ich odtworzenie 
lecz w 1898 r. na ich miejscu Schaper namalował Chrystusa Ukrzyżowanego, a u jego 
stóp trzy personifikacje cnót zakonnych — popiersia braci w płaszczach z krzyżami, 
a przy nich fragmenty reguły10.

Na zachodnim polu tarczowym tejże ściany, gdzie nie było wcześniejszych malowi
deł, Schaper wykonał scenę walki Archanioła Michała ze smokiem. Była to kopia 
polichromii z refektarza w  zamku Lochstedt pochodzącej z końca XIV wieku. W  obu 
realizacjach archanioł ubrany był na sposób rycerza — krzyżowca: w  Lochstedt była 
to czerwona tunika z białym krzyżem i takaż tarcza, w  Malborku natomiast biały strój 
i tarcza z czarnym krzyżem11.

W  połowie lat dwudziestych XX wieku polichromie Schapera były już dość mocno 
zniszczone przez wilgoć. Niezbędnych scaleń i uzupełnień dokonał w  1927 r. jego 
uczeń prof. August Oetken (1868-1951) z Berlina12.

2. Witraże

Równolegle z odtwarzaniem polichromii rozpoczęto prace nad rekonstrukcją oszkle
nia okien sali. Trwały one jednak o wiele krócej, bowiem z powodu braku jakichkol
wiek pozostałości witraży średniowiecznych zdecydowano się na zaprojektowanie 
nowych. Zadanie to zlecono prof. Johannowi Baptyście Haselbergerowi (1840-1900) 
z Lipska, w  1893 r. założył on w wielkich oknach sali witraże przedstawiające 48 herbów 
(30 wielkich mistrzów i 18 mistrzów krajowych pruskich). Swój udział w  ostatecznym 
kształcie tej dekoracji miał także Steinbrecht, któiy w  1891 r. zalecił Haselbergerowi 
wymianę tarcz czwórdzielnych na jednopolowe13. Ostatecznie w czterech oknach 
ściany południowej znalazły się następujące herby rodowe wielkich mistrzów14:

Okno nr I
1. Heinrich Walpot
2. Otto von Karpen
3. Hermann Barth
4. Hermann von Salza
Okno nr II
5. Conrad von Thüringen
6. Gerhard von Malberg
7. Heinrich von Hohenlohe
8. Günther von Schwarzburg
Okno nr III
9. Poppo von Osterna
10. Hanno von Sangerhausen
11. Hartmann von Heldrungen
12. Burghard von Schwanden
Okno nr IV
13. Konrad von Feuchtwangen
14. Gottfried von Hohenlohe
15. Siegfried von Feuchtwangen
16. Karl Beffart von Trier

9 MZM/DH/60,62.
10 MBj 1898, s. 12.
11 C. S t e i n b r e c h t ,  Schloss Lochstedt und. seine Malereien, Berlin 1910, tabi. I, III; MBj 1898, s. 11.
12 Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg 
[cyt. dalej; Gb], 1926-27, s. 1; 1928-29, s. 6.
13 MZM/DH/74; MBj 1893, s. 10; W. S c h w a n d t ,  Marienburg. Schloss und Stadt in Preussen, Danzig 
1922, s. 25.
14 MBj 1898, s. 7, 8; MZM/DH/64.
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5. Jedno z okien ściany południowej z witrażami 
przedstawiaj ącymi herby wielkich mistrzów. 

Obok polichromie figuralne (1898 r.).

Okno nr I — 1. Hermann Balk 
Okno nr II — 2. Heinrich von Wida 
Okno nr III
3. Poppo von Osterna
4. Dietrich von Grüningen
5. Helmerich von Rechenberg
6. Hartmudt von Grumbach 
Okono nr IV
7. Ludwig von Baldersheim
8. Dietrich von Gatersleben
9. Konrad von Thierberg18
10. Konrad von Feuchtwangen 
Okno nr V
11. Mangold von Sternberg
12. Meinhard von Querfurt

Trzy okna ściany zachodniej zawie
rały dokończenie tego cyklu15:

Okno nr I
17. Werner von Orselen
18. Luther von Braunschweig
19. Dietrich von Altenburg
20. Ludolf König
Okno nr II
21. Heinrich von Dusemer
22. Winrich von Kniprode
23. Konrad Zöllner von Rotenstein
24. Konrad von Wallenrodt
25. Konrad von Jungingen
26. Ulrich von Jungingen
Okno nr III
27. Heinrich von Plauen
28. Michael Küchmeister von Stern

berg
29. Paul von Russdorf
30. Konrad von Erlichshausen
W maswerku wielkiego, środkowego 

okna tej ściany znajdowało się popiersie 
Matki Boskiej z Dzieciąkiem na pół
księżycu, będące modyfikacją wspo
mnianego herbu kapituły generalnej Za
konu Niemieckiego, zbierającej się w tej 
sali corocznie, 14 września w  święto 
Podwyższenia Krzyża16.

Dwa małe i cztery duże okna ściany 
północnej otrzymały witraże z herbami 
18 mistrzów krajowych17 18:

15 MBj 1893, s. 10; 1906, s. 9; MZM/DH/63.
16 MBj 1893, s. 10; VGS, tabi. I; E. V o g l e r  OT, Die Regeln des Deutschen Ordens in Geschichte und 
Gegenwart, Lana. 1985, s. 53.
17 MBj 1894, s. 3, 15, 17; MZM/DH/64/74; W. S c h w a n d t ,  op. cit., s. 25; J. von E i c h e n d o r f ,  Die 
Marienburg, Königstein u. Leipzig [b. r. wyd.], fot. 60.
18 Konrad von Thierberg starszy był mistrzem krajowym pruskim w  latach 1273-1276, natomiast młodszy 
w  latach 1283-1288. Obaj pieczętowali się identycznym herbem, za: poszyt rękopiśmiennych notatek 
heraldyczno-genealogicznych zatytułowany „Lebendaten, Wappen u. Siegel der Ordensritter. 1886-1918”
przechowywany w  AP w  Malborku, sygn. I/63a. Nr 517.
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13. Konrad von Babenberg
14. Ludwig von Schippen
Okno nr VI
15. Helwig von Goldbach
16. Konrad Sack
17. Sieghardt von Schwarzburg
18. Heinrich von Plotzke
Oprócz opisanych herbów drobne motywy heraldyczne znajdowały się w strefach 

maswerkowych okien. Były to najczęściej małe stylizowane tarcze z krzyżami zakonnymi.

3. Snycerka

Dużym zespołem herbów ozdobione były stalle Kapitularza — stosunkowo proste, 
drewniane ławy biegnące wzdłuż wszystkich ścian. Górne partie ich wysokich 
zapiecków zdobił płaskorzeźbiony fryz w formie ostrołucznych blend z dekoracją 
roślinną, będących jednocześnie zwieńczeniem każdego z 78 siedzisk. Pomiędzy 
nimi znajdowało się 71 medalionów z herbami urzędów zakonnych. W zamyśle 
pomysłodawców tej dekoracji, każde z godeł miało „patronować” dostojnikowi zasia
dającemu pod nim w czasie kapituły generalnej19.

Twórcą stalli był w latach 1899-1902 mistrz stolarski Johann Müller z Elbląga20. 
Medaliony z herbami wyrzeźbił w  1906 r. artysta erfurcki Osmar Trillhaase, wzorując 
się na pieczęciach 64 dostojników zakonnych. Pochodziły one głównie z Archiwum 
w Królewcu, a ich gipsowe odlewy sporządził tamtejszy archiwista dr Walther Ziesemer21.

Na górnej listwie, ponad każdym godłem, wycięta została inskrypcja z nazwą odpo
wiedniego urzędu. W niniejszym opracowaniu zostaną one przytoczone w  brzmieniu 
oryginalnym, wraz z tłumaczeniem i określeniem herbu. Siedziska przy ścianie 
wschodniej, od strony kościoła przeznaczono dla najwyższych dostojników zakonnych22:

1. Hospitalarivs D. Th. (szpitalnik — Umywanie nóg)
2. Traparivs D. Th. (szatny — brat niosący tunikę z krzyżem zakonnym)
3. Tesavrarivs Fr. Th. (skarbnik — ręka z kluczem)
4. Marsalcvs D. Th. (marszałek — Krzyżak na koniu)
5. Magn. Commend. D. Pr. (wielki komtur — koronacja Matki Boskiej)
6. Magister Livoniae (mistrz inflancki — Boże Narodzenie)
7. Marscal. Livoniae (marszałek inflacki — Krzyżak na koniu)
8. Magist. Alemaniae (mistrz niemiecki — Matka Boska z Dzieciątkiem)
W  środku, pomiędzy marszałkiem i wielkim komturem, znajdowało się stosunkowo 

skromne i nieznacznie wysunięte do przodu krzesło wielkiego mistrza. Jego godło — 
Tronująca Matka Boska z Dzieciątkiem — znajdowało się po drugiej stronie sali, na 
stallach ściany zachodniej, dokładnie naprzeciw jego tronu.

Stalle ściany południowej podzielone były na dwie części. Na lewo do wejścia, od 
strony kościoła, zasiadać mieli przełożeni trzynastu zachodnich prowincji zakon
nych (baliwatów)23:

9. Prec. Avstriae (mistrz austriacki — Samson walczący ze lwem)
10. Prec. Adigiae (mistrz włoski — Mąż Boleści)
11. Pr. Bohemiae-Moraviae (mistrz czesko-morawski — Niewierny Tomasz)
12. Prec. Alsatiae (mistrz alzacki — ofiara Abrahama)
13. Prec. Lothringiae (mistrz lotaryński — Chrystus Pantokrator)

19 MZM/DH/46,63. Por. także rzut Kapitularza z 1888 r. z zaznaczoną pierwszą, niezrealizowaną wersją 
rozmieszczenia siedzisk, AP Malbork, I/63a. Nr 322.
20 Gb 1899-1902, s. 5.
21 Bau —  und Geschäftsbericht der Schlossbauverwaltung, 1908, s. 3; MBj 1906, s. 10; .Marienburger 
Zeitung” z 28 maja 1906 r.
22 MBj 1906, s. 11-13; Dokumentacja fotograficzna pozostałości stalli wykonana w  1990 r. [cyt. dalej: Dps].
23 MBj 1906, s. 8, 13; MZM/DH/744/24. Na temat struktury państwa zakonnego zob.: M. B i s k u p ,  
G. L a b u d a ,  Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986, s. 107-111.
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6. Część wschodnia wnętrza 
Kapitularza z widocznymi 
polichromiami, stallami 

i odlewem płyty nagrobnej 
w jednym z okien (1906 r.)

14. Prec. Franconiae (mistrz frankoński — wjazd Chrystusa do Jerozolimy)
15. Prec. Vtrichiae (mistrz utrechcki — Zmartwychwstanie)
16. Pr. de Altenbiesen (mistrz z Altenbiesen — Baranek Boży)
17. C. in Conflventia (komtur z Koblencji — Pelikan z pisklętami)
18. Prec. Thvringiae (mistrz turyngski — ofiarowanie Jezusa w  świątyni)
19. Prec. Westfaliae (mistrz westfalski — Krzyżak na koniu depczący bestię-szatana)
20. Prec. Hassie (mistrz heski — Panna Mądra)
21. Prec. Saxoniae (mistrz saski — wjazd Chrystusa do Jerozolimy)
Na prawo od wejścia głównego stalle przeznaczone były dla komturów i innych 

urzędników zakonnych24:
22. Comm. de Birgelow (komtur Bierzgłowa — gałązka z trzema szyszkami)
23. Comm. de Schonsze (komtur Kowalewa — dwie ryby pionowo z gwiazdą pomię

dzy nimi)
24. Adv. Cvlmensis in Lipę (wójt chełmiński w  Lipienku — modyfikacja herbu Chełmna)
25. Adv. de Roghvsen (wójt Rogoźna — św. Jan Chrzciciel)
26. Adv. in Dirssow (wójt Tczewa — dzik)
27. Comm. de Dantzike (komtur Gdańska — Krzyżak pieszo)
28. Comm. de Slochow (komtur Człuchowa — leżący kozioł)
29. Comm. de Mewa (komtur Gniewa — Imago Christi)
30. Comm. de Swetia (komtur Świecia — Adoracja Madonny z Dzieciątkiem przez 

mnicha krzyżackiego)
31. Comm. de Tuchel (komtur Tucholi — kat trzymający w ręku zdjętą ludzką skórę)
32. Adv. Nove Marchiae (wójt Nowej Marchii — Madonna z Dzieciątkiem ponad 

tarczą zakonną)
33. Voith czv Cshivelbein (wójt Świdwina — dwa rogi jelenie poziomo, ponad i pod 

nimi gwiazda)
Większość siedzisk ściany zachodniej przeznaczona była dla niższych urzędników 

z Żuław25:

24 MBj 1906, s. 9, 11; Dps.
25 Z braku pełnej dokumentacji fotograficznej tych stalli poniższa rekonstrukcja jest hipotezą opartą przede 
wszystkim na analizie zachowanych fragmentów. Ponadto: od nr 34 do 38 nie zachowały się elementy 
zawierające herby, od nr 39 do 43 i od 57 do 61 brak listew z nazwami urzędów. Ich identyfikacja 
przeprowadzona została na podstawie analizy stosownej literatury, m.in.: Die Bau —  und Kunstdenkmäler 
der Provinz Westpreusseny Bd. III: Pomesanien, Danzig 1909, s. 370; G. F i e g u t h ,  Heimat zwischen 
Weichsel und Nogat Worm 1983, s. 66, 94; B. S c h m i d ,  Die Bau —  und Kunstdenkmäler des Kreises 
Marienburg, Danzig 1919, s. 126, rys. 174; VGS, tabi. XIII.
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34. Proc. de Bvtow (prokurator Bytowa)
35. Eqv. Mar. in Lesken (rycerz z Łasina (?)
36. Proc. in Montow (prokurator Mątew)
37. Proc. in Meselanz (prokurator Międzyłęża)
38. Advocatvs in Grebin (wójt Grabin)
39. (wójt Aliem — tarcza z szachowanym pasem)
40. (wicekomtur Zantyru — łeb jelenia)
41. (wójt Lasek — mężczyzna z łopatą)
42. (niezidentyfikowany — ryba, ponad nią krzyż grecki)
43. (leśniczy Benowa — szyszka sosny)
W  środku stalli, pomiędzy godłami wójtów Grabin i Aliem (Sztumu), widniał wspo

mniany wyżej herb wielkiego mistrza nie opatrzony żadną inskrypcją.
Stalle ściany północnej podzielone były na dwie nierówne części wysoką neogotycką 

szafką. Układ siedzisk wyglądał następująco:
— część zachodnia (krótsza)26:
44. Comm. de Grvdenz (komtur Grudziądza — łeb byka, z krzyżem pomiędzy rogami)
45. Comm. de Ant. Castro (komtur Starogrodu — św. Dorota)
46. Comm. de Engelsbvrg (komtur Pokrzywna — anioł)
47. Comm. de Reddino (komtur Radzynia — Agnus Dei, obok niego dwa koła — 

motyw z herbu miejskiego)
48. Adv. de Brethean (wójt Bratianu — konny myśliwy z psem)
49. Com. czy Strosberg (komtur Brodnicy — łeb jelenia, z głową panny pomiędzy 

rogami)
— część wschodnia (dłuższa)27:
50. Comm. de Golvba (komtur Golubia — gołąbek z gałązką w  dziobie)
51. Comm. de Papów (komtur Papowa — Pelikan z pisklętami)
52. Comm. de Nessow (komtur Nieszawy — Biczowanie)
53. Comm. de Thorvn (komtur Torunia — mur miejski z wieżą bramną, po bokach 

której dwie gwiazdy)
54. C. de Ostirrode (komtur Ostródy — tarcza czteropolowa)
55. Comm. de Hollandia (komtur Pasłęka — orzeł)
56. Proc. d. Neydenbvrg (prokurator Nidzicy — św. Krzysztof (?)
57. (komtur Dzierzgonia — mur miejski z bramą i trzema wieżami)
58. (niezidentyfikowany — lew wspinający się na wysoki krzyż)
59. (komtur Balgi — miech kowalski)
60. (wójt Natangii — wilk, na tle kwitnącego krzewu)
61. (komtur Rynu — leżący jeleń)
62. C. d. Brandenbvrgk (komtur Brandenburga — orzeł)
63. Proc. d. Locstete (prokurator Lochstedt — Ecce Homo)
64. Adv. de Sambia (wójt Sambii — czapka frygijska)
65. C. d. Königsberg (komtur Królewca — król siedzący na tronie)
66. Adv. in Samethia (wójt Żmudzi — św. Krzysztof)
67. Comm. d. Rangnit (komtur Ragnety — św. Piotr i Paweł)
68. Comm. d. Memela (komtur Kłajpedy — mur miejski z bramą i rzema wieżami)
69. A. Terrae Gothlandia (wójt Gotlandii — Agnus Dei)
70. Proc. Romae (prokurator Rzymu — Krzyżak z tarczą zakonną, klęczący przed 

papieżem).

Inne dekoracje

W 1890 r. sklepienie sali ozdobił zespół 26 podwieszanych zworników. Wykonane 
z palonej gliny i polichromowane, były dziełem rzeźbiarza Friedricha Behrendta z Kró

26 Dps.
27 MZM/DH/744/24; J. von E i c h e n d o r f ,  op. cit., fot. 61.
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lewskiego Muzeum Rzemiosł Budowla
nych w  Berlinie28. Czternaście z nich 
zawierało płaskorzeźbione ilustracje 
z reguły zakonnej. Mówiły o uczyn
kach miłosierdzia, walce z niewierny
mi, polowaniach i codziennym życiu 
w  klasztornej wspólnocie. Na kilku 
obiektach mnisi-rycerze przedstawie
ni są w strojach zakonnych, płaszczach 
i z tarczami oznaczonymi krzyżem.

Cztery lata później na ościeżach 
czterech okien w  ścianie północnej 
pojawiły się gipsowe odlewy płyt na
grobnych. Z niepełnej dokumentacji 
fotograficznej wnosić można, że znaj
dowały się na nich przedstawienia 
elektorów Rzeszy — kurfiirstów Prus, 
Czech, Bawarii i Brandenburgii. Każ
dy z nich wyobrażony był z własnym 
herbem na trzymanej tarczy29.

Godną uwagi dekoracją heraldycz
ną Kapitularza była nieduża, gotyc
ka tarcza rycerska, zawieszona oko
ło 1898 r. we wnęce obok portalu 
głównego. Widniał na niej stojący 
lew podzielony skośnymi pasami. 
Najprawdopodobniej była to kopia 
znanej, średniowiecznej tarczy land
grafa i wielkiego mistrza Konrada von 
Thüringen (1239-1240)30.

Opisane powyżej zasługi Schapera 
dla odbudowy i upiększania zamku malborskiego zostały wysoko docenione już w rok 
po jego śmierci. 12 października 1912 r. cesarz Wilhelm II osobiście odsłonił, ufundo
wane przez siebie, drewniane epitafium ku czci malarza. Wykonał je  prof. Emil Doepler 
młodszy. Przedstawiało ono m.in. dwa anioły podtrzymujące monogram artysty i herb 
cechowy malarzy — trzy białe tarcze w czerwonym polu. Zawieszono je  w  narożu 
północno-wschodnim Kapitularza31.

Odbudowany i przyozdobiony w końcu XIX wieku Kapitularz był jednym z najoka
zalszych wnętrz zamkowych. Bardzo często pełnił funkcje reprezentacyjne. Tu odby
wały się uroczystości z okazji licznych wizyt cesarskich, m.in. w czasie poświęcenia 
Zamku Wysokiego w 1902 roku. Potrzeby tego typu przesądziły o jego XIX-wiecznym 
wyposażeniu i dekoracjach. Zgodnie z intencją Steinbrechta miały one przenieść 
zwiedzających w czasy świetności Zakonu. Ich dydaktyczne znaczenie widoczne jest 
szczególnie na przykładzie polichromii i witraży. Przedstawiały one cykle postaci lub 
ich herby w  zestawieniach obejmujących okres od 1190 do 1457 r., a więc od założenia 
Zakonu w Palestynie do chwili opuszczenia przez niego stolicy w Malborku. Kompo
zycji tych nie traktowano jako rekonstrukcji średniowiecznego wyglądu sali, lecz jako 
materiały do popularyzacji dziejów Zakonu. To założenie powodowało, że: 1. nie 
zwracano uwagi na realia historyczne (wspomniane dekoracje musiałyby przecież

28 MBj 1890, s. 8-10.
29 MBj 1894, s. 30: 1898, s. 3, 4; 1902, s. 30: MZM/DH/684/45; 692/40,41; 744/25.
30 MBj 1898, s. 4, 9; MZM/DH/744/24,25; H. B o o c k m a n n ,  Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner 
Geschichte, München 1989, s. 292-293, fot. 4.
31 MBj 1912, s. l; B. S c h m id ,  Die Marienburg, Würzburg 1955, fot. 46.
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Wystrój heraldyczny Kapitularza na Zamku Wysokim w Malborku w XIX  i X X  wieku 155

powstać tuż przed opuszczeniem zamku przez Krzyżaków); 2. dokonywano poważnych 
ingerencji w substancję zabytkową (przemalowanie inskrypcji pod średniowiecznym 
wizerunkiem wielkiego mistrza Luthera z Brunszwiku).

Pomimo tych niewątpliwych uchybień efekt prac z końca XIX wieku budzi uzna
nie i podziw. Wnętrze odzyskało swój pierwotny kształt, a jego zrekonstruowane 
sklepienie w  literaturze przedmiotu traktowane jest obecnie na równi ze średnio
wiecznym oryginałem. Mniejszym optymizmem napawa los neogotyckiego wystroju 
sali. Polichromie, które już w okresie międzywojennym wymagały konserwacji, 
w chwili obecnej są mocno spłowiałe. Na początku lat sześćdziesiątych w trakcie adapta
cji wnętrz zamkowych dla potrzeb nowo powstałego Muzeum dokonano szeregu 
radykalnych zmian wystroju Kapitularza. Zamalowano podpisy pod postaciami wiel
kich mistrzów, usunięto większość witraży heraldycznych zastępując je nowymi, 
geometrycznymi, zdemontowano stalle. Zniszczeniu uległy też gipsowe odlewy płyt 
nagrobnych w ościeżach okien.

Działania konserwatorskie kilku ostatnich lat sprawiają jednak, że sala powoli 
zaczyna odzyskiwać swój utracony wygląd. W 1988 r. odsłonięto zamalowane podpisy 
oraz rozpoczęto konserwację polichromii figuralnych. W  1994 r. zapadły decyzje doty
czące okien. Zdemontowano powojenne witraże geometryczne, na miejsce których 
powrócą resztki ocalałego oszklenia z końca XIX wieku. Niestety nie dojdzie do pełnej 
rekonstrukcji zespołu herbów dostojników zakonnych. W ich miejsce wstawione będą, 
niezrozumiałe dla autora artykułu, szare tarcze herbowe. W ten sposób w oknach 
znajdą się pojedyncze, przypadkowo rozrzucone XIX-wieczne herby i wielka liczba 
pustych tarcz. Nie zdecydowano jeszcze o losach resztek stalli zgromadzonych w ma
gazynach Muzeum. Ich liczba niestety nie pozwoli na ponowne zestawienie opisanej 
dekoracji. Niezbędne byłyby prace rekonstrukcyjne. Na swoje miejsce mogłoby wów
czas także powrócić drewniane epitafium ku czci prof. Hermanna Schapera.

Z pewnością pełne odtworzenie dekoracji sali z końca XIX wieku nie jest możliwe. 
Zdaniem autora rekonstrukcja witraży heraldycznych i stall podniosłaby atrakcyjność 
wnętrza. W ekspozycji znalazłyby się znakomite przykłady rzemiosła artystycznego 
z końca XIX wieku. Turyści otrzymaliby dodatkowe źródło informacji na temat dziejów 
państwa zakonnego.
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M A T E R I A Ł Y

Wacław Urban

Nieznana lub błędnie cytowana szlachta na podstawie 
akt grodu krakowskiego z lat 1540-1590

statnio powiela się głównie osiągnięcia przedwojennej heraldyki polskiej (np.
najnowsze dwa niezależne od siebie reprinty Nieznanej szlachty polskiej i Jej 

herbów w oprać. W. W i t t y g a ,  przy współudziale S. D z i a d  u l e w i e  za, Kraków 
1908). Prace dawniejsze należałoby jednak również uzupełniać. Dobrego materiału do 
tego dostarczają brudnopisy akt grodzkich krakowskich (Castrensia Cracoviensia — 
cyt. dalej: CC), zachowane od 1535 r. i przechowywane w Archiwum Państwowym 
w Krakowie. Zawierają one zwykle dwie pisownie nazwiska (w tekście i podpisie) oraz 
inne dodatkowe informacje. Dane te porównano z herbarzami, a zwłaszcza z Polską 
Encyklopedią Szlachecką (cyt. dalej: PESz.), która — przy wszystkich dobrze znanych 
wadach tego wydawnictwa — obejmuje jednak bogaty zestaw nazwisk szlacheckich. 
Publikowane niżej materiały uzupełniają też cytowane wyżej opracowanie W. Wittyga. 
Rzucają też pewne światło na zagadnienie alfabetyzacji szlachty (własnoręczne podpisy).

Tylko wyjątkowo korzystano z danych dotyczących kobiet, które wydają się szcze
gólnie wątpliwe. Łacińskie określenie nobilis oznacza pośledniego szlachcica, genero
sus — średniego szlachcica itd. Oczywiście nie mogę ręczyć, że wszyscy przedstawiani 
niżej w porządku alfabetycznym byli istotnie prawdziwymi szlachcicami polskimi.

A rd z ieszow sk i (Hardzieszowski) Krzysztof de Masłomiąca, 1574-1575, nobilis, 
syn zmarłego Jakuba i Barbary, podpisy polski wyrobiony i polsko-łaciński — CC 
1139, k. 178, 211, 270, 289. Herbarze znają tylko Arcieszowskich i Arciszewskich.

A rd z ieszow sk i Jan dę Masłomiąca, 1580, generosus lub nobilis, brat Krzysztofa, 
podpis polski — CC 1148, s. 132-134, 716-717.

B ączkow sk i Andrzej, 1590, nobilis, podpis — CC 1155, s. 809. PESz. notuje 
Bączkowskich dopiero od 1600 r.

Baldy Aleksander, 1590, nobilis, podpisy — CC 1155, s. 605-606, 643-645, 771. 
Brak w herbarzach.

Balog i  Wolfgang, 1580, nobilis, plenipotent dzieci innego szlachcica węgierskiego, 
podpis węgierski: „Farkas Balogi” — CC 1148, s. 350. W polskich herbarzach brak.

Bar todz ie jska -Kon ieczna  Małgorzata, 1590, nobilis, córka zmarłego Jana Bar
todziej skiego, a żona Jana Koniecznego, krewna Stanisława Miroty Radwańskiego 
i Marcina [Sjtrzemeskiego, zapewne analfabetka — CC 1155, s. 844.

B endor f f  Krzysztof, 1590, nobilis, niewyrobiony podpis polski — CC 1155, s. 471, 
562. Brak w herbarzach.

B erno  Wincenty z Bolonii (Włoch), 1580, nobilis, podpis polski — CC 1148, s. 392. 
PESz. brak.

B ędkow sk i  Bartłomiej Tomowie, 1590, nobilis, analfabeta — CC 1155, s. 1051. 
W  herbarzach bez przydomka (też Strugała).
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Bętkowski (Będkowski) Jan Strugała, 1590, nobilis, brat Stanisława i Jakuba, mąż 
Anny „de Rad[wa]niowicze”, analfabeta — CC 1155, s. 1006.

Bolmiński Adam, nobilis, dziedzic części w Kuczkowie (pow. lelowski), Woli Kucz
kowskiej, Wolicy i Daleszycach, podpis polski — CC 1148, s. 729.

Bonsi  Leonard, nobilis, Wioch — Florentyńczyk, podpis łaciński — CC 1148, s. 106. 
W  polskich herbarzach brak.

Bossowski Jan, 1575, nobilis, podpis polski — CC 1139, k. 249, 292. W  herba
rzach dane o Bossowskich są dopiero dla XVII lub XVIII w.

Brański (Branicki), generosus, dziedzic w  Ruszczy (pod Krakowem), podpis łaciń
ski — CC 1139, k. 319, 374-376. Herbarze znają jedynie formę nazwiska: Branicki.

Cezar (Caesar) Minczolini (Mingolini) Juliusz, 1580, 1590 (Włoch), nobilis, niewy
raźny podpis — CC 1148, s. 194; CC 1155, s. 499. Szlacheckie nazwisko Mingolini 
zna Uruski dla 1592 r., szlacheccy jednak Cezarowie (którzy istnieli w  ziemi krakow
skiej jeszcze w  XVIII w.) są nieznani herbarzom poza Liber chamorum W. Nekandy 
Trepki, gdzie oczywiście neguje się ich szlacheckość.

Chel iński Mikołaj, 1590, generosus, mąż Jadwigi Urbankowicz-Walisowskiej, 
podpis polski — CC 1155, s. 943. Zob. Urbankowicz-Walisowski. W  herbarzach brak.

Chronowski Marcin zwany Świeszek, 1590, nobilis, syn zmarłego Jana, dziedzica 
części w Chronowie w pow. czchowskim, a brat Andrzeja, podpis polski — CC 1155, 
s. 895-896, 1026-1027. W  herbarzach brak przydomka.

Chwalowski Stanisław, 1590, nobilis, podpis łaciński — CC 1155, s. 536. WPESz. 
„Chwałowski” występuje dopiero w 1600 r.

Cingotowie  Stanisław i Katarzyna, córka Piotra Wielogłowskiego, małżonkowie, 
1590, nobiles, podpis Stanisława, a Katarzyna zapewne analfabetka — CC 1155, 
s. 1028-1029. W herbarzach brak.

Feledi Baltazar (Węgier), 1580, nobilis, mąż Zofii, słaby podpis polski (!) — CC 1148, 
s. 636-637. Brak w polskich herbarzach.

Folk imiter  Bartłomiej, zmarły przed r. 1580, nobilis, obywatel gdański i zapewne 
właściciel wsi Kolebka koło Gdańska, mąż Katarzyny (analfabetki), córki zmarłego 
Jana Narębskiego, a siostry stryjecznej Stanisława i Jana N. — CC 1148, s. 695. Brak 
w herbarzach.

Gidzie lski Jerzy de Gidle, 1580, nobilis (z Sieradzkiego), wyrobiony podpis polski 
— CC 1148, s. 282, 487. U Bonieckiego występują tylko Gidłewscy de Gidle.

Gieraldo (Ceraldus) Jan, 1550, nobilis Venetus przebywający w  Krakowie, podpis 
łaciński — CC 67, s. 426; CC 1116, k. 296. W polskich herbarzach brak.

Grotkowski (Grodkowski) Albert, 1575, nobilis z ziemi płockiej, dziedzic w Grotko- 
wie, brat zmarłego Jakuba, podpis łaciński — CC 1139, k. 356-357. Herbarze znają 
jedynie Grotkowskich z Grotkowic.

Hałcnowski Jakub z Hałcnowa, 1590, nobilis z księstwa oświęcimskiego, podpis 
polski — CC 1145, s. 481. W PESz. błąd drukarski .Hałenowski”, u Bonieckiego brak.

Heldt Jerzy, 1580, nobilis, sługa szlachcica Mikołaja Dłuskiego, wyrobiony podpis 
polski — CC 1148, s. 518. W naszych herbarzach brak.

Herbultowski Jan de Mniszkowice (był on zapewne sołtysem w tej wsi opactwa 
tynieckiego położonej w pow. szczyrzyckim), 1575, nobilis, słaby podpis polski — CC 1139, 
k. 438. W herbarzach występują tylko podobne nazwiska (ale nie te same) na Rusi.

Hornik (Hornigk) Jan de Horno, 1580, nobilis, dziedzic w  Radzionkowie (na Gór
nym Śląsku), syn zmarłego Adriana, a brat Faustyny, żony generosi Jakuba Broniow- 
skiego, podpis polsko-niemiecko-łaciński — CC 1148, s. 3. W herbarzach brak.

Jachowski Jan, 1575, nobilis, podpis polski — CC 1139, k. 372. W  herbarzach 
występuje ta rodzina dopiero od 1697 r.

Jarocki  zob. Przecławski-Jarocki.
Jurkowicz  Paweł z Górnych Leńcz, 1580, nobilis, dziedzic części tamże, analfabeta 

(okolice Kalwarii Zebrzydowskiej) — CC 1148, s. 718. W PESz. występują tylko Jur- 
kowicze z Jurkiszek na Litwie.

Justimonti  Wawrzyniec, 1580, nobilis (pochodzący z mieszczan włoskich), podpis 
łaciński — CC 1148, s. 313. Według Bonieckiego nazywany szlachcicem od 1585 r.
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K oczyńsk i Krzysztof, 1572, nobilis, dziedzic części w Golęcinie i Labuziach w pow. 
pilzneńskim, podpis polski — CC 1307, s. 195. PESz. zna tę rodzinę dopiero od 1581 r.

K on ieczny-R adw ańsk i Jan, 1590, nobilis, dziedzic części ,дп Dup” (w Dubiu), 
mąż Małgorzaty Bartodziejskiej, analfabeta — CC 1155, s. 843-845, 982, 984-985. 
W herbarzach brak połączenia obu nazwisk: .Konieczny” i .Radwański”.

Konrat (Kunradt, Conrath) Jan, 1580, nobilis, podpis łaciński — CC 1148, s. 51, 
168-169, 458. Brak w herbarzach.

K oszw icz (Kosswicz) Kasper, 1580, nobilis, syn zmarłego nob. Kaspra, sztygara 
wielickiego, a brat Ludwika, podpis łaciński — CC 1148, s. 424-425. W herbarzach brak. 

Koszw icz Ludwik, 1580, nobilis, Syn Kaspra I, a brat Kaspra II, średni podpis polski
— CC 1148, s. 424-425.

K oszw icz (Koschwicz) Melchior, 1580, nobilis, podpis — CC 1148, s. 724.
Krasny Marcin z Rzeszowa, 1575, nobilis, podpis polski — CC 1139, k. 374. Brak 

w herbarzach.
K rólew ska (Kroliowska) Helena, 1590, generosa, wdowa po Krzysztofie K., związana 

z okolicami Oświęcimia i Wiślicy, analfabetka — CC 1155, s. 487. Brak w herbarzach.
K rześn iow sk i Joachim, 1590, nobilis, mąż Zofii, analfabeta — CC 1155, s. 524. 

Brak w herbarzach.
K rzyńsk i (Krzinski) Jan, 1590, nobilis, dziedzic Marszówki, podpis makaroniczny

— CC 1155, s. 483-484. Brak w herbarzach.
Lakawski Stanisław, 1550, podpis łaciński — CC 1116, k. 20. U Bonieckiego 

występuje .Rakowski” dopiero pod r. 1632.
Lechow ski Jan de Podlesin, 1575, nobilis, sługa nob. Barbary Klimuntowskiej, 

dobry podpis polski — CC 1139, k. 369. Herbarze mówią o Lechowskich dopiero 
w XVII i XVIII w.

L ichn iow sk i Jan, 1580, nobilis, dobry podpis polski — CC 1148, s. 483, 684. Brak 
takich Lichniowskich (Lichnowskich) w herbarzach.

Lu torzyck i (podpis: Lyvtorzesky) Stanisław, 1580, nobilis, staromodny podpis 
polski — CC 1148, s. 672. Brak w herbarzach.

Maluj a Jan, 1590, nobilis, dziedzic części w obu Raszkowach, zapewne analfabeta
— CC 1155, s. 858, 861-862. PESz. notuje to nazwisko dopiero od r. 1600. 

M a łu ja -B iegań ska  Katarzyna, 1590, nobilis, córka Jana M., a żona Andrzeja B.,
zapewne analfabetka — CC 1155, s. 861.

M aszyck i Albert, 1590, nobilis, ojciec Aleksandra, analfabeta — CC 1155, s. 1012- 
1013. PESz. notuje Maszyckich dopiero od r. 1600.

M auro Pietro, 1590, nobilis, faktor nob. Cezara Mingoliniego (por.), podpis włoski
— CC 1155, s. 697. Brak w polskich herbarzach.

M odelow sk i Andrzej, 1570, venerabilis et nobilis, syn zmarłego Macieja z pow. 
ciechanowskiego, podpis łaciński — CC 1140, k. 613. Brak w herbarzach.

M oszyccy Piotr i Stanisław, 1550, nobiles, dziedzice Kiełczyny w pow. sandomier
skim, podpisy łacińsko-polskie — CC 1116, k. 214-215. Brak w herbarzach. 

N ak ie lsk i Wojciech z Nakła (pod Włoszczową), 1575, nobilis, słaby podpis polski
— CC 1139, k. 209 v. Herbarze uważają, iż nobilitację zyskali dopiero w r. 1683. 
Sprawa jest ważna ze względu na szlacheckość wybitnego siedemnastowiecznego 
historyka o. Samuela Nakielskiego.

N ak ie lsk i Marcin de Nakło, 1590, generosus, brat Piotra, niewprawny podpis 
polsko-łaciński — CC 1155, s. 525-526.

Nycz Szymon z Bulowic, 1580, nobilis, podpis łaciński — CC 1148, s. 39, 55, 90. 
PESz. mylnie „z Butowic”, u Niesieckiego brak.

Nycz Wojciech z Bulowic, 1590, nobilis, dziedzic części w  Bzowie, podpis polski — 
CC 1155, s. 1095-1096.

O strow ieck i Andrzej, 1575, nobilis, plenipotent Mikołaja Reja młodszego, podpis 
polski — CC 1139, k. 331. W  herbarzach są jedynie Ostrowiccy.

Papuck i Stanisław, 1574, nobilis, zapewne półanalfabeta — CC 1139, k. 178 v. 
W PESz. Papuccy występują dopiero od 1860 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



160 Wacław Urban

Pcim sk i Krzysztof, 1580, nobilis, brat zmarłego Stanisława i Jakuba oraz Zofii, 
żony famati Jakuba Toporka, obywatela kazimierskiego, podpis łaciński — CC 1148, 
s. 640. W herbarzach brak.

Peczy Marcin de Nova Villa, 1590, generosus, Węgier, podpis łaciński — CC 1155, 
s. 917-919. W polskich herbarzach brak.

Petryka (Petrika) Krzysztof, 1574, nobilis z pow. sandomierskiego, dzierżawca 
Janczyc tamże, podpis łaciński — CC 1139, k. 156-157. Może identyczny z nazwi
skiem Petryk.

Połanowski Jan, 1580, nobilis, analfabeta, teść Jana Czuszkowskiego — CC 1148, 
s. 46, 56, 125, 180-181. W  herbarzach występuje tylko nazwisko Połanowski.

Porębsk i Piotr de Żegocina Poręba dziedzic, 1574, nobilis, mąż Heleny Brandysów- 
ny, średni podpis łaciński — CC 1139, s. 123, 140. W  herbarzach panuje wielkie 
zamieszanie co do Porębskich, a w  każdym razie nie występują wśród nich piszący się 
z Żegocinej Poręby.

Powtórny zapis Piotra Porębskiego z Żegociny Poręby, 1580, generosus, podpis 
polski — CC 1148, s. 491. Wzmianka o Reginie, córce Piotra P., a żonie Erazma 
Gromnickiego — CC 1139, k. 139.

Pruchn ick i Andrzej, 1580, nobilis, dziedzic w Niklowicach, Tyszowicach i Janko- 
wej Woli w pow. przemyskim, podpis — CC 1148, s. 403. W  herbarzach występują 
tylko Próchniccy.

Pruchnicki Prokop, 1590, generosus, podpis polsko-łaciński — CC 1155, s. 555.
Przecławski-Jarocki Hieronim (Jarosz), 1580, generosus, podpis polski — CC 1148, 

s. 24. W herbarzach brak takiego zestawienia nazwisk.
Przybysław sk i Jan zwany Bocian, 1572, nobilis, dziedzic w Przybysławicach, 

niewprawny podpis polski — CC 1307, s. 149. W  herbarzach brak takiego przydomka, 
choć powyższy podpisał się jedynie jako Jan Boczjan.

R aciborzeńsk i (Racziborensky) Jan, 1550, nobilis, syn Piotra, a brat Mikołaja 
(który podpisał się słabo po łacinie), średni podpis łaciński — CC 1116, k. 66, 429. 
W PESz. występują tylko Raciborzyńscy i to od 1560 r.

Radota Franciszek, 1590, nobilis et famatus, analfabeta — CC 1155, s. 857. Brak 
w herbarzach.

Radwański Sebastian Rachwał z Radwanowie, 1575, nobilis, analfabeta — CC I 139, 
k. 310. Brak tego przydomka w herbarzach.

[Radwański] Zygmunt Rachwałowicz z Radwanowie, 1575, nobilis, analfabeta — 
CC 1139, k. 427

[Radwański] Gabriel Rachwał z Radwanowie, 1580, nobilis, analfabeta — CC 1148, 
s. 276.

Radwański Zygmunt zwany Rachwałowicz, 1580, nobilis z Radwanowie, zapewne 
analfabeta — CC 1148, s. 488.

Radwański Jan Głąb, 1590, nobilis, dziedzic części w Radwanowicach, analfabeta
— CC 1155, s. 921-922, 1021. Niesiecki mylnie podaje tu przydomek Gołąb.

Radwański Jan zwany Kamionka, 1590, nobilis, analfabeta — CC 1155, s. 476.
W herbarzach brak tego i następnych przydomków.

Radwański Jan zwany Przepiórka, 1590, nobilis, dziedzic części w Radwanowi
cach, analfabeta — CC 1155, s. 889-890.

Radwański Stanisław Mirota, 1590, nobilis, zapewne analfabeta — CC 1155, s. 844.
Radwański zob. Konieczny-Radwański.
Regn ia Antoni, 1574, nobilis, podpis chyba włoski — CC 1139, k. 159. Brak 

w polskich herbarzach.
Robkow ski Ambroży, 1580, nobilis, dziedzic części Rąbkowej, zapewne analfabeta

— CC 1148, s. 241. Według Uruskiego pochodzili z jakichś Robek w Bieckiem.
S iem oński Kasper, 1580, nobilis, sługa wojewody krakowskiego Piotra Zborow

skiego, niezbyt wprawny podpis polski — CC 1148, s. 300. W PESz. tacy występują 
dopiero od r. 1600.

S ierack i Andrzej, 1575, nobilis, średni podpis łaciński — CC 1139, k. 303. W PESz. 
występują od 1580 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Nieznana lub błędnie cytowana szlachta na podstawie akt grodu krakowskiego z lat 1540-1590 161

S ław iccy  zob. Sokołowie-Sławiccy.
Soderin i Karol, 1570, nobilis, podpis łaciński (wioski przedsiębiorca) — CC 1140, 

k. 622-623. Brak w polskich herbarzach.
Tenże, 1580 — CC 1148, s. 299.
S ok o low ie -S ław iccy  Adam, Andrzej i Walenty, 1575, nobiles, synowie zmarłego 

Jerzego i Katarzyny, dziedzice w Sławicach itd., podpisy polskie — CC 1139, k. 214, 
239-240, 242, 460. PESz. nie podaje tego zestawienia nazwisk.

S tarczew sk i Kasper de Starcze, 1574, nobilis z pow. sieradzkiego, wyrobiony 
podpis łaciński — CC 1139, k. 130 v. Herbarze podają nieco inne nazwy miejscowości, 
z których wywodzili się Starczewscy.

S tiger Onufry, 1574, nobilis, dispensator żupy bocheńskiej, podpis łaciński gotyc
kimi literami — CC 1139, k. 133. Brak w  herbarzach.

S tro jnow sk i Stanisław, 1580, nobilis, dobry podpis polski — CC 1148, s. 410. 
Według herbarzy szlachta dopiero od 1600 r.

S truś Jan junior, 1590, nobilis etfamatus, obywatel i kupiec krakowski, mąż Anny, 
podpis polski — CC 1155, s. 759-763. Chyba brak w  herbarzach.

Suchanow scy Jakub i Albert, 1575, nobiles, bracia, Jakub podpisał się za siebie 
i Alberta (chyba analfabetę) — CC 1139, k. 446. Brak w  herbarzach.

Suchorsk i Jakub, 1590, nobilis z powiatu Szadkowskiego ziemi sieradzkiej, dzie
dzic części w Zagórzanach, podpis polsko-łaciński — CC 1155, s. 711. Według herba
rzy dopiero od r. 1600.

Sudo (Szudo) Jan i Krzystof, 1570, nobiles, podpisy polsko-łacińskie — CC 1140, 
k. 130. Brak w herbarzach.

Szudo (Sudo) Krzysztof z Proszówek, 1575, nobilis, średni podpis polski — CC 1139, 
k. 220, 371.

Susk i Kasper de Castelione (Castillione), 1575, 1580, nobilis, posiadacz dłużny 
trzech wsi w Radomskiem, podpis polski — CC 1139, k. 395; CC 1148, s. 146, 
154-155, 279, 461, 556. W PESz. brak takiej rodziny, a tylko Castiglione z r. 1820.

Szpak Krzysztof, 1575, nobilis, mąż Zofii Brandysówny, analfabeta — CC 1139, 
k. 349. Brak w herbarzach.

Szybow i Zofia, wdowa po Walentym oraz Stanisław, Jan i Albert, ich synowie, 
piszący się ze Zrzęcic (szlachcice zagrodowi tamże), analfabeci — CC 1148, s. 273. 
Brak w herbarzach.

Szybow ski Stanisław, 1590, nobilis, niewprawny podpis polski — CC 1155, s. 453. 
Brak w  herbarzach.

Śn ieck i Stanisław, 1580, nobilis, brat Jakuba i zmarłego Jana, sługa księcia 
Władysława Zbaraskiego, niewprawny podpis polski — CC 1148, s. 431. Brak w PESz.

Św ider Andrzej z Bętkowic (zapewne przydomek któregoś z Będkowskich), 1575, 
nobilis, analfabeta — CC 1139, k. 290.

T raw ick i Piotr, 1580, nobilis (też obywatel m. Krakowa), średni podpis polski — 
CC 1148, s. 387. PESz. notuje taką szlachtę dopiero od r. 1700.

T re tkow sk i Wojciech, 1580, nobilis, dziedzic części w Dolnych Leńczach, średni 
podpis polski — CC 1148, s. 493. W  herbarzach brak, a tylko wśród Lenczowskich są 
tam Tretkowie czy Trecjuszowie.

T rzeb ieck i Stanisław, 1574, nobilis, długi podpis polski — CC 1139, k. 155. 
W herbarzach tylko „Trzebicki” z Trzebicznej w  Sieradzkiem.

T rzeb ieck i Jan de Trzebieże, 1590, generosus z pow. krasnostawskiego, podpis 
polski — CC 1155, s. 968.

T y n ie ck i Jan, 1550, nobilis, mąż Zofii Osieckiej, dziedzic Tyńca w pow. chęciń
skim, podpis polski — CC 67, s. 337; CC 1116, k. 245. PESz. zna tylko Tynieckich 
z lyńca  koło Lubartowa.

U rbankow icz-W alisow sk i Marcin, 1590, nobilis i jego córka Jadwiga, żona pen. 
Mikołaja Chelińskiego (por.), (Marcin był patrycjuszem krakowskim, synem rzeźnika 
kleparskiego), Marcin — podpis łaciński, Jadwiga — polski — CC 1155, s. 943. Brak 
w herbarzach.
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Urbanus de Ripa, 1574, nobilis Florentinus, piękny podpis łaciński — CC 1139, 
к. 183. Brak w polskich herbarzach.

W alisow sk i zob. Urbankowicz-Walisowski.
W arzechow sk i Mikołaj, 1590, nobilis, analfabeta — CC 1155, s. 455. PESz. zna tę 

szlachtę dopiero w r. 1831.
W asiczyńsk i Ścibor, 1575, nobilis z ziemi lwowskiej, zapewne analfabeta — CC 1139, 

k. 344. Nazwisko występuje w herbarzach dopiero od 1584 r.
W ayss albo Sznycki (?) Jan, 1574, nobilis, podpis polski — CC 1139, k. 157 v. Brak 

w herbarzach.
W ilam ow sk i Stanisław z Wilamowa, 1574, nobilis, podpis polski — CC 1139, k. 181. 

PESz. wymienia dopiero od 1600 r.
W ojkow ski Stanisław z Wojkowic Kościelnych, 1575, nobilis, dzierżawca wsi Lisko- 

wice, dobry podpis polski — CC 1139, k. 343. Herbarze znają tylko Wojkowskich 
z Wojkowa.

Woj sza Walerian, 1590, nobilis, dziedzic części w Bzowie, podpis polski — CC 1155, 
s. 614. Niesiecki zna tę rodzinę dopiero od 1664 r.

W olsk i Wojciech de Wola Czarniska, 1575, nobilis z pow. Szadkowskiego ziemi 
sieradzkiej, niezbyt wprawny podpis polski — CC 1139, k. 434-435.

W olsk i Jan de Wola Drzazgowa, 1580, nobilis, dzierżawca dóbr konwentu brzeskie
go, piękny podpis łaciński— CC 1148, s. 476, 677-680.

W ołotkow icz (Wołodkowicz) Melchior, 1590, generosus, dziedzic Czajowie, mąż 
zmarłej nob. Zofii Kwaśniowskiej, potem Anny Kizynk, podpis łaciński — CC 1155, 
s. 539, 621-624, 1676-1678. Brak w herbarzach.

W ó jc iń sk i Jan z Wójcina, 1574, nobilis, podpis niezbyt wyrobiony — CC 1139, 
k. 144 v. Brak w herbarzach.

W ojczyńsk i Jan (czy ten co poprzedni?), 1575, nobilis, podpis polski — CC 1139, 
k. 340. W herbarzach nazwisko to występuje dopiero po r. 1600.

W rzazow sk i Stanisław, 1560, nobilis z pow. sandomierskiego, ładny podpis polski
— CC 1127, k. 715. Brak w herbarzach.

Zadzińsk i Jakub, 1575, nobilis, dziedzic w  Zadziniu w  pow. Szadkowskim, słaby 
podpis polski — CC 1139, k. 268. Herbarze piszą ,Zadzimski” z „Zadzimia”, ale dopiero 
po r. 1600.

Zb ierzchow sk i Marcin, 1575, nobilis z ziemi sieradzkiej, analfabeta — CC 1139, 
k. 219. W herbarzach dopiero po 1600 r.

Z e lczyńsk i Jakub, 1580, nobilis, dziedzic części w Dolnych Leńczach, analfabeta
— CC 1148, s. 348, 659. Brak w  herbarzach.

Żb ick i Bartłomiej, 1575, nobilis, dziedzic części w Żbiku, mąż Doroty Wódczanki, 
analfabeta — CC 1139, k. 305-306, 331. Brak w  herbarzach.

Żb ick i Stanisław z Radwanowie, 1590, nobilis, analfabeta — CC 1155, s. 1084.
Żebrack i Piotr, 1590, nobilis, brat Mikołaja, Stanisława i zmarłego Macieja, podpis 

polski — CC 1155, s. 891. W  PESz. rodzina występuje dopiero w  1697 r.
Życ ień sk i Olbiycht czyli Wojciech z Żytnego, a także jego brat Wawrzyniec, 1570, 

generosi, pozostali bracia: Jan i Mikołaj, podpisy polskie — CC 1140, k. 830-831. 
W PESz. są tylko Życieńscy z Życin.

Tak więc, mimo fragmentaryczności przeglądania ksiąg grodzkich krakowskich, 
znalazło się w nich sporo danych do staropolskich rodzin szlacheckich, zwłaszcza tych 
na końcowe liteiy, gdy już zawodzą herbarze. Niestety jednak nasze materiały nie 
przynoszą żadnych danych o herbach.
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Nobilitacja Wilhelma Fryderyka Zacherta*

Państwo ma prawo, nawet obowiązek nagradzać wybitne jednostki za czyny, które 
w  odczuciu rządzących przynoszą pożytek narodowi. W  średniowieczu, następnie 

w okresie staropolskim (do końca XVIII w.) najważniejszym, a w świadomości ogółu 
najbardziej zaszczytnym i pożądanym instrumentem nagradzania była nobilitacja, 
czyli zaliczenie plebeja do stanu szlacheckiego. Aż do około 1600 r. nadawanie 
szlachectwa traktowano jako jedną z prerogatyw suwerennej władzy królewskiej. 
Z czasem szlachta ograniczyła te uprawnienia monarchy i przekazała je  Sejmowi. 
W  pierwszych konstytucjach dotyczących tego rodzaju uprawnień sejmujący pozosta
wili wszakże monarsze furtkę — jako zwierzchnik sił zbrojnych król zachowywał prawo 
do nadawania szlachectwa za zasługi wojenne (1578 r.). Jednakże już w  1601 r. Sejm 
odebrał władcy i tę możliwość swobodnego kreowania nowej szlachty. Przyczyny, dla 
których doszło do sporu jasno tłumaczy zdanie z konstytucji sejmowej z 1601 r., gdzie 
m.in. czytamy: „szlachty nowej zagęściło się bardzo wiele, coraz jej więcej rozmaitemi 
sposobami przybywa przeto zapobiegając temu postanawiamy to na potym, że My 
i potomkowie nasi żadnego do szlachectwa przypuszczać nie mamy jedno, którzy by 
Nam od Senatu i Posłów Ziemskich, a w wojsku od hetmana zaleconymi ze znacznymi 
jego zasług w Rzeczpospolitej”1. Czytelna jest tu obawa przed utratą kontroli nad 
liczebnym rozrostem własnego stanu, przed utratą jego ,.czystości” i wreszcie strach 
przed monarchą, który tworząc nową szlachtę zbudować mógł silne stronnictwo 
dworskie, wrogie starej szlachcie, a posłuszne swemu dobroczyńcy.

Okres stanisławowski, utrata niepodległości i wreszcie obce ustawodawstwo zmie
niły sposób postrzegania szlachectwa oraz drogi doń prowadzącej. Na krótko przed 
rozbiorami dokumenty nobilitacyjne otrzymywali mieszczanie i cudzoziemcy za zasłu
gi oddane ojczyźnie, szczególnie na polu nauki, sztuki i rozwoju gospodarki2.

W  Królestwie Polskim w 1817 r. wydane zostało .Prawo o szlachcie”3, przedstawia
jące odmienny sposób pojmowania szlachectwa. Było ono odzwierciedleniem carskiej 
polityki kadrowej, sprowadzającej się do premiowania urzędników i oficerów, do 
nadawania im zaszczytów, tytułów i szlachectwa silnie wiążącego z tronem. Artykuł 
pierwszy informował, iż „uszlachcenie będzie nagrodą znakomitych usług krajowi 
uczynionych”. W  artykule drugim wyłuszczono kto mógł ubiegać się o uzyskanie 
szlachectwa a byli to: — nauczyciele szkół publicznych, którzy przez 10 lat nieprzer
wanie pracując pomnażają stan „oświecenia kraiowego”; — urzędnicy, którzy takoż 
10 lat swego życia służyć będą dobru publicznemu: — żołnierze, którzy dosłużą się 
stopnia kapitana; — oficerowie, którzy otrzymają krzyż polski zasługi wojskowej oraz 
— .każdy obywatel, który pracą, talentem lub pożytecznym wynalazkiem przyłoży się 
do zakwitania światła, przemysłu, rolnictwa, zgoła do ogólnego dobra Kraju”4.

1 J. M ic h ta ,  Nobilitacje i indygenaty w  Rzeczypospolitej 1434-1794, z. 1, Kielce 1991, s. 8-9.
2 Z. W d o w i s z e w s k i ,  Regesty nobilitacji w  Polsce (1404-1794), „Materiały do biografii, genealogii i heral
dyki polskiej”, t. IX, Buenos Aires-Sztokholm 1987, s. 110-209, 216-217.
3 „Dziennik Praw”, t. III, 1817, s. 271-281.
4 Ibidem, s. 272.

* Informacje dotyczące przewodu nobilitacyjnego, cytaty z kolejnych pism, fragmenty dokumentów przed
miotowej sprawy pochodzą z archiwum domowego Jana Zacherta. Autor serdecznie dziękuje J. Zacher- 
towi za pomoc i współpracę tym cenniejszą, że dokumentacja na temat nobilitacji Wilhelma Fryderyka 
Zacherta nie została opublikowana w  rosyjskich, urzędowych wydawnictwach heraldycznych.
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Powołując się na brzmienie tego ostatniego, piątego paragrafu z prośbą o nobilitację 
wystąpił 30 kwietnia 1833 r. fabrykant ze Zgierza Wilhelm Fiydeiyk Zachert, syn 
Christiana Henryka5.

