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R O Z P R A W Y

Tomasz Antoni von Piechowski 
(Grudziądz)

Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg. 
Przyczynek do dziejów osadnictwa rycerskiego 
w ziemi chełmińskiej i na Pomorzu Gdańskim 

na przełomie XIII/XIV wieku*

Pamięci
Franciszka/Frartza von Piechowskiego (1885-1939) 
mojego Pradziada 
zamordowanego przez Gestapo

Z iegenbergowie byli rodziną, która od schyłku XIII w. występowała w ziemi cheł
mińskiej, a następnie także na Pomorzu Gdańskim. Jej członkowie odgrywali dość 

znaczną rolę za czasów panowania Zakonu krzyżackiego oraz w pierwszych dziesięcio
leciach istnienia Prus Królewskich. Ponieważ w nauce historycznej brak zgodności 
w kwestii pochodzenia Ziegenbergów (przypisywano im korzenie polskie, pruskie, 
czeskie, wreszcie niemieckie), postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Wojciech K ę t r z y ń s k i  uważał Ziegenbergów za Polaków i choć znana mu była 
niemiecka rodzina tegoż nazwiska, nie dopuszczał związków pokrewieństwa pomiędzy 
nią a rycerzami, którzy wystąpili w Prusach. Stanowisko to opierało się na założeniu, 
że nazwa miejscowa Cymbark/Ziegenberg w ziemi chełmińskiej pochodziła od uczest
ników niemieckich wypraw krzyżowych z połowy XIII w., na cześć których nazwano 
tak miejscowości na terenie Prus, następnie zaś od tychże nazw „przezwać” miano 
mieszkającą tam ludność — etnicznie polską, jak chciał historyk. Kętrzyński sądził 
również, że skoro Ziegenbergowie „kwitli w XIII wieku w nadłabskich okolicach, trud
no przypuścić, aby równocześnie siedzieli w Prusiech”* 1 i zamknął swoje rozważania 
stwierdzeniem, że dopóki nie zostanie udowodnione niemieckie pochodzenie rodziny, 
można jej członków śmiało uważać za Polaków2.

* Artykuł został przygotowany na podstawie pracy magisterskiej pt. Z  Turyngii do Prus. Kariera rodziny von 
Ziegenberg w państwie Zakonu krzyżackiego, napisanej w 1998 r. na seminarium Nauk Pomocniczych 
Historii Średniowiecznej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Wenty. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować mojemu 
Promotorowi oraz Panom Doktorom Janowi Wroniszewskiemu i Krzysztofowi Mikulskiemu za wielokrotnie 
okazywaną mi życzliwość i bezinteresowną pomoc.
1 W. K ę t r z y ń s k i ,  O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich za czasów krzyżackich. Studyjum 
historyczno-etnograflczne, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. 1, 1874, s. 169, p. 50; idem, 
O ludności polskiej w  Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 122, p. 1; 123, p. 2.
2 W. K ę t r z y ń s k i ,  O ludności, s. 112, p. 1.
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4 Tomasz Antoni von Piechowski

W polskie pochodzenie rodziny wierzył również Franciszek P i e k o s i ń s k i ,  który 
znając nowożytną nazwę herbu Ziegenbergów— Chomąto (nie wiedząc zaś nic bliższe
go o nim samym) uznał ją za proklamację imionową, wskazującą na praojca rodu 
szlacheckiego, noszącego rzekome imię Chomąto3. Poglądy W. Kętrzyńskiego na temat 
pochodzenia rodziny powtórzyła w późniejszym okresie Krystyna Z i e l i ń s k a  [-Mel- 
kowska], cytując jedną z jego prac4.

Georg Adalbert v o n  M ü l v e r s t e d t  uważał Ziegenbergów za autochtoniczną 
rodzinę pruską, a miejscowość Cymbark/Ziegenberg pod Wąbrzeźnem za jej siedzibę 
rodową5. Poglądy te podzielał pierwotnie Karol Gór sk i ,  który przedstawicieli intere
sującej nas rodziny, występujących w okresie krzyżackim na późniejszym Kociewiu, 
zaliczył do osób pochodzenia pruskiego6. Jednak już po kilku latach ten sam historyk 
przedstawił własną hipotezę próbującą objaśnić problem pochodzenia rodziny.

K. Górskiemu znany był przekaz autorstwa szlachcica z Prus Królewskich, Macieja 
Czygenberk-Orłowskiego, zawarty w pamiętniku z początków XVII w., głoszący co 
następuje: „I to najduję, że przodek nasz z Czech wyszedł, jako ludźmi rycerskimi 
będąc i czasu wojen tu w Prusiech służąc; że są przychodniami, i czapka ta, co jest na 
hełmie, pokazuje”7. Historyk uznał te słowa za tradycję rodową, która przechowała 
pamięć o pochodzeniu Ziegenbergów z terenu średniowiecznych Czech8 i wskazał na 
miejscowość Ziegenburg (Kozi Hradec) pod Opawą, skąd według niego przybyć mogła 
wspomniana rodzina. Prócz tego, autor ten uznał jej herb za godło typu słowiańskiego, 
a nie niemieckiego i wskazał, że Ziegenbergowie używali form imion słowiańskich 
(Jesko), ale i pruskich (Lanczko). Posiadanie dóbr na prawie polskim przez niektórych 
członków rodziny, uznał historyk za dowód jej nieniemieckości. Równocześnie jednak, 
obserwując ich działalność w XV wieku, doszedł do wniosku, że byli oni zupełnie 
zniemczeni9.

Hipotezę Górskiego zaakceptował początkowo Marian B i s ku p ,  stwierdzając, iż 
znajduje ona poparcie w kształcie godła herbowego rodziny, które według nie
go reprezentuje typ kreskowy, rozpowszechniony głównie w krajach słowiańskich, 
jak Polska i Czechy. Potwierdzeniem tej tezy miała być tradycja rodzinna z XVII wie

3 F. P i e k o s i ń s k i ,  Rycerstwo polskie wieków średnich, t. II: Obejmuje dwanaście pierwszych pokoleń 
rycerstwa polskiego wieków średnich, Kraków 1896, s. 60, 162.
4 K. Z i e l i ń s k a ,  Przywilej Mszczuja II z 1277 r. dla kasztelana puckiego Czcibora, „Zeszyty Naukowe 
UMK”, Nauki Humanistyczno-Sppłeczne, z. 35, 1969, s. 10 i p. 23; Uznanie Michała z Ulków za jednego 
z potomków kasztelana Czcibora (Ścibora) uważamy za niedopuszczalne. Wystąpienie Michała na dokumen
cie dotyczącym ugody pomiędzy klasztorem cystersów w Oliwie a rycerzem Zychą z Kleszczewa (Sicha de 
Cleschow), która została zawarta w Tczewie 3 lutego 1324 r. (Pr. UB II, nr 399), miało charakter publiczno
prawny — pojawił się on tam jako jeden z rozjemców i trudno tylko na tej podstawie zaliczać go do potomków 
kasztelana. Z faktu, że w 1565 r. jeden z ewidentnych potomków Czcibora posiadał także Zajączkowo pod 
Tczewem (należące przez pewien czas do Ziegenbergów) nie można zbyt swobodnie wysnuwać wniosków 
dotyczących stosunków własnościowych w XIV stuleciu, ponieważ już w 1338 r. Augustyn von Ziegenberg 
wyzbył się swojej części wsi, tak więc nie zachodzi stosunek pokrewieństwa między nim a późniejszymi 
właścicielami. Jeśli idzie o wieś Knybawę również leżącą w okolicach Tczewa, dostępne dziś źródła nie 
pozwalają stwierdzić, by w średniowieczu należała ona do któregoś z członków badanej przez nas rodziny.
5 G. A. v o n  M ü l v e r s t e d t ,  Zur mittelalterlichen Orts- und Adelskunde Westpreußens, „Zeitschtift des 
Historisches Vereins für den Regierungs-Bezirk Marienwerder” (dalej cyt.: ZHVM), H. 34, 1896, s. 47 n.; 
idem, Der Abgestorbene Adel Provinz Preußen, Nürnberg 1884, s. 113. Wcześniej o pruskości rodziny mówił 
L. Freiherr vo n  Le d e b u r ,  Adelslexicon der Preussischen Monarchie, Bd. 2 (A-K), Berlin [1855], s. 154, 
wydaje się jednak, że chodziło mu o pochodzenie terytorialne (z Prus), a nie etniczne (pruskie).
6 K. G ó r s к i, Pomorze w dobie wojny 13-letniej, „Prace Komisji Historycznej PTPN”, t. 7, z. 2, Poznań 1932, 
s. 14, 63, 273 nn.
7 Pamiętnik piana] Macieja Czygenberg Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604- 
-1606], wyd. W. K ę t r z y ń s k i ,  „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” (dalej cyt.; RTNT), r. 13 
(1906), s. 22. Wspomniana czapka, zwana na innym miejscu „czapką czeską” to rodzaj szyszaka, bojowego 
nakrycia głowy rycerza na polu walki, por. J. K. D a c h n o w s k i ,  Herbarz szlachty polskiej Prus Królewskich 
z XVII w. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył 
Z. P en t ek ,  Kórnik 1995, s. 122.
8 K. G ó rsk i ,  Polacy i Niemcy w ziemi chełmińskiej w średniowieczu, „Strażnica Zachodnia”, r. 13, 1937, 
nr 2/3, s. 274.
9 K. G ó rsk i ,  Polacy i Niemcy, s. 274; por. idem, W sprawie statystyk narodowościowych w późnym 
średniowieczu, „Przegląd Zachodni”, r. 10, 1954, nr 7/8, s. 450.

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 



Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 5

ku10. Badacz podtrzymał ów pogląd jeszcze po wielu latach, prezentując biogram Jana 
von Ziegenberg, chorążego ziemi chełmińskiej, żyjącego w XV w.11

Z hipotezą o czeskim pochodzeniu rodziny, wypływającą z XVII wiecznej tradycji, 
nie zgodził się Reinhard We n s к u s, zauważając jednocześnie, że uprawdopodobniały 
ją bliskie kontakty pomiędzy Czechami a Prusami w średniowieczu. Podstawowym 
zastrzeżeniem zgłoszonym przez badacza był fakt, że w średniowiecznych Czechach 
nie wystąpiła żadna rodzina rycerska tegoż herbu i nazwiska. Wenskus sądził również, 
że czeskie pochodzenie przypisał swojej rodzinie dopiero Maciej Czygenberk-Orłowski 
i stwierdził, że w XVI- i XVII wiecznych Prusach takie postępowanie genealogów nie 
było niczym nadzwyczajnym. Przyjął on, że autor wzmiankowanego pamiętnika wy- 
koncypował informację o pochodzeniu swoich przodków, opierając się na wzmiance 
o „czapce czeskiej”, znajdującej się w klejnocie herbu rodzinnego z XVII w. — Chomą
to. Spostrzegł jednocześnie, że brak tego elementu na późnośredniowiecznej pieczęci 
jednego z członków rodziny, gdzie w klejnocie znalazło się jedynie powtórzenie przed
miotu znajdującego się w tarczy herbowej, czyli chomąta12.

R. Wenskus sądził, że dodatkowym czynnikiem, który mógł dać przesłankę XVII- 
-wiecznemu pamiętnikarzowi do wysnucia wniosku o pochodzeniu jego rodziny 
z Czech, mógł być fakt popularności w Prusach czeskiej rodziny von Zinnenberg, 
której członkowie brali udział w krzyżackich rejzach na Litwę. Jej najbardziej znanym 
przedstawicielem był Bernard von Zinnenberg (w polskiej literaturze historycznej 
zwany Szumborskim)13, źródłowo często nazywany Cimburg, Cymburg, Cymberg. 
Niektóre z tych wariantów nazwiska swym brzmieniem zbliżone były do średniowiecz
nej pisowni nazwy wsi Cymbark/Ziegenberg w ziemi chełmińskiej, będącej przez 
pewien czas w posiadaniu rodziny14.

Do całkowitej dekonstrukcji teorii Karola Górskiego przyczynił się Tomasz J u r e k  
wskazując, że miejscowość Ziegenburg (Kozi Hradec) pod Opawą, skąd pochodzić mieli 
Ziegenbergowie, widoczni w Prusach od ostatniej ćwierci XIII w., ma dopiero metrykę 
XIX-wieczną15.

Jeśli idzie o sprawy związane z herbem rodzinnym, to zostaną one omówione w in
nym miejscu16, warto natomiast zauważyć, że spostrzeżenie K. Górskiego o tym,

10 M. B i s ku p ,  Jan Cegeńberg współtwórca Związku Pruskiego, cz. I, „Zapiski Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu” (dalej cyt.: ZTNT), t. 15, 1949, nr 1-2, s. 77.
11 M. B i s ku p ,  Jan Cegeńberg (około 1390-1450), chorąży chełmiński i współtwórca Związku Pruskie
go, [w:] Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wy
dział I Nauk Społecznych 1 Humanistycznych. Seria popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie”, nr 13, 
Gdańsk 1981, s. 27.
12 R. W e n s k u s ,  Eine prussische Familie in Pommerellen und ihre Erben, [w:] Europa Slavica — Europa 
Orientalis. Festschrift Jur Herbert Ludat zum 70. Geburtstag, hrsg. v. K. H. G r o t h u s e n ,  K. Z e rn a c k ,  
Berlin 1980, s. 417 n. W  tym miejscu należy zauważyć, że pogląd o czeskim pochodzeniu rodziny rzeczywi
ście zdaje się wypływać z osobistego przeświadczenia Macieja Czygeriberk-Orłowskiego, nie stanowiąc 
uświęconej patyną wieków tradycji rodowej, jak chciał K. Górski, zob. Idem, Polacy i Niemcy, s. 274; 
Świadczą o tym słowa: „I to najduję, że przodek nasz z Czech wyszedł [...] i czapka ta, co jest na hełmie, 
pokazuje” —  Pamiętnik, s. 22, czyli mówiąc współczesną polszczyzną: „Dochodzę do wniosku, że nasz 
przodek pochodził z Czech, ponieważ świadczy o tym „czeska czapka” umieszczona na hełmie [herbu 
rodzinnego]” . Gdyby chodziło o tradycję rodową, a nie osobiste spostrzeżenie, M. Czygenberk-Orłowski 
byłby się powołał na świadectwo ojca lub Innych osób, ewentualnie na dokumenty rodzinne. Por. przyp. 135.
13 M. B i s k u p ,  Szamborski (v. Schoenberg, Zinnenberg) Bernard h. własnego (ok. 1410-1470), Słownik 
Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego (dalej cyt.: SBPN), t. 4, 1997, s. 328-331; R. W en s k u s ,  op. cit., 
s. 418.
14 G. H en k e l ,  Das Kulmerland um das Jahr 1400, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins” 
(dalej cyt.: ZWG), H. 16, 1886, s. 34.
15 T. Ju rek ,  Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, PTPN, Wydział Komisji Historii i Nauk 
Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 54, Poznań 1996, s. 311 n., zwłaszcza p. 2 na s. 312, gdzie 
literatura.
16 Dookoła herbu Chomąto (vel Ziegenberg), a zwłaszcza jego przedstawień ikonograficznych narosło 
wiele nieporozumień, dlatego zamierzam zająć się bliżej tym problemem w osobnym artykule. Tu wspo
mnę jedynie, że herb ten przedstawia w czarnym polu tarczy srebrne (lub złote) chomąto w slup, por. 
J. K. D a c h n o w s k i ,  op. cit., s. 122, 125 n. Zob. także epitafium nagrobne kanonika warmińskiego 
Bartłomieja Boreschow (zm. 24 stycznia 1426 r.) z katedry we Fromborku. Z prawej strony widnieje herb 
von Ziegenberg (Chomąto), M. O t t o - M i c h a ł o w s k a ,  Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce, Warszawa 
1982, tabi. VI.
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6 Tomasz Antoni von Piechowski

jakoby członkowie interesującej nas rodziny używali form imion słowiańskich i pru
skich (odpowiednio: Jesko, Lanczko)17, jest zbyt daleko idącą generalizacją. Imiona te 
pojawiły się u Ziegenbergów sporadycznie, pośród całego zestawu imion ogólnochrze- 
ścijańskich i germańskich, dlatego trudno tylko na ich podstawie stawiać przekony
wujące wnioski o pochodzeniu etnicznym rodziny.

Najwięcej kontrowersji w polskiej nauce historycznej wzbudzała teza o niemieckim 
pochodzeniu Ziegenbergów. W. Kętrzyński z góry wykluczył przybycie rodziny z obsza
ru Rzeszy niemieckiej, każąc uważać jej członków za Polaków, póki nie zostanie 
dowiedzione ich niemieckie pochodzenie18. Historyk nie podał jednak żadnych prze
konywujących argumentów na poparcie swojego twierdzenia. Odrzucając a priori 
pochodzenie Ziegenbergów z Niemiec, nakazał po prostu wierzyć w ich polskość. 
Przyczyn tego rodzaju metodologii, możliwej do przyjęcia jedynie na gruncie poza
naukowym, należy w tym wypadku upatrywać w życiorysie autora19.

Pierwszym badaczem, który uważał, że rodzina von Ziegenberg pochodziła z Nie
miec, był zapomniany dziś heraldyk i genealog Julian B ł e s z c z y ń s k i 20. Już w roku 
1861, opierając się na jednym z rękopisów dzieła znanego dziś jako Herbarz szlachty 
Prus Królewskich z XVII wieku Jana Karola Dachnowskiego21, podał on w Encyklope- 
dyji Powszechnej [Orgelbranda] prawidłowy opis herbu von Ziegenbergów, co aż do 
obecnych czasów pozostaje w literaturze historycznej chlubnym wyjątkiem. Historyk 
skonstatował też, że rodzina osiadła w Prusach już na początku XIV wieku22. Zapa
trywania Błeszczyńskiego podzielał Emilian v o n  Ż e r n i c k i - S z e l i g a ,  który wyraził 
przekonanie, że badana rodzina pochodziła z Niemiec, gdzie nazywała się Ziegenberg, 
a także Czegenberg23. Za niemieckim pochodzeniem Ziegenbergów opowiedział się 
również Reinhard Wenskus. Badacz ten wskazał dwie rodziny o tym nazwisku, jedną 
na obszarze Hesji (okręg Werry), drugą zaś wTuryngii i przytoczył szereg argumentów, 
które wskazują wyraźnie na pochodzenie pruskich rycerzy od ostatniej z nich24. 
Argumentację Wenskusa przedstawimy poniżej.

W wydawnictwie okolicznościowym Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, 
opublikowanym pod koniec życia K. Górskiego, przedrukowano jego przedwojenną 
pracę o szlachcie ziemi chełmińskiej w średniowieczu, w której stawiał on tezę o cze
skim pochodzeniu Ziegenbergów25. Po wielu latach historyk nie zmienił swoich zapa
trywań, stwierdzając jedynie, że rozmawiał z R. Wenskusem, który bronił poglądu 
o pochodzeniu rodziny z rdzennych ziem niemieckich oraz że nie zna jego pracy na ten 
temat26. Argumentacja Wenskusa przekonała natomiast M. Biskupa, podzielającego

K. G ó rsk i ,  Polacy i Niemcy, s. 274.
18 W. K ę t r z y ń s k i ,  O ludności, s. 112, przyp. 1.
19 Do osiemnastego roku życia Kętrzyński był Niemcem i nazywał się Adalbert von Winkler. Odkrywszy 
w tym czasie polskie, a właściwie kaszubskie, pochodzenie rodziny swojego ojca, dokonał konwersji naro
dowej, co po kilku latach uwidoczniło się w zmianie imienia i nazwiska, poprzez powrót do nazwiska 
przodków — von Kętrzyński. Osobiste doświadczenia przyszłego historyka sprawiły, że jednym z dominują
cych tematów jego twórczości naukowej stało się badanie genealogii zniemczonych rodzin pomorskich 
i polskich z terenu szeroko pojętych Prus, przy czym do rodzin zniemczonych niejednokrotnie przyszło mu 
zaliczyć po prostu rodziny niemieckie. Zob .A. K ł o s k o w s k a ,  Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, 
s. 147-163.
20 Zob. Z. W d o w i s z e w s k i ,  Błeszczyński Juljan(1825-1871), heraldyk, Polski słownik biograficzny (dalej 
cyt.: PSB), t. 2, Kraków 1936, s. 133.
21 J. K. D a c h n o w s k i ,  op. cit.; Na temat rękopisów herbarza i ich filiacji zob. J. K o w a l k o w s k i ,  
Rękopisy herbarza Jana Karola Dachnowskiego z XVII-XVIII wieku, „Genealogia”, t. 3, 1993, s. 67-82; 
Z. P en tek ,  Jana Karola Dachnowskiego „Herby szlacheckie w ziemiach pruskich”, „Gens”, 1991, nr 2, 
s. 48-53.
22 Encyklopedyja Powszechna [Orgelbranda], t. 5, Warszawa 1861, s. 454. Datę podaną przez Błeszczyń
skiego należy przesunąć o kilkanaście lat wstecz, o czym niżej.
23 E. vo n  Z e r n i c k i - S z e l i g a ,  Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen anderslandischen 
Adelsfamilien, Generat-Verzeichniss, Bd. I, Hamburg 1900, s. 169.
24 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 418-421.
23 K. G ó r s ki, Polacy i Niemcy w ziemi chełmińskiej w średniowieczu, [w:] idem. Studia i szkice z dziejów 
państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986, s. 1-17.
26 Ibidem, s. 17. Praca ta ukazała się drukiem na sześć lat przed wydaniem wspomniane! książki na cześć 
K. Górskiego.
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Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 7

pierwotnie teorię czeską K. Górskiego, stąd w najnowszym biogramie chorążego ziemi 
chełmińskiej Jana von Ziegenberg Biskup opowiedział się za przybyciem przodków 
Jana do Prus z Turyngii27.

Opierając się na tych samych argumentach oraz przesłankach heraldycznych, 
powyższą tezę zaakceptował również Tomasz Jurek, zajmujący się rycerskimi rodzina
mi napływowymi na Śląsku, które przybyły tam do połowy XIV wieku28.

Ustalenia Wenskusa uznał także Sobiesław S z y b k o w s k i ,  historyk ten przyjął je 
jednak w trybie warunkowym, wskazując na alternatywne propozycje pochodzenia 
rodziny przynoszone przez literaturę (teoria polska, pruska i czeska)29. Zobaczmy więc 
czy ów sceptycyzm poznawczy jest w tym przypadku uzasadniony i przyjrzyjmy się 
bliżej pierwszemu przedstawicielowi rodziny von Ziegenberg w Prusach.