W  tym miejscu należy poświęcić kilka zdań rodzinie Zachertów — przede wszystkim 
Wilhelmowi Fiydeiykowi6.

Zachertowie przybyli do Polski z Leeds w  Anglii. Jedna z gałęzi tej rodziny, uchodząc 
przed prześladowaniami protestantów w okresie panowania królowej Marii (1553- 
1558), osiadła w Międzyrzeczu. Inna wybrała Międzychód. W  Kargowej Zachertowie 
przebywali zapewnie jedynie przejściowo. W XVII-XVIII w. rodzina Zachertów wydała 
kilku duchownych ewangelicko-augsburskich. Ze Zgierzem trwale związało się potom
stwo diakona Jana Bogumiła (ur. prawdopodobnie między 1717 a 1720 r.)7. Młodszy 
syn Jana Bogumiła — Jan Fryderyk był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej. 
Walczył w szeregach Legii Naddunajskiej, dowodzonej przez Karola O. Kniaziewicza, 
uczestniczył w bitwie pod Hohenlinden (1800 r.). Po rozwiązaniu Legii udał się do 
Włoch pod komendę gen. Jana H. Dąbrowskiego. Po ponownej reorganizacji oddziałów 
polskich znalazł się w 113 półbrygadzie francuskiej piechoty liniowej, którą w 1802 r. 
wysłano na San Domingo. Do kraju wrócił w stopniu kapitana adiutanta majora 
i osiadł w Warszawie. Jan Fryderyk Zachert założył fabrykę sukienniczą w Zgierzu 
w 1822 r., namówiony do tego przez ks. Franciszka K. Druckiego-Lubeckiego i Stani
sława Staszica, wykorzystując wszelkie dostępne wówczas udogodnienia8. W 1823 r. 
Jan Fryderyk zagospodarował posiadłość Krzywię, osiedlając tam emigrantów prote
stanckich. Do Zgierza przybył wraz z bratankiem Wilhelmem Fryderykiem (1799- 
1885)9, który na terene Zgierza, dzięki wsparciu Jana Fryderyka, rozpoczął działalność 
kupca-nakładcy; dostarczał tkaczom wełnę, odbierał zaś gotowy postaw sukna. 
Zainteresowania Wilhelma Fryderyka nie ograniczały się do obszaru Zgierza. Działał 
na terenie Łodzi, Aleksandrowa, Konstyntynowa, Ozorkowa i Skierniewic. Aktywno
ścią Wilhelma Fryderyka zainteresowała się Komisja Województwa Mazowieckiego 
i zaproponowała nakładcy zmianę charakteru jego dotychczasowej działalności i ofia
rowała mu pomoc w budowie fabryki — przędzalni wełny. W marcu 1826 r. W. F. Zachert 
uruchomił manufakturę sukienniczą w Zgierzu.

Klęska powstania listopadowego i restrykcyjna polityka celna Rosji zmusiły Zacher- 
ta do przeniesienia przedsiębiorstwa do Supraśla, leżącego na obszarze Cesarstwa. 
Tym samym towary supraskie, eksportowane w głąb Imperium, zwolnione były z opłat 
celnych. Manufaktura w Zgierzu oraz dobra ziemskie w  pobliżu miasta powierzone 
zostały pieczy dyrektorów i buchalterów, najczęściej bliższych lub dalszych krewnych.

W takiej właśnie chwili, w  przeddzień wielkiej reorganizacji przedsiębiorstwa Wil
helm Fryderyk Zachert wystosował pismo do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
zawierające opis zasług, które według cytowanego wcześniej paragrafu 5 .Prawa 
o szlachcie” uprawniały go do podjęcia starań o nobilitację.

Dowodził, iż to jego staraniem znakomita liczba „zagranicznych fabrykantów” osied
liła się w Zgierzu skutkiem czego miasto podniesione zostało do rzędu ważnych 
ośrodków fabrycznych, a dochody jakie skarb państwa otrzymywał ze Zgierza wzrosły 
z „paru set złotych” do około 150 000 złp. Sukna wytwarzane w  Zgierzu trafiały, jak 
pisał w podaniu, na rynek chiński. Mało tego, „popęd fabrykacji” jaki został przez

5 Przebieg wydarzeń relacjonuję na podstawie odpisu dokumentu, przesianego do Komisji Rządowej Spraw  
Wewnętrznych. Archiwum domowe J. Zacherta, Odpis dokumentu.
6 Genealogię Zachertów i koleje życia członków rodziny omawia S. Ł o z a ,  Rodziny polskie pochodzenia 
cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. III, Warszawa 1936, s. 84-88.
7 W  naszych rozważaniach interesują nas jedynie ci przedstawiciele rodziny Zachertów, którzy trwale 
związali się ze Zgierzem. O takim wyborze zadecydowały argumenty formułowane przez Wilhelma Fryderyka 
w  kolejnych prośbach o nadanie tytułu szlacheckiego, w  których zawsze zwracał uwagę na manufakturę 
w  Zgierzu.
8 Zob. Zgierz, Źródła do dziejów miasta w X IX  iX X  w., oprać. M. B a n d u r k a ,  Łódź 1976, nr 1, 2.
9 R. G a w i ń s k i ,  Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Fryderyka Zacherta w Zgierzu 
(1825-1885), .Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. V, 1954, s. 109-123.
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Zacherta nadany doprowadził do wzrostu sprzedaży sukien krajowych, co bez wątpie
nia przyczyniło się do „podniesienia gospodarstwa krajowego, które przez pomyślne 
rozszerzenie zaniedbywanego poprzednio chowu owiec znamienite rolnicze osiągło 
korzyści”. Dalej zauważył, iż bezpłatnie wypełniał obowiązki właściwe urzędom pu
blicznym, które sprawował, a to Marszałka Sejmikowego (?), Radcy Rękodzielnego oraz 
Radnego Municypalnego. Ponadto zwrócił uwagę, iż wzorowo pełnił rolę właściciela 
ziemskiego, a w swych dobrach wiejskich zaszczepił plantacje .roślin farbiarskich 
mając na celu zakorzenienie w Kraju tej zaniedbanej dotąd a nader ważnej gałęzi 
przemysłowo-rolniczej”.

Wreszcie na zakończenie Wilhelm Fryderyk wytoczył jeszcze jeden argument, że 
„prócz wyż wymienionych zasług Pana Wilhelma Zacherta dla Kraju położonych 
w czasie ostatnich zaburzeń Kraju dowiódł on niezachwiane przywiązanie do Monar
chy przez uzbrojenie osiadłych fabrykantów w Zgierzu i połączenie ich Oddziału 
z Woyskami Jego Cesarsko-Królewskiej Mości”. Ten ustęp wymaga komentarza. Rze
czywiście Wilhelm Fryderyk Zachert starał się o ekwipunek i broń dla ,fabrykantów” 
ze Zgierza, ale o czym zapomniał dodać w swojej prośbie, czynił to za zgodą władz 
powstańczych. W ten sposób powstała Straż Bezpieczeństwa, której celem była ochro
na mienia fabrycznego przed „klasą wyrobniczą”. Nie można znaleźć dowodów świad
czących o współpracy Zacherta z wojskami rosyjskimi10. Ostatni argument delikatnie 
mówiąc rozmijał się więc z prawdą, choć być może, jak sądził tuż po powstaniu mógł 
przybliżyć go do nobilitacji. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, iż dowód błagona- 
dieżnosti (prawomyślności) i btagonamiernosti (lojalności) waży dokładnie tyle co 
pozostałe zasługi. Trzeba pamiętać, iż we wszystkich tego typu wnioskach składanych 
po Powstaniu Listopadowym pojawiały się sformułowania mówiące o „zasługach” 
petenta w zwalczaniu .rebelii”. Bywało, iż Komisja wyjątkowym natrętom odsyłała 
wnioski z adnotacją, iż opisane zachowanie było prawidłowe, właściwe dla poddanego, 
a wobec tego nie można mówić o nagrodzie za wierność11. We wniosku Zacherta 
znajdujemy jedynie minimalną dawkę tej koniecznej przyprawy.

Załączniki (patent na order Św. Stanisława 4 klasy, odpis z księgi obywatelskiej, 
nominacja na Marszałka Zgromadzenia Okręgowego, nominacja na Członka Izby 
Handlowej i Rękodzieła Guberni Mazowieckiej, nominacja na członka Rady Municy
palnej, Patent na Medal Złoty Przemysłowy) uzupełniały tekst prośby i miały przema
wiać za przyznaniem tytułu.

Wydział Administracji Ogólnej KRSW 3 czerwca 1833 r. przesłał dokumenty Zacher
ta do Wydziału Przemysłu i Handlu w  celu ich fachowej oceny. Odpowiedź nadeszła 
5 października 1833 r. z adnotacją: „że lubo usługi przytoczone przez Pana Wilhelma 
Zacherta w  zawodzie przemysłowym są niewątpliwe i w każdym razie bliżej objaśnione 
być mogą, [Wydział Przemysłu i Handlu] sądzi jednak, że to nie jest moment do 
C2ynienia tego rodzaju przedstawień Rządowi”12. Pierwsza prośba została więc odda
lona. Z pewnością okres tuż po powstaniu mógł utrudnić podjęcie decyzji, choć znane 
są nobilitacje jeszcze wcześniejsze, np. Antoniego Badera, kuratora szkół wydziało
wych i rektora szkoły rzemieślniczej w  Warszawie, który otrzymał szlachectwo za 
30-letnią służbę i nienaganne postępowanie w ciągu ostatniej „rewolucji” (dokument 
nobilitacyjny z datą 26 lipca/7 sierpnia 1832 r.)13. Niewątpliwie odmowa spowodowa
na była zaostrzeniem kryteriów przyznawania szlachectwa. W  latach 1836-1841 
Komisja Rządowa odrzuciła zdecydowaną większość przesłanych wniosków. Pojawiały 
się postulaty, aby w ogóle nie przyjmować do rozpatrzenia wniosków o nadanie 
szlachectwa za „szczególne zasługi”. Jeśli rzeczywiście były one tak wielkie — argu

10 J. J e d l i c k i ,  Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie 
Jeudalizmu, Warszawa 1968, s. 405-407.
11 Ibidem, s. 417.
12 Archiwum domowe J. Zacherta, Odpis dokumentu.
13 K. M a r c i n k o w s k i ,  Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836. Z podaniem 
ich herbów na podstawie „Dziennika Praw”, Warszawa 1907, s. 9.
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mentowano — to władza na pewno je dostrzeże i właściwie nagrodzi. Jednakże zamysł 
ten nie został zrealizowany14.

Trzy lata później (1836 r.) Wilhelm Fryderyk Zachert ponowił prośbę o nadanie 
szlachectwa, „dostrzegłszy, że inni o podobnyż zaszczyt ubiegający się cel zamierzony 
już osiągnęli”15. W podaniu ponownie przedstawił zasługi szczegółowo opisane już 
w 1833 r.16 Do załączników dodatkowo dołączył „świadectwo Jego Wysokości Jenerała 
Kawaleryi Hrabiego Witta poświadczającego jego wierność do Tronu wśród zaburzeń 
w Kraju”. Komisja Rządowa, do której podanie zostało złożone, przesłała je do Rady 
Administracyjnej „aby temuż Wilhelmowi Zachertowi właścicielowi znakomitej w Kró
lestwie i Cesarstwie fabryki sukna Kleynot szlachecki mógł bydź wydany”. Ponadto 
Komisja Rządowa przedłożyła Radzie Administracyjnej rysunek i opis herbu „zwanego 
Runicki jaki Jaśnie Pan Zachert mieć pragnie” wraz ze świadectwem profesora historii 
powszechnej i długoletniego dziekana wydziału sztuk i nauk Uniwersytetu Warszaw
skiego Feliksa Jana Bentkowskiego, który zaświadczał, iż projekt wykonano zgodnie 
z prawidłami sztuki heraldycznej.

Ale i tym razem podanie Wilhelma Fryderyka Zacherta zostało załatwione odmow
nie. Protokoł posiedzenia Rady Administracyjnej z 15 kwietnia 1836 r. zawiera lako
niczny zapis, iż „Rada nie znalazła dostatecznych pobudek do zadosyćuczynienia 
przedstawieniu Komisji Rządowej”17.

Po kilku latach Zachert ponowił starania o uzyskanie szlachectwa. Działo się to już 
po wejściu w życie (lipiec 1836 r.) nowego .Prawa o szlachectwie”18, zmieniającego 
część postanowień z 1817 r. W miejsce szczegółowych zapisów dotyczących zasług 
uprawniających do uzyskania tytułu, pojawiło się jedynie sformułowanie mówiące, iż 
uszlachcenie (słowo .nobilitacja” od 1836 r. nie pojawia się w oficjalnej terminologii 
Heroldii) dokonuje się „przez szczególną łaskę Monarchy”.

Ukoronowaniem zabiegów Zacherta był dokument19 wystawiony 23 września/5 paź
dziernika 1840 r. w St. Petersburgu (Carskim Siole?) przez cesarza Mikołaja I20. 
W uzasadnieniu czytamy, iż nobilitację wydano „chcąc uznać starania jakie Wielmożny 
Wilhelm Zachert właściciel znakomitej w Kraju fabryki sukna łożył ku podniesieniu 
i rozprzestrzenieniu handlu sukiennego oraz nagrodzić szczególnie udowodnioną jego 
wierność do Tronu”. Wilhelm Fryderyk Zachert uzyskał więc wreszcie dziedziczne 
szlachectwo wraz z wszelkimi uprawnieniami należnymi tytułowi. Zewnętrzną oznaką 
nobilitacji był nadany mu wówczas herb o nazwie własnej Runicki opisany szczegóło
wo w  dokumencie. Godło herbowe przedstawiało białe runo, czyli skórę barana 
białego, zawieszone na zielonej wstędze ze złotą pętlicą w polu błękitnym z brzega
mi złotymi (bordiurą). Nad hełmem herbowym położono koronę „trzyliściową”, zwień
czoną klejnotem przedstawiającym pięć piór strusich białych. Poniżej tarczy umie
szczono na wstędze dewizę herbową utworzoną ze słowa MERENTI. Genezę kreacji 
heraldycznej częściowo wyjaśniał tekst dokumentu. Dewiza nawiązywała do medalu 
„średniego złotego”, nadanego Wilhelmowi Fryderykowi za .gorliwość w udoskonala
niu wyrobów włókienniczych” podczas wystawy „płodów przemysłu krajowego” w maju

14 J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 401-402. Zastanawiające, iż według ustaleń J. Jedlickiego wnioski o przyznanie 
szlachectwa napływały do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych nawet po powołaniu do życia w  1836 r. 
(.Prawo o szlachcie”) Heroldii Królestwa Polskiego. Zob. I. T e r l e c k i ,  Heroldya i porządek otrzymywania 
od. niej utwierdzenia szlachectwa, S. Petersburg 1842; S. D z i a d u l e w i c z ,  Jak legitymowano się przed b. 
Heroldią Królestwa Polskiego, MH, r. VII, 1915 nr 1-2, nr 3-4.
15 J. J e d l i c k i , op. cit., s. 406.
16 Archiwum domowe J. Zacherta, Odpis dokumentu.
17 J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 406.
18 „Dziennik Praw”, t. XIX, 1836, s. 187-289.
19 Archiwum domowe J. Zacherta, Odpis dokumentu.
20 Data i miejsce nobilitacji budzą wątpliwości. Według dokumentu nobilitacyjnego nastąpiło to w  Peters
burgu (data została w  odpisie pominięta); S. L o ż a ,  op. cit., s. 84 podaje odpowiednio Carskie Sioło i dzień 
23 września/5 października 1840 r.; S. K. K u c z y ń s k i ,  Polonica heraldyczne i sjragistyczne w  zbiorach 
leningradzkich, „Archeion", t. LXVI, 1978, s. 198 stwierdza, iż dokument wydano 12/24 maja 1842 r.; 
J . J e d l i c k i , op. cit., s. 407 powołując się na dokumentację Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych ustala 
datę na 5 października 1840 r.
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1 Herb Runicki nadany W. F. Zachertowi w 1840 r. 2. Herb barona W. F. Zacherta według dyplomu z 1870 r.

1828 r. Być może wizerunek runa umieszczony był również na medalu (tekst nobili
tacji nie jest w tym miejscu precyzyjny)21.

W  archiwum rodziny Zachertów znaleźć możemy notatki sugerujące związek godła 
herbu Runicki z herbem miasta Leeds — w polu błękitnym złote runo, głowica czarna 
z trzema srebrnymi gwiazdami pięcioramiennymi. To przecież z Leeds jedna z gałęzi 
Zachertów przybyła w  XVI wieku do Polski. Być może Wilhelm Fryderyk przedstawia
jąc projekt swego herbu pragnął symbolicznie nawiązać do swej dawnej, odległej .małej 
ojczyzny”, dowodząc tym, iż pamięta o korzeniach rodziny. Równie dobrze podobień
stwo godeł tych herbów może wynikać z faktu, iż źródłem dochodów zarówno mie
szkańców Leeds jak i Zachertów było rzemiosło włókiennicze. Za tą drugą hipotezą 
przemawia chronologia kreacji herbu miasta Leeds. Oficjalnie miasto otrzymało godło 
z wyobrażeniem złotego runa dopiero w 1626 r., a w 1662 r. uzupełniono je o głowicę 
czarną z trzema srebrnymi gwiazdami pięciopromiennymi22. Zachertowie zaś według 
tradycji rodzinnej opuścili Anglię już około 1553-1558 r., nie mogli zatem znać 
rysunku urzędowo zatwierdzonego herbu swego miasta.

W  dniu 4/16 czerwca 1870 r. Wilhelmowi Fryderykowi Zachertowi nadany został 
tytuł barona Imperium23, czyli jak stanowiło .Prawo o tytułach honorowych w  Króle
stwie Polskiem” z 1840 r., otrzymał on „wyższy stopień znamienitości”24. Katalog 
zasług nie uległ zmianie. Dokument wspominał o niestrudzonych wysiłkach czynio
nych dla rozwoju handlu i przemysłu25. Petersburska Heroldia zadbała o rozbudowa
nie kompozycji heraldycznej barona Zacherta. W polu błękitnym na złoto-czerwonej 
wstędze umieszczono złote runo. Wokół tarczy biegnie srebrna bordiura z ośmioma 
czerwonymi rombami. Nad tarczą herbową artysta wyrysował koronę o siedmiu ster- 
czynach. Poniżej tarczy wije się błękitna wstęga z dewizą MERENTI, a na jej końcach

21 Umieszczenie złotego runa w  herbie Wilhelma Fryderyka, mogło być związane z zamiarem symbolicznego 
powiązania szlachectwa z profesją nobilitowanego. Runo informowało tu o wełnie, czyli o podstawowym 
surowcu przetwarzanym wówczas w  zakładach okręgu łódzkiego, w  tym i w  manufakturze Zacherta.
22 Archwium domowe J. Zacherta, Korespondencja z Central Ubrary Leeds. Zob. J. Lo u d a , Blasons des 
villes d ’Europe. Guide ilustrś, Prague-Paris 1972, s. 168, nr 147.
23 Polska Encyklopedia Szlachecka, 1.1, Warszawa 1936, s. 334; ibidem, t. XII, Warszawa 1938, s. 254 —  
podano błędnie 1860 r. jak datę nadania tytułu barona.
24 „Dziennik Praw", t. XXVI, 1840, s. 55-81.
25 Archiwum domowe J. Zacherta, Dokument (oryginał) z nadaniem tytułu.
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stoją dwa lwy — trzymacze tarczy. Przestrzeń nad trzymaczami wypełniają dwa hełmy 
heraldyczne turniejowe ze złoto-błękitnymi (prawy) i srebmo-czerwonymi (lewy) la- 
brami. Nad koroną prawego hełmu jakby na ramboidalnym ekranie z wypustkami z 
piór rysownik położył klejnot — w błękitnym polu złote runo. Hełm z lewej strony, 
identyczny do poprzedniego wieńczy korona z klejnotem utworzonym ze srebrnych 
piór strusich ozdobionych czerwonymi rombami. Kompozycja ta w pełni uwzględnia 
reguły heraldyki rosyjskiej, która właśnie dla herbów baronów Imperium rezerwowała 
dwa hełmy herbowe i dwa klejnoty26. Niejasne jest pochodzenie czerwonych rombów. 
Kusząca wydaje się propozyca powiązania ich z herbem guberni piotrkowskiej 
z 1869 r., w którego polu srebrnym umieszczono trzy czarne romby, tzw. wrzeciona 
(wierietena)27. Należy jednakże pamiętać, że w drugiej połowie XIX wieku Wilhelm 
Fryderyk Zachert w większym stopniu związany był z Supraślem niż ze Zgierzem, co 
automatycznie wyklucza potrzebę manifestowania znaku herbowego guberni piotr
kowskiej. Romby te mogą jednak nawiązywać do symboliki wrzecion tkackich jako 
atrybutu przemysłu tekstylnego.

Wobec bezdzietnej śmierci Wilhelma Fryderyka Zacherta (zm. w  1885 r.) tytuł baro
na został w maju 1890 r. przekazany na Henryka „obywatela i fabrykanta w Zgierzu”, 
syna Gustawa-Chrystiana-Gottlieba — bratanka Wilhelma Frydryka28. Następnie, 
zgodnie z artykułem 3 .Prawa o tytułach honorowych w  Królestwie Polskiem” z 1840 r. 
tytuł ten przeszedł ,na prawe dzieci iego, i płci oboiey potomków”, a wśród nich na 
Leona Zacherta—  właściciela Rudunek i Krzywią. Sukcesorem tytułu i herbu jest 
syn Leona — Jan.

Uzasadnione wydaje się pytanie o powód, dla którego Wilhelm Fryderyk Zachert 
poświęcił tyle uwagi zabiegom o nobilitację. Najłatwiej byłoby stwierdzić, iż pociągało 
go brzmienie tytułu stawianego przed nazwiskiem. Jednakże rzeczywistość wydaje się 
bardziej skomplikowana. Należy bowiem pamiętać, że nawet przedstawiciele „starożyt
nej” szlachty polskiej, piastując urzędy, które z mocy ustawy otwierały drogę do tytułu 
dziedzicznej szlachty Cesarstwa, skwapliwie wykorzystywali tę możliwość i otrzymy
wali najczęściej od cesarza dokument nobilitacyjny. Postępowano tak, gdyż władze 
pochwalały i premiowały tego typu zachowania. Ponadto z dziedzicznym szlachec
twem Cesarstwa związane były szersze przywileje aniżeli te należne wylegitymowanej 
szlachcie polskiej. Decydującym jednak powodem zdaje się być fakt, iż wszystkie 
uprawnienia należne szlachcie polskiej przestrzegane były jedynie na obszarze Króle
stwa. Z chwilą wyjazdu na terytorium Rosji jedynie ci z nadanym dziedzicznym 
szlachectwem Cesarstwa cieszyć się mogli pełnią swych praw. Do ich przywilejów 
należało m.in. prawo zakładania miasteczek, wolność od podatków osobistych, zwol
nienie domu od ciężaru kwaterunku wojska. Szlachcicowi nie można było wymierzyć 
kary cielesnej ani nawet zakuć go w kajdany. Miał wolny wstęp do służby w  admini
stracji rządowej. Odbywał służbę wojskową krótszą o pięć lat lub też był od niej 
zwolniony jeśli wybierał służbę cywilną29.

Jakie zatem były motywacje Wilhelma Fryderyka Zacherta? Dlaczego tak wytrwale 
dążył do uzyskania szlachectwa? Sądzę, iż decydującym powodem był zamiar przenie
sienia części jego imperium przemysłowego na terytorium Rosji. W  Supraślu, w pobli
żu Białegostoku powstała nowa fabryka. Tytuł dziedzicznego szlachcica Cesarstwa 
z całą pewnością mógł ułatwić produkcję, handel czy wreszcie zapewnić spokojniejszą 
egzystencję. Zbieżność dat: 1833 r. — początek starań o nobilitację oraz 1836 r. — 
założenie fabryki w Supraślu30, nie była tu jak sądzę przypadkowa.

26 Zob. A. B. L a k i e r ,  Russkąjagieraldika, Moskwa 1990, s. 352 (I wydanie S. Petersburg 1855).
27 P. P. W  i n к 1 e r , Gierby gorodow, gubernii, obiastiej i posadow Rossijskoj Imperii wniesiennyje w  Połnoje 
Sobranye Zakonow s 1649 po 1900 god, S. Petersburg 1899, s. 187; S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby 
ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 245.
28 S. Ł o z a ,  op. cit., s. 84.
29 .Dziennik Praw”, t. XIX, 1836, s. 21-235, art. 28-46.
30 R. G a w i ń s k i , op. cit., s. 122-123 podaje 1833 r. jak datę założenia fabryki w  Supraślu.
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Z  problematyki identyfikacji osób. 
Przydomki patronimiczne

naczenie problematyki identyfikacji osób, tak dla genealogii, jak i — szerzej —
JL*Jw badaniach mediewistycznych, jest oczywiste. Stąd wymóg stałego doskonalenia 
warsztatu badawczego poprzez, między innymi, wyostrzanie stosowanych już kryte
riów identyfikacyjnych i weryfikację ich niezawodności w  trakcie szczegółowych stu
diów1. Niebezpieczeństwo pomyłki może zaistnieć, jak się okaże, nawet tam, gdzie 
źródła na pierwszy rzut oka precyzyjnie określają pokrewieństwo. Interesować nas tu 
będzie pierwszy stopień pokrewieństwa w  linii prostej męskiej, czyli mówiąc prosto — 
ojcostwo. W  polskich źródłach średniowiecznych ten stopień pokrewieństwa zaznacza
no bądź poprzez użycie odpowiedniego terminu (np. Johannes filius Petri}, bądź 
poprzez dodanie patronimiku (Johannes Piotrowic), który w wersji łacińskojęzycznej 
stanowiło imię ojca użyte w dopełniaczu (Johannes Petri).

O ile w odniesieniu do patronimicznej formy podanej w  języku polskim liczymy 
się z możliwością pełnienia przez nią funkcji przydomka rodzinnego2, o tyle wersja 
łacińska jest traktowana z dużym zaufaniem jako informacja filiacyjna. Czy jednak 
w  każdym przypadku będzie chodziło o imię ojcowskie? Kwestia ta wystąpiła dwu
krotnie podczas studiów nad rodem Rawiczów, skąd zaczerpnięto poniższe przykła
dy. Chodzić będzie o potomków kasztelana krakowskiego Grota Mateusza zmarłego 
w  1313 r.3 Jego synowie ufundowali w  swojej ojcowiźnie, w Chrobrzanach koło 
Sandomierza, kościół parafialny. Odpowiedni dokument wystawiono w  1337 r.4 
W  czerwcu 1388 r. Grot Sięgniewic ze Słupczy wygrał 60 grzywien zakładu w  spra
wie wykonywania prawa patronatu kościoła w  Chrobrzanach z Janem Grotowicem 
z Wiśniowej (Johannes Grotonis), doktorem dekretów i kantorem krakowskim5. Nie

1 Problematyka metodyki badań genealogicznych omówiona została na I sympozjum genealogicznym 
w  Golubiu-Dobrzyniu w  1980 r. Zob. materiały opublikowane drukiem Genealogia— problemy metodyczne 
w  badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. H e r t e 1, Toruń

2 Tego typu pnydomki nazywane są w  literaturze mianem przydomków osobowych. Zob. J. P a k u l s k i ,  
Geneza, recepcja i znaczenie przydomków rycerskich w  średniowiecznej Polsce. Uwagi problemowe, [w:j 
Genealogia —  problemy melodyczne, s. 116.
3 J . W r o n i s z e w s k i ,  Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w  To
runiu”, r. 85, z. 1, Toruń 1992, s. 95.
4 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Św. Wacława, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  t. I-II, Kraków 
1874-1883 [cyt. dalej: KDKK], 1.1, nr 160. Wystawcą dokumentu był jeden z synów Grota, biskup krakowski 
Jan Grotowic. Jako Inicjatorzy fundacji są również wymienieni jego dwaj bracia, już nie żyjący, Sięgniew 
oraz Goworek.
5 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. i S. K u r a s i o w i e ,  t. I—VIII, Wrocław 1962-1975 [cyt. dalej: 
ZDMłp.], t. IV, nr 1080.

1982.
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ma wątpliwości, że obie strony tego konfliktu to potomkowie kasztelana Grota Mateu
sza. Grot Sięgniewic ze Słupczy to dowodnie jego prawnuk po synu Goworku6 
Przynależność doktora Jana Grotowica do rodu Rawiczów udokumentowana jest 
również przez Długosza7. Pierwszy raz pojawił się w źródłach 2 marca 1352 r.; był 
już wtedy kanonikiem krakowskim8. Jako doktor jest wzmiankowany od 3 lutego 
1363 r.9 Od 1 października 1369 r. występuje jako kantor krakowski10. Objął tę 
godność po Piotrze — ostatnie wystąpienie 3 lutego 1368 r.11, po 20 maja 1368 r., 
kiedy jako jeden z arbitrów w sporze klasztoru szczyrzyckiego z dziekanem krakow
skim pojawił się jeszcze bez godności prałackiej12. W  kalendarzu krakowskim 
Johannes Grotonis, kantor krakowski, został wpisany jako zmarły w  dniu 13 
kwietnia 1388 r.13 Data ta pozostaje w  sprzeczności z wspomnianym dokumentem 
sporu o prawo patronatu kościoła w  Chrobrzanach noszącym datę 3 czerwca 
1388 r. Można sądzić, że dokument ten nosi datę spisania. W źródłach Jan dość 
często określany był jako Grotonis, nigdy jako np. dictus Grotonis14. Mimo to 
uznałem już wcześniej, że owe Grotonis nie odnosi się do imienia ojca Jana15. Po 
pierwsze nie znamy żadnego Grota żyjącego w  XIV w., któiy byłby odpowiednim 
kandydatem na ojca Jana. Decydujący jednak wydawał się dokument sądu sando
mierskiego z 1382 r. rozstrzygający spór o młyn nad rzeką Łukawą, toczący się 
pomiędzy Sięgniewem Goworkowicem ze Słupczy — ojcem wspomnianego wyżej 
Grota ze Słupczy — i wdową po jego bracie Goworku. Z dokumentu tego można było 
wnioskować, że Sięgniew miał brata Jana posiadającego tytuł doktora16. Przyjąłem 
zatem identyczność tej osoby z doktorem Janem Grotowicem17.

W owym czasie w  kapitule krakowskiej był jeden jeszcze doktor o imieniu Jan. 
Chodzi tu o Jana Jakubowica (Johannes Jacobt). Pierwszy raz wzmiankowany jest 
w rachunkach kolektora dziesięciny czteroletniej pochodzących z 1355 r. Był już 
wtedy kanonikiem krakowskim18. W  1363 r. w  odpowiedzi na suplikę swojego krew
niaka Jana Pakosławica herbu Połukoza doktor dekretów Jan Jakubowic, kanonik 
krakowski, sandomierski i kielecki uzyskał papieską rezerwację prałatuiy w kapitule 
krakowskiej19. Ostatnia wzmianka o Janie Jakubowicu jako żyjącym pochodzi z 3 lu

6 J. W r o n i s z e w s k i ,  op. cit, tabi. XI-XIII.
7 Johannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. 
A. P r z e z d z i e c k i ,  t. I-IV, Kraków 1863-1864 [cyt. dalej: U b er  beneficiorum), t. II, s. 330.
8 BullariumPoloniae, wyd. I. i S. K u r a s i o w i e ,  t. I-IV, Rzym-Lublin 1982-1993, t. II, nr 591.
9 KDKK, 1.1, nr 230.
10 KDKK, t. II, nr 270.
11 Ibidem, nr 265.
12 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  t. I-IV, Kraków 1867-1905 [cyt. dalej: 
KDMłp.], 1.1, nr 295.
13 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a , MPH s. n., t. V, 
Warszawa 1978, s. 140.
14 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K u r a ś ,  t. I-II, Lublin 1965-1973 [cyt. dalej: 
ZDKK], t. I, nr 71, 77; KDKK, t. II, nr 271, 277, 278, 279, 289, 291, 292, 293, 295, 305, 306, 307, 311, 
315, 317, 321, 324, 326; KDMłp., t. III, nr 833, 922, 923; t. IV, nr 984; BullariumPoloniae, t. II, nr 1382, 
1383.
15 J. W r o n i s z e w s k i ,  Ród Rawiczów w wiekach średnich, [w:] Genealogia — studia nad wspólnotami 
krewniaczymi i terytorialnymi w  Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. H e r t e l ,  J. W r o 
n i s z e w s k i ,  Toruń 1987, s. 84.
16 ZDMłp., t. IV, nr 1062. Odpowiedni fragment dokumentu brzmi: quod cum generosa domina relicta 
Goworkonis de Dwyekozy citasset (...) strenuum militem Sangnewum heredem de Slupcza (...) tandem  
prejatus dominus Sangneuus noluit respondere sine pueris suis ас sine doctore domino Johanne germano 
ipsius (...). Słowo doctore wydawca zmienił na discreto. Ponieważ jednak, jak się okaże, Jan Grotowic nie 
był bratem Sięgniewa, należy rozważyć, czy Jan z cytowanego dokumentu nie jest identyczny z synem 
Sięgniewa o tym imieniu, kanonikiem krakowskim znanym jedynie z jednej wzmianki w  aktach papieskich. 
Zob. Bullarium Poloniae, t. III, nr 240.
17 J. W r o n i s z e w s k i ,  Ród Rawiczów w wiekach średnich, s. 84 (źródło opublikowane w  t. III Bullarium 
Poloniae, cytowane wyżej, nie było mi wówczas znane).
18 Monumenta Poloniae Vaticana, wyd. J. P t a ś n i k  [cyt. dalej: MPV], t. I-III, Kraków 1913-1914, t. II, 
nr 272. Występuje ponadto w: MPV, t. III, nr 442; KDKK, t. I, nr 216; t. II, nr 265; KDMłp., t. III, nr 755; 
Bullarium Poloniae, t. II, nr 1230, 1362, 1369.
19 MPV, t. III, nr 442; Bullarium Poloniae, t. II, nr 1230.
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tego 1368 r.20 Mimo, że zniknięcie ze źródeł Jana Jakubowica (posiadającego 
rezerwację prałatury w kościele krakowskim) po tym, jak Jan Grotowic objął 
krakowską kantorię wydawało się bardzo zastanawiające, uznałem —* biorąc pod 
uwagę powyższą koncepcję genealogiczną lokującą Jana Grotowica jako brata 
Sięgniewa Goworkowica ze Słuczy — że Grotonis i Jacobi to nazwy odróżniające 
dwóch Janów doktorów, żyjących współcześnie kanoników jednej kapituły. Takie też 
było stanowisko literatury rozróżniającej Grotowica i Jakubowica jako dwie osoby21. 
Zupełnie nieoczekiwane rozwiązanie tego problemu przyniosły źródła papieskie 
opublikowane w  tomie III Bullarium Poloniae. Chodzi o dwa dokumenty dotyczące 
obsady jednej z kanonii w kapitule sandomierskiej. Starszy — z 1394 r. — informu
je, iż wakowała ona po zgonie Johannis Grotkonis22. Drugi z dokumentów — 
z 1398 r. rozszerza te wiadomości pisząc o kanonii wakującej per obitum Johannis 
filii Jacobi Grotonis23. Źródła te rozstrzygają identyfikację doktora Jana Grotowica 
kustosza krakowskiego z doktorem Janem Jakubowicem kanonikiem krakowskim, 
sandomierskim i kieleckim24. Ojcem Jana był najmłodszy syn kasztelana krakow
skiego Grota Mateusza — Jakub, ostatecznie sędzia ziemski sandomierski zmarły 
między 1362 a 1373 r.25 W  interesującej nas rodzinie patronimik Grotonis, którego 
konsekwentnie używało dwóch synów Grota Mateusza: Jan biskup krakowski 
zmarły w 1347 r. i Jakub sędzia, w następnym pokoleniu pełnił funkcję przydomka26. 
Używał go także brat stryjeczny Jana kantora krakowskiego — Mikołaj Gowor- 
kowic kustosz katedry krakowskiej. Kilkakrotnie nazywany był synem Goworka, 
między innymi w  1327 r. w dokumencie swego stryja Jana Grotowica biskupa 
krakowskiego27. W  tym samym roku do akt dziesięciny sześcioletniej wpisany został 
kanonik krakowski Nicolaus Grotonis28, który jako taki nie występuje więcej za 
życia. O identyfikacji tych dwóch Mikołajów przesądzają znów źródła, tym razem 
z tomu II Bullarium Poloniae. Kalendarz katedry krakowskiej zarejestrował bowiem 
16 kwietnia 1376 r. zgon kustosza Mikołaja Goworkowica29, tymczasem już w tym 
samym roku o wakujące po śmierci Nicolai Grotonis kustodię, kanonię i prebendę 
starał się w kurii papieskiej kardynał prezbiter tytułu Św. Krzyża Jerozolimskiego 
— Guido30.

Z punktu widzenia metodyki badań genealogicznych zamienne używanie przez 
źródła do określania jednej osoby patronimiku i przydomka o patronimicznym wyrazie 
jest bardzo niebezpieczne31. Tym bardziej, że jak widać na przykładzie Grotowiców 
przydomek taki egzystował czasem efemerycznie w jednym tylko pokoleniu. Może to

20 KDKK, t. II, nr 265.
21 Z. K a c z m a r c z y k ,  Monarchia Kazimierza Wielkiego. Organizacja kościoła, sztuka i nauka, Poznań 
1946, s. 325; K. O ż ó g ,  Kultura umysłowa w  Krakowie w  X IV  w. Środowisko duchowieństwa świeckiego, 
Wrocław 1987, s. 142-43.
22 Bullarium Poloniae, t. III, nr 410.
23 Ibidem, nr 539.
24 Doktor Jan występuje ponadto w  następujących źródłach: MPV, t. II, nr 272: KDKK, t. I, nr 204, 215, 
233, 238; ZDKK, t. I, nr 51, 61.
25 J. W r o n l s z e w s k i ,  RódRawiczów. Warszowice i Grotowice, s. 102 n.
26 O pozostałych synach Grota Mateusza mamy zbyt mało Informacji by stwierdzić, czy oni również 
określani byli poprzez patronimik.
27 KDKK, 1.1, nr 144. Mikołaj był już wtedy kanonikiem krakowskim. Ponadto występuje w  następujących 
źródłach: Johannis Dlugossii Annales seu  Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 1-10, Warszawa 1964-85, 
ks. 9, s. 299; Najdawniejsze roczniki, s. 140: KDKK, t. I, nr 151, 155, 157, 179, 181, 182, 191, 194, 203, 
215, 216, 219, 230, 238; t. II, nr 244, 246, 247, 249, 257, 258, 271; KDMłp., t. III, nr 730, 751, 755, 833; 
Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. K ę t r z y ń s k i  i S. S m o lk a ,  Lwów 1875, nr 66; 
ZDKK, 1.1, nr 45, 46, 51, 61: ZDMłp., t. IV, nr 948, 974, 975, 1006; U ber  beneficiorum, 1.1, s. 166; MPV, t. II, 
nr 272; Bullarium Poloniae, t. II, nr 2333. J. W r o n l s z e w s k i ,  Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, s. 
104-105.
28 MPV, 1.1, nr 139.
29 Najdawniejsze roczniki, s. 140.
30 Bullarium Poloniae, t. II, nr 2333. Zob. też ibidem, nr 2403.
31 Niektóre błędne identyfikacje literatury weryfikują dopiero szczegółowe studia. Zob. uwagi F. S i k o r y  
(Dzieje Wierzchosławic, w  druku) o Janie Włodkowicu z Charbinowic, synu Piotra, wnuku Włodka z Chra- 
binowic, cześnika krakowskiego. Jan bywał uznawany za syna Włodka.
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172 Jan Wroniszewski

doprowadzić do niesłusznego rozdzielenia jednej osoby oraz spowodować błędne 
określenie stopnia pokrewieństwa — jeżeli przydomek weźmiemy za patronimik. 
Należy zdawać sobie sprawę z tego zwłaszcza tam, gdzie źródła przynoszą jedynie 
sporadyczne wzmianki o interesujących nas osobach.
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Janusz Grabowski

W sprawie daty urodzin Kazimierza I Trojdenowica. 
Ze studiów nad genealogią Piastów Mazowieckich

Data urodzin Kazimierza Trojdenowica nie jest dokładnie znana. Zdaniem Oswalda 
B a l z e r a  Kazimierz urodził się najpóźniej w 1328 r. \ natomiast Henryk P a 

s z k i e w i c z  opierając się na zachowanym w kopii dokumencie Trojdena z 30 wrze
śnia 1327 r., w  którym książę wraz z synami Siemowitem i Kazimierzem nadają prawo 
rycerskie Gośniewitom z Dąbrówki przypuszcza, że urodziny Kazimierza przypadają 
znacznie wcześniej1 2.

Późniejsze badania nie wniosły nic nowego na ten temat i raczej w  większości 
zaakceptowały ustalenia H. Paszkiewicza, za którymi opowiedział się m.in. Aleksander 
S w i e ż a w s k i ,  który uważa, że skoro Kazimierz wystąpił już w 1327 r. na dokumencie 
ojca to musiał już wówczas mieć lata sprawne i dlatego urodził się najpóźniej w 1314 r.3

Wydaje się jednak, że urodziny Kazimierza Tojdenowica przypadają znacznie później 
niż ustalił to H. Paszkiewicz. Za późniejszą datą urodzin tego księcia przemawia szereg 
okoliczności. Kazimierz był jednak z całą pewnością młodszy od Siemowita III, który 
zdaniem A. Swieżawskiego urodził się najpóźniej w  1313 r. 4

Za życia Trojdena Kazimierz wystąpił na dwóch dokumentach swego ojca (wraz ze 
starszym bratem Siemowitem) z 30 września 1327 r. 5 i z 1340 r. bez daty dziennej6.

W  niezachowanym dokumencie Trojdena, który został wystawiony zdaniem Ewy S u 
c h o d o l s k i e j  przed 13 marca 1341 r., książę za zgodą swego syna Siemowita, przywra
ca opatowi i konwentowi w Czerwińsku wieś Zuzolę ze wszystkimi przynależnościami7.

Niespełna rok po śmierci ojca, Siemowit III wystawia dokument z daty 31 sty
cznia 1342 r., w  którym zawiadamia Jana wojewodę drohickiego, że jego ojciec (książę 
Trojden) zwrócił opatowi czerwińskiemu dobra Zuzolę oraz prosi o dopilnowanie, aby 
poddani klasztoru znajdujący się pod władzą wojewody wywiązywali się klasztorowi 
ze świadczeń8.

1 O .Ba lz e r ,  Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 462. Zdaniem W. D w o r z a c z k a ,  Genealogia, Warsza
wa 1959, tabl. 4, urodziny Kazimierza przypadają przed 1329 r. Podobnego zdania jest J. W y r o z u m s k i ,  
Kazimierz I książę czerski, rawski, warszawski, ciechanowski i soćhaczewski, PSB, t. XII, s. 280, który 
uważa, że skoro Trojden w  1340 r. powołuje się na jego zgodę, to musiał już wówczas posiadać wiek 
sprawny, a więc co najmniej ukończony dwunasty rok życia.
2 H. P a s z k i e w i c z ,  Z  dziejów Podlasia w XTV wieku, .Kwartalnik Historyczny”, t. XLII, 19928, s. 234, przyp. 2.
3 A. S w i e ż a w s k i ,  Kilka uzupełnień do genealogii Piastów mazowieckich, »Przegląd Historyczny”, t. LXII, 
1972, z. 4, s. 672. W. Dworzaczek oraz J. Wyrozumski nie uwzględnili ustaleń H. Paszkiewicza, natomiast 
S. K. K u c z y ń s k i ,  Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 420 opowiedzieli się za poglądem 
wyrażonym przez H. Paszkiewicza i A. Swieżawskiego.
4 A. S w i e ż a w s k i ,  op. cit., s. 671. Za wcześniejszą datą urodzin Siemowita III przemawia m.in. data 
zawarcia jego małżeństwa z Eufemią księżniczką opawską, które zdaniem O. Balzera (op. cit., s. 459) zostało 
zawarte najpóźniej w  1339 r. Także zdaniem K. J a s i ń s k i e g o ,  Rodowód Piastów śląskich, t. II, Wrocław 
1975, s. 56 małżeństwo Siemowita z Eufemią zostało zawarte ok. 1340 r.
5 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II: Dokumenty z lat 1248-1355, Wrocław 1989, wydali I. S u ł -  
k o w s k a - K u r a ś  i S. K u r a ś  przy współudziale K. P a c u s k i e g o  i H. W a j s a ,  nr 190 (dalej cyt. 
NKDMaz.).
6 NKDMaz., cz. II, nr 241.
7 E. S u c h o d o l s k a ,  Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345, Warszawa-Łódź 1980, Aneks 
nr 13.
8 NKDMaz., cz. II, nr 249.
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Jest to pierwszy zachowany dokument Siemowita III. Książę stwierdza w nim 
wyraźnie, że ojciec w jego obecności i za jego zgodą zwrócił opatowi czerwińskiemu 
dobra Zuzolę. Siemowit nie wystawia tego aktu wspólnie z młodszym bratem, co widać 
na późniejszych dokumentach obu Trojdenowiców przebywających w  niedziale9 ani 
nie powołuje się na jego konsens.

O późniejszej dacie urodzin Kazimierza I świadczy również dokument zachowany 
w oryginale z 13 lipca 1343 r., w  którym książęta mazowieccy: Siemowit wizneński, 
Siemowit czerski i Bolesław płocki zrzekają się praw do ziemi pomorskiej, chełmińskiej 
i michałowskiej, przyrzekając przestrzegać pokoju zawartego między królem Kazimie
rzem a Zakonem Niemieckim10. Musi budzić pewne zdziwienie, że na tak ważnym 
dokumencie jakim było potwierdzenie pokoju kaliskiego, nie wystąpił Kazimierz I. Akt 
ten przecież potwierdzili nie tylko wszyscy żyjący wówczas książęta mazowieccy ale 
również inni książęta polscy, dygnitarze koronni, przedstawiciele duchowieństwa 
i miast. Nie można także przypuszczać, żeby młodszy z Trojdenowiców prowadził 
odrębną politykę i należał do przeciwników króla Kazimierza Wielkiego. Poza tym 
dokument z 13 lipca 1343 r. został wystawiony w leżącej na Mazowszu Rawie, która 
należała w tym czasie do stryja Kazimierza Trojdenowica, Siemowita II.

Z 3 sierpnia 1343 r. pochodzi pierwszy znany dokument wystawiony wspólnie przez 
Trojdenowiców11.

Intytulacja tego aktu w brzmieniu nos Semouitus ima cum fratre nostro Kazimiro Dei 
gracia duces Mazouie et domini Czirnenses oraz formuła sigillacyjna Ut ergo nostra 
donacio et commutacio firma, stabilis et inconvulsa perseverit, mandavimus hanc 
litteram conscribi et nostri sigilli munimine roborari (która zapowiada użycie tylko jednej 
pieczęci, wskazuje, że głównym wystawcą tego dyplomu był Siemowit III.

Kolejny dokument Trojdenowiców wystawiony wspólnie pochodzi dopiero z 1 paź
dziernika 1345 r. Zamieszczona w nim korroboracja zapowiada tym razem użycie 
również pieczęci Kazimierza: Ut autem nostra donacio firma stabilis perpetuo perseverit, 
mandamus hanc litteram conscribi et sigillorum nostrorum munimine roborari12.

Obydwa dokumenty: ten z 3 sierpnia 1343 r. i ten z 1 października 1345 r. dowodzą, 
że Kazimierz I nie posiadał jeszcze w połowie 1343 r. własnej pieczęci. Inaczej formuła 
sigillacyjna dyplomu z 3 sierpnia 1343 r. zapowiadałaby użycie przy dokumencie pieczęci 
obu braci jako współwystawców. Jest to kolejny dowód na to, że termin urodzin 
Kazimierza należy uznać za późniejszy. Brak posiadania własnej pieczęci uniemożliwił 
przecież Kazimierzowi w lipcu 1343 r. potwierdzić (wraz z innymi książętami mazowiec
kimi) warunki pokoju kaliskiego, który był aktem o charakterze międzynarodowym, gdyż 
dokument był wystawiony dla strony krzyżackiej. Zdaniem Stanisława S z c z u r a ,  
autora pracy poświęconej traktatom międzypaństwowym Polski Piastowskiej, wśród 
środków uwierzytelniających średniowieczny dokument pieczęć wystawcy uznawano za 
środek najważniejszy i wystarczający do nadania dokumentowi mocy prawnej 
a wszystkie inne środki w  porównaniu z pieczęcią miały charakter pomocniczy13.

9 Podział dzielnicy czerskiej został prawdopodobnie dokonany w  1349 r. Dotychczas przypuszczano, że 
Trojdenowice dokonali podziału księstwa między 16 sierpnia 1347 r. a 19 maja 1350 r., ale z dokumentu 
z 7 grudnia 1348 r., w  którym Gaweł przeor Szpitala św. Jana Jerozolimskiego na Czechy i Polskę etc. oraz 
Mikołaj Baer komandor i konwent w  Poznaniu sprzedają Jarosławowi arcybiskupowi gnieźnieńskiemu wieś 
Mnichowice w  ziemi rawskiej (NKDMaz., cz. II, nr 293) wynika, że Siemowit i Kazimierz sprawowali jeszcze 
wspólne rządy w  dzielnicy czerskiej, która od 1345 r. obejmowała również ziemię rawską. 14 lutego 1350 r. 
Siemowit wystawił dokument, w  którym występuje już samodzielnie jako książę czerski i rawski (NKDMaz., 
cz. II, nr 298).
10 Bibl. PAN Kórnik, dok. perg. nr 15.
11 NKDMaz., cz. II, nr 256. Jest to dokument, w  którym książęta odstępują Panięcie kasztelanowi czerskie
mu wsie Siekluki i Szczyty, nadając im prawo magdeburskie. S. K. K u c z y ń s k i ,  op. cit., s. 324, p. 6, 
uważa, że pieczęć przy tym dokumencie należała prawdopodobnie do Siemowita III.
12 NKDMaz., cz. II, nr 266. Zdaniem S. K. K u c z y ń s k i e g o ,  op. cit., w  dokumentach z lat 1345-1347 
wystawionych wspólnie przez Trojdenowców formula sigillacyjna zapowiada dwie pieczęcie, a w  ich tytula- 
rze książęta występują na zasadzie równorzędnych wystawców.
13 S. S z c z u r, Traktaty międzynarodowe Polski Piastowskie}, Rozprawy Habilitacyjne UJ, Kraków 1990, s. 98.
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Rekapitulując powyższe ustalenia trzeba jeszcze raz stwierdzić, że na podstawie 
zachowanych dokumentów: z 31 stycznia 1342 r., 13 lipca 1343 r. i 3 sierpnia 1343 r. 
można z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że termin ad quem urodzin Kazimierza 
I nie może przypadać w 1314 r. Z kolei należy omówić dokument z 30 września 
1327 r., gdyż dyplom Trojdena bez daty dziennej z 1340 r. (w którym książę wraz 
z synami Siemowitem i Kazimierzem zezwalają Pakosławowi z Kozietuł na lokowanie 
trzech wsi na prawie magdeburskim) nie wydaje się zbyt wcześnie datowany14.

Wspomniany dokument Trojdena z 1327 r. jest uznawany przez literaturę za autentyk, 
pomimo częstych przypadków podfałszowania przywilejów rycerskich15. Zdaniem E. 
Suchodolskiej, dyplom ten został zredagowany w  kancelarii książęcej prawdopodobnie 
przez Guntera kanclerza czerskiego16. Przyjmując ustalenia E. Suchodolskiej, co do 
proweniencji kancelaryjnej aktu, należy zwrócić szczególną uwagę na datację i listę 
świadków tego dokumentu, co może w istotny sposób pomóc w  ustaleniu późniejszej 
daty urodzin Kazimierza I. Dokument Trojdena z 30 września 1327 r. nie zachował się 
w oryginale i przed II wojną został wydany przez Adama W o l f f a 17 na podstawie XV- 
wiecznej kopii z nie istniejących już obecnie ksiąg ziemskich wareckich18.

Analiza listy świadków na której występują w  kolejności: Więcław wojewoda czerski, 
Wąjsyl kasztelan czerski, (Jan) Kuźma kasztelan warszawski oraz Panięta podsędek 
czerski wykazała na podstawie zachowanych dokumentów Trojdena, że ci testatorzy 
mogli z całą pewnością wystąpić na dokumencie datowanym 10 lat później19.

Data dzienna wspomnianego dokumentu wystąpiła w następującym brzmieniu: 
infra octavas beati Michaelis feria quarta20.

W  1327 r. feria quarta przypada w następny dzień po święcie Michała Archanioła. 
Gdyby zastosować emandację daty rocznej dokumentu Trojdena z 30 września 1327 r. 
na 1 października 1337 r. na co pozwalają bez wątpienia świadkowie, to wówczas feria 
quarta przypada nie nazajutrz jak w 1327 r. lecz w dwa dni po Św. Michale czyli 
w oktawę tak jak to wyraźnie określono w datacji. Jednakże taka interpretacja daty 
dziennej może budzić pewne zastrzeżenia, gdyż jak to wykazał Kazimierz J a s i ń s k i  
określenie infra octavam nasuwa znaczne trudności przy rozwiązywaniu dat21. Dlatego 
można tylko hipotetycznie sądzić, że gdyby dokument pochodził z 1327 r. to na oznacze
nie daty dziennej pisarz powinien użyć określenia in crastino beati Michaelis feria 
quarta, ale wcale nie musiał tak postąpić.

Pomimo to uważam rok 1337 za bardziej prawdopodobny jako datę wystawienia 
tego dokumentu. Data roczna dyplomu została określona cyframi w  następującej 
formie: MCXXVII. Brak jednej cyfry ,X” w  zapisie datacji należy rozumieć jako 
mechaniczną pomyłkę pisarza, który dokonywał wpisu do ksiąg ziemskich warec
kich w  połowie XV w.

Za późniejszą datą dokumentu Trojdena przemawia również fakt, że książę ten 
zaczął powoływać się na zgodę synów dopiero pod koniec swego życia22. 

Podsumowując na koniec powyższe ustalenia należy stwierdzić, że:
1. dokument z 30 września 1327 r., w którym książę Trojden wraz z synami Siemo

witem III i Kazimierzem I nadają prawo rycerskie Gośniewitom z Dąbrówki powinien 
nosić datę 1 października 1337 r.

14 NKDMaz., cz. II, nr 241.
15 H. P a s z k i e w i c z ,  op. cit. s. 234; A. W o l f f ,  Mazowieckie zapiski herbowe z X V i XVI w., Kraków 1937, 
s. 253-254, nr 1070.
16 E. S u c h o d o l s k a ,  op. cit., nr 127.
17 A. Wolff, op. cit.
18 Ibidem. Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego, [w:] Straty bibliotek i archiwów war
szawskich w  zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, 1.1. Warszawa 1957, s. 206.
19 NKDMaz., cz. II, nr 190, 226.
20 Ibidem., nr 190.
21 Zdaniem K. J a s i ń s k i e g o ,  Część teoretyczna, [w:] Chronologia Polska, pod red. B. W ł o d a r s k i e g o ,  
Warszawa 1957, s. 86-87, przyp. 194 nie jest dokładnie wyjaśnione, czy pod infra octavam  należy rozumieć 
okres od 2 do 7 dnia tygodnia oktawy włącznie, czy też cały okres oktawy włącznie.
22 H. P a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 234. Por. dokument Ttojdena bez daty dziennej z 1340r. (NKDMaz., nr 241).
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2. termin ad quem urodzin Kazimierza I przypada w 1331 r.23, co nie wyklucza 
występowania tego księcia na dokumencie ojca z 1 października 1337 r., gdyż jak to 
udowodnił Władysław S o b o c i ń s k i  w charakterze świadków lub współwystawców 
na dokumentach (także udzielających zgody) występowały osoby w różnym wieku 
począwszy od niemowląt24,

3. Termin ad quem dopuszczenia do współrządów Kazimierza przypada 1 paździer
nika 1345 r. a podział dzielnicy czerskiej i ustanie rządów niedzielnych obu Trojdeno- 
wiców najprawdopodobnie w 1349 r. (między 8 grudnia 1348 r. a 13 lutego 1350 r.)25 
W przypadku Kazimierza I objęcie w pełni samodzielnych rządów w  księstwie warszaw
skim nastąpiło prawdopodobnie dopiero w 1349 r.

4. Wobec powyższych ustaleń a zwłaszcza emandacji daty rocznej dokumentu 
Trojdena z 30 września 1327 r. na 1 października 1337 r. należy ponownie opowie
dzieć się za poglądem wyrażonym przez autora genealogii Piastów O. Balzera, że 
urodziny Siemowita III przypadają najpóźniej w 1325 r.26

23 Nie przesuwałbym daty urodzin Kazimierza wstecz poza rok 1329, w  przeciwnym razie należałoby 
spodziewać się jego wcześniejszego udziału we współrządach na zasadzie równego współwystawcy, co było 
związane z posiadaniem własnej pieczęci.
24 W. S o b o c i ń s k i ,  Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. II, 
1949, s. 238-263; Za ustaleniami W. Sobocińskiego opowiedział się również K. J a s i ń s k i ,  Rodowód 
Piastów, t. I, Wrocław 1973, s. 23-24, który uważa, że tzw. wiek sprawny w  badaniach genealogicznych 
dotyczących XIV w. nie odgrywa jeszcze większej roli. Jego zdaniem ważne zagadnienie w  badaniach nad 
genealogią dynastyczną średniowiecza stanowi ustalenie wieku potrzebnego do zawarcia małżeństwa.
25 Po śmierci Trojdena (13 marca 1341 r.) władzę w  księstwie czerskim przejął Siemowit III, który jako 
starszy brat sprawował również rządy opiekuńcze nad Kazimierzem I. Zdaniem W. Sobocińskiego (op. cit., 
s. 248) do początku XTV w. nie było wyraźnej granicy wieku, która decydowała o tym, czy i jak długo osoba 
ma pozostawać pod opieką. Dlatego objęcie osobistych rządów następowało w  różnym wieku i nie od razu 
w  pełni, ale po pewnych etapach częściowej samodzielności. Podobnie sądzi K. J a s i ń s k i ,  Rodowód 
Piastów, t. II, s. 18-19, który uważa, że pozyskanie pełnoletności mogło być przyśpieszone lub opóźnione 
z przyczyn społecznych lub politycznych
26 O. B a l z e r ,  op. cit., s. 458.
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Małżeństwa księcia Witolda Kiejstutowicza

W  Kronice Bychowca zawarte są wiadomości o trzech małżeństwach Witolda: 
1. z Marią Łukomską; 2. z Anną Smoleńską; 3. z Julianną Holszańską, wdową 

po Iwanie Karaczewskim1. O ile dwa ostatnie mariaże Kiejstutowicza są niewątpliwe, 
o tyle pierwsze budziło wątpliwości już J. W o l f f a ,  który postawił przy Marii znak 
zapytania2. Wątpliwości wzbudza nie tylko zawarcie małżeństwa Witolda z Marią, lecz 
również istnienie w XIV wieku kniaziów Łukomskich. Czy Witold rzeczywiście był 
trzykrotnie żonaty, tego z braku pozytywnych informacji źródłowych nie rozstrzygnie
my. Istnieją jednak spory wokół pochodzenia Anny Witoldowej, które przy aktualnym 
zasobie informacji można rozstrzygnąć. Małżeństwo z Julianną, mimo wystarczającej 
bazy źródłowej nie doczekało się wielu słów ze strony historyków. Julianna nie 
doczekała się nawet biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym.

J. Wolff przyjął za Kroniką Bychowca, że Anna Witoldowa była córką Światosława 
Iwanowicza, księcia smoleńskiego3. Historyk litewski J. J o n y n a s  uznał tę żonę 
Witolda za córkę kniazia Sudemunta z Ejszyszek4, zaś H. Ł o w m i a ń s k i  odrzucając 
wiarygodność Kroniki Bychowca i późniejszej kroniki Macieja Stryjkowskiego uznał 
pochodzenie Anny za niewiadome5. Czy rzeczyw iście nie mamy podstaw do 
uznania przekazu Kroniki Bychowca o pochodzeniu Anny za wiarygodny? Spróbuj
my zatem na początek prześledzić przekazy źródłowe o szwagrach Witolda. Osób 
nazywanych szwagrami tego księcia było kilka: 1. Iwan Olgimuntowicz Holszański6; 
2. Sudemunt kniaź na E jszyszkach7; 3. Lew kniaź Drucki8; 4. Moniwid9. Jest 
jeszcze  jeden  kniaź nazwany szwagrem W itolda w 1413 r.10, Wasyl, lecz o nim 
będziem y mówić nieco później, bowiem był prawdopodobnie bratem Anny.

Zaczniemy od czwartej z wymienionych osób, Moniwida, który pojął za żonę rodzoną 
siostrę żony Witolda Juliannę. Autorka biogramu o Moniwidzie, Anna K r u p s k a ,  
pominęła milczeniem pierwszego męża Julianny i uznała ją  za córkę Dymitra Olgier- 
dowicza starszego11. Jan Długosz informuje nas, że Julianna była wdową po poległym

1 Chronika Bychowca, Moskwa 1966 (cyt. dalej: Kronika Bychowca), s. 78 wymienia Marię jako drugą 
w  kolejności żonę Witolda. J. W o  1 f f , Kniaziowie Utewsko-ruscy od koficaXIV wieku. Warszawa 1895, s. 160 
zmienił kolejność małżeństw Witolda przesuwając Marię Łukomską przed Annę, bowiem kolejność podana 
przez kronikę jest absolutnie niemożliwa.
2 J. W o l f f ,  op.cit.,s. 160.
3 Ibidem, s. 459.
4 J. J o n y n a s ,  Vytawto Seimyna, .Praeitis”, t. II, 1933, s. 183-244.
5 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Anna, PSB, 1.1, s. 122.
6 Scriptores Rerum Prussicarum [cyt. dalej: SRPr.], t. II, Lipsk 1863, s. 714, gdzie Witold w  1390 r. 
stwierdza: mynes wybes swester hot Iwan Augemunden son.
7 SRPr., t. III, Lipsk 1866, s. 605; t. V, Lipsk 1874, s. 234.
8 Codex epistolariis Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376-1430, [cyt. dalej: CEV] wyd. A. P r o c h a s k a ,  
Kraków 1882, nr 13, s. 4 i nr 101, s. 32.
9 Johannis Dlugossi Annałes seu Cronicae incliti Regni Póioniae, liber X, Warszawa 1985, s. 187: cuius 
uxorem Julianam, sororem germanam Anne consortis Withawdi ducis, Moniwid Uthuanus processu temporis 
in uxorem habuerat
10 Zob. przyp. 27 i 28.
11 A. K r u p s k a ,  Moniwid, PSB, t. XXI, s. 658-659.
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pod Wilnem w 1390 r. księciu Narymuncie12, Kronika Bychowca natomiast przypisuje 
jej pierwszego męża w  osobie Widymunta, wuja Biruty13. I jedna i druga postać jest 
nieprawdopodobna, toteż A. P r o c h a s k a  doszukując się ziarna prawdy w  przekazie 
Długosza domyślał się, że mężem Julianny był Koiygiełło Olgierdowicz14. Inną hipotezę 
przyjął J. Wolff uznając ją  za wdowę po bracie Witolda Towciwille15. Obie hipotezy 
opierały się na przejęciu z kroniki Długosza okoliczności i daty śmierci męża Julianny 
(pod Wilnem 1390 r.j. Najbardziej pasowali ci książęta, których śmierć źródła odnoto
wały w tym właśnie roku. W  artykule złożonym już wcześniej do druku starałem się 
dowieść, że śmierć Towciwiłła nie nastąpiła w  1390 r.16 Korygiełło też jest wątpliwy 
jako szwagier Witolda. Osoba, której śmierć opisał Jan Długosz pod Wilnem w 1390 r. 
to nie kto inny, jak Sudement, tyle, że zginął on w  cztery lata później powieszony na 
drzewie za nogi przez Krzyżaków17. Dochodzimy zatem do przypuszczalnej daty 
małżeństwa Moniwida z Julianną, czyli po 1394 r., a przed 2 lutego 1395 r., gdy 
Moniwid zaczyna robić karierę przy Witoldzie poczynając od urzędu wojewody i staro
sty wileńskiego18.

Trzeci w  kolejności szwagier Witolda, Lew Drucki, wymieniony jest jako taki 
w  1384 r.19 W  artykule O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda utożsamiłem 
Lwa z uczestnikiem bitwy na Kulikowym Polu, Glebem synem Dymitra Olgierdowi- 
cza20. Na poparcie tego poglądu obecnie mogę dorzucić jeszcze ten argument, że Gleb 
Dymitrowicz poświadczony jest około 1393 r. jako poręczyciel za kniazia Żedewida 
Fiodorowicza21, zaś Lew poza wspomnianym dokumentem z 1384 r. pochodzącym 
z kancelarii krzyżackiej w  innych źródłach nie występuje. Nie mógł mieć za żonę 
siostry Witolda, która byłaby dlań stryjeczną ciotką, a więc musiał mieć nie znaną 
z imienia siostrę Anny Witoldowej.

O Sudemuncie częściowo powiedzieliśmy wyżej, że wdową po nim była Julianna 
późniejsza Moniwidowa. Sudemunt w czasie pierwszej ucieczki Witolda do Prus na
zwany został przez Wiganda z Marburga capitaneus Wytaudf2, co oznacza, iż był 
człowiekiem dojrzałym i doświadczonym — nie był to z pewnością starzec. Podczas 
drugiego buntu Witolda Sudemunt nie stanął po jego stronie, lecz zdradził dowódcy 
grodu wileńskiego zamiar podstępnego opanowania Wilna przez Kiejstutowicza23. 
Z Witoldem podążył natomiast do Prus inny jego szwagier Iwan Olgimuntowicz 
Holszański oraz jeden z kniaziów smoleńskich, Gleb, nazwany przez źródła pruskie 
królem24. Iwan Olgimuntowicz odwoził do Moskwy jedyną znaną córkę Witolda, Zofię, 
wydaną za syna wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla25. Był on prawdopodobnie 
bliskim powinowatym księżniczki Zofii. Nie mógł odwieźć swej córki Witold ani nikt 
z jego męskich krewnych, ze względu na niepewność Krzyżaków co do jego powrotu, 
a przecież najbliższa rodzina Witolda w roli zakładników stanowiła gwarancję stałości 
politycznej tego księcia. Zmiana orientacji w 1392 r. kosztowała brata Witolda, Zyg

12 Johannis Dlugossi Annales, lib. X, s. 187.
13 Kronika Bychowca, s. 64.
14 A. P r o c h a s k a ,  Latopis litewsku Rozbiór krytyczny, Lwów 1890, s. 30-31.
15 J. W o l f f ,  op. cit., s. 160.
16 J. T ę g o w s k i ,  Kilka uwag do genealogu Giedyminowiczów (praca w  druku).
17 SRPr., t. II, s. 657, t. III, s. 194.
18 Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386-1430, wyd. J. O c h m a ń s k i ,  
Warszawa —  Poznań 1986, s. 19.
19 Zob. przyp. 8.
20 J. T ę g o w s k i ,  O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXTV, 
1993, z. 2, s. 132.
21 Bibl. Czartoryskich w  Krakowie, dok. perg. nr 1127/vol. 1/113.
22 SRPr., t. II, s. 626.
23 Ibidem, s. 640.
24 SRPr., t. III, s. 162. Opowieści Kroniki Bychowca (s. 70) jakoby Gleb Światosłowowicz dostał się do niewoli 
krzyżackiej w  bitwie nie zasługują na wiarę, J. W o l f f ,  op. cit., s. 459, próbował ratować autentyczność 
tego przekazu uznając możliwość uprzedniego przejścia tego księcia na stronę litewską, lecz mamy tu chyba 
do czynienia z amplifikacją autora kroniki lub jej pierwowzoru.
25 J. W o l f f ,  op. cit., s. 95.
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munta, pobyt w charakterze zakładnika aż do 1398 r. Nie on jeden zresztą został 
wtedy w Prusach.

Iwan Holszański, jak to ustalił J. Wolff, miał za żonę Agrypinę, siostrę Anny 
Witoldowej26 i to on wystąpił w zastępstwie Witolda na zaślubinach w  Moskwie, skąd 
wrócił do Prus, gdzie prawdopodobnie pozostała jego rodzina. Zaślubiny Zofii i Wasyla 
odbyły się 9 stycznia 1391 r.

W  całym powyższym wywodzie starałem się przedstawić powinowatych Witolda 
występujących w  źródłach czternastowiecznych. Jest jeszcze jedna postać, o której 
napomknąłem zaledwie wyżej, postać księcia Wasyla, który schroniwszy się na teren 
państwa krzyżackiego, zamierzał udać się do Czech. Wielki mistrz w  liście z 23 lipca 
1413 r., wystawionym w Papowie Toruńskim prosił króla czeskiego Wacława IV, aby 
raczył przyjąć w  swe służby Wasyla księcia Rusi27. Samo imię księcia i fakt, że 
pochodził z Rusi niewiele nam mówi, lecz w  połączeniu z notatką z rachunków zgorze
leckich, które pod datą 12 sierpnia 1413 r. zanotowały: Herczoge Wytoldes swoger von 
Russin mit den synen wart geert myt wyne unde bire 18 gr.28, możemy się domyślać, 
że był to jeden z najmłodszych synów Światosława smoleńskiego29. To nie przypadek, 
że najpierw najstarszy z synów Światosława, Gleb, udaje się z Witoldem do Prus, 
a następnie jego młodszy brat nazywany jest szwagrem Witolda.

Aby jednak wyczerpać możliwie najwięcej środków dowodowych w  tej sprawie spró
bujemy prześledzić okoliczności drugiej ucieczki Witolda do Prus. Kronika Wiganda 
z Marburga podaje, że Witold przejął schwytanego do niewoli dostojnika krzyżackiego 
Markwarta, któremu przywrócił następnie wolność i zwierzył się mu z planu opano
wania podstępem Wilna30. Było to najpewniej już po napadzie na Wiznę, czyli w drugiej 
połowie 1389 r. Według kronikarza Markwart poinformował o planach Witolda swego 
zwierzchnika wielkiego mistrza, co miało za zadanie przygotować Zakon do nowej 
sytuacji politycznej i do ewentualnego wsparcia Kiejstutowicza. Wigand z Marburga 
nie podał jednak na czym ów podstęp miał polegać.

Z kroniki Muriniusa dowiadujemy się, że Witold rozgłosił, iż chce wydać swą siostrę 
Ryngałłę za Henryka księcia mazowieckiego, której wesele chciałby wyprawić w  Wil
nie. Posławszy 300 wozów ze zwierzyną przykrywającą 450 zbrojnych ludzi, liczył że 
dostaną się oni na zamek i opanują go. Zdradzeni jednak przez jednego z bojarów 
ludzie Witolda zostali wysieczeni31. Historia ta wydaje się wielce prawdopodobna 
z wyjątkiem może wątku o wydaniu Ryngałły za Henryka Siemowitowica, który, jak 
wiemy, zabiegał nadal o godności kościelne i został w  1390 r. biskupem płockim. 
Osobą, którą planował wydać za mąż w  Wilnie, była własna córka Witolda, Zofia. 
Niepodobna wprost sobie wyobrazić, że pertraktacje o rękę Zofii ze strony księcia 
moskiewskiego umknęłyby uwadze kronikarzom pruskim, gdyby te toczyły się na 
terenie państwa krzyżackiego. Musiały być one prowadzone znacznie wcześniej32. 
Przymierze z wielkim księciem moskiewskim i z zakonem krzyżackim zapewniłoby 
Witoldowi utrzymanie się w Wilnie w  przypadku jego opanowania. Wigand z Marburga 
podaje, że to Sudemunt uprzedził dowódcę grodu wileńskiego Korybuta33 (prawdopo

26 Kronika Bychowca, s. 78; J. W o l f f ,  op. cit., s. 95.
27 CEV, nr 555, s. 265.
28 Codex diplomaticus Lusatiae superioris, t. III, Görlitz 1905-1910, Görlitzer Ratsrechnungen, s. 680.
29 J. W o l f f ,  op. cit., s. 461.
30 SRPr., t. II, s. 640.
31 M. M u r i n i u s ,  Kronika mistrzów pruskich, wyd. i oprać. Z. N o w a k ,  Olsztyn 1989, s. 171-172.
32 Kronika Bychowca, s. 68 wspomina o tym w  kontekście wydarzeń z 1386 r. w  następujących słowach: 
A  knjaz’ velikij Vitavt nachodjas’ v Lücke prosvatal svoju doe knjażrui Sojyu za velikogo knjazja Vasilija 
Dmitrevida Moskovskogo. Latopis Nikonowshd, [w:] Polnoe Sobranye Russkich LetopiseJ, t. XI, Moskwa 1965 
[dalej cyt.: PSRL], s. 86 i 90 informuje nas o ucieczce Wasyla Dymitrowicza z Ordy, pod rokiem 1386. Według 
tego latopisu Wasyl zbiegł przez Podole do Mołdawii, a następnie na teren Prus, gdzie przebywał Witold. Jest 
to oczywista pomyłka, bowiem w  1386 r. Witold był już w  swoim księstwie i najpewniej prawdziwsza jest 
informacja Kroniki Bychowca. Latopis Nikonowsłd mówi, że Witold wymusił na Wasylu przyrzczenie małżeń
stwa ze swą córką Zofią i dopiero potem puścił go do Moskwy. W  Moskwie stanął on 19 stycznia 1387 r.
33 SRPr., t. II, s. 640.
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dobnie jednak Koiygiełłę). Po niepowodzeniu fortelu Witold, uprzedzony przez braci, 
zrezygnował z wejścia do Wilna i wróciwszy do Grodna wysłał poselstwo do wielkiego 
mistrza. Według Wiganda wysłał brata swego Iwana oraz księcia Andrzeja34. Jan 
z Reden (Posilge) natomiast wymienia zakładników Witolda, a więc brata Zygmunta, 
nie wymienionego z imienia bratanka i jego żonę oraz ,króla smoleńskiego”35.

Zagadkowi są dla nas dwaj książęta wysłani z Grodna do wielkiego mistrza. W  hi
storiografii przyjęto, że owym bratem Witolda Iwanem był kniaź Holszański, a Andrzeja 
wydawca źródła identyfikował z Olgierdowiczem36. Kniaź Iwan Olgimuntowicz rzeczy
wiście był razem z Witoldem w Prusach i on według Kroniki Bychowca odwoził księż
niczkę Zofię do Moskwy. Po opisaniu wyprawy córki Witolda na teren Wielkiego 
Księstwa Moskiewskiego kronikarz pruski wymienił gdzie rozlokowano zakładników, 
poręczycieli Witolda. Naszą uwagę zwraca fakt, że w  Morągu osadzono kniaziów Iwana 
i Jerzego. Jeśli więc Iwan byłby identyczny z wymienionym przez Wiganda z Marburga 
bratem Witolda, to w Jerzym należałoby widzieć bratanka Witolda, księcia na Nowo
gródku. Jeśli więc Iwan Holszański podróżował do Moskwy, to zakładnikiem osadzo
nym w Morągu musiał być rzeczywiście brat Witolda. Z dokumentu późniejszego 
dowiadujemy się, że w Nowogródku mieli swoje działy bracia Witolda Wojdat i Towci- 
wiłł. Musieli oni umrzeć stosunkowo krótko przed 1401 rokiem, w którym wielki 
książę litewski rozporządził ich majątkiem na rzecz innego swego brata Zygmunta37. 
Dotychczas przyjmowano, że Wojdat zmarł wcześniej niż Kiejstut, uważam jednak, że 
jest bardzo prawdopodobne identyfikowanie brata Witolda kniazia Iwana z Wojdatem 
Kiejstutowiczem. Wówczas byłoby zrozumiałe umieszczenie Iwana i Jerzego jako ojca 
i syna w jednym miejscu. Drugi z posłów Witolda, Andrzej nie może być identyczny 
z Andrzejem Olgierdowiczem, bo ten dostał się do niewoli króla polskiego w  1387 r. 
i przebywał w  Chęcinach do 1394 r. Mógł jednak to być mało znany brat Witolda, 
Andrzej Garbaty, którego przypomniał niedawno T. W a s i l e w s k i 38.

Są to jedynie hipotezy, które z braku innych możliwości badawczych muszą uzupeł
niać ciągłość wydarzeń.

Podsumowując rozważania o stronnikach Witolda w czasie jego drugiego ekskursu 
do Prus dochodzimy do wniosku, że sporą grupę stanowili najbliżsi krewni oraz 
powinowaci Kiejstutowicza. Za tych ostatnich uznajemy Iwana Holszańskiego i Gleba 
Światosławicza smoleńskiego. Nie podążyli z Witoldem inni jego szwagrowie Sudemunt 
i Gleb Dymitrowicz nie widząc sensu w  ciągłych walkach wewnętrznych i narażaniu 
się na konfiskatę posiadanych dóbr.

Musimy teraz rozważyć w jakim czasie małżeństwo Witolda z Anną doszło do sku
tku. W  związku z tym należy zadać pytanie, czy Anna była matką Zofii Witoldówny? 
Dotychczasowa literatura nie dała nam zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie. Pogląd 
H. Łowmiańskiego, uznający córką Anny Zofię wydaną za Wasyla Dymitrowicza księcia 
moskiewskiego39, jest jedynie uzasadnioną hipotezą. Można jednak dowieść źródłowo, 
że Zofia była zrodzona z Anny Witoldowej. Nie dostrzeżono dotychczas źródła 
wzmiankowanego przez A. K o t z e b u e ,  a mianowicie upoważnienia, jakie Anna wy
stawiła dla Konrada Frankenberga oraz trzech innych swych domowników w imieniu 
swoim oraz córki Zofii, księżnej moskiewskiej, w  dniu 17 stycznia 1413 r., aby 
reprezentowali je  w  kwestii ich praw do Żmudzi przed sądem Zygmunta Luksembur
skiego40. W  takim razie Anna była ową żoną Witolda, w której szatach wydostał się 
z miejsca swego uwięzienia w 1382 r. Małżeństwo z córką wielkiego kniazia smoleń

34 Ibidem.
35 SRPr., t. III, s. 162.
36 SRPr., t. II, s. 640, przyp.
37 Vttoldiana, nr 7, s. 12.
38 T. W a s i l e w s k i , Daty urodzin. Jagiełły i Witolda, .Przegląd Wschodni”, 1.1, z. 1, 1991, s. 25 n.
39 H. Ł o w m i a ń s k i ,  op. cit., s. 122.
40 A. K o t z e b u e ,  Preussens ältere Geschichte, Bd. III, Riga 1808, s. 384-385. Dokument ten jest wydany 
drukiem w: Lites ac res gestae inter Polorvos Ordinemque Cructferorum, wyd. II, Poznań 1892, s. 146-147 
(aut ratione illustris Sophie ducisse Mosquensisßlie nostre carissime).
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skiego musiało nastąpić jeszcze w  okresie świetności Kiejstuta. Czy możemy bliżej 
uściślić tę datę? Pewną przesłanką dla określenia momentu zawarcia tego małżeństwa 
może być przypuszczalny wiek córki Witolda w czasie wychodzenia jej za mąż. Zofia 
Witoldówna urodziła swemu mężowa Wasylowd co najmniej ośmioro dzieci, z których 
najpóźniej, bo około 1415 r., urodził się Wasyl II Ślepy. Zważywszy, że płodność kobiet 
obejmowała około 25 lat z ich życia i że zdolność do zawarcia małżeństwa uzyskiwały 
one po osiągnięciu 12 lat życia, za najpóźniejszy z możliwych lat urodzin uznać trzeba 
rok 1378. Datę tę wypadnie nam jednak jeszcze cofnąć w  czasie z dwóch względów. 
Pierwszy z nich to planowane zaślubiny w 1389 r. Drugi powód wiąże się z niewolą, 
w  którą popadł Witold we wrześniu 1377 r. w  czasie wyprawy Ludwdka Węgierskiego 
na Ruś41. Nie wiemy jak długo w  niej przebywał, tak więc Zofia urodziła się 
najpóźniej w początkach 1378 r., zaś dla zawarcia małżeństwa najpóźniejszym jest 
rok 1377. Trudniej określić datę post quem zawarcia małżeństwa Witolda z Anną. 
Najrozsądniejszą granicą po której małżeństwo to mogło być zawarte, jest data 
pierwszej wzmianki o udziale tego Kięjstutowicza w  wy prawdę wojennej, czyli rok 
1368, gdy brał udział w  wyprawie na Moskwę42. W  wyprawde tej uczestniczyły też 
posiłki z księstwa smoleńskiego.

Anna Witoldowa zmarła 31 lipca 1418 r. W  kilka miesięcy później Witold zawarł 
zwdązek małżeński z Julianną. Jan Długosz pisze, że gdy król Władysław Jagiełło 
wracał z Wielony udał się z królową Elżbietą i Witoldem do Grodna, gdzie ten ostatni 
zamierzał w niedzielę przed śwdętą Elżbietą (13 listopada 1918 r.) zawrzeć zwdązek 
małżeński z wdową po Iwanie Karaczewskim, Julianną. Prośby Witolda o udzielenie 
im ślubu spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem biskupa wdleńskiego, Piotra, 
z powodu zbyt bliskiego powdnowactwa zachodzącego pomiędzy tą parą. Anna bowdem, 
poprzednia żona Witolda była rodzoną ciotką Julianny. W  zwdązku z nieoczekiwanym 
oporem ze strony biskupa wdleńskiego sytuację uratował biskup włocławski Jan 
Kropidło, któiy udzielił ślubu wdelkiemu księciu i jego oblubienicy43. Jedno ze źródeł 
pruskich mówd, że poprzedni mąż Julianny przypłacił życiem ten nagły afekt Witolda 
do swej żony44. Czy źródło to powtarzało jedynie krążące plotki i na ile prawdziwe, 
dzisiaj nie rozstrzygniemy. Tak, czy inaczej, Witold musiał poznać swą ostatnią 
małżonkę w krótkim czasie po śmierci Anny (nie wykluczone, że poznał Juliannę na 
jej pogrzebie). Musiała to być osoba młoda i urodziwa, skoro tak wdelce zależało 
wdelkiemu księciu litewskiemu na jej rychłym poślubieniu. W dniu zaślubin, 13 
listopada 1418 r., Piotr Wolfram mianowany nieco wcześniej sekretarzem Witolda 
prosił papieża Marcina V o dyspensę dla zawartego już małżeństwa podając jako 
przyczynę przeszkody kanonicznej trzeci stopień powdnowactwa pomiędzy małżonka
mi45. W zestawdeniu z relacją Długosza jest wdęc tu pewne uściślenie. Anna Witoldowa 
była rodzoną ciotką Julianny, jak podaje Długosz, lecz niejako siostra matki, a raczej 
babki Julianny, co daje trzeci stopień pokrewdeństwa obu wymienionych żon Witolda, 
a idąc dalej, taki sam stopień powdnowactwa między tym ostatnim i Julianną. J. Wolff 
przyjął dosłowmie przekaz Długosza i uznał Juliannę za córkę Iwana Olgimuntowicza 
Holszańskiego. Według T. N a r b u t t a ,  którego informację przejął J. Wolff, Julianna 
umierając w 1448 r. miała 70 lat46, a więc w momencie wyjścia za Witolda miałaby 40 
lat! Jest to wprost nieprawdopodobne, żeby wdelki książę litewski zapłonął tak gorącym 
afektem do kobiety (a raczej matrony) czterdziestoletniej. Nie mamy powodu, by nie

41 J. T ę g o w s k i , O następstwie tronu, s. 130.
42 PSRL, t. 11, s. 10; L. W. C z e r e p n ł n ,  RusskijefeodalnyjearchiwyXTV-XVwieków, cz. 1, Moskwa 1948, 
s. 46; T. W a s i l e w s k i , op. cit., s. 24.
43 Roczniki czyli kromki sławnego Królestwa Polskiego, dzieło czcigodnego Jana Długosza, kanonika 
krakowskiego gorliwego badacza dziejów swego narodu zestawione z największą starannością i dbałością 
o prawdę historyczną, księga XI, Warszawa 1985, s. 91-92.
44 SRPr., t. III, s. 376-377.
45 Codex epistolariis saeculi decimi quinti, t. II, Kraków 1891, nr 91, s. 112-113.
46 J. W o l f f ,  op. cit., s. 96.
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wierzyć współczesnemu źródłu, jakim jest prośba Piotra Wolframa o dyspensę dla 
małżeństwa Witolda i Julianny.

Przyjąć zatem trzeba, że ostatnia żona Witolda była wnuczką Iwana Olgimuntowicza 
Holszańskiego. Kto byl więc ojcem Julianny? Odpowiedzieć na to pytanie nie będzie 
łatwo, zwłaszcza, że nie ma pewności, iż źródła uchwyciły wszystkie dzieci Iwana 
i Agiypiny Holszańskich. Będziemy więc eliminować tych synów tej pary, których 
ojcostwo w  stosunku do Julianny budzi wątpliwości.

Pierwszym, którego moglibyśmy wykluczyć, jest Semen Iwanowicz Holszański, który 
był ojcem innej Julianny wydanej za kniazia Semena Romanowicza Kobryńskiego47. 
Nie można w  stu procentach wykluczyć takiej sytuacji, że nadał on imię Julianna 
dwóm córkom, choć jest to mało prawdopodobne. Drugim, którego możemy wyelimi
nować z naszych rozważań jest Andrzej, ojciec królowej Zofii Holszańskiej. Gdyby 
Julianna była siostrą Zofii, to mielibyśmy z pewnością informację o tym przynajmniej 
w kronice Długosza. O Aleksandrze Iwanowiczu trudno cokolwiek powiedzieć, bowiem 
po roku 1408 zarówno on jak i ewentualne potomstwo nie pojawia się w źródłach. 
Pozostaje nam jeszcze Michał, który przed 1422 r. objął namiestnictwo kijowskie 
i urząd ten sprawował co najmniej do 1433 r. To kryterium protekcji jest jedynym 
czynnikiem, który wskazywałby na Michała Iwanowicza Holszańskiego jako ojca 
Julianny Witoldowej. Księżna ta zmarła jako wdowa w  1448 r. nie urodziwszy 
Witoldowi potomstwa.

O ile pierwsze małżeństwo, z Anną, miało charakter mariażu dynastycznego z per
spektywami współdziałania politycznego Witolda z rodziną żony, o tyle związek z Ju
lianną miał charakter czystego kaprysu wielkiego księcia, bez pobudek politycznych.

47 Ibidem, s. 97.
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Przynależność rodowa Stańczyka z Rudy, Słupska i Gródka

Stańczyk z Rudy był starostą wieluńskim w 1391 roku, prawdopodobnie pełniąc tę 
funkcję z mianowania księcia Władysława Opolczyka1. W  literaturze brak jest 

zgodności co do określenia przynależności rodowej Stańczyka. Część badaczy przypi
suje mu herb Odyniec, inni natomiast twierdzą, że pochodził z rodu Turzynitów2. 
Pojawiła się również teza, że Stańczyka z Rudy należy zaliczyć do rodu Świnków3. 
Przystępując do opracowania monografii rodu Świnków siłą rzeczy nie mogłam przejść 
obojętnie nad zwłaszcza tym ostatnim poglądem. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż 
jak się wydaje rozbieżności istniejące w literaturze przedmiotu wynikają z wykorzysta
nia tylko części istniejących źródeł, w  rezultacie czego uzyskano nie w  pełni zadawa
lający obraz rodowego pochodzenia Stańczyka.

Pierwszym, który w polskiej historiografii zaliczył Stańczyka z Rudy do rodu Świn
ków był bodajże już Bartosz P a p r o c k i .  Powołując się na przekaz Jana Długosza 
podał, że Stańczyk z Rudy herbu Świnka był w 1185 r. starostą wieluńskim i służył 
u księcia wielkopolskiego Władysława4. W sto lat później Szymon O k o l s k i  pisał 
o Stańczyku z Rudy, który występował u księcia Władysława jako Poznaniensis pro
fectus;5. Natomiast Gustaw i Jan Z i e l i ń s c y ,  pierwsi monografrści rodu Świnków 
stwierdzili, że postać Stańczyka z Rudy należy uznać za legendarną i nie zajmowali 
się nim w  swej pracy6. Franciszek P ie  к o s i ń s k i  opisując wizerunek godła rodu 
Świnków podał, że herbu tego używał między innymi Stańczyk z Rudy, starosta 
wieluński w  1396 r. W  przeciwieństwie do B. Paprockiego cytowany badacz oparł się 
o istniejącą u Długosza wzmiankę o Stańczyku z Rudy, umieszczoną pod datą 13967. 
Jak słusznie zauważył współczesny badacz rodu Świnków Tadeusz Ż e b r o w s k i ,  
Długosz pod rokiem 1185 nic o Stańczyku z Rudy staroście wieluńskim nie napisał8. 
Wydaje się, że Paprocki znał zapiskę Długosza z 1396 roku i pomylił się odnosząc ją  
do roku 1185 a zamiast informacji o Władysławie Opolczyku podał dane o Władysła
wie księciu wielkopolskim. T. Żebrowski sądzi, że Okolski podał informacje o Stańczy
ku w oparciu o inną niż Paprocki tradycję. Cytowany historyk przyjął, że Stańczyk 
z Rudy był postacią historyczną i należy go identyfikować ze znaną ze źródeł osobą 
Streska, kasztelana spicimierskiego z lat 1252-1255. Zdaniem tego badacza za iden-

1 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy X III-X V  w. Spisy, oprać. J. B i e n i a k  i A. S z y m c z a k o w a ,  
Wrocław 1985, s. 184, 155.
2 Słownik historyczno-geogrąficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, oprać. R. R o s 1 n , Warszawa 1963,
s. 141-145; К. M o s i n g i e w l c z ,  Ród Gryfów w ziemi sądeckiej do połowy X V  wieku, „Studia Historyczne’’,
t. XXIII, 1980, z. 3, s. 349; Urzędnicy łęczyccy, s. 155, 184.
3 F. S i k o r a ,  Gródek, [w:] Słownik historyczno-geogrąficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, 
cz. 2, z. 1, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o ,  Wrocław 1989, s. 86.; F. S i k o r a ,  Sprawa insygnialna 
1370-1412 a genealogia Rożnów, RH n.s., 1.1 (XII), 1993, s. 51-52.
4 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, wyd. J. K. T u r o w s k i ,  Kraków 1858, s. 396-398.
5 S. O k o l s k i ,  Orbis Polonus, t. III, Kraków 1645, s. 152-154.
6 G. i J. Z i e l i ń s c y ,  Wiadomości o rodzie Świnków, Toruń 1880, s. 17-18.
7 Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich oprać. F. P i e k o s i ń s k i ,  RH, t. II, 1910, s. 76.
8 J. D ł u g o s z ,  Opera omnia, t. XI (ks. V-VIII), wyd. A. P r z e z d z i e c k i  Kraków 1873; T. Ż e b r o w s k i ,  
Pochodzenie i genealogia rodziny Zielińskich herbu Świnka ze Skępego do początku XVII w., „Notatki Płockie”, 
nr 4/109, 1981, s. 16.
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tyfikacją taką przemawia fakt występowania imienia Stresko w  rodzie Świnków po
świadczony w  nazwie części wsi Kaczki-Strzesek9.

Inne stanowisko w sprawie przynależności rodowej Stańczyka zajął Ryszard R o - 
s i n . Wśród właścicieli Rudy położonej w  ziemi wieluńskiej wymienił Stańczyka sta
rostę wieluńskiego herbu Odyniec10. Warto w  tym miejscu dodać, że R. Rosin podał tę 
informację w  oparciu o tą samą wzmiankę Długosza, która była dla F. Piekosińskiego 
podstawą do twierdzenia o pochodzeniu Stańczyka z rodu Świnków.

Stanowisko R. Rosina odrzucił Krzysztof M o s i n g i e w i c z  dowodząc, że Stańczyk 
należał do rodu Turzynitów. Podobnie sądzi ostatnio Alicja S z y m c z a k o w a .  Twier
dzenie K. Mosingiewiczą i A. Szymczakowej poddał z kolei krytyce Franciszek S i k o 
ra ,  którego zdaniem wspomniany Stańczyk pochodził z rodu Świnków, natomiast 
herbu Turzyna używali w  tym czasie sołtysi z Gródka. Problem polega bowiem na tym, 
że w  tym samym mniej więcej czasie występowali w źródłach Stańczyk z Gródka, 
starosta wieluński i Stanisław Gródecki, sołtys z Gródka. Pierwszy z nich był herbu 
Świnka, drugi zaś był herbu Turzyna11.

A  zatem Stańczyk z Rudy, starosta wieluński został zaliczony do rodu Świnków 
przez B. Paprockiego, S. Okolskiego, F. Piekosińskiego, G. i J. Zielińskich (choć ci 
uważali go za postać legendarną), F. Sikorę i T. Żebrowskiego. Natomiast K. Mosingie
wicz i A. Szymczakowa odnosili go do rodu Turzynitów. Z kolei R. Rosin przypisał go 
do rodu Odyńców.

Można zauważyć, że dla F. Piekosińskiego, R. Rosina, F. Sikory i A. Szymczakowej 
podstawą do określenia przynależności rodowej Stańczyka z Rudy była wzmianka 
u Długosza. Natomiast K. Mosingiewicz oparł swoje twierdzenie na zapisce sądowej 
o naganę szlachectwa. Warto więc oba przekazy źródłowe reiz jeszcze przeanalizować.

W  Rocznikach pod rokiem 1396 Długosz przedstawił opis wyprawy wojennej króla 
Władysława Jagiełły do ziemi wieluńskiej pozostającej we władaniu księcia opolskiego 
Władysława. Długosz przedstawił to wydarzenie w  sposób następujący: „W ciągu 
siedmiu dni wszystkie grody i miasto Wieluń z wyjątkiem jednego zamku Bolesławca 
przez poddanie się dostały się w ręce króla i jego wodzów. Starosta wieluński Stańczyk 
z Rudy, szlachcic herbu Świnka mający w  tarczy głowę dzika i rękę, która ją  rozdziera, 
ponieważ po wydaniu miasta przez jakiś czas stawiał opór i kilku ludzi ugodził 
z zamku głazami po jego zdobyciu został skazany na ścięcie mieczem. Ocaliła go łaska 
króla w ostatnim momencie, kiedy kat już podniósł miecz”12. W opisie tym najistot
niejszy dla naszych badań jest zapis określający pochodzenie rodowe Stańczyka: 
Stanczik de Ruda capttaneus Wyelunensis, de genere et domo Porcaria, apri caput manu 
humana...13. Wzmiankę Długosza dotyczącą herbu Stańczyka z Rudy należy odczyty
wać jako opis godła rodu Świnków. W  innym bowiem miejscu kronikarz opisał to godło 
następująco: Świnka (Swinky) que caput apri manu humana retortum14. To proste 
zestawienie dwu przekazów źródłowych, dotychczas w dyskusji nie wykorzystanych, 
wskazuje, że formalnie rację mieli F. Piekosiński i F. Sikora odczytując zapis de domo 
Porcaria jako z rodu Świnków. Natomiast R. Rosin być może po prostu zrozumiał

9 T. Ż e b r o w s k i ,  op. cit., s. 16, 23, przyp. 8 i 9.
10 Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, s. 141-145.
11 K. M o s i n g i e w i c z ,  op. cit., s. 349; Urzędnicy łęczyccy, s. 184; F. S i k o r a ,  Gródek, s. 85-86.
12 J. D 1 u g o s z, Roczniki czyli Kroniki Królestwa Polskiego, ks. XI (1370-1405), Warszawa 1981, s. 281. 
O dacie wyprawy Władysława Jagiełły zob. J . L a b e r s c h e k ,  Wyprawa zbrojna króla Władysława Jagiełły 
na krakowsko-wieluńskie posiadłości księcia Władysława Opolczyka w 1391 r., [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej, t. VI, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o ,  Warszawa 1994, s. 149-161.
13 J. D ł u g o s z ,  Opera omnia, t. XII (ks. IX-X), wyd. A. P r z e z d z i e c k i ,  Kraków 1876, s. 517; Infra dies 
septem omnia castra et civitas Wyelun, praeter unum castrum Bolyslawyecz per Regem aut suos praefectos, 
per deditionem accepta. Stanczik de Ruda capitaneus Wyelunensis, de genere et domo Porcaria, apri caput 
manu humana illud distrahentis deferenti, quoniam civitate dedita, aliquamdiu resistens aliquos ex arce saxis 
offenderat, castro expugnato, gladio percuit iussus, clementia Regis in ipso necis articulo quo carnifex iam 
mucronem vibroverat, incolumitati donatus est
14 Idem, Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu Clenodia Regni Poloniae, wyd. J. M u c z k o w s k i ,  
Kraków 1851, s. 70.
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określenie Porcaria jako Odyniec, tym bardziej, że faktycznie istniał herb nazwany 
Odyniec. B. Paprocki twierdził jednak, że herb ten używany był tylko w  Wielkim 
Księstwie Litewskim, ponadto wedle jego opisu godło Odyniec było zupełnie odmienne 
od wizerunku godła Świnków15.

K. Mosingiewicz pominął wyżej omówiony przekaz Długosza i jak już wspomnieliśmy 
oparł swoje twierdzenie o pochodzeniu Stańczyka z Rudy z rodu Turzynitów na zapis
ce sądowej o naganę szlachectwa16. 4 lutego 1401 r. Jan z Nosaczowic w celu oczy
szczenia się z nagany uczynionej przez Pełkę z Mokrzeska przedstawił sześciu świad
ków. Z herbu ojca św iadczyli Turzyn ici: Stan isław  z Gródka i Święszko 
z Nieznamirowic, z drugiego matczynego klejnotu, Wężyk: Mirosław z Owieczek i jego 
syn Miron, wreszcie ze strony babki ojczystej, z herbu Jastrzębiec Mikołaj Uchacz 
z Woli Adamowej i Mikołaj z Łukowicy17.

W  literaturze przedmiotu zauważono już, że Stańczyk, starosta wieluński, oprócz 
Rudy posiadał położony również w ziemi wieluńskiej Słupsk18. Natomiast w okolicy 
Nowego Sącza, nad Dunajcem miał Gródek i kilka innych wsi. Dziedziczył je po swoim 
wuju Klemensie, którego K. Mosingiewicz wywodził z rodu Gryfów. O owym dziedzi
czeniu informuje dokument z 1390 roku. Rodzeni bracia Stańczyk, Andrzej i Jan 
dziedzice Słupska uczynili nadanie za zbawienie dusz swoich przodków: ojca Andrzeja 
ze Słupska, matki Świętochny, dziadka Michała i jego żony Małgorzaty oraz wuja 
Klemensa, dziedziców Gródka. Bracia zapisali kościołowi w Przedonicy (Starej) kar
czmę nad rzeką Przedonicą i rolę w Posadowej. Zarówno Przedonica jak i Posadowa 
leżały w okolicy Nowego Sącza19.

Stańczyk często występował w  różnych sprawach wspólnie z bratem Andrzejem. 
W zapiskach sądowych określano ich jako braci, dziedziców ze Słupska i Gródka. 
Przykładowo w zapisce z 14 października 1399 r. wystąpili Stańczyk i brat jego An
drzej ze Słupska, natomiast 18 maja 1400 r. Stańczyk z Gródka i brat jego Andrzej 
ustalili termin sądowy przeciwko Prędocie, z Nieprześni. Z kolei w 1403 r. Stanek 
z Rudy i Słupska miał zapłacić 8 grzywien Żegocie z Gnojna i Marcinowi z Trzebnicy20. 
Nie ma wątpliwości, że chodzi tu o naszego Stańczyka. 27 maja 1410 r. Stańczyk 
i Andrzej, bracia rodzeni ze Słupska sprzedali 11 swoich wsi, w tym również Gródek 
za 2000 grzywien Piotrowi z Kurowa21. A  zatem możemy uznać, że do 1410 roku 
Stańczyk „pisał się” z Gródka, Słupska i Rudy.

Stańczyka z Gródka, Słupska i Rudy (1391-1410) można identyfikować ze starostą 
wieluńskim znanym z wzmianki Długosza z 1396 roku (1391). Jak już wcześniej 
wspomnieliśmy K. Mosingiewicz nie dokonał takiej identyfikacji, sądząc, że Stanisław 
z Gródka znany jako Turzynita był tożsamy tylko ze Stańczykiem z Gródka, Słupska 
i Rudy. Zauważyć wypada w tym miejscu, że w wywodach szlacheckich Stanisław 
z Gródka herbu Turzyna pojawił się raz jeszcze a mianowicie 6 maja 1404 r., kiedy Jan, 
syn Tomka z Mokrzeska herbu Turzyna przedstawił sześciu świadków ze swojego rodu 
ojczystego celem oczyszczenia się z nagany szlachectwa. W jego sprawie świadczyli 
Piotr z Łukowicy, Miron i Jan z Druszkowa, Mikołaj z Męcina, Stanisław z Gródka i Ja- 
kusz z Kiczni22. F. Sikora zauważył, że ów Stanisław herbu Turzyna był sołtysem 
z Gródka. Dodajmy, że starosta wieluński z Gródka, Słupska i Rudy występował 
konsekwentnie w  źródłach jako Stańczyk.

15 B. P a p r o c k i ,  op. cit., s. 870; J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. W ar
szawa 1993, brak tu jednak opisu herbu Odyniec.
16 Starodawne praw a polskiego pomniki (cyt. dalej: SPPP], t. II, wyd. Z. He lce l ,  Kraków 1870, nr 731; 
K. M o s i n g i e w i c z ,  op. cit., s. 349.
17 SPPP, t. II, nr 731.
18 F. S i k o r a ,  Gródek, s. 85-86; K. M o s i n g i e w i c z ,  op. cit., s. 349.
19 Kodeks dyplomatyczny Polski, t. III, wyd. J. B a r t o s z e w i c z ,  Warszawa 1858, nr 174; F. S i k o r a ,  
Gródek, s. 85, 86.
20 SPPP, t. VIII, wyd. B. U l a n o w s k i ,  Kraków 1885, nr 300 (63), 334 (20); SPPP, t. II, nr 1062.
21 SPPP, t. II, nr 1250; F. S i k o r a ,  Gródek, s. 85-86.
22 SPPP, t. II, nr 1062.
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A. Szymczakowa znała wzmiankę Długosza dotyczącą obrony Wielunia przez Stań
czyka z Rudy ale mimo to podała, że starosta wieluński pochodził z rodu Turzynitów. 
Sugerowała, że być może jest on tożsamy ze Stanisławem Rudskim występującym 
w 1395 r. jako marszałek dworu Spytka z Melsztyna, zaś w latach 1397-1398 jako 
burgrabia zamku krzepickiego23.

Cytowana wyżej badaczka nie zauważyła, że w zapiskach sądowych krakowskich 
wystąpił w  1416 roku Stanisław Rudsky i niewątpliwie to właśnie jego można identy
fikować z marszałkiem dworu Spytka z Melsztyna. Stanisław zwany Rucki wystąpił 
również na dokumencie Elżbiety, wdowy po Spytku z Melsztyna, z 28 lipca 1403 r., 
w przypisie wydawca dokumentu podał, że Stanisław występował jeszcze w  1415 roku24.

Z kolei Marceli A n t o n i e w i c z  utożsamił Stanisława Rudzkiego, dworzanina i bur- 
grabiego krzepickiego ze Stanisławem Rudzkim z Zagórza i Głębokiego Dołu, a nie jak 
chciała tego A. Szymczakowa ze Stanisławem z Rudy, starostą wieluńskim25. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka faktów, które wskazują na słuszność identyfi
kacji dokonanej przez M. Antoniewicza.

Klemens ze Strzeszkowic oczyścił się z nagany o szlachectwo 10 maja 1414 r. 
przedstawiając sześciu świadków. Wśród nich z klejnotem Piława wystąpił Marcin 
z Dobrzyc i Moskorzewa oraz Stanisław z Rudy26. 16 stycznia 1415 r. Stanisław z Rudy 
herbu Pilawa świadczył w sprawie szlachectwa Swięszka ze Swoszowic27. Z kolei 6 
lutego 1427 r. wystąpił Mikołaj z Rudy klejnotu Pilawa poświadczając szlachectwo 
Jana z Nieznamirowic herbu Turzyna28. W  lipcu 1426 roku Mikołaj dopominał się 
o jakieś dobra u Anny wdowy po Stanisławie Rudskim. Mikołaj nazwał Stanisława 
swoim przodkiem (progenitoris). 2 października 1428 r. Mikołaj Rudski z Zagorza 
obiecuje zapłacić swoim braciom przyrodnim Janowi, Stanisławowi i Piotrowi pewną 
sumę pieniędzy. 3 października 1428 r. Mikołaj Siestrzeniec burgrabia z Będzina 
potwierdził ugodę pomiędzy swoimi siostrzeńcami, synami Stanisława Rudskiego — 
Janem, Stanisławem i Piotrem a ich starszymi przyrodnimi braćmi Marcinem i Miko
łajem29. A  zatem wspomniany Mikołaj był synem Stanisława Rudskiego herbu Pilawa, 
który występował w źródłach jako dworzanin Spytka a także jako burgrabia krzepicki. 
Można w tym miejscu dodać, że siostrą Mikołaja Siestrzeńca była, czego nie zauważył 
M. Antoniewicz, być może Anna wdowa po Stanisławie Rudskim, znana z zapiski 
z lipca 1426 roku30.

Wobec wyżej wskazanych faktów a także wobec ustaleń M. Antoniewicza należy 
odrzucić sugestię A. Szymczakowej, że Stańczyk z Rudy, starosta wieluński był być 
może identyczny ze Stanisławem Rudskim, marszałkiem dworu Spytka.

O tym, że Stańczyk z Gródka, Słupska i Rudy pochodził z rodu Swinków świadczy 
jedynie zapiska Długosza. Pozostaje pytanie skąd Długosz czerpał informacje na temat 
przynależności rodowej Stańczyka.

Nim odpowiemy na to pytanie zauważyć trzeba, iż u schyłku XV wieku występo
wał Stanisław Stańczyk z Rudy, w  latach 1467-1491 pełnił on funkcję kasztelana 
połanieckiego, a autorzy ostatnio wydanego Spisu urzędników małopolskich przy
dali mu także herb Świnka31. Urzędnik ten w  1467 r. był jednym z gwarantów 
dokumentów potwierdzających traktat toruński z 1466 r., jednak jego pieczęć zaginę

23 Urzędnicy łęczyccy, s. 155.
24 SPPP, t. II, nr 1461, 1462; Zbiór dokumentów małopolskich, 1.1, wyd. S. K u r a ś ,  Wroclaw 1960, nr 246, 
przypis 6.
25 M. A n t o n i e w i c z ,  Mikołaj Komicz Siestrzeniec sławny burgrabia będziński, Katowice 1987, s. 44.
26 SPPP, t. II, nr 1346.
27 Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z  lat 1385-1444, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  [w:] .Archiwum 
Komisji Prawniczej”, t. VIII, Kraków 1907, s. 127, nr 643.
28 SPPP, t. II, nr 2125.
29 Ibidem, nr 2110, 2189, 2237.
30 M. A n t o n i e w i c z ,  op. cit., s. 44. Autor ten podał, że Jan, Stanisław i Piotr byli synami nieznanej 
z imienia siostry Siestrzeńca.
31 Urzędnicy małopolscyХП-X V wieku. Spisy, oprać. J. Kur tyka ,  T. N o w a k o w s k i ,  F. S ikora ,  A  S o c h a c 
ka, P. K. W o j  C i e c h o w s k i ,  B. W y r o z u m s k a ,  Wrocław 1990, s. 395.
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ła32. W dokumentach z lat 1482 i 1491 Stanisław występował pod imieniem Stanis
laus alias Stanczek castellanus Polancensis, a także jako Stanislaus Stańczyk de 
Dyakonowo castellanus olim Polanecensi33. W zapisce sądowej z 1509 r. występują 
Katarzyna i Barbara, córki Zofii wdowy po Stanisławie Stańczyku z Rudy, kasztelanie 
połanieckim34.

Być może, że Stanisław Stańczyk z Rudy był wnukiem Stańczyka, starosty wieluń
skiego. Nie wykluczone jednak, że był wnukiem brata Stańczyka Andrzeja, który miał 
syna Stańczyka35. W  każdym razie jest to postać współczesna Długoszowi i może 
kronikarz wiedząc, że Stanisław Stańczyk z Rudy używa herbu Świnka przypisał 
Stańczykowi staroście takie samo pochodzenie rodowe. Jednak brak dziś jest bezpo
średnich dowodów, że Stanisław Stańczyk z Rudy pieczętował się Świnką. Nie można 
wykluczyć, że Długosz czerpał informacje o przynależności rodowej Stańczyka z Rudy 
z innego nieznanego nam źródła. Mogło być również tak, że Długosz wiedząc ze źródeł 
o występującym w latach 1390-1410 Stańczyku z Gródka, Słupska i Rudy przypisał 
mu funkcję starosty wieluńskiego i pochodzenie z rodu Świnków.

Wydaje się, że przy obecnym stanie badań kwestię przynależności rodowej Stańczy
ka z Gródka, Słupska i Rudy należy uznać za otwartą, gdyż poza Długoszem nie mamy 
informacji na ten temat. Można jedynie wykluczyć przynależność Stańczyka do 
Turzynitów, a również można odrzucić tezę używania przez niego herbu Odyniec. 
Biorąc pod uwagę fakt, że Stańczyk pozostawał na służbie u Władysława księcia 
opolskiego nie można wykluczyć, iż przodek starosty lub on sam przybył ze Śląska do 
Małopolski i ziemi wieluńskiej. Może właśnie na Śląsku szukać należy rodu z którego 
pochodził Stańczyk.

32 M. G r z e g o r z ,  Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 
1970, s. 130, 214.
33 Akta grodzkie i ziemskie... z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, t. XIX, Lwów 1906, nr 928, 
2202, 2290.
34 Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. IV, cz. I, wyd. T. W i e r z b o w s k i ,  Warszawa 1910, nr 731.

Słownik historyczno-geogrąficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, s. 141-145.35
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Sobiesław Szybkowski

Cielepała — herb Mikołaja Cebulki z Czechowa. 
Przyczynek do historii mało znanego 
średniowiecznego herbu rycerskiego

W  niniejszym artykule spróbujemy rozstrzygnąć wiele niejasności dotyczących 
mało znanego średniowiecznego herbu polskiego, jakim bez wątpienia jest herb 

Cielepała. Poruszane poniżej problemy wyłoniły się w związku z szerzej zakrojonymi 
badaniami nad życiem i działalnością Mikołaja Cebulki z Czechowa1.