*

W dniu 11 kwietnia 1289 r. biskup chełmiński brat Werner30 wystawił w Chełmży 
przywilej dla tamtejszej krzyżackiej kapituły katedralnej, w którym nadał jej dziesię
ciny ze wsi Kończewice oraz graniczącego z nią alodium rycerza pasowanego Henryka 
von Ziegenberg (... et de allodio domini Henrici, milites dicti de Ceginberg, quod adiacet 
ipsi ville...)31. Jest to pierwsze źródłowo potwierdzone wystąpienie protoplasty rodziny 
von Ziegenberg. Wydawca kodeksu dyplomatycznego biskupstwa chełmińskiego Carl 
Peter W o e l k y  uznał, że owym alodium graniczącym z Kończewicami była wieś 
Warszewice, położona 4,5 km na południowy zachód od Chełmży32, za nim pogląd ten 
przyjęli późniejsi badacze i utrzymał się on do tej pory33.

Kolejną wiadomość o Henryku otrzymujemy już z dnia 6 lipca tego samego roku 
z przywileju wystawionego w Kwidzynie przez biskupa pomezańskiego krzyżaka Hen
ryka i tamtejszego prepozyta katedralnego Chrystiana oraz całą kapitułę pomezańską, 
już wówczas inkorporowaną do Zakonu krzyżackiego34. W dokumencie tym potwier
dzone zostało nadanie na Tymawę dla rycerza Tilona Ganshorna i jego sukcesorów, 
które Zakon już wcześniej był uczynił jego ojcu Dytrykowi, jednakże bez wystawienia 
odpowiedniego dokumentu35. Świadkami potwierdzenia byli: kanonicy kościoła pome
zańskiego — wspomniany już prepozyt kwidzyński brat Chrystian, kantor Henryk oraz 
Jan i Hermem; dostojnicy krzyżaccy: mistrz krajowy pruski Meinhard von Querfurt (de 
Quernvord), komtur w Dzierzgoniu brat Helwig von Goldbach36, brat Günter von 
Schwarzburg i brat Zyghard von Schwarzburg (de Schwartzburg), wójt biskupa pome
zańskiego brat Adam; rycerze pasowani: Arnold von Waldow (de Waldawe), Bartłomiej 
von Rautenberg (de Rutenberg), Henryk von Ziegenberg (Heinricus de Biegenberg)37, 
Jan von Nebra (de Eber) oraz Kotobor Stange (Stangö).

27 M. B i s ku p ,  Cegenberg (Czegenberg, Ziegenberg) Jan h. Chomąto (ok. 1390-1456), SBPN, t. 1, 1992, 
s. 191 n.
28 T. J u rek ,  op. cit., s. 311 n.
29 S. S z y b k o w s k i ,  Mikołaj z Buchwaldu (M. Czegenberg v. Buchwalde) h. Chomąto (? — po 1446). chor. 
dzierzgoński, SBPN, t. 3, 1997, s. 217 n.
30 Zob. J. P o w i e r s k i ,  Werner bp chełm. (zm. 1291). SBPN, t. 4, 1997, s. 435-438.
31 Urkundenbuch des Bisthums Culm (1243-1774) (dalej cyt.: UBC), bearb. v. С. P. Wo e lky, Bd. I, Danzig 
1885, nr 118.
32 Ibidem, s. 77, p. 2; Słownik his tory czno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu (dalej cyt.: 
SZChełm.), oprać. K. P o r ę b s k a ,  M. G r z e g o r z ,  Wrocław 1971, s. 142 n.
33 M. B i s k u p ,  Jan Cegenberg współtwórca, cz. I, s. 78; SZChełm., s. 143, p. 1.
34 J. W i ś n i e w s k i ,  Dzieje Diecezji Pomezańskiej (do 1360 r.). Elbląg 1993, s. 51-55.
35 Przywilej drukowany w całości lub regestach: Preußische Regesten bis zum Ausgange des Dreizehnten 
Jahrhunderts (dalej cyt.: Pr. Reg.), hrsg. v. M. P e r l b a c h ,  Königsberg i. Pr. 1876, nr 1034; Urkundenbuch 
zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien (dalej cyt.: UBPomes.), hrsg. v. H. C ramer ,  ZHVM, 
H. 15-18, 1885-1887, nr 12; X. F rö l i ch ,  Geschichte des Graudenzer Kreises. Bd. 1-2, Danzig 1884—1885, 
s. 343-344 (tu także tłumaczenie najęzyk niemiecki); por. H. C ramer ,  Geschichte desJormaligenBisthums 
Pomesanien, Marienwerder 1884, s. 59.
36 Wymieniony bez nazwiska, identyfikacja za: J. Vo i g t, Namen — Codex der Deutschen Ordens Beamten, 
Königsberg 1843, s. 25.
37 Zdefektowany zapis nazwiska w formie Biegenberg jest rezultatem pomyłki paleograficznej. W  Prusach 
nigdy nie wystąpiła taka rodzina, por. R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 415, p. 155.

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 Tomasz Antoni von Piechowski

Kazimierz J a s i ń s k i  stwierdził przed laty, że jedną z najbardziej niedocenianych 
części formularzowych dokumentu jest testacja, często opuszczana przez kopistów, 
pomijana przez wydawców źródeł dyplomatycznych oraz archiwistów regestujących 
dokumenty. Zgłosił on również zastrzeżenia do sposobu korzystania z listy świadków 
i jako najpospolitsze niedociągnięcie wymienił brak uwagi na „pozostałe osoby w liście 
świadków, w których otoczeniu występuje interesująca nas osoba”38. Chociaż od 
momentu wypowiedzenia tych słów w badaniach genealogicznych dokonał się znaczny 
postęp, spostrzeżenie Jasińskiego można w pełni odnieść do Henryka von Ziegenberg, 
który doczekał się jedynie prostego wyliczenia dotyczących go wzmianek dokumento
wych, bez należytego uwzględnienia dodatkowych powiązań łączących go z osobami, 
z którymi wspólnie pojawił się w źródłach39. Dużą poprawę tej sytuacji przynio
sły ostatnimi czasy badania Reinharda Wenskusa, ale i tu trudno mówić o pełnym 
rozpoznaniu40. Uważamy, że baczniejsze przyjrzenie się ludziom, w otoczeniu których 
pojawił się w źródłach nasz bohater, pozwoli na ustalenie przynajmniej dwóch zasad
niczych spraw: kwestii jego pochodzenia, której na razie nie przesądzamy oraz związ
ków łączących go z Zakonem krzyżackim.

Obaj współwystawcy dokumentu z 6 lipca 1289 r., biskup pomezański Henryk oraz 
prepozyt katedralny kwidzyński Chrystian, jego następca na stolcu biskupim, to osoby 
występujące wcześniej w otoczeniu wicemistrza, później mistrza krajowego pruskiego 
Konrada von Thierberg Młodszego, autora sukcesów militarnych Zakonu krzyżackiego 
w Prusach w ostatniej ćwierci XIII w. Henryk, mający stopień doktora dekretów, był 
w 1283 r. jego doradcą prawnym, zaś Chrystian pełnił funkcję jego kapelana i był 
członkiem tzw. stronnictwa pruskiego w Zakonie krzyżackim41. Niestety, ze względu 
na brak odpowiednich spisów, nie da się nic bliższego powiedzieć o kanonikach 
kościoła pomezańskiego, braciach krzyżackich: Henryku, pełniącego funkcję kantora 
oraz Janie i Hermanie42.

Otwierający listę dostojników zakonnych mistrz krajowy pruski Meinhard von 
Querfurt pochodził ze starej turyngskiej rodziny, znanej od XI w., która wydała św. 
Brunona, apostoła Pomorzan i Prusów. Jej przedstawiciele odgrywali bardzo ważną 
rolę w dziejach Niemiec, zaś ich związki z Zakonem krzyżackim datowały się od czasu 
wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej, w których brali udział. Meinhard był jednak 
jedynym członkiem Zakonu w XIII w. W Prusach wystąpił po raz pierwszy jako członek 
konwentu królewieckiego w 1274 r.43

Następny w kolejności — komtur dzierzgoński Helwig von Goldbach, to również 
przybysz z Turyngii, który pojawił się w Prusach po raz pierwszy 25 października 
1273 r., jeszcze bez urzędu. Jego ojciec, także Helwig (zm. 1279), pochodził z warstwy 
ministeriałów i był marszałkiem landgrafów turyngskich. Oprócz siedziby rodowej

38 K. J a s i ń s к i. Problemy identyfikacji osób w badaniach mediewistycznych, [w: ] Genealogia — problemy 
metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod red. 
J. H er t la ,  Toruń 1982, s. 21 n.
39 M. B i skup ,  op. ctt., s. 78.
40 R. W e n s k u s ,  op. clt., s. 415.
41 J . P o w i e r s k i ,  Henryk (zm. 1302 lub 1303), bp pomezański, SBPN, t. 2, 1994, s. 183 n.; idem, Chrystian, 
Kristan (zm. 1309), bp pomezański, SBPN, t. 1,1992, s. 216 n.; U. A r n o ld ,  Konrad von Feuchtwangen, 
[w:] idem. Zakon krzyżacki Z  Ziemi Świętej nad Bałty К Toruń 1996, s. 60-101 oraz idem, Mistrz niemiecki 
Konrad von Feuchtwangen i jego „stronnictwo pruskie” w zakonie krzyżackim pod koniec XIII i na początku 
XIV wieku, [w:] idem, Zakon, s. 102-129.
42 Skład społeczny kapituły pomezańskiej do końca XIV w. badał niedawno Mario G l a u e r t ,  niestety jego 
ustalenia nie zostały do tej pory opublikowane. Informację tę czerpiemy z pracy A. R a d z i m i ń s k i e g o ,  
Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach X III-XV wieku. Z  dziejów organizacji kościelnej i duchowień
stwa, Toruń 1999. Z przeglądu literatury poświęconej organizacjom kapitulnym w Prusach (s. 24—27) 
wynika, że większość najistotniejszych problemów nie została do tej pory gruntownie przebadana, zaś 
istniejące prace są w większości przestarzałe lub grzeszą wyrywkowością ujęcia. Por. także wcześniejszą 
pracę R a d z i m i ń s k i e g o ,  Fundacja i inkorporacja kapituły katedralnej w Chełmży oraz załamanie się misji 
dominikańskiej w Prusach w połowie ХШ w., ZH, t. 56, 1991, z. 2-3, s. 9.
43 D. W o j t e c k i ,  Studien zur Personengeschichte des Deutschen Ordens im 13. Jahrhundert, Quellen und 
Studien zur Geschichte des Östlichen Europa, hrsg. v. M. H e l lm a n n ,  Bd. III, Wiesbaden 1971, s. 182-185.
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Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 9

w Goldbach na północny zachód od Gotha, posiadał też 9 włók w Kindleben (na 
północny wschód od Gotha), z których był lennikiem hrabiów von Schwarzburg. 
W 1278 r. lenno to przekształcono w dobra alodialne. Helwig (Młodszy) zrobił w Za
konie oszałamiającą karierę, dochodząc do bardzo wysokich stanowisk na terenie 
Prus, Turyngii i Frankonii44. Jego pojawienie się w Prusach jest bardziej zrozumiałe, 
zważywszy na fakt, że dwie kolejne osoby występujące na omawianym dokumencie, to 
hrabiowie von Schwarzburg — bracia rodzeni Günter XIV i Zyghard, a więc członkowie 
rodziny, której lennikiem był ojciec Helwiga von Goldbach.

Hrabiowie von Schwarzburg, znani od początku XII w., brali swoje nazwisko od 
zamku nad rzeką Schwarza w landgrafstwie turyngskim (na południowy zachód od 
Blankenburga w powiecie Rudolstadt)45. Kontakty tej rodziny z Zakonem krzyżackim 
zostały zapoczątkowane już w połowie XIII stulecia, bowiem dziad stryjeczny obu braci 
Henryk III (zm. 1259) wziął udział w wyprawie krzyżowej do Prus w r. 1251/52.

Günter XIV von Schwarzburg jako członek Zakonu pojawił się na terenie baliwatu 
turyngsko-saskiego w latach 1277-1281, zaś w Prusach widzimy go od 30 kwietnia 
1285 r. Jego brat Zyghard wystąpił po raz pierwszy w omawianym właśnie dokumen
cie. Warto dodać, że członkowie tej rodziny poprzez Luitgardę, córkę Güntera II von 
Käfernburg, zamężną za Gebhardem von Querfurt46, byli spowinowaceni z osobą 
mistrza krajowego pruskiego Meinharda. Bracia Günter XIV i Zyghard poprzez swoją 
matkę, Zofię córkę Daniela księcia halickiego, byli także krewnymi księcia dobrzyń
skiego Siemowita, rodzonego brata Władysława Łokietka47.

Z uwagi na zasygnalizowany wyżej brak spisów członków kapituły pomezańskiej 
oraz urzędników związanych z tą diecezją, nie da się obecnie określić pochodzenia 
wójta biskupiego, brata krzyżackiego Adama48.

Listę świeckiego rycerstwa otwiera Arnold von Waldau, widoczny w Prusach od 
10 sierpnia 1279 r., kiedy to mistrz krajowy tej ziemi Konrad von Feuchtwangen 
potwierdził jego darowiznę dla kapituły diecezji chełmińskiej w Chełmży. Arnold 
posiadał bogate dobra w ziemi chełmińskiej i za Osą, w Pomezanii49. Był protoplastą 
pruskich i krajeńskich rodzin tegoż nazwiska50. Wbrew dotychczasowej literaturze 
uważamy, że da się przekonywująco wykazać pochodzenie Arnolda od rycerza miśnień
skiego Henryka von Waldau, piszącego się ze wsi Waldow (dziś Walda)51, położonej na 
północny zachód od Großenhain w Miśni i występującego w latach 1254-1284 na 
dokumentach tamtejszego margrabiego oraz dyplomach dotyczących Łużyc i tamże 
wystawianych52.

44 Ibidem, s. 174—176; w Prusach widzimy również Henryka von Goldbach, który 24 września 1293 r. 
pojawił się jako członek konwentu w Radzyniu Chełmińskim, gdzie był widoczny do roku 1298, po raz 
ostatni wzmiankowany 9 kwietnia 1301 r. jako wójt wielkiego mistrza Gotfryda von Hohenlohe, zapewne 
był bratem Helwiga (ibidem, s. 176).
45 Ibidem, s. 199; G. Köb le r ,  Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, München 1992, s. 572.
46 D. W o j t e c k i ,  op. cit., s. 199-203.
47 Fakt ten miał niebagatelne znaczenie dla podjęcia decyzji o zaproszeniu krzyżaków do Gdańska w ro
ku 1308; K. J a s i ń s k i ,  Rola Siemowita księcia dobrzyńskiego w stosunkach polsko-krzyżackich 
w 1308/1309 r, [w:] idem, Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, s. 156-179.
48 H. C ramer ,  op. cit., s. 286.
49 Ch. K r o l l m a n n ,  Die Herkunft der deutschen Ansiedler in Preußen, ZWG, H. 54, 1912, s. 85 n.
50 J. P a k u l s k i ,  Watdowscy i ich fundacja dla augustianów (w Górce?). Z  dziejów elity politycznej X III- 
-X IVw ., [w:] Personae, colligationes, facta, red. J. B i e n i a k  i in., Toruń 1991, s. 136 nn.
51 Walda (nr 2), wieś parafialna w Saksonii, powiat Drezno; Ritters geographisch-statistisches Lexicon, red. 
J. P e n z l e r ,  Bd. II, Leipzig 1906, s. 1206.
52 W. Spa tz ,  Die Geschichte derer v. Waldow, Berlin 1927, s. 5-8. Zob. też: H. S c h i e c k e l ,  Herrschafts
bereich und Ministerialität der Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert. Untersuchungen über 
Stammort der Zeugen markgraflicher Urkunden, „Mitteldeutsche Forschungen”, hrsg. v. R. O ie  sch, 
W. S c h l e s i n g e r ,  L. E. S chm i t t ,  Bd. 7, Köln-Graz 1956, s. 129.

Christian Krollmann nie potrafił wywieść Arnolda von Waldau od którejś z rodzin tegoż nazwiska 
i wylic2y l wszystkie, znane mu ze źródeł i literatury: bawarską, nowomarchijską, łużycką i śląską, dopusz
czał jednak związki z tą ostatnią (Ch. K r o l l m a n n ,  op. cit., s. 86). Jan Pakulski przytoczył za Willym 
Spatzem i pozostałą literaturą różne rodziny von Waldau, ale nie podjął się uchwycenia ewentualnych relacji
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10 Tomasz Antoni von Piechowski

zachodzących między nimi. Uznał też, że identyczność nazwiska związanego z rzeczownikiem pospolitym 
der Wald, nie musi oznaczać wspólnego pochodzenia, a znane rodziny różnicują wyraźnie ich herby. Autor 
ten postawił własną tezę i na podstawie tzw.„ kryterium imionowego” próbował wywieść Arnolda von Waldau 
od urzędnika księcia Konrada mazowieckiego — Arnolda, widocznego w źródłach w latach 1206-1228 oraz 
jego domniemanych potomków tegoż imienia (J. P a k u l s k i ,  op. cit., s. 130-138). Ostatnio Tomasz Jurek 
stwierdził, że nie sposób udowodnić związków krajeńskich Waldauów, potomków Arnolda z ziemi chełmiń
skiej, z rycerzami tegoż nazwiska widocznymi na Śląsku od roku 1283 i pieczętującymi się grotem (strzałą) 
lub trzema półksiężycami ułożonymi do siebie barkami (Г. Ju rek ,  op. cit., s. 301).
Wykluczywszy ze względów chronologicznych śląskie pochodzenie Arnolda von Waldau, możemy uczynić 

to samo w stosunku do rodziny z Nowej Marchii, która rozpoczyna się na Janie (Hansie/Henzlinie) von 
Waldau, widocznym w źródłach od 1352 r., rycerzu i marszałku margrabiego brandenburskiego Ludwika 
Rzymskiego (W. Spa tz ,  op. cit., s. 19 n.; tabi. B). Nie wchodzi również w grę wywodzenie Arnolda od 
Waldauów osiadłych na Górnych Łużycach i posiadających lenna w Miśni a pieczętujących się grotem, gdyż 
widzimy ich tam dopiero od początku XIV w. (ibidem, s. 9). Wobec tego pozostaje tylko rodzina miśnieńska, 
lepiej oświetlona w źródłach od czasów wspomnianego już rycerza Henryka von Waldau (1254-1284), 
ministeriała margrabiów Miśni, których przodków W. Spatz doszukiwał się na terenie Górnego Palatynatu 
w Bawarii, pośród rycerstwa pieczętującego się wieżą zamkową w trójkątnej tarczy (ibidem, s. 2).

Za wywiedzeniem Arnolda von Waldau, widocznego w Prusach w latach 1279-1289, od ministeriała 
miśnieńskiego Henryka świadczą następujące przesłanki: 1.) tożsamość nazwiska (w tej sprawie por. 
T. Ju rek ,  op. cit., s. 12 n.), 2.) następstwo pokoleniowe, 3.) kontakty Henryka z Zakonem krzyżackim — 
w 1263 r. poświadczył on przywilej margrabiego Miśni dla komturii w Altenburgu (W. Spa tz ,  op. cit., s. 6), 
4.) wspólnota polityczna Miśni i Turyngii. Po śmierci Henryka Raspe w 1247 r. wygasła męska linia 
landgrafów turyngskich, rozgorzała wówczas wojna o sukcesję, zakończona ostatecznie w r. 1263/64. 
Landgrafstwo turyngskie, obejmujące do tej pory Hesję i Turyngię, zostało podzielone na dwie części. 
Pierwsza z prowincji przypadła hrabiom von Brabant (landgrafom heskim), zaś druga wettyńskim margra
biom Miśni, przez co Turyngia przestała istniećjako samodzielna jednostka polityczna (G. Kób le r ,  op. cit., 
s. 264). W tej sytuacji rycerstwo wywodzące się z Turyngii, chcąc zachować swoją pozycję społeczną lub 
awansować musiało rozpocząć służbę u nowych panów — od tej pory widzimy wielu Turyngów, zwłaszcza 
kondycji ministerialnej, występujących wspólnie z ich miśnieńskimi pobratymcami. I tak, 30 kwietnia 
1268 r. w Tharandt (na południowy zachód od Drezna) Henryk von Waldau poświadczył ugodę pomiędzy 
landgrafem turyngskim i margrabią miśnieńskim Albrechtem Zwyrodniałym oraz jego ojcem Henrykiem 
Dostojnym. Akt ten testował również cześnik landgrafa Günter von Schlotheim (Schlatheim) (W. Spa tz ,  op. 
cit., s. 7), występujący na jego dokumentach w latach 1257-1290 (H. S c h i e c k e l ,  op. cit., s. 124). 
Członkowie tej rodziny pisali się również z innych dóbr, posiadanych w Vargula, Mihla, Ebersberg, Sonder
hausen i Eckartsberga, zaś prócz godności cześników landgrafów turyngskich, sprawowali także funkcję ich 
marszałków (ibidem, s. 124 n., 128), widzimy ich również pośród członków Zakonu krzyżackiego w Prusach 
na przełomie XIII i XIV w. (D. W o j t e c k i ,  op. cit., s. 78 n.). Przypomnijmy krótko, że marszałkiem 
landgrafów Turyngii był również Helwig von Goldbach (zm. 1279), ojciec Helwiga, występującego w Prusach 
wspólnie z Arnoldem von Waldau (O. Posse ,  Der Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500, 
Bd. 2, Dresden 1906, s. 110 n.; D. W o j t e c k i ,  op. cit., s. 174 n.). Wymienione tu rodziny były częścią 
jednego środowiska społecznego, tworzonego przez otoczenie i wasalów wettyńskich landgrafów Turyngii 
i margrabiów Miśni, dlatego fakt ich występowania w Prusach pozwala także uznać miśnieńskie pochodze
nie Arnolda von Waldau za dowiedzione.

Nie możemy mówić o różnicy herbów między Arnoldem von Waldau, pieczętującego się głową kozła 
w trójkątnej tarczy (B. Enge l ,  Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs, mit besonderer 
Berücksichtigung des Ordenslandes, Teil II: Privatsiegel, „Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wis
senschaft und Kunst zu Thorn” [dalej cyt.: MCV], H. 10, 1895, s. 22; tabi. IV, nr 242; pieczęć z 1285 r.), 
a Henrykiem, ponieważ nie wiemy, jak wyglądał herb Henryka (W. Spa tz ,  op. cit., s. 8). Znamy dopiero 
pieczęć jego potomka (zapewne wnuka) Jana von Waldau, przywieszoną do dokumentu datowanego 
na 28 lutego 1349 r. wystawionego na terenie Miśni, przedstawiająca w trójkątnej tarczy strzałę (grot), 
skierowaną w prawo (ibidem, s. 9). Ów Jan był lennikiem burgrabiego Miśni Meinhera IV; w 1348 r. 
otrzymał on wieś Polenz wraz z alodialnym dworem oraz 4 talenty dochodu z okręgu miśnieńskiego (ibidem). 
W Europie Zachodniej posiadanie herbu wiązało się z lennym prawem władania ziemią. Prawo to wiązało 
ściślej szeregowe rycerstwo z suzerenem, od którego otrzymywało ono ziemię w charakterze wasali. „Ta 
zależność lenna decydowała, iż wasal musiał posługiwać się również znakiem swego suzerena” (J. S z y 
m ań sk i ,  Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 665). Wraz ze zmianą lenna (pana lennego) 
następowała zmiana herbu zależnego rycerstwa. Nie jest więc wykluczone, że herb „Grot” miśnieńskich 
Waldauów bierze swój początek dopiero z 1349 r. i wiąże się wyłącznie z lennem Jana we wsi Polenz. 
W każdym razie, dopóki brak na to dowodów, nie można twierdzić, że Henryk von Waldau (1254-1284) 
pieczętował się „Grotem”. Bardziej prawdopodobne jest, że pierwotnym godłem tej rodziny była „Głowa 
Kozła” (1285 r.), wcześniejsza od „Grota” (1349 r.) o 64 lata, choć ze względu na zasygnalizowaną wyżej 
zmienność herbów rycerstwa zależnego nie ma potrzeby obstawać przy tym twierdzeniu.