Mikołaj Cebulka, notowany w  źródłach od 1407 r.2 jako sekretarz i doradca wiel
kiego księcia Witolda, był również ruchliwym dyplomatą, występującym w wielu 
misjach związanych z polityką zagraniczną swego chlebodawcy. Szlaki jego licznych 
wędrówek wiodły niejednokrotnie przez Malbork (1409)3, Pragę (1410)4, Wrocław 
(1420)5. Uczestniczył w  związanej z pierwszą fazą procesu budzińskiego (1412) misji 
Benedykta z Makiy (1413)6. Źródła potwierdzają również obecność Mikołaja na 
soborze w Konstancji w roku 14157. Po śmierci Witolda opuścił Litwę i osiadł w północ
no-wschodniej Małopolsce w  swoich posiadłościach: Czechowie8, Snopkowie9, Łub
kach10 na Lubelszczyźnie oraz Białce11 w ziemi łukowskiej. Sprawował także, otrzymaną 
jeszcze w  trakcie służby u wielkiego księcia, godność pisarza ziemskiego lubelskiego12. 
Zmarł przed 22 marca 1456 r.13

Działalność Mikołaja z Czechowa u boku Witolda znalazła częściowe odzwierciedle
nie w Rocznikach Jana Długosza. Kronikarz podał także informację, że Mikołaj Cebul-

1 Artykuł stanowi część obszerniejszej rozprawy zajmującej się Mikołajem Cebulką również w  aspekcie 
genealogicznym, jego działalnością w  kancelarii i w  służbie dyplomatycznej wielkiego księcia Witolda.
2 Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1398-1430, wyd. J . O c h m a ń s k i ,  Poznań 
1986, nr 19.
3 Wyjątki z  ksiąg wydatków podskarbiego Zakonu, [w: ] Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae [cyt. 
dalej: CEV], wyd. A. P r o c h a s k a ,  Kraków 1882, s. 973 i nr 396, 397.
4 Joannis Dlugossi seu Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libriXII, wyd. A. P r z e z d z i e c k i ,  
t. IV, Kraków 1877, s. 2; Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. VII, przeł. 
J. M r u k ó w n a ,  Warszawa 1985, s. 281.
5 Jan D ł u g o s z ,  Historiae, t. IV, s. 247, 252-254, 256; idem, Roczniku t. VII, s. 123, 129-130, 133-134; 
CEV, nr 861, 869.
6 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. II, wyd. I. Z a k r z e w s k i ,  Poznań 1892, 
s. 116, 123, 127, 147, 149, 151-152, 306-307.
7 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. I, wyd. J. F i j a ł e k ,  W. S e m k o w i c z ,  Kraków 
1948, nr 65, 66.
8 Zbiór dokumentów małopolskich [cyt. dalej: ZDMłp.J, t. V, wyd. I. S u ł k o w s k a - K u r a ś  i S. K u r a ś ,  
t. V, nr 1368; t. VIII, nr 2513, Wrocław 1970-1975; Inscriptiones clenodiales exlibris iudicialibuspalatinatus 
Cracoviensis, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki [cyt. dalej: SPPP], t. VII, cz. 2, wyd. B. U l a n o w s k i ,  
Kraków 1885, nr 1615; Vitoldiana, nr 8, 37, 120; Słownik historyczno-geograflczny województwa lubelskie
go w  średniowieczu, opr. S. K u r a ś ,  [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983, s. 57-58.
9 Słownik, s. 216-217.
10 Ibidem, s. 139-140.
11 ZDMłp., t. V, nr 1368, 1383, t. VI, nr 1752; Słownik, s. 29.
12 ZDMłp., t. V, nr 588, t. VIII, nr 2513; Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. IV, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  
Kraków 1905, nr 1382; Urzędnicy małopolscy X I I -X V w . Spisy, oprać. J. K u r t y k a ,  T. N o w a k o w s k i ,  
F. S i k o r a ,  A. S o c h a c k a ,  P. K. W o j c i e c h o w s k i ,  B. W y r o z u m s k a ,  Wrocław-Warszawa-Kraków  
1990, s. 142.
13 Urzędnicy, s. 142.
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ka pochodził ,z domu Cielepelie, noszącego w  tarczy pień drzewa”14, która to wzmianka 
powinna rozwiewać wszelkie wątpliwości związane z jego herbem. Jednakże do chwili 
obecnej zagadką pozostaje przebieg procesu, w  trakcie którego Długoszowy herb 
Mikołaja — „Cielepelie” — przeistoczył się w  Ostrzew w  dziele Kaspra Niesieckiego15. Błąd 
zaś osiemnastowiecznego heraldyka był powielany przez jego następców aż po schyłek 
XIX w. Dopiero Antoni M a ł e c k i 16 i Franciszek P i e k o s i ń s k i 17 dostrzegli istnienie 
podobnego, lecz różnego od Ostrzewia herbu Cielepała. Wyniki badań tych historyków 
wykorzystał z kolei Karol P i o t r o w i c z 18 trafnie rozwiązując herb sekretarza Witolda, 
zgodnie z informacją zawartą w  dziele Jana Długosza, jako Cielepała. Mamy nadzieję, 
że poniższe ustalenia rozwieją liczne wątpliwości narosłe wokół tego słabo poznanego 
średniowiecznego herbu rycerskiego.

Nazwa tego herbu występowała w  XV i XVI w. w następującej postaci: „Celepali” 
(1406)19, „Czelepoli” (1412)20, „Czyelepali” (1433)21, „Cielepelie” (Długosz)22, „Czelapa- 
la” (1504)23, „Czyelepala” (1512)24, „Czelepole” (1518)25. Lektura źródeł sugeruje przy 
tym, że powyższe nazwy odnoszą się wyłącznie do godła herbowego. Tak w 1406 r. 
mamy do czynienia z „clenotem Celepali”26, w  1412 r. z clenodium Czelepoli27. Podo
bnie w 1433 r. występują Grzegorz z Chlebowa i Ziemięta z Ziemięcina de clenodio 
Czyelepali28. Zapiski szesnastowieczne używają określeń: de armis Czyelepala29 30 bądź 
de armis Czelepoli0. Jedynie u Jana Długosza, spotykamy się ze stwierdzeniem, że 
Mikołaj Cebulka wywodził się „z domu Cielepelie”31, co może sugerować, że wielki dziejo- 
pis uważał owo „Cielepelie” za nazwę rodu (nomen genealogiae), która wcale nie 
musiała być tożsama nie tylko z zawołaniem (proclamaiio), lecz również z godłem 
herbowym (jak na przykład u Lisów i Jastrzębców32). Nie jest obecnie jeszcze możliwe 
jednoznaczne rozstrzygnęcie, czy Cielepała jest wyłącznie nazwą godła herbowego, czy 
może nazwą rodu, która przeszła na klejnot (wizualnie herb Cielepała można zinter
pretować jako Ostrzew; o czym niżej), przy czym nie sposób też wykluczyć zależności 
odwrotnej. Jesteśmy jednak skłonni przychylić się do opinii, że Cielepała jest nazwą 
herbu, na co zdają się wskazywać źródła. Nie można także z całą pewnością odrzucić 
hipotezy o przyjęciu za nazwę rodu i herbu zawołania (proclamatio). To ostatnie jest 
jednak nieweryfikowalne wobec braku przekazów źródłowych dotyczących zawołania, 
jakim posługiwali się posiadacze clenodium Czyelepali

Należy również rozstrzygnąć problem współczesnej polskiej formy nazwy średnio
wiecznego herbu. Przekazy źródłowe wskazują, iż najwcześniejszą formą była forma 
liczby mnogiej Cielepały, gdyż piętnastowieczne: „Celepali”, „Czelepoli”, „Czyelepali”

14 Jan D ł u g o s z ,  Historiae, t. IV, s. 384; idem, Roczniki, t. VII, s. 281.
15 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z ,  t. III, Lipsk 1839, s. 1-2; t. VI, Lipsk 1841, 
s. 538; t. VII, Lipsk 1841, s. 206-207.
16 A. M a ł e c k i ,  Studia heraldyczne, 1.1, Lwów 1890, s. 100.
17 F. P i e k o s i ń s k i ,  Herold polski czyli przewodnik heraldyczny polski, 1.1, [w:] eiusdem, Studia, rozprawy 
i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, Kraków 1899, s. 91.
18 K. P i o t r o w i c z ,  Cebulka (Czebulka, Cybulka) Mikołaj, PSB, t. III, Kraków 1938, s. 212-213.
19 Księga ziemska kaliska [cyt. dalej: KZK], wyd. T. J u r e k ,  Poznań 1991, nr 1672.
20 SPPP, t. VII, cz. 2, nr 1369.
21 Kodeks dyplomatyczny Polski, [cyt. dalej: KDPol.], t. II, cz. II, wyd. L. R z y s z c z e w s k i ,  A. M u c z k o w -  
ski,  Warszawa 1847, nr 576.
22 Por. przyp. 14.
23 Wywody szlachectwa w  PolsceX IV -X VII w., wyd. W. S e m k o w i c z ,  RH, t. III, 1911/1912, nr 149.
24 Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. U l a n o w s k i ,  AKH, t. III, Kraków 1886, nr 246.
25 Ibidem, nr 276.
26 KZK, nr 1672.
27 SPPP, t. VII, cz. 2, nr 1369.
28 KDPol., t. II, cz. II, nr 576.
29 Materiały, nr 246.
30 Ibidem, nr 276.
31 Por. przyp. 14.
32 J. B i e n i a k ,  Heraldyka polska przed Długoszem, [w:] Sztuka i ideologiaXV w., pod red. P. S k u b i 
s z e w s k i e g o ,  Warszawa 1978, s. 172.
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wydają się być latynizacją mianownika liczby mnogiej w rodzaju męskim. Formę liczby 
pojedynczej: „Czelapala”, „Czyelepala” spotykamy dopiero w  XVI w. Powyższa niejed
nolitość nazewnictwa pochodzącego z przekazów źródłowych wpłynęła na dziewiętna
stowieczną i współczesną literaturę przedmiotu oraz inne, najczęściej nienaukowe, 
publikacje heraldyczne. A. Małecki opowiedział się za — jak mu się wydawało logicznie 
wypływającą z zapisek źródłowych — formą liczby mnogiej: Cielepały33, podobnie 
Juliusz O s t r o w s k i 34, Wiktor W  i 11 у g 35, oraz obecnie Janusz B i e n i a k 36i Tomasz 
J u r e k 37. Natomiast F. P i e k o s i ń s k i 38 przychylił się do stosowania formy liczby 
pojedynczej: Cielepała. Opowiedzieli się za nią również K. P i o t r o w i c z 39, Marceli 
K o s m a n 40 (obaj w wersji Ciałapała) oraz Błażej Ś l i w i ń s k i 41 i Jan W r o n i s z e w -  
s k i 42. Decydujemy się podzielić pogląd tych ostatnich, opowiadając się za stosowa
niem formy liczby pojedynczej na określenie herbu Mikołaja z Czechowa. Na taki 
wybór wpłynęły dodatkowo wyniki badań J. Bieniaka. Badacz ów, uważając słusznie 
pierwszą połowę XV w. za apogeum heraldycznej wspólnoty rycerskiej w Polsce, 
doszedł do wniosku, że występowanie nazwy rodu, często pochodzącej od nazwy godła 
herbowego, w  liczbie mnogiej jest determinowane potrzebą podkreślenia wspólnoty 
danej zbiorowości, w tym wypadku rodu rycerskiego43. Zatem użycie w  piętnasto- 
wiecznych źródłach liczby mnogiej de clenodio — „Celepali”, — „Czelepoli”, — „Czyele- 
pali” mogło mieć na celu nie przekonanie o tym, że nazwa herbu występuje w  liczbie 
mnogiej, lecz zaakcentowanie wspólnoty heraldycznej osób tam występujących. Na 
funkcjonowanie jedynie liczby mnogiej w  piętnastowiecznych przekazach wpłynął 
również, niewątpliwie powiązany z poprzednim, fakt wyłącznie zbiorowego występowa
nia w nielicznych zachowanych dokumentach osób posługujących się herbem Ciele
pała. Nie znamy dotychczas żadnego piętnastowiecznego źródła poza Rocznikami 
Długosza, w którym pojawiałby się pojedynczy przedstawiciel tego rodu wraz z przy
pisaniem go do herbu. Pojedyncze wystąpienia znane są natomiast z XVI w. Nic zatem 
dziwnego, że w  wieku tym, w  którym poczucie wspólnoty heraldycznej znacznie osła
bło, pojawiła się gramatycznie właściwa forma nazwy herbu w  liczbie pojedynczej: 
„Czelapala”, „Czyelepala”, z której logicznie powinna wypływać obecna forma: Ciele
pała. Zatem w'niniejszym artykule konsekwentne zastosowanie na określenie herbu 
znajdzie forma liczby pojedynczej.

W  kwestii nazewnictwa osób posługujących się tym samym herbem przyjmujemy 
rozwiązanie B. Śliwińskiego i J. Wroniszewskiego44, którzy w  swych opracowaniach 
zastosowali współczesną formę nazwy rodu: Cielepałowie, odżegnując się od stosowa
nia archaicznej, być może właściwej dla piętnastego wieku, formy: Cielepały.

Przekaz Długosza powinien rozstrzygać problem wyglądu herbu Cielepała. Jednakże 
wobec źródłowej niejednoznaczności w  jego opisach historyk powinien żądać dodatko
wego potwierdzenia. Można bowiem sądzić, że osoba należąca do ówczesnych elit 
kulturalnych, z pewnością wykształcona i obyta, sekretarz i doradca Witolda, pisarz

33 A. M a łe c k i,  op. cit., s. 100.
34 J. O s t r o w s k i ,  Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897,1.1, s. 78, t. II, s. 45.
35 W. W it ty g , Nieznana szlachta polska i je j  herby, Kraków 1908, s. 238.
36 J. B ie n ia k , op. cit., s. 187.
37 KZK, indeks, s. 261.
38 F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 91.
39 K. P i o t r o w i c z ,  op. cit., s. 212.
40 M. K o s m a n ,  Kancelaria wielkiego księcia Witolda, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, 1969, s. 106.
41 B. Ś l i w i ń s k i ,  Pogranicze kujawsko-pomorskie w  ХП -ХШ  w., Warszawa-Poznań 1989, s. 49-50.
42 J . W r o n i s z e w s k i ,  Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w  To
runiu”, r. 85, z. 2, 1992, s. 45.
43 We wczesnych przekazach liczba mnoga nawet przeważa, na przykład: de clenodio Bipenum, Topory, de  
clenodio Grtffow, de clenodio Wanszicow, de cleynodyo et contu dicti Czyolkowie, et alios duos Czolcow, 
vitulum tn clipeo deferentes, por. J. B i e n i a k ,  op. cit., s. 172; Zapiskisądowe województwa sandomierskie
go z lo t  1 395-1444, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  AKP, t. VIII, cz. 1, Kraków 1909, powyższe rody miały przecież 
pojedynczy element w  herbie: jeden topór, jednego gryfa, jednego ciołka.
44 Por. przyp. 41, 42.
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ziemski lubelski, posiadała swoją własną pieczęć. Wskazuje na to istnienie dokumentu 
spisanego „własnoręcznie” przez Mikołaja „w jego dworze w  Czechowie”, a dotyczącego 
jego spraw prywatnych. Niestety to cenne źródło, powstałe w  1430 r., znane jest obecnie 
ze znacznie zmienionego i skróconego odpisu z początku XVI w. znajdującego się w „Łu
kowskiej księdze podkomorskiej” i nie opisującego wyglądu pieczęci45. Jednakże nawet 
z tak zubożonej postaci pierwotnego źródła możemy się dowiedzieć, że „starożytny” 
oryginał posiadał „znak i pieczęć wspomnianego zmarłego szlachcia Mikołaja Cebulki”. 
Istniała zatem pieczęć ze .znakiem” Mikołaja. Jedynie z owej pieczęci moglibyśmy 
dowiedzieć się z całą pewnością jak wyglądał herb jej użytkownika.

Osiem lat późniejszy ma być inny egzemplarz pieczęci Mikołaja Czechowskiego, 
o którym wspomina Jan Zamoyski w  swych Notatach heraldycznych. Sławny hetman, 
lecz mniej szczęśliwy heraldyk uznał, że pieczęć owego Czechowskiego przedstawia 
herb Lis46. Jednakże wykonany przezeń przerys przedstawia trzy strzały wychodzące 
z jednego punktu w  środku tarczy, dwie z nich skierowane ku górnym rogom tarcay, 
jedna ku dołowi. Nie przypomina to herbu Lis, który w  pierwszej połowie XV w. 
wyobrażano jako podwójny krzyż zwieńczony grotem strzały, co tworzy wizerunek 
zupełnie niepodobny do szkicu wykonanego przez Zamoyskiego. Wiemy wprawdzie, że 
Mikołaj Cebulka używał w końcu lat dwudziestych XV w. przydomka Czechowski od 
posiadanej przezeń wsi Czechów pod Lublinem47, ale niewielkie jest prawdopodobień
stwo jego identyfikacji z Mikołajem Czechowskim z dzieła hetmana Zamoyskiego. 
Temu Mikołajowi nie przydano bowiem charakterystycznego przydomka używanego 
przez sekretarza Witolda, zawsze i niezależnie od tego czy obok występował drugi, 
odmiejscowy: Czechowski48. Ów Czechowski występujący w 1438 r. nie miał — jak 
można przypuszczać — nic wspólnego z Cebulkami herbu Cielepała. Osoby posługujące 
się przydomkiem Czechowski, a najwyraźniej nie powiązane z Mikołajem Cebulką, są 
bowiem notowane w Małopolsce pierwszej połowy XV w.49 Naturalnie hetman Zamoy
ski mógł pominąć „plebejski”, jak mu się u schyłku XVI w. wydawało, przydomek 
Cebulka, pozostawiając jedynie „szlachecki” podług ówczesnego mniemania przydo
mek Czechowski. Mógł wreszcie nie zauważyć bądź nie odczytać tego pierwszego. Jest 
to jednak mało prawdopodobne. Szanse identyfikacji zmniejsza również do minimum 
fakt, że rysunek herbu w dziele hetmana nawet w ogólnym zarysie nie przypomina 
herbu Cielepała (chyba, że pieczęć byłaby bardzo zniszczona, ale i to nie przekonuje).

Pozostaje nam wobec tego prześledzenie, jak na przestrzeni dwóch stuleci wyglądały 
przedstawienia herbu Cielepała na pieczęciach rodowców Mikołaja z Czechowa, bądź 
jak opisywano ten herb w odnośnych źródłach. Najstarsza interesująca nas wzmianka 
(1406), w  której Mikołaj z Broniszewic, kanonik włocławski i pleban kościelecki, An
drzej ze Skoraszewic, obaj herbu Cielepała, oraz Sieciech i Dzierżek z Taczanowa 
herbu Oksza wraz z Andrzejem i Aleksandrem z Żakowic herbu Korab zaświadczają, 
iż Maciej z Oracewicz jest rycerzem herbu Cielepała, przynosi tylko jego nazwę. 
Polskojęzyczna rota przysięgi brzmi: „[Yako t]ho vem ysze Macek yest nasz brat [y 
nasze] crzwe у naszego clenota Celepali”50. Najwcześniejsze wizualne przedstawienie 
herbu pochodzi z 1409 r. Znajduje się ono na pieczęci Tomisława z Gogolina na 
Kujawach inowrocławskich51. Autopsja pozwala na stwierdzenie, że dobrze zachowana 
pieczęć, przywieszona na pergaminowym pasku u równie dobrze zachowanego doku
mentu, z całą pewnością nosi wizerunek pnia drzewa z trzema nieforemnymi sękami. 
Z całą pewnością należy również stwierdzić, że żadnych innych elementów tam nie ma.

45 ZDMłp., t. V, nr 1383.
46 Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Iw:] eiusdem, Studia, t. VII, 
Kraków 1907, s. 66.
47 Vitoldiana, nr 8, 37, 120.
48 Ibidem.
49 Zapiski sandomierskie, nr 18, 26, 645.
50 KZK, nr 1672.
51 ADiec. we Włocławku, dok. perg. nr 220.
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Mimo rzucającej się w  oczy niestaranności z jaką średniowieczny rytownik wykonał 
tłok pieczęci (wizerunek herbu jest bardzo niewyraźny, podobnie litery, co nie wydaje 
się być wynikiem działania czasu wobec znacznej głębokości miseczki pieczętnej 
i ogólnie dobrego stanu całości) można zauważyć, iż rzemieślnik starał się nadać 
przedstawieniu pnia pewne piętno nieforemnej pierwotności, która jest cechą charak
terystyczną ściętego, ledwie ociosanego pnia drzewa.

Kolejny raz z pieczęciami Cielepałów mamy do czynienia w  1433 r. W  tym bowiem 
roku pod przysięgą stanów brzesko-kujawskich przywiesili swe pieczęcie Grzegorz 
z Chlebowa i Ziemięta z Ziemięcina, wyraźnie nazwani w  tekście źródła Cielepałami52. 
Niestety nie zachowane do czasów nam współczesnych pieczęcie obu rodowców 
Mikołaja Cebulki, figurujące w dokonanym przez wydawców opisie pieczęci, zostały 
przez nich określone jako .jcałkowicie zatarte”53. Dodatkowo wydawcy robiąc zastrze
żenia co do późniejszych zmian nazewnictwa herbów występujących w  tekście, rozwią
zali herb Cielepała jako Ostrzew, sugerując się niewątpliwie, wydanym już częściowo 
w okresie przygotowywania pierwszych tomów Kodeksu dyplomatycznego Polski, Her
barzem Kaspra Niesieckiego. Dodajmy, że z obecnego rozpoznania źródeł wynika, iż 
ostrzew to występujące wyłącznie w  zapiskach heraldycznych określenie „pnia drzewa 
z długimi wystającymi sękami”54. Koreluje to z opisem herbu Mikołaja Cebulki prze
kazanym nam przez Jana Długosza, którym miał być właśnie „pień drzewa”55.

Następne opisy herbu Cielepała pochodzą z XVI w. W  1504 r. komisarze królewscy 
potwierdzili dokumentem wystawionym w Poznaniu szlachectwo Mikołajowi Kambla- 
nowi na podstawie przeprowadzonego wywodu. Fakt ten został dodatkowo potwierdzo
ny rok później przez króla Aleksandra Jagiellończyka. Herb babki ojczystej wspomnia
nego Mikołaja źródło nazywa Cielepałą i opisuje jako ścięty pień alias doda Szucha 
z dwoma sękami alias Szakf6. Wymowa tego opisu jest jednoznaczna. Ważny w tym 
przekazie jest fakt uzupełnienia opisu łacińskiego polskimi synonimami. Można zatem 
z całą pewnością stwierdzić, iż wielkopolscy współcześni z początku wieku szesnaste
go wyobrażali sobie herb Cielepała jako ścięty pień drzewa z dwoma sękami położony
mi prawdopodobnie po przeciwległych stronach pnia.

W  1512 r. jako herb Cielepała został określony także herb ojczysty Bernarda Wa- 
powskiego, przy czym opis ten jako jedyny mówi o pniach a nie o pniu57. Niejasności 
nie kończą się jednak tylko na tym. Wywodząca się z Wapowców i Radochońców 
w ziemi przemyskiej rodzina Wapowskich pieczętowała się według Niesieckiego her
bem Nieczuja, który w  tarczy niósł ostrzew zwieńczony krzyżem58. Trzeba przy tym 
podkreślić, że opisu herbu Wapowskich w 1512 r. dokonano na północy Polski, 
bowiem przytoczona zapiska pochodzi z poznańskich akt kapitulnych, w  poczet której 
to kapituły sławny humanista Bernard Wapowski w  tymże roku został przyjęty. 
Mogłoby to sugerować, że istniało zróżnicowanie terytorialne w  nazewnictwie herbu 
noszącego w tarczy pień drzewa (tak niewielki element jak krzyż wieńczący pień 
w przypadku herbu Nieczuja mógł zwykłym obserwatorom po prostu umykać). Być 
może na Kujawach i w  Wielkopolsce herb taki kojarzono z Cielepałą, a w  Małopolsce 
i na Rusi z Nieczują. W  przypadku Bernarda Wapowskiego opisujący jego herb, a nie
wprawny w  heraldyce Wielkopolanin, nazwał go Cielepałą, odwrotny natomiast proces 
mógł zajść w  Małopolsce w  stosunku do herbu Mikołaja Cebulki, o czym niżej.

52 KDPol., t. II, cz. II, nr 576.
53 Ibidem.
54 Słownik staropolski, t. V, z. 9, oprać. S. U r b a ń c z y k  i inni, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 673, 675.
55 Por. przyp. 14.
56 Wywody, nr 149: post matrem patris sui, avam videlicet suam Czelapala, que gerit trucum (s) siccumaUas 
Cloda Szucha cum duobus nodis alias SzakL
57 Materiały, nr 241: de armis truncorum alias vocantur Czyelepala.
58 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz, t. IX, Lipsk 1842, s. 226-227; J. S z u j s k i ,  Bernard Wapowski i jego kronika, 
[w:] Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec kantora katedry krakowskiej część ostatnia, wyd. idem, 
Scriptores rerum polonicarum, t. II, Kraków 1874, s. VI nn.
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Pochodząca z tego samego źródła, lecz sześć lat późniejsza zapiska informuje nas 
o herbie kanonika Kaspra Żegrowskiego. Herb ten nazwany Cielepałą miał przedsta
wiać trzy liście szczawiu na pniu drzewa: tria folia  lapacy in stipite?9.

Trzeba podkreślić, że w tej zapisce na określenie pnia drzewa użyto łacińskiego 
słowa stipes w  przeciwieństwie do truncus stosowanego częściej w  przekazach 
źródłowych dotyczących herbu Cielepała. Nie oznacza to oczywiście, że szesnasto- 
wieczny autor zapiski widział w  herbie Żegrowskiego jakiś inny element niż pień. 
Łacińskie bowiem słowa, truncus i stipes są w zasadzie synonimami, skoro truncus 
tłumaczy się na język polski jako: pień, kłodę, kloc a stipes odpowiednio: pień 
drzewa, słup, drzewo, kloc59 60. Być może autor zapiski poprzez użycie określenia 
stipes chciał zaznaczyć, iż chodzi tu o drzewo żywe, z którego wyrastają trzy liście 
szczawiu, ponieważ jedno z łacińskich znaczeń tego słowa opisuje właśnie drzewo61. 
Stąd można wnosić, iż skryba uznał za niewłaściwe użycie w  tym miejscu słowa 
truncus, które w języku łacińskim oznacza przedmiot martwy62. Liście nie wyrastają 
przecież z suchego kloca. Proste wydaje się również wyjaśnienie skąd w przekazie 
wzięły się liście szczawiu. Otóż, można sądzić, że w  ciągu piętnastego wieku nastąpił 
proces, w wyniku którego trzy pierwotne sęki przekształciły się w  o wiele lepiej 
przedstawiające się wizualnie liście szczawiu. Przy czym ta transformacja dotyczyłaby 
raczej herbu tylko jednej gałęzi rodu Cielepałów. Nie można oczywiście wykluczyć, że 
autorem tej odmiany był pisarz sporządzający zapiskę, który herb Cielepała mógł 
znać jedynie z niewyraźnych wizerunków.

Kierując się opisem z 1518 r. F. Piekosiński błędnie zinterpretował łacińskie okre
ślenie stipes pisząc, iż herb Cielepała to „trzy liście szczawiowe na szypułce”63. 
Podobnie J. Ostrowski sugerując się tym samym źródłem zamieścił w  swoim 
herbarzu zupełnie mijające się z prawdą przedstawienie wizualne tego herbu. 
Zamieszczona w tej publikacji ilustracja pokazuje nam herb Cielepała jako trzy 
liście szczawiu wyrastające z jednej cienkiej łodygi: jeden skierowany ku górze na 
łodydze centralnej, dwa nieco niżej wyrastające z odgałęzień łodygi głównej64. 
Wizerunek ten nie tylko nie znajduje potwierdzenia w  opisach źródłowych, lecz 
kłóci się także z rzeczywistością botaniczną65.

W. Wittyg odnalazł kolejny, ostatni już ważny dla nas, wizerunek herbu Cielepała, 
który być może pochodził z pieczęci bądź z odcisku sygnetu herbowego Stanisława 
Perdoła, opłacającego w 1576 r., w  trakcie służby u chorążego krakowskiego Ścibora 
Chełmskiego, pobór ze wsi Bolesław w  powiecie proszowskim66. Nie można mieć 
obecnie pewności, czy jednak mimo wszystko Wittyg nie dokonał nadinterpretacji 
źródła. Nie wiemy bowiem, czy w  istniejącym jeszcze w  1908 r. dokumencie herb 
Stanisława Perdoła został określony słownie jako Cielepała, czy też Wittyg dokonał 
interpretacji wyłącznie na podstawie hipotetycznej pieczęci czy odcisku sygnetu. O ile 
istniał tylko wizerunek herbu, to nie można być przekonanym, że był to istotnie 
herb Cielepała. Zamieszczona przez Wittyga ilustracja przedstawia pień drzewa 
z trzema długimi sękami, co wziąwszy pod uwagę wiek źródła można równie dobrze 
zinterpretować jako herb Nieczuja czy też Cielechy, oba bowiem przedstawiają 
w tarczy pień drzewa — ostrzew — zwieńczony krzyżem, który to element mógł ujść 
uwagi badacza bądź nie zachować się. Jeśli zaś nazwa herbu została wymieniona 
w tekście źródła, to wizerunek w  publikacji Wittyga traci dla nas jakiekolwiek

59 Materiały, nr 276: de armis ex patre nobili Ioharme Zegrowsky tria folia lapacy in stipite deferentem alias 
Czelepole.
60 A. J o u g a n ,  Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 644, 701.
61 Ibidem, s. 644.
62 Ibidem, s. 701.
63 F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 91.
64 J. O s t r o w s k i ,  op. cit., 1.1, s. 78.
65 Nawet wówczas gdy szczaw rośnie w  łodygę, to na jej szczycie zawsze znajduje się kwiat a nie liść.
66 W. W  i 11 у g, op. cit., s. 238 z powołaniem na dokument z Akt byłej Komisji Skarbowej, ks. p. 35, fol. 242".
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znaczenie, gdyż jest wówczas wytworem wyobraźni autora skonfrontowanym być 
może z innymi publikacjami heraldycznymi.

Powyższy przegląd wizerunków bądź opisów herbu Cielepała skłania do wyciągnięcia 
pewnych wniosków. Wspólnym elementem co najmniej od 1409 r. po schyłek XVI w. 
jest występowanie pnia drzewa jako centralnego elementu herbu. W  większości opisów 
i na jedynym zachowanym wizerunku występują sęki a nie liście szczawiu. Tylko 
w jednym wypadku mamy do czynienia z pniami nie zaś z pniem. Nie psuje to jednak 
klarownego obrazu całości, gdyż opis ów z pewnością błędny co do osoby, nie zasługuje 
również na zaufanie jeśli chodzi o herb. Na różnice w  przedstawianiu mniej istotnych 
elementów tarczy herbowej: sęki bądź liście szczawiu napotykamy tylko raz i to w dość 
późnym przekazie. Można zatem sądzić, że opis z 1518 r. był wypadkiem odosobnio
nym i, o ile wierzyć W. Wittygowi, nie wywarł istotnego wpływu na późniejszy kształt 
herbu Cielepała.

Z dużym więc prawdopodobieństwem możemy zaufać Długoszowi: Mikołaj Cebulka 
pieczętował się herbem Cielepała mającym w tarczy pień drzewa, prawdopodobnie 
z sękami, których ilości i położenia dziejopis nam nie przekazał. Z całą pewnością nie 
wspomniał zaś o liściach szczawiu, których tak biegły heraldyk jak Długosz z pewno
ścią nie pominąłby gdyby rzeczywiście istniały.

Na kor2yść Długosza przemawiają również źródła, z których czerpał informacje
0 herbie i rodzie Mikołaja Cebulki z Czechowa. Jednym z nich mógł być sam protektor 
kronikarza biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Zetknął się on osobiście z Mikoła
jem w trakcie poselstwa do Zygmunta Luksemburskiego w  związku z ogłoszeniem 
przez tegoż monarchę wyroku rozjemczego w  konflikcie między Władysławem Jagiełłą
1 Witoldem a Krzyżakami w  roku 142067. Oleśnicki reprezentował w  tej misji króla 
Władysława, Mikołaj zaś wielkiego księcia Witolda. Wówczas to przyszły kardynał 
musiał zawrzeć z sekretarzem Witolda bliższą znajomość. Być może została ona 
pogłębiona w  następnych latach aktywności dyplomatycznej Mikołaja z Czechowa. 
Oleśnicki wyniósł z kontaktów z Mikołajem nie tylko znajomość jego rodu i herbu, lecz 
również pozytywne wrażenia dotyczące jego osoby. Odzwierciedlił je  Długosz w swoim 
dziele, gdyż wzmianki o Mikołaju w Rocznikach są pełne uznania dla niego, jeśli nawet 
nie ciepłe. Nie wymaga przecież dowodzenia, że kronikarz reprezentował linię 
polityczną protektora.

Innym informatorem Długosza mógł być kanonik sandomierski oraz pleban kościoła 
Świętej Trójcy w Zawichoście: Marek Cebulka, prawdopodobny rodowiec i bliski krew
ny Mikołaja z Czechowa. Występowali on w otoczeniu Oleśnickiego (znamy jest dotych
czas wyłącznie z dokumentów wystawionych przez tegoż) w  latach 1428-143968. Nie 
można więc wykluczyć, że Długosz i Mairek Cebulka zetknęli się osobiście. Kanonik 
Marek byłby zatem — jako członek rodu Cielepałów — tak samo wiarygodnym informa
torem jak Mikołaj Cebulka, sekretarz Witolda.
. Podsumowując: wobec braku wiadomości o wyglądzie herbu Cielepaiła z okresu 
współczesnego Mikołajowi Cebulce, najwiarygodniejsze źródło w tej kwestii stanowią 
Roczniki Długosza. Nie tylko ze względu na heraldyczną fachowość ich autora, lecz 
także wobec znacznej wiarygodności jego prawdopodobnych informatorów.

Ostatnią, sygnalizowaną już na wstępie kwestią, do której ustosunkujemy się 
w niniejszym artykule jest problem procesu, w trakcie którego herb Cielepała Mikołaja 
Cebulki przeistoczył się w Ostrzew w Herbarzu Niesieckiego69. Bowiem osiemnasto
wieczny heraldyk w nocie dotyczącej Mikołaja i w innych rozproszonych wzmiankach 
zaliczył go do osób posługujących się herbem Ostrzew. Nie znaczy to, że Niesiecki nie 
znał herbu Cielepała. Przy opisie herbu Ostrzew podaje: „Ostrzew albo Pień patrz 
Nieczuja, bo się tym tylko różni od Nieczui, że krzyża na pieńku nie masz i w hełmie

67 Jan D ł u g o s z ,  Historiae, t. IV, s. 247, 252-254, 256: idem, Roczniki, t. VII, s. 123, 129-130, 133-134.
68 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K u r a ś ,  t. II, 1973, nr 287, 295, 297, 300, 
341, 389.
69 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz, t. III, s. 1-2.
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pięć piór strusich jak u Berkowiczów w Czechach. Jednakże początek, tak tego herbu, 
jako i Nieczui zowią go inaczej, niektórzy Cielepele. Pisali o nim Paprocki w  Gniaździe 
fol. 407, Okol. t. 22 fol. 379, Klejnoty fol. 71, Biel. fol. 675, tamże fol. 308, że Cybulka 
sekretarz Witolda był tego herbu”70. Niesiecki -widział zatem różnicę między Ostrze- 
wiem i Cielepałą. Herb Mikołaja nazywa Ostrzewiem tylko na podstawie jego wizual
nego podobieństwa do Cielepały. Na uwagę zasługuje fakt użycia przez heraldyka 
formy nazwy herbu Cielepała niemalże w  kształcie Długoszowym: „Cielepele” wobec 
„Cielepelie” u kronikarza. Z informacji Długosza skorzystał Niesiecki zapewne za 
pośrednictwem szesnastowiecznych heraldyków i kronikarzy, na których dzieła powo
łuje się w  przytoczonym fragmencie herbarza. Zagadką wymagającą wyjaśnienia po
zostaje jednak, w jaki sposób mógł uformować się błędny schemat myślowy, którym 
posłużył się Niesiecki zaliczając — choć z zastrzeżeniami — Mikołaja z Czechowa do 
osób pieczętujących się Ostrzewiem.

Wszystko wskazuje na to, że w  XV w. Ostrzew nie funkcjonuje jeszcze jako samo
dzielny herb. Zdecydowana większość piętnastowiecznych zapisek sugeruje, iż ostrzew 
(„ostrew”, „ostrwa”) był wówczas wyłącznie desygnatem elementu znajdującego się 
w  tarczy herbowej i to elementu nie występującego samodzielnie. Tak więc godło 
herbowe rodu Nieczujów nosiło w  tarczy ostrzew zwieńczony krzyżem (1419, 1425, 
1427, 1428, 1444, 1448, 1459)71 bądź krzyż i ostrzewy (1403, 1416)72. Przypomnij my, 
że ostrzewiem — jak już wcześniej zaznaczano — nazywano pieniek z sękami. Zatem 
Długosz w  Klejnotach herb Nieczuja opisuje tak samo jak powyższe zapiski: jako pień 
drzewa zwieńczony krzyżem73. Godło herbowe Cielechy miało w  tarczy także ostrzew 
zwieńczony krzyżem (1402, 1418)74. W herbie rodu Laryszów miały widnieć dwa noże 
z ostrzewiem znajdującym się pośrodku tarczy75. Tylko w dwóch wypadkach ostrzew 
i ostrzewy („ostrew”, „ostrewy”) zostały potraktowane jako herb. W 1409 r. clenodium 
Michała z Piotrowic zostało „pospolicie nazwane” (dicto vulgariter) ostrzewiem76. Podo
bnie w  1432 r. Paweł i Prokop z Dąbrówki wraz z Mikołajem Serafinem mieli być de 
armis Ostrewy, proclamacione Nyeczugya77. Jednakże zapiski z 1419 i 1444 r. infor
mują nas, że w  herbie prawdopodobnie tego samego Pawła i innych Nieczujów z Dą
brówki widnieć miał ostrzew zwieńczony krzyżem78. Podobnie Mateusz zwany Zawal, 
Nieczuja z tych samych co wyżej lubelskich Piotrowic miał mieć wedle zapiski 
z 1459 r.: „w tarczy ostrzew z jednym krzyżem”79. Wskazuje to na fakt prawdopodob
nego utożsamiania w codziennej rzeczywistości XV w. nazwy herbu z nazwą dominu
jącego w jego tarczy elementu. Te odosobnione przypadki nie mogą jednak zaprzeczyć 
ogólnej konkluzji, że ostrzew nie był w XV w. postrzegany jako samodzielny herb lecz 
raczej jako element herbu. Transformacja ostrzewia w  nazwę określającą herb nastą
piła prawdopodobnie w XVI w.80, choć i tu można mieć podobne jak wyżej wątpliwości, 
jeszcze bowiem Bartosz Paprocki nie zna herbu Ostrzew81.

70 Ibidem, t. VII, s. 206-207.
71 Por. Zapiski z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w archiwach radomskim i warszawskim, 
wyd. K. P o t k a ń s k i ,  AKH, t. III, nr 49, 50, 57, 86; Wywody, nr 86, 97; SPPP, t. VII, cz. 2, nr 910, 1624.
72 Por. Wyciągi z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziem
skich i grodzkich ziemi krakowskiej, [w:] SPPP, t. II, wyd. A. H e l cel, Kraków 1870, nr 97; Zapiski z ksiąg 
ziemskich, nr 41.
73 Jana Długosza Banderia Pruienorum tudzież Insignia seu Clenadia regni Poloniae, wyd. J. M u c z k o w -  
ski , Kraków 1854, s. 60.
74 Słownik staropolski t. V, z. 9, s. 673; Wywody, nr 48.
75 SPPP, t. VII, cz. 2, nr 312, 371.
76 Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z roku 1409, wyd. L. B i a ł k o w s k i ,  „Teki Archiwalne”, t. VII, 1961, 
nr 257.
77 SPPP, t. II, nr 2461.
78 Zapiski z ksiąg ziemskich, nr 49, 50, 86.
79 SPPP, t. VII, cz. 2, nr 1624.
80 Wywody, nr 174.
81 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. T u r o w s k i ,  Kraków 1858.
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W  przypadku herbu Mikołaja Cebulki zaszedł prawdopodobnie analogiczny proces 
jak wobec herbu Michała, dziedzica z pobliskich w  stosunku do siedzib lubelskich 
Cebulków: Piotrowic i Łubek82. Walnie przyczynił się do tego fakt wymarcia lubelskich 
Cebulków herbu Cielepała, prawdopodobnie po dwóch pokoleniach83. Nie miał więc 
kto podtrzymywać tradycji o rzeczywistej nazwie herbu. Wkrótce ich herb znany był 
wyłącznie z nieistniejących obecnie pieczęci i z wzmianki Długosza w Rocznikach. 
Niesiecki lekceważąc zaczerpniętą niejako z drugiej ręki informację kronikarza o 
„domu Cielepelie” zinterpretował, słusznie w  swoim mniemaniu, herb Mikołaja Cebul
ki jako Ostrzew, robiąc tylko zastrzeżenie co do możliwości podwójnego nazewnictwa.

Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość sposobu transformacji nazwy herbu Miko
łaja. Chodzi mianowicie o sygnalizowaną już wcześniej hipotezę, dotyczącą występo
wania dwóch określeń terytorialnych herbu noszącego w  tarczy pień drzewa. Cielepałą 
nazywają ten herb źródła pochodzące z Kujaw i Wielkopolski, nawet wówczas gdy 
chodzi o osobę z całą pewnością posługującą się herbem Nieczuja, jak w  przypadku 
Bernarda Wapowskiego. Całkiem prawdopodobne, że w  Małopolsce, gdzie zamieszkał 
ostatecznie Mikołaj Cebulka, określono jego herb jako Ostrzew (pień drzewa) ponieważ 
nie znano jego północnopolskiego desygnatu. Dopomógł temu podobny proces do 
zaznaczonego wyżej. Po wymarciu Cebulków lubelskich nikt nie pamiętał prawidłowej 
nazwy ich herbu. Utrwaliła się ona zatem jako Ostrzew także na podstawie konfron
tacji z ewentualnymi zachowanymi na Lubelszczyźnie wizerunkami herbu Mikołaja 
i jego krewnych.

Niniejszy artykuł poświęcony problemom związanym z herbem Mikołaja Cebulki 
z Czechowa, sekretarza Witolda, przynosi kilka istotnych ustaleń. Opowiedziano się 
w nim za stosowaniem, jak się wydaje pierwotnej i poprawnej językowo formy liczby 
pojedynczej nazwy herbu Cielepała, odrzucając pokutującą do dziś w  literaturze 
przedmiotu archaiczną formę liczby mnogiej, której istnienie w XV w. w  świetle badań 
Bieniaka należy uznać za problematyczne. W wyniku porównania opisów i wizerun
ków herbu Cielepała na przestrzeni dwóch wieków udowodniono, że herb ów jak 
wskazuje przytłaczająca większość świadectw przedstawiał w tarczy pień drzewa. Tym 
samym pozytywnie zweryfikowano informację Długosza w Rocznikach o herbie Miko
łaja Cebulki. Wskazano także, iż wiadomości podane przez kronikarza zasługują na 
wiarę nie tylko ze względu na jego heraldyczną kompetencję, lecz również ze względu 
na prawdopodobnych informatorów: Zbigniewa Oleśnickiego, który zetknął się osobi
ście z Mikołajem oraz Marka Cebulkę — zapewne krewnego sekretarza Witolda. 
Zaprezentowano też alternatywne hipotezy dotyczące przekształcenia rzeczywistego 
herbu Mikołaja w  herb Ostrzew u Niesieckiego (przy czym podważono możliwość 
istnienia już w XV w. samodzielnego herbu Ostrzew wskazując, iż ostrzew był wówczas 
jedynie desygnatem elementu występującego w  tarczy herbowej). Pierwsza z hipotez 
opiera się na stwierdzeniu, że w potocznym rozumieniu desygnat centralnego motywu 
tarczy herbowej mógł zastąpić rzeczywistą nazwę herbu. Druga natomiast wychodzi 
z założenia, iż istniało zróżnicowanie terytorialne w  nazewnictwie herbu wyobrażają
cego w  tarczy pień drzewa. Ten sam herb mógł być nazywany na Kujawach i w  Wiel- 
kopolsce Cielepałą, a w Małopolsce wobec niefunkcjonowania pierwotnej nazwy, uzy
skał z czasem nazwę znanego tam już wcześniej elementu heraldycznego: ostrzewia. 
W  obu wypadkach stosunkowo szybkie wymarcie lubelskich Cebulków herbu Ciele
pała przyczyniło się do utrwalenia nazwy Ostrzew na określenie ich herbu.

82 Michała z Piotrowic można z dużą dozą prawdopodobnieństwa zidentyfikować jako jednego z braci 
niedzielnych: Jana, Michała i Pawła z Łubek, sprzedających w  1414 r. połowę swego dziedzictwa w  Piotro
wicach Michałowi z Kłodnicy. Por. Słownik, s. 139.
83 Mikołaj Cebulka zmarł bezpotomnie w  1456 r., por. przyp. 13; jego brat Wojciech Cebulka zmarł przed 
rokiem 1463, por. Słownik, s. 57; córki Wojciecha: Katarzyna, żona Mikołaja z Wielogłów, żyła jeszcze 
w  1473 r., por. ibidem: Małgorzata natomiast wyszła za Rafała Ożarowskiego, lecz daty jej śmierci nie 
sposób obecnie ustalić, por. ibidem, s. 28, 29, 112, 217.
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A N E K S

Już po dokonaniu ostatecznej redakcji powyższego tekstu ukazała się najnowsza 
praca Józefa S z y m a ń s k i e g o , w  której znalazł się opis herbu Cielepała. W  naszych 
uwagach dotyczących tego herbu przyjęliśmy, adekwatną w  większości wypadków już 
w  XV w., zasadę: jeden ród — jeden herb. Wynika z niej założenie, że nazwy Cielepała 
należy używać wyłącznie na określenie herbu jednego, konkretnego rodu, mianowicie 
wywodzących się z Wielkopolski i Kujaw Cielepałów. Pozwoliło nam to uniknąć nieści
słości, które znalazły się w  Herbarzu średniowiecznego rycerstwa polskiego J. Szymań
skiego84. Badacz ów, kierując się niemal wyłącznie kiyterium herbów pochodzących 
z pieczęci, zaliczył do osób posługujących się herbem Cielepała: Szymona ze Ścinawy, 
Sułka z Niedźwiedzia, kasztelana krakowskiego, Aleksego z Lekinsteinu, jego syna 
Ottona, Jana z Jędrzychowa, Andrzeja z Ptaszkowa oraz Jana (Hanselina, Handzla, 
Hensila) Borka (Burga), rajcę krakowskiego i stolnika sandomierskiego od 1360 
roku85 (w jego wypadku podstawą wnioskowania J. Szymańskiego była płyta nagrobna 
Femki, żony Jana, pochodząca z kościoła franciszkańskiego w  Krakowie, a datowana 
na lata osiemdziesiąte XIV w.86). Autor herbarza nie docenił najwyraźniej innych 
kryteriów pomocnych w  badaniach heraldycznych. Chodzi nam w tym przypadku
0 kryterium genealogiczne i chronologiczne.

Szymon ze Ścinawy pieczętujący się w  1273 r. pniem drzewa z trzema korzeniami, 
dwoma sękami i dwoma liśćmi87, wywodził się według Marka C e t w i ń s k i e g o z rodziny 
Wilczyców silnie związanej z Opolszczyzną88. Być może rozwiązuje to problem herbu 
z pieczęci Jana z Jędrzychowa z 1441 r. (pień z pięcioma korzeniami, dwoma sękami
1 dwoma liśćmi), który był terrigeną oświęcimskim89. Podobnie Sułek z Niedźwiedzia 
pochodził, jak wskazuje dotychczasowy stan badań, z rodu Starych Koni90. Z całą 
natomiast pewnością północnopolskich Cielepałów nie łączyło nic z rajcą krakowskim 
Janem Borkiem, który miał mieć w herbie pień drzewa z dwoma liśćmi winorośli i czte
rema sękami91. Brak również przesłanek potwierdzających jakieś związki między Aleksym 
z Lekinsteinu i jego synem, którzy pieczętowali się „pieńkiem z korzonkami i dwoma 
listkami po bokach”92, z wielkopolsko-kujawskim rodem rycerskim, który wydał Mikołaja 
Cebulkę, sekretarza Witolda. Ciekawej kombinacji dokonał Autor z pieczęcią Andrzeja 
z Ptaszkowa z 1386 r., którą nazwał najstarszym wizualnym przedstawieniem herbu 
Cielepała93. Tkwi tu pewna niekonsekwencja. Skoro J. Szymański Cielepałą nazywa także 
herb z pieczęci Szymona ze Ścinawy, to eo ipso ta właśnie pieczęć powinna być określona 
jako najstarsza przedstawiająca ten herb. Nie koniec jednak na tym. J. Szymański uznał 
herb z pieczęci Andrzeja z Ptaszkowa za Cielepałę, najpewniej wskutek nieporozumienia. 
Otóż F. Piekosiński, w jednej ze swych publikacji opisał herb z nagrobka żony Jana 
Borka, nazywając go właśnie Bork94. J. Szymański nie podzielił najpewniej zdania swego 
poprzednika i uznał, że herb Bork to Cielepała. Kontynuując ten tok rozumowania, herb 
Andrzeja nazwany w Studiach A. Małeckiego Borkiem95, został przez autora herbarza

84 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 99-100.
85 Urzędnicy, s. 215.
86 T. D o b r o w o l s k i ,  Sztuka Krakowa, Kraków 1950, s. 136; F. P i e k o s i ń s k i ,  Heraldyka polska wieków 
średnich, Kraków 1899, s. 206.
87 P. P f o t e n h a u e r ,  Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, Breslau 1879, s. 26, nr 9.
88 M. C e t w i ń s k i ,  Rycerstwo śląskie do końca XIII w., cz. 2: Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, 
s. 55-57.
89 F. P i e k o s i ń s k i ,  Heraldyka, s. 207.
90 J. K u r t y k a ,  Głos w dyskusji nad referatem o rodzinie potomków Sieciecha, [w:] Genealogia —  studia 
nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. 
J. H e r t l a  i J. W r o n i s z e w s k i e g o ,  Toruń 1987, s. 232-234.
91 Por. przyp. 86.
92 F. P i e k o s i ń s k i ,  Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej (uzupełnienie 2), „Wiadomości 
Numizmaiyczno-Archeologiczne", t. XVII, 1934, t. XVIII, 1935, s. 12, 21.
93 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 99.
94 Por. przyp. 89.
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także uznany za Cielepałę. Niestety J. Szymański nie dokonał w  tym wypadku uważ
niejszej konfrontacji tekstu Małeckiego ze źródłem, na które się ten badacz powołał. 
Wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski w opisie dokumentu, w którym bracia 
rodzeni Andrzej i Mikołaj z Ptaszkowa przysięgli wierność królowi Władysławowi Jagielle, 
podaje: JMa skrawkach pergaminowych przywieszono dwie pieczęcie. Z tych pierwsza 
przedstawia godło pomorskiego rodu Borków (dwa wilki ponad sobą bieżące w prawo), 
druga znikła”95 96. Dodajmy, że tym samym przykładem posłużył się J. Szymański we 
fragmencie swego dzieła, opisującym herb Gryzima (Bork). W tym wypadku pieczęć 
Andrzeja i Mikołaja z Ptaszkowa została nazwana najstarszą pieczęcią z wizerunkiem 
tego właśnie herbu97.

Kolejnym niedocenionym przez autora Herbarza średniowiecznego rycerstwa pol
skiego kryterium, jest kryterium chronologiczne w  badaniach heraldycznych. J. Bie- 
niak wraz z J. Wroniszewskim uznali, że ostateczne ukształtowanie się rodowych godeł 
herbowych nastąpiło do końca XIV w.98 Ten drugi dopuszcza jednak wyjątki jeszcze 
dla wieku XV. Tak długi proces ujednolicania według J. Wroniszewskiego był głównie 
udziałem rodów średnio — i drobnorycerskich. Do tych pierwszych można z całą 
pewnością zaliczyć nie wyróżniających się w  XIV i XV w. ani zamożnością, ani znacze
niem politycznymi wielkopolsko-kujawskich Cielepałów. Dlatego też ujednolicenie ich 
godła herbowego nastąpiło najpewniej na ścisłymi przełomie XTV i XV w. skoro 
w  1406 r. po raz pierwszy spotykamy się w  źródłach z „clenotem Celepali” — a naj
wcześniejsza zachowana pieczęć z wizerunkiem tego herbu pochodzi z 1409 r. Na 
późne powstanie ogólnorodowego godła wskazuje również fakt posługiwania się przez 
osoby będące najprawdopodobniej Cielepałami, zupełnie odmiennymi od pnia drzewa 
znakami jeszcze w  drugiej połowie XTV w.: Niemierza z Gogolina pieczętował się czte- 
roramienną gwiazdą, a Jan z Komierowa, Mikołaj z Lipia oraz Bogusław z Obodowa 
używali gwiazdy ośmioramiennej99. Jeśli przyjmiemy zatem późne powstanie herbu 
Cielepała, to nie można do jego użytkowników zaliczyć: Szymona ze Ścinawy, Sułka 
z Niedźwiedzia, Aleksego z Lekinsteinu z synem, czy nawet Jana Borka.

Wobec powyższych ustaleń za błędny należy uznać także opis i wizerunek herbu 
Cielepała z herbarza J. Szymańskiego. Badacz ten opisał ów herb jako: „w polu 
ostrzew wkorzeniona z dwoma sękami i dwoma liściami”100. Wygląda to na, zgodne z 
założeniami przedstawionymi przez Autora we wstępie swojego dzieła, proste zsumo
wanie wszystkich znanych wizerunków i opisów od końca XIII do XVI w., które zostały 
przypisane herbowi Cielepała. Jest to jednak metoda chybiona. Jeżeli uznamy, że herb 
Szymona ze Ścinawy, Sułka z Niedźwiedzia, Aleksego z Lekinsteinu i Jana z Jędrzy- 
chowa nie jest herbem Cielepała, to w opisie nie powinno być wzmianki o korzeniach 
bowiem występują one tylko na pieczęciach wspomnianych osób. Podobnie we 
wzmiankach źródłowych i na wizerunkach z XV i XVI w., tylko w  jednym późnym 
świadectwie spotykamy się z liśćmi (1518 r.). Są to jednak liście szczawiu, wizualnie 
zupełnie niepodobne do wyobrażeń liści występujących na herbach z pieczęci Szymo
na ze Ścinawy, Jana Borka czy Jana z Jędrzychowa101. Prócz tego we wspomnianej 
zapisce wyraźnie jest mowa o trzech liściach102. Na pieczęciach wymienionych osób 
występują zaś tylko dwa. Gros wiarygodnych zapisek i wizerunków herbu Cielepała 
pochodzących z XV i XVI w. przedstawia jednak ten herb jako pień drzewa z sękami

95 A. M a ł e c k i ,  op. eit, t. II, s. 138.
96 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, wyd. I. Z a k r z e w s k i ,  Poznań 1879, nr 1846.
97 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 131.
98 J. B i e n i a k ,  op. cit., s. 192; J. W r o n i s z e w s k i ,  Kryteria herbowe w  badaniach genealogicznych, [w:] 
Genealogia —  problemy metodyczne w  badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle 
porównawczym, pod red. J. H e r t l a ,  Toruń 1982, s. 122.
99 B. Ś l i w i ń s k i ,  op. cit., s. 46-49.
100 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 99.
101 Por. przyp. 86, 87, 89.
102 Materiały, nr 246.
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200 Sobiesław Szybkowski

i posługując się zwykłym kryterium przewagi świadectw należy uznać, że taki był jego 
rzeczywisty wygląd.

Jeszcze jedną nieścisłością we fragmencie pracy J. Szymańskiego poświęconym her
bowi Cielepała jest informacja o występowaniu jego nazwy w źródłach dopiero od 1412 r. 
W  rzeczywistości znamy już źródło z 1406 r. zawierające nazwę Cielepała. Autora nie 
usprawiedliwia fakt, że Księga ziemska kaliska 1400-1409 zawierająca wspomnianą 
informację, została wydana dopiero w r. 1991, gdy herbarz leżał już zapewne w wydaw
nictwie, ponieważ zapiska nr 1672, w  której wymieniony jest „clenot Celepali” została 
opublikowana już w 1974 r. przez H. K o w a l e w i c z a  i W. K u r a s z k i e w i c z a 103.

103 Wielkopolskie roty sądowe XTV-XV wieku, t. V, wyd. W. K o w a l e w i c z  i W. K u r a s z k i e w i c z ,  Wrocław 
1974, nr 156.
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Zagadkowy herb z kościoła w Bolechowicach koło Krakowa

Herbarzu średniowiecznego rycerstwa polskiego pióra Józefa S z y m a ń s k i e g o ,
wśród kilku herbów o nie znanych nazwach, zamieścił Autor także wizerunek 

zaczerpnięty z okucia kratownicowego drzwi prowadząych do zakrystii w kościele 
w  Bolechowicach koło Krakowa. Według opisu ma to być „w polu połutoczenica 
z dwoma jakoby skosami wewnątrz, a na ich przecięciu zaćwieczony krzyżyk łaciń
ski”1. Słusznie J. Szymański dopatrywał się tutaj herbu — na co jego zdaniem 
wskazywało umieszczenie znaku w  tarczy heraldycznej, słusznie również uważał go za 
herb rycerski — o czym z kolei przekonuje umieszczenie obok w podobnej konwencji 
.notorycznego herbu rycerskiego Laska”. Wydaje się natomiast, że istnieją wystarcza
jące podstawy do próby skonkretyzowania nazwy tego herbu i wykazania, iż w rzeczy
wistości nie chodzi tutaj o jakiś nowy, nieznany dotychczas heraldyce polski herb 
rycerski, ale o jedną z form herbu dobrze już rozpoznanego, w średniowieczu zaś dość 
szeroko rozpowszechnionego.