Próba wywiedzenia rycerza chełmińskiego Arnolda von Waldau, obdarzonego przez Zakon licznymi 
dobrami i cieszącego się zaufaniem braci krzyżackich, od piastowskiego urzędnika imieniem Arnold i jego 
potomków, oparta wyłącznie na tożsamości imienia, to przykład genealogii, uprawianej za pomocą narzędzi 
poznawczych recypowanych bezpośrednio z dwudziestolecia międzywojennego (por. M. C e t w i ń s k i ,  „Prze
wodnik wyborny”. Początki kryterium imionowego w badaniach nad społeczeństwem Polski piastowskiej, 
„Genealogia”, t. 5, 1995, s. 87-106).

Dla poznania dziejów społeczeństwa państwa zakonnego w Prusach nie wystarczy proste przeniesienie 
metod wypracowanych do badania społeczności Polski średniowiecznej. Państwo krzyżackie było tworem 
autonomicznym, utworzonym i rządzonym przez przybyszy z Zachodu, wychowanych w kręgu tamtej
szych praw i obyczajów, zaś społeczeństwo, którym władali, nie było jednolite etnicznie, składając się mię
dzy innymi z Prusów, Kaszubów (Pomorzan), Niemców i Polaków. Ze wzajemnego przenikania się kultur tych

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 



Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 11

Występujący na kolejnej pozycji rycerz pasowany Bartłomiej von Rautenberg, to 
również przybysz z Rzeszy. Wywodził się on z warstwy ministeriałów z okolic Hildes
heim, a miejscowość, z której się pisał, leżała w pobliżu dóbr rodowych rodziny von 
Diepenau. Bartłomiej występował często jako świadek na dokumentach sprzedaży 
Dytryka von Diepenau, posiadającego ogromne dobra w Pomezanii, ośrodkiem których 
były Tychnowy na północ od Kwidzyna, nadane mu w 1236 r. przez Hermana Balka. 
Bartłomiej zamieszkiwał w Prusach od 1285 r., ale jego przybycie do tej prowincji 
należy być może przesunąć na połowę stulecia, gdyż już w 1289 r. wystąpił jako 
kanonik warmiński jego dorosły syn* 53.

Na temat pochodzenia Henryka von Ziegenberg wypowiemy się niżej. Osobą, która 
wystąpiła po nim, był rycerz pasowany Jan von Nebra. Przodkowie Jana — Peregryn 
i Fryderyk, wystąpili po raz pierwszy na dokumencie biskupa chełmińskiego Heiden- 
ryka w 1248 r. Od nich pochodzi nazwa miejscowości Nawra pod Chełmżą54. Peregryn 
pojawił się jeszcze w 1256 r., natomiast Fryderyk w latach 1251-1258 testował doku
menty sprzymierzonego z krzyżakami księcia pomorskiego Sambora II. Występujący 
w roku 1285 Fryderyk, związany z osobą Dytryka Stange, był najpewniej tożsamy 
z występującym wcześniej imiennikiem, ponieważ już więcej nie pojawił się w źródłach. 
Jan był zapewne synem Fryderyka, a nie jego bratem, jak chciał Karl K a s i s k e 55.

Pochodzenie tej rodziny nie zostało do tej pory zadowalająco wyjaśnione. Twierdzenie 
W. Kętrzyńskiego ojej polskości56 wynika raczej z przyjętych apriorycznie założeń, niż 
potwierdzonych źródłowo faktów. Autorzy monografii Nawry wywodzili rodzinę z Nie
miec, przypuszczając, że w grę może wchodzić Połabie57, natomiast Krystyna Zieliń- 
ska[-Melkowska], omawiająca listę świadków odnowionego przywileju chełmińskiego 
z 1251 r., na której wystąpił między innymi Fryderyk von Nebra (de Neuer), podoiła 
za niemiecką literaturą, że pochodził on z okolic Querfurtu58. Rzeczywiście, na połu
dnie od tej miejscowości leżała wieś (obecnie miasteczko) nad Unstrutem, gdzie już 
w 1250 r. został poświadczony rycerz pasowany Kalt von Nebra (de Nebere), który 16 
lipca owego roku testował w Halle dokument dotyczący sprzedaży wsi Zscherben przez 
proboszcza Eberharda oraz kapitułę klasztoru Memleben na rzecz komturii krzyżackiej 
w St. Kunigunde opodal Halle59. Związki łączące tę postać z Zakonem krzyżackim na 
terenie Rzeszy, pozwalają nam domyślać się w Pielgrzymie i Fryderyku von Nebra, 
poświadczonych w Prusach dwa lata wcześniej również u boku Zakonu, jego bliskich 
krewnych60.

Nie budzi zdziwienia obecność zamykającego listę świadków Kotobora Stange, 
członka rodziny pierwotnie ministeriałów biskupa miśnieńskiego, następnie zaś burg-

ludów powstał byt całkowicie specyficzny, nie dający się zawłaszczać jednemu nacjonalizmowi. Aby 
zrozumieć tę specyfikę, należy otworzyć się na rozpoznanie owej mozaiki i spojrzeć na dzieje państwa 
zakonnego z perspektyw „wewnętrznej” — pruskiej, nie od południa.
53 Ch. K r o l l m a n n ,  op. cit., s. 46-48.
54 Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi ze wspomnianego dokumentu z 1248 r., dlatego należy przyjąć, 
że jej nazwa pochodzi od nazwisk właścicieli, a nie odwrotnie, jak twierdził K. K a s i s k e ,  Beiträge zur 
Bevölkerungsgeschichte Pommerellens im Mittelalter, „Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- 
und westpreußische Landesforschung”, Bd. 9, Königsberg (Pr) 1942, s. 152; por. SZChelm., s. 83 oraz 
J. D y g d a la ,  Sz. W i e r z c h o s l a w s k i ,  Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty 
i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, „Prace Popularnonaukowe TNT”, nr 53, Toruń 1990, s. 13 n.; J . P o w i e r -  
ski, Fryderyk z Nawry (zm. ok. 1286), rycerz, SBPN, t. 1 (1992), s. 444.
55 J. D y g d a l a ,  Sz. W i e r z c h o s l a w s k i ,  op. cit., s. 14 nn.; K. K a s i s k e ,  op. cit., s. 152 n.
56 W. K ę t r z y ń s k i ,  O ludności, s. 188.
57 J. D y g d a la ,  Sz. W i e r z c h o s l a w s k i ,  op. cit., s. 14.
58 K. Z i e l i ń s k a - M e l k o w s k a ,  Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.j, „Bibliotecz
ka Toruńska”, nr 2, Toruń 1984, s. 69, 89 (przyp. 8 do rozdz. VI), 110.
59 Urkundenbuch der Deutschordensballei Thüringen (dalej cyt.: UBTh. I), hrsg. v. К. H. Lampe ,  Bd. I, Jena 
1936, nr 107 zob. też nr 108; O. Posse ,  Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bis zum Jahre 1500, Bd. 
5, Dresden 1905, s. 3; Brockhaus Enzyklopädie in 24. Bänden, Bd. 15, Mannheim 1991, s. 408.
60 Ostatnio w sprawie pochodzenia tej rodziny wypowiedział się Jan Powierski, który nie zajął jednak 
rozstrzygającego stanowiska. Badacz wskazał na możliwość przybycia właścicieli chełmińskiej Nawry 
z wymienionej wyżej miejscowości Nebra w Rzeszy, gdzie żyli lennicy hrabiów Mansfeld (kondycji ministe
rialnej), ale nie wykluczył, że mogli oni być nieznanego pochodzenia. Zob. J. P o w i e r s k i ,  Fryderyk, s. 444.
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12 Tomasz Antoni von Piechowski

man ów Altenburga (Plelßenland), obecnej w Prusach i robiącej tu zawrotną karierę od 
połowy XIII w. Kotobor był synem Dytiyka I61, na którego służbie pozostawał Fryderyk 
von Nebra, domniemany ojciec występującego tu Jana. Należy więc przypuszczać, że obie 
rodziny łączyły zażyłe stosunki, zawiązane najpewniej jeszcze w niemieckiej ojczyźnie.

Dokonajmy podsumowania. Wyłączywszy z naszych rozważań dostojników kościel
nych, o których pochodzeniu nie posiadamy informacji, dokument z 6 lipca 1289 r. 
poświadczyło dziewięciu rycerzy. Czterej z nich to członkowie Zakonu krzyżackiego, 
pochodzący z rodzin, które łączyły rozliczne stosunki z tą korporacją duchowną, za
wiązane już na terenie Rzeszy. Jedna osoba to przybysz z Dolnej Saksonii (B. von Rauten
berg), jedna z Pleißenlandu (К. Stange), pięć z Turyngii (H. von Goldbach, hr. G. i Z. von 
Schwarzburg, M. von Querfurt, J. von Nebra), zaś jedna z Miśni (A. von Waldau). 
Określenie pochodzenia H. von Ziegenberg konsekwentnie odkładamy na później.

Trudno zastosować kategorię „przybysza” w odniesieniu do dostojników zakonnych, 
ponieważ ich pobyt w Prusach miał zupełnie inny charakter niż pobyt przybywających 
tu rycerzy świeckich. Dwaj z nich (J. von Eber i К. Stange) byli potomkami osób 
przybyłych do Prus w połowie XIII w., zapewne już tu się urodzili, nie byli więc 
przybyszami w ścisłym sensie tego słowa. Ich ojczyzną były Prusy. Arnold von Waldau, 
to przybysz w pierwszym pokoleniu (1279 r.), podobnie Bartłomiej von Rautenberg 
(1285 r.), choć ten ostatni pojawił się w tej prowincji być może w połowie XIII stulecia 
lub przybył do Prus razem z dorosłym już synem.

U schyłku 1289 r., dnia 6 grudnia, została zawarta w Toruniu ugoda w sprawie 
jurysdykcji diecezjalnej pomiędzy biskupami — chełmińskim, krzyżakiem Wernerem 
(1275-1291) a płockim Tomaszem (1285-1294)62. Ze strony biskupa chełmińskiego 
ugodę tę poświadczyli — kanonicy kościoła chełmżyńskiego63: prepozyt katedralny 
Henryk64, kustosz Jan65, kantor Henryk66, brat Konrad z Elbląga67, brat Henryk von 
Münsterberg (de Munsterberk)68 i brat Mikołaj; prepozyt kościoła katedralnego w Kwi
dzynie, brat Chrystian69, prowincjał ziemi pruskiej, brat Konrad Stange (Stango)70, 
komtur toruński brat Henryk von Uberberg (de Wberlinge)71; dominikanie toruńs
cy: przeor Ludger i brat Jan; franciszkanie z tegoż miasta: brat Gizo (Giso)72 i jego 
towarzysz brat Weclo (Wezio)73.

61 Rodzina ta jest dobrze rozpoznana: Ch. K r o l l m a n n ,  op. cit., s. 23 n.; D. W oj t ecki,  op. cit., s. 146 n.; 
T. Ju rek ,  op. cit., s. 290, gdzie dalsza literatura.
62 UBC I, nr 121: dokument znany w trzech egzemplarzach: biskupa Tomasza, biskupa Wernera i dziekana 
Piotra z Łęczycy.
63 Biskup chełmiński dominikanin Heidenryk przeniósł w 1251 r. swoją siedzibę z Chełmna (Culm) do 
Chełmży (Culmsee) i tu zorganizował kapitułę katedralną opartą na regule augustiańskiej. W 1274 r. biskup 
Fryderyk von Hausen zreformował kapitułę, jej kanonicy przyjęli regułę i ubiór krzyżacki. Oznaczało to 
całkowitą inkorporację tego ciała duchownego do Zakonu, a przez to uzyskanie wpływu na wybór biskupów 
diecezji chełmińskiej (chełmżyńskiej) oraz przejęcie pełni praw do dysponowania jej sprawami świeckimi, 
na przykład dobrami ziemskimi (inkorporacja inpleno iure); por. Historia Pomorza, t. I (do r. 1466), pod red. 
G. L ab u d y ,  cz. 1, Poznań 1969, s. 477 n.: A. L i e d tk e ,  Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku, 
Pelplin 1994, s. 26, 28; A. R a d z i m i ń s k i ,  Fundacja, s. 19-22: J. P o w i e r s k i ,  O początkach miasta 
Chełmży i kapituły chełmińskiej (chełmżyńskiej), [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza, Kraków 1993, s. 101, 112 
(artykuł polemiczny w stosunku do ustaleń A. Radzimińskiego).
64 A. M a ń k o w s k i ,  Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, 
RTNT, r. 33, 1926, s. 59, podaje dwóch Henryków, prawdopodobnie obaj różni od występującej tu osoby.
65 Zapewne tożsamy z Janem świadczącym na dokumentach w okresie od 26 lipca 1289 r. do 14 paździer
nika 1291 r.; ibidem, s. 69.
66 Por. przyp. 54.
87 Wystąpił siedmiokrotnie na dokumentach wystawionych od czerwca 1275 r. do 14 grudnia 1289 r.; 
A. M a ń k o w s k i ,  op. cit., s. 38.
68 Posiadał stopień magistra: świadczył na dokumentach w okresie od 26 lipca 1289 r. do 19 lutego 1293 r.; 
A. M a ń k o w s k i ,  op. cit., RTNT, r. 34, 1927, s. 308.
69 Por. przyp. 41.
70 D. W oj tecki ,  op. cit., s. 147-148.
71 Uwspółcześniona pisownia nazwiska według: J. Vo igt ,  Namen-Codex, s. 56 oraz G. A. vo n  M ü l v e r 
st ed t ,  Die Beamten und Conventsmitglieder in den Verwaltungs-Districten des Deutschen Ordens innerhalb 
des Regierungsbezirk Marienwerder. ZHVM, H. 9, 1883, s. 88.
72 Lub: Guitzo, tak podają Pr. Reg., nr 1042.
73 UBC I, nr 121.
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Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 13

Oprócz dostojników duchownych trzech zakonów — krzyżackiego, dominikańskiego 
i franciszkańskiego — do poświadczenia tego doniosłego aktu poproszeni zostali 
przedstawiciele pasowanego rycerstwa, posiadającego dobra w ziemi chełmińskiej: 
Arnold von Waldau (de Waldow), Bartłomiej von Rautenberg (de Ruthenberg) i Henryk 
von Ziegenberg (de Cigenberg), na końcu ugodę poświadczyli wysłannicy mieszczan 
toruńskich74. Warto zauważyć, że interesująca nas osoba — Henryk von Ziegenberg 
— wystąpiła tu po raz wtóry w towarzystwie rycerzy, z którymi widzieliśmy ją pięć 
miesięcy wcześniej w Kwidzynie.

W okresie następnych piętnastu lat źródła pruskie milczą o Henryku. Pojawił się on 
ponownie dopiero 11 czerwca 1314 r. w Chełmży na dokumencie Piotra z Nowego, 
w którym ten sprzedał Helmhardowi, Henrykowi i Zygfrydowi za 250 grzywien wsie 
Strzepcz i Kluczewo w późniejszym obwodzie mirachowskim oraz regulował kwestię 
ich służb na rzecz Zakonu krzyżackiego. Akt ów poświadczyli: prepozyt katedralny 
chełmżyński brat Herman75, kanonik tegoż kościoła brat Maciej76 oraz rycerze: Bertold 
z Ostaszewa (de Ostaschow), Henryk von Ziegenberg (de Cigeńberk), Fryczko von 
Sommerfeld (de Summerveld) oraz Konrad von Azmannsdorf (de AczmannesdorJ) 
i Henryk z Pienia (de Pen)77.

Wymienieni jako pierwsi prepozyt kościoła katedralnego w Chełmży brat Herman 
i kanonik tegoż kościoła Maciej, byli — podobnie jak cała kapituła diecezji chełmiń
skiej — członkami Zakonu krzyżackiego. M. G r z e g o r z  zauważył, że przy spisywaniu 
aktu sprzedaży zabrakło aprobaty wielkiego mistrza, zaś w testacji dokumentu nie 
spotykamy żadnych dostojników zakonnych78. O ile dość trudno wyjaśnić te fakty, 
o tyle łatwo da się wyjaśnić, dlaczego nie wystąpił tu sam biskup chełmiński, tylko 
jego kanonicy. Mianowicie w latach 1311-1319 miał miejsce wakat na stolicy biskup
stwa chełmińskiego79.

Bertold z Ostaszewa, który pojawia się na dokumencie jako pierwszy z rycerzy 
chełmińskich, był synem80 nieżyjącego już wówczas81 rycerza Arnolda von Waldau, 
z którym dwukrotnie w r. 1289 wystąpił Henryk von Ziegenberg. Pojawienie się 
Bertolda u boku Henryka, dokładniej zaś — przed nim, świadczy o wielopokoleniowym 
charakterze związków łączących obie rodziny82. Bertold był też powiązany z występu

74 Ibidem.
75 Występował w latach 1291-1315 jako kanonik diecezji chełmińskiej, od 1303 r. kustosz, wiatach 
1313-1325 prepozyt katedralny chełmżyński. Dnia 2 października 1313 r. kapelan papieski Franciszek 
Moliano zdjął zeń klątwę ciążącą na nim z powodu nieuiszczenia pewnych opłat. Kilka lat później byl 
subkolektorem świętopietrza; w 1323 r. wraz z kilkoma biskupami i prałatami wezwał Estonię i Inflanty do 
zerwania pokoju z Litwą; A. M a ń k o w s k i ,  op. cit., RTNT. r. 33, 1926, s. 60.
76 Występował na dokumentach kapituły w latach 1303-1315; A. M a ń k o w s k i ,  op. cit., RTNT, r. 34, 
1927, s. 299.
77 Pr. UB II, nr 117; dokument bez miejsca wystawienia. Należy zgodzić się z Błażejem Ś l i w i ń s k i m ,  
Pierwsi odbiorcy nadań krzyżackich na Pomorzu Gdańskim w latach 1310-1311, [w:] Balticum. Studia 
z dziejów polityki, gospodarki i kultury X1I-XV1I wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, pod red. Z. H. N ow aka ,  Toruń 1992, s. 343, przyp. 8, że o miejscu wystawienia 
niniejszego dokumentu stanowią osoby świadków, kanoników diecezji chełmińskiej. Jednakże miejscem 
tym nie mogło być Chełmno, tylko Chełmża, bowiem tam od 1251 r. rezydowała kapituła diecezjalna 
chełmińska.
78 M. G r z e g o r z ,  Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu krzyżackiego w latach 1308-1466, Bydgoszcz 
1997, s. 89.
79 A. L i e d tk e ,  op. cit., s. 28.
80 Bertold dziedziczył po Arnoldzie jego dobra w ziemi chełmińskiej: Ostaszewo, Święte k. Łasina, Wałdówko 
(nazwa XV-wieezna) i Czarnowo; por. B. Ś l i w i ń s k i ,  Pogranicze kujawsko-pomorskie w XH-XI1I wieku. 
Z  dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296, BTN, Prace Wydziału Humanistycznego, Seria 
C, nr 12. Warszawa-Poznań 1992, s. 45; J. P a k u l s k i ,  op. cit., s. 136, p. 40; SZChełm., s. 25, 92, 131, 142; 
jeśli idzie o Bertolda, por. też F. P rove,  Die älteste Zinsregistern der Altstadt Thorn, MCV, H. 39, 1931, s. 167.
81 B. Śliwiński określił czas zgonu Arnolda von Waldau na okres przed końcem 1298 r.; por. idem, Pogranicze, 
s. 45.
82 B. Ś l iw iń s k i ,  Pierwsi odbiorcy, s. 342, zidentyfikował miejscowość Ostaschow, z której pisa! się 
Bertold, jako Ostaszewko, położone 10,5 km na północ od Torunia, wydaje się jednak, że chodzi tu 
o pobliskie Ostaszewo. Ostaszewko, źródłowo Parvum Osteszaw, kupione w r. 1282 przez Arnolda von 
Waldau, jeszcze w tym samym roku zostało przezeń odstąpione niejakiemu Vigelonowi, zaś przez tego 
ostatniego klasztorowi w Chełmnie; por. SZChełm., s. 91 n.
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jącym tu również rycerzem Henrykiem z Pienia. Kilka lat wcześniej, 4 października 
1310 r. w Toruniu, poświadczył bowiem nadanie pięciu wsi w ziemi świeckiej, uczy
nione dla Henryka przez wielkiego komtura Henryka von Plotzke83.

Błażej Ś l i w i ń s k i  spostrzegł, że spora grupa rycerstwa pomorskiego odniosła 
się przychylnie do Zakonu krzyżackiego, tak w okresie orężnych walk o Pomorze, jak 
i w pierwszych latach krzyżackiego panowania. Grupę ową zidentyfikował i wyodręb
nił on, definiując ją jako: „zbiór jednostek najwcześniej wyróżnionych przez Zakon 
nadaniami nowych majątków ziemskich lub potwierdzeniami posiadanych już dóbr, 
wraz z otoczeniem, w którym się obracały”84. Do osób szczególnie hołubionych przez 
Zakon na pierwszym miejscu zaliczył historyk Henryka z Pienia, odbiorcę nadania 
z 1310 r. Przodkowie Henryka wywodzili się z ziemi chełmińskiej85, a więc z terenu 
państwa zakonnego, jednak na Pomorze przybyli najpóźniej na przełomie XIII/XIV w.

W latach 1314, 1315 i 1319 Henryk występował u boku Piotra z Nowego, zaś po raz 
ostatni pojawił się w Toruniu 15 września 1336 r. w przywileju związanym pośrednio 
z rodziną Swięców, dotyczącym bowiem ich dawnej siedziby w Nowem. Wiadomo też, że 
Henryk z Pienia związany był z osobą sędziego świeckiego Janusza, który w roku 1309 
walczył w szeregach wojsk krzyżackich pod Świeciem, co zważywszy na wielkość i czas 
nadania dla Henryka przez wielkiego komtura Henryka von Plotzke (1310 r.), skłania 
do przypuszczeń, że i on służył pod Świeciem u boku Janusza86.