W pierwszej kolejności przypomnieć jednak trzeba genezę umieszczenia na okuciu 
drzwi zakrystii kościoła w  Bolechowicach herbu Laska. Sprawa rozwiązana jest już od 
dawna2, bowiem odpowiedzi udzielił Jan Długosz w swoim Liber Beneficiorum: Bolye- 
chowycze. Villa, habens in se ecclesiam parochialem Sancto Petro apostolo dicatam, 
cuius chorus et sacristia per Petrum Wisch episcopum Cracoviensem, nobilem de domo 
Liassky, muro latericio fabricata; corpus vero, propter iniustam eius detectionem et 
exclusionem ab episcopatu Cracoviensi et translationem ad Poznaniensem, imperfec
tum, in hanc diem relictumt3. Ponieważ z kolei historycy sztuki okucie drzwi wiodących 
do zakrystii datują właśnie na początek XV stulecia4, przeto — mimo możliwych 
zastrzeżeń co do sposobów owej datacji5 — nie powinno budzić wątpliwości łączenie 
umieszczonego tutaj herbu Laska właśnie z osobą biskupa krakowskiego Piotra 
Wysza. Byłoby nawet dość dziwne, gdyby nie istniał związek między wymurowaniem 
przez Piotra Wysza herbu Laska zakrystii w parafialnym kościele w  Bolechowicach 
a umieszczeniem na drzwiach wiodących do tej właśnie zakrystii herbu Laska. Wszyst
ko to zaś nabiera jeszcze większych cech prawdopodobieństwa jeśli zauważymy, iż 
Bolechowice były właśnie własnością biskupstwa krakowskiego6.

W związku z powyższym przyjąć można, iż herb Laska pojawił się na okuciu drzwi 
zakrystii między 1392 a 1412 rokiem, wówczas to bowiem Piotr Wysz zasiadał na 
biskupim stolcu w  Krakowie, nim przenosiny do Poznania nie przeszkodziły mu 
w dokończeniu przebudowy całości świątyni. Skoro zaś tak, to raczej trudno sobie 
wyobrazić, by w innych okolicznościach pojawił się na tych samych drzwiach herb 
opisany na wstępie, mogący w związku z tym być herbem współfundatora planowanej,

1 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 307.
2 Zob. przykładowo T. C h r z a n o w s k i ,  M. K o r n e c k i ,  Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982, s. 185.
3 J. D ł u g o s z ,  Liber beneflciorwn dioecesis Cracoviensis, ed. A . P r z e z d z i e c k i ,  t. II, Kraków 1864, s. 29.
4 Zob. Katalog zabytków sztuki w  Polsce, t. VI, s. 31 przyp. 2.
5 Nie mamy bowiem pewności, czy datacja historyków sztuki nie jest oparta właśnie na takiej jak tu 
przeprowadzonej analizie źródeł pisanych.
6 Słownik historyczno-geogrąflczny województwa krakowskiego w  średniowieczu, oprać. J. K u r t y k a ,  
J. L a b e r s c h e k ,  Z. L e s z c z y ń s k a - S k r ę t o w a ,  F. S i k o r a ,  Wrocław 1980-Kraków 1993, cz. I, s. 178.
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202 Błażej Śliwiński

1. Herb z okucia drzwi do zakrystii w kościele 
w Bolechowicach.

acz niedoszłej do skutku przebudowy kościoła na przełomie XIV i XV wieku. Oznacza
łoby zaś to, iż ów współfundator nie był nazbyt majętny, skoro po wycofaniu się 
z przedsięwzięcia biskupa Piotra Wysza również i on zrezygnował z wcześniejszych 
planów. Nie można jednak do końca wykluczać, iż mimo wszystko drugi z herbów

pojawił się na okuciu drzwi wiodących do 
kościelnej zakrystii w czasie nieco innym 
(ale niewiele późniejszym) niż herb Laska. 
Nie może to jednak zmienić wniosku, iż 
w obu herbach upatrywać trzeba godeł 
osób związanych z przebudową kościoła.

Szczęśliwym trafem wiadomo dziś, że 
dalsza przebudowa kościoła w Bolecho
wicach, rozpoczęta wymurowaniem za
krystii przez biskupa Piotra Wysza, ciąg
nęła się jeszcze w  końcu pierwszej 
połowy XV wieku, zakończona zaś zosta
ła gdzieś przed latami siedemdziesiątymi 
tegoż stulecia. W  każdym bądź razie je 
szcze w  1439 r. Stanisław z Gałązkowic, 
spełniając wolę swego zmarłego stryja 
Jaśka z Ujazdu, przekazał osiem grzy
wien na budowę tegoż kościoła, zaś 
w momencie gdy Jan Długosz spisywał 
Liber Beneficiorum kościół był już wymu
rowany7. Zaznaczmy jednak od razu, iż 
według zachowanych wywodów szlachec
twa rodzina dziedziców Gałązkowic i Uja
zdu — o której powyżej wspomnieliśmy 
— posługiwała się herbem Ostoja (czyli 
krzyżem kawalerskim między dwoma 
księżycami), a więc godłem zupełnie nie
podobnym do wyobrażonego na okuciu 
interesujących nas drzwi8. Nie oznacza to 
jednak, iż w grę nie może wchodzić inna 
rodzina rycerska z najbliższych okolic 
Bolechowie, związana emocjonalnie z tu
tejszym kościołem.

W XV wieku parafia bolechowicka 
obejmowała swoim zasięgiem także wsie 
Będkowice, Brzezie, Gałązkowice, Kar- 
niowice, Kobylany, Łazy, Więckowice, 
Wolę, Żelków9. Dominowała tutaj włas
ność kościelna (same Bolechowice, dział 
w Brzeziu, Kobylany, Karniewice, Więc- 

ławice), nie brakło i reprezentantów możnowładztwa (np. dział w Karniewicach nale
żący do Poraitów z Kurozwęk i Michałowa), a także i drobiazgu rycerskiego (choćby 
w  Będkowicach, gdzie zidentyfikować można rodziny używające herbów Przeginia, 
Baranie Rogi, Rak-Warnia, Pilawa)10. Sądzimy jednak, że w naszym przypadku zwró
cić należy uwagę na szlachecką własność średnią, na rodziny nie tylko związane 
majątkowo z parafią bolechowieką i jej bliskimi okolicami, ale również i na takie,

7 Ibidem, s. 178.
8 O Stanisławie z Gałązkowic i jego stryju Jaśku z Ujazdu zob. Słownik, cz. I, s. 692.
9 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum, t. II, s. 30.
10 Słownik, cz. I, s. 45 o Będkowicach i dalej, pod poszczególnymi hasłami-nazwami wsi.

2. Tenże herb według przerysu 
w pracy J. Szymańskiego.
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których uzyskiwane dochody w  początkach XV stulecia pozwalały nosić się z planami 
współuczestnictwa w przebudowie kościoła. Oprócz Ostojczyków, których z uwagi na 
niepodobieństwo godła już wyeliminowaliśmy, w  grę mogą wchodzić w zasadzie tylko 
Nowinowie.

Własność rodzin używających tegoż herbu spotykamy w okolicach Krakowa właśnie 
w  parafii bolechowickiej i w  nieco dalej położonej parafii Minoga. W  tej drugiej byli 
nawet właścicielami prawa patronatu miejscowego kościoła11, a o ich pozycji majątko
wej najlepiej świadczy fakt, iż w  latach czterdziestych XV wieku Marka z Minogi stać 
było na zapłacenie niebagatelnej kwoty 800 grzywien za nabyte od Piotra Szafrańca 
prawo patronatu nad kościołem św. Jakuba i Filipa Apostoła na Kleparzu, całą wieś 
Tomaszewice i części w  Podskalanach, Brzeziu i Gałązkowicach12. Wprawdzie Toma- 
szewice i Podskalany zaliczały się do parafii z ośrodkiem w Modlnicy, niemniej grani
czyły z położonymi w parafii bolechowickiej Brzeziem i Gałązkowicami (te ostatnie 
zresztą wchłonięte zostały z czasem przez Tomaszewice). Nie był to jednak pierwszy 
stwierdzony źródłowo kontakt Nowinów z parafią bolechowicką. W  1419 r. w  jednej 
parze z Janem z Nowej Wsi pod Minogą świadczył w  wywodzie szlachectwa z herbu 
Nowinów Maciej Biały z Żelkowa13, w 1426 r. tegoż herbu w  podobnych okoliczno
ściach dowodził Wojciech z Gałązkowic i Ujazdu14, w 1424 r. Nowinę wywodził Stani
sław z Brzezia15, może tożsamy z sołtysem z pobliskich Jerzmanowic16, synem Jana, 
także legitymującego się herbem Nowina a sołectwem dysponujący po żonie Małgorza
cie z rodu Turzynitów17.

Herb Nowina przedstawia „w polu czerwonym między ramionami srebrnej zawiasy 
kotłowej barkiem w  dół takiż zaćwieczony krzyż kawalerski”18. Według powtarzanych 
od schyłku XIX wieku opinii najstarszy wizerunek Nowiny przedstawiać ma pieczęć 
Nacesława z Dobrosułowa z 1293 roku19, a pierwsza wzmianka o herbie pochodzi z 139220. 
Pozostawmy na uboczu pytanie, czy rzeczywiście znak Nacesława przedstawia Nowinę 
(bo co do tego mogą istnieć poważne zastrzeżenia) zauważmy natomiast, iż istnieje 
wiele punktów wspólnych między herbem Nowina a herbem z okucia drzwi zakrystii 
kościoła w  Bolechowicach. W  zasadzie jedyną istotniejszą różnicą są skosy wewnątrz 
połutoczenicy, którą to połutoczenicę w .klasycznej” Nowinie zastępuje zawiasa kotło
wa. Zarówno samo podobieństwo obu herbów, jak i podniesione wyżej elementy 
historyczne wiążące rodziny używające herbu Nowina z okolicami Bolechowie, zdają 
się jednak dowodzić, iż w przypadku zagadkowego znaku mamy do czynienia właśnie 
z Nowiną. Podkreślić też trzeba, iż pierwszy opis tegoż herbu pochodzi z roku 140821, 
wiele więc wskazuje na to, że wizerunek z Bolechowie może być najwcześniejszym 
ikonograficznym jego przedstawieniem, być może nawet z samego końca XIV wieku.

Trzeba wreszcie na zakończenie zauważyć, iż z przykładów zebranych przez Józefa 
Szymańskiego wynika, iż poszczególne wizerunki herbu Nowina różniły się w XV 
stuleciu od siebie czy to innym zakończeniem zawiasy (przechodzącej niekiedy w  pod

11 J. D ł u g o s z ,  Liber beneficiorum, t. II, s. 42, Minoga: właściciele Marek i Mikołaj fratres de armis Nowina, 
pleban Jacobus dictus Nowina. W  tejże parafii Długosz wymienił Nowinów także jako dziedziców Przyby- 
sławie i Nowej W si (s. 42-43). Zob. też Starodawne Prawa Polskiego Pomniki [cyt. dalej: SPPP], t. II, wyd. 
A. Z. H e lc e l ,  Kraków 1870, nr 1399 z 1414: Jakusz z Minogi herbu crucis et zaw asseet deproclamacione 
Nowina, oraz nr 1660 z 1419, gdzie Jan z Nowej Wsi, de ćlenodio Nowina que dicitur pendiculum cum cruce 
et proćlamacio Nowina.
12 Słownik, cz. I, s. 240.
13 SPPP, t. II, nr 1660 (zob. przyp. 11).
14 Ibidem, nr 2095: ipse vero Albertus dixit, se fore nobilem  et de armis seu cleynodio Szawyasa et cruce 
asseruit se  esse, ac de proclamacione Nowina. Zob. też Słownik  cz. I, s. 692.
15 SPPP, t. V1I/2, wyd. B. U l a n o w s k i ,  Kraków 1885, nr 431.
16 Ibidem, nr 334 z 1420 r.
17 Zob. szerzej Słownik, cz. II, s. 302.
18 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 200.
19 Ibidem (tu także podana wcześniejsza literatura).
20 Księgi sądowe łęczyckie, wyd. A, P a w i ń s k i ,  t. II, Warszawa 1897, s. 502, nr 4240.
21 Dane zb iera j. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 200-201, przyp. 3.
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204 Błażej Śliwiński

kowę), czy też kształtem krzyża, który nie zawsze też pozostawał zaćwieczony bezpo- 
średnio na zawiasie22. W  XVI stuleciu — przynajmniej według Bartosza Paprockiego 
— krzyż zastąpiony został nawet mieczem23, a wszystko to tym bardziej wskazuje, iż 
różnice występujące na wizerunku bolechowickim mogą się mieścić w normie zmian 
szczegółów, jakim widać że stale podlegał wizerunek Nowiny, choć przecież nie tylko on.

22 Ibidem, s. 200.
23 B. P a p r o c k i ,  Herby rycerstwa polskiego, wyd. J. T u r o w s k i ,  Kraków 1858, s. 306: „ma być ucho 
kotłowe... miecz pośrodku o tłuczony”.
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Kot czy małpka? Rozważania o herbie Kot Morski

Dziesięć lat temu, w  czasie XVI Międzynarodowego Kongresu Genealogii i Heraldy
ki w Helsinkach, poruszyłem temat nobilitacji „szwedzkich” i związanych z nimi 

nadań herbów przez Jana II Kazimierza, króla Szwecji in partibus1. Wśród tych świeżo 
upieczonych szlachciców szwedzkich znalazł się i Adam Kotowski, którego kariera 
życiowa na tle ówczesnych stosunków społecznych w Polsce musi być uznana za 
zupełnie wyjątkową. Syn chłopa pańszczyźnianego nazwiskiem Kot, dzięki protekcji 
starosty Jana Wielopolskiego zdobył wykształcenie i dorobił się bardzo dużego mają
tku, m.in. w wyniku operacji finansowych i dzierżawy żup solnych w spółce z Wawrzyń
cem Wodzickim, też obdarzonym szlachectwem „szwedzkim”. Dyplom nobilitacyjny 
Kotowskiego wystawiony został przez kancelarię szwedzką JKMci w  roku 1659. Adam 
Kotowski zmarł bezpotomnie jako stolnik wyszogrodzki w  1693 r., zdążywszy przed 
śmiercią ufundować sobie i małżonce mauzoleum w kaplicy kościoła o. o. Dominika
nów na Nowym Mieście w Warszawie2. W kaplicy tej znajdują się dwie płaskorzeźby 
przedstawiające herb Kotowskiego, który w wyżej wspomnianym odczycie kongreso
wym określiłem mianem armes pariantes, tzn. jako herb .mówiący”, bo przedsta
wiający wspiętego kota w koronie. Na jednej z płaskorzeźb korony brak, ale wydaje 
mi się, że wersję „ukoronowaną” trzeba uznać za poprawniejszą. Przy dalszej 
obserwacji obudziły się we mnie pewne wątpliwości co do samego przedmiotu na 
tarczy. Ten herbowy zwierzak to stanowczo nie kot. Coś się tu nie zgadza, zwłaszcza 
w kształcie głowy!

Przyszło mi wtedy na myśl, aby bliżej zapoznać się z herbem, który znany jest pod 
nazwą Kot i dlatego łatwo mógł posłużyć jako pierwowzór dla tego kto komponował 
herb Kotowskiego.

Jeśli zaczniemy nasze badania od herbarza O s t r o w s k i e g o ,  posuwając się 
wstecz, to musimy stwierdzić że już w wieku XVII herb ten przedstawiał siedzącego 
kota z przepaską przez brzuch. Wynika to wyraźnie z rysunków u Okolskiego 
i Kojałowicza jak i z opisu u Niesieckiego: ,Kot morski powinien być wspięty nogami 
przednieni do góry, siedzący, ogon między nogi zwiniony, żółtym pasem przepasany, 
według Długosza szary [de facto  brak barw!j, według Paprockiego biały, jedni go 
głową w lewą tarczy obracają, drudzy w prawą, pole powinno być czerwone, na 
hełmie trzy pióra strusie”. Potem następują przykłady chorągwi ozdobionych ko
tem, pod którymi walczyły pułki rzymskie. Kończy notatę domysł, że herb ten 
„z Włoch albo zkąd inąd (...) do nas przyniesiony”. Co do klejnotników to wymienio
ny jest jedynie Wojsznar Wilkolewicz, bojar litewski, który herb ten przyjął w  Horodle 
w 1413 r. Tę samą informację znajdziemy u Kojałowicza jak  i u Okolskiego i Paproc-

1 A. H e y m o w s k i ,  „Swedish” nobUity created by John II Casimir, the last PoUsh King of the Vasa dynasty, 
[w:] Genealogica & Heraldica. Report o j the 16th International Congress of Genealogical and Heroldie Sciences 
in Helsinki, 16-21 August, 1984, Helsinki 1986, s. 348-353.
2 Polski słownik biograficzny, t. XII, Wrocław 1967, s. 488; J. G l i n k a ,  S. Ż a r y n ,  Adam i Małgorzata 
Kotowscy, ich życie i mecenat na Nowym Mieście, [w:] Szkice nowowiejskie. Warszawa 1961, s. 182 n.
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206 Adam Heymowski

3. Herb Kot w herbarzu Bartosza Paprockiego 4. Herb Kot morski w  Herbarzu tzw. Compendium
(wg wydania K. J. Turowskiego). W. Wijuka Kojałowicza (wg wydania F. Piekosińskiego).

kiego3. Na rysunku w tych herbarzach przedstawiony jest niedwuznacznie nasz kot 
domowy, felis domestica, ale nazwą jest stale cattus marinus.

I ta nazwa jest kluczem do rozwiązania zagadki. Wystarczy zajrzeć do słowników, żeby 
stwierdzić że „kot morski”, czyli „kotawiec” (niem. Meerkatze), był nazwą małpy czy raczej 
małpki, którą marynarze często trzymali na statkach, chyba głównie dla rozrywki. 
Przepaska a raczej obroża jest tu dla podkreślenia, że chodzi o zwierzę oswojone. 
Wszystkie wątpliwości co do przedmiotu tego herbu znikną, gdy zapoznamy się z rysun
kami herbu Cattus marinus w herbarzu Arsenalskim, czyli późnej, XVI-wiecznej wersji 
Klejnotów Długosza oraz w herbarzach Erazma Kamyna i Ambrożego z Nysy4. Małpie 
cechy tego zwierza są może najbardziej widoczne w herbarzu Marka Ambrożego5.

3 J. O s t r o w s k i ,  Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897-1906, cz. I (tablice), nr 1518, cz. II (tekst),
s. 156; K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, t. V, Lipsk 1840, s. 525-526; W. W. Koj a ł o w ic  z, Herbarz rycerstwa 
W .X. Litewskiego tak zwany Compendium, „Herold Polski”, I, 1897, s. 106-107; S. O ko lsk i ,  Orbis Polonus,
t. I, Cracoviae 1640, s. 478 (klocek z tarczą ten sam co w  Herbach  Paprockiego); B. P a p r o c k i ,  Herby  
rycerstwa polskiego, Kraków 1584, s. 575; idem, Gniazdo cnoty, Kraków 1578 (gdzie zwierzak na tarczy 
bardziej zbliżony do małpki niż na rysunku w  Herbach).
4 H. P o l a c z k ó w n a ,  Stemmata Polonica: rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w  Bibliotece Arsenału  
w Paryżu, ,Prace Sekcyi Historyi Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, t. I, Lwów 1927, 
s. 228; E. K am yn ,  Liber insigniorum regionum atque clenodiorum Regni Poloniae, 1575 (rkps III: 995, 
Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie —  cattus marinus in campo rubeo); M a r c u s  A m b r o s i u s ,  Arma  
Regni Poloniae, [Antwerpen 1572], s. [36]; Z. W d o w i s z e w s k i ,  Marek Ambroży z Nissy i jego  Arma Regni 
Poloniae z 1562 r., MH, г. XIII, 1934, s. 183, nr 77.
5 Warto tu podkreślić, że na rysunku w  herbarzu Erazma Kamyna jest wyraźnie kotawiec z przepaską 
(obrożą) kroczący w  lewo. J. S z y m a ń s k i  w  swym Herbarzu średniowiecznego rycerstwa polskiego, W ar
szawa 1993, s. 163, oparł wizerunek herbu na rysunku arsenalskiej wersji Klejnotów Długosza (zob. wyżej). 
Jest to swego rodzaju forma pośrednia między małpką a kotem.
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5. Herb Cattus Marinus 
w herbarzu Szymona Okolskiego.

6. Herb Kot morski w herbarzu Kaspra 
Niesieckiego (wg wydania J. N. Bobrowicza).

Pozostaje pytanie kto tym herbem się w Polsce pieczętował? I tu mimo świadectwa 
kontynuatorów Długosza, iż za ich czasów istniał herb Cattus marinus in campo rubeo 
(Kamyn), trudno wskazać na rodziny, które wcześniej tworzyłyby ród heraldyczny 
posługujący się tym godłem. Wspomniany powyżej bojar litewski Wojsznar musiał 
zostać przyjęty do herbu Kot przez któregoś z panów polskich. Ale przez kogo? 
Kojałowicz w swoim Compendium wymienia oczywiście Wojsznara Wilkolewicza pod 
herbem Kot Morski, zaznaczając że potomstwo istnieje w  województwie mińskim 
i w  powiecie oszmiańskim6. Późniejsze źródła podają jeszcze parę innych nazwisk, 
zarówno litewskich jak i polskich: Dolski czy Dulski, Korzun alias Korzon, Kot, Kotłubaj, 
Lipski, Swarczyński, Swarożyński, Wilkolewicz lub Wierkolowicz, Wojsznarowicz7. 
Swarożyńscy wymienieni są przez Niesieckiego z powołaniem się na Herbarz pruski 
Dachnowskiego8. Domyślam się, że Swarczyńscy zaczęli używać Kota z powodu podo
bieństwa ich nazwiska do nazwiska Swarożyński a rodziny Kotów czy Kotłubaj ów 
uważały herb Kot za najbardziej dla nich odpowiedni. W każdym razie trudno dopa
trzyć się wśród wyżej wymienionych rodzin przedstawicieli jakiegoś średniowiecznego 
rodu czy klanu pieczętującego się Kotem Morskim.

Sprawę komplikuje fakt, że na pieczęciach należących do członków rodzin, którym 
przypisuje się herb Kot Morski, nie znajdujemy ani kota ani bezspornego kotawca. 
Władysław S e m k o w i c z ,  autor podstawowej pracy o rodach litewskich zbratanych 
ze szlachtą polską w  1413 r. w Horodle, określa ogoniastego czworonoga kroczącego 
w lewo na pieczęci wspomnianego już kilkakrotnie Wojsznara jako lamparta, czyli leopar- 
da, któiym to godłem pieczętował się ród Lewartów występujący w  źródłach pod zawoła
niem Walny9. Nie wiem skąd Semkowicz zaczerpnął informację, że lamparta określano 
w naszej heraldyce mianem „kota morskiego”. Tenże autor zwraca w  tym samym 
artykule uwagę na herb Gotarda z Dolska (później Dulska), łowczego dobrzyńskiego. 
Pieczęć z tym herbem przywieszona jest do znanego dokumentu z 25 stycznia 1434 r.,

6 W. W. K o j a ł o w i c z ,  op. cit., s. 106. Do potomków tego Wojsznara należał z pewnością Kazimierz 
Woysznarowicz h. Kot Morski (zm. 1680), dr praw i teol., sekretarz królewski, kanclerz diecezji wileńskiej, 
który w  1668 r. przybył do Bolonii jako opiekun ks. Aleksandra Zasławskiego. Pragnę podziękować doc. 
dr Stefanowi K. Kuczyńskiemu za zwrócenie mi uwagi na tę postać.
7 Zob. S. G ó r z y ń s k i ,  J. K o c h a n o w s k i ,  Herby szlachty polskiej, Warszawa 1992, s. 86 (tu godłem jest 
stuprocentowy kot domowy, a w  opisie opuszczono nawet przymiotnik „morski”) .
8 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. VIII, Lipsk 1841, s. 571.
9 W. S e m k o w i c z ,  O litewskich rodach bojarskich zbratanych z  szlachtą polską w  Horodle 1413 r., RH, t. 
VII, 1924, Kraków 1926, s. 219 (nr 27. Ród Wojsnara Werkolowicza). Czworonóg na pieczęci jest może 
kotawcem o długim ogonie, kroczącym w  lewo, jak  na późniejszym rysunku Erazma Kamyna (zob. wyżej 
przyp. 6).
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7. Herb Geralda Fitz-Geralda, Earla of Kildare, ok. 1601. 8. Kotawiec na łańcuchu w klejnocie rodu Fitz-Gerald. 
H. Bedingfeld, P. Gwynn-Jones, Heraldry (1993 ), s. 58. Fairbairn’s Book of Crests.

w którym szlachta dobrzyńska zobowiązu
je się do obioru jednego z synów królew
skich po śmierci Władysława Jagiełły. 
Godłem na tej pieczęci jest zwierzę czworo
nożne o długim ogonie, wspięte na tylne 
łapy (a więc nie kroczące)10. Podobnym her
bem pieczętował się Janusz z Sokołowa, 
stolnik dobrzyński, którego pieczęć — do 
dziś nie zachowana — przywieszona była 
do tego samego dokumentu z 1434 r. We
dług opisu i .niedołężnego rysunku” (tak 
Piekosiński) Jana Zamoyskiego również na 
tej pieczęci figurowało jakieś zwierzę sie
dzące na tylnych łapach”. Piekosiński, wy
dawca notat heraldyczno-sfragistycznych 
Jana Zamoyskiego, dorzuca: „Może herb 
Lewart”11. Osobiście jestem raczej skłonny 
dopatrzeć się w tym .niedołężnym rysun
ku” przedstawienia kotawca, czyli kota 
morskiego. Tutaj warto z miejsca podkre
ślić, że wywodząca się od wyżej wspomnia
nego Gotarda z Dolska rodzina Dulskich 

przez Niesieckiego zaliczona została do rodu Gryzimów, aczkolwiek herbem ich miał 
być jeden lis a nie trzy12. Ponieważ na pieczęci Gotarda lis na pewno nie występuje, 
można chyba puścić wodze fantazji i zaryzykować twierdzenie, że małpka kotawiec nie

9. Małpka kotawiec (Meerkatze) w herbie rodu Ketzel. 
O. Neubecker, Heraldik (1990), s. 218.

10 Oryginał w  AGAD, dok. perg. nr 823. Wdzięczny jestem doc. dr S. K. Kuczyńskiemu za przekazanie mi 
tej informacji jak i za szereg innych ważnych uwag.
11 F. P i e k o s i ń s k i  (red.), Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne: Adnotationes spectantes 
ad familias, „Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego”, t. VII, Kraków 
1907, s. 55, nr 456. Wśród tych Notat, s. 93, odnajdujemy też (pod nr 992) pieczęć jakiegoś podkomorzego 
sandomierskiego z herbem określonym lapidarnie jako Kot. Wśród podkomorzych zestawionych w  wydaw
nictwie Urzędnicy małopolscy X II-XV  wieku, t. IV, zesz. 1, Wrocław 1990, s. 190-197, nie znajduję nikogo 
kto mógłby być zaliczony do Kotów Morskich. Może Zamoyski błędnie określił urząd posiadacza tej pieczęci?
12 K. N i e s i e c k i ,  op. cit., t. III, Lipsk 1839, s. 433 (rodzina wygasła w  1617 r.). A. B o n i e c k i ,  Herbarz 
polski, t. V, Warszawa 1902, s. 79 uważa, że Dolskim przysługuje herb własny a nie odmiana Giyzimy. 
Ponieważ Dolscy (Jak i Sokołowscy) wywodzą się po kądzieli od rodu Stango, panów na Stangenbergu, czyli 
Sztembarku — Dolsko (Dulsk) nabyli w  1386 r. od Władysława Opolczyka —  przeto pisali się też Sztembar- 
skimi. Po mieczu pochodzili od Żywana z Kopytkowa i Bratwina, którego herbu niestety nie znamy. Zob. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa 1892, s. 50 
(Sztembark); J. P o w i e r s k i ,  B. Ś l i w i ń s k i ,  Teoderyk (Dytrych) Stango około XIII w., [w:] Ludzie pomor
skiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981, s. 152.
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była dostatecznie szlachetnym zwierzęciem i że 
z biegiem czasu wymieniono ją  na samotnego lisa.
Hipoteza ta jest może trochę zbyt śmiała i nie daje 
nam odpowiedzi na pytania dotyczące herbu Woj- 
sznara i adoptującego go rodu polskiego. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że rodziny którym przysługi
wał Kot Morski, a więc małpka kotawiec, przekształ
ciły swój herb w domowego kota z nie bardzo zrozu
miałą przepaską przez brzuch. Widocznie starano 
się zapomnieć o małpiej genezie herbowego godła.

Trudno tu odpowiedzieć na pytanie skąd i jakimi 
drogami herb, którego motywem była małpka zwana 
kotem morskim, trafił do Polski. Najbardziej praw
dopodobne jest, że został zapożyczony z Niemiec.
Małpę spotyka się w heraldyce krajów żeglarskich —
Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Niderlandów, ale nie 
jest ona obca i heraldyce niemieckiej czy nawet 
szwajcarskiej13. Warto tu podkreślić, że ta heral
dyczna małpka z reguły przepasana jest metalową 
obrożą, a więc chodzi tu o kotawca14. Może trafiła do 
Polski przez Pomorze i Gdańsk i stąd kotawiec 
w herbie pruskiej rodziny Swarożyńskich i ewentu
alnie na pieczęciach Dolskich (później Dulskich) 
i Sokołowskich w ziemi dobrzyńskiej? Niestety mu
simy i tutaj zadowolić się znakiem zapytania.

Wróćmy jeszcze na chwilę do herbu Adama Kotow
skiego, od którego rozpoczęliśmy niniejsze rozważa
nia. Wydaje się prawdopodobne, że ambitny karie
rowicz chciał upodobnić się do reszty członków 
stanu szlacheckiego pieczętujących się herbami 
o średniowiecznej metryce. Wybór herbu nie był zbyt 
trudny, ponieważ sama jego nazwa kojarzyła się 
z nazwiskiem nobilitowanego. Koronę na głowie 
małpy i brak przepaski czy obroży należy uznać za 
sui generis udostojnienie herbu. Można się oczywi
ście zastanawiać dlaczego Kotowski nie wybrał wer
sji późniejszej o rysunku udokumentowanym m.in. 
przez Okolskiego Orbis Polonus? Małpi charakter 
godła w herbie Kotowskiego nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości. Tak więc herb 
tego szlachcica szwedzkiego z łaski króla Polski i (co prawda tylko tytularnego) Szwecji 
uznać należy za odmianę — chyba udostojnioną — herbu Kot Morski15. I tę to nazwę 
należy używać w odniesieniu do herbu, który dotąd nazywano często po prostu Kotem 
na skutek nieporozumienia co do przedmiotu zdobiącego tarczę.

Tak więc czas skreślić kota z listy czworonogów występujących w starych herbach 
polskich i zaakceptować małpkę kotawca, egzotycznego gościa z Afryki i Madagaska
ru, jako członka naszej fauny heraldycznej.

13 J. R e n e s s e ,  Dictionnaire des figures heraldiąues, t. III, Bruxelles 1897, s. 169 [Singe).
14 Zob. np. J. F a i r b a l r n ,  Fairbaim 's Book o j  Crests o f  the Families o j  Great Britain and Ireland, London 
—  Edinburgh [1905], vol. I (Text), s. 203; vol. II (Plates), 136:8, gdzie spotykamy kotawca jako klejnot rodu 
Fitz-Gerald. Pełny Ich herb z dwoma kotawcami podtrzymującymi tarczę podaje H. B e d i n g f e l d ,  P. 
G w y n n - J o n e s ,  Heraldry, London 1993, s. 58-59. Zob. też O. N e u b e c k e r ,  Heraldik: Sinn und Wert, 
Augsburg 1990, s. 218, gdzie figuruje XV-wieczny patrycjusz norymberski Ulryk Ketzel, zakuty w  zbroję 
i klęczący koło herbu z małpką-kotawcem siedzącą na trójwzgórzu zarówno na tarczy jak w  klejnocie.
15 Małpka Kotowskiego jest przedstawiona w  pozycji stojącej lub wspiętej a nie siedzącej jak w  herbie Kot 
Morski. Wobec tych wszystkich różnic należałoby uznać herb Kotowskiego za herb własny.

10. Herb Adama Kotowskiego w kaplicy 
kościoła o.o. Dominikanów w Warszawie.

11. Herb Adama Kotowskiego w kaplicy 
kościoła o.o. Dominikanów w Warszawie.
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Herb Wojnicza

Nie znamy herbu Wojnicza sprzed końca XVIII w., mimo, że prawa miejskie uzyskał 
przed 1278 r.1 Natomiast miasto w  tym czasie posługiwało się co najmniej czte

rema pieczęciami, w tym trzema ogólnomiejskimi i jedną burmistrzowską. Najstarsza 
z nich została sporządzona w 1504 r., jak świadczy legenda napieczętna, którą można 
odczytać jako: SIGILLVM: CIVITATIS: WOINIC: 1504. Wyobrażenie napieczętne przed
stawia postać św. Wawrzyńca, o czym świadczą sygle S i L (Sanctus Laurentius), 
nagiego i rozciągniętego na kracie2. Z wielu powodów zasługuje ona na szczególną 
uwagę nie tylko w kontekście dziejów Wojnicza. Pojawienie się jako wyobrażenie 
napieczętne św. Wawrzyńca jest konsekwencją wezwania, które nosił miejscowy 
kościół, sięgający początkami przełomu XI i XII w.3 Bez wątpienia zatem tenże święty 
występował na starszych pieczęciach, dziś nieznanych i pełnił funkcję pierwszorzęd
nego znaku miejskiego, tak, jak działo się to np. w pobliskim Nowym Sączu4. Ten też 
święty będzie się pojawiał na kolejnych pieczęciach miejskich, tyle tylko, że w godnym 
diakońskim stroju i z symbolami swego męczeństwa w ręku (krata lub krata i palma), 
chociaż i tym pieczęciom niekiedy nie można odmówić walorów artystycznych5.

Zatem co najmniej do początków lat czterdziestych XIX w. miasto posługiwało się 
wyobrażeniem św. Wawrzyńca jako swym znakiem, ale nie widać prób jego heraldyza- 
cji. Bez wątpienia wpływały na to wyobrażenia świętego, które na codzień mieszczanie 
oglądali w miejscowej kolegiacie6. Dokonała się ona dopiero w czasach zaboru au
striackiego i to w niezmiernie interesujących okolicznościach. Oto w r. 1843 na pa-

1 Zob. J. S z y m a ń s k i ,  Wojnicz. Dzieje i zabytki, Wojnicz 1967, s.19-22; Z. P e r z a n o w s k i ,  Średnio
wieczny Wojnicz, [w:] Źródłoznawstwo i studia historyczne, Wrocław 1989, s.70; idem, Wojnicz w  średnio
wieczu, »Zeszyty Wojnickie”, 1993, z.2, s.3-4.
2 Najstarszy odcisk zachował się w  AGAD, ASK, Oddział IV: Księgi rekognicji, sygn. IV 2, k. 84 i 114 
(dokumenty z 1533 r.). Następne ibidem, IV 19, k. 89 (1535 r.), IV 2, k. 589 (1541 r.), IV 18, k.10 i 11 
(1565 r.), IV 26, k. 33 (1566 r.), IV 28, k. 153 i 153v (1571 r.), IV 32, k. 30, 80v i 81 (1574 r.), IV 39, k. 14v 
(1578 r.), IV 42, k. 14 (1589 r.) oraz IV 2, k. 589 i IV 21, k. 10 (XVI w.). Późniejsze odciski przy dokumencie 
z 1579 r. (Muzeum Okręgowe w  Tarnowie, dok. perg., sygn. MTH 669), z 1595 r. (AP Kraków, Akta 
m. Wojnicza, sygn. Dep.196) oraz przy dokumencie niedatowanym w  Bibliotece Naukowej (dawniej Ossoli
neum) we Lwowie, teki A. Schneidera, III. 18 (2). Pieczęć tę z odcisku z Muzeum Okręgowego w  Tarnowie, 
wcześniej w  posiadaniu cechu szewców w  Wojniczu, reprodukowałem kilkakrotnie, m.in. w  cytowanej pracy 
o Wojniczu, s. 44. Za pomoc w  gromadzeniu informacji o tej i innych pieczęciach wojnickich dziękuję p. 
mgr. H. Seroce z Instytutu Historii UMCS w  Lublinie.
3 Zob. J. S z y m a ń s k i ,  Wojnicz, s. 18-19; idem, Czas powstania kościoła w  Wojniczu A benedyktyni 
tynieccy, „Roczniki Humanistyczne”, t.XI, 1962, z.2, s. 125-145 oraz Z. P e r z a n o w s k i ,  Średniowieczny 
Wojnicz, s.66-67; tenże, Wojnicz w  średniowieczu, s. 2.
4 W  Nowym Sączu pieczęć z XTV w., używana także później, wyobraża św. Małgorzatę ze smokiem. Zob. M. 
G u m o w s k i ,  Najstarsze pieczęcie miast polskich X III i X IV  wieku, Toruń 1960, s. 156-157 nr 29a i 299.
5 W  XVII w. pojawiła się kolejna pieczęć z charakterystyczną postacią świętego unoszącego nad głową 
kratę, atrybut jego męczeństwa (odcisk w  Bibliotece Naukowej we Lwowie, teki A. Schneidera, III, 19 (2) na 
dokumencie z 1782 r.). Z  połowy XVIII w. pochodzi pieczęć z postacią świętego, który w  rękach trzyma kratę 
i palmę, atrybuty jego męczeństwa z wieńcem laurowym nad głową, podtrzymywanym przez dwa anioły 
(odcisk w  zbiorach Izby Regionalnej w  Wojniczu z archiwum cechu wielkiego z połowy XVIII w., w  Bibliotece 
Naukowej we Lwowie, teki Schneidera, III. 19 (2) przy dokumencie z 1815 r., oraz w  AP Kraków, Akta 
m. Wojnicza, rkps Dep.196 przy dokumencie z 1841 r.). Pieczęć burmistrzowska jest znana z XVIII w. a jej 
odcisk przy dokumencie z 178Ó r. znajduje się w  Bibliotece Naukowej we Lwowie, teki Schneidera, III. 19 
(2). Zestawienie to prawdopodobnie nie wyczerpuje ani pieczęci wojnickich, ani ich odcisków, które 
wymagają dalszych badań, ale już z zakresu sfragistyki.
6 Zob. J. S z y m a ń s k i ,  Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962, s. 136.
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212 Józef Szymański

miątkę pożaru z 1831 r., który strawił niemal całe miasto, na rynku wzniesiono 
pomnik z figurą św. Floriana. Na cokole umieszczono herb miasta, przedstawiający 
w owalnej tarczy właśnie św. Wawrzyńca. Ponieważ współfundatorem pomnika był 
korpus oficerski 10 pułku huzarów, stacjonującego w mieście, pod herb Wojnicza 
podłożono huzarskiego orła bez korony. Tym samym porządek ikonograficzny został

jakby odwrócony: centralnym wyobrażeniem 
stał się orzeł, a jakby na drugim miejscu 
znalazł się właściwy herb miasta. Jednym 
z inicjatorów budowy pomnika był ówczesny 
burmistrz Cyryl Dorożewski, znany powier
nik starosty bocheńskiego7. Znamienne, że 
chociaż jeszcze w 1841 r. magistrat posługi
wał się pieczęcią z połowy XVIII w., to w tym 
samym czasie, gdy Dorożewski pełnił swą 
funkcję, pojawiła się pieczęć miejska z iden
tycznym wyobrażeniem, jak  na pomniku 
w rynku8. Niewątpliwie stało się to z inicjaty
wy Dorożewskiego i fakt ten należy traktować 
jako ukłon w stronę władz zaborczych. Ale 
huzarski orzeł zaczął wieść odmienny od za
mierzonego żywot w symbolice miasta. Nie 
bez patriotycznych tendencji z biegiem czasu 
uzyskał nie tylko koronę, ale także kształt 
nawiązujący do współczesnych form ikono
graficznych Orła Białego, utożsamiając się 

tym samym z godłem herbu narodowego i państwowego. Szczególnie konweniowało to 
z wymogami prawa państwowego, które w 1927 r. nakazywało miastom obok własnego 
herbu umiesczzać na pieczęciach herb państwa. Z punktu widzenia heraldyki ważne 
jest to, że już nigdy nie znikł z nich św. Wawrzyniec w owalnej tarczy.

W  1962 r. zdecydowano się uroczystości millenijne w województwie krakowskim 
rozpoczynać w Wojniczu, jako w  jednym z najstarszych grodów Małopolski9. Tymcza
sem od 1935 r. Wojnicz nie posiadał praw miejskich i tym samym herb poszedł 
w zapomnienie. Niemniej na okolicznościowej wystawie, przygotowanej przez krakow
skiego plastyka Janusza Bruchnalskiego pojawił się herb miasta z wyobrażeniem św. 
Wawrzyńca w stroju diakona. Rozpoczęte wówczas badania archeologiczne i historycz
ne zwróciły uwagę także na sprawę herbu miasta10. Był on w  ogóle nieznany heraldy
kom a niewątpliwie decydował o tym fakt, że odciski wojnickich pieczęci miejskich 
zgromadzone zostały tylko przez Antoniego Schneidera i pozostały po 1945 r. we 
Lwowie a tym samym były niedostępne dla historyków. Tymczasem pokaźna ilość 
odcisków znajdowała się w Wojniczu, zazwyczaj w rękach prywatnych oraz w względ
nie żmudnych dla poszukiwań zbiorach warszawskich. Niemniej ruch wokół dziejów 
miasta doprowadził do ustalenia najstarszej pieczęci wojnickiej i ona została potrak
towana jako punkt wyjścia do rekonstrukcji herbu.

Najstarsza pieczęć Wojnicza jest dziełem niewątpliwie dobrego grawera, który chociaż 
posłużył się w legendzie majuskułą o wyraźnych cechach gotyckich, zadbał o renesan
sowy kształt wyobrażenia napieczętnego, przedstawiając św. Wawrzyńca w sposób 
niekonwencjonalny. Oto święty bez aureoli, wyobrażony jako młodzieniec, pełen nadzieji

7 W  1846 r. zaangażował się w  aresztowania ludzi związanych z działaniami Polskiego Towarzystwa Demo
kratycznego, co wywołało sprzeciw wojniczan tak ostry, że cyrkuł był zmuszony do przeniesienia burmistrza 
do Pilzna. Zob. J. S z y m a ń s k i ,  Wojnicz, s.69-70.
8 Najstarszy jej odcisk pochodzi z 1847 r. Biblioteka Naukowa we Lwowie, teki Schneidera, III. 19 (2).
9 Por. J. S z y m a ń s k i ,  Sesja naukowa z okazji 900-lecia Wojnicza. „Małopolskie Studia Historyczne”, t.V, 
1962, z. 3-4, s. 167-169.
10 A. Ż a k i , Wstępne prace wykopaliskowe w Wojniczu, „Acta Archeologica Carpathica”, t. XI, 1969, s. 81, 
92.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Herb Wojnicza 213

na oczekujące go życie, jest rozciągnięty bez szat, a tylko z perizonium na biodrach, 
na dużej kracie. Świętego identyfikują jedynie umieszczone po bokach kraty sygle S 
i L, objaśniające to wyobrażenie (S[anctus] L[aurentius] = Święty Wawrzyniec). Grawer 
przedstawił zatem świętego w konwencji renesansowego naturalizmu, ale z bogatą 
warstwą symboliczną i to decyduje o niecodzienności tej pieczęci. Oto święty, przed
stawiony jako młodzieniec, w sposób bliski ówczesnym i współczesnym znosi zadawa
ny mu ból, wskazując jaki winien być stosunek do codziennych przeciwności. Na 
następnych pieczęciach, także w pewnym stopniu zadbanych, będzie już przedstawia
ny w  pełnym blasku diakońskiej godności, a o męczeństwie świadczą jedynie atrybu
ty: krata i palma, a także wieniec laurowy podtrzymywany przez dwa aniołki. Będzie 
to już trudny do osiągnięcia wzorzec. Ta wyjątkowość przedstawienia z najstarszej 
pieczęci legła u podstaw rekonstrukcji herbu Wojnicza. Po reiz pierwszy opublikowana 
została w  1967 r., jednak bez szczegółowego uzasadnienia11. Odtąd taki kształt herbu 
wszedł do obiegu publicznego, a zasługa w  tym przede wszystkim miejscowego oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W 1967 r. zaproponowano także 
po raz pierwszy barwy herbu. Niemniej ta forma przywrócenia herbu miała wiele cech 
dowolności historycznej. Wprowadzony bowiem był herb, który aczkolwiek miał po
ważne przesłanki w źródłach historycznych, jednak nie był nigdy używany. Co więcej 
przywracany był dla struktury, która już nie istniała (od 1935 r. Wojnicz nie ma praw 
miejskich). Najważniejsze zaś, że w ciągu XIX wieku w wyniku procesów heraldyzacyj- 
nych powstała inna forma herbu.

Sytuacja została wyjaśniona dzięki art. 18 ustawy o samorządzie terytorialnym 
z 9 III 1990 r. (Dz. U. nr 16, poz.94). Oto dnia 19 marca 1994 r. z inicjatywy Towarzy
stwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej12, przy udziale merytorycznym Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie herbu, 
określając jego kształt w formie dotąd używanej nieoficjalnie. Opracowany plastycznie 
przez Dariusza Dessauera z Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przedstawia w  polu błękitnym na złotej kracie, obok 
której takież sygle S i L, św. Wawrzyńca barwy cielistej ze srebrnym perizonium na 
biodrach13. W ten sposób herb, który wywodzi się z najstarszego wyobrażenia napie- 
czętnego i z tradycji sięgającej XIX w. zyskuje oficjalne potwierdzenie i stanowi ważny 
znak łączności odległych tradycji samorządności miejskiej ze współczesnymi jej formami.

11 Zob. J. S z y m a ń s k i ,  Wojnicz, s.2 i obwoluta.
12 Z  inicjatywy tego kręgu opublikowany został mój artykuł pt. Herb Wojnicza, „Zeszyty Wojnickie”, 1992, 
z.2, s.3-4.
13 Równocześnie podjęto uchwałę o chorągwi i sztandarze oraz innych oznakach samorządowych.
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Pierwszy ekslibris książąt Sanguszków

Od kilkudziesięciu lat wzrasta zainteresowanie ekslibrisami. Przybywa wielu ko
lekcjonerów własnościowych znaków książkowych, którzy tworzą różnorodne 

kolekcje: ogólne, tematyczne, polskie lub obce, zabytkowe, współczesne itp. Nie wystarcza 
jednak samo zbieractwo, aby można było mówić o kolekcji. Gromadzone ekslibrisy 
muszą być odpowiednio opracowywane i opisywane zgodnie z przyjętymi zasadami. 
Przy takich wymaganiach kolekcjoner niejednokrotnie ma problem z ustaleniem właści
ciela lub autora ekslibrisu, daty wykonania, techniki itp. W  przypadku ekslibrisu 
anonimowego może być to trudne zadanie do rozwiązania. Na szczęście istnieje dość 
bogata literatura służąca pomocą kolekcjonerowi. Do wyboru są fachowe książki, arty
kuły, teki i katalogi wystaw. Jeśli w  toku poszukiwań wątpliwości zostały rozwiane, to 
mimo to warto odnalezioną informację weryfikować, ponieważ nie można wykluczyć 
pomyłek i błędów. Istnieje szczególna kategoria informacji, której prawdziwość, dzięki 
zaistnieniu nieprzewidywalnych uprzednio okoliczności, można podważyć.

O takim właśnie przypadku traktuje niniejszy przyczynek. W  mojej kolekcji znajduje 
się ciekawy ekslibris (il. 1). Oto kilka ważnych o nim informacji:
— Jest odklejony z nieznanej mi książki. Na odwrocie widoczne są ślady po papierze 

marmurkowym.
— Jest to miedzioryt wykonany na papierze żeberkowym, a następnie wycięty z odbi

tki. Wymiary kartki 56x59 mm.
— Ekslibris przedstawia herb Pogoń Litewska Czartoryskich umieszczony w kartuszu 

otoczonym wieńcem z kwiatów. Kartusz z wieńcem leży na płaszczu zwieńczonym 
mitrą.

— Heraldycznie prawe ramię krzyża w mitrze jest wyszczerbione, jak gdyby wymazane, 
choć cały ekslibris jest w  dobrym stanie.

— W katalogu wystawy kolekcji Włodzimierza Egiersdorffa1 (poz. 38) podano informac
ję, że jest to ekslibris miedziorytowy z XVIII wieku należący do Czartoryskich. 
Wymiary 56x59 mm.
Tenże katalog wymienia pod poz. 37 ekslibris ks. Józefa Klemensa Czartoryskiego 

zdobiący książki z biblioteki koreckiej. Jest to miedzioryt o wymiarach 65x61 mm. Jego 
ilustracja (il. 2) jest fotokopią oryginału z kolekcji pana prof. Andrzeja Ryszkiewicza. 
Ilustracja tego ekslibrisu znajduje się również w  innym katalogu wystawy2 z mylnie 
podaną techniką jego wykonania (akwaforta). Warto dodać, że informacje z katalogu 
o tych dwóch ekslibrisach były powielane w  późniejszych wydawnictwach3.

Zrządzeniem losu, po upływie sześciu lat od nabycia ekslibrisu (il. 1), poddałem go 
szczegółowemu oglądowi i porównałem z ekslibrisem z il. 2. Zauważyłem na tym pierwszym 
nikłe (zatarte) ślady inicjałów J. C. P. C. Zaintrygowany tym faktem odnalazłem w  jeszcze 
innej udostępnionej mi kolekcji pana dr Janusza M. Szymańskiego drugi egzemplarz 
takiego jak mój ekslibrisu. Nie było na nim wspomnianych śladów inicjałów, a krzyż

1 Katalog wystawy ekslibrisu polskiego i obcego ze zbioru W. Egiersdorffa, Lublin 1968.
2 Wystawa ekslibrisu polskiego XVI-XX  w. Katalog z wstępem J . Z i e g e n h i e r t e ,  oprać. Paweł G r o t h , 
Gdańsk 1957, s. 41.
3 Np. V. K l s a r a u s k a s ,  Lietuvos knygos żeńklai, Vilnius 1984, poz. 77.2 i 77.3.
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il.l

w mitrze był bez usterek. Oznacza to, że płyta mie- 
dziorytnicza z ekslibrisu ił. 2, poddawana była co 
najmniej dwu zabiegom retuszu. W pierwszej fazie 
nieprecyzyjnie wygładzono inicjały i uszkodzono przy 
tym krzyż w mitrze. Z takiej płyty odbite ekslibrisy 
(przynajmniej jeden — ten z mojej kolekcji) były nak
lejane na książki. Następnie usterki zostały zauważo
ne i usunięte. Nasuwa się pytanie dlaczego usunięto 
inicjały? Jaka biblioteka używała ekslibrisu w tak 
zmienionej postaci? Odpowiedź jest dość prosta. Wła
ściciel ekslibrisu z inicjałami, ks. Józef Klemens 
Czartoryski (1740-1810), syn Stanisława i Anny Ry
bińskiej, był dobrym gospodarzem, społecznikiem, 
a ponadto bibliofilem. Stworzył w Korcu bibliotekę 
i założył archiwum rodowe. Ks. Józef, ożeniony z ks. 
Dorotą Barbarą Jabłonowską, pozostawił pięć córek. 
Na nim kończy się młodsza linia Czartoryskich na 
Korcu i Oleksińcach4. Druga z jego córek, Klementy
na (1780-1852), odziedziczyła po ojcu majątek Ko
rzec wraz z biblioteką i archiwum. Ks. Klementyna 
była żoną (ślub 1798 r.) ks. Eustachego Erazma San
guszki (1768-1844). Ks. Eustachy nie był bibliofilem. 
Interesowały go w  pierwszym rzędzie sprawy gospo
darskie, a w szczególności hodowla koni arabskich. 
Sprawami organizacji biblioteki w Sławucie a następ
nie w Gumniskach zajmowała się jego żona, osiadła 
w Sławucie od 1813 r.5 Najprawdopodobniej chciała, 
by tworzona przez nią biblioteka, na wzór wielu mag
nackich, miała swój własny i do tego pierwszy dla 
rodu ekslibris. Rody Czartoryskich i Sanguszków 
pieczętują się tym samym herbem Pogonią Litewską. 
Księżna swój zamysł mogła zrealizować w prosty spo
sób: wystarczyło wygładzić inicjały ojca na miedzio- 
rytniczej płycie jego ekslibrisu, by otrzymać ekslibris 
anonimowy dla biblioteki Sanguszków. Ekslibris 
z il. 1 jest więc pierwszym ekslibrisem tego rodu nak
lejanym na książki po 1813 r.

Wiele lat później (po 1895 r.) ks. Konstancja San- 
guszkowa, z domu Zamoyska, żona Eustachego, wnu
ka Klementyny, zamówiła w  znanej paryskiej firmie 
Agry trzy ekslibrisy, różniące się jedynie inskrypcją, 
dla bibliotek w Sławucie, Gumniskach i Podhorcach6. 
Są one dobrze znane kolekcjonerom i występują 
w wielu zbiorach.

Na il. 3 pokazany jest jeszcze jeden ekslibris, prawdopodobnie nieznany w  Polsce, 
wykonany w firmie Agry i wzorowany na trzech wcześniejszych wyżej wspomnianych. 
Na opakowaniu płyty miedziorytniczej tego ekslibrisu, przechowywanej w firmie Agry 
w Paryżu umieszczona jest notatka informująca, że nakład wykonano w  1970 roku. 
Prawdopodobnie jest to więc ostatni ekslibris (do 1994 r.) rodu Sanguszków, zamó
wiony przez ostatnich jego przedstawicieli zamieszkałych w  Brazylii.

il. 2

il. 3

4 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski, t. III, Warszawa 1900, s. 334.
5 Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, 1993, s. 522.
6 A. Ż  а к , Sanguszkowie. Materiały z sesji naukowe), pod redakcją K. B a ń b u r s k i e g o ,  Tarnów 1989, s. 80.
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Zenon Piech

O heraldyce Piastów śląskich
(w związku z książką Małgorzaty K a g a n i e c ,  Heraldyka Piastów śląskich 1146- 
1707, Muzeum Śląskie, Katowice 1992, ss. 192, iłustr.)

Wkrótce minie sześćdziesiąt lat od chwili gdy Sylwiusz M i k u c  k i opublikował 
w  ramach trzeciego tomu Historii Śląska, wydawanej pod auspicjami PAU, swą kla
syczną już rozprawę Heraldyka Piastów śląskich do schyłku XTV wieku1. Ponad 
półwiecze w  badaniach naukowych to najczęściej okres na tyle długi, że powroty do 
pewnych tematów badawczych wydają się uzasadnione. Tak jest również w  omawia
nym przypadku. Sprawiają to możliwości nieograniczonego dostępu do archiwów 
śląskich, którego w tym zakresie nie posiadali polscy historycy działający przed wojną, 
lepsze opracowanie tych zasobów, w końcu postęp w badaniach heraldycznych i sfra- 
gistycznych, a także pojawienie się szeregu nowych publikacji poświęconych zaby
tkom i sztuce śląskiej. Wszystko to czyni taką próbę ze wszech miar uzasadnioną. 
Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do S. Mikuckiego Autorka nie zatrzymuje się na dacie 
1400, lecz ramy swej pracy rozszerza na lata 1146-1707.

Od razu dodajmy, że pierwsza z dat granicznych jest cezurą polityczną, a nie 
heraldyczną, gdyż dowodnie o występowaniu godła książęcego możemy mówić dopiero 
od początków XIII wieku, na pieczęci Henryka Brodatego. Wątpliwości na temat 
ewentualnego godła na pieczęci Bolesława Wysokiego (s. 13) możemy rozwiać od razu 
i jednoznacznie, żadnego bowiem godła na tej pieczęci nie ma.