Do osób wyróżnionych przez Zakon nadaniami ziemskimi niedługo po zbrojnym 
opanowaniu Pomorza Gdańskiego B. Śliwiński zaliczył również rycerza Gotszalka 
z Jani, który 2 czerwca 1311 r., również z nadania Henryka von Plotzke, otrzymał wieś 
Wielką Turzę w parafii Godziszewo pod Tczewem. Z Gotszalkiem związany był rycerz 
Mateusz z Opalenia, nazwany przezeń przyjacielem (1305 r.), zagorzały stronnik Świę- 
ców, występujący u ich boku bezpośrednio po układzie lędowskim oraz w trakcie 
najazdu Askańczyków na Pomorze. W kręgu tym obracał się również rycerz Dziwan 
(Żywan) z Kopytkowa, pochodzący z rodziny emigrantów pruskich, żyjącej na Pomorzu 
od roku 1290, kiedy to wraz z bratem Przybysławem otrzymał od księcia Mściwoja II 
wieś Kopytkowo, leżącą opodal Jani w parafii Lalkowy. Warto może dodać, że w póź
niejszym okresie, w XIV w., miejscowość ta znalazła się w rękach rodziny von Ziegen
berg87. Ów Dziwan był stronnikiem rodziny Święców — tuż po układzie lędowskim 
wystąpił u boku Piotra z Nowego i Mateusza z Opalenia88.

Krzyżackim stronnikiem był również Pomorzanin Wacław ze Świerkocina, odbierający 
3 czerwca 1311 r. w Rajkowach z rąk Henryka von Plotzke potwierdzenie praw do 
swoich dóbr. Śliwiński uznał ów akt za nagrodę, ponieważ w owym czasie Zakon żądał 
od niektórych przynajmniej rycerzy pomorskich dokumentowego potwierdzenia praw 
do posiadanych włości. Majątek Świerkocin (obecnie Luchowo) leżał w parafii Pieniąż- 
kowo i sąsiadował z dobrami Gotszalka z Jani — źródła pozwalają ustalić, że obu 
rycerzy łączyły bliskie związki ze sobą oraz ze wspomnianym już Mateuszem z Opale

83 B. Ś l i w i ń s k i ,  Pierwsi odbiorcy, s. 342.
84 Ibidem, s. 341.
85 w  chwili obecnej nie potrafimy określić, czy byli tam przybyszami, czy też wywodzili się z ludności 
autochtonicznej.
86 B. Ś l i w i ń s k i ,  Pierwsi odbiorcy, s. 342-344.
87 Trudno ustalić moment usadowienia się rodziny w tej wsi, nastąpiło to jednak najpewniej dopiero po 
21 stycznia 1324 r., bowiem tego dnia w Gniewie mistrz krajowy pruski Fiydeiyk von Wildenberg potwierdzi! 
Jaśkowi synowi Przybysława nadanie Kopytkowa, uczynione na jego rzecz oraz jego brata Dziwana przez 
księcia Mściwoja II w dniu 26 marca 1290 r. w Gdańsku; por. Pr. UB II, nr 447 (potwierdzenie z 1324 r.); 
Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt.: PUB), bearb. v. M. P e r l b a c h ,  Danzig 1882, nr 463 (przywilej 
z 1290 r.). Kopytkowo było w posiadaniu rodziny do 13 czerwca 1434 r., kiedy to sprzedał je Lanczko, 
piszący się z tej wsi i pieczętujący się pieczęcią niejakiego Bartusza (najpewniej ojca), przedstawiającą herb 
Ziegenbergów — Chomąto; por. B. E nge l ,  op. cit., s. 5, tabi. IV, nr 258 oraz R. W egner ,  E in Pommersches 
Herzogthum und eine Deutsche Ordens-Komthurei. Culturgeschichte des Schwetzer Kreises, Bd. 1, Posen 
1872, s. 411 i U. K ę s i k o w a ,  Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -ov  , GTN, Wydział 
I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria: Pomorskie Monografie Toponomastyczne, nr 2, Gdańsk 
1976, s. 78.
88 B. Ś l i w i ń s k i ,  Pierwsi odbiorcy, s. 345.
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nia. Zbliżenie rodzin ze Świerkocina i z Jani do Zakonu krzyżackiego zaowocowało tym, 
że niektórzy z ich przedstawicieli wstąpili w jego szeregi89.

Widzimy więc, że Henryk z Pienia, poświadczający 11 czerwca 1314 r. transakcję 
Piotra Święcy, to członek jego niegdysiejszego stronnictwa i jedna z pierwszych osób, 
które czynnie wsparły krzyżackie panowanie na Pomorzu. Dwukrotnie występujący 
u boku Henryka Bertold z Ostaszewa, to syn Arnolda von Waldau, rycerza bardzo 
blisko powiązanego z Zakonem krzyżackim. Niewiele wiadomo o samym Bertoldzie, 
zważywszy jednak na osobiste związki z Henrykiem z Pienia, pozycję ojca Bertolda oraz 
wystąpienie na pierwszym miejscu na omawianym dokumencie, sądzić można, że i on 
miał swój udział w podboju Pomorza w latach 1308/09.

Rycerze chełmińscy występujący tuż po Henryku von Ziegenbergu — Fryczko von 
Sommerfeld oraz następny w kolejności Konrad von Azmannsdorf, to bez wątpienia 
przybysze z Rzeszy, służący w Prusach u boku Zakonu krzyżackiego. Pierwszy pocho
dził z rodziny piszącej się najpewniej ze wsi o tej samej nazwie, leżącej koło Lipska lub 
z miasta Sommerfeld na Dolnych Łużycach. Herbord, protoplasta gałęzi rodziny 
osiadłej w Prusach krzyżackich, zawędrował w połowie XIII w. na Pomorze Gdańskie 
i był związany z miśnieńsko-turyngską rodziną von Forst90. Konrad von Azmannsdorf 
pochodził z miejscowości tej nazwy, leżącej w Turyngii na wschód od Weimaru91.

Dnia 10 marca 1320 r. mistrz krajowy pruski Fryderyk von Wildenberg wystawił 
w Chełmży92 dokument dla tamtejszego prepozyta Jana, w którym z upoważnienia 
kapituły katedralnej udzielił mu pełnomocnictwa do apelacji w Stolicy Apostolskiej 
przeciwko poborowi świętopietrza w ziemi chełmińskiej. Była to odpowiedź Zakonu na 
próby wywierania nań nacisku dyplomatycznego w kurii papieskiej w Awinionie czy
nione przez Polaków już od r. 1314 za pośrednictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Borzysława i jego następcy Janisława. Miały one na celu umożliwienie rewindykacji 
Pomorza Gdańskiego, która była wówczas niemożliwa do osiągnięcia na drodze kon
frontacji zbrojnej z powodu niestabilnej sytuacji wewnętrznej państwa polskiego93. 
Wspomniany dokument poświadczyli: komturowie — toruński Luter von Sparrenberg 
(Ludher)94, bierzgłowski Gozwin95, grudziądzki Zyghard von Schwarzburg96 i radzyński 
Herman97 oraz rycerze pasowani: Fryczko von Sommerfeld (de Sumerveit), Henryk von 
Ziegenberg (de Cyginberc) i Piotr von Häslicht (de Heselech)98. Ten ostatni, podobnie

89 Ibidem, s. 346 n. Podsumowując rezultaty swoich badań gdański historyk stwierdził, że trzej rycerze 
pomorscy (Henryk z Pienia, Gotszalk z Jani i Wacław ze Świerkocina) obdarowani przez krzyżaków nagrodami 
za swoją postawę polityczną w latach 1308-1309, we wcześniejszym okresie znajdowali się w orbicie 
wpływów rodziny Święeów. Przyj ął też, że w skład tej grupy wchodzili również dziedzice Kopytkowa i Opalenia, 
zaś jej pełne rozpoznanie personalne odłożył na później; ibidem, s. 348-350.
90 T. Ju rek ,  op. eit., s. 288.
91 Ibidem, s. 194.
92 Ustalenie miejsca wystawienia dokumentu na podobnych zasadach i z identycznym zastrzeżeniem, jak 
w przyp. 77.
93 M. B i skup ,  G. La b u d a ,  Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-społeczeństwo-pań- 
stwo-ideologia. Gdańsk 1988, s. 344; H. C h ł o p o c k a ,  Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. 
Studium źródłoznawcze. PTPN, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 23, z. 1, 
Poznań 1967, s. 25; J. B i e n ia k ,  Gerward z Ostrowa herbu Laska (około 1260-1323). biskup kujawski [w:j 
Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne. GTN, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycz
nych. Seria Popularnonaukowa „Pomorze Gdańskie”, nr 13, Gdańsk 1981, s. 50; S. Ku jo t ,  Dzieje Prus 
Królewskich. Cz. II: Pomorze i ziemia chełmińska 1309-1380. RTNT, r. 29-31 (1924), s. 53 n.; K. B rusk i ,  
Jordan (przed 1313-1362). opatpelpliński SBPN, t. 2, 1994. s. 321 n.; A. L i e d tk e ,  op. cit., s. 32, 34.
94 W dokumencie wystąpił bez nazwiska. Pełnił tę funkcję w okresie od 1319 do 2 lutego 1326 r.; J. Voig t ,  
Namen-Codex, s. 56; G. A. v o n  M ü l v e r s t e d t ,  Die Beamten, ZHVM, H. 9, 1883, s. 88.
95 J. Vo ig t ,  Namen-Codex, s. 21; G. A. v o n  M ü l v e r s t e d t  uważał, że jego chrzestne imię świadczy 
o pochodzeniu dolnosaskim lub nadreńskim: idem. Die Beamten, ZHVM, H. 8, 1883, s. 19, p. 4.
96 Po raz pierwszy pełnił tę funkcję w okresie od 8 czerwca 1313 do 1329 r.; G. A. vo n  M ü l v e r s t e d t ,  
Die Beamten, ZHVM, H. 8, 1883, s. 29.
97 Pełnił tę funkcję od grudnia 1312 do 15 sierpnia 1321 r.; J. Vo igt ,  Namen-Codex, s. 47; G. A. v on  
M ü l v e r s t e d t ,  Die Beamten. ZHVM, H. 8, 1883, s. 40.
98 UBC I, nr 185; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198-1525 (dalej cyt.: 
Regesta), bearb. v. E. J o a c h im ,  hrsg. v. W. H u b a t s c h ,  P. II, Göttingen 1973, nr 491 (tu błędnie: Kulm 
— Chełmno, zamiast Culmsee — Chełmża); S. K u j ot, op. cit., s. 54.
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jak występujący tu po raz drugi w towarzystwie Henryka von Ziegenberga Fryczko von 
Sommerfeld, był przybyszem z Rzeszy (być może już w drugim pokoleniu). W źródłach 
pruskich występował w latach 1311-1343 i od niego wzięła swoje miano wieś pod 
Toruniem, nosząca obecnie spolonizowaną nazwę Leszcz".

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań na temat Henryka von Ziegenberg, a zwłasz
cza niedostatecznie dotąd wyjaśnionej kwestii pochodzenia jego rodziny, dokonać 
należy krótkiego podsumowania.

Okres uchwytnej źródłowo działalności publicznej naszego bohatera, wyznaczony 
przez datę pierwszej i ostatniej wzmianki dokumentowej, wyniósł trzydzieści jeden lat 
i przypadł na czas między 11 kwietnia 1289 r. a 19 lutego 1320 r. Znamy ogółem pięć 
dokumentów (pruskich), w których wystąpił Henryk, z czego większość, bo aż trzy, 
pochodzą z pierwszego roku jego działalności publicznej, kiedy to wystąpił od razu jako 
osoba dorosła i kondycji rycerskiej, o czym świadczą określenia miles i dominus, 
przydawane mu przez źródła99 100.

Datę jego następnego wystąpienia publicznego dzieli spora, bo piętnastoletnia, luka 
źródłowa (1289-1314), przypadająca na okres wielu doniosłych wydarzeń dla państwa 
Zakonu krzyżackiego w Prusach, z których najistotniejsze to opanowanie Pomorza 
Gdańskiego i ugruntowanie tam władzy Zakonu oraz przeniesienie siedziby wielkiego 
mistrza z Wenecji do Malborka. Henryk pojawił się wówczas w Chełmży w otoczeniu 
osób związanych z dawnym probrandenburskim stronnictwem Święców, które orężnie 
wsparły podbój Pomorza Gdańskiego przez Zakon, a następnie stanowiły szereg jego 
wiernych zwolenników, ostoję nowej władzy.

Ostatnie wystąpienie protoplasty prusko-pomorskiej rodziny von Ziegenberg przy
padło na rok 1320, kiedy to po raz drugi widzimy go jako reprezentanta prozakonnego 
rycerstwa, protestującego wraz z całą kapitułą diecezji chełmińskiej przeciwko pobo
rowi świętopietrza w tej ziemi i na Pomorzu Gdańskim. Pierwsze wystąpienie w tym 
charakterze przypadło na 6 grudnia 1289 r., gdy w Toruniu, jako przedstawiciel strony 
krzyżackiej, poświadczył ugodę w sprawie jurysdykcji diecezjalnej pomiędzy biskupem 
płockim Tomaszem a chełmińskim, krzyżakiem Wernerem.

Sądzić można, że Henryk zmarł niedługo po roku 1320, będąc człowiekiem doj
rzałym.

*

Wśród dóbr posiadanych przez Henryka von Ziegenberg na pierwszym miejscu 
wymienić należy alodium graniczące z Kończewicami, identyfikowane przez Carla 
Petera W o e l k y e g o  z Warszewicami, położonymi 4,5 kilometra na południowy za
chód od Chełmży101.

Henryka łączyły dobre związki z kapitułą diecezji chełmińskiej, rezydującą 
w Chełmży, ponieważ wyraził on zgodę na przekazanie na jej rzecz dziesięcin ze 
swojego majątku102. Więzi z tą korporacją uwidaczniają się jeszcze bardziej, jeśli wziąć

99 T. Ju rek ,  op. cit., s. 319; do przywołanej tam literatury należy jeszcze dodać artykuł G. A. vo n  
M ü l v e r s t e d t  a. Zur mittelalterlichen, przynoszący na s. 22-24 informacje o pruskich członkach tej rodzi
ny; SZChelm., s. 64; K. G ó rsk i ,  Polacy i Niemcy, s. 273. W związku ze stanowiskiem zajętym przez 
chełmińską (chełmżyńską) kapitułę katedralną, poparte dodatkowo przez wierne Zakonowi rycerstwo, cała 
diecezja została obłożona interdyktem przez kolektorów papieskich, który z krótkimi przerwami ciążył na 
niej prawie przez dziesięć lat. Spór o świętopietrze toczył się jeszcze za następcy Mikołaja, biskupa Ottona 
(1323-1349) i zakończony został w roku 1333 ustępstwem Zakonu krzyżackiego, z drugiej zaś strony 
— odwołaniem interdyktu papieskiego i przywróceniem normalnego życia kościelnego w diecezji, por. 
A. L i e d tk e ,  op. cit., s. 34.
100 Por. A. B o gu ck i ,  Tytuł rycerskijako kryterium identyfikacji osób w średniowieczu, [w;] Personae, 
s. 66-73.
101 UBC I, nr 118.
102 Dziesięcina z roli (decimapraedialis) należała do najważniejszych dochodów wyższego i niższego kleru. 
Musiały ją opłacać wszystkie majątki, tak świeckie, jak i kościelne, zaś przywilej jej poboru należał do 
biskupów. Niekiedy biskupi odstępowali od swych prerogatyw darowując komuś należne im dziesięciny 
z niektórych majątków i wówczas tracili do nich prawo, por. S. К u j o t, O majątkach biskupich na Pomorzu, 
RTNT, r. 2, 1890, s. 6.
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pod uwagę, że cztery na pięć dokumentów, w których wystąpił Henryk, łączą się z nią 
bezpośrednio, już to z racji sporów toczonych przez diecezję z biskupami polskimi (lata 
1289, 1320)103, już to z racji wystąpienia u boku kanoników chełmińskich — prepo
zyta chełmżyńskiego brata Hermana i kanonika tamtejszego kościoła, brata Macieja104 
w r. 1314, a więc w okresie wakatu na stolicy biskupiej diecezji chełmińskiej. Zwa
żywszy na fakt, że dokument potwierdzający nadanie Tymawy dla rycerza Tilona 
Ganshorna, wystawiony 6 lipca 1289 r. w Kwidzynie, sporządzony został w kancelarii 
tamtejszego biskupa Henryka i udzielony za zgodą całej kapituły katedralnej, także tu 
wskazać można na pośrednie związki z kapitułą chełmińską. Po pierwsze, reforma 
ustrojowa kapituły pomezańskiej, polegająca na jej inkorporacji do Zakonu krzyżac
kiego, przeprowadzona została na wzór chełmiński105, z czego wynika, że obie korpo
racje łączyły ścisłe związki personalne, po wtóre zaś, występujący w Kwidzynie wspól
nie z Henrykiem von Ziegenberg tamtejszy prepozyt katedralny, pojawił się obok niego 
pięć miesięcy później w Toruniu, a więc na obszarze diecezji chełmińskiej, poświad
czając z ramienia swojej kapituły ugodę biskupów Wernera i Tomasza106. W związku 
z tym można stwierdzić, że wszystkie wystąpienia źródłowe Henryka w mniej lub 
bardziej bezpośredni sposób związane są z krzyżacką kapitułą diecezjalną chełmiń
ską, rezydującą w pobliżu posiadanego przezeń alodium.

J. Vo ig t ,  któremu znany był dokument z r. 1320 dotyczący protestu przeciw 
poborowi świętopietrza w ziemi chełmińskiej, na którym wystąpił Henryk von Ziegen
berg, uznał, że zamieszkiwał on w pobliżu Torunia107. Wysoki stopień ogólności tego 
stwierdzenia nie pozwala na dokonanie krytyki, warto jednak zauważyć, że nie stoi ono 
w sprzeczności z informacją o alodium posiadanym przez rycerza w Warszewicach.

Więcej problemów przysparzają wiadomości przynoszone przez literaturę o tym, 
jakoby Henryk posiadał Cymbark (w lekcji niemieckiej Czegenberg/Cegenberg/Zie- 
genberg), miejscowość położoną 2 kilometry na północny zachód od Wąbrzeźna nad 
Jeziorem Zamkowym108 lub uznające ją za pierwszą posiadłość rodziny w ziemi 
chełmińskiej, siedzibę rodową. Jako pierwszy pogląd ten głosił W. Kętrzyński w swoich 
pracach o narodowości i o ludności polskiej Prus krzyżackich109. Podzielali go również: 
Franz S c h u l t z ,  badający dzieje miasta i powiatu chełmińskiego110; autor właściwego 
hasła w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich111; 
G. A. von Mülverstedt112, Adam B o n i e c k i ,  opierający się na informacjach przekaza
nych przez Kętrzyńskiego113, Benno H ey  m, autor monografii powiatu wąbrzeskiego114 
oraz M. Biskup115, a za nim J. P a k u l s k i 116. Nie wszyscy z wyliczonych tu autorów 
wyrazili swoje zdanie expressis verbis, ale o podzielaniu przez nich tego poglądu 
świadczy tłumaczenie na język polski nazwiska Henryka von Ziegenberg i podawanie 
lokalizacji geograficznej (z Cymbarka k. Wąbrzeźna)117.

lud UBC I, nr 121 1 185.
104 Pr. UB II, nr 117.
105 Historia Pomorza, t. 1/1, s. 478.
los UBC I, nr 121.
107 J. Vo ig t ,  Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft in Preußen, Königsberg 1823, s. 51, przypis.
108 SZChełm., s. 24 n.
109 W. K ę t r z y ń s k i ,  O narodowości, s. 169, p. 50, 189 n.; Idem, O ludności polskiej, s. 123, p. 2.
110 F. S c h u l t z ,  Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm, Bd. I, Danzig 1876, s. 195.
111 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej cyt.: SGKP), pod red. 
F. S u l l m i e r s k i e g o ,  B. C h l e b o w s k i e g o ,  W. W a l e w s k i e g o ,  t. 1, Warszawa 1880, s. 723.
112 G. A. von M ü l v e r s t e d t ,  Der Abgestorbene Adel Provinz Preussen, Nürnberg 1884, s. 113; Idem, Zur 
mittelalterlichen, s. 47 n.
113 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski, cz. I, t. 3, Warszawa 1899, s. 240.
114 В. Heym,  Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Brlesen Westpr. 1902, s. 230.
115 M. B i s ku p ,  Jan Cegenberg współtwórca, cz. I, s. 77 n.; Idem, Jan Cegenberg (około 1390-1450), 
chorąży chełmiński i współtwórca Związku Pruskiego, [w:] Ludzie pomorskiego średniowiecza, s. 27; idem, 
Cegenberg (Czegenberg, Ziegenberg) Jan h. Chomąto (ok, 1390-1456), chorąży chełmiński, współtwórca 
Związku Pruskiego, SBPN, t. 1, 1992, s. 191 n.
116 J. P a k u l s k i ,  op. cit., s. 135.
117 Tak na przykład J. P a k u l s k i ;  jak wyżej.
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Interpretując informacje podane przez J. Vogta W. Kętrzyński uznał, że rodzina von 
Ziegenberg, która w późniejszych wiekach używała polskich nazwisk urobionych od 
pomorskich i chełmińskich nazw miejscowych, a swoje pierwotne nazwisko zachowała 
w formie przydomka118, wywodziła się z ziemi chełmińskiej i brała nazwisko od zam
ku Ziegenberg, w polskiej pisowni Cymbark, jakoby istniejącego niegdyś na terenie 
dzisiejszej wsi tej nazwy119.

F. Schultz sądził, że Cymbark jest owym alodium Henryka von Ziegenberg, które 
w 1289 r. zostało wymienione jako graniczące z Warszewicami120. Pogląd ten opiera 
się na błędnej interpretacji treści dokumentu biskupa Wernera dla kapituły diecezji 
chełmińskiej w Chełmży z dnia 11 kwietnia 1289 r., który głosił: ...que loco decima dań 
solent de villa Cunzcendorf et de allodio domini Henrici, militis dicti de Cegińberg, quod 
adiacet ipsi ville...121. Druga część przytoczonego zwrotu: ...quod adiacet ipsi ville... 
odnosi się do słów ...de villa Cunzcendorf et de allodio..., a nie do rycerza Henryka. 
Nazwa Cegińberg jest natomiast jego określeniem osobowym (dicti de Cegińberg), nie 
dotyczy więc późniejszego Cymbarka. Argumentem rozstrzygającym na korzyść naszej 
interpretacji jest fakt, że wsie Kończewice i Cymbark leżą w dużej odległości od siebie 
i ze sobą nie graniczą122. Błędny pogląd F. Schultza został powtórzony w Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego...123.

Poza źle zinterpretowanym dokumentem z 11 kwietnia 1289 r. nie ma ani jednego 
źródła, które potwierdzałoby posiadanie Cymbarka przez Ziegenbergów już w XIII w. 
Uważamy, że wspomniana rodzina weszła w posiadanie tej wsi dopiero w następnym 
stuleciu.

Dnia 3 maja 1347 r. wielki mistrz Hemyk Dusemer wystawił w Brodnicy przywilej, 
w którym nadał na prawie chełmińskim Jeskowi von Ziegenberg (Jesconi Cyginberg) 
16 łanów, pomniejszone o 7,5 morgów w dziedziczne i wieczne posiadanie. W zamian 
za to sam zainteresowany (oraz jego sukcesorzy) zobowiązany został do płacenia 
jednego talentu i jednego denara czynszu rekognicyjnego oraz dawania grzywny 
i czternastu szkojców na dzień św. Marcina biskupa (11 listopada) do domu zakonnego 
w Golubiu. Prócz tego obdarowany miał zwyczajowo pełnić dwie służby w pancerzu na 
terenie ziemi chełmińskiej124.

Jesko von Ziegenberg prawdopodobnie był synem Henryka125. Przywilej nie określił, 
gdzie znajdowała się nadana mu ziemia. Wydawcy pruskiego kodeksu dyplomatycz
nego uznali, że owe 16 łanów leżało na obszarze późniejszej wsi Cymbark pod 
Wąbrzeźnem w wójtostwie lipienieckim126. Pogląd ten podzielał R. Wenskus, zajmujący 
się Ziegenbergami na marginesie swoich badań nad rodzinami pruskimi na Pomorzu 
Gdańskim w średniowieczu127. Stanowisko to uważamy za wiaiygodne. Na jego ko

118 E. Breza ,  Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”. 
Rozprawy i Monografie, nr 64, Gdańsk 1986, s. 233 n.
119 J. Vo ig t ,  Geschichte der Eidechsen-Gesellschqft in Preußen, Königsberg 1823, s. 51, przyp.; W. K ę t 
r z y ń s k i ,  O narodowości, s. 169, p. 50, 189 n.; idem, O ludności, s. 123, przyp. 2.
120 F. S c h u l t z ,  op. cit., s. 195.
121 UBC I, nr 118.
122 Kończewice położone są 3,5 kilometra na południowy zachód od Chełmży, zaś Cymbark 2 kilometry na 
północny zachód od Wąbrzeźna. W  linii prostej obie miejscowości dzieli odległość około 27 kilometrów, 
trudno więc je uznać za graniczące ze sobą; por. SZChełm., s. 24 n., 57 n.
123 SGKP, t. 1, 1880, s. 723. Tu dodatkowo błędna interpretacja o darowaniu kapitule diecezji chełmińskiej 
wsi, a nie dziesięcin ze wsi.
124 Pr. UB IV, nr 168.
125 W. Kętrzyński, a następnie M. Biskup, uważali, że Jesko von Ziegenberg (Jesco Cegińberg) był synem 
Augustyna (I), któiy w 1338 r. dokonał zamiany z Zakonem kr2yżackim, por. W. K ę t r z y ń s k i ,  O narodo
wości, s. 169, p. 50; idem, O ludności, s. 123; M. B i s k u p ,  Jan Cegenberg współtwórca, cz. I, s. 79. Pogląd 
ten opierał się na założeniu, że Augustyn (I) był protoplastą Ziegenbergów na Pomorzu Gdańskim, dając 
początek rodzinom z Lunau (von der Launaw) i z Ulków (von Wolkow). R. Wenskus stwierdził natomiast, że 
Jesko był raczej bratem, niż synem Augustyna. Przychylam się do jego poglądu, natomiast nie przekonuje 
mnie dokonana przezeń identyfikacja Jeska von Ziegenberg z Jeskiem ze Stanisławia, por. R. W ens ku s .  
op. cit., s. 421, 415 n.
128 Pr. UB IV, nr 168, komentarze.
127 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 415.
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rzyść świadczy fakt, że gdy przedstawiciel rodziny w 1438 r. sprzedał Cymbark na rzecz 
biskupstwa diecezji chełmińskiej i kapituły katedralnej w Chełmży, powierzchnia 
majątku wynosiła 16 łanów128, a więc tyle samo, ile otrzymał ponad dziewięćdziesiąt 
lat wcześniej Jesko von Ziegenberg.

Z powyższego wypływa następująca konkluzja: nie da się obronić twierdzenia, że 
Cymbark pod Wąbrzeźnem należał do rycerza Henryka von Ziegenberg. Wieś ta weszła 
dopiero w posiadanie jego potomków w 1347 r., a więc w 58 lat od daty jego pierwszego 
wystąpienia (1289 r.) oraz w 27 lat od czasu ostatniej o nim wzmianki (1320 r.). Z tego 
zaś wynika, że pogląd W. Kętrzyńskiego oraz G. A. von Mülverstedta129 głoszący, iż 
Ziegenbergowie biorą swoje nazwisko od miejscowości Cymbark, jest pozbawiony 
podstaw źródłowych. Upada więc teza o autochtonicznym pochodzeniu rodziny, które 
dla jednego historyka oznaczało pochodzenie polskie, zaś dla drugiego pruskie.

M. Biskup uznał, że rodzina von Ziegenberg pojawiła się na Pomorzu Gdańskim 
w osobie Augustyna, widocznego tam w r. 1338130. Poglądu tego nie da się utrzymać, 
ponieważ już w roku 1323 wystąpił w źródłach pomorskich rycerz pasowany Michał 
z Ulków, późniejszy sędzia ziemski tczewski131.

Niestety, nie dochowała się do naszych czasów pieczęć Michała, wiadomo jednak, 
że jego potomkowie używali herbu Chomąto, podobnie jak współcześni im Ziegenber
gowie132 i byli przez nich uważani za członków najbliższej rodziny133. Wziąwszy pod 
uwagę te fakty, w powiązaniu z kryterium chronologicznym, możemy uznać Michała, 
pojawiającego się w r. 1323, za reprezentanta następnego pokolenia, a więc syna 
Henryka von Ziegenberg, który występował w latach 1289-1320. Z dużym prawdopo
dobieństwem możemy przyjąć, że Michał zarzucił nazwisko rodzinne na rzecz pisania 
się z posiadanej wsi, ponieważ w ten sposób postępowały osoby, o których wiemy 
dowodnie, że wcześniej używały nazwiska von Ziegenberg134.

Synem Henryka był też najpewniej Augustyn von Ziegenberg, który w 1338 r. 
zamienił z Zakonem swoją wieś Zajączkowo pod Tczewem na pobliskie Lunau (dziś 
Suchostrzygi, dzielnica Tczewa)135. Tak uważał M. Biskup i jest to stanowisko uzasad

UBC I, nr 565 i 568.
129 W. K ę t r z y ń s k i ,  O narodowości, s. 169, p. 50, 189 n.; idem, O ludności, s. 123, przyp. 2; G. A. von  
M ü l v e r s t e d t ,  Der Abgestorbene, s. 113; idem, Zur mittelalterlichen, s. 47 n.
130 M. B i skup ,  Jan Cegenberg współtwórca, cz. I, s. 79 i przyp 36.
131 K. K a s i s k e ,  op. eit., s. 172 (pod r. 1352); Pr. UB V, nr 86.
132 B. Enge l ,  op. cit., s. 23 n., tabi. IV, nr 261.
133 Pamiętnik, s. 22; rodzina z Ulków pod Tczewem (w średniowiecznej niemieckiej pisowni nazwiska: von 
Wolkow, von Wulkow i podobnie) w parafii Kłodawa, pisząca się później również Wulkowski, wygasła 
wXVI w.; por. G. A. vo n  M ü l v e r s t e d t ,  Zur mittelalterlichen, s. 47.
134 Na przykład Mikołaj z Buchwałdu (występował w latach 1400-1446), tylko raz pojawił się w źródłach 
jednocześnie ze swoim nazwiskiem rodzinnym i określeniem odmiejscowym: Niclos Czegenberg von Bu- 
chwalde ritter (15 maja 1432 r.) — Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen 
Ordens, hrsg. v. M. To  epp  en, Bd. I, Leipzig 1874 (dalej cyt.: AST I), nr 426, pisząc się później konsekwen
tnie tylko z posiadanego majątku.
135 Pamiętnik, s. 18. Informacje podane przez Macieja Czygenberk-Orłowskiego są przekazem późnym 
(1. 1602-1604), ale zasługującym na wiarę, ponieważ opierają się na relacjach osób starszych o pokolenie 
(por. zwroty: „Nieboszczyk p. Cema [...] powiedział też między inszemi; jakom z mowy p. ojca wyrozumiał” ; 
ibidem, s. 22), przede wszystkim zaś, na rzetelnie zbieranych wypisach z ksiąg sądowych („com je wypisał 
i authentice mogę to o nich pokazać”; ibidem) oraz oryginałach lub kopiach dokumentów będących 
w posiadaniu rodziny („bo i tak jest napisany w przywileju; co go wspomina przywilej, co jest na Tymawę 
[...] i tak napisano z niemieckiego na polskie przekładając”; ibidem). Niekiedy autor pamiętnika wskazywał 
czytelnikowi, gdzie powinien szukać informacji („i trzeba w księgach w Hollandzie” [tj. Pasłęku — przyp. 
nasz] „tamtego powiatu patreć [sic!] i w metryce też”; ibidem) lub wskazywał na niemożność ich uzyskania 
z przyczyn obiektywnych („jako mi też pan ojciec powiedział, że pisma były o tym Wojciesze w tczewskich 
księgach starych i wielebym był tam o przodkach swoich znalazł, jedno, że czasu wojny z Gdańsczany 
[w r. 1577 — przyp. nasz] Tczew był pogorzał i księgi w nim szlachcie bardzo potrzebne, bo tam wszystek 
skład praw swych miewali”, ibidem, s. 18; por. p. 147). Czasami autor myli się w szczegółach, na przykład 
podając niedokładny odczyt inskrypcji nagrobnej kanonika warmińskiego Pielgrzyma von Ziegenberg 
(ibidem, s. 19), ale sam zabytek, który zachował się do dzisiaj, niewątpliwie był mu znany (por. B. Sc h m i d t, 
Die Inschriften des Deutschen Ordenslande Preußen bis zum Jahre 1466, „Schriften d. Königsberger 
Gelehrten Gesellschaft” . Geistwissenschaftliche Klasse, Jg. 11, H. 3, Halle 1935, s. 142 [74], nr 212). 
Kodeksy dyplomatyczne znają także niektóre z cytowanych przezeń dokumentów, jak przywilej na Tyma
wę dla Tilona Ganshorna z dnia 6 lipca 1289 r. (Pamiętnik, s. 20; por. UBPomes., nr 12), dlatego uznajemy
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nione, ze względu na następstwo występowania oraz nazwisko noszone przez obie 
postaci136. Wydaje się jednak, że pojawienie się Augustyna na Pomorzu Gdańskim 
należy przesunąć o kilkanaście lat wstecz, gdyż dokonując zamiany dóbr w 1338 r., 
był on już człowiekiem zasiedziałym w tej okolicy137.

Powyżej przedstawiliśmy rezultaty badań Błażeja Śliwińskiego, poświęconych rozpoz
naniu składu osobowego probrandenburskiego stronnictwa Święców, po rozpadzie 
którego wyłoniła się również opcja prokrzyżacka. Jej zwolennicy, do których naje
żał również rycerz Henryk z Pienia w ziemi chełmińskiej, pojawiający się w źród
łach wspólnie z Henrykiem von Ziegenberg, zostali obdarzeni przez Zakon dobrami 
ziemskimi na Pomorzu Gdańskim, tuż po jego zbrojnym opanowaniu138. Omawia
jąc politykę gospodarczą Zakonu na Pomorzu, M. Grzegorz postawił tezę, że i rodzina 
von Ziegenberg „otrzymała swe dobra pomorskie w pierwszym dziesięcioleciu po opa
nowaniu Pomorza Gdańskiego przez Zakon”139, przy czym historyk ten łączył oma
wianą rodzinę jedynie ze wsią Lunau (Suchostrzygi), pozyskaną drogą zamiany 
w 1338 r., naiwidoczniei nie -wiedząc o jej obecności w odległych o kilkanaście kilome
trów Ulkowach140.

Uważamy, że protoplastą rodziny von Ziegenberg na Pomorzu Gdańskim nie był 
Augustyn (1338 r.), tylko jej pierwszy pruski przedstawiciel, rycerz pasowany Henryk, 
widoczny po raz ostatni w r. 1320. Obie wsie — Ulkowy i Zajączkowo — leżały w bardzo 
dogodnych punktach, nieopodal traktu handlowego z południa do Gdańska i na 
odwrót141. Zamiana Zajączkowa na Lunau (Suchostrzygi) w r. 1338, wiązała się 
z rozbudową tworzonego w tej wsi ośrodka administracyjnego Zakonu, co znalazło 
odzwierciedlenie nawet w nazwie miejscowości, zwanej odtąd w źródłach krzyżackich 
Liebenhof142. Transakcji tej żadną miarą nie można uznać za wyraz represji zakon
nych, ponieważ leżące przez miedzę Lunau (Suchostrzygi) miało równie dobre położe
nie — tuż koło Tczewa, na urodzajnych glebach, opodal szlaku wiślanego143.

Badając stan majątkowy rodziny von Ziegenberg i historię jej pojawienia się na 
Pomorzu Gdańskim, musimy zadać sobie pytanie o przyczynę nadzwyczaj szczodrej

autentyczność relacji o zamianie Zajączkowa na Lunau (Suchostrzygi) w r. 1338, mimo że nie zachował 
się przywilej potwierdzający ten fakt.
136 Por. J. B i e n ia k ,  Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej, [w:] Genea
logia — problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównaw
czym, pod red. J. H e r t l a ,  Toruń 1982, s. 139 orazT. Ju rek ,  op. cit., s. 12-14 (uwagi o zasadniczej roli 
nazwiska dla identyfikacji średniowiecznego rycerstwa napływowego z Niemiec).
137 Nie mamy o nim więcej wiadomości, ponieważ w XVI wieku, podczas wojny Stefana Batorego z Gdań
szczanami spłonęło wraz z całym miastem archiwum miejskie w Tczewie, w którym przechowywano księgi 
sądowe powiatu. Pamiętnik, s. 18; Historia Gdańska, pod red. E. C i e ś l a k a ,  t. 2: (1454-1656), Gdańsk 
1982, s. 579-585; R. L a n d o w s k i ,  Tczew — spacery w czasie i przestrzeni, cz. II — Ludzie i zdarzenia, 
Tczew 1996, s. 145-147; Historia Tczewa, pod red. W. D ł u g o k ę c k i e g o ,  Tczew 1998, s. 192.
138 B. Ś l i w i ń s k i ,  Pierwsi odbiorcy, s. 341-350; Pr. UB II, nr 117.
139 M. G r z e g o r z, Pomorze Gdańskie, s. 93: Jest to nieznacznie rozszerzona i wydana pod innym tytułem 
praca tegoż autora: Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami Zakonu 
Krzyżackiego w latach 1309-1454, RTNT. r. 82, z. 2, Warszawa-Poznań-Toruń 1987; niestety, autor nie 
uwzględnił nowszej literatury, powtarza też własne błędy sprzed dziesięciu łat —  por. M. G r z e g o r z ,  
Struktura administracyjna, s. 65 i idem, Pomorze Gdańskie, s. 92 oraz krytykę B . Ś l i w i ń s k i e g o ,  Pierwsi 
odbiorcy, s. 347; podobnie — niemiecka nazwa wsi Zajączkowo pod Tczewem brzmi Liebenhof, a nie Lunau, 
ta ostatnia oznacza natomiast pobliskie Suchostrzygi, por. M. G r z e g o r z ,  Struktura administracyjna, s. 66 
i idem, Pomorze Gdańskie, s. 93 z pracą Haliny Bugalskiej, Toponimia byłych powiatów gdańskiego i tczew
skiego, GTN, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria: Pomorskie Monografie Toponoma- 
styczne, nr 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 58 (Liebenhof), 111 (Zajączkowo), 62 
(* Łunowo; Lunau), 98 (Suchostrzygi).
140 Z ustaleń M. Grzegorza wynika również, że do r. 1320 na terenie środkowej i południowej części Pomorza 
Gdańskiego nie utworzono żadnego nowego ośrodka administracyjnego, poza istniejącym tam od r. 1283 
komturstwem gniewskim. Historyk uznał, że owo prowizorium administracyjne zakończyło się w r. 1323, 
kiedy to 9 stycznia pojawił się Ulryk von Haugwitz [Hugewitz), występujący jako wójt tczewski; idem, Pomorze 
Gdańskie, s. 109-121.
141 Pojezierze Kaszubskie. Praca zbiorowa pod red. B. A u g u s t o w s k i e g o ,  Gdańsk 1979, s. 530, 532 
(mapa).
142 Nowa nazwa wsi pojawia się już w r. 1336, por. H. B u g a l s k a ,  op. cit., s. 58, 111; F. S c h u l t z ,  
Geschichte des Kreises Dirschau, Dirschau 1907, s. 295 n.
143 Pojezierze Kaszubskie, s. 73, 77 n.
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postawy Zakonu względem jej członków. Wobec sygnalizowanego już braku źródeł, co 
ma bezpośredni związek z pożarem Tczewa w r. 1577, zaproponowane przez nas 
rozwiązanie pozostać musi konstrukcją hipotetyczną, uważamy jednak, że hipoteza ta 
posiada walor prawdopodobieństwa. Sądzimy mianowicie, że obdarowanie Ziegenber- 
gów wspomnianymi wsiami w pobliżu Tczewa wiązało się z osobistymi zasługami 
poczynionymi na rzecz Zakonu przez rycerza pasowanego Henryka von Ziegenberg 
oraz — co prawdopodobne — jego dorosłych synów. Tezę tę umacnia fakt, że Henryk 
występował wcześniej w towarzystwie ludzi, których rola w dramatycznych wydarze
niach tamtych czasów jest dostatecznie oświetlona przez źródła i literaturę. Mamy na 
myśli dwie grupy jednostek — pierwszej z nich przypisalibyśmy rolę przywódczą, do 
drugiej zaś zaliczylibyśmy osoby czynnie wspierające grupę pierwszą i wypełniające 
zadania zlecone przez jej członków.

Do zbioru pierwszego z całą pewnością przypisać można dwóch Turyngów — Helwiga 
von Goldbach, który w porozumieniu z Wacławem II królem czeskim i polskim, jako 
mistrz krajowy pruski obsadził w 1301 r. Gdańsk załogą krzyżacką, broniąc go wespół 
z Kaszubami, pozostałymi Pomorzanami oraz Czechami przed najazdem książąt rugij- 
skich144 oraz Güntera von Schwarzburg, również uczestniczącego w tych wydarze
niach145. Prócz tego, ten ostatni już w siedem lat później, występując jako komtur 
krajowy ziemi chełmińskiej, zgodnie z porozumieniem polsko-krzyżackim, zajął poło
wę grodu gdańskiego, zapoczątkowując interwencję zbrojną zakończoną oderwaniem 
kraju Pomorzan i Kaszubów od państwa polskiego146. Interwencja ta od samego 
początku prowadzona była za wiedzą i zgodą jego zwierzchnika, mistrza krajowego 
pruskiego Henryka von Plotzke147, który w kolejnym etapie przybył do Gdańska 
z posiłkami złożonymi z oddziału liczącego dwustu rycerzy z ziemi chełmińskiej oraz 
wspomagających ich dwustu Prusów148.

W zbiorze drugim umieszczamy rycerzy Henryka z Pienia, niegdyś stronnika Święców, 
a następnie orędownika rządów krzyżackich na Pomorzu Gdańskim oraz Bertolda von 
Waldow, piszącego się z Ostaszewa w ziemi chełmińskiej i powiązanego z tymże Hen
rykiem.

Znany nam z pięciu dokumentów pruskich z lat 1289-1320 Henryk von Ziegenberg 
widoczny był w tym przedziale czasowym w otoczeniu wymienionych wyżej osób, 
kolejno: Helwiga von Goldbach (Kwidzyn, 6 lipca 1289 r.), Güntera von Schwarz
burg (tamże)149 oraz Henryka z Pienia i Bertolda von Waldow z Ostaszewa (Chełmża, 
11 czerwca 1314 r.). Niektóre z jego wystąpień wiążą się pośrednio z omawianym tu 
kręgiem osób, jak choćby pojawienie się na dokumencie z dnia 10 marca 1320 r. 
wystawionym w Chełmży, gdzie znalazł się między innymi w towarzystwie komtura 
grudziądzkiego Zygharda von Schwarzburg, który — jak wiemy — był młodszym 
bratem Güntera150.

W związku z powyższym uważamy, że rycerz pasowany Henryk von Ziegenberg mógł 
brać udział w wydarzeniach gdańskich 1301 r., a raczej na pewno uczestniczył i za
służył się w działaniach wojennych na Pomorzu Gdańskim z lat 1308-1309.

W świetle postawionej przez nas tezy, posiadanie Zajączkowa — a następnie Lunau 
(Suchostrzyg) — i Ulków pod Tczewem przez potomków Henryka von Ziegenberg, staje 
się całkowicie zrozumiałe. Fakt ten można interpretować z jednej strony jako nagrodę 
za orężne wsparcie w trakcie kampanii pomorskiej 1308-1309, z drugiej zaś, jako 
wyraz świadomej polityki Zakonu, zmierzającej do obsadzenia ważnego strategicznie

144 M. B i skup ,  G. L a bu da ,  op. cit., s. 252.
145 K. J a s i ń s к i. Rola Siemowita, s. 169.
146 Ibidem, s. 170 n., a zwłaszcza p. 50 oraz s. 178 n.
147 Ibidem, s. 178 i p. 80.
148 K. J a s i ń s k i ,  Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków wiatach 1308-1309, ZH, t. 31, 1966, z. 3, 
s. 22, p. 65; M. G r z e g o r z ,  Pomorze Gdańskie, s. 57 n.
149 UBPomes., nr 12.
150 UBC I, nr 185; D. W oj t ecki ,  op. cit., s. 200 n.
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terytorium przez wierne mu rycerstwo, zobowiązane dodatkowo z tytułu posiadanych 
dóbr do odbywania służb rycerskich. O wierności Henryka von Ziegenberg względem 
Zakonu krzyżackiego nie trzeba przekonywać, świadczą o niej fakty.

*

Reinhard Wenskus znał dwie rodziny rycerskie o nazwisku von Ziegenberg, wywo
dzące się z ziem niemieckich, od których można by wywodzić rycerzy tegoż nazwiska, 
widocznych w Prusach z końcem XIII stulecia. Pierwszą byli wolni szlachcice z obszaru 
nad rzeką Werrą151, którzy pisali się z zamku Ziegenberg, położonego między wsią 
Ziegenhagen i dworem Ziegenberg, nieopodal Witzenhausen152 w Hesji.

Najwcześniejszym znanym nam przedstawicielem tej rodziny153 był wójt Herman von 
Ziegenberg, który w г. 1228 poświadczył dokument hrabiego Burcharda von Scharzfels 
oraz hrabiów w Lauterberg — Burcharda Białego (Albus; der Weisse) i Burcharda 
Struvo, potwierdzający stan posiadania ich wasala Volarda von Ostersena154. Herman 
występował jeszcze przez dwadzieścia lat na licznych dokumentach, po czym najpew
niej umarł155.

Omawianą rodzinę łączyły rozliczne związki z arcybiskupstwem mogunckim. Już 
w 1235 r. wójt Herman von Ziegenberg przekazał na jego rzecz dziesięciny z trzech 
i pół włók, które posiadał. 1 maja tegoż roku arcybiskup Zygfryd III156 przekazań je 
klasztorowi cystersów w Amelungsborn157, łącznie z innymi nadaniami poczynionymi 
wówczas przez braci hrabiów Burcharda i Burcharda von Lutterberg, i Burcharda oraz 
Ernesta von Scharzfels, a także Hermana von Uslar158.

Po dziesięciu latach, 7 lipca 1245 r., we Fritzlarze wójt Herman wraz z synem, 
również Hermanem, sprzedał arcybiskupowi Zygfrydowi III połowę wójtostwa w Burs- 
feld i połowę lasu Bramwalde, przechodząc jednocześnie na lenno arcybiskupa Mo
guncji za 200 grzywien, w połowie płatne przez mieszczan z Fritzlaru, zaś w połowie 
zabezpieczone przez zastaw alodium biskupiego Orfal (Orvalle). Ponieważ swoje pre
tensje do wspomnianego lasu zgłosili panowie von Scharzfels i von Lauterberg, trans
akcję poręczyli: hrabia Adolf von Waldeck, Albert von Schardenberg i Heidenryk vel 
Henryk Vitztumvon Rusteberg. Zgłoszone roszczenia miały zostać zaspokojone w cią
gu roku159.

Dnia 26 marca 1241 r. w Geismarze wystąpił jako świadek na dokumencie arcybi
skupa Zygfryda III Gizo von Ziegenberg (Giso von Zigenberg)160, być może tożsamy 
z osobą, która pojawiła się bez nazwiska tuż po wójcie Hermanie von Ziegenberg 
w Kl. Hasungen 1 stycznia 1236 r., na dokumencie tego samego arcybiskupa161.

1 1 R. W en s k u s ,  op. cit., s. 418 n.
152 G. L a n d au ,  Historisch-topographische Beschreibung der wüsten Ortschaften im Кurfürstenthum 
Hessen und in den grossherzoglich hessischen Antheilen am Hessengaue, am Oberlahngaue und am 
Ittergaue, Kassel 1855, s. 291, 295; T. Ju rek ,  op. cit., s. 310 n.

Niemieckie wykazy nazw miejscowych zXLXiXXw. wymieniają jeszcze jedną wieś tej nazwy —  na obszarze 
Górnej Hesji w powiecie Friedberg, por. Ritters Geographisch, Bd. II, s. 1326 (Ziegenberg nr 3) oraz Müllers 
Grosses Deutsches Ortsbuch (vollständigen Gemeindelexikon), bearb. v. F. M ü l l e r ,  Wuppertal-Barmen 
1938, s. 1172 (Ziegenberg, gmina Langenhein), jednak nie znamy jej metryki, zaś literatura przedmiotu nie 
wspomina, by pisała się stamtąd jakaś rodzina.
153 Niestety, nie mieliśmy dostępu do pracy G. L a n d a u  a, Die hessischen Ritterburgen und ihre Besitzer, 
Bd. IV, Cassel 1839.
154 Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae (dalej cyt.: RDTh.), Bd. III (1228-1266), 
bearb. u. hrsg. v. O. D o b e n e c k e r ,  Jena 1925, nr 41
155 Ibidem, nr 380 (r. 1233), 520 (r. 1235), 598 (r. 1236), 797 (r. 1239), 798 (r. 1239), 999 (r. 1241), 1232 
(r. 1245), 1233 (r. 1245), 1623 (r. 1248).
156 Zygfryd III von Eppstein, arcybiskup moguncki, zm. 9 marca 1249 r. w В in g  e n; Lexikon der deutschen, 
s. 1154.
157 Zob. G. K öb le r ,  op. cit., s. 12; Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 1 (1986), s. 479; D. A. D e k a ń s k i ,  
Badania prozopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdańskiego do 1309 r, zwłaszcza opactwa w Oliwie, 
„Nasza Przeszłość”, r. 83, 1994, s. 253.
iss RDTh. III, nr 520.
159 Ibidem, nr 1232, por. nr 1233.
160 Ibidem, nr 960.
161 Ibidem, nr 598.
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W roku 1263, a więc po piętnastu latach od daty ostatniego wystąpienia wójta 
Hermana von Ziegenberg, wdowa po nim Hildegunda ofiarowała klasztorowi z Pöhlde 
trzy włóki we wsi Ludolfeshausen pod Getyngą za spokój duszy swojego męża 1 Ich 
syna Jana oraz za przyjęcie jej 1 córki Juty do bractwa tegoż klasztoru162. Trzy lata 
później Hildegunda ofiarowała klasztorowi dalsze cztery włóki w Ludolfeshausen 
w zamian za odprawienie egzekwii za zmarłego syna Jana. Nadanie nastąpiło za zgodą 
jej dziedziców, którymi byli panowie Herman i Gerard von Plesse, zaś odpowiedni 
dokument wystawił Gotszalk pan w Plesse163.

Hildegunda była córką hrabiego Burcharda Białego von Lutterberg164, w otoczeniu 
którego wystąpił już w 1228 r. jej mąż wójt Herman von Ziegenberg165. Rodzina 
hrabiów von Scharzfeld-Lauterberg (Lutterberg) była powiązana z zakonem krzyżac
kim. Członkiem Zakonu od r. 1298 był Werner, brat Hildegundy, występujący w okre
sie 1256-1301. Podobnie Otton, zapewne brat ich obojga, widoczny w latach 1267- 
-1270 oraz bratanek Otton, syn Heidenryka, widoczny w źródłach od 1289 r., a słu
żący w Zakonie w latach 1303-1335166.

Niestety, nie posiadam Informacji o losach heskiej rodziny von Ziegenberg w drugiej 
połowie XIII stulecia. R. Wenskus wspomina natomiast o Henryku von Ziegenberg, 
poświadczonym nad Werrą w Hesji na przełomie XIII i XIV wieku. W r. 1299 zrzekł 
się on swoich posiadłości w Unter-Rieden (Unterrieden) w powiecie Witzenhausen167, 
udzielając jednocześnie odszkodowania arcybiskupstwu mogunckiemu za dziesięciny 
w Werleshausen, przekazane klasztorowi w Hilwartshausen168.

Wspomniana rodzina pieczętowała się herbem skrzydło. T. Jurek podaje za niemiec
ką literaturą, że wymarła ona w początkach XIV stulecia, ale jej nazwiska i herbu 
używali nadal różni rycerze, nie bardzo wiadomo w jaki sposób z nimi powiązani169.

R. Wenskus wykluczył pochodzenie pruskich Ziegenbergów od ich imienników 
z Hesji, ze względu na różnicę herbów 1 wskazał na inną rodzinę tegoż nazwiska, 
widoczną w sąsiedniej Turyngii170.

Z tej prowincji Rzeszy Niemieckiej znamy rodzinę ministeriałów landgrafów turyn- 
gskich — von Döllstedt/Döllstädt (źródłowo von Tullestet, de Tullestete i podobnie), 
piszącą się ze wsi parafialnej w pobliżu Gotha171.

Döllstedtowie byli spokrewnieni z rodzinami: von Ballhausen (piszącej się z Klein- 
ballhausen w pobliżu Weißensee w Turyngii), von Schwarzenberg (pochodzącej ze wsi 
tej nazwy położonej pod Melsungen nad rzeką Fuldą w Hesji), von Ballstedt (opodal 
Gotha) i Lichtenberg (wieś na północ od Ostheim). Nie wiadomo jednak, która z miej
scowości była kolebką tych rodzin, pieczętujących się wspólnym herbem — baranimi 
rogami. W ciągu XIII stulecia niektórzy Döllstedtowie odmienili swój znak herbowy, 
używając godeł całkowicie różnych od tego, którym posługiwali się ich najbliżsi krewni, 
lecz dodać trzeba, że owe odmiany nie były znane w późniejszym okresie172, co może 
świadczyć, że zostały całkowicie zarzucone.

Pierwszym znanym przedstawicielem rodziny von Döllstedt był Herman I noszący 
przydomek Stranz, który występował w latach 1208-1223. Jego synami byli: Her
man II zwany Stranz von Döllstedt (1245-1302), żonaty z Kunigundą; Gizeler I von

162 Ibidem, nr 3138.
163 Ibidem, nr 3534, por. indeks.
164 Ibidem, nr 3138, p.l.
165 Ibidem, nr 41.
166 K. S c h o l l z ,  Beiträge zur Personengeschichte des Deutschen Ordens in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts. Untersuchungen zur Herkunft livländischer und preußischer Deutschordensbrüder, Münster 
(Westf.) 1969, s. 105-109 oraz tabl. genealogiczna na s. 110.
167 Müllers Grosses, s. 1072.
168 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 419.
169 T. J u rek ,  op. cit., s. 311 n.
170 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 419. Stale jednak musimy mieć na uwadze, że nie znamy herbu Henryka 
von Ziegenberg (1289-1320), pierwszego rycerza tegoż nazwiska widocznego w Prusach.
171 Ibidem; Ritters Geographisch, Bd. 2, s. 580 (Döllstädt nr 1).
172 O. Posse ,  op. cit., Bd. 2, s. 3.
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Döllstedt (1235-1277), określony w r. 1277 seniorem; Herman III von Döllstedt 
(wystąpił 1247); Dytiyk von Döllstedt (1247 r.) i Henryk I von Döllstedt zwany von 
Lewenstein173. Głównie w tym pokoleniu miały miejsce zasygnalizowane wcześniej 
zmiany herbu rodzinnego — dwaj najstarsi synowie Hermana I zachowali go w pier
wotnej formie (baranie rogi)174, kolejni dwaj przyjęli ptasie szpony175, zaś ostatni 
zarzucił herb ojczysty na rzecz tarczy dwudzielnej w słup, jej prawe pole było rombo- 
wane, zaś w lewym znajdowało się siedem belek w dwóch różnych barwach, kładzio
nych na przemian w pas176.

Potomkiem Henryka I von Döllstedt nazywanego von Lewenstein (od miejscowości 
Lehesten na południowy zachód od Dornburga nad rzeką Salle w Turyngii), który 
występował w latach 1278-1299, był Henryk III von Lewenstein, występujący w źród
łach w latach 1303-1310, ożeniony z Jutą von Schlotheim, pochodzącą z rodziny 
landgrafów turyngskich, która pisała się z zamku tej nazwy nad rzeką Notter pod 
Mühlhausen177.

Również Henryk III nosił odmieniony herb, podobnie jak jego ojciec, zachowując 
w otoku pieczęci nazwisko rodowe von Döllstedt, przy jednoczesnym używaniu nazwi
ska odmiejscowego von Lewenstein178.

Otto P o s s e  podał informację, że jeden z synów Henryka III nazywał się Henryk von 
Ziegenberg (von Cigenberg), pisząc się z zaginionej miejscowości między Eisenach 
a Stregda. Niestety, nie wiadomo, o którego z synów chodzi, bowiem małżonkowie 
Henryk III i Juta von Schlotheim pozostawili łącznie ośmioro dzieci, z czego aż trzej 
synowie nosili imię Henryk (oznaczeni liczebnikami porządkowymi: IV, V, VI)179.

Poza potomkami Henryka I von Döllstedt-von Lewenstein (1278-1299) imię Henryk 
nosił również syn Hermana II zwanego Stranz von Döllstedt i Kunigundy — Henryk II 
(1295-1299)180.

R. Wenskus uznał, że właśnie z rodziny von Döllstedt wywodził się protoplasta 
prusko-pomorskich Ziegenbergów, rycerz pasowany Henryk (występujących w latach 
1289-1320). Na poparcie tej tezy podał badacz trzy argumenty. Po pierwsze, wskazał 
na związki łączące tę rodzinę z Zakonem krzyżackim w Turyngii. Już w r. 1261 
w Nägelstedt, które było siedzibą komturii, rozporządzał dobrami Gizeler II181, ojciec 
jakiegoś Henryka, zaś w r. 1296 Heinricus miles de Thullestede dictas de Cigenber- 
ge przekazał swoje dobra tej komturii. W  dokumencie braci Gizelera IV i Henryka 
z r. 1278, znajdujemy pomiędzy świadkami osobę nazywaną Ditmarus miles an dem 
Cigenberge. Ów Ditmar był ojcem Alberta182.

Drugim argumentem wysuniętym przez Wenskusa, jest fakt występowania członków 
rodziny von Döllstedt w towarzystwie osób, których nazwiska pojawiły się także pośród 
rycerstwa znanego w Prusach. Wskazał on dwie rodziny — Stange i von Nebra (de 
Nebere)183.

173 Ibidem, s. 6.
174 Ibidem oraz tabl. 2, pieczęcie nr 8-10.
175 Ibidem oraz tabl. 2, nr 11.
178 Ibidem oraz tabl. 3, nr 4.
177 Ibidem, s. 6; G. Köb le r ,  op. clt., s. 559.
178 O. Posse ,  op. clt., Bd. 2, s. 3.
179 Ibidem, s. 6; Informacja podana na s. 3, głosząca, że Henryk III nie zostawił potomstwa, jest —  w świetle 
tablicy genealogicznej —  oczywistą pomyłką. Historyk miał na myśli Hermana III, który rzeczywiście był 
bezpotomny, a nie Henryka III.
180 Ibidem; materia! genealogiczny zaprezentowany przez O. Possego wydaje się niekompletny, dlatego nie 
można wykluczyć, że prócz wskazanych wyżej postaci imię Henryk nosiły jeszcze inne osoby z tej rodziny.
181 Nie jesteśmy pewni, czy liczebniki porządkowe podawane przy imionach przez R. Wenskusa są 
skorelowane z liczebnikami, które podaje O. Posse. Trudno rozstrzygnąć tę wątpliwość bez dostępu do 
trudno osiągalnej literatury niemieckiej, dlatego nie podejmujemy się umiejscawiania przywoływanych tu 
osób w rozbudowanej strukturze rodzinnej, co ze względu na częstą powtarzalność imion, nawet wśród 
rodzeństwa, jest szczególnie utrudnione, zaś ze względu na zakres tematyczny niniejszej pracy nie wydaje 
się konieczne.
182 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 419 i przyp. 178-181.
183 Ibidem oraz przyp. 182-184.
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Argumentem trzecim jest historia herbu rodzinnego Ziegenbergów z Prus, który 
w okresie nowożytnym nosił nazwę Chomąto. Godło to przedstawia w czarnym polu 
tarczy złote (lub srebrne) chomąto w słup184. Opierając się na informacjach podanych 
przez G. A. von Mülverstedta o znanej mu pieczęci Jana von Ziegenberg, która 
przedstawiała dwa rogi bawole przewiązane u dołu i góry wstążkami, historyk uznał 
to przedstawienie za starszą formę herbu, pochodną od herbu Dóllstedtów, który 
przedstawiał dwa baranie (kozie) rogi185.

Jednocześnie R. Wenskus zakwestionował wartość kryterium imionowego dla moż
liwości utożsamienia poszczególnych osób występujących w Turyngii z ich krewnymi 
w Prusach, stwierdzając, że imiona Albert, Henryk i Jan, używane przez Dóllsted- 
tów/Ziegenbergów w obu krajach, występowały w rodzinie zbyt często. Badacz podał 
przykład trzech osób z rodziny, żyjących w Turyngii około r. 1300, które nosiły imię 
Henryk i podszedł sceptycznie do możliwości identyfikacji którejś z nich z Henrykiem 
von Ziegenberg żyjącym w Prusach186.

*

Obecnie nie ulega wątpliwości, że rycerz pasowany Henryk von Ziegenberg, widoczny 
w dokumentach pruskich od 1289 r., był na terenie tej prowincji przybyszem. Twier
dzenie to można podnieść do rangi udokumentowanego źródłowo faktu, który prócz 
wywodu R. Wenskusa, potwierdza jednoznacznie dokonana przez nas analiza otocze
nia Henryka. Prawie wszyscy rycerze, z którymi wystąpił on w okresie swojej działal
ności publicznej, to przybysze do Prus w pierwszym lub drugim pokoleniu187. Trudno 
tu zakładać jakąś przypadkowość, skoro mowa o relatywnie długim okresie trzydziestu 
jeden lat (1289-1320). Rodziny te niewątpliwie łączyły bliskie związki środowiskowe, 
wynikające z pełnienia służby zbrojnej u boku Zakonu krzyżackiego, wynagradzanej 
przecież nadaniami ziemskimi, co z kolei obligowało do dalszych świadczeń na rzecz 
tej korporacji. Dodatkowym czynnikiem integrującym ową uprzywilejowaną grupę 
społeczną mógł być fakt ich pochodzenia spoza Prus. Aby nie być gołosłownym: rycerza 
Henryka von Ziegenberg widzimy dwukrotnie w towarzystwie Bartłomieja von Rauten
berg i Arnolda von Waldau (1289 r.), a po śmierci tego ostatniego przed końcem 
1298 r. w towarzystwie jego syna Bertolda z Ostaszewa (1314 r.). Na ostatnim z doku
mentów pojawił się również Fryczko von Sommerfeld, widoczny u boku Henryka 
jeszcze po upływie prawie sześciu lat (1320 r.)188.

Turyngskie pochodzenie Henryka von Ziegenberg poświadcza fakt, że jego towarzy
sze, to ministeriałowie wywodzący się ze wschodnich prowincji Rzeszy lub ich obrze
ży: Dolnej Saksonii, Turyngii, Pleißenlandu, Miśni oraz Dolnych Łużyc. Wspólne 
występowanie rycerstwa z tych krajów niemieckich tłumaczy fakt, że w latach 1236- 
-1287/88 podlegały one jednemu baliwatowi Turyngii-Saksonii189. Napływ rycerzy 
osadników do Prus u boku Zakonu odbywał się więc za pośrednictwem wspólnego 
ośrodka.

Ponieważ brak badań monograficznych nad problemem migracji rycerskich do Prus 
wXIII i XIV w., odwołamy się do analogicznych ustaleńT. Jurka dla Śląska, które mają 
tę zaletę, że zostały oparte na znacznie szerszej podstawie źródłowej, niż ta, która stać 
będzie do dyspozycji badacza zagadnienia w państwie Zakonu krzyżackiego w Pru

B. E nge l ,  op. cit., s. 24, tabi. IV, nr 252-261; J. K. D a c h n o w s k i ,  op. cit., s. 122 n.; M. O t t o - M i -  
e h a ł o w s k a ,  Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce, Warszawa 1982, tabl. 6.
185 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 420.
186 Ibidem, s. 421; por. J. P o w l e r s k i ,  B. Ś l i w i ń s k i ,  Teodoryk(Dytryk) Stango, około połowy ХШ wieku, 
[w:] Ludzie pomorskiego średniowiecza, s. 149-153.
187 Wyłączamy z naszych rozważań Henryka z Pienia w ziemi chełmińskiej, o wyraźnej orientacji prokrzy- 
żaekiej, ponieważ pochodzenie jego przodków nie jest znane.
188 UBPomes., nr 12; UBC I, nr 121, 185; Pr. UB II, nr 117.
189 K. M 1111 z e r, Die Entstehung der DeutschordensbaUei im Deutschen Reich. Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschens Ordens, hrsg. v. K. W i e s  er, U. A rn o ld ,  Bd. 16, Bonn-Godesberg 1970, 
s. 70-78.
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sach. Analizując szczegółowe rezultaty swoich badań, Jurek doszedł do następującej 
konkluzji: „Łużyce, Miśnia, Pleißenland i Turyngia razem wzięte, a więc późniejsze 
kraje wettyńskie dostarczyły w sumie 75-80 % [...] imigrantów. Napływ z wszystkich 
pozostałych ziem niemieckich był przeważnie już tylko marginalny”190. Większość 
z tych przybyszów stanowili ministeria!owie. Badacz szacuje ich udział w rycerskich 
wędrówkach na Śląsk na około 80 %191.

Udział członków rodziny von Döllstedt w migracjach do Prus na przełomie XIII i XIV 
stulecia, poświadczony został w jeszcze inny sposób. Otóż jedna ze wsi w pobliżu 
Pasłęka, której nazwa po raz pierwszy odnotowana została najpóźniej 28 września 
1299 r. nazywała się za niemieckich czasów Döllstedt (Alt- i Neu-)192. Tę samą nazwę 
nosiła miejscowość, która w XIX w. leżała w powiecie Iława Pruska w rejencji króle
wieckiej, zaś dziś nosi nazwę Jamina193.

Pozostało nam jeszcze określić czas przybycia rycerza Henryka von Ziegenberg do 
Prus oraz, co się z tym ściśle wiąże, hipotetyczny wiek przybysza.

M. Biskup początkowo uważał, że Henryk pojawił się w państwie zakonnym w dru
giej połowie XIII w., przypuszczając, że fakt ten mógł mieć związek z wyprawami 
pruskimi króla Przemysława Ottokara II w latach 1267/68194. Hipoteza ta opierała się 
na przeświadczeniu o pochodzeniu rycerza z Czech, dlatego badacz sądził, że przybył 
on do Prus wraz z orszakiem tamtejszego monarchy. W związku ze zmianą zapatrywań 
na kwestię pochodzenia Henryka von Ziegenberg historyk zarzucił ten pogląd, pozo
stając przy ogólnym określeniu czasu osiedlenia się rodziny w ziemi chełmińskiej na 
drugą połowę XIII w.195

R. Wenskus rezygnując z możliwości identyfikacji rycerza Henryka z którymś z tu- 
ryngskich imienników, wyraził przypuszczenie, że najprawdopodobniej urodził się on 
już w Prusach196. Nie możemy się z tym zgodzić.

Terminus ante quem przybycia Henryka von Ziegenberg do Prus wyznacza dzień jego 
pierwszego wystąpienia w tamtejszych źródłach — 11 kwietnia 1289 r.197 Uważamy 
jednak, że należy tę datę cofnąć o kilka lat, ponieważ Henryk pojawia się od razu jako 
właściciel dziedzicznego majątku (alodium) w pobliżu Chełmży, musiał więc tam już 
jakiś czas zamieszkiwać, nie wydaje się jednak by był to okres zbyt długi.