Autorka rozszerza nie tylko chronologiczne ramy pracy, lecz również zajmuje się 
tymi elementami herbu, które S. Mikucki pominął w swej pracy lub poświęcił im 
niewiele uwagi. Jedynie w  dwóch pierwszych rozdziałach powracamy do zagadnień 
poruszanych już przez Mikuckiego. W rozdziale IM . K a g a n i e c  omawia poszczególne 
godła Piastów śląskich, a w  rozdziale II barwę herbów. Począwszy od rozdziału III 
Autorka omawia zagadnienia pominięte przez S. Mikuckiego, bądź wzmiankowane 
jedynie na marginesie.

Kolejne rozdziały omawiają: tarcze herbowe (rozdział III), klejnot, hełm, labry, mitrę 
i koronę oraz trzymacze (rozdział IV). Omawiając elementy składowe herbów książę
cych, sporo uwagi poświęcono ich rozwojowi formalno-stylistycznemu. Rozdział V 
poświęcony został heraldyce księżnych i księżniczek piastowskich, heraldyce duchow
nych z rodu Piastów oraz herbom Piastów niedynastycznych. Rozdział VI omawia

1 S. M ik u c k i ,  Heraldyka Piastów śląskich do schyłku XTV wieku, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych 
czasów doroku 1400, t. III, red. W. S e m k o w i c z ,  Kraków 1936, s. 441-552 (dalej cyt.: S. Mikucki). Sporo 
uwag dotyczących heraldyki Piastów śląskich przynosi również rozprawa M. G u m o w s k i e g o ,  Pieczęcie 
śląskie do końcaXIV wieku, ibidem, s. 247-440 (dalej cyt.: M. Gumowski).
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pokrótce rolę herbu piastowskiego w  XVII 1 XVIII-wiecznej alegorii. Książkę zamyka 
zakończenie, wykaz źródeł i literatury oraz osiemnastostronicowa wkładka z ilustra
cjami, na której zamieszczono reprodukcje 35 omawianych obiektów.

We wstępie Autorka omawia cel pracy oraz wykorzystane źródła i literaturę. Podsta
wa źródłowa pracy jest szeroka, z widocznymi jednak preferencjami. Przede wszystkim 
wykorzystano pieczęcie, rzeźbę nagrobną oraz herbarze, tak średniowieczne jak i no
wożytne. Dla okresu XVI-XVIII wieku Autorka chętnie sięga również do mennictwa, 
medalierstwa i starych druków. Malarstwo, rzeźba architektoniczna, rzemiosło arty
styczne, aczkolwiek wykorzystane, znajdują się na drugim planie.

Za cel pracy Autorka uważa „znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki charakter miała 
śląska heraldyka piastowska” (s. 6-7, 180), co sprowadza się w zasadzie do pytania 
o rodzimość bądź obce wpływy oraz ich stopień w heraldyce Piastów śląskich. Środ
kiem prowadzącym do tego celu stała się szczegółowa analiza części składowych 
herbów książęcych w  okresie XIII-XVIII wieku. W rzeczywistości cel pracy jest znacz
nie szerszy niż expressis verbis sformułowała go Autorka. Wskazuje na to konstrukcja 
pracy oraz wykorzystana podstawa źródłowa.

Otrzymaliśmy pracę o szerokim kwestionariuszu badawczym oraz nowoczesnych 
założeniach metodologicznych. Autorka podejmuje trud prześledzenia rozwoju heral
dyki Piastów śląskich tak pod względem formalnym jak i treściowym, starając się 
odczytać przekazywane tą drogą informacje dotyczące podziałów terytorialnych, praw 
wzajemnego dziedziczenia, politycznych aspiracji czy wręcz roszczeń, w  końcu poziomu 
kultury. To również należy uznać za cel pracy.

Takie potraktowanie herbów wprowadza nas głęboko w  zrozumienie pewnych 
aspektów polityki, kultury, mentalności, sposobów przekazywania informacji w śred
niowieczu i czasach nowożytnych. Na konieczność takiego właśnie traktowania her
bów jako składników dzieł sztuki zwróciłem uwagę w  recenzji książki A. K a r ł o w 
sk i  ej - K a m  z o w e j  o sztuce Piastów śląskich w średniowieczu2. Omawiana praca 
przynosi szerszą ilustrację zasygnalizowanego przeze mnie stanowiska, chociaż wy
raźnie odczuwa się brak rozdziału poświęconego funkcji herbów występujących na 
różnych zabytkach związanych z Piastami. Do sprawy tej powrócę jeszcze w  dalszej 
części recenzji.

Chciałbym podkreślić, że usiłując odczytać treści herbów piastowskich Autorka 
stanęła wobec trudnego zadania, bowiem za podstawę źródłową, zwłaszcza dla śred
niowiecza, służyły jej niemal wyłącznie przekazy ikonograficzne, których treści można 
odczytać bądź śledząc zachodzące w nich zmiany, obserwowane w  dłuższych przedzia
łach czasowych, bądź analizując różnorodne konteksty w  których one występują. Nie 
ułatwiało tego zadania małe zróżnicowanie zespołu herbów Piastów śląskich, na który 
składają się: półksiężyc z krzyżem, Orzeł, Orzeł z przepaską, Orzeł z przepaską i krzy
żem, szachownica oraz klejnoty książęce. Jednak wyróżnienie poszczególnych części 
składowych herbów, a następnie skrupulatna ich analiza porównawcza i prześledze
nie chronologicznego rozwoju, przy jednoczesnym odwoływaniu się do uwarunkowań 
politycznych, genealogicznych, terytorialnych itp., pozwoliło na odczytanie wielu 
niezauważonych dotychczas treści.

Autorka prezentuje bliską mi postawę badawczą, która we wszelkich zmianach 
zachodzących w  budowie herbu, a traktując sprawę szerzej, każdego przekazu ikono
graficznego, stara się zauważyć logicznie uzasadnione przesłanki. Postawa ta pozwoliła 
— jak powiedziałem — wyjaśnić wiele wątpliwości, odczytać treści dotychczas niezau
ważone. Zdarzało się jednak, że Autorka natrafiała na przekazy, które nie mieściły się 
w  logicznym rozwoju form czy treści heraldycznych i wobec których stawała jakby 
bezradna. Warto może więc podkreślić w tym miejscu, że przekazy heraldyczne, 
podobnie jak inne przekazy obrazowe, mogą podlegać pewnym prawidłowościom,

2 Z. Piech,  OśrecMowiecznęjsfizgistyceihemldyceksiążęce}naŚląsku, JCwartalnikHistoryczny”,г.ХСК, 1992, 
nr3, s. 11-13.
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o któiych należy pamiętać. Są to: tradycjonalizm 1 konwencja plastyczna, charaktery
styczna dla obiektu na którym umieszczano herb, wpływ wykonawcy obiektu na formę 
herbu, brak automatycznej synchronizacji pomiędzy zmianą sytuacji politycznej, 
a zamianami formy i treści herbów.

Sądzę, że dla lepszego zrozumienia struktury informacyjnej poszczególnych gatun
ków źródeł wykorzystanych w  pracy, należało poświęcić tej problematyce nieco więcej 
uwagi. Kilkakrotnie, ale tylko na marginesie, sygnalizuje Autorka występowanie różnic 
w  przedstawieniach herbów na monetach i pieczęciach (np. s. 31, 41, 182). Uważam, 
że problem ten wymagałby szerszego omówienia.

M. Kaganiec podobnie jak S. Mikucki rozpoczyna omawianie godeł piastowskich od 
znaku Henryka Brodatego — półksiężyca z krzyżem. Przytaczając starszą i nowszą 
literaturę, dochodzi do podobnego wniosku jak S. Mikucki, że godło Henryka, znane 
z pieczęci oraz rot trzebnickich, uznać należy za „osobisty znak wojskowo-rozpoznaw- 
czy” (s. 14). Następnie przechodzi do omówienia Orła jako godła Piastów śląskich.

Zasadniczym problemem, z którym zmagali się również poprzednicy M. Kaganiec, 
jest geneza Orła śląskiego. Wobec istnienia obszernej literatury przedmiotu i wyczer
pania zasobu nowych źródeł, Autorka przyjęła jedyne chyba możliwe rozwiązanie, 
omawiając poglądy występujące w literaturze. Sama skłania się do tych koncepcji, 
które przyjęcie Orła traktują jako recepcję kulturową, pozbawioną politycznych treści, 
a szczególnie, jak sugerowała literatura niemiecka, zależności lennej od cesarstwa. 
Podkreśla natomiast, za literaturą, znamienną zbieżność chronologiczną pojawienia 
się Orła w  sfragistyce wszystkich linii książęcych, z wyjątkiem Piastów mazowieckich, 
przypadającą na pierwsze dziesięciolecia XIII wieku. Zwraca też uwagę, że „mimo 
daleko już posuniętego rozbicia dzielnicowego i nieustannie prowadzonych walk, 
istniało głębokie poczucie więzi rodowej między poszczególnymi książętami” (s. 22). 
Dodajmy, że wśród cytowanej przez Autorkę literatury powinna znaleźć się, chociażby 
dla porządku bibliograficznego, rozprawa H . Ł o w m i a ń s k i e g o 3.

W  dalszej części pracy śledzimy rozwój Orła śląskiego z podziałem ną godło Piastów 
dolnośląskich (Orzeł z przepaską i krzyżem, Orzeł z przepaską) oraz górnośląskich. 
Prezentacja polega na omawianiu wyobrażeń Orła występujących przede wszystkim 
na pieczęciach książęcych. Prześledzenie rozwoju Orła w  poszczególnych limach ksią
żęcych, z uwzględnieniem wzajemnych relacji, wymaga precyzyjnej datacji poszcze
gólnych obiektów. Autorka opierając się na starszych publikacjach, przede wszystkim 
M. G u m o w s k i e g o  i S. Mikuckiego, nie wykorzystała nowszych, wcale licznych prac, 
zajmujących się poszczególnymi kancelariami książęcymi (R. Ż e r e l i k . W .  I r g a n g ,  
A. W a ł k ó w s k i ,  a ostatnio również D. B e d n a r e k ) ,  gdzie znajdują się również 
rozdziały poświęcone pieczęciom, przynoszące bardziej precyzyjne ich datacje4. Za
pewne nie wszystkie z tych prac, ze względu na cykl wydawniczy książki, można było 
wykorzystać, lecz na pewno powinny znaleźć się tu prace wydane jeszcze w  latach 
osiemdziesiątych i wcześniej.

Dużą zasługą Autorki jest zwrócenie uwagi na drobny, jakby się wydawało, szczegół 
heraldyczny, jakim jest przepaska z krzyżem na piersi Orła i powiązanie jej z treściami 
politycznymi. M. Kaganiec stara się jednoznacznie cofnąć ponowne wprowadzenie tego 
motywu na panowanie Henryka I (III) głogowskiego, (chociaż S. Mikucki zajmował w tej

3 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Krakowska geneza Orła piastowskiego, [w:] Początki Polski, t. VI/2, Warszawa 1985, 
s. 930-943. Już po opublikowaniu recenzowanej książki ukazała się praca M. H a i s i g a ,  Śląski rodowód 
państwowego godła Polski, Wrocław 1993. Samo zestawienie tytułów łych prac świadczy o panującej 
w  literaturze rozbieżności poglądów na temat genezy Orla.
4 Wyszczególnienie tych prac zob. Z. P iech ,  op. cit., przyp. 14 i 16, por. też niżej przyp. 18. Chciałbym 
w  tym miejscu lojalnie podkreślić, że pisząc tę recenzję byłem w  lepszej sytuacji niż Autorka, dysponowałem 
bowiem Katalogiem dokumentów przechowywanych w  Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. 1-7, 
oprać. R. S t e l m a c h ,  R. Ź e r e l i k ,  M. C h m i e l e w s k a ,  Wrocław 1991-1993 (tom 6 w  druku). Dzięki 
uprzejmości dra R. Stelmacha z Archiwum Państwowego we Wrocławiu korzystałem również z będącego 
jeszcze w  maszynopisie Indeksu pieczęci, który zostanie opublikowany w  ostatnim tomie wymienionego 
wydawnictwa. Dzięki tym pomocom modern swobodniej niż Autorka poruszać się po dużym, i podstawowym 
dla naszego tematu, zbiorze średniowiecznych pieczęci przechowywanych w  Archiwum we Wrocławiu.
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sprawie jeszcze niejednoznaczne stanowisko5), i związać jego pojawienie się ze zjedno
czeniowymi aspiracjami tego księcia.

Nawiązując do godeł Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego, twórców .monar
chii Henryków śląskich”, których polityczne aspiracje znacznie wykraczały poza ich 
dzielnicę, Henryki (III), a następnie jego synowie, starali się sygnalizować włączenie 
w nurt politycznych działań wykraczających poza granice Śląska. W  przypadku 
młodych Głogowezyków była to zresztą manifestacja pozbawiona jakichkolwiek 
realnych politycznych podstaw. Dodajmy, że również Henryk IV Prawy odwoływał 
się na swych pieczęciach do osoby dziada i pradziada, wprowadzając jako pierwszy 
z książąt wrocławskich do swej tytulatury liczebnik quartus.

Autorka zwraca uwagę, zaJ.  K ę b ł o w s k i m ,  na zbieżne w czasie występowanie 
Orła z przepaską i krzyżem na pieczęciach książąt głogowskich i na lubiąskich płytach 
nagrobnych Bolesława Wysokiego, Przemka ścinawskiego i Konrada II Garbatego 
(s. 28)6. Przypisując Bolesławowi Wysokiemu, niezgodnie z historycznymi realiami, 
herb w wersji reaktywowanej przez Henryka I (III), nawiązano do osoby tego władcy 
jako jednego z protoplastów dolnośląskich Piastów i do jego politycznych aspiracji. 
Tożsamość herbu sprzyjała stworzeniu pewnego ciągu dynastycznego o bardzo czytel
nych treściach politycznych: Bolesław Wysoki — Henryk Brodaty — Henryk Pobożny 
— książęta głogowscy, a zwłaszcza Henryk I (III)7.

Idąc za ustaleniami Autorki również przyjąłem, że już Henryk I (III) używał Orła 
z przepaską z krzyżem8. Przypuszczenie takie pozwoliłoby przesunąć wstecz datację 
płyt lubiąskich i przypisać jednoznacznie ich fundację Henrykowi głogowskiemu9. 
J. Kębłowski uważał, opierając się na ustaleniach Mikuckiego, że herbu w tej wersji 
używali dopiero synowie Henryka i dlatego datuje płyty na okres po ok. 1312 r., gdy 
herb z przepaską i krzyżem pojawia się u Głogowezyków10.

Aby usunąć rozbieżności pomiędzy ustaleniami M. Kaganiec i J. Kębłowskiego, 
sięgnąłem do kontrasigillów księcia, na których przepaska z krzyżem jakoby występu
je. Niestety, pieczęć na którą Autorka się powołuje (s. 26 przyp. 62) należy do Henryka II 
(IV) Wiernego i według S. Mikuckiego pochodzi z 1332 r. W przypisie 65 na s. 26 czytamy, 
że „przywrócony krzyż wyraźnie występuje na dwu małych pieczęciach Henryka III 
głogowskiego” i tu Autorka cytuje Mikuckiego nry 161 i 162. Otóż na podstawie 
autopsji muszę stwierdzić, że na pieczęci nr 162 krzyż raczej nie występuje. Zarys 
krzyża prawdopodobnie pojawia się natomiast na kontrasigillum przy dokumencie 
z 23 czerwca 1307 (AP Wrocław, Rep. 79 nr 3), co zauważyli już S. Mikucki 
i R. Żerelik11, ale H. N eh m iz ,  a za  nim T. J u r e k, uważają tę pieczęć za falsyfikat12.

5 S . M i k u c k i , s . 4 5 6  opisując herb tego księcia nie wspomina nic o krzyżu, stwierdzając jego pojawienie 
się dopiero na pieczęciach jego synów (tamże, s. 472). Jednak w  „Spisie pieczęci i herbów” zamieszczonym 
na końcu rozprawy, w  przypadku jednej z pieczęci księcia (nr 161) zauważa „ślad krzyża” (ibidem, s. 545).
6 J. K ę b ł o w s k i ,  Pomniki Piastów śląskich, Wrocław 1971, s. 74, 84.
7 Pewien wyjątek w  tym ciągu Sianowi oczywiście godło Henryka Brodatego, ale jego indywidualny 
charakter ulega pewnej „neutralizacji”, gdyż Orła z przepaską i krzyżem używali zarówno jego ojciec jak i syn.
8 Z. P iech,  Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 147.
9 W  najnowszej pracy poświęconej Henrykowi głogowskiemu T. J u r e k, Dziedzic królestwa polskiego książę 
głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 1993, s. 73, jednoznacznie przypisuje fundację płyt lubiąskich 
Henrykowi, przechodzi jednak bez komentarza obok heraldycznych zastrzeżeń J. Kębłowskiego, o których 
piszę powyżej.
10 J. K ę b ł o w s k i ,  Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku, Poznań 1970, s. 71-72; idem, Pomniki, 
s. 74, 84.
11 S. M i k u c k i ,  s. 545 nr 161; R. Ż e r e l i k ,  Dokumenty i kancelaria Henryka Ш księcia głogowskiego, „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, nr 683, Historia 42, Wrocław 1984, s. 83, 86 przyp. 26.
12 H. N e h m iz ,  Untersuchungen über die Besiegelung der schlesischen Herzogsurkunden im 13. Jahrhun
dert, Breslau 1939, s. 63; T. J u r e k ,  op. cit., s. 153, nr 79. W  pracy tej T. Jurek uznał za fałszywe cztery 
pieczęcie Henryka głogowskiego. Dwa spośród trzech tłoków pieczęci majestatycznej i dwa kontrasigilla 
(ibidem, s. 137 i nast.). Sądzę, że propozycje te muszą być raz jeszcze przedyskutowane, z uwzględnieniem 
szerszego tła fałszerstw pieczęci na Śląsku. Argument, że jeśli pieczęć jest znana z dwóch tłoków różniących 
się w  drobnych szczegółach, to jeden musi być fałszywy (T. J u r e k ,  Studia nad dokumentami księcia 
głogowskiego Henryka 1(111), „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXII-XXXIII, (1990, s. 51-52), łatwo można obalić, 
przytaczając podobne przykłady ze sfragistyki Henryka Brodatego czy Bolesława Rogatki, w  przypadku 
których nie ma wątpliwości co do autentyczności pieczęci i dokumentów.
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Pomimo łych zastrzeżeń jest wysoce prawdopodobne, że tę wersję herbu wprowadził 
Henryk I (III), gdyż dobrze koresponduje ona z całym programem politycznym księcia, 
lecz nie możemy tego twierdzić z taką stanowczością jak uczyniła to M. Kaganiec.

Omawiając Orła z półksiężycem i krzyżem na piersi możnaby wykorzystać jeszcze 
jedno źródło, pominięte przez Autorkę. Dwie, tym razem niewątpliwie sfałszowane, 
konne pieczęcie Bolesława Wysokiego. Wykonane w końcu XIII i początkach XTV 
wieku przedstawiają na tarczy książęcej półksiężyc z krzyżem występujący samodziel
nie lub w  połączeniu z Orłem13. Wykonując je  fałszerz starał się zapewne nawiązać do 
.realiów” epoki z której pieczęć jakoby pochodziła. Umieszczenie na tych pieczęciach 
wspomnianych godeł świadczy, iż w owym czasie istniało szerokie, może nawet po
wszechne przekonanie, że sięgają one panowania tego władcy.

Poważne zastrzeżenia budzi fakt, że Autorka śledząc tak drobne szczegóły heral
dyczne, powołuje się nie na oryginalne pieczęcie lecz na fotografie odlewów, zamie
szczone w  pracach S. Mikuckiego i M. Gumowskiego, a nawet na przerysy. W efekcie 
musimy Autorce wierzyć na słowo, że przepaska z krzyżem na pewno występuje na 
pieczęciach Henryka I (III) głogowskiego, chociaż reprodukcje zamieszczone przez S. 
Mikuckiego (niy 161, 162), budzą poważne wątpliwości, o których pisałem. Pogłębia
ją  się one, gdy Autorka omawiając pieczęć Henryka V  Żelaznego i jego synów (maje
statyczną a nie jak błędnie podano herbową), powołuje się na fotografię odlewu 
w  pracy M. Gumowskiego (nr 63), gdzie z trudem można zauważyć Orła, a pozostałe 
szczegóły są nieczytelne. Ostatecznie wątpliwości utwierdzają się, gdy Autorka powo
łuje się na przerysy zamieszczone w pracy Minsberga, omawiając pieczęcie Henryka 
VIII Wróbla i jego synów: Henryka IX, Henryka X i Wacława (s. 30 przyp. 93, 95), gdzie 
krzyża na przepasce na pewno nie ma.

Brak autopsji drugiej pieczęci pieszej Bolka II Małego, przy jednoczesnym powołaniu 
się na opinię E. R o e h l a  (s. 34), skłonił Autorkę — wbrew stanowi faktycznemu — 
do stwierdzenia braku przepaski na piersi Orła i budowy na tej podstawie twierdzenia, 
które niestety nie jest prawdziwe. „Usuwając przepaskę, książę w  ten sposób odróżnił 
swoje godło od identycznego godła ziębickich krewnych” (s. 34-35). Zweryfikowania 
wymaga też twierdzenie, że na tejże pieczęci występuje klejnot w  postaci szachownicy 
(s. 52). W  rzeczywistości jest to klejnot w kształcie półkola z krótko przyciętych pawich 
piór14, co zresztą potwierdza sama Autorka w  innym miejscu (s. 103, przyp. 24). Z usta
leń powyższych wynika, że zmiany herbu książęcego (usunięcie przepaski) oraz zmiany 
klejnotu, z pióropusza na szachownicę, dokonano już po śmierci władcy.

I jeszcze jedno istotne sprostowanie. Pisząc o Orle książąt górnośląskich Autorka stwier
dza, że korona charakterystyczna dla heraldyki tej linii książęcej, po raz pierwszy pojawia 
się w klejnocie księcia Bolka IV Starego, na pieczęci z 1389 r. Przeciwstawia się natomiast 
zdecydowanie informacji podanej przez P. P f o t e n h a u e r  a, że na dwóch herbowych 
pieczęciach księcia Kazimierza II bytomskiego występuje ukoronowany Orzeł (s. 43).

Według M. Kaganiec przemawiają przeciw temu argumenty natury politycznej (hołd zło
żony przez księcia Kazimierza Wacławowi II w 1289 r.) i heraldyczno-ikonograflczne 
(„w heraldyce symbol ten nie był znany przed rokiem 1296"). Drugi z argumentów musimy 
od razu odrzucić, gdyż korona pojawia się w  herbie zarówno Piastów kujawskich jak 
i Przemyśla II znacznie wcześniej i jest nośnikiem konkretnych treści politycznych15.

Decydująca jest jednak autopsja tych pieczęci, zachowanych w AP we Wrocławiu. 
Na pieczęci większej wiszącej przy dokumencie z 1282 r. (Rep. 91, nr 100) korona jest 
niewątpliwie widoczna. Wyraźnie zaznaczona jest pozioma obręcz, z której wychodzą

13 Reprodukcje pieczęci zob. F. P i e k o s i ń s k i ,  Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899, nr 89, 
234. Odciski sfałszowanych pieczęci są zachowane przy sześciu falsyfikatach klasztoru w  Lubiążu zob. 
Schlesisches Urkundenbuch, wyd. H. A p p e l t ,  t. 1, Wien-Köln-Graz 1971, nry 325, 326, 327, 328, 331A, 
331 Ai. Tłok В (wg F. P i e k o s i ń s k i e g o ,  op. cit., nr 89) datowany jest przez Appelta na lata dziewięćdzie
siąte XIII w. (s. 242), tłok C (wg P i e k o s i ń s k i e g o ,  op. cit., nr 234) na wczesny wiek XIV (s. 244).
14 Reprodukcję oryginalnej pieczęci zob. Z. P iech ,  Ikonografia, fot. 75.
15 Ibidem, s. 65.
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trzy kwiatony, rozszerzające się u góry. Również na drugiej pieczęci występuje korona, 
mniej wyraźna niż na pieczęci poprzedniej, jednak na egzemplarzu z 1295 r. czytelna 
(Rep. 112 nr 2). Prawidłowe pytanie brzmi więc nie: czy korona występuje na pieczę
ciach księcia bytomskiego, lecz dlaczego tam występuje?16 Tak więc niewątpliwym 
faktem jest, bez względu na jego polityczne interpretacje, używanie ukoronowanego 
Orła przez księcia górnośląskiego już w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XIII wieku, a więc sto lat wcześniej niż była skłonna zaakceptować to Autorka.

Ostatnim omawianym godłem jest szachownica. Osiągnięciem Autorki jest stwier
dzenie, wbrew S. Mikuckiemu, że szachownica nie była herbem księstwa ani książąt 
brzeskich, lecz przede wszystkim książąt legnickich i ich księstwa. Świadczy o tym 
brak tego godła na zabytkach związanych z książętami brzeskimi. Do argumentów 
przytoczonych przez Autorkę można jeszcze dorzucić przedstawienie księcia brzeskie
go w  stroju turniejowym, zamieszczone w  Herbarzu Złotego Runa, gdzie rówmież brak 
szachownicy17 oraz dwie pieczęcie księżnej Katarzyny, żony Bolesława III Hojnego, 
tytułującej się panią na Brzegu, lecz nie używającej szachownicy. Do pieczęci tych 
jeszcze pownócę.

Na podstawie dostępnych źródeł Autorka stara się uporządkować przebieg procesu 
występowania szachownicy na zabytkach związanych z poszczególnymi liniami ksią
żęcymi. Stwierdza jej obecność rówmież u książąt świdnickich (s. 52-53), w klejnocie 
książąt ziębickich (s. 52), w końcu u książąt linii głogowskiej, jako hipotetyczny herb 
księstwa żagańskiego (s. 55).

Omawiając początki tego godła związane z osobą księcia Bolesława III legnickiego, 
M. Kaganiec wiąże je z roszczeniami władcy do Opawy i Moraw, zgłoszonymi po śmierci 
ostatniego Przemyślidy Wacława III (zm. 1306). Pisząc o szachowmicy występującej na 
pieczęciach tego księcia Autorka oparła się na ich datacji dokonanej przez M. Gumow
skiego i S. Mikuckiego. Artykuły D. Bednarka, opublikowane w tym samym czasie gdy 
ukazała się recenzowana książka, których naturalnie Autorka nie mogła już wykorzy
stać, zmieniają starszą chronologię, a tym samym ustalenia zaproponowane w  książce.

Pieczęć piesza z szachowanym klejnotem oraz takież kontrasigillum występują 
w kancelarii książęcej w latach (1312) 1313-133018. Dopiero w 1331 r. zostaje wypro
wadzona pieczęć konna (wzorowana na pieczęci Jana Luksemburskiego, wprowadzona 
w wyniku hołdu), na której szachownica znika19. Zmienia to całkowicie relacje pomię
dzy używaniem szachowanego klejnotu, a traktatem ołomunieckim z 1311 r. Klejnot 
w postaci szachowmicy nie znika po traktacie, jak przypuszcza Autorka (s. 48), lecz 
wręcz przeciwmie, zostaje wprowadzony i występuje na tych dwóch pieczęciach do 
1330 r. W tej sytuacji poważnej modyfikacji, czy wręcz rezygnacji, wymaga przypu
szczenie, że używanie szachowmicy było heraldyczną manifestacją polityczno-teryto- 
rialnych roszczeń w czasie walk o spadek po Wacławie III.

Dziwrię się natomiast, że Autorka nie zauważyła, iż Orzeł występujący na dwóch 
kontrasigillach używanych przez księcia w  latach 1332-1351 (Gumowski, nr 39) oraz 
w 1352 r. (tamże, nr 55) był szachowany20. Nie nosi natomiast przepaski, jak błędnie 
czytamy na s. 106. Pośród zabytków przedstawiających szachowany klejnot należało
by wymienić rówmież konny wizerunek księcia Bolesława III Hojnego, umieszczony na

16 Szerzej na ten temat zob. Z. P i ech ,  Ikonografia, s. 190-191 przyp. 51. Do przedstawionych tam 
argumentów można dorzucić jeszcze jeden. W  dokumencie wystawionym w  1280/81 r. przez księcia 
Władysława, ojca Kazimierza, dla Henryka IV Prawego, jest mowa o pomocy jakiej książę opolski udzieli 
swemu zięciowi w  zdobyciu regnum et coronam in Polonia, wzamian za równoczesną koronację żony 
Henryka, która była córką Władysława, a  siostrą Kazimierza (Historia Śląska, t. I, red. S. K u t r z e b a ,  
Kraków 1933, s. 286-287). Może korona w  herbie księcia Kazimierza miała oznaczać wysoką pozycję 
księcia, czy w  ogóle książąt z linii opolskiej, pośród pozostałych Piastów śląskich?
17 M. G ł o s e k ,  Wizerunek księcia brzeskiego w  uroczystym stroju rycerskim z  Herbarza Złotego Runa, 
„Studia Źródłoznawcze”, t. XXVIII, 1983, s. 187-195.
18 D. B e d n a r e k ,  Podziały księstwa wrocławsko-legnickiego w  świetle zabytków sfragistycznych, „Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, No 1444, Prawo CCXV, Wrocław 1992, s. 5, 7-8.
19 Z. P ie ch ,  Ikonografia, s. 230-231.
20 Piszą o tym: M. G u m o w s k i ,  s. 271 orazS. M i k u c k i ,  s. 448.
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zworniku ufundowanej przez niego kaplicy w  Lubiążu21. Rzeźbiarz wykonujący zwor
nik bez wątpienia korzystał z wzorów sfragistycznych, pieczęci konnej i herbowej, 
a nowa ich datacja przedstawiona przez D. Bednarka, daje podstawę do bardziej 
precyzyjnej datacji tego zwornika.

W  rozdziale II Autorka omawia barwy w  heraldyce Piastów śląskich, w  rozdziale III 
tarcze herbowe i dopiero w rozdziale IV „klejnot i dodatki herbowe”. Ponieważ, jak napi
sałem na początku, praca prezentuje bardzo szeroki kwestionariusz badawczy i zapewne 
w  przyszłości będzie wykorzystywana jako pewien wzorzec dla podobnych opracowań, 
chciałbym zwrócić uwagę na pewien, moim zdaniem, błąd konstrukcyjny tej części pracy.

Ponieważ Autorka słusznie traktuje klejnot jako bardzo ważny składnik herbu 
książęcego, uważam, że konsekwentnie należało mu poświęcić osobny rozdzieli II, 
omawiając w nim również labry. W kolejnym III rozdziale należało omówić barwę 
herbu, klejnotu i labrów i dopiero rozdział następny poświęcić „dodatkom herbowym”. 
Pośród nich umieściłbym również tarczę, gdyż nie uważam aby była ona elementem 
ważniejszym niż klejnot, zasługującym na osobny rozdział. Przy czym chciałbym raz 
jeszcze podkreślić, że zainteresowanie Autorki owymi „dodatkami herbowymi”, ich 
stylistycznym rozwojem, uważam za duży walor pracy.

Jak powiedziałem, drugim obok godła ważnym składnikiem herbu książęcego jest 
klejnot. W  związku z tym, że S. Mikucki nie poświęcił klejnotowi książąt śląskich 
osobnej uwagi, wzmiankując go jedynie na marginesie przeglądu godeł herbowych, 
a M. Gumowski poświęcił mu jedynie kilka pobieżnych uwag, książka M. Kaganiec 
przynosi najpełniejsze omówienie tego motywu.

Autorka zawęża pojęcie klejnotu stwierdzając, że .mianem tym określa się ozdobę 
hełmu, którą stanowiły albo całe godło, albo jego fragment, powtórzone z tarczy... 
Dodatkowym elementem, ale już wyłącznie o charakterze dekoracyjnym, były wszel
kiego rodzaju »pióropusze«” (s. 100). Stanowisko to odbiega od ustaleń poprzedników. 
M. Gumowski uważał pióropusze za pełnoprawny klejnot. Stanowisko S. Mikuckiego 
było bardziej skomplikowane. W opisie pieczęci książęcych zawsze używa określenia 
„pióropusz” na tę formę zwieńczenia hełmu, ale we wnioskach końcowych skłonny jest 
uznać pióropusz za klejnot, zaliczając go jednocześnie wraz z klejnotem powtarzają
cym godło z tarczy, czyli Orła, do klejnotów, które „nie zdradzają tysów indywidual
nych”22. Za klejnot uważa również dwa skrzyżowane pióropusze świdnickie.

Z. W a w r z o n o w s k a  bez żadnych zastrzeżeń uważa pióropusze za pełnoprawne 
klejnoty23. Natomiast w  najnowszym opracowaniu heraldyki rycerskiej J. S z y m a ń s k i  
definiuje klejnot jako „część herbu, która jest umieszczona na hełmie”, a w klasyfikacji 
polskich klejnotów rycerskich zamieszcza również te, które noszą pióropusze i skrzydła24.

Uważam, że uznanie klejnotów-pióropuszy jedynie za „element dekoracyjny” jest 
niezgodne z ich rzeczywistą funkcją. Otóż główna funkcja klejnotu polegała na różni
cowaniu herbów poszczególnych linii książęcych, czy nawet poszczególnych władców, 
co podkreśla Autorka (m.in. s. 114-115). Można wskazać wiele przykładów, gdy 
klejnoly-pióropusze pełniły tę identyfikacyjną, rozróżniającą funkcję i vice versa, 
przykłady klejnotów w  kształcie Orła, które ze względu na częste używanie nie mogły 
w pełni realizować tej funkcji. Wyraźnie podkreśla to Autorka na s. 108.

Przykładem z pierwszej grupy jest bardzo charakterystyczny klejnot książąt świd
nickich i ziębickich, przedstawiający dwie skrzyżowane pierzaste „kity”. Równie cha
rakterystyczny jest klejnot książąt raciborskiego i oświęcimskiego, braci Mieszka 
i Przemysława, w  formie półkolistej obręczy biegnącej ponad hełmem, ozdobionej

21 Reprodukcję zwornika zob. A. K a r l o w s k a - K a m z o w a ,  Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu, 
Warszawa-Wrocław 1991, ryc. 34.
22 S. M i k u c k i ,  s. 538-539.
23 Z. W a w r z o n o w s k a ,  Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do X IV  wieku. Łódź 1976, s. 21.
24 J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993, s. 9-10 przyp. 41, 
s. 49, 56-59.
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dwoma rzędami piór, kulek czy nawet, jak przypuszcza M. Kaganiec, dzwoneczków. 
Te klejnoty pełniły na pewno identyfikującą rolę.

Potwierdza to kwartnik przypisywany Bolkowi I Surowemu, przedstawiający hełm 
z charakterystycznym świdnicko-ziębickim klejnotem i legendą: GALEA DVCIS BOL- 
CONIS25. Napis odnosi się nie tyle do samego hełmu, co do hełmu z klejnotem, tak jak 
został on przedstawiony na monecie, a poprzez odwołanie się do książęcego imienia 
następowała identyfikacja tego insygnium z władcą. Lecz na kwartniku jego synów 
legendzie GALEA DVCVM SLESIEIW ENVM BOLCONVM towarzyszy hełm zwieńczony 
klejnotem-pióropuszem26. Czy to znaczy, że nie identyfikuje on młodych książąt? Moim 
zdaniem również pełni on identyfikacyjną funkcję, a przemawia za tym wymienienie 
tego przedmiotu (hełmu z klejnotem-pióropuszem) w legendzie kwartnika, w  powiąza
niu z osobami młodych książąt.

Interesująco kształtują się dzieje klejnotu tych książąt jako samodzielnych władców. 
Najstarszy z braci Bernard używa na pieczęci pieszej klejnotu w  formie pióropusza 
z dwóch rzędów pawich piór (Gumowski, nr 26). Na pieczęci hełmowej występuje również 
pióropusz z pawich piór, ale z jednym rzędem (Mikucki, nr 153). Jego syn Bolko II Maty 
konsekwentnie, co należy podkreślić, używa klejnotu znanego z pieszej pieczęci ojca (dwa 
rzędy pawich piór), zarówno na pieczęciach pieszych, jak i hełmowych27.

Młodszy brat Bernarda Henryk I jaworski używał równocześnie dwóch klejnotów, co 
potwierdza jego pieczęć piesza (Gumowski, nr 37). Hełm noszony na głowie wieńczy 
półkolisty pióropusz z pawich (?) piór, natomiast w  zwieńczeniu wież umieszczonych po 
bokach postaci księcia dwukrotnie powtórzono klejnot w  formie dwóch skrzyżowanych 
pióropuszy, znany również z jego pieczęci hełmowych (Gumowski, nr 65; Mikucki, nr 154).

Najbardziej komplikuje się sprawa używania klejnotu u najmłodszego z braci — 
Bolka II ziębickiego. Na pieczęciach pieszych używał on klejnotu w  formie pióropusza 
z dwóch rzędów pawich piór (Gumowski, nr 52)28, na pieczęciach konnych szachowa
nego łęku (Gumowski, nr 48, 53), a na pieczęciach herbowych charakterystycznego 
klejnotu świdnicko-ziębickiego (Gumowski, nr 44)29. Te ostatnie pieczęcie są szczegól
nie interesujące, ukazują bowiem w sposób nietypowy Orła w  hełmie z charaktery
stycznym klejnotem na głowie.

Autorka sama dostarcza argumentu przemawiającego za moim stanowiskiem. Jest 
nim herb jaki otrzymały dzieci księcia legnickiego Jana Chrystiana, pochodzące 
z morganatycznego związku z Anną Jadwigą Sitz. Była to biało-czerwona szachownica 
w polu tarczy, a więc herb, jakiego utywali Piastowie legniccy. Różnica dotyczyła 
klejnotu, który miał wyobrażać ogon pawia (s. 171-172). Tak więc pęk pawich piór, bo 
tak w praktyce przedstawiany był „ogon pawia”, nie pełnił w  tym wypadku roli „ele
mentu ozdobnego”, lecz wręcz przeciwnie, był elementem tworzącym nowy herb.

W  świetle powyższych uwag również pióropuszom należy przyznać funkcję rozróż
niającą herby książęce, a w  konsekwencji uznać je  za jedną z grup „właściwych” 
klejnotów. Brak konsekwencji w  stosowaniu dotyczy tak klejnotów-pióropuszy jak 
i klejnotów w formie Orła czy szachownicy.

Dzięki studiom M. Kaganiec na pewno dowiadujemy się bardzo dużo na temat 
książęcego klejnotu, jego genezy, rozwoju w poszczególnych liniach książęcych, fun
kcji i treści. Szczególnie cenne jest ukazanie jego dziejów po roku 1400, dotychczas 
w  zasadzie nieznanych, a także wprowadzenie do obiegu naukowego szeregu niezna
nych pieczęci ukazujących herby i klejnoty książęce. Prezentacja tego obszernego 
materiału metodą jedynie narracyjną nie rozjaśnia jednak do końca skomplikowanego

25 E. K o p ic k i ,  Katalog podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską 
związanych, 1.1, cz. 2, Warszawa 1975, s. 116.
26 Ibidem, s. 117.
27 Fotografie oryginalnych pieczęci pieszych Bolka II Małego zob. Z. P i ech ,  Ikonografia, fot. 74, 75. 
Pieczęcie herbowe reprodukuje S. M i k u c k i ,  m y 155-157.
28 Zob. też Z. P iech ,  Ikonografia, fot. 70.
29 S. M i k u c k i ,  s. 453 stwierdza, że Bolko II używał czterech pieczęci z tym motywem heraldycznym.
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problemu dziejów klejnotu książęcego. Sądzę, że dla ostatecznego odtworzenia chro
nologii rozwoju tego motywu należałoby cały materiał źródłowy, poprzedzony nową, 
precyzyjną datacją (co dotyczy zwłaszcza pieczęci herbowych), ująć w  formie tabela
rycznej, z podziałem na poszczególne linie książęce, a w  tych ramach na panowania 
poszczególnych książąt. Może wtedy ostatecznie ukazałyby się nam pewne prawidło
wości, a także ich zachwiania, rządzące książęcym klejnotem i dopiero na tej podsta
wie, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, genealogicznych, terytorialnych 
itp., możnaby wyciągać ostateczne wnioski.

Drugim, obok klejnotu, elementem różnicującym herby była barwa, którą Autorka 
omawia w rozdziale II. Zasób źródeł z których korzysta jest niemal identyczny jak 
u S. Mikuckiego. Nowym źródłem są trzy herby (książąt wrocławskich, świdnickich 
i opolskich) z zespołu herbów na zamku Lauf. Szerzej niż uczynił to S. Mikucki wykorzy
stano barwę herbów na nagrobkach czy zwornikach, przy zachowaniu jednak koniecznej 
ostrożności. Rozszerzenie ram pracy poza średniowiecze przynosi oczywiście dodatkowe 
źródła oraz dalsze uwagi dotyczące dziejów herbów i ich barwy. Wzrasta też liczba herbów 
książęcych, barwie których poświęcono uwagę. Oprócz herbów omówionych przez S. Mi
kuckiego, pojawiają się tu również uwagi na temat barwy herbów książąt raciborskich 
i bytomskich, a także księstw oświęcimskiego i Zatorskiego.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono barwie herbu świdnickiego i ziębickiego. 
W  przeciwieństwie do S. Mikuckiego, który genezę barw herbu świdnickiego widział 
w podziale księstwa legnickiego po śmierci Bolesława Rogatki (zm. 1279), M. Kaganiec 
wskazuje na wykształcenie się tych barw raczej po 1319 r., kiedy zmarł ostatni 
z Askańczyków, a książęta świdnicko-jaworscy podkreślali za pomocą herbu (roszcze
niowego) swe terytorialne pretensje (s. 72). Zarówno S. Mikucki jak i M. Kaganiec 
odrzucają możliwość zmiany barwy herbu przez Bolka I Surowego, w  związku ze 
ślubem z Beatrycze askańską, co wcześniej przyjmowali G. S e y l e r  i P. K n ó t e l .  
M. Kaganiec czyni to w sposób zdecydowany twierdząc, że „samo podkreślenie powią
zań rodzinnych nie jest dostatecznie silnym argumentem, zresztą zwyczaj ten nie był 
praktykowany” (s. 72). Nie rozstrzygając ostatecznie tej sprawy chciałbym jedynie 
zwrócić uwagę, że jednocześnie bez wahania Autorka stwierdza, iż charakterystyczny 
klejnot-pióropusz księcia „został zaczerpnięty z dynastii askańskiej” (s. 104, 140). 
Sądzę, że w związku z tym ponownego przemyślenia wymaga możliwość recepcji przez 
tego księcia zarówno klejnotu jak i (hipotetycznie) barwy.

Jakby na marginesie rozważań o barwie, Autorka wywołuje pewien istotny problem. 
Na s. 63 pisze, że w  ilustracjach Legendy śląskiej „przewija się herb brzeski”. Oma
wiany kodeks powstał na zamówienie księcia Ludwika I brzeskiego w  1353 r., ale 
herbu fundatora pośród iluminacji nie ma. Herby występujące na miniaturach łączyć 
należy z książętami wrocławskimi, Henrykiem Brodatym i Henrykiem Pobożnym, 
współbohaterami, obok św. Jadwigi, cyklu ilustracji. Takie stanowisko zajmował S. 
Mikucki30. Warto jednak podkreślić, że godła które noszą ci książęta w omawianych 
iluminacjach, różnią się od godeł utywanych przez nich w  rzeczywistości, a znanych 
nam z ich pieczęci. Czy iluminator kodeksu nie wiedział o tym, czy też był to świadomy 
zabieg utożsamienia herbu księcia Ludwika z herbem męża i syna świętej patronki? 
Wiedza historyczno-heraldyczna była w  tym okresie wcale wysoka, co potwierdza, 
obok innych przykładów, nagrobek Henryka Pobożnego, powstały około półtora wieku 
po śmierci księcia, a około trzydziestu lat po ilustracjach Legendy śląskiej, noszący 
zgodnie z historycznymi realiami Orła z przepaską i krzyżem.

W  rozdziale IV oprócz klejnotu Autorka omawia również „dodatki herbowe”, do 
których zalicza hełm, labry, mitrę, koronę i trzymacze. Ja połączyłbym z tą grupą 
również tarcze herbowe. Szkoda, że nie znalazła się tu wzmianka o łańcuchu .Stowa
rzyszenia Obroży Psa Gończego”, założonego przez książąt śląskich, m.in. Wacława 
biskupa wrocławskiego i Ludwika II legnicko-brzeskiego. Łańcuch stowarzyszenia,

30 S. M i k u c k i ,  s. 524.
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umieszczony wokół herbu księcia legnicko-brzeskiego, znalazł się w  herbarzu Konra
da Grünenberga (nie Grüneberga), reprodukowanym w książce31.

Pisząc o .dodatkach herbowych” w każdym wypadku Autorka poświęca nieco uwagi 
ich historii. Tylko w przypadku mitry i korony od razu pisze o ich zastosowaniu 
w  nowożytnej heraldyce, pomijając długie i bogate ich dzieje w  okresie średniowiecza. 
Zwłaszcza mitra zasługuje moim zdaniem na baczniejszą uwagę. Co prawda w heral
dyce pojawia się dość późno, bo dopiero w XVI wieku, ale począwszy być może już od 
XIII, a napewno od XIV wieku, z dużą intensywnością występuje jako insygnium 
książęce32. Średniowieczna historia tego insygnium i jego funkcje są ważne, gdyż 
pozwalają zrozumieć jego pojawienie się w  heraldyce książęcej XVI wieku.

Nie traktowałbym tego procesu w kategoriach „mody” (s. 130), a w  każdym razie nie 
jedynie. Widziałbym tu natomiast przesunięcie funkcji insygnium, od związku z osobą 
władcy, charakterystycznej dla średniowiecza, w stronę związku z jego herbem, w epo
ce nowożytnej. Mitra była insygnium władzy, a jednocześnie symbolem godności 
książęcej, określającym miejsce władcy w  ówczesnej strukturze społecznej.

Jeśli jesteśmy już przy mechanizmach rządzących ikonografią władzy, warto też 
zwrócić uwagę na inną prawidłowość. Pisząc o genezie pieczęci herbowych Autorka 
zwraca uwagę, że powstały one niejako w tym celu, aby jak najwyraźniej przedstawić 
herb książęcy, mało czytelny na pieczęciach konnych i pieszych (s. 83-84). Jednak 
przykłady, które przytacza, pieczęcie Henryka V Grubego, Bolka I Surowego, Bolka 
I opolskiego (s. 84), to pieczęcie używane przez władców w początkach panowania, 
zastąpione następnie przez pieczęcie piesze, na których herb jest niewątpliwie mniej 
widoczny. Tak więc w  tych przypadkach proces przebiegał odwrotnie.

Uważam, że proces wypierania pieczęci „portretowych” (konnych, pieszych, maje
statycznych, popiersiowych) był wynikiem przemian zachodzących w  kulturze symbo
licznej ówczesnego społeczeństwa. Proces ten zaczyna się w początkach XTV wieku, 
nasileniu ulega w  drugiej połowie stulecia, a zwłaszcza w wieku XV. Z biegiem czasu 
zbędne staje się dosłowne ilustrowanie pewnych pojęć i wartości związanych z władzą 
książęcą, jej zakresem, cechami władcy. Herb staje się synonimem panującego i z po
wodzeniem wypełnia te wszystkie funkcje, które pierwotnie pełnił wizerunek władcy 
i towarzyszące mu symbole. Szkoda, że Autorka nie przedstawiła tego procesu, 
z uchwyceniem jego chronologii w poszczególnych liniach książęcych, ukazując tym 
samym zasadniczy przełom zachodzący w procesie obrazowego przekazu informacji.

Autorka zajmując się formalnym rozwojem herbu i jego części składowych oraz 
treściami przekazywanymi przez herby, pozostawia jak gdyby na marginesie zagadnie
nia ich funkcji. Co prawda w  tekście wielokrotnie powołuje się na herby występujące 
na różnych zabytkach, nie tylko pieczęciach, monetach czy nagrobkach, lecz również 
zwornikach, tympanonach, tablicach erekcyjnych, medalach, innych wyrobach rze
miosła artystycznego, malarstwa książkowego i tablicowego, grafice książkowej. Na 
marginesie swych rozważań zastanawia się nad funkcjami, jakie pełniły herby umie
szczane na tych zabytkach. Są to jednak uwagi rozproszone w tekście, a problem ten 
wymagałby bardziej systematycznego opracowania, .funkcje herbów Piastów ślą
skich” to jeszcze jeden rozdział, który koniecznie powinien znaleźć się w tej pracy.

Krótka recenzja nie wypełni tej luki. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na główne 
zagadnienia, które czekają na opracowanie. Herb książęcy będący środkiem przekazu 
zróżnicowanych treści, zmiennych w czasie i przestrzeni, co udowodniła Autorka, 
pojawiał się z dużym nasileniem w otoczeniu księcia. Występował w  powiązaniu z oso
bą władcy, z wystrojem jego siedziby, z jego fundacjami religijnymi i świeckimi. Wy
znaczał zakres władzy księcia, jego ewentualne polityczne aspiracje czy roszczenia,

31 R. K a c z m a r e k ,  Stowarzyszenie „Obroży Psa Gończego". Z  dziejów świeckich zakonów rycerskich na 
średniowiecznym Śląsku, .Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztu
ce”, nr 108 za rok 1991, Poznań 1992, s. 13-21, ił. 1-3.
32 Szerzej na ten temat zob. Z. P iech ,  Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów 
rozbicia dzielnicowego do końca epoki jagiellońskiej, „Kwartalnik HKM”, 1, 1987, s. 15-28.
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wyróżniał miasta czy instytucje fundowane przez księcia. Zabytki którymi dysponuje
my, chociaż poważnie przerzedzone w  porównaniu ze stanem pierwotnym, pozwalają 
na rekonstrukcję tych funkcji.

Przede wszystkim podkreślić należy, że herb umieszczany na tarczy noszonej przez 
księcia staje się jednym ze składników nie tylko oficjalnego wizerunku władcy, lecz 
również zespołu insygniów władzy książęcej. Potwierdzają to niemal wszystkie pieczę
cie ukazujące książąt śląskich, rzeźba nagrobna, a także ilustracje Legendy śląskiej, 
zasługującej na pełniejsze wykorzystanie w omawianej pracy. Zwłaszcza ten ostatni 
przykład potwierdza insygnialną rolę tarczy z herbem. Ukazując księcia w różnych 
sytuacjach, niemal zawsze prezentuje się go z tarczą z Orłem trzymaną w ręce.

Wspomnieć również należy o bojowo-rozpoznawczej funkcji herbu, umieszczanego 
na książęcych proporcach. Co prawda w świetle przekazów sfragistycznych i rzeźby 
nagrobnej głównym insygnium książąt śląskich był miecz, ale możemy też wskazać 
kilka przykładów ukazujących władcę z proporcem z Orłem. Niewątpliwie proporce 
takie były używane w warunkach wojennych, co poświadczają miniatury z Legendy 
śląskiej, ukazujące Henryka Pobożnego w  czasie bitwy pod Legnicą. Szereg sfragi
stycznych przedstawień ukazujących książąt śląskich z proporcem z Orłem rozpoczy
nają trzynastowieczne pieczęcie dwóch braci, Henryka III Białego i Konrada I głogow
skiego, ukazujące książąt z okazałym trójstrefowym gonfanonem. Powtarza się on, ale 
już tylko z jedną strefą, na pieczęciach księcia Jana ścinawskiego, Ludwika I brzes
kiego, Wacława I legnickiego. Na pieczęci Henryka II (IV) Wiernego występuje prosto
kątny proporzec z Orłem. Znacznie rzadziej pojawia się na proporcu szachownica, 
czego przykładem są pieczęcie Henryka VI i Henryka VIII Wróbla, książąt głogowskich, 
oraz Ruprechta I legnickiego.

Herby zdobiły również strój książęcy oraz kropierz książęcego rumaka. Dokumen
tują to pieczęcie Bolesława III legnickiego, Bolka II ziębickiego, Bolka III ziębickiego, 
Bolka III opolskiego i Mikołaja ziębickiego. Piękny przykład władcy śląskiego w stroju 
turniejowym, zdobionym motywem heraldycznych orłów, przynosi nie tylko miniatura 
z Kodeksu Mcmesse, lecz również miniatura z Herbarza Złotego Runa, ukazująca 
księcia brzeskiego33. Warto też wspomnieć o małych tarczach herbowych służących 
do zapinania płaszcza książęcego na piersi lub ramionach. Ich używanie dokumentują 
miniatury w Legendzie śląskiej, czy tympanon z kościoła św. Krzyża we Wrocławiu, 
ukazujący Henryka IV Prawego i jego żonę Matyldę.

Herby zdobiły wnętrza książęcych rezydencji oraz ich fasady i bramy wjazdowe, były 
umieszczane w  zamkowych kaplicach oraz kościołach i kaplicach-nekropoliach. Tym 
zabytkom Autorka poświęca zdecydowanie mniej uwagi niż pieczęciom czy nagrob
kom. Można przypuszczać, że ich pełna inwentaryzacja, a następnie analiza, znacznie 
poszerzyłaby naszą wiedzę o stopniu intensywności występowania herbów, miejscach 
ich lokalizacji, a tym samym ich funkcji. Interesujące perspektywy w tym zakresie 
zapowiada artykuł J. W r z e s i ń s k i  ej o gotyckiej heraldycznej rzeźbie Wrocławia34. 
Katalog dołączony do tej pracy zawiera 134 pozycje, a duża część z nich to Orły. 
Podobne opracowanie należałoby w przyszłości wykonać dla całego Śląska, nie ogra
niczając się jedynie do średniowiecza.

Ciekawym przykładem jest program ikonograficzno-heraldyczny umieszczony w dol
nym i górnym kościele św. Krzyża we Wrocławiu, o którym niestety brak informacji 
w omawianej książce. Zespół składał się z nagrobka księcia Henryka IV Prawego oraz 
pięciu herbów (jeden obecnie niezachowany), umieszczonych na zwornikach dolnego 
kościoła, oraz tympanonu fundacyjnego i postaci księcia w  mitrze trzymającego dwie 
tarcze z Orłem, w górnym kościele. Obiekty te, powstałe w  różnym czasie, łączy osoba

33 Por. przyp. 17.
34 J. W r z e s i ń s k a ,  Problematyka heraldyczna w gotyckiej architekturze Wrocławia, (w:] Z dziejów sztuki 
śląskiej, red. Z. Ś w i e c h o w s k i ,  Warszawa 1978, s. 203-245. Interesującym źródełm, o którym Autorka 
nie wspomina, są kafle z motywami heraldycznymi zob. W. G l u z l ń s k i ,  Renesansowe kafle piastowskiego 
zamku w Chojnowie, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, t. IV, 1967, s. 207-209.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



228 Zenon Piech

fundatora świątyni. W sumie cały zespół składa się z dziesięciu herbów. Ostatnio 
A . Gr zyb ko ws k i  przedstawił próbę nowej interpretacji herbów z kościoła dolnego, łącząc 
je z osobami wymienionymi przez Henryka IV w  dokumencie fundacyjnym kolegiaty35.

Dziwi nieco fakt, iż Autorka poświęcająca w swej książce stosunkowo dużo uwagi 
formalnemu rozwojowi poszczególnych elementów herbu (tarcza, hełm, klejnot, labry, 
trzymacze), nie podejmuje podobnej próby w  odniesieniu do Orła. Opracowanie typo
logii Orła ukazanej w  rozwoju chronologicznym, to ważne, chociaż wciąż nie wykonane 
zadanie polskiej heraldyki monarszej i państwowej. Opracowanie takie oparte na 
dobrze datowanym materiale źródłowym, mogłoby stanowić swoisty .klucz” do datacji 
obiektów, których chronologii nie jesteśmy dotychczas pewni. Trudności takie dotyczą 
najczęściej, chociaż nie wyłącznie, rzeźby architektonicznej (zworniki, wsporniki he
raldyczne, dekoracja fasad). Pamiętać przy tym należy, że często herby są jednym 
z ważnych elementów datacji budowli.

Brak takiego opracowania dał się na przykład odczuć podczas dyskusji na temat 
datacji i proweniencji korony ze Środy Śląskiej, zdobionej motywem heraldycznych 
Orłów36. Chciałbym więc zachęcić Autorkę dysponującą materiałem zebranym do 
omawianej pracy oraz bogatym doświadczeniem badawczym, do uwzględnienia tego 
tematu w przyszłych planach naukowych.