Jeden z towarzyszy rycerza, Arnold von Waldau, występujący wspólnie z nim dwu
krotnie w r. 1289, pojawił się w państwie krzyżackim już dziesięć lat wcześniej 
(1279 r.)198 i był tu od tego momentu bardzo dobrze widoczny. Arnold zmarł przed 
końcem 1298 r., podczas gdy Henryk występował jeszcze do 1320 r., a więc przez 
dwadzieścia dwa lata od tej daty, pojawiając się w tym okresie między innymi z doro
słym synem Arnolda, Bertoldem199. Chronologia tych wydarzeń wskazuje na fakt, że 
Henryk był młodszy od Arnolda, będąc bliższy wiekiem jego synowi. Sądzimy zatem, 
że Henryk von Ziegenberg, jako osoba młodsza od Arnolda von Waldau, pojawił się 
w Prusach kilka lat później. Wydarzenie to naszym zdaniem miało miejsce najwcze
śniej w połowie dziesięciolecia 1279-1289.

Uważamy, że pojawienie się Henryka von Ziegenberg w Prusach można wiązać 
z osobami urzędników krzyżackich wywodzących się z jego rodzinnych stron, braćmi 
Günterem i Zyghardem von Schwarzburg. Pierwszy z nich karierę w Zakonie rozpoczął

T. Ju rek ,  op. cit., s. 33.
191 Ibidem, s. 35.
192 Pr. UB 1/2, nr 723, por. też Pr. UB II, nr 458; SGKP, t. 2, 1881, s. 102; Gemeindelexikon fü r das 
Königreich Preussen, bearb. v. Königlichen statistischen Burreau, Bd. I, Berlin 1888, s. 198 n., nr 94.
193 Gemeindelexikon, s. 96 n., nr 22; Niekammer’s Güter-Adressbücher, Bd. III: Ostpreußisches Güter 
Adressbuch, Stettin 1909, s. 138 n.; Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na ziemiach odzyskanych, 
oprać. S. R o sp o n d ,  cz. I, Wrocław 1948, s. 59; ibidem, cz. II, s. 244.
194 M. B is kup ,  JanCegenberg współtwórca, cz. I, s. 77.
195 T. Ju rek ,  Cegenberg Jan, SBPN, t. 1, 1992, s. 191 n.
196 R. W e n s k u s ,  op. cit., s. 421.
197 UBC I, nr 118.
198 UBPomes., nr 12; UBC I, nr 121.
199 Zob. wyżej.
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w r. 1277 na terenie baliwatu turyngsko-saskiego, gdzie był widoczny do r. 1281. 
W Prusach pojawił się 30 kwietnia 1285 r., dochodząc do godności komtura krajowego 
ziemi chełmińskiej, którą pełnił do 21 września 1309 r., po której to dacie najpewniej 
zmarł200. Jego brat Zyghard, pojawiający się po raz pierwszy w dokumencie z 6 lipca 
1289 r., gdzie widzimy też Henryka von Ziegenberg, sprawował w Zakonie rozmaite 
godności, po raz ostatni komtura grudziądzkiego w latach 1331-1336. Dieter W oj - 
t e c k i  uważa, że i on zakończył swój żywot w Prusach201. Jak widzimy, obaj krzyżacy 
pojawili się w prowincji nieomal równocześnie — w drugiej połowie lat osiemdziesią
tych XIII stulecia, wtedy też mógł tu przybyć ich krajem Heniyk von Ziegenberg.

Nie możemy się zgodzić z pesymistycznym stanowiskiem R. Wenskusa, wykluczają
cym możliwość identyfikacji Henryka von Ziegenberg z którymś z jego imienników 
widocznych w turyngskiej ojczyźnie202. Naszym zdaniem brak pozytywnych przesłanek 
uniemożliwiających utożsamienie rycerza pasowanego Henryka von Ziegenberg z Prus 
z postacią tegoż imienia i nazwiska, która wystąpiła 19 listopada 1296 r. w Salza. Tego 
dnia dwaj tamtejsi wójtowie Günter i Fryderyk, poświadczyli sprzedaż 115 morgów 
lasu (drzewa) w Nägelstedt, nazywanych pospolicie Eitirsberg (Eytersberch) wraz z 34 mor
gami ogrodów chmielu przez lycerza Henryka von Döllstedt zwań ego von Ziegenberg 
i jego dziedziców (...Heinricus miles de Thullestest et suis heredes...) na rzecz komturii 
krzyżackiej w Nägelstedt reprezentowanej przez tamtejszego komtura Reinharda von 
Sunderhausen (...fratri Reinhardo de Sunthusin [...] commendatori domus in Neylste- 
te...)203. Prawo zwierzchnictwa nad tymi dobrami należało do wójtów z Salza, z ramie
nia których posiadał je dziedzicznie Heniyk von Döllstedt zwany von Ziegenberg, 
dlatego przeniesienie własności na komturię w Nägelstedt wymagało ich zgody.

R. Wenskus stwierdził, że uznając identyczność tej postaci z pruskim Henrykiem 
von Ziegenberg, musielibyśmy założyć, że rycerz już po przybyciu do Prus wędrował 
do Turyngii i z powrotem. Badacz znał przykład Dytryka Stange wędrującego między 
Prusami, Morawami i Śląskiem, ale nie zdecydował się dopuścić możliwości wędrówek 
w przypadku Henryka, przyjmując, że narodził się on już w Prusach204. Uważamy 
jednak, że uznanie takiego założenia jest całkowicie racjonalne, ponieważ z badań 
T. Jurka nad wędrówkami rycerstwa niemieckiego na Śląsk wynika jednoznacznie, że 
podróże do stron rodzinnych i na odwrót były bardzo częste, należąc tym samym do 
społecznej normy zachowań, a nie kuriozalnych wyjątków. Historyk podał liczne 
przykłady takich wędrówek, wskazując między innymi na rycerza Ludwika von Hac
keborn, który przez wiele lat (1293-1301) wędrował między dworem książąt świdnic
kich a stronami rodzinnymi w Turyngii205.

Przypomnijmy, że na okres od schyłku r. 1289 do lata 1314 r. przypada luka, 
w czasie której źródła pruskie nie odnotowały żadnej informacji o Henryku von Ziegen
berg206. Wcześniej wykazaliśmy prawdopodobieństwo udziału rycerza w podboju Po
morza Gdańskiego w ciągu lat 1308/09, ale nawet po przyjęciu naszej hipotezy 
pozostaje okres bez mała dziewiętnastu lat, w którym nie posiadamy o nim żadnej 
wiadomości. Utożsamienie rycerza Henryka von Ziegenberg z rycerzem Henrykiem von 
Döllstedt-von Ziegenberg, widocznym w Salza w dniu 19 listopada 1296 r., przedziela 
czas milczenia na dwa krótsze okresy — schyłek 1289-1296 i schyłek 1296-1308. Owe 
przedziały mogą ulec jeszcze większemu zawężeniu, zważywszy, że Henryk von Ziegen
berg testujący 6 grudnia 1289 r. w Toruniu ugodę biskupów płockiego i chełmińskie
go207, mógł się wybrać w odwiedziny do ojczyzny najwcześniej na wiosnę roku następ-

D. W o j t e c k i ,  op. eit., s. 201.
201 Ibidem, s. 201 n.
202 R. W e n s k u s ,  op. eit., s. 421.
203 UBTh., nr 594.
204 R. W e n s k u s ,  op. eit., s. 421.
205 T. Ju rek ,  op. eit., s. 21, 231 n.
206 Okres ten wyznaczają następujące dokumenty: UBC I, nr 121 i Pr. UB II, nr 117.
207 UBC I, nr 121.
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nego, gdy stopniały śniegi i było pod dostatkiem trawy dla koni. Przykład rycerstwa 
niemieckiego na Śląsku wskazuje, że dalekie wędrówki podejmowano na ogół na 
wiosnę208.

Na podstawie tych samych przesłanek przyjmujemy, że w podróż powrotną z Turyn
gii do Prus wyruszył Henryk najprędzej wiosną 1297 r., czyli po dacie swojego 
wystąpienia w Salza 19 listopada 1296 r.209

Stwierdziwszy brak przeciwwskazań uniemożliwiających utożsamienie obu Henry
ków210 zauważyć musimy podobieństwo określeń osobowych obu postaci, co stanowi 
dodatkowy argument wspierający tę identyfikację. W dokumencie z 11 kwietnia 1289 r. 
wystawionym w Chełmży rycerza określono: ...domini Henrici, milites dicti de Cegin- 
berg...211, zaś w dokumencie sporządzonym w Salza w dniu 19 listopada 1296 r. 
wystąpił jako Heinricus miles de Thullestete dictus de Cggenberge, Heinricus de 
Cggenberch oraz Heinricus miles de Thullestete supranominatus212. Zauważmy: w do
kumencie wystawionym w ojczyźnie rycerza, gdzie znano lepiej nie tylko jego samego, 
ale i jego krewnych, po raz pierwszy określono go nazwiskiem rodzinnym i jego 
określeniem osobistym, później nazywając go na przemian jedną lub drugą nazwą. 
Natomiast w Prusach był lepiej znany pod określeniem osobistym, do którego się 
odwołano.

Ową dokładność w określeniu przynależności Henryka von Ziegenberg do rodziny 
von Döllstedt tłumaczyć może fakt, że był on doskonale znany nabywcy jego majętno
ści, komturowi z Nägelstedt Reinhard owi von Sundhausen, ponieważ należał on do tej 
samej rodziny. Reinhard sprawował swoją funkcję w latach 1296-1297; w roku na
stępnym widzimy go w Plefßenlandzie jako komtura w Altenburgu, zaś po upływie 
kolejnego roku na urzędzie podskarbiego Zakonu w jego ówczesnej stolicy — Wenecji. 
Należał on więc do grona tzw. wielkich dostojników, dochodząc do jednej z najwyż
szych godności, jakie można było osiągnąć w Zakonie krzyżackim213 214.

Trudno spekulować na temat, czy Reinhard von Sundhausen z rodziny von Döllstedt 
odegrał jakąś rolę w podjęciu przez Henryka von Ziegenberg decyzji o emigracji do 
Prus, ale nie ulega wątpliwości, że fakt posiadania krewnego w Zakonie, piastującego 
niebagatelne przecież funkcje, mógł tę decyzję ułatwić.

Niestety, nie wiemy, czy pod określeniem dziedziców (heredesf14 Henryka kryją się 
jego krewni w linii męskiej, jego dzieci, czy też może jedni i drudzy. W każdym razie 
akt sprzedaży dóbr w listopadzie 1296 r. wygląda na proces regulacji stosunków 
w ojczystych dobrach dziedzicznych po podjęciu ostatecznej decyzji o osiedleniu się 
w Prusach. Niewątpliwie ułatwiał ją  fakt, że w owym czasie Henryk posiadał już 
Warszewice, alodium w ziemi chełmińskiej.

Stwierdzenie tożsamości obu Henryków pozwala na dokonanie kolejnego kroku. 
Otóż Henryk von Döllstedt zwany von Ziegenberg, posiadający dobra dziedziczne 
w Nägelstedt, których wyzbył się w 1296 r., był synem rycerza Gizelera (III) von 
Döllstedt, który w sierpniu 1261 r. zawarł ugodę z tamtejszą komturią w sprawie 
swoich włości215.

Nim podejmiemy próbę ustalenia wieku Henryka von Ziegenberg, musimy sobie zdać 
sprawę z kilku problemów. Nie znamy oczywiście metryki urodzenia rycerza, nie 
wiemy też, kiedy zmarli jego rodzice, a data ich śmierci pomogłaby nam ustalić 
najpóźniejszą z możliwych datę urodzin. Nie wiemy nawet, czy pojawienie się Henryka

T. J u re k ,  op. clt., s. 43 n.
209 UBTh., nr 594.
210 Por. uwagi T. J u rk a ,  op. cit., s. 15.
211 UBCI, nr 118.
212 UBTh., nr 594.
213 UBTh., nr 594 oraz nr 589, zwłaszcza s. 505, p. 9; K. G ó rsk i ,  Zakon Krzyżacki a powstanie państwa 
pruskiego, Wrocław 1977, s. 85.
214 UBTh., nr 594.
215 Ibidem, nr 163; dokument bez daty dziennej i miejsca wystawienia.

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 



Problem pochodzenia rodziny von Ziegenberg 29

w Prusach w pierwszej połowie 1289 r. jest jego pierwszym wystąpieniem źródłowym, 
czy jedynie datą pierwszego pobytu na terenie tej prowincji. Zdając sobie sprawę z tych 
ograniczeń, możemy przystąpić do dalszych rozważań216.

T. Jurek stwierdził, że wśród rycerzy przybywających na Śląsk czasowo oraz na stałe 
w XIII i XIV w. dominowali ludzie młodzi i jeszcze nieżonaci. Wśród nich zdarzały się 
oczywiście osoby dojrzalsze, przy czym trudną do pokonania barierę w podjęciu decyzji 
o rozpoczęciu wędrówki stanowiło piąte dziesięciolecie życia. Za cenną wskazówkę 
pozwalającą wnioskować o przybyciu danego rycerza na Śląsk w młodym jeszcze wieku, 
uznał historyk długie występowanie w źródłach, przez trzydzieści i więcej lat217.

Za dolną granicę możliwego wieku przybysza przyjął badacz próg pełnoletności. 
„Jako taki możemy przyjąć umownie 18 rok życia; taki właśnie próg oznaczają niektóre 
źródła niemieckie, przypada on też równo w połowie uznawanego w średniowiecznych 
Niemczech okresu młodości (adolescentia) między 12 a 24 rokiem życia. Do tego 
stwierdzenia odwołać się też musimy, próbując ustalić najwyższy wiek przybyszów. 
Najpóźniejszą możliwą datę urodzenia uzyskamy, odliczając 18 lat od daty pierwszej 
wzmianki źródłowej o danym człowieku”218. Możliwe jest tu zaniżenie wieku przybysza, 
z czego historyk zdaje sobie sprawę, zaś sama praktyka odliczania hipotetycznej liczby 
lat wymaganej od człowieka pełnoletniego od chwili pierwszego pojawienia się na liście 
świadków, wzbudzała pewne kontrowersje219.

Henryk von Ziegenberg, pojawiwszy się w Chełmży 11 kwietnia 1289 r., był niewąt
pliwie człowiekiem młodym, ponieważ występował w źródłach pruskich przez trzydzie
ści jeden lat, do 10 marca 1320 r., kiedy ponownie widzimy go w Chełmży220-

Najwcześniejszą możliwą datę jego urodzin — r. 1271, otrzymujemy po odjęciu 
osiemnastu lat od roku jego pojawienia się w Prusach. Przyjąwszy naszą tezę o moż
liwości jego przybycia do tej krainy już w połowie lat osiemdziesiątych XIII w. i odli
czywszy wspomnianą liczbę lat od tej daty (1285 r.), otrzymamy kolejny możliwy rok 
jego narodzin — 1267. Obie możliwości są równie prawdopodobne i obie wydają się 
zaniżone.

Jak ustaliliśmy, Henryk von Ziegenberg wystąpił w Prusach od razu jako rycerz 
pasowany, na co wskazują określenia dominus i miles przypisane do jego osoby221. 
Z badań Ambrożego B o g u c k i e g o  poświęconych tytułowi lycerskiemu, który może 
być jednym z kryteriów pomocniczych identyfikacji osób w średniowieczu, prowadzo
nych na przykładzie śląskiej rodziny von Borsnitz wynika, że tytułem lycerskim 
obdarowywane były osoby młode, ale nie najmłodsze, mamy tu średnią wieku około 
36 lat222. Oczywiście nie wiadomo, w jakim stopniu ustalenia dotyczące tak małej 
liczby osób pochodzących z jednej tylko rodziny są reprezentatywne dla całej grupy

216 Por. T. J u r e k, op. cit., s. 40 n. Tablica genealogiczna w pracy O. Possego nie uwzględnia Gizelera (III) 
von Döllstedt, tak więc słuszne jest nasze wcześniejsze przypuszczenie o jej niekompletności, zob. O. P o s 
se, op. cit., Bd. 2, s. 6. Zob. także M. C e tw iń s k i ,  Kryterium chronologiczne i zagadnienia pokrewne 
w genealogii, [w:] Genealogia —  problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średnio
wiecznym na tle porównawczym, pod red. J. H e r t l a ,  Toruń 1982, s. 57. Znając powiązania rodzinne 
rycerza Henryka von Döllstedt-von Ziegenberg, aczkolwiek w sposób daleki od doskonałości, możemy 
i chyba powinniśmy pokusić się o próbę ustalenia choćby przybliżonego wieku przybysza. Niestety, wyryw
kowe zaopatrzenie rodzimych bibliotek naukowych w niemieckie kodeksy dyplomatyczne i literaturę histo
ryczną doraźnie uniemożliwia rozpoznanie więzi rodzinnych głównego bohatera artykułu. Wprawdzie 
naszym celem nie było badanie dziejów rodziny von Döllstedt w Turyngii, ale uchwycenie pewnych relacji, 
jak choćby problemu starszeństwa Henryka, pozwoliłoby na uściślenie niektórych ustaleń oraz wyelimino
wanie błędów, których zapewne nie zdołaliśmy uniknąć.
217 T. Ju rek ,  op. cit., s. 40-42.
218 Ibidem, s. 41 n.
219 Ibidem; M. C e tw iń s k i ,  Kryterium chronologiczne, s. 54-57.
220 UBC I, nr 118,185.
221 Ibidem, nr 118; por. A. B o gu ck i ,  Tytuł rycerski, s. 66-68.
222 Por. A. B o gu c k i ,  Tytuł rycerski, s. 73 (tabl. genealog.). Od daty pierwszej wzmianki o danej postaci 
odejmujemy 18 lat, co daje nam jej możliwą (najniższą) datę urodzenia. Następnie odejmujemy ją od roku 
wystąpienia rycerza w źródłach jako rycerza pasowanego, by otrzymać jego (najniższy) wiek w momencie 
uzyskania tytułu rycerskiego. Po zsumowaniu jednostkowych wyników i podzieleniu ich przez liczbę osób, 
otrzymujemy powyższą średnią.
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społecznej, ponadto pamiętać musimy, że sam tytuł nadawany był za indywidualne 
zasługi i tylko niektórzy dorośli członkowie stanu rycerskiego go posiadali223. Z usta
leń A. Boguckiego wypływa natomiast inna konkluzja — posiadanie tytułu rycerskiego 
w wieku 18 lat byłoby wyjątkiem. Stąd wydaje się nam, że zaproponowane wyżej daty 
narodzin rycerza pasowanego Henryka von Ziegenberg — г. 1271 i 1267, są zaniżone 
przynajmniej o kilka lat.

W dokumencie, który w sierpniu 1261 r. wystawił ojciec Henryka, rycerz Gizeler (III) 
von Döllstedt, zawierając ugodę z komturią krzyżacką w Nägelstedt, wymienił on obok 
siebie swoje dzieci: ...et meis pueris atque heredibus...224 Pod terminem puer rozumieć 
należy osobę małoletnią, która nie ukończyła 12 lat225. Jeśli pośród owych pueris atque 
heredibus Gizelera (III) von Döllstedta skrywał się również jego syn Henryk von 
Ziegenberg, to mógł urodzić się najwcześniej w roku 1249 (1261 r. minus 12 lat), 
najpóźniej zaś w sierpniu 1261 r. Wobec tego w roku 1289, gdy widzimy go w Prusach, 
miałby najwyżej 40, najmniej zaś 28 lat. Natomiast w 1320 r., gdy widzimy go po raz 
ostatni, mógł mieć odpowiednio 71 lub 59 lat.

Mamy zatem co najmniej cztery możliwe daty narodzin turyngskiego emigranta, 
kolejno: 1249, 1261, 1267 i 1271. Wydaje się, że dwie pierwsze są bardziej prawdo
podobne, choć z oczywistych względów należy je traktować umownie, przyjmując, że 
Henryk von Döllstedt-von Ziegenberg urodził się z ojca Gizelera (III) von Döllstedt 
w Nägelstedt, który posiadał tam własność dziedziczną. Wydarzenie to najpewniej 
miało miejsce w ciągu piątego lub szóstego dziesięciolecia XIII wieku.

223 Ibidem, s. 68.
224 UBTh., nr 163.
225 M. C e tw iń s k i ,  Kryterium chronologiczne, s. 55 n.
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Ikonografia pieczęci komturów gdańskich*

P ieczęcie komturów gdańskich nie były dotąd przedmiotem badań ikonograficz
nych. Jedną z nich, pochodzącą z archiwum królewieckiego, przywieszoną do 

dokumentu z 1399 r., wzmiankował F. A. V o s s b e r g * 1 (ił. 1). Wskazał on jednak tylko 
na jej podobieństwo (do czego jeszcze wrócimy) do bardzo zbliżonego wizerunku na 
najstarszych brakteatach krzyżackich2. Później pieczęć ta pojawiała się sporadycznie 
w pracach dotyczących numizmatyki i uzbrojenia, ale nie było to wynikiem kwerendy 
archiwalnej autorów, a jedynie odwołaniem się do tekstu i rysunku zamieszczonego 
przez Vossberga3. Nowych badań i związanych z tym poszukiwań archiwalnych nie 
podjęto. Wzmianka o wizerunku pieczęci komturów gdańskich pojawiła się ostatnio 
w literaturze przedmiotu w związku z rekonstrukcją wystroju heraldycznego kapitu
larza na zamku malborskim4. Odwzorowanie wizerunku napieczętnego interesującej 
nas pieczęci znalazło się w zespole stalli z kapitularza na Zamku Wysokim. Jest to dla 
nas interesujące, gdyż znajdujące się tam medaliony z herbami, wyrzeźbione w 1906 r. 
przez Osmara Trillhaase, zostały wykonane na podstawie odlewów gipsowych pieczęci 
krzyżackich, dokonanych przez Walthera Ziesemera z Królewca5. Bliższe oględzi
ny materiału fotograficznego wykazały jednak, że odlew nie różni się zasadniczo od 
pieczęci typu B, omówionego dalej.