Cennym rozszerzeniem rozważań o heraldyce Piastów śląskich jest rozdział, w  którym 
Autorka omawia heraldykę księżnych i księżniczek piastowskich, heraldykę Piastów 
duchownych oraz Piastów niedynastycznych. Szczególne miejsce pośród tych tematów 
zajmuje heraldyka księżnych, ponieważ jest zewnętrzną manifestacją powiązań genealo
gicznych, politycznych, kulturowych itp., łączących Piastów z innymi dynastiami. Zwra
całem na to uwagę pisząc o książce A. Karłowskiej-Kamzowej poświęconej sztuce Piastów 
śląskich. M. Kaganiec szerzej omawia ten problem, ilustrując sygnalizowane przeze mnie 
treści. W tym miejscu jeszcze jedna uwaga dotycząca konstrukcji pracy. Punkt 7 
rozdziału I („Obce godła w  heraldyce Piastów”) powinien zostać włączony do rozdziału 
V, gdyż wszystkie wymienione tam herby należą do żon i matek śląskich Piastów.

Rozważania przedstawione przez Autorkę traktować należy jako zarys problematyki, 
który w  dalszych badaniach będzie wymagał bardziej szczegółowego opracowania.

Prezentację heraldyki księżnych piastowskich rozpoczyna Autorka od pieczęci ma
jestatycznych, tu bowiem po raz pierwszy pojawiły się herby lub hełmy z klejnotem, 
trzymane przez księżne w wyciągniętych w  bok rękach. W  uwagach wprowadzających 
w problematykę sfragistyki księżnych piastowskich czytamy, że księżne „sprawiały 
sobie pieczęć wkrótce po ślubie i używały jej najczęściej do końca życia, bez względu 
na sytuację życiową” (s. 140). Ten kategoryczny pogląd, powtórzony za M. Gumow
skim, należy zdecydowanie zrewidować. Argumentu nie trzeba szukać daleko. Już 
księżna Matylda głogowska, żona Henryka I (III), używała dwóch pieczęci. Ta druga 
pieczęć, o której Autorka nie wspomina, jest pieczęcią sporządzoną po śmierci męża, 
jak wskazują na to zachowane egzemplarze37.

P. K n ó t e l  przypuszcza, że stan wdowi, żal po śmierci męża wywarły silny wpływ 
na ikonografię pieczęci. Jest to pieczęć majestatyczna, na której powtarzają się herby 
znane z poprzedniej pieczęci, jedynie inaczej zlokalizowane, bo umieszczone pod 
siedziskiem tronu. Natomiast na tronie, po bokach księżnej, siedzą dwa lwy, które 
P. Knótel uważa za nawiązanie do godła występującego w herbie lineburskim.

Autorka zauważa, że zestaw dwóch herbów lub klejnotów trzymanych przez księżną, 
a w późniejszych czasach występujących już samodzielnie, odzwierciedla stosunki

35 A. G r z y b k o w s k i ,  Die Kreuzkirche in Breslau —  Stiftung und Funktion, „Zeitschrift für Kunstgeschich
te”, t. LI, 1988, s. 477-478, fot. 19.
36 Por. M. G r a d o w s k i ,  Orty heraldyczne Jako element datujący diadem zę Środy Śląskiej, „Biuletyn 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", nr 4, 1991, s. 1-2; idem, Skarb ze Środy Śląskiej. Rozpoznanie 
wstępne, „Biuletyn Historii Sztuki”, r. L, 1988, nr 4, s. 363-366.
37 P. К n ö t e 1, Zur Siegelgeschichte von Stadt und Fürstentum Glogau, „Zeitschrift des Vereins für Geschich
te Schlesiens”, t. LXV, 1931, s. 276-278, fot. 4.
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genealogiczne. Jeden z nich to herb męża, drugi to herb rodowy księżnej. Spostrzeże
nie to ilustrują już pierwsze pieczęcie księżnych omówione w  książce: Beatrycze, żony 
Bolka I świdnickiego oraz Matyldy, żony Henryka I (III) głogowskiego. Sprawa kompli
kuje się nieco w  przypadku pieczęci księżnej Guty ziębickiej. Klejnot trzymany w pra
wej ręce (dwa prawdopodobnie szachowane łęki) wiązać należy z jej mężem Bolkiem II 
ziębickim. Natomiast dwa skrzyżowane pióropusze trzymane w  ręce lewej występują 
nie tylko „na pieczęciach jej teścia Bolka I świdnickiego”, lecz również na czterech 
herbowych pieczęciach męża38.

Na temat majestatycznej pieczęci księżnej Katarzyny żony Bolesława III legnickiego, 
dowiadujemy się jedynie, że występują tu ju ż  gotyckie tarcze herbowe” (s. 141). 
Również M. Gumowski, do którego Autorka odsyła, niewiele wyjaśnia pisząc, że 
w lewej ręce trzyma księżna tarczę „ojcowską, na której wspięty giyf\ Próba identyfi
kacji tego herbu miałaby nie tylko heraldyczne lecz również genealogiczne znaczenie, 
dostarczając dodatkowego argumentu źródłowego na temat budzącego wątpliwości 
pochodzenia księżnej39. Dodatkową wskazówkę przynosi nam kolejna majestatyczna 
pieczęć księżnej, nieznana dotychczas w literaturze, powstała jak wskazują na to 
zachowane egzemplarze już po śmierci męża (AP Wrocław, Rep. 66, nr 182, Rep. 67, 
nry 355, 357, 358, 367). Powtarza ona schemat pieczęci poprzedniej, wraz z herbami 
trzymanymi przez księżną, ale w górnej partii pieczęci, gdzie rozpoczyna się legenda, 
umieszczono tarczę z herbem węgierskim, podwójnym krzyżem na trzech wzgórzach.

Godna odnotowania jest również niepublikowana majestatyczna pieczęć ks. Agnieszki, 
żony Mikołaja Małego ks. ziębickiego, (AP Wrocław, Rep. 83, nr 109; Rep. 88, nr 137; 
Rep. 121, nr 34). W  wyciągniętych w  bok rękach trzyma ona: w prawej hełm z klejnotem 
w kształcie szachowanego łęku, jakiego używał jej małżonek, a w lewej hełm z klejnotem 
przedstawiającym rybę w  pas, przebitą pionową żerdzią, zakończoną pierzastą kitą. Jest 
to kolejna wskazówka genealogiczna, którą przynosi nam pieczęć księżnej40.

Dzięki niepublikowanym jeszcze badaniom M. Chmielewskiej wiemy, że księżna 
Agnieszka świdnicka, żona Bolka II Małego, używała czterech zachowanych do dzisiaj 
pieczęci. Trzy z nich prezentują typ popiersiowy, konsekwentnie powtarzając schemat 
ukazujący księżnę trzymającą w  ręce prawej tarczę z Orłem śląskim, a w  lewej z her
bem Habsburgów. Czwarta pieczęć prezentuje typ pieszy. Pewną korektę należy wnieść 
do opisu tej pieczęci, na której po bokach księżnej umieszczono dwie tarcze herbowe 
z klejnotami. Na s. 142 czytamy, „w prawej tarczy widnieje dzielony w  słup Orzeł, 
zwrócony w  lewo, w stronę stojącej postaci — herb rodowy Piastów świdnicko-jawor- 
skich, będący zarazem herbem księstwa świdnickiego”. Byłby to bardzo ciekawy 
przykład oznaczenia barwy herbu na pieczęci czternastowiecznej. Niestety autopsja 
doskonale zachowanego egzemplarza nie potwierdza tej opinii, że Orzeł jest „dzielony 
w  słup” (AP Wrocław, Dokumenty miasta Świdnicy, U 215; por. też U 214 i U 204).

Wyjaśnienia wymaga „zagadkowy” herb na pieczęci księżniczki opolskiej Katarzyny, 
żony Henryka VIII Wróbla. Na niewielkiej pieczęci pojawiają się dwie tarcze herbowe, 
w lewej Orzeł (z przepaską na piersi, a nie jak czytamy „bez żadnych dodatkowych 
akcesoriów”), a w  prawej „dwie ryby”, które po zastanowieniu Autorka skłonna jest 
łączyć hipotetycznie z oprawą wdowią księżnej (s. 149-150). Rozwiązanie zagadki jest 
znacznie prostsze. Te „dwie ryby” to w  rzeczywistości dwa rogi myśliwskie w  układzie 
w słup, połączone sznurkami (paskami), na których były zawieszane. Doskonale to 
widać na nieznanym Autorce egzemplarzu pieczęci z AP we Wrocławiu (Rep. 4b, 
nr 33a). Jest to herb znany już z pieczęci ojca Katarzyny — Władysława Opolczyka41.

38 M. G u m o w s k i ,  nr 44; S. M i k u c k i ,  s. 453.
39 Pisze o tym K. J a s i ń s k i ,  Rodowód Piastów śląskich, Wrocław 1973,1.1, s. 171.
40 Na temat pochodzenia ks. Agnieszki z możnowładczej rodziny panów na Iichtenburgu zob. K. J a s i ń - 
ski ,  op. cit., t. II, s. 50.
41 F. P i e k o s i ń s k i ,  op. cit., s. 262-263, nr 504, określa ten herb jako opolski. M. G u m o w s k i  (s. 276, 
432-433, tabl. 113 nr 72) oraz S. M i k u c k i  (s. 468-469, 549, tabl. 138 nr 193) identyfikują go jako 
herb ziemi wieluńskiej. Na temat innych herbów ziemi wieluńskiej zob. S. M i k u c k i ,  s. 465-468 oraz 
S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, fimkcje. Warszawa 1993, s. 28-30.
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Tu występuje niewątpliwie jako herb rodowy księżnej, co oprócz zestawienia go 
z herbem męża, objaśniają dwa monogramy umieszczone ponad i poniżej herbów: 
hlenricus] i k[atharina]. Otwarte pozostaje pytanie: dlaczego księżna użyła herbu, który 
dotychczas uchodził w literaturze za herb ziemi wieluńskiej, a jedynie F. Piekosiński 
uważał go za herb opolski. Odkrycie pieczęci z tym herbem dezaktualizuje stwierdze
nie S. Mikuckiego, że „poza pieczęciami Opolczyka nie spotykamy ani śladu po nim 
w  żadnem innem źródle opisowym lub obrazowym”42.

Pieczęć powyższa świadczy, że herb ten nie był efemerydą, lecz został użyty również 
przez następne pokolenie książąt opolskich. To skłaniałoby do bliższego prześledzenia 
heraldyki Władysława Opolczyka i próby wzbogacenia, a przynajmniej powtórzenia, 
tego co wiemy dzięki pracom M. Gumowskiego, a zwłaszcza S. Mikuckiego. Niestety, 
w rozdziale poświęconym herbom książąt górnośląskich (s. 41-47), Władysław Opol- 
czyk w ogóle nie występuje! Jest to poważna luka, gdyż ten niewątpliwie najbardziej 
aktywny z książąt opolskich pozostawił szereg herbów, dokumentujących jego burzli
wą karierę polityczną. Niesystematyczne informacje o używanych przez niego herbach 
są rozproszone w książce.

Wracając raz jeszcze do korony w herbie Piastów górnośląskich warto podkreślić, że 
ukoronowany Orzeł pojawia się na kropierzu konnej pieczęci tego księcia, datowanej 
przez M. Gumowskiego na lata 1378-138643, a także według S. Mikuckiego na 
kontrasigillum znanym z 1373 r. (Mikucki, s. 468, 594 nr 193). Są to przykłady wcze
śniejsze niż przytaczana przez Autorkę pieczęć Bolesława IV Starego z 1389 r.

Zasługą Autorki jest rozszerzenie kwerendy poza granice Śląska i uwzględnienie również 
heraldyki księżniczek piastowskich, które wyszły za mąż za granicę. Pytanie, na które M. 
Kaganiec stara się odpowiedzieć, to miejsce jakie herby śląskie zajmują pośród herbów 
państwa i dynastii, której księżna poprzez małżeństwo stała się członkiem.

Jeden z takich „poloników” omawianych w  książce wymaga sprostowania. Chodzi 
o pieczęć Ryksy Elżbiety, córki Przemyśla II, żony Wacława II czeskiego, a następnie 
Rudolfa III Habsburga (s. 141). Jeden z czterech występujących natej pieczęci herbów, 
przedstawiający kroczącego lwa, zidentyfikowany został jako herb „ziemski” wielko
polski. ,Ziemski” charakter tego herbu od razu należy odrzucić, gdyż Wielkopolska 
w tym czasie herbu terytorialnego nie posiadała. Odrzucić też chyba należy jego 
interpretację jako herbu rodowego królowej. Tę funkcję pełnił na omawianej pieczęci 
Orzeł, będący równocześnie herbem Królestwa Polskiego, gdyż jak wiadomo już 
Przemysł II definitywnie zrezygnował z używania lwa jako herbu rodowego. Rację ma 
chyba J. Ć a r e k ,  który uważa lwa za herb drugiego małżonka królowej, Rudolfa 
Habsburga, datując powstanie pieczęci na okres po ślubie z Rudolfem44.

Kończąc omawianie heraldyki księżnych trzeba też zauważyć, że często w  dążeniu 
do lapidarności wypowiedzi Autorka nie podaje opisu godeł herbowych, co przy 
jednoczesnym braku stosownych ilustracji powoduje, że czytelnik otrzymuje informację 
niepełną. Co prawda w przypisach znajdujemy odsyłacze do literatury lub sygnatur 
archiwalnych, ale na bieżąco, w czasie lektiny, nie można śledzić wyglądu tych herbów.

Kolejną część rozdziału V  stanowi heraldyka duchownych z rodu Piastów. Autorka 
omawia tu herby czterech biskupów, czterech wysokich kanoników oraz trzech członków 
zakonów rycerskich, starając się przedstawić specyfikę tego działu heraldyki. Widoczna 
jest tu dominacja heraldyki książęcej nad heraldyką kościelną. Tę ostatnią reprezentują 
herby kapituł, biskupstw i herby zakonne, występujące obok herbów książęcych, czy 
wręcz z nimi skwadrowane. Z oznak godności kościelnych pojawia się jedynie pastorał. 
Obraz heraldyki Piastów duchownych pozwala twierdzić, że przywiązywali oni duże 
znaczenie do swego pochodzenia, manifestując je za pomocą herbów. Niejednokrotnie

42 S. M i k u c k i ,  s. 469.
43 M. G u m o w  s к i, s. 432, nr 71. Powiększenie fragmentu kropierza z motywem ukoronowanego Oria zob. 
S. M ik u c k i ,  s. 467, ryc. 52.
44 J .Ć a r e k ,  O pećetechćeskychkniatakrólu zroduPremyslova, [w :] Sbomikprispivku к dejirwm HUxvniho 
M ista Prahy, t. VLII. 1938, s. 23.
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było to konieczne, gdyż obok godności kościelnych sprawowali oni równocześnie 
władzę książęcą. Na pieczęciach Piastówien-zakonnic herby w ogóle nie występują.

Rozdział zamyka omówienie herbów Piastów niedynastycznych. Raz jeszcze przy
chodzi mi podkreślić szerokie ujęcie tematu, uwzględniające również herby potomków 
Piastów z małżeństw morganatycznych i związków pozamałżeńskich. Jest to bardzo 
interesujący dział heraldyki piastowskiej, gdyż w  tych wypadkach herby uzyskiwano 
nie drogą dziedziczenia, lecz nadania i były to herby uszczerbione, podkreślające brak 
tytułu książęcego i związanej z nim władzy.

Ostatni, bardzo krótki rozdział omawia występowanie herbu Piastów śląskich w XVII 
i XVIII-wiecznych przedstawieniach alegorycznych. Książkę zamyka zakończenie pod
sumowujące pokrótce proces kształtowania się heraldyki Piastów śląskich oraz wpły
wy wywierane na nią przez heraldykę obcą. We wcześniejszych partiach książki 
Autorka, idąc za M. Gumowskim, silnie podkreśla wpływy francuskie (s. 7, 77). Należy 
jednak zauważyć, że M. Gumowski żadnych badań porównawczych nie prowadził, 
a jego poglądy są wyrażane raczej intuicyjnie. W  zakończeniu Autorka znacznie szerzej 
zakreśla kierunki tych wpływów (s. 182-183). Niemniej jednak studia porównawcze 
dotyczące heraldyki i sfragistyki książęcej na Śląsku są wciąż jeszcze przed nami 
i dopóki nie zostaną one systematycznie przeprowadzone, trudno coś z całą pewnością 
na ten temat twierdzić. Bez wątpienia trzeba jednak skupić się przede wszystkim na 
najbliższych sąsiadach, Czechach, Niemczech, Węgrzech, a nie od razu sięgać do 
dalekiej Francji, jak czynił to M. Gumowski.

Z obowiązku recenzenta muszę niestety wspomnieć, że w  książce występują stosun
kowo liczne błędy, których można by uniknąć wykonując staranną korektę przed jej 
oddaniem do druku. Pomijam błędy literowe. Bardziej dotkliwe są błędy w przypisach, 
podające mylne numery stron, przypisów, cytowanych tabel itp. Nie szukając specjal
nie, znalazłem 20 przypisów, w  których pojawiają się błędy, nieraz poważne, co 
zmusza czytelnika do uważnej lektury. Osobnego sprostowania wymaga nazwisko 
Gerta O s w a l d a ,  który systematycznie występuje w  książce jako O. Gert.

Błędy występują również w  tekście. Oto zestawienie ważniejszych zauważonych 
przeze mnie błędów. Na s. 33 — błędna informacja o nagrobku Bolesława Rogatki 
w Krzeszowie, który nie istnieje. Chodzi oczywiście o nagrobek Bolka I Surowego, do 
którego Autorka odsyła w przyp. 124. S. 46 — pisząc o herbie księstwa opolskiego 
w Kronice soboru w Konstancji informuje, ,że jednym z uczestników soboru był Jan II 
opolski, toteż jego godło zostało oddane z autopsji”. Z liczebnikiem „drugi” występuje 
nieraz w literaturze, również w  omawianej książce, ostatni z książąt opolskich, zmar
ły w  1532 r., który nie mógł być uczestnikiem soboru w Konstancji. Autorce chodzi 
oczywiście o Jana Kropidło. Na s. 59 — czytamy o „kwartniku z herbem askańskim, 
wybitym w latach 1309-1311, wkrótce po ślubie Władysława kozielsko-bytomskiego 
z Beatryczą askańską”. Jednocześnie w przypisie 343 odsyła Autorka do kwartnika, 
który w starszej i nowszej literaturze uchodzi za monetę Henryka I jaworskiego45. 
Natomiast na następnej stronie czytamy o tym samym kwartniku, ale już jako 
o monecie Henryka I jaworskiego, niestety przypis 345 odsyła nas z kolei do monet 
księżnej legnicko-brzeskiej Anny Marii, zmarłej w 1605 r. Na s. 61 — nieprecyzyjne 
sformułowanie, że herb askański na nagrobku Bolka II Małego „podkreślał prawa 
Bolka do spadku po krewnych”. Bolko zmarł jak wiadomo bezpotomnie, trudno więc 
mówić o „prawach do spadku po krewnych”. Zwłaszcza, że po śmierci jego żony

45 Autorka odsyła doE. K o p i c k i e g o ,  Katalog, 1.1, cz. 2, s. 116, gdzie jedyną monetą z herbem askańskim, 
reprodukowaną na tej stronie, jest moneta oznaczona numerem X, przypisywana już przez F. Friedensburga 
Henrykowi I jaworskiemu. Atrybucję tę powtarza E. Kopicki, a potwierdza R. K i e r s n o w s k i ,  Kwartniki 
śląskie i czeskie grosze, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. VI, 1962, z. 3-4, s. 228; idem, Rejestr kwartnlków 
śląskich: uzupełnienia, sprostowania i pytania, ibidem, R. XXIV, 1980, z. 1, s. 41. Na marginesie warto 
wspomnieć, że w  drugim z cytowanych artykułów R. Kiersnowski proponuje nową atrybucję kwartnika 
z herbem bawarskim przypisywanego dotychczas Henrykowi I (III) głogowskiemu (reprodukcję kwartnika 
zob. E. K o p ic k i ,  op. cit., s. 98 II), wiążąc go hipotetycznie z książętami świdnickimi synami Bolka 
I Surowego i małżeństwem ich siostry Beatrycze z Ludwikiem Wittelsbachem, królem niemieckim od 1314 r.
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księżnej Agnieszki księstwo świdnicko-jaworskie, na mocy układu z 1353 r., miało 
przejść we władanie korony czeskiej. Wobec tego herb umieszczony na nagrobku 
musiał pełnić inną rolę. S. 63 — omyłkowa datacja Kodeksu Manesse na początek XV 
wieku. S. 83 — Autorka pisze o dwóch pieszych pieczęciach księcia Mieszka II 
Otyłego, kiedy w  rzeczywistości używał on jednej pieczęci pieszej. Podobny błąd 
występuje na s. 22, gdzie czytamy o czterech konnych pieczęciach Władysława Odo- 
nica, gdy w  rzeczywistości używał on jedynie dwóch pieczęci. S. 126 — Henryk IV 
Wierny występuje z błędnym przydomkiem jako Henryk Żelazny. S. 133 — na pieczęci 
Bolesława Rogatki nie występuje postać kobieca, tylko dwaj trębacze. Postać kobieca 
po raz pierwszy pojawia się na pieczęci jego brata Konrada I głogowskiego. S. 152 — 
żona ks. Jana III holsztyńskiego w tekście książki występuje błędnie jako Jadwiga, 
a dopiero w  podpisie ilustracji prawidłowo jako Katarzyna. Na s. 159 niejasno przedsta
wiony został początek używania herbów rodowych na pieczęciach biskupów wrocławskich. 
W jednym zdaniu czytamy, że ,już od копсаХШ wieku pojawiły się na pieczęciach biskupich 
herby rodowe”. Po czym dowiadujemy się, że „po raz pierwszy spotykamy je na pieczęci 
majestatycznej Henryka z Wierzbna z 1318 r.”. Dopiero to drugie zdanie jest prawdziwe46.

Wykaz publikacji wykorzystanych w książce poszerzyłbym o prace I . P a n i c a  o her
bie Piastów cieszyńskich47 oraz W. F a b i j a ń s k i e g o  o legendzie na pieczęciach 
książąt legnicko-brzeskich48. W  tym ostatnim przypadku szczególnie cenny dla roz
ważań Autorki byłby materiał ilustracyjny zamieszczony w  rozprawie, na który składa 
się 36 przerysów pieczęci książęcych, częściowo reprodukowanych po raz pierwszy.

Książkę zamyka materiał ilustracyjny, 35 fotografii (w tym dwie barwne) obiektów 
omawianych w pracy. Szesnaście z nich to zabytki reprodukowane po raz pierwszy lub 
bardzo mało znane polskiemu czytelnikowi, pozostałe to obiekty znane powszechnie. 
Wobec dużej liczby nieznanych dotychczas w  literaturze obiektów, zwłaszcza pieczęci, 
które Autorka wykorzystuje w swej pracy, materiał ilustracyjny powinien być znacznie 
bogatszy. W szczególności zaprezentowane powinny być te obiekty, które nie były 
reprodukowane przez M. Gumowskiego i S. Mikuckiego. W stosunku do tych poprze
dników omawiana książka ilustrowana jest raczej skromnie.

W pracach historycznych zajmujących się problematyką ikonograficzną, a do takich 
trzeba zaliczyć omawianą książkę, należy dążyć do zamieszczania jak najpełniejszego 
materiału ilustracyjnego, który powinien być traktowany jako aneks źródłowy. Zarów
no autor jak wydawnictwo czy instytucja finansująca publikację powinni dążyć do 
kompletności tego materiału. Nie wykluczam możliwości, iż Autorka dysponowała 
znacznie obszerniejszym materiałem niż zamieszczony w książce. Często jednak wy
dawnictwa traktują ten materiał jako swoisty „przerywnik” czy „dodatek” graficzny, ze 
szkodą dla naukowego poziomu książki. Tak też jest w omawianym przypadku.

W wypadku takich prac jak recenzowana książka, wzorem dla historyków powinny 
być prace historyków sztuki publikujące w miarę możliwości kompletny materiał 
ilustracyjny. Stanowi on nie tylko podstawę do śledzenia wywodów autora, lecz 
stwarza również możliwość prowadzenia dalszych studiów, uzupełniających czy kon
tynuujących to co w  danej pracy zostało ustalone. Przykładem niech będą dobre 
ilustracje zamieszczone w wielokrotnie cytowanych tu rozprawach M. Gumowskiego 
i S. Mikuckiego czy książce F. Piekosińskiego o pieczęciach polskich wieków średnich. 
Aby jednak cel ten osiągnąć autor musi liczyć na zrozumienie i współpracę ze strony 
wydawnictwa czy instytucji finansującej publikację książki. Jak uczy praktyka zyskać

46 Na temat pieczęci biskupów wrocławskich zob. H. K r a h m e r ,  Beiträge zur Geschichte des geistlichen 
Siegels in Schlesien bis zum Jahre 1319, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, t. LXIX, 1935,
s. 1-39; R. Ż e r e l i k ,  Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 1991.
47 I. P a n i c, Herb Piastów cieszyńskich i ich stolicy Cieszyna (Studium heraldyczne), .Rocznik Cieszyński”,
t. IV/V, 1983, s. 141-150.
48 W. F a b i j a ń s k i ,  Legenda na pieczęciach piastowskich książąt legnicko-brzeskich do 1675 r., .Ze 
skarbca kultury”, z. 47, 1988, s. 7-59 oraz ilustracje.
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takie zrozumienie często jest bardzo trudno. Dlatego może przy okazji tej recenzji 
warto zaapelować do wspomnianych instytucji o docenienie źródłowego waloru ilustracji.

Czytelnik książki bardzo dotkliwie będzie odczuwał brak indeksów. Herby poszcze
gólnych książąt są omawiane wielokrotnie w  różnych miejscach pracy i chcąc zebrać 
wszystkie informacje na temat heraldyki określonego władcy czy też konkretnego 
herbu, trzeba będzie wciąż na nowo przeglądać całą książkę. W recenzowanej pracy 
powinny być zamieszczone co najmniej dwa indeksy, osobowy i heraldyczny, a najle
piej gdyby znalazł się tam również indeks miejscowości i ikonograficzny.

Kończąc te uwagi chciałbym stwierdzić, że otrzymaliśmy książkę dotyczącą ważnego 
tematu, pracę która na pewno będzie czytana i cytowana, a więc zasługującą na 
wnikliwą lekturę, sprostowanie ewentualnych błędów, a także wskazanie dalszych 
perspektyw badawczych. Pisząc tę recenzję miałem w pamięci słowa prof. Jerzego 
W y r o z u m s k i e g o  zamieszczone w przedmowie do I tomu Dziejów Krakowa, że 
„opracować temat to znaczy otworzyć go, a nie zamknąć”. Uważam, że wyjaśniając 
wiele problemów heraldyki Piastów śląskich, Autorka jednocześnie interesująco otwie
ra przed nami perspektywę dalszych studiów nad tym tematem.
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Małgorzata Kaganiec

Jeszcze o heraldyce Piastów śląskich

Każdy autor czuje satysfakcję widząc zainteresowanie, które wzbudza jego książka.
Dlatego cieszę się, że moja rozprawa dotycząca herbów Piastów śląskich zainspiro

wała dr Zenona P i e c h a  do napisania obszernej recenzji1. Jest to raczej artykuł 
recenzyjny, wykorzystany przez Autora do zaprezentowania przy okazji własnych prze
myśleń i wniosków, które z powodzeniem mogłyby stanowić odrębną, wcale obszerną 
rozprawę. Pewne fragmenty zostały znacznie rozbudowane, usuwając nawet w cień 
właściwy temat. Mimo to sądzę, że warto bliżej zanalizować niektóre uwagi Recenzenta.

Najwięcej miejsca w wywodach Zenona Piecha zajął klejnot, a konkretnie problem, 
czy można za takowy uznać pióropusz. Recenzent stanowczo opowiada się za uzna
niem pióropuszy za pełnoprawne klejnoty, gdyż „pełniły na pewno identyfikującą rolę”. 
Powołuje się przy tym na zdanie Józefa S z у m a ń s к i e g o zawarte w jego najnowszym 
opracowaniu o heraldyce rycerstwa polskiego. W  moim przekonaniu odwołanie się do 
tej opini nie jest zbyt fortunne, gdyż sprawa klejnotu w polskiej heraldyce rycerskiej 
wymaga szczegółowych badań, a przytoczoną przez Recenzenta tezę można traktować 
jedynie jako wstęp do szerszej dyskusji, a przede wszystkim badań.

Główną funkcją klejnotu było różnicowanie herbów poszczególnych osób, w tym 
i władców. Pozornie zdawałoby się, że pióropusze spełniają doskonale tę rolę. W prak
tyce bywało różnie, czego dowodzą chociażby przytoczone przez Recenzenta przykłady. 
Książęta — bracia Mieszko I cieszyński i Przemko raciborski używali w  tym samym 
czasie identycznych w rysunku pieczęci pieszych, co więcej, również pióropusze miały 
taki sam kształt. Podobna sytuacja była w  przypadku książąt niemodlińskich — 
Wacława i jego brata Henryka. Jak w takich wypadkach, posługując się jedynie 
pióropuszem, można było odróżnić pieczęcie poszczególnych książąt? Uwadze Recen
zenta uszedł też fakt, że pióropusze albo dość szybko znikły ustępując miejsca klejnotom 
będącym w całości lub w części powtórzeniem godła z tarczy, albo zostały o nie uzupeł
nione (pół orła w otoku pawich pór). U książąt świdnickich w pewnym momencie obok 
pióropusza pojawił się klejnot w postaci szachowanego łęgu. Gdyby pióropusz istotnie 
tak dobrze spełniał swą identyfikacyjną funkcję, jak sugeruje Zenon Piech, nie byłoby 
chyba potrzeby zastępowania go czymś innym. Autorzy starszych, XVII i XVIII-wiecznych 
podręczników heraldyki, dlatego właśnie nie uznawali pióropuszy za pełnoprawne klej
noty, bowiem ich zdaniem nie spełniały one swej podstawowej funkcji. Również w póź
niejszej literaturze przedmiotu zdania na ten temat są podzielone. Myślę, że problem, czy 
pióropusz można uznać za klejnot, wymaga dalszych badań, także z uwzględnieniem 
heraldyki innych dynastii. Dopiero wówczas odpowiedź na to pytanie stanie się możliwa.

Drugim problemem jest sprawa herbu niedynastycznych Piastów legnickich. Z uwag 
Recenzenta wynika, że ich herby były takie same, jak herby linii książęcej, a jedyną 
różnicę stanowił klejnot. Do konkluzji tej Recenzent doszedł jednak w nieco dziwny 
sposób. Sam bowiem uzupełnił mój opis herbu, zmieniając przez to jego znaczenie. 
W  efekcie powstało stwierdzenie błędne, które Zenon Piech przypisał mnie. Zdaniem 
Zenona Piecha herbem niedynastycznych Piastów była „biało-czerwona szachownica

1 W  niniejszym tomie „Rocznika”, nowej serii t.II (XIII), 1995, s. 217-233.
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w polu tarczy, a więc herb, jakiego używali Piastowie legniccy. Różnica była jedynie 
w  klejnocie, który miał wyobrażać ogon pawia”. Jest to konkluzja fałszywa, gdyż 
współczesny herb Piastów legnickich był inny, skwadrowany — łączący orła i srebrno- 
czerwoną szachownicę. Herb niedynastycznych potomków Jana Chrystiana zgodnie 
z zasadami heraldyki ograniczył się do szachownicy, a więc tylko do jednego elementu 
herbu. Różnica w wizerunkach obu herbów była więc bardzo zasadnicza. Drugą 
sprawą jest ów pawi ogon. Recenzent nie zwrócił uwagi, że morganatyczne potomstwo 
księcia zaliczało się jedynie do stanu szlacheckiego, a nie książęcego, toteż ich herb 
był herbem szlacheckim, a nie książęcym. Ponadto w odróżnieniu od Małopolski 
i innych ziem polskich, na Śląsku stan szlachecki nie był prawnie jednolity, lecz 
wyraźnie podzielony. Miało to również wpływ i na heraldykę. Wśród tzw. niższej 
szlachty, a do takiej zaliczało się morganatyczne potomstwo księcia, często zdarzało 
się, że hełm wieńczyły pióra, ale czy były to klejnoty w rozumieniu heraldyki średnio
wiecznej, trudno w tej chwili odpowiedzieć, gdyż herby szlachty śląskiej również 
dopiero czekają na szczegółowe opracowanie.

Na s. 14 Recenzent kwestionuje stwierdzenie, że Piastowie świdniccy, przejmując 
pióropusz od dynastii anhalckiej, jedynie dla podkreślenia powiązań rodzinnych, nie 
zrobili tego w odniesieniu do barw, które według mnie miały charakter przede wszyst
kim roszczeniowy. Zenon Piech nie zauważa, iż istniała istotna różnica między 
przejęciem elementu nowego, który niejako dopiero wchodził do obiegu, a zmianą barwy 
połowy herbu ustalonej od niemal stu lat. W tym drugim przypadku zmiana podyktowana 
została przede wszystkim względami politycznymi, a nie tylko rodzinnymi.

Na tej samej stronie Recenzent poruszył sprawę herbu przewijającego się na kartach 
Legendy obrazowej o świętej Jadwidze, powstałej w  1353 r. z inicjatywy Ludwika 
I brzeskiego, stwierdzając, że .herbu fundatora pośród iluminacji nie ma. Herby (??) 
występujące na miniaturach łączyć należy z książętami wrocławskimi Henrykiem 
Brodatym i Henrykiem Pobożnym ...” . Tymczasem na kartach wspomnianej Legendy 
obrazowej występuje stale tylko jeden herb książęcy, fundatora dzieła — Ludwika I.

Przypisanie go przodkom księcia — Henrykowi Brodatemu i Henrykowi Pobożnemu 
było ze strony Ludwika I zabiegiem świadomym — miało przypomnieć pokrewieństwo 
między nim i jego sławnymi antenatami.

Tak samo było w przypadku płyt lubiąskich wspomnianych przez Recenzenta, na 
których fundatorzy również przypisali używany przez siebie herb protoplaście, Bole
sławowi Wysokiemu. Chodziło wówczas o podkreślenie kontynuacji pewnej tradycji 
politycznej, natomiast w  przypadku Ludwika I miało to znaczenie wyłącznie prestiżo
we. W rękach tego ostatniego ostała się jedynie niewielka część spuścizny obu Henry
ków, ponadto nie był on już władcą suwerennym, lecz lennikiem króla czeskiego. 
Odwołanie się do tradycji wielkich przodków miało tu więc szczególne znaczenie.

Kolejna kwestia dotyczy stanowiska Recenzenta w sprawie pominiętych przeze mnie 
dwóch konnych pieczęci Bolesława Wysokiego. Są to XIV-wieczne falsyfikaty, co zresztą 
Recenzent zaznacza, ale równocześnie kategorycznie domaga się uwzględnienia ich jako 
źródła równorzędnego z pieczęciami autentycznymi. W swoim stanowisku nie jest jednak 
konsekwentny. Dlaczego bowiem pomija kilkanaście innych pozostałych falsyfikatów? 
Moim zdaniem należałoby albo wszystkie uwzględnić, albo odrzucić, a nie traktować 
wybiórczo w zależności od potrzeby. Uważam zresztą, że przy tak obfitym materiale 
sfragistycznym przemieszanie pieczęci autentycznych z falsyfikatami przyniosłoby jedy
nie dużo zamieszania przy minimalnych lub żadnych korzyściach badawczych.

Zenon Piech kilkakrotnie zarzuca mi zbyt kategorycznie ferowanie własnych sądów, 
sam nie jest jednak od nich wolny. Najlepszym przykładem jest sprawa orła jako klejnotu 
contrasigiUum Bolesława III Hojnego. Recenzent bez wahania stwierdza, że jest on 
szachowany, tymczasem zachowane pieczęcie nie przesądzają sprawy w sposób aż tak 
jednoznaczny. Z. Piech sam zresztą w innym miejscu napisał, że niemały był „wpływ 
wykonawcy obiektu na formę”. Podobnie mogło być i w tym przypadku, tym bardziej, że 
zbliżoną formę graficzną miały wizerunki orłów na innych pieczęciach z tamtego okresu. 
Dlatego daleka byłabym od kategorycznych stwierdzeń w  tej sprawie.
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Mało realistyczny wydaje się zarzut Recenzenta, że w pracy brak osobnego rozdziału 
poświęconego funkcji herbów Piastów śląskich w sztuce. Przyznaję, że temat jest 
interesujący, ale wymagałby osobnej rozprawy.

Na zakończenie sprostowanie dotyczące materiału ilustracyjnego. Na 26 ilustracji 
uznanych przez Zenoną Piecha „za powszechnie znane” za takowe można uznać 
jedynie 7. Pozostałych 19 zostało reprodukowanych ze starych druków lub dzieł 
wydanych 100 i więcej lat temu. Miałabym więc poważne wątpliwości, czy można je 
uznać za „powszechnie znane”.
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Agata Tarn as-Tom czyk , Ród Wierzbnów do końca 
XIV wieku. Genealogia i rozsiedlenie, „Acta Universi
tatis Wratislaviensis” No 1540, Historia CXIII, Wroc
ław 1993, ss. 82.

Dominujący, przynajmniej liczebnie, w  polskoję
zycznej historiografii śląskiej badacze wrocławscy 
stronili do niedawna od problematyki genealogicznej. 
Wyjątek stanowiła tu tylko obszerna, ale grzesząca 
licznymi nieścisłościami, książka M. Cetwińskiego 
(1980-1982). Z zainteresowaniem powitać zatem na
leży podjęcie przez młodych historyków z Wrocławia 
prac nad genealogią rodów rycerskich. Owocem tych 
zainteresowań stała się książka Marka Wójcika  
o Gryfitach małopolskich oraz będąca przedmiotem 
niniejszej recenzji rzecz o śląskich Wierzbnach. Oba 
rody wywodziły się zresztą najpewniej ze wspólnego 
w XII w. pnia. Właśnie dla tych związków Wierzbnowie 
cieszyli się już wcześniej sporym zainteresowaniem. 
Na wstępie Autorka deklaruje ograniczenie „rodu 
Wierzbnów” tylko do tych rodowców, którzy związani 
byli z Dolnym Śląskiem i starą siedzibą rodową (s. 7, 
także s. 37). Takie postawienie sprawy nie jest jasne, 
a podniesienie majątkowego związku z siedzibą proto
plastów do rangi kluczowego kryterium jest zupełnym 
nieporozumieniem. Już w XIII w. w  Wierzbnej dziedzi
czyła tylko jedna linia rodu, inne uwzględnione 
w pracy nic tu nie miały, choć nie opuściły Dolnego 
Śląska. Przyznać jednak trzeba, że przyjęcie jakiegoś 
terytorialnego ograniczenia było konieczne, skoro 
Wierzbnowie byli właściwie tylko śląskim odgałęzie
niem wielkiej genealogii Lisów. Pochodzący od Wierz
bnów — przynajmniej w  świetle ustaleń Autorki opol
scy panowie z Szybowic (Schnellewalde) w XV w. przy
znawali się do herbu Lis.

Niewielka rozmiarami praca A. Tarnas-Tom czyk  
składa się, oprócz Wstępu i króciutkiego Zakończenia, 
z trzech rozdziałów, poświęconych kolejno: 1. pocho
dzeniu i herbowi Wierzbnów (pierwsze pokolenie ślą
skie, jego przypuszczalni przodkowie, powiązania z Li
sami i Gryfitami, zmiany godła), 2. genealogii rodu 
w XIII i XTV w., oraz 3. „rozsiedleniu” rodu (zestawie
nie majątków). Konstrukcja ta budzi zastrzeżenia. 
Osobne omówienie rodowodu i „rozsiedlenia” jest dzie
dzictwem semkowiczowskiego jeszcze modelu pracy 
genealogicznej. W  czasach Semkowicza liczono bo
wiem, że drogą zestawienia posiadłości rodowców uda 
się odtworzyć masę majątkową protoplastów z czasów 
wczesnopiastowskich. Dziś nikt już chyba nadziei 
tych nie podziela. O wiele zręczniej byłoby całą prob
lematykę majątkową omawiać wraz z prezentacją po
krewieństw (jak czyni to większość nowszych prac

genealogicznych). Wyodrębnienie rozdziału o dobrach 
rodu przynosi tylko liczne powtórzenia. Sam pomysł 
rozważań nad „rozsiedleniem” sprzeczny jest ponadto 
z deklaracją Autorki o uwzględnieniu tylko dziedziców 
Wierzbnej. Trzon pracy stanowią rozważania stricte 
genealogiczne. Pełen zagadek rodowód Wierzbnów 
XIII w. zestawiony został starannie, ze wskazaniem 
punktów wątpliwych i różnych możliwych rozwiązań. 
Rola Autorki polegała jednak tu przede wszystkim na 
referowaniu rozstrzygnięć przyjętych już przez jej po
przedników. Wiele tu wprawdzie domysłów i hipotez, 
ale nie obywa się przecież bez nich żaden chyba wywód 
XIII-wiecznej genealogii rycerskiej. Nadal domysłem 
pozostaje przypisanie (za J. Bieniakiem) do Wierzbnów 
kasztelana wrocławskiego Jaksy. Zupełnie dowolna 
(choć tradycyjnie przyjmowana) jest zasadnicza dla 
konstrukcji drzewa genealogicznego filiacja Jana 
z Wierzbnej (ojca biskupa Henryka) od palatyna Ste
fana. W  tym zaś przypadku istnieją jednak, choć sła
be, poszlaki świadczące na rzecz przypisania rodziny 
biskupa do innej linii rodu (potomkowie znanych 
w początku XIII w. Jana i Mikołaja). To ostatnie imię 
pobrzmiewa w  rodzinie biskupa. Bratem stryjecznym 
jego ojca nazywano Nikosza (nieosadzonego dokładnie 
przez Autorkę w rodowodzie), a brat lub brat stryjecz
ny biskupa, Stefan, miał dobra w  Nycoldorf (później 
Nitschendorf, dziś Niegoszów). Bliscy krewni biskupa 
pojawiali się też w  Głogowskiem, a w  tej właśnie oko
licy siedzieli niewątpliwi przedstawiciele linii Mikołaja. 
Słabiej wypadło przedstawienie genealogii rodu w  stu
leciu XIV. W ystarcza zaglądnąć do indeksów  
w Grünhagenowskich Regestach, by znaleźć Wierzbnów 
nie uwzględnionych w monografii: Andrzeja (1325- 
1326: nr 4407, 4521), rycerza Henryka (1327: 
nr 4703), kanonika Kunczka (1331: nr 5008).

Wywody Autorki o generacjach z drugiej połowy 
wieku wymagają odrzucenia in integro. Błędny jest 
pogląd, że Małgorzata, żona Konrada von Rohnau, 
posiadacza Wierzbnej (1366-1375), była potomkinią 
naszego rodu. Autorka poszła tu za K. Wutkem i L. Rad
ierern. Ten sam Wutke wspomina jednak, że Małgorza
ta, przekazując dział Wierzbnej opactwu w Krzeszowie, 
nazwała te dobra swą oprawą po mężu — na pewno 
nie była to więc ojcowizna. Nie zna Autorka podstawo
wych dla genealogii rodziny dokumentów publikowa
nych w powszechnie znanych wydawnictwach: w 1378 r. 
Stefan z Wierzbna wystąpił jako ojciec Heinczka
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i Agnieszki żony Pawła Schönwitza (K. Engelbert,  
Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes, 
Würzburg 1964, nr 849), w 1385 r. zaś Agnieszka ta 
swymi braćmi nazywała Heinczka i Stefana; mąż prze
niósł wtedy jej oprawę na Hlinkę pod Osoblahą (Codex 
diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. XI, nr 535, 
a ostatnio Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Ven- 
ceslai W., t. IV, Praha 1989, nr 113). Heinczke jest 
więc niewątpliwie tożsamy z imiennikiem znanym 
później (do ok. 1430 r.) na Opawszczyźnie. O opaw
skiej linii Wierzbnów, podniesionej potem do godności 
hrabiów i kwitnącej jeszcze w ubiegłym stuleciu, Au
torka nic nie wspomina (choć traktują o tym cytowane 
przez nią prace Selderna i Radlera), a pisze wręcz 
wyraźnie, że „ostatni znani” Wierzbnowie przenieśli się 
do Wielkopolski. Za „ostatniego” dziedzica Wierzbnej 
i syna wspomnianego przed chwilą Stefana uznała 
bowiem Jana z Rydzyny i Czerniny, protoplastę wiel
kopolskich Rydzyńskich. Nie ulega jednak wątpliwo
ści, że Jan pochodził z głogowskiej linii Wierzbnów. 
Autorka w  linii tej zna tylko Krystiana (1239-1253), 
jego syna (może raczej wnuka?) Piotra (1298-1315) 
i jego z kolei syna Piotra, scholastyka u Św. Krzyża 
(zm. 1347). Tymczasem bez wątpienia dalszymi syna
mi Piotra byli też Andrzej (1325-1326), oraz Zbylut 
i Krystian (1328: Schlesische Regesten, nr 4774) — ci 
ostatni pisali się z Czerniny. W  1410 r. zaś Jan Rydzyń- 
ski wraz z Szymonem z Kaczkowa (w sąsiedztwie Ry
dzyny i Czerniny) ufundował w katedrze poznańskiej

altarię za dusze wspólnych przodków [Kodeks dyplo
matyczny Wielkopolski, t. V, nr 167). Szymon pocho
dził z niemieckiej rodziny von Der, a jako pierwszy 
posiadacz Kaczkowa poświadczony jest jego dziad 
Krystian (od 1322 r.). Nieodparcie nasuwa się więc 
wniosek, że Kaczkowo wniosła Derom w posagu ma
tka Krystiana, będąca córką Piotra z Wierzbnej. Już 
więc co najmniej u progu XIV w. Wierzbnowie posia
dali Rydzynę i Czerninę, a siedzący tu sto lat później 
Jan nie był wobec tego przybyszem spod Świdnicy. 
Ustalenia te podważają też tezę Autorki o używaniu 
herbu z liliami tylko w  linii panów z Weizenrodau 
(Pszenno) pod Świdnicą. Właśnie bowiem lilie stały się 
herbem Rydzyńskich.

Ogólna ocena recenzowanej pracy nie jest łatwa. Na 
pewno pożyteczne j est zestawienie genealogii ważnego 
śląskiego rodu XIII w. Partie dotyczące wieku XIV są 
jednak przeważnie nie do przyjęcia. Praca stanowi też 
zdecydowany krok wstecz wobec osiągnięć metodycz
nych genealogicznej „szkoły toruńskiej”, zalecającej 
właśnie późniejsze, lepiej oświetlone źródłowo epoki 
jako punkt wyjścia retrogresywnego ujęcia. Rodzi się 
jeszcze jedna refleksja. Książka powstała z pracy ma
gisterskiej. Autorka zaprezentowała bardzo dobre, jak 
na studentkę, opanowanie źródeł i literatury. Pochop
na była chyba jednak podjęta przez Jej mistrzów de
cyzja publikowania całości pracy, z wszystkimi braka
mi i — co wynika ze wstępnych enuncjacji (s. 10) 
— wbrew ostrzeżeniom recenzentów.

Tomasz Jurek

Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVHI wieku. 
Spisy, pod red. Antoniego G ą s i o r o w s k i e g o , 
t. III, z. 2: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi 
chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, oprać. Henryk 
G m i t e r e k  i Ryszard S z c z y g i e ł ,  pod red. Anto
niego G ą s i o r o w s k i e g o ,  Kórnik 1992, ss. 282.

Omawiana praca jest jednym z nowszych zeszytów 
niezmiernie cennego wydawnictwa, które liczy już 
siedemnaście tomów* publikowanych od 1985 roku 
przez Instytut Historii PAN i Bibliotekę Kórnicką.

Wszelkie solidnie i rzetelnie wykonane zestawienia 
urzędników — a omawiany tom i cała seria z pewno
ścią do takich muszą być zaliczone — należą do wy
dawnictw o bezdyskusyjnej wartości. Stanowią one 
podstawowy, wręcz niezbędny element wyposażenia 
warsztatowego każdej profesjonalnej pracowni bada
cza przeszłości. Brak od dawna postulowanych wyka
zów tego rodzaju był poważną przeszkodą utrudniają
cą prawidłowy rozwój badań. Już wydane tomy obej
mują znaczną część Korony. Stopień zaawansowania 
prac nad kolejnymi pozwala zaś sądzić, że w  ciągu 
najbliższych lat historycy otrzymają wykazy urzędni
ków Mazowsza a także wschodnich części Rzeczypos
politej — Wołynia, Podola i województw ukrainnych.

Spisy posiadają niezaprzeczalny walor informacyj
ny. Sięga się po nie najczęściej w  poszukiwaniu jedne
go tylko nazwiska lub daty. Zawierają ponadto znako
mity, wyjściowy materiał do różnorodnych opracowań 
z zakresu historii społecznej i politycznej, badań prawno- 
historycznych, genealogii, biografistyki, regionalistyki. 
Zeszyt obejmujący urzędników bełskich i chełmskich

wydaje się szczególnie wartościowy, bowiem badania 
nad elitą szlachecką tego obszaru należą do słabiej 
rozwiniętych. Nie pozostaje to bez związku z obserwo
waną ostatnio falą zainteresowania problemami tzw. 
„pogranicza”. Omawiany zeszyt może zatem spełnić 
rolę inspirującą powstawanie prac z tego zakresu.

Tom opracowany przez Henryka G m i t e r k a  i Ry
szarda Szc z y g ł a  należy — jak się wydaje — do naj
lepszych osiągnięć całej serii. Świadczy o tym solidność 
i rzetelność wykonania oraz bardzo szeroki zasięg 
kwerendy źródłowej. Wrażenie takie nasuwa się zwła
szcza przy porównaniu omawianego tomu z wydanymi 
wcześniej spisami urzędników województwa ruskiego.

Zeszyt poprzedza świetny, przejrzysty i syntetyczny 
wstęp. Omówiono tam —  niewątpliwie bardzo słusznie 
— główne etapy rozwoju terytorialno-administracyjne
go województwa bełskiego i ziemi chełmskiej oraz wy
kształcanie się miejscowej hierarchii urzędniczej. Korzy
stanie ułatwia obszerny i szczegółowy indeks osobowy.

Wydawnictwo przygotowano na podstawie imponu
jącej kwerendy źródłowej. Autorzy wykorzystali przede 
wszystkim podstawowe dla badanego zagadnienia in
formacje z ksiąg Metryki Koronnej, Przeprowadzili 
również gruntowny przegląd akt grodzkich i ziem
skich bełskich, buskich, chełmskich, krasnostaw
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skich, grabowieckich, horodelskich, lubelskich. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje fakt dotarcia auto
rów do materiałów przechowywanych w archiwach 
lwowskich. Wyzyskano ponadto szereg innych źródeł 
rękopiśmiennych, wydawnictw źródłowych i opraco
wań. Autorzy wydobyli i zestawili tysiące informacji, 
rozwikłali wiele kwestii niejednoznacznych.

Spisy urzędników bełskich i chełmskich sporzą
dzone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi dla całe
go wydawnictwa. Nie budzą one wątpliwości. Jedynym 
odstępstwem od owych reguł jest umieszczenie w Spi
sach pełnego ciągu starostów lubaczowskich, mimo że 
już w pierwszej połowie XVI wieku przestali oni być 
starostami grodowymi. Kwestię tę autorzy dobrze jed
nak wyjaśnili we wstępie.

Wydawnictwo obejmuje urzędników województwa 
bełskiego oraz ziemi chełmskiej, która formalnie nale
żała do województwa ruskiego. Połączenie tych hierar
chii w  jednym tomie nie budzi jednakże wątpliwości. 
Zasadność tego rozwiązania została dobrze uzasad
niona przez autorów.

Oczywistą rzeczą jest, iż nawet przy najszerszej 
kwerendzie, w pracach tego rodzaju nie da się wypeł
nić pewnych luk i uniknąć drobnych pomyłek. Wyni
kają one z zupełnie zrozumiałej niemożności dotarcia 
do wszystkich istniejących przekazów źródłowych. Za
uważone zatem nieścisłości w najmniejszym stopniu 
nie obniżają niepodważalnej wartości wydawnictwa.

Poniżej podajemy szereg informacji uzupełniają
cych ustalenia autorów Spisów. Są to najczęściej sto
sunkowo niewielkie retusze chronologiczne. Ułożone 
są one według numeracji Spisów.

Wawrzyniec Radecki, chorąży bełski (nr 28), żył jeszcze 
w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., III/2429, s. 1045).

Michał Polanowski, cześnik bełski od 1718 (nr 37), 
tytułował się wcześniej stolnikiem dobrzyńskim 
(CPAH, CBel. 305, s. 1137), lecz nie znajdujemy go 
w spisach urzędników kujawskich i dobrzyńskich.

Antoni Szymon Olszyński, cześnik bełski od 1732 
(nr 39) był wcześniej łowczym wiskim (CPAH, CBel. 
305, s. 1130). Następnie, na pewno od 13 września 1740, 
był podkomorzym wiskim (CPAH, CBel. 594, s. 215).

Kasztelan bełski Maciej Leśniowski (nr 68) żył 
jeszcze 11 kwietnia 1638. Dotarła wówczas do Warsza
wy wiadomość o jego śmierci, w  wyniku czego kaszte
lanię otrzymał Andrzej Firlej, „ale to niepewna nowina 
bo żywią pierwszego, jakoż żył” (B. Czart. 390, s. 406). 
Zatem' zrealizowana została druga nominacja Firleja. 
Ten z kolei urząd kasztelana pełnił jeszcze 30 czerwca 
1649 (APKr., Zb. Rusiec. 41, s. 130).

Niewykluczone, że nominacja Jana Andrzeja Siera
kowskiego na kasztelanię bełską (nr 74) miała miejsce 
później, bowiem wedle innych informacji wałkowała 
ona jeszcze 16 marca 1688 (AGAD, AR II, ks. 22, 
s. 123) kiedy to trwały zabiegi aby objął tę godność 
Łukasz Prusinowski, wówczas kasztelan lubaczowski.

Adam Rudnicki jest wzmiankowany jako pisarz bełski 
(nr 136) jeszcze 17 kwietnia 1635, kiedy to na sejmiku 
bełskim został jednym z kandydatów na wakujący urząd 
podsędka bełskiego (APKr., Zb. Rusiec. 31, s. 9-10).

Jan Sokolnicki, pisarz bełski (nr 142) był wcześniej 
także komornikiem granicznym bełskim a w latach 
1660-62 podstarościm grodzkim grabowieckim  
(BULw. 2402, s. 579, 630).

Adam Komorowski, podsędek bełski (nr 218) 15 
czerwca 1635 został jednym z kandydatów sejmiku 
bełskiego na ten urząd 17 kwietnia 1635 (APKr., Zb. 
Rusiec. 31, s. 9-10).

Podsędek bełski Michał Stępkowski (nr 222) nie żył 
już 6 października 1657, pod którą to datą zapisał wiado
mość o jego śmierci autor diariusza Bazyli Rudomicz 
(BN, BOZ, nr 1547).

Podsędek bełski Franciszek Rudnicki (nr 227) jest 
wzmiankowany na tym urzędzie jeszcze 9 marca 1695 
(AGAD, AZ 3101, s. 11).

Podstoli bełski Michał Tomasz Wydżga (nr 242) jest 
wielokrotnie wymieniany w  księgach bełskich pod 
imieniem Michał Józef (np. CPAH, CBel. 594, s. 337, 
349,422).

Sędzia bełski Feliks Świeżawski (nr 274) żył jeszcze 
w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., III/2429, s. 1288).

Wojciech Ubysz, poseł wojska koronnego na sejm 
i skarbnik bełski (nr 276) występuje z tym tytułem 
jeszcze 22 listopada 1649 (BAN Lw., Zb. Baworow. 
318, k. 24).

Józef Antoni Lipski, skarbnik bełski od 1714 r. 
(nr 288), nie mógł pełnić tego urzędu w 1687 r., ponie
waż urodził się około 1686 (PSB, t. XVII, s. 433).

Stolnik bełski od 1698 r., Stanisław Nagórski 
(nr 346), był poprzednio nie stolnikiem a podstolim 
nowogrodzkim (CPAH, CBusc. 24, s. 971).

Antoni Gintowt-Dziewałtowski, stolnik bełski 
(nr 353), żył jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., 
Ш/2429, s. 277).