Wydaje się więc, że nie trzeba uzasadniać konieczności podjęcia takich badań 
i opublikowania ich niepełnych jeszcze wyników. Prezentowany dalej materiał stanowi 
bowiem owoc poszukiwań jedynie w Archiwum Państwowym w Gdańsku6 i zostanie 
on jeszcze zapewne uzupełniony po kwerendzie przeprowadzonej w Geheimes Staats
archiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, Zentralarchiv des Deutschen Ordens 
w Wiedniu oraz w archiwach polskich7. Nie bez znaczenia będą też różnego rodzaju 
materiały ikonograficzne gromadzone w XIX i I połowie XX w., które wciąż jeszcze nie 
zostały należycie pod tym względem wykorzystane. Badania te mogą pomóc w uściśle

* Artykuł jest wynikiem podjętych przeze mnie badań nad ikonografią średniowiecznych pieczęci krzyżac
kich w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem XIV w. Wstępne ustalenia referowałem na zebraniu 
gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki dnia 20 października 1999 r. Uczestnikom dziękuję 
za cenne uwagi i dyskusję. Za wskazówki dziękuję również prof. dr hab. Stefanowi K. Kuczyńskiemu.
1 F. A. Vo s s b e r g, Geschichte der Preussischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der 
Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843, s. 215.
2 Ibidem, s. 39.
3 Zob. m.in. E. W a s c h i n s k i ,  Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt а. M. 1934, s. 17; 
A. N o w a k o w s k i .  Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV  w., „Acta Arehaeo- 
logica Lodziensia”, nr 29, Łódź 1980, s. 39, 64; D. M ieh l e ,  Monety Zakonu Krzyżackiego (Katalog monet 
ziem historycznie z Polską związanych. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie), Warszawa 1998, s. 9.
4 R. Rząd,  Wystrój heraldyczny Kapitularza na Zamku Wysokim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocz. 
PTHerald., n. s. t. II (XIII), 1995, s. 145-155.
5 Ibidem, s. 151 n.
6 Niniejszym serdecznie dziękuję Paniom: dr A. Przywuskiej, Dyrektorowi AP w Gdańsku oraz mgr J. Bławat 
za pomoc i życzliwość okazaną podczas kwerendy.
7 Dotychczasowa słaba znajomość pieczęci komturów gdańskich w literaturze przedmiotu, w porównaniu 
z pieczęciami innych urzędników krzyżackich, nie daje nadziei na ujawnienie dużej liczby egzemplarzy. 
W  XIX w., kiedy publikowano je dość masowo, znaleziono tylko jedną.
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niu ram chronologicznych występowania poszczególnych pieczęci oraz dodać ewentu
alnie jakąś nową, nie uchwyconą przeze mnie odmianę wizerunku napieczętnego. Jego 
ikonografia, która pozostaje w centralnym punkcie mojego zainteresowania, nie uleg
nie prawdopodobnie zasadniczej zmianie.

Potrzebę czy wręcz konieczność badań nad ikonografią pieczęci uzasadnił już 
wystarczająco Zenon P i e c h 8. Nie powtarzając jego argumentów, można ogólnie 
stwierdzić, że żaden badacz kultury i sztuki średniowiecznej nie może zasłaniać się 
brakiem znajomości materiału zarówno numizmatycznego, jak i sfragistycznego. Mo
nety i pieczęcie są bowiem takim samym wytworem szeroko pojętej kultury średnio
wiecznej, jak zabytki piśmiennictwa czy sztuki. Pełniły równie ważną, a może i waż
niejszą rolę w komunikacji międzyludzkiej oraz przekazy wan i u określonych treści. 
Pieczęć nie była wprawdzie tak rozpowszechniona jak moneta, niemniej jej informa
cyjna i propagandowa rola trudna jest do przecenienia. Będąc środkiem uwierzytel
niającym dokument i wyrazem woli jego wystawcy, skierowana była do warstw aktyw
nych politycznie, uczestniczących w życiu publicznym9. Stanowiła więc doskonały 
nośnik propagandowy.

W wyniku kwerendy w Archiwum Państwowym w Gdańsku wyodrębniono trzy 
rodzaje pieczęci gdańskich komturów (dalej określać je będziemy literami А, В i C):

T y p  A  (il. 2)10 — występujący w latach 1334-1379. Przedstawia rycerza z włócznią 
z proporcem w prawej i tarczą opartą o ziemię w lewej ręce. Na tarczy dobrze widoczny 
krzyż zakonny. Postać przedstawiona została w hełmie zwanym kapalinem, w czepcu 
kolczym oraz kolczudze, długiej, sięgającej za kolana tunice, rozciętej z prawej strony. 
Dzięki rozcięciu widoczna jest lekko ugięta w kolanie prawa noga rycerza. Po obu 
stronach postaci dwie ozdobnie wijące się gałązki z kwiatami lub owocami. Odciski 
pieczęci wykonane zostały z jasno- i ciemnobrązowego wosku, umieszczone w takiż 
miskach i przywieszone najczęściej na pergaminowych paskach, a także na jedwab
nych sznurach. Średnica 35-37 mm. Napis wykonany majuskułą golycką na otoku pie
częci wspólny dla wszystkich typów: + S [IGILLUM] CONMENDATOMS DE DANZEC.

T yp  В (il. 3)11— występujący w latach 1394-1399. Przedstawia rycerza z włócznią 
z proporcem w prawej i tarczą w lewej ręce, uniesionej nad ziemią. Krzyż zakonny 
widoczny jest nie tylko na tarczy, ale i na piersi postaci. Rycerz na głowie ma kapalin, 
ale o rondzie węższym niż w typie A oraz czepiec kolczy. Kolczuga przykryta jest tuniką 
sięgającą za kolana. Płaszcz w odróżnieniu od typu A zwęża się nieco w pasie. Przed
stawienie to jest słabsze artystycznie od poprzedniego. Wrażenie psuje nieproporcjo
nalnie duża głowa; obie nogi iycerza są wyprostowane, co sprawia, że jego sylwetka 
wydaje się nieco sztywna, a z pewnością jest to poza mniej naturalna niż w typie A. 
Odciski pieczęci typu В wykonywane były z brązowego wosku w ciemnobrązowych 
miskach, w nieco większych rozmiarach 38-39 mm i przywieszane na paskach perga
minowych.

T yp  C (il. 4)12 — uchwycony w latach 1413-1449. Przedstawia rycerza z włócznią 
w prawej i tarczą, opartą na ziemi w lewej ręce. Oznaczona krzyżem tarcza jest 
proporcjonalnie większa niż w pieczęciach A i B. Na głowie rycerza ozdobny, duży 
hełm, zapewne również kapalin. Nie ma śladu kolczugi, szata jest krótsza (przed 
kolana) i przepasana pasem. Cała postać jest też dużo smuklejsza, bardziej elegancka 
niż w typach A i В i nie sprawia wrażenia zbrojnego. Odciski pieczęci typu C wykony-

8 Z. P ie ch ,  Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 7-16.
9 Wspomina o tym ostatnio autor interesującej wystawy w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskie
go w Bydgoszczy, W. G a r b a r c z e w s k i w  katalogu Władca i rycerz w sztuce wieków średnich, Bydgoszcz 
1998, s. 7.
10 AP Gdańsk 300 D/ 40, 17 — podaję tylko przykładowe sygnatury.
11 Ibidem, 300 D/ 40, 33.
12 Ibidem, 300 D/ 40, 49.
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Ikonografia pieczęci komturów gdańskich 33

3. Typ В 4. TypC

Pieczęcie komturów gdańskich z końca XIV-pierwszej połowy XV w. (najstarsza oraz typy А, В i C) 
według F. A. Vossberga oraz oryginałów z Archiwum Państwowego w Gdańsku

wane były z jasnobrązowego wosku w takiej samej bądź ciemniejszej misce i przywie
szane na pergaminowych paskach. Średnica 38-40 mm.

Przystępując do analizy opisanych wyżej wizerunków napieczętnych, trzeba zazna
czyć, że na gruncie sfragistyki krzyżackiej są one dość wyjątkowe. Wśród pieczęci 
krzyżackich stosunkowo niewiele jest takich, które przedstawiają postać uzbrojonego 
rycerza. Z pieczęci krzyżackich zaliczyć do nich można pieczęć ziemi chełmińskiej, 
wielkiego marszałka, komtura krajowego Westfalii, komtura Hüttenheim i Prozelten 
we Frankonii. Są to jednak przedstawienia konne o podobnym wszakże, jak sądzimy 
znaczeniu. Podobne wizerunki znamy również z pruskich pieczęci miejskich: Chełm
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34 Janusz Trupinda

na, Ostródy czy Pasłęka13. Warto zwrócić również uwagę na pieczęć miejską Golubia, 
przedstawiającą wspartego na mieczu lycerza, flankowanego dwoma drzewami (rośli
nami?), na którym siedzą dwa ptaki (gołębie?)14. Ta ostatnia pieczęć różni się jednak 
znacznie od pieczęci komtura golubskiego, na której widnieje gołąb z gałązką w dzio
bie15. Różnice między pieczęciami miejskimi a pieczęciami urzędników krzyżackich 
w tych miastach są znaczne, a widoczne są również w Gdańsku. Krąg naszych poszu
kiwań musimy więc ograniczyć do pieczęci komturskich państwa zakonnego w Pru
sach, a tu bliższe analogie nie są znane16.

W kontekście wizerunku napieczętnego najbliższą pruską analogią do omawianych 
pieczęci gdańskich jest przedstawienie na tzw. pieczęci konwentualnej pruskiej, 
przedstawiającej bardzo podobną postać uzbrojonego rycerza. Rycerz ten ma jednak 
nimb — widzimy w nim bowiem św. Jerzego (por. napis w polu). Żadna z postaci 
przedstawionych na pieczęciach komturów gdańskich nimbu nie posiada, nie ma więc 
nawet podstaw do postawienia pytania o możliwość takiej ich interpretacji. Byłoby to 
jednak bardzo interesujące, zważywszy na dużą popularność tego świętego w Prusach 
i wciąż nie wyjaśnioną rolę Krzyżaków w rozwoju jego kultu w Gdańsku17.

Podobne przedstawienia rycerza z nimbem spotykamy na krzyżackich pieczęciach 
inflanckich: komtura Ascheraden (Aizkraukle) Heideryka18 oraz wójta Wesenbergu 
(Rakvere)19. Postacie te zostały przez Roberta von Toll i Johannesa Sachsendalla 
zidentyfikowane jako przedstawienia św. Maurycego. Co ciekawe, z tego samego 
obszaru znamy również pieczęcie urzędników krzyżackich, analogiczne do gdańskich. 
Są to pieczęcie: zastępcy mistrza krajowego Inflant Heidenreicha Vincke von Over- 
berch’s20, komtura Parnawy (Pernau, Pärnu)21 (gdzie z niewiadomych powodów nastę
puje identyfikacja rycerza ze św. Maurycym) oraz wójta Wesenbergu22.

Wspomnieć wreszcie należy o materiale numizmatycznym, który oferuje dość bogatą 
liczbę analogicznych przedstawień. Wizerunek rycerza zakonnego z tarczą i włócznią 
z proporcem występuje na najstarszych zachowanych brakteatach krzyżackich, dato
wanych na XIII w.23 Emil W a s c h i n s k i  najdokładniej ze wszystkich badaczy tychże 
monet zestawił i omówił poszczególne typy przedstawień24. We wszystkich jednak 
postać rycerza z odkrytą głową flankują: włócznia z proporcem trzymana lewą ręką 
i laska w kształcie krzyża lub lilii (w jednym przypadku miejsce laski zajęła włócznia 
z szerokim ostrzem). Tylko w czterech przypadkach interesującego nas przedstawienia 
włócznia trzymana jest w prawej ręce. Tarcza (trzymana prawą i w czterech typach

13 B. Enge l ,  Die mittelalterlichen Siegel des Thomer Rathsarchivs, mit besonderer Berücksichtigung des 
Ordenslandes, Th. 1 („Mitteilungen des Coppernieus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zuThorn”, H. IX), 
Thorn 1894, Taf. IV, 79-80; VI, 104; VII, 126.
14 Ibidem, Taf. V, 100; M. G u m o w s k i ,  Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku (Roczniki TNT, 
r. 62, z. 2), Toruń 1960, s. 86 — widział w postaci rycerza Krzyżaka.
15 B. Enge l ,  op. eit., Taf. II, 23-24.
16 Z analogicznych przedstawień pieszych wskazać tu można pieczęcie mniejsze Krakowa, przedstawiające 
św. Wacława (z włócznią z proporcem, tarczą, mleczem 1 nimbem wokół głowy) —  por. M. G u m o w s k i ,  
op. eit., 122 n.
17 Na ten temat zob. U. A rno l d ,  Elżbieta i Jerzy Jako patroni parafii w państwie zakonu niemieckiego 
w Prusach. O samowiedzy zakonu niemieckiego, [w:] Idem, Zakon Krzyżacki. Z  ziemi świętej nad Bałtyk, 
Toruń 1996, s. 130-159; P. P a s z k i e w i c z ,  Społeczna i kulturowa geneza Dworu Artusa, „Porta Aurea. 
Rocznik Zakładu Historii Sztuki UG”, t. 1, 1992, s. 15-28.
18 Est- und Livländische Brieflade, Th. 4, Siegel und Münzen der weltlichen und geistlichen Gebietiger über 
L iv- und Est- und Curland bis zum Jahre 1561, hrsg. von R. v. Tol l ,  J . S a c h s s e n d a l l ,  Reval 1887, s. 52, 
Taf. 12, 5.
19 Ibidem, s. 76, Taf. 16, 76-77.
20 Ibidem, s. 46, Taf. 7, 8.
21 Ibidem, s. 64, Taf. 14, 44.
22 Ibidem, s. 77 n., Taf. 16, 78-79.
23 E. Ba h r f e l d t ,  Die Münzen-und Medaillen-Sammlung in der Marienburg, Bd. I, Danzig 1901, datuje 
ten typ brakteatów na około 1275 r.; F. A. V o s s b e r g ,  op. eit., s. 85, dopuszcza jeszcze I połowę XIV w. 
Najbardziej prawdopodobna jest II połowa XIII w.
24 E. W a s c h i n s k i ,  op. eit., s. 18 n.
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lewą ręką) zawsze umieszczona jest w partii nóg postaci, przez co w niektórych 
monetach przesłania je całkowicie i mamy do czynienia z popiersiami (Brustbild)25. 
Podobieństwo przedstawienia jest więc nieznaczne, choć warto zwrócić uwagę na taki 
sam kształt tarczy. O wiele bardziej istotne jest wystąpienie w XIII w. takiego właśnie 
przedstawienia, które z czasem ustąpiło miejsca wizerunkowi krzyża. Zmianę wizerun
ku na brakteatach tłumaczyć można m.in. faktem wyczerpania się jego propagandowej 
roli — wizerunek taki nie był już zapewne potrzebny. Uwaga ta będzie miała jeszcze 
znaczenie w toku dalszych rozważań.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy pieczęci komturów gdańskich, wspom
nieć należy o innym zachowanym symbolu, którym posługiwało się gdańskie komtur- 
stwo. Jan Długosz wśród chorągwi zdobytych pod Grunwaldem wymienia dwie chorą
gwie gdańskie: chorągiew komturstwa i miasta Gdańska (dwa krzyże na czerwonym 
polu) i chorągiew komturstwa (ukośny czarny pas na białym polu)26. Żadna z nich 
w najmniejszym nawet stopniu nie odpowiada przedstawieniom na naszych pieczę
ciach. Ale też inna była rola chorągwi, a inna pieczęci, stąd różnica ta jest zrozumiała. 
Bardzo rzadko przedstawienia te pokrywają się, choć zdarza się to, czego dowodem są 
choćby pieczęć i chorągiew Pokrzywna (Engelsburga)27. Inna sprawa, że w przypadku 
chorągwi komturstwa gdańskiego Długosz nie jest zbyt wiarygodny, a wygląd tej 
chorągwi nie jest pewny28.

Przejdźmy teraz do ikonograficznej analizy poszczególnych elementów interesują
cych nas pieczęci.

1. Hełm

Trzy omawiane pieczęcie prezentują trzy różne wizerunki hełmu, choć za każdym 
razem z pewnością przedstawiony jest hełm w kształcie kapelusza, czyli kapalin. 
Różnią się jedynie wielkością wysklepionej części lub rozmiaru ronda. Nie można 
zgodzić się zatem z bezkrytycznie przyjętym przez wszystkich badaczy, w tym Andrzeja 
N o w a k o w s k i e g o 29, odrysem zaprezentowanym przez Vossberga (il. 1), gdzie wyraź
nie widać hełm stożkowy. Porównanie tego odrysu z oryginałem każe ostrożniej 
spojrzeć na przyjmowane powszechnie rysunki niemieckiego badacza. Konieczne jest 
tu ich porównywanie (Jeżeli jest to możliwe) z zachowanymi oryginałami. Hełm na 
gdańskich pieczęciach pozbawiony jest klejnotu, trudno więc traktować go inaczej niż 
element uzbrojenia rycerskiego30.

2. Strój

W pierwszych dwóch typach pieczęci (A, B) rycerze zakonni ubrani są w kolczugi, 
na które wdziewali sięgające za kolana tuniki. W typie В na szacie widoczny jest krzyż. 
W trzeciej odmianie pieczęci komturów gdańskich nie możemy doszukać się śladów 
kolczugi, a szata jest dużo krótsza i bardziej elegancka. Biorąc pod uwagę inne 
zachowane zabytki ikonograficzne, można sądzić, że był to typowy strój rycerza 
zakonnego (piechura) w XIV i XV w. Dziwić może jedynie brak płaszcza, pełniącego 
bardzo ważną rolę propagandową w stroju krzyżackim, choć z drugiej strony nie ma 
w tym nic dziwnego, kiedy w grę wchodzi rycerz pieszy.

25 Ibidem.
26 Jana Długosza Banderia Prutenorum (dalej cyt.: Banderia), wyd. K. Gó rsk i ,  Warszawa 1958, nr 44, 
45, 49.
27 Ibidem, nr 21: 800 Jahre Deutscher Orden (dalej cyt.: 800 Jahre). Gütersloh/München 1990, s. 380.
28 Por. Banderia, s. 24, 305, przyp. 305; S. Ekd ah l ,  Die „Banderia Prutenorum" des Jan Długosz — eine 
Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410, Göttingen 1976, s. 131, 258, przyp. 2.
29 A. N o w a k o w s k i ,  op. eit., s. 64.
30 O roli hełmu z klejnotem w pieczęci książęcej Piastów zob. Z. P i ech,  op. eit., s. 61 nn.
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36 Janusz Trupinda

3. Włócznia z proporcem

Następnym elementem, na którym skupimy uwagę, jest włócznia z proporcem, 
trzymana przez rycerza zakonnego w prawej ręce. Trójkątny proporzec można zaliczyć 
do osobistych chorągwi rycerskich zwanych pannus. Jak podaje Sven E k da h l ,  były 
to trójkątne, wydłużone chorągwie, o długości 60-90 cm (co zgadza się z przedstawie
niem na gdańskich pieczęciach)31. Ich używanie przez Krzyżaków jest poświadczone 
zarówno przez źródła ikonograficzne, jak i pisane32. Nie trzeba tu dodawać, że chorąg
wie (różnego rodzaju) odgrywały bardzo istotną rolę w wojskowości krzyżackiej33. 
Oprócz zadań bojowych włócznia skupiała w sobie cały szereg funkcji, z których 
najistotniejsza dla nas jest insygnialno-heraldyczna. Włócznia bowiem była nie tylko 
orężem służącym do walki — stała się także jednym z najważniejszych insygniów 
władzy. Nie ma potrzeby omawiania w tym miejscu genezy takiego stanu rzeczy. Dość 
powiedzieć, że złożyły się na nią wątki obyczajowości pogańskiej i chrześcijańskiej, 
gdzie włócznia nabrała zgoła magicznych właściwości. To zapewniało jej wysoką 
pozycję swoistego talizmanu przynoszącego pomyślność. Tak było choćby w przypad
ku kopii włóczni św. Maurycego, którą Bolesław Chrobry otrzymał od cesarza Otto
na III w roku 1000. Wincenty z Kielczy zaliczył ją w XIII w. do regaliów czekających na 
przyszłego władcę Polski34. Przykłady wiary w militarne i cudowne zdolności włóczni 
znajdujemy też w kronice Mistrza Wincentego, co omówił Jacek B a n a s z k i e w i c  z35. 
Stąd włócznia w rękach wojownika to wizualny znak siły militarnej i to siły zwycięskiej 
(signum victoriae, vexillum triumphale). Jak na przykładzie pieczęci piastowskich 
stwierdził Z. Piech36, włócznia to przede wszystkim symbol władzy, w tym władzy 
terytorialnej (przykłady pieczęci Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego). W naszym 
przypadku chodzi tu o oczywistą manifestację zwycięskiej potęgi Zakonu i podkreśle
nie jego panowania nad Gdańskiem. Nie sposób z całą pewnością stwierdzić, co (i czy 
w ogóle) znajdowało się na proporcu. Można się domyślać, że był tam zakonny krzyż, 
co wzmacniało jeszcze wymowę przedstawienia. Rolę tę spełnia jednak znakomicie 
trójkątna tarcza trzymana przez rycerza.

4. Tarcza

Oznaczona krzyżem zakonnym tarcza jest w pieczęciach komturów gdańskich prze
de wszystkim ważnym elementem uzbrojenia rycerskiego. Na wszystkich trzech typach 
pieczęci przedstawiona została tarcza trójkątna, używana, zdaniem A. Nowakowskie
go, w Prusach w XIV i początku XV w.37 Taką samą trójkątną tarczę spotykamy też na 
innych pieczęciach krzyżackich, przedstawiających uzbrojonego rycerza zakonnego, 
także konnego. Z tego względu, jak również ze względu na schematyczność uję
cia i sposób trzymania tarczy przez rycerza na gdańskich pieczęciach, wydaje się, 
że o wiele istotniejszy jest tu jej walor heraldyczny. Stanowi ona przede wszystkim 
znak identyfikujący przedstawioną postać jako rycerza Zakonu NMP. Będzie to szcze
gólnie istotne, jeżeli założymy rolę pieczęci jako propagatora zwierzchności i potęgi 
krzyżackiej.

31 S. Ekd ah l ,  op. cit., s. 18.
32 Ibidem, s. 23-30.
33 Na ten temat K. Gó rsk i ,  Kawaleria krzyżacka, [w:] Idem, Studia i szkice z dziejów Państwa Krzyżackego. 
Olsztyn 1986, s. 107 nn.
34 Na ten temat M. Rokos z ,  Wawelska włócznia Bolesława Chrobrego. Przegląd problematyki. „Rocznik 
Krakowski”, t. 55, 1989, s. 17-44; Z. P i ech,  op. cit., s. 53 n.
35 J. B a n a s z k i e w i c  z. Włócznia i chorągiew. O rycie otwierania bitwy w związku z cudem kampanii 
nakielskiej Bolesława Krzywoustego. „Kwartalnik Historyczny”, r. CIV, 1987, nr 4, s. 3-24.
36 Z. P i ech,  op. cit., s. 55.
37 A. N o w a k o w s k i ,  op. cit., s. 101; idem, Arms and Armour in the Medieval Teutonic Orders State in 
Prussia, Łódź 1994, s. 80.
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5. Rośliny

Ostatnim szczegółem, zaobserwowanym jedynie w typie A  omawianej pieczęci, są 
gałązki roślinne z kwiatami bądź owocami, flankujące postać rycerza. Trudno jedno
znacznie rozstrzygnąć, czy jest to jedynie motyw ozdobny, czy wiązać z nim należy 
jakieś określone treści. Być może jest to tzw. różdżka sprawiedliwości, spotykana 
w polskim materiale sfragistycznym i numizmatycznym. Gałązki takie pojawiają się 
na pieczęciach książąt śląskich Henryka Pobożnego, Henryka I (III) głogowskiego i jego 
syna Konrada I. Książęta jednak trzymają je w dłoniach. Jak zwrócił uwagę Z. Piech, 
różdżkę cnoty i sprawiedliwości spotykamy w ceremoniałach koronacyjnych w XIII, 