Wojewoda bełski Rafał Leszczyński (nr 387) został 
pochowany we Włodawie 1 września 1636 (B. Czart. 
390, s. 215).

Jan Kazimierz Zamoyski jako wojewoda bełski 
(nr 394) wzmiankowany jest już 8 lutego 1689 (AGAD, 
AZ 55, s. 2-4).

Adam Mikołaj Sieniawski występuje jako wojewoda 
bełski (nr 395) już 6 czerwca 1693 (B. Czart. 2898, 
s. 183-186). Według F. Pułaskiego (Opis 815 rękopi
sów Biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich, Warszawa 
1915, s. 545) wjazd Sieniawskiego na województwo 
bełskie nastąpił dopiero w  1696 r.

Wojciech Kazimierz Koc przed objęciem urzędu 
podsędka buskiego (nr 549) był cześnikiem mielnic
kim (ostatnia wzmianka z 23 listopada 1669— AGZ t. 
X, s. 308).

Dominik Stanisław Prek, podsędek buski (nr 551), 
żył jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., III/2429, 
s. 995).

Jan Samuel Sokół jest wzmiankowany jako sędzia 
buski (nr 586) także 28 lutego 1659, kiedy to został 
obrany posłem bełskim na sejm (BULw. 2402, s. 536).

Stanisław Koniecpolski jest wzmiankowany jako 
starosta buski (nr 621) jeszcze 30 czerwca 1644 
(BPAN Kr. 395, k. 16-17).

Samuel Lipski, zapewne niedoszły stolnik buski 
(zob. nr 631) wymieniany jest jednak z tym tytułem 19 
kwietnia 1681 (B. Czart., MNK 521).

Wacław Iskra, regimentarz wojska koronnego, 
wzmiankowany jest jako stolnik buski (nr 634) już 13 
sierpnia 1696 (BAN Lw., Zb. Ossol. 699, k. 64).

Józef Głogowski, wojski buski (nr 667), żył jeszcze 
w 1779 r. (BAN Lw. Zb. Czołow., III/2429, s. 309).

Jan Samuel Świderski, marszałek konfederacji 
wojska koronnego w  latach 1661-1663, otrzymał sta
rostwo grabowieckie (zob. nr 726) zapewne z powodu 
dążenia dworu do zmiękczenia” opozycyjnej postawy 
wojska. Przypuszczenie autorów Spisów, iż nie objął 
on tej godności wydaje się całkowicie uzasadnione. Co 
prawda Świderski otrzymał od koła generalnego kon
federacji, w październiku i grudniu 1662 r., zgodę na 
przyjęcie starostwa (B. Czart. 1655, s. 219; APGd.
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300 R/Gg 47, к. 37v), ale w końcu lutego 1663 r. —  
w czasie gwałtownego pogorszenia stosunków między 
konfederatami a dworem — zrezygnował z niego (B. 
Czart. 1655, s. 223-224; BULw. 101, k. 188-190).

Dominik Bystrzanowski, cześnik horodelski od 
1736 r. (nr 774) był wcześniej — 21 października 1733 
— stolnikiem różańskim (CPAH, CBel. 594, s. 86-87).

Bonawentura Przyłuski występuje jako cześnik ho
rodelski (nr 778) już 15 września 1755 (CPAH, CBel. 
594, s. 444).

Felicjan Rostkowski, łowczy horodelski (nr 787), 
występował jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., 
III/2429, s. 1156).

Miecznik horodelski od 1736 Józef Przyłuski 
(nr 791) być może był wcześniej stolnikiem horodel- 
skim, z takim bowiem tytułem wzmiankowany jest 6 
listopada 1731 (B. Czart., MNK 105).

Antoni Joachim Żuliński, miecznik horodelski 
(nr 793), wcześniej — 27 sierpnia 1761 — piastował 
godność miecznika owruckiego (CPAH, CBel. 594, 
s. 710).

Kasper Świeżawski, podczaszy horodelski (nr 798), 
żył jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., III/2429, 
s. 1288).

Podstoli horodelski Cyriak Radecki (nr 801) wystę
puje z tym tytułem jeszcze 14 września 1751 (CPAH, 
CBel. 594, s. 349).

Starosta horodelski Czesław (Cesław) Siekierzyński 
(nr 847) żył jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czołow., 
III/2429, s. 1214).

Stolnik horodelski od 1736 r. Jan Świeżawski 
(nr 849) był wcześniej miecznikiem żytomierskim 
i starostą pełczyńskim (ostatnia wzmianka z 16 sier
pnia 1735 — CPAH, CBel. 594, s. 134).

Wojski horodelski Hieronim Lipski (nr 876) wystę
puje z tym tytułem jeszcze 7 lutego 1667 (BULw. 2402, 
s. 698-703).

Franciszek Antoni Pruszak-Bieniewski występuje 
jako cześnik lubaczowski (nr 901) już 14 września 
1750 (CPAH, CBel. 594, s. 337). Wcześniej — 21 paź
dziernika 1733 — był cześnikiem inflanckim (CPAH, 
CBel. 594, s. 87).

Cześnik lubaczowski Andrzej Głogowski (nr 902) 
wymieniany był jeszcze w 1779 r. (BAN Lw., Zb. Czo
łow., III/2429, s. 307).

Kasztelan lubaczowski Aleksander Dzieduszycki 
(nr 917) zmarł zapewne przed 11 marca 1653, kiedy 
to jego synowie dokonali ubezpieczenia pewnej sumy 
na dobrach odziedziczonych po ojcu (AGZ, t. X, 
s. 270).

Kazimierz Felicjan Żuliński, piastujący od 1761 r. 
urząd podstolego lubaczowskiego (nr 963), jeszcze 25 
września 1760 występował jako podczaszy owrucki 
(CPAH, CBel. 594, s. 662). Żył jeszcze w 1779 r. (BAN 
Lw., Zb. Czołow., III/2429, s. 1453).

Tadeusz (w indeksie jako Tomasz) Lipski, wojski 
lubaczowski, w latach 1755-1776 (nr 1023), w rze
czywistości miał na imię Karol (APL, CLR 361/21520, 
k. 523-523v; Album studentów Akademii Zamojskiej, 
oprać. H. G m i t e r e k ,  Warszawa 1994, CXXXIII, 46).

Mikołaj Czyżowski jest wymieniany jako chorąży 
chełmski (nr 1045) już 15 stycznia 1591 (Materiały do 
dziejów piśmiennictwa polskiego, 1.1, s. 297).

Wymieniony w  Spisach cześnik chełmski Stefan 
Czarnecki (nr 1075) to, jak wynika z badań A. Kerste- 
na, niewątpliwie Stefan Czarniecki, późniejszy woje
woda kijowski i hetman polny koronny. Jako cześnik 
wzmiankowany jest po raz pierwszy 30 marca 1647.

W  1649 r. przebywał w niewoli kozackiej, z której po
wrócił dopiero jesienią tego roku. W  Polsce tymcza
sem krążyły wieści o jego śmierci w niewoli, które 
zapewne spowodowały nominację na urząd cześnika 
chełmskiego Prokopa Ludzickiego (A. K e r s t e n ,  
Stefan Czarniecki 1599-1665, Warszawa 1963, 
s. 139-141).

Władysław Wilczkowski chyba rzeczywiście nie był 
cześnikiem chełmskim (zob. nr 1076), natomiast 
w 1657 r. występował z tym tytułem Jan Wilczkowski, 
brat Władysława (AGAD, MK 200, k. 24).

Wojciech Mikołaj Olędzki, kasztelan chełmski od 
1717 r. (nr 1116) był poprzednio łowczym łukowskim 
(ostatnia wzmianka z 10 września 1715 —  APL, CCh 
120, k. 440v).

Jerzy Potocki występował jako podczaszy chełmski 
(nr 1248) w 1660 (BPAN Kr. 1065, s. 459) oraz 31 lipca 
1666 (AGAD, LL 33, k. 26).

Podsędek chełmski Zygmunt Węgleński (nr 1313) 
był wcześniej łowczym żydaczowskim. Ostatni raz wy
stępuje z tym tytułem 20 sierpnia 1703, a więc w dniu 
wyboru na podsędka (APL, CCh 13, k. 174).

Franciszek Węgleński, sędzia chełmski od 1732 r. 
(nr 1370) był wcześniej — jak podają Spisy —  chorą
żym parnawskim. Po raz pierwszy występował jako 
chorąży już 9 stycznia 1708 (APL, CCh 116, k. 417).

Trzymający przez krótki czas starostwo chełmskie 
Tomasz Uliński (nr 1437) wzmiankowany jest na tym 
urzędzie już 24 kwietnia 1653 (AGAD, ASK IV, 12,
s. 965).

Aleksander Kazimierz Hański, stolnik chełmski 
w 1720 r. (nr 1472), jeszcze 12 września 1719 wystę
pował jako stolnik żytomierski (APL, CCh 122, k. 
557v).

Stanisław Sługocki, stolnik chełmski do 1748 r. 
(nr 1473) i kasztelan lubelski w latach 1762-1766, 
był ponadto w okresie 1744-1754 strażnikiem polnym 
koronnym (M. S k i b i ń s k i ,  Europa a Polska w dobie 
wojny o sukcesję austriacką, t. II: Źródła, s. 289; APL 
CCh 152, k. 482).

Józef Bąkowski był tytułowany łowczym krasno
stawskim (nr 1536) już 12 września 1747 (APL, CCh 
144, k. 615).

Wojski krasnostawski Franciszek Stoiński  
(nr 1615) mimo rezygnacji z urzędu występował jako woj
ski jeszcze w czerwcu 1674 r. podczas elekcji Jana III (VL,
t. V, s. 303).

13 września 1762 występuje jako stolnik buski, nie 
wymieniony w Spisach, Anotni Kobylański (APL, CCh 
161, k. 559v).

W  Spisach przyjmuje się, iż sąd buski nie działał od 
końca XVII w. do 1765. Mimo to z tytułem sędziego 
buskiego w okresie 1696-2 czerwca 1703 (CPAH, 
CBusc. 24, s. 907; CBel. 295, s. 204) wzmiankowany 
jest kilkakrotnie Franciszek Sokół.

Jako pisarz ziemski chełmski 19 sierpnia 1748 
(APL, CCh i 145, k. 467v) i 16 września 1750 (APL CCh 
147, k. 549v) jest wymieniany, nie występujący z tym 
tytułem, Mateusz Świrski, cześnik krasnostawski 
(nr 1531).

Spisy nie wymieniają Andrzeja Wardeńskiego, któ
ry 17 sierpnia 1676 miał dzierżyć godność podstolego 
buskiego (AGAD, AR V, nr 13663).

27 lipca 1787 nominację na łowczego bełskiego 
otrzymał Andrzej Pakoszewski, nie wymieniany w Spi
sach (Katalog dokumentów BZN im Ossolińskich, oprać. 
A. F a s t n a c h t , t. II, s. 172). Być może nominacja ta 
nie została zrealizowana.
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Spisy nie wymieniają Bonifacego Modzelewskiego, 
który 26 sierpnia 1779 otrzymał nominację na urząd 
podczaszego bełskiego, może nie zrealizowaną (Opis 
815 rękopisów BOK, s. 231).

Omawiane wydawnictwo nie wymienia także Piotra 
Kochanowskiego, który występuje 22 maja 1669 jako 
chorąży chełmski (Opis 815 rękopisów BOK, s. 298).

Wiesław Bondyra, Eugeniusz Janas

Stefan Krzysztof K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziem
skie. Geneza, treści, fimkcje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, ss. 334, 294 ilustr., indeksy, 
streszczenie francuskie.

Obszerna monografia polskich herbów ziemskich 
pióra Stefana Krzysztofa K u c z y ń s k i e g o  jest dzie
łem otwierającym nowy rozdział w polskich badaniach 
heraldycznych. Nie tylko ze względu na sam temat, 
który po raz pierwszy stał się przedmiotem odrębnego 
studium, ale przede wszystkim ze względu na jego 
wszechstronne ujęcie. Autor bowiem postanowił od
słonić całą socjohistoryczną złożoność zjawiska, ja
kim były herby terytoriów składających się na ziemie 
Polski w jej zmiennych historycznie granicach. Temu 
zadaniu można było sprostać wszakże tylko w oparciu
0 pełne rozpoznanie bazy źródłowej. Toteż znaczenie 
tej monografii polega także na jej erudycyjnym bogac
twie: na zestawieniu przez Autora pełnej listy herbów 
ziemskich, na zarejestrowaniu możliwie największej 
liczby ich przedstawień, wreszcie na odczytaniu ich 
umownych, prawno-politycznych oraz alegorycznych 
desygnatów. Ujmując zagadnienie kompeksowo, Ku
czyński potraktował herby jako swoisty kod ikonogra
ficzny funkcjonujący w systemie komunikacji spo
łecznej, będący wytworem określonej kultury politycz
nej i prawnej, obyczajowości i sztuki heraldycznej. 
Stałość i dynamika zjawisk społecznych czytelna jest 
najbardziej w perspektywie dziejowej »długiego trwa
nia”, dlatego Autor, zgodnie z założeniami braudelow- 
skiego modelu historii, prześledził dzieje polskich her
bów ziemskich w szerokim ujęciu chronologicznym: 
od średniowiecza po współczesność.

W  swej właściwej funkcji, jako symbole terytoriów 
składających się na władztwo króla Polski, herby ziem
skie wystąpiły w zespole dopiero za panowania Kazimie
rza Wielkiego, choć rodowód niektórych sięga głęboko 
w XIII stulecie. Zestaw liczący początkowo 12 znaków, 
wraz z rozrastaniem się państwa polsko-litewskiego 
uzupełniały nowe herby. Tej problematyce poświęcono
1 rozdział rozprawy, w którym wnikliwie omówiono za
równo genezę ikonograficzną poszczególnych herbów, 
ich treści polityczno-prawne, jak też najważniejsze za
bytki sfragistyki, heraldyki, rękodzieła artystycznego 
i rzeźby architektonicznej przynoszące ich wyobrażenia. 
Szczególnie cennym źródłem są tu zdobione herbami 
zespoły zworników sklepiennych w kościołach fundacji 
Kazimierza Wielkiego oraz* (pełniącej zapewne funkcje 
publiczne) sali w Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie. 
Sięgając po komentarz źródeł pisanych, które w znacz
nej mierze zawdzięczamy zainteresowaniom Jana Dłu
gosza, Kuczyński odsłonił treści symboliczne tych zaby
tków, stanowiących odzwierciedlenie formuły prawno
ustrojowej Corona Regni Poloniae —  doktryny określa
jącej istotę suwerennego, niepodzielnego państwa, 
zbudowanego z poszczególnych ziem-prowincji, które
go fundamentem i zwornikiem jest osoba króla.

W  końcu XV w. rola polskich herbów ziemskich 
składała się z 17 znaków. Na drzeworycie w  Statutach 
Jana Łaskiego wizerunek króla Aleksandra w  otocze
niu sejmujących stanów okala już wieniec 24 herbów. 
Rozbudowany program heraldyczny tego przedstawie
nia odpowiada ekspansji terytorialnej państwa, zaś 
kontekst ikonograficzny zdaje się odzwierciedlać jego 
nową formę ustrojową w  epoce nowożytnej, z władzą 
ustawodawczą powierzoną reprezentacji stanowej. 
Analiza programu ideowego tego drzeworytu otwiera
II rozdział monografii: „Herby ziemskie — heraldyczny 
obraz struktury i kształtu terytorialnego państwa”. 
Jako podstawowe źródło do badań w tym zakresie 
wykorzystano herbarze. Ich znaczenie w XVI-XVIII w. 
wynikało z faktu, iż nie tylko rejestrowały, ale — z bra
ku rozwiązań prawnych — niejako kodyfikowały one 
oficjalną heraldykę państwową. Trudny do przecenie
nia jest też szeroki zasięg ich społecznego oddziaływa
nia. Począwszy od edycji w 1584 r. Herbów rycerstwa 
polskiego Bartosza Paprockiego, przynoszącej wize
runki i omówienie 34 herbów ziemskich, dzieła te 
utrwalały w społeczności szlacheckiej wiedzę o symbo
lach terytorialnych, kształtowały w  świadomości ob
raz złożonej struktury administracyjnej Rzeczypospoli
tej. Jak zwraca uwagę Autor, w  sferze symboliczno-he- 
raldycznej obszar państwa był niezniszczalny: rolę her
bową uzupełniano zawsze o symbole nowych nabytków 
terytorialnych, natomiast nie rezygnowano ze znaków 
prowincji, które od panowania polskiego odpadły. Przy
kładem jest herb lenna mołdawskiego, umieszczany na 
pieczęciach królewskich aż po czasy Stanisława Augu
sta, choć racje polityczne po temu zanikły już w  XVI w.

,Zespół herbów ziemskich Rzeczypospolitej — ob
szary funkcjonowania, środki przekazu” to tytuł
III rozdziału, szczegółowo omawiającego treści wyo
brażeń heraldycznych na pieczęciach i dokumentach 
królewskich, ilustracjach druków urzędowych, dzieł 
historiograficznych i okolicznościowych, wreszcie 
w ceremoniale państwowym. To właśnie poprzez ry
tuał herby ziemskie najbardziej bezpośrednio mogły 
oddziaływać na odczucia zbiorowe, unaoczniając ma
jestat i potęgę Rzeczypospolitej. Kuczyński wyróżnił tu 
dwie sfery ostentacji — ceremonie związane z osobą 
władcy oraz rytuały towarzyszące urzędowaniu orga
nów przedstawicielskich szlachty. Herby ziemskie na 
chorągwiach towarzyszyły pochówkom królewskim; 
przynajmniej od czasu pogrzebu Kazimierza Wielkiego 
unaoczniały nieśmiertelną dignitas pomazańca w mo
mencie składania jego ciała do grobu. Chorągwie 
ziemskie odgrywały też ważną rolę podczas inaugura
cji panowania — wokół nich skupiała się szlachta na 
elekcyjnym polu. Herby państwowe były nieodłącz
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nym elementem uroczystych wjazdów królewskich, 
ceremonii dworskich, stanowiły ważny element deko
racji okazjonalnych.

Obecność herbów ziemskich w rytuale państwo
wym utrwalały dekoracje wprowadzane na stałe do 
obiektów związanych ze sprawowaniem władzy i obra
dowaniem ciał ustawodawczych Rzeczypospolitej. 
Omówione zostały na przykładzie dekoracji malar
skich, które w oparciu o rysunkowe inwentaryzacje 
z XVIII w. odtworzono we wnętrzach Zamku Królew
skiego w Warszawie: na sklepieniach Dawnej Izby Po
selskiej (w kształcie z przełomu XVI i XVII w.) oraz 
Sali Senatorskiej (w formie z około 1721 r.). Malowid
ła, podkreślając urzędowy charakter tych wnętrz, od
zwierciedlały w swym programie kształt państwa i te- 
rytorialno-przedstawicielski charakter ciała ustawo
dawczego Rzeczypospolitej. W  dekoracje tego rodzaju 
wyposażano także inne wnętrza pełniące funkcje pu
bliczne, jak sale sądowe ratuszy w Piotrkowie i Lubli
nie — miejsca obrad Trybunału Koronnego. Choć 
obecność herbów ziemskich wśród dekoracji malar
skich z końca XVII w. w kaplicy Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze nie miała uzasadnienia prawnego, 
jest niewątpliwie wyrazem ideii bardzo doniosłej., upa
trującej w osobie Matki Boskiej właściwą Królową Ko
rony Polskiej.

Zespolone herby ziemskie obrazowały jedność 
w wielości — złożoną terytorialnie strukturę ustrojo
wą Rzeczypospolitej. Równie ważną rolę odgrywały 
występując pojedynczo, w swej niejako pierwotnej 
funkcji — jako symbole odrębnych jednostek podziału 
administracyjnego państwa. W  tej perspektywie sta
wały się one wyrazem więzi lokalnych, odrębności, czy 
wręcz partykularyzmów regionalnych. Zagadnieniu 
temu poświęcony został IV rozdział opracowania, 
omawiający heraldykę pieczęci urzędów ziemskich 
i instytucji samorządowych, dekoracje budowli peł
niących stale lub okazjonalnie funkcje publiczne, 
wreszcie obecność herbów na chorągwiach, wokół któ
rych skupiała się szlachta określonego terytorium 
w pospolitym ruszeniu, na popisach i elekcjach. Po
czucie regionalnego „patriotyzmu” najdobitniej mani
festowały stany Prus Królewskich; herb tej prowincji, 
któremu poświęcono osobny fragment omówienia, był 
symboliczną wykładnią pilnie strzeżonej autonomii 
i odrębności regionalnej.

W  ostatnim, V rozdziale, dzieje herbów ziemskich 
poprowadzone zostały poprzez epokę rozbiorów, dwu

dziestolecia międzywojennego, do współczesności. 
Jak zwraca uwagę Autor, w  okresie zaborów mocar
stwa rozbiorowe konsekwentnie zmierzały do wprowa
dzenia nowych herbów dla zawłaszczonych prowincji, 
choć społeczności lokalne podejmowały próby utrzy
mania dawnych symboli, jako świadectwa przeszłości 
i tradycji samorządowych. Pod koniec XIX w. histo
ryczne herby ziemskie niemal zanikły w heraldyce 
urzędowej. Tym większe było ich znaczenie emocjonal
ne — stały się wyrazem uczuć patriotycznych, jako 
symbol jedności wszystkich ziem dawnej Rzeczypos
politej i aspiracji niepodległościowych.

Wraz z odrodzeniem państwa polskiego w  1918 r. 
i odnowieniem idei samorządności terytorialnej odro
dziły się herby ziemskie. Mimo podejmowanych sta
rań, ich obecność w życiu publicznym nie była uregu
lowana ustawowo, choć odgrywały ważną rolę w  roz
maitych działaniach regionalnych. Sytuacja nie zmie
niała się po dzień dzisiejszy— funkcjonowanie herbów 
terytorialnych mieści się poza sferą regulacji pra
wnych, przeoczonych także przez ustawę o samorzą
dzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. Można mieć 
wszakże nadzieję, iż właśnie praca Stefana K. Kuczyń
skiego ukazująca rolę tych symboli w  polskiej tradycji 
ustrojowej, stanie się impulsem w działaniach zmie
rzających do ustawowego uregulowania problemu.

Monografia pióra Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 
jest niewątpliwie dziełem o znaczeniu fundamental
nym: bogactwo zgromadzonego materiału źródłowego, 
jego systematyczna prezentacja i mistrzowska anali
za, wreszcie wnikliwość sądów osiągają tu poziom 
najwyższy. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza wysi
łek Autora skierowany na odsłonięcie tych wyobrażeń 
i odczuć, które z herbami ziemskimi utożsamiali 
współcześni. Znajdowały one wyraz w  licznych utwo
rach poetyckich i literackich, będąc bezpośrednim 
świadectwem znaczenia, jakie przywiązywano do zna
ków określających poczucie tożsamości ze wspólnotą 
terytorialną. Wprawdzie w  opracowaniu pominięte zo
stały niektóre zabytki heraldyki ziemskiej (sam Autor 
przypomina o zespole malowideł ściennych w klaszto
rze bernardyńskim w Warcie) ale nie było celem tej 
monografii korpusowe inwentaryzowanie źródeł. Te, 
które Autor zestawił w  zupełności wystarczyły, aby 
przedstawić całą złożoność ustrojowo-prawną i kul
turową funkcjonowania herbów ziemskich i ich zna
czenia w dziejach Polski.

I ten cel został osiągnięty.

Przemysław Mrozowski

Zofia K o w a l s k a ,  Stanisław Ciołek (f  1437), pod- 
kanclerzy królewski, biskup poznański, poeta dwor
ski, Universitas, Kraków 1993, ss. 183.

Do monografii Stanisława Ciołka z Żelechowa, pod
kanclerzego Królestwa Polskiego, biskupa poznań
skiego, autora wielu tekstów — w tym i poetyckich —  
od dłuższego już czasu przygotowywali się zarówno 
historycy jak i literaturoznawcy oraz filolodzy. Przez 
ponad sto lat tych zainteresowań uzbierało się niema
ło artykułów i przyczynków traktujących o różnych 
aspektach życia Stanisława Ciołka, ale dopiero praca 
Zofii K o w a l s k i e j  postawiła sobie jako ambitny cel 
ogarnięcie całości zagadnienia. Aktywność bohatera

na przeróżnych polach, zarówno w polityce, dyploma
cji, administracji diecezjalnej, kulturze i literaturze 
zakreślała rzeczowy zasięg penetracji Autorki, chrono
logię wyznaczyły zaś nie tylko daty tycia Stanisława, 
ale w jakiejś mierze także i jego najbliższych przod
ków. Przyznać trzeba, że z podjętego zadania Autorka 
wywiązała się znakomicie, przedstawiając czytelniko
wi frapującą monografię jednego z największych pol
skich intelektualistów pierwszej połowy XV stulecia, 
postaci tak niezwykłej dla czasów w  których działał, iż
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próbowano nawet w jego osobie upatrywać prekursora 
polskiego humanizmu. Z. Kowalska skutecznie roz
prawiła się z tym poglądem, ukazując Stanisława 
Ciołka jako człowieka mocno tkwiącego w średnio
wiecznej mentalności, choć nad wyraz zdolnego, dy
namicznego, ambitnego, przede ws2ystkim myślącego 
wpierw o sobie, a poza tym wszystkim posiadającego 
rzadki dar operowania poetyckimi środkami wyrazu 
w taki sposób, by zdobyć poklask współczesnych. Do
wcipnym rymowankom zawdzięczał Ciołek niejedno.

Stanisław Ciołek przyszedł na świat około roku 
1382, zapewne na Mazowszu, w rodzinie o powiąza
niach majątkowych z ziemiami Korony (z Sandomier- 
szczyzną), z którą też związał całe swoje późniejsze 
życie. Po nie do końca wyjaśnionym epizodzie ze stu
diami na Uniwersytecie Praskim (których — jak sądzi 
Z. Kowalska — jednak nie ukończył), około 1400 roku 
znalazł zatrudnienie w  kancelarii króla Władysława 
Jagiełły, by po mniej więcej dziesięciu latach pojawić 
się jako notariusz i sekretarz, dopuszczony wreszcie 
do redagowania dokumentów i listów królewskich. 
M. in. on to właśnie zredagował słynny akt unii horo- 
delskiej z 1413 r. Biegły kancelista, już w tym czasie 
dał się poznać również jako zdolny poeta, choć akurat 
najsłynniejszy jego utwór o mało nie przekreślił dal
szej kariery Stanisława. Chodzi rzecz jasna o słynną 
satyrę na królową Elżbietę Granowską, trzecią żonę 
Władysława Jagiełły, niechętnie przyjmowaną w krę
gach dworskich. Obraźliwy utwór oddawał wprawdzie 
nastroje królewskiego otoczenia, dla jego autora ozna
czał jednak w konsekwencji konieczność opuszczenia 
dworu. Z. Kowalska — przeprowadziwszy bardzo cie
kawy wywód oparty na itinerarium Stanisława —  
ustaliła okres owej królewskiej niełaski jako trwający 
od czerwca 1419 do lipca 1420 r. Po śmierci Elżbiety 
i uzyskaniu królewskiego przebaczenia, Ciołek nigdy 
już nie odważył się wystąpić przeciwko panującej ro
dzinie — co więcej, zrobił wszystko, by uzyskać wzglę
dy kolejnej żony Jagiełły, Zofii Holszańskiej. W  konse
kwencji zaś właśnie za jej protekcją otrzymał urząd 
podkanclerzego Królestwa Polskiego, pełniony — jak 
to ponownie przekonywująco wykazała Autorka — od 
sierpnia 1423 r. Jako swego rodzaju ciekawostkę od
notować też trzeba, iż po 1420 r. nie udaje się zaliczyć 
Stanisława zdecydowanie do któregoś z istniejących 
stronnictw politycznych. Po epizodzie z Elżbietą Gra
nowską wyleczył się widać na całe życie z jednoznacz
nych deklaracji własnej postawy, gotów współdziałać 
chwilowo z każdym, kto stworzy mu nadzieję na nawet 
takie same chwilowe korzyści.

Jako notariusz i podkanclerzy Stanisław Ciołek 
prowadził szeroko zakrojoną działalność dyplomatycz
ną. Był zwłaszcza swego rodzaju specjalistą od sto
sunków polsko-krzyżackich, często posłując do Krzy
żaków, składając bardzo ciekawe zeznania w  procesie 
z Zakonem z 1423 r., czy też biorąc bezpośredni udział 
w komisjach regulujących wzajemne stosunki.

W  1425 r. Stanisław Ciołek czynił bezskuteczne za
biegi o uzyskanie biskupstwa płockiego, w 1428 — po 
dłuższych, prawie dwuletnich staraniach — otrzymał 
godność biskupa poznańskiego. Jako zwierzchnik die
cezji próbował Stanisław wprowadzić zasadę corocz
nego odbywania synodu, żywo interesował się życiem

Kościoła poznańskiego (zwłaszcza jego sprawami gos
podarczymi), ale po powrocie z soboru w Bazylei (gdzie 
przebywał w 1434/35 r.) zaniedbywać zaczął sprawy 
swego biskupstwa. Pod koniec życia popadł w liczne 
spory z kanonikami kapituły poznańskiej, borykał się 
też z licznymi kłopotami finansowymi. Zmarł 10 listo
pada 1437 r.

Tyle w wielkim skrócie powiedzieć można o działal
ności publicznej Stanisława Ciołka. Oprócz tejże dzia
łalności, przez cały czas prowadził Stanisław także 
tycie poety i satyryka. Mimo skromnego podkreślania 
braku własnych kompetencji w badaniach nad tymi 
zagadnieniami, właściwymi historykom literatury 
i filologom, Z. Kowalska z dużą swadą nakreśliła i ten 
fragment tyciorysu Ciołka. Krótkiego omówienia do
czekał się więc wspominany już paszkwil na Elżbietę 
Granowską (s. 136-137), z zaznaczeniem, iż satyr 
Stanisława kierowanych pod adresem królowej było 
znacznie więcej. Dalej wspomina Autorka o lirykach 
Stanisława, zarówno tych co do autorstwa których nie 
ma żadnych wątpliwości (Pochwała Krakowa, Hymn 
do Bogarodzicy), jak i kilku domniemanych, dalej pi
sze o rodzinnej kronice jego autorstwa (Spominki 
o Ciołkach), przedstawiającej dzieje Ciołków z Żele
chowa od pokolenia ojca i stryjów Stanisława. W  tym 
ostatnim wypadku dogłębna znajomość kariery Stani
sława Ciołka pozwoliła Autorce na przeprowadzenie 
istotnej korekty w dotychczasowych próbach datowa
nia powstania owej kroniki. W  chwili obecnej właśnie 
za Z. Kowalską powtarzać przyjdzie, że Spominiki 
o Ciołkach z całą pewnością powstały gdzieś w okresie 
między 1414 a 1423 rokiem, a zapewne w latach 
1414-1418 (s. 143-144). Wreszcie wspomnieć trzeba 
było Ciołka jako „wydawcę” źródeł, tzw. Liber concel
lariae Stanislai Ciołek, dzieła zawierającego dokumen
ty i listy z pierwszej połowy XV wieku, zebrane z myślą 
o ich formularzowej stronie, służące jako wzór do na
śladownictwa, także jako podręcznik do nauki prawa 
itd. Wobec trwającego ciągle sporu o autorstwo tego 
kompedium, Z. Kowalska przeprowadziła swoją włas
ną analizę zabytku wykazując — już chyba ostatecznie 
— iż stanowiące część pierwszą 136 dokumentów 
opuściło kancelarię królewską w okresie piastowania 
przez Ciołka stanowiska podkanclerzego i gromadzo
ne były przez niego nieomalże do ostatniej chwili przed 
przejściem na urząd biskupa poznańskiego (s. 148- 
150). Co do części drugiej, to i Autorce nie udało się 
rozstrzygnąć sprawy, choć optuje ona raczej przeciw
ko przypisywaniu j ej wyłącznego autorstwa Stanisła
wowi (s. 150-153).

Trudno w ramach recenzji wyliczyć wszystkie no
watorskie ustalenia Z. Kowalskiej, lepiej może od razu 
stwierdzić, iż w  odczuciu recenzenta biografia Stanisła
wa Ciołka — obok wcześniejszej biografii Ambrożego 
Pampowskiego, pióra Jacka W i e s i o ł o w s k i e g o 1 —  
stanowi współcześnie najbardziej wartościową polską 
monografię traktującą o przedstawicielu rodzimego 
możnowładztwa XV stulecia. Życzyć należałoby sobie, 
by w najbliższej przyszłości powstały podobnego typu 
prace dotyczące innych postaci, pisane z podobnym 
zaangażowaniem autorów, umiejętnością analizy, 
ostrożnością stawianych sądów i ogólną rzetelnością 
badawczą.

1 J . W i e s i o ł o w s k i ,  Ambroży Pampowski — starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie 
średniowiecza i Odrodzenia, Wrocław 1976.
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Mając do czynienia z dziełem dużej miaiy, nie spo
sób jednak nie zgłosić kilku uwag kiytycznych, nasu
wających się po jego lekturze. Przede wszystkim ze 
wstępu wynika, iż praca złożona była do druku już 
w 1988 r. po czym wycofana, skoro sama Autorka 
wspomina o ponownym podjęciu starań o publikację 
(s. 11). Można w związku z tym zgłosić pewne preten
sje o nie uaktualnienie bibliografii, gdyż po 1988 r. 
ukazały się pewne prace, które powinny zostać w tej 
książce wykorzystane. Tylko tytułem przykładu wspo
mnieć można choćby o opracowaniu Andrzeja R a 
d z im iń s k i e g o ,  w którym znalazł się biogram ka
nonika płockiego Stanisława Ciołka, syna Dobiegnie
wa, m.in. jednoznacznie już chyba rozwiewający wąt
pliwości wokół rzekomego rozpoczęcia studiów 
praskich przez późniejszego biskupa poznańskiego już 
w 1392 r. Dochodziło bowiem dotychczas w literatu
rze przedmiotu do mylenia obu Stanisławów Ciołków, 
zaś w tej konkretnej sprawie Z. Kowalska dla ostroż
ności zmuszona była pozostać przy rozwiązaniu alter
natywnym (s. 22-25).

Podobnie żałować można, iż w  cytowanych źród
łach nie uwzględniony został (choć mógł) tom IX Ko
deksu dyplomatycznego Wielkopolski. Autorka zna 
większość publikowanych tu dokumentów z ich pod
stawy rękopiśmiennej (z pobieżnego przeglądu zdaje 
się wynikać brak wykorzystania dokumentu nr 1263 
— Ciążeń 12 maja 1431), niemniej w grę wchodzi tu 
wygoda czytelnika. Z tego też względu m.in. całkowicie 
nie podzielamy stanowiska Autorki, która zrezygno
wała z dokonania zestawienia wszystkich wzmianek 
dotyczących działalności Stanisława Ciołka, tłuma
cząc to częściowo niechęcią do .sztucznego rozszerza
nia ram książki” (s. 40, przyp. 67). Nie jest też ważne, 
iż literatura dokonała już częściowego zestawienia 
itinerarium Ciołka2 3 4. Sygnalizowane w tekście infor
macje o odnalezieniu przez Autorkę wielu nowych źró
deł dotyczących postaci jej bohatera, po prostu wyma
gają nowego zestawienia miejsc i czasu jego pobytu. 
Pozostaje tylko apelować o uzupełnienie tejże kwestii 
w odrębnym już artykule.

Bodajże najsłabszym fragmentem pracy są roz
działy zatytułowane .Przodkowie” i .Rodzina”. Widać 
wyraźnie, że wysiłek twórczy Autorki skoncentrował 
się na odtwarzaniu różnych przejawów działalności 
Stanisława, kwestie genealogiczne przedstawiła wy
raźnie niechętnie i jakby nieco z konieczności. Przy 
omawianiu .Przodków” dla mniej zorientowanego czy
telnika zagadkę stanowić będzie rozpoczącie całości 
wywodu o rodzie Ciołków od osoby Tomasza z Bogu
cic. Oto, co o nim pisze Autorka:

„W pierwszej połowie XIV w. pojawia się postać To
masza z Bogucic (w ziemi krakowskiej), komesa, który 
w 1325 r. sprzedał sołectwo w Bogucicach komesowi 
Jakubowi, synowi Wawrzyńca z Krzczonowa. Trudno

ustalić, czy należał on do tej samej gałęzi Ciołków, 
z której pochodzili późniejsi, wybitni przedstawiciele 
tego rodu, piszący się z Żelechowa...” (s. 15). Z zacy
towanego fragmentu absolutnie nie wynikają żadne 
przesłanki łączące owego Tomasza z rodem Ciołków. 
Trzeba dopiero dotrzeć do odpowiedniego źródła by się 
przekonać, iż Tomasz nosił przezwisko Ciołek i z tego 
względu już Franciszek P i e k o s i ń s k i  ostrożnie za
liczał go do rodu noszącego tę właśnie nazwę5. Styli
styka zaważyła więc w tym wypadku na niejasności 
wywodu Z. Kowalskiej, któiy to wywód Autorka za
ciemniła jeszcze próbą lokalizacji Bogucic w  ziemi kra
kowskiej. W  momencie dokonywania tego ostatniego 
stwierdzenia obecny był już w naukowym obiegu pier
wszy zeszyt niezwykle potrzebnego w badaniach osad- 
niczo-genealogicznych Słownika historyczno-geogra- 
ficznego województwa krakowskiego w średniowieczu. 
W  opracowanych przez Z. L e s z c z y ń s k ą - S k r ę t o -  
w ą  hasłach dwu leżących w dawnym województwie 
krakowskim wsi o nazwie Bogucice, pod żadną z nich 
nie odnotowano własności Tomasza6. Sprawa wymaga 
więc dalszych badań, niemniej raczej w kierunku innej, 
niż przyjęła Autorka, identyfikacji Bogucic.

W  rozdziale poświęconym rodzinie Stanisałwa Cioł
ka (s. 19-21) Autorka ograniczyła się w zasadzie tylko 
do odnotowania kwestii rodziców i rodzeństwa póź
niejszego biskupa. Trochę niejasno wypadła tu spra
wa matki Stanisława, o której Z. Kowalska pisze iż 
miała na imię Elżbieta (s. 18, z powołaniem się na A. 
Bonieckiego), by zaraz dodać, że Stanisław Ciołek —  
jako autor Spominków o Ciołkach — nie wspomina 
nigdzie swojej matki, „źródła także milczą na ten te
mat” (s. 19). Z  osatniego zdania wynikałoby więc, iż 
źródła nie podają nawet jej imienia. Mało dokładne 
omówienie kwestii Elżbiety i jakiś lapsus stylistyczny 
pogmatwały tu precyzję wywodu. Zabrakło nam w tym 
rozdziale tak obecnie eksponowanego w badaniach 
genealogicznych momentu rodzinnego nepotyzmu, 
niewiele — stanowczo zbyt mało —  dowiadujemy się 
o związkach łączących dorosłych już synów wojewody 
Andrzeja Ciołka z Żelechowa; obraz skonstruowano 
w zasadzie tak, jakby każdy z nich działał oddzielnie, 
bez wzajemnego kontaktu. Materiału źródłowego z po
wodzeniem jednak starczyłoby na uchwycenie i tego 
problemu. Tytułem przykładu (a głównie z uwagi na 
nieznajomość tego źródła) przytoczyć można choćby 
list biskupa Stanisława, wysłany z Poznania 23 lipca 
1436 r. do Rady miasta Gdańska, proszący o wydanie 
62,5 kop groszy uzyskanych ze sprzedaży dębów na
leżących do niedawno zmarłego brata biskupa, staro
sty generalnego Wielkopolski Andrzeja z Żelechowa. 
Po odbiór należnej sumy biskup wysłał pisarza zmarłego, 
który wcześniej w Gdańsku dęby sprzedał a teraz ma 
przekazać pieniądze innemu z braci biskupa, Klemen
sowi z Bielaw, opiekunowi synów zmarłego starosty7.

2 A. R a d z im iń s k i ,  Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I połowie XV w . Studium prozopo- 
grąficzne, 1.1: Prałaci, Toruń 1991, s. 128-129.
3 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IX, wyd. A. G ą s i o r o w s k i . T .  J a s i ń s k i ,  Warszawa 1990.
4 J .K r z y ż a n i a k o w a ,  Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej w XV  
wieku, cz. II, Poznań 1979, s. 182-183.
5 F. P i e k o s i ń s k i ,  Rycerstwo polskie wieków średnich, t. III: Rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej, 
Kraków 1901, s. 294.
6 Słownik historyczno-geogrąficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1, oprać. Z. Le- 
s z c z y ń s k a - S k r ę t o w a ,  F. S i k o r a ,  Wrocław 1980, s. 172-174.
7 Archiwum Państwowe, Gdańsk, 300 D/6, nr 17.
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Jest to wcześniejszy list, w którym Stanisław wspo
mniał swego brata Andrzeja jako nieżyjącego, niż 
ten, który zna Autorka z 27 września 1436 (s. 21, 
przyp. 45)8 9.

Przy omawianiu potomstwa tegoż Andrzej a Autorka 
odwołuje się jedynie do ustaleń A. Bonieckiego,  
pomijając podstawowy w chwili obecnej materiał zgro
madzony przez S. K u r a s i a ,  w Słowniku historycz- 
no-geogrąficznym województwa lubelskiego w śred
niowiecza. Z uznaniem należy natomiast odnotować 
fakt, iż badania własne Autorki ujawniły istnienie 
jeszcze jednego, nieznanego dotychczas literaturze 
przedmiotu syna Andrzeja, Piotra, plebana w niezi
dentyfikowanej jeszcze miejscowości ,Д.” w diecezji 
krakowskiej. Ze skromnych o nim informacji zdaje się 
wynikać, iż był najstarszym synem starosty Andrzeja, 
który —  wobec pozostawienia w 1436 r. nieletnich 
jeszcze synów i córek — musiał być przynajmniej 
dwukrotnie żonaty. Sprawa wymaga jednak odręb
nych badań.

Przywołany w poprzednim przypisie tom X Kodeksu 
dyplomatycznego Wielkopolski — którego Autorka nie 
miała już możności wykorzystać — czy też list biskupa 
skierowany do Gdańska, sygnalizuje jednak, iż mimo 
budzącej uznanie kwerendy przeprowadzonej przez Z.

Kowalską, w archiwach pozostają jeszcze nieznane 
materiały dotyczące Stanisława. Uzupełnienia możli
we są również dzięki publikowanym sukcesywnie ko
lejnym tomom Bullarium Poloniae, z których tomy III 
i IV zawierają nawet znaczny, dotychczas nie wykorzy
stany, materiał o Stanisławie Ciołku10. Istotne przy
czynki do odtworzenia curriculum vitae Stanisława 
przynoszą wreszcie i najświeższe prace historyków11, 
a wszystko to dowodzi tego, iż pisane współcześnie 
monografie osób działających u schyłku średniowie
cza, nie są w stanie wyczerpać do końca istniejącego 
materiału źródłowego i dokonać jego pełnej analizy 
historycznej. Pełna kwerenda w dalszym ciągu prze
kracza bowiem możliwości indywidualnego badacza 
(o archiwalnym systemie informacji komputerowej 
długo będziemy jeszcze tylko marzyć), znacznie jednak 
łatwiej interpretować nowo odnalezione źródło jeśli ma 
się do dyspozycji rzetelną monografię przedmiotu do 
którego się odnoszą. Na zakończenie wypada więc raz 
jeszcze zaznac2yć, że taką potrzebną, rzetelną, pisaną 
bardzo dobrym i komunikatywnym językiem jest bio
grafia biskupa Stanisława Ciołka. Zgłoszone drobne 
uwagi w niczym nie umniejszają bardzo pozytywnego 
wrażenia jakie towarzyszyło recenzentowi w  trakcie 
obcowania z dziełem Zofii Kowalskiej.

Błażej Śliwiński

Jerzy S. K u l c z y c k i ,  Tadeusz S u l a t y c k i ,  Sula- 
tyccy herbu Sas, Caldra House Ltd., Londyn 1994, 
ss. 110, ilustr.

Mimo panującej mody na zainteresowania genealo- 
giczno-heraldyczne, nadal w stosunku do możliwości 
i potrzeb ukazuje się niewiele pozycji naukowych o tej 
tematyce, a szczególnie brakuje nowych opracowań 
dotyczących rodzin, których dzieje są słabo lub w  ogó
le nie znane. Liczba publikacji genealogicznych nie 
zawsze ma związek z rzeczywistą pozycją społeczno- 
ekonomiczną danej rodziny w  przeszłości, czego przy
kładem mogą być Sulatyccy h. Sas. Ta silnie rozrodzo
na rodzina z kresów południowo-wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, wymieniana w  niejednym źródle do
tyczącym tamtych stron, do ostatnich lat nie posiada
ła drukowanej monografii. Pierwszy krok na tym polu 
uczynił Tadeusz Sulatycki, wydając drukiem w 1982 r. 
pracę swojego ojca, Pawła (P. S u l a ty c k i ,  Dom Sula
tyckich. Komunikat rodzinny, Londyn 1982), omawiają
cą dzieje jednej z gałęzi Sulatyckich osiadłej w  końcu 
XVIII w. na Podolu w  zaborze rosyjskim. Jerzy S. К u l 
eży с к i i Tadeusz S u l a t y c k i  kontynuując badania 
Pawła Sulatyckiego przygotowali do druku i wydali no

we i znacznie poszerzone opracowanie na temat rodu 
Sulatyckich. Także i w  tej monografii, choć najwięcej 
uwagi poświęcono Sulatyckim z Podola (rozdział 
„Dzieje naszej rodziny”, ś. 23-63), wymieniono również 
innych Sulatyckich, nie mających jednak potwierdzo
nych źródłowo związków z gałęzią podolską (rozdziały: 
,Ród Sasów i pierwsi Sulatyccy”, „Różni Sulatyccy”).

Protoplastą Sulatyckich zamieszkujących od prze
łomu XVIII i XIX w. powiat mohylowski guberni podo
lskiej był Stefan, podstoli Winnicki i sędzia kapturowy 
lwowski (1733). Jego dwaj synowie Wojciech i Mateusz 
w końcu XVIII w. nabyli obszerne dobra ziemskie na 
Podolu. Ich z kolei synowie umocnili i rozbudowali for
tunę swoich ojców. W  połowie XIX w. do trzech Sulatyc
kich (Kałacera i Jana, synów Wojciecha, i Leopolda, 
wnuka Mateusza) należało blisko 4000 „dusz” chłops
kich, które kwalifikowały ich do grupy 200 najzamoż
niejszych właścicieli ziemskich na Wołyniu, Podolu 
i Ukrainie. Wysoką pozycję społeczno-ekonomiczną

8 Zwrócić trzeba uwagę, iż w  udostępnionym ostatnio t. X Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski (wyd. A. 
G ą s i o r o w s k i , T. J a s i ń s k i ,  Poznań 1994) zamieszczono mandat królewski z 21 czerwca 1436 r., w  którym 
mowa jest o synach zmarłego już Andrzeja Ciołka, a także cenne wyjaśnienie wydawców, iż jest to obecnie pierwsza 
chronologicznie wiadomość o jego zgonie. Uchodząca dotąd za takową wzmianka rzekomo już z 7 czerwca t. r. 
okazała się być pomyłką (nr 1406, zob. też nr 1411).
9 Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprać. S. K u r a ś ,  [w:] Dzieje 
Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983, s. 75, 153.
10 BullariumPoloniae, ed. I. S u ł k o w s k a - K u r a ś ,  S. K u r a ś ,  t. III-IV, Romae 1992 (przezindeks).
11 A. S o c h a c k a ,  Jan z Czyźowa, namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkozów w średnio
wieczu, Lublin 1993, s. 49 (gdzie uwagi o okolicznościach wyświęcenia Stanisława na biskupa poznańskiego).
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rodziny potwierdzały też korzystne koligacje ze znanymi 
i zamożnymi domami kresowymi (Giżyccy, Mańkowscy, 
Łaźnińscy, Jełowiccy, Ledóchowscy, Trzecięscy i inni) 
oraz piastowanie przez Sulatyckich wysokich urzędów 
w samorządzie szlacheckim. Jan, syn Wojciecha był 
przez kilkadziesiąt lat prezesem sądu głównego podo
lskiego (1832-1857), a następnie marszałkiem szlachty 
guberni podolskiej (1857-1859), zaś January, syn Ka
łacera piastował funkcję marszałka szlachty powiatu 
mohylowskiego (1859-1862). Już w drugiej połowie 
XIX w. sytuacja ekonomiczna niektórych członków ro
dziny Sulatyckich uległa poważnemu zachwianiu; 
w tym czasie rozpadła się fortuna Jana, Mariana i Leo
polda. Potomkowie Jana przenieśli się do Galicji zasila
jąc miejscowe środowisko inteligenckie. Najzamożniej
szy z Sulatyckich, Kazimierz, syn Januarego w 1900 r. 
wyprzedał swoje dobra podolskie liczące blisko 12.000 
ha i przeniósł się do Galicji. U progu XX w. jedynym 
śladem po Sulatyckich na Podolu była niewielka włas
ność (ok. 40 ha) w Dzygowie Brodzie, należąca do spad
kobierców Leopolda, o których zresztą nic nie wiemy. 
Ziemię najdłużej utrzymał w swoim ręku Kazimierz, 
który po sprzedaniu dóbr podolskich nabył w powiecie 
lwowskim majątek Siemianówkę (450 ha).

Streszczone tu dzieje rodziny, Kulczycki i Sulatycki 
opracowali na podstawie literatury drukowanej, ma
teriałów archiwalnych i relacji rodzinnych. Wykaz cy
towanej literatury i wykorzystanych źródeł znajdujemy 
na końcu pracy. W  samym zaś tekście autorzy nie 
zawsze umieszczali odsyłacze, dlatego nieraz trudno 
ustalić skąd pochodzą niektóre informacje. Fragment 
pracy obejmujący dzieje rodziny do końca XIX w. powstał 
głównie w oparciu o źródła drukowane, niewiele jest tu 
informacji pochodzących z tradycji rodzinnej i archiwa
liów prywatnych, stąd też dla czytelnika znającego cy
towaną tu ogólnie dostępną literaturę przedmiotu, frag
menty te nie wnoszą nowych wiadomości. Nowsze dzieje 
rodziny, dla których nie ma tak bogatej literatury źród
łowej, w dużej części powstały w oparciu o relacje rodzi
ny i archiwalia prywatne, nie wiadomo jednak dlaczego, 
opis ten jest bardzo nierówny i daleki od kompletności. 
Autorzy stosunkowo dokładnie opracowali linię Jana 
Sulatyckiego, choć i tutaj brakuje często niektórych 
podstawowych danych genealogicznych i biograficz
nych (daty życia, wykształcenie, praca zawodowa, miej
sce zamieszkania, współmałżonkowie, dzieci itd.). 
Znacznie skromniej przedstawiają się wiadomości o po
tomkach Kazimierza, co można częściowo tłumaczyć 
wymarciem tej gałęzi rodziny. Natomiast zupełnie nie 
ma informacji o losach w XX w. potomków Mateusza, 
przypuszczalnie gałąź ta również wymarła.

Obok tekstu głównego w pracy znalazło się kilka 
załączników; opisy siedzib (Chrzanówka, Jurkowce, 
Siemianówka) należących do Sulatyckich, a zaczer
pniętych z pracy Romana A f t a n a z e g o ,  Materiały 
do dziejów rezydencji, 2 tablice genealogiczne (gałąź 
Kałacera i Jana), kopie dokumentów oraz pokaźny 
zbiór fotografii. Zaprezentowany w  pracy materiał mi
mo jego obszerności można jeszcze uzupełnić o dal
sze pozycje, szczególnie widać luki w źródłach rękopi
śmiennych. Niejedną informację o Sulatyckich (linia 
Kałacera) odnajdujemy w korespondencji Leona Mań
kowskiego (Bibl. Jagiellońska, sygn. 7631-7663), 
znajdują się tam m.in. listy Marii, siostry Kazimierza, 
a w  jednym z nich (sygn. 7632, k. 65-66, list z 13/25 
lutego 1877, Chrzanówka) czytamy, że Kazio Sulatyc

ki wrócił z Krakowa i od tego czasu „ciągle myśli 
o hrabiach i o księciach, ale o ile nam o nich różne 
rzeczy rozpowiada sądzimy, że polska arystokracja 
niewiele warta. Kazio zachwycony panią Alfredową 
Potocką, ale jeśli to prawda, to co o niej mówią, to 
znajduję, że prosta dziewczyna lepiej od niej wycho
wana, [gdyż] ona ciągle wszystkim impertynencje ga
da. (...) Kazio chce koniecznie abyśmy na przyszły rok 
do Krakowa pojechały, bo chciałby abyśmy poszły za 
mąż za księciów, ale przyznam Ci się, że wcale tego 
sobie nie życzę, nigdy nie trzeba ze swojej sfery wyjść, 
bo tam szczęścia znaleźć nie można (...)". Jednak 
marzenia Kazimierza o dobrych koligacjach po części 
spełniły się, ponieważ siostry jego zdobyły niezłe par
tie (Kalm-Podoscy, Jełowiccy, hrabiowie Skarżyńscy, 
Ledóchowscy), a on sam ożenił się z Wandą hrabianką 
Tyszkiewiczówną, córką Michała i Marii z Radziwił
łów. Jego małżeństwo nie było szczęśliwe, o czym moż
na się dowiedzieć z pamiętników Piotra Mańkowskie
go (Bibl. Narodowa, sygn. 9781, s. 127), według któ
rego Wanda „była to osoba dobra, lecz słabej inteligen
cji i niestety takiego prowadzenia”. Sulatyccy 
pojawiają się także na innych kartach wspomnień 
Mańkowskiego, również spotykamy ich w korespon
dencji Józefa Rollego (ibidem, sygn. 9907, k. 42-44), 
gdzie znajduje się list Januarego (19 lipca 1862, Jur
kowce), traktujący o stanie zdrowia nadawcy oraz jego 
drukowany nekrolog, z którego wynika, że Sulatycki 
ur. 8/20 września 1809 (według Kulczyckiego i Sula
tyckiego, 17 września 1809, por. s. 27), a zm. 26 lute
go/10 marca 1890 w Chrzanówce.

Autorzy pracy przeważnie starannie cytują wyko
rzystane źródła, mimo to wkradło się do niej kilka 
nieścisłości i pomyłek wymagających sprostowania. 
Trudno się zgodzić z używaną w pracy pisownią na
zwiska .Jałowieccy” zamiast .Jełowiccy”, ta druga for
ma przyjęta przez samą rodzinę i większość źródeł 
wydaje się bardziej prawidłowa. Zachariasz Hołowiń- 
ski był właścicielem Prucek Wielkich, a nie Procek, ta 
ostatnia nazwa nie była stosowana w  XIX w., a tym 
bardziej w  XX w. (s. 24). W  wykazie większych właści
cieli ziemskich Wołynia, Podola i Ukrainy zamieszczo
nym w pracy Daniela B e a u v o i s  {Polacy na Ukrainie, 
Paryż 1987, s. 268) Kałacer Sulatycki został nazwany 
Kalasantym, autorzy cytując Beauvois nie ustosunko
wali się do tej pomyłki (s. 43). W  biogramie Mariana 
(s. 62) pojawił się znak zapytania przy informacji mó
wiącej o piastowaniu przez Sulatyckiego funkcji cho
rążego, podejrzewam, że autorzy mieli wątpliwości 
o jaki urząd tu chodzi. Chorąży na kresach w  XIX w. 
był zastępcą marszałka powiatowego szlachty. Nową 
właścicielką Kopajgrodu (do 1885 r. była to posesja 
Mariana Sulatyckiego) została Matrona (a nie Mo- 
tiy[s]) Skorobohata Bogucka, nie była ona według 
prawa rosyjskiego szlachcianką, tylko mieszczanką, 
a majątek mogła kupić tylko dlatego, że była prawo
sławną (s. 62). Raczej tytułów rodowych nie posiadali: 
Julia Uruska (s. 97) i Stefan Ledóchowski (s. 96).

Praca Kulczyckiego i Sulatyckiego nie rozwiązu
je wszystkich problemów związanych z dziejami Su
latyckich z Podola, nie mówiąc już o innych gałę
ziach tej rodziny, ale trzeba przyznać, że porządkuje 
ona duży materiał i bez wątpienia będzie pomocna 
w dalszych badaniach nad rodami dawnych kresów 
Rzeczypospolitej.

Tadeusz Epsztein
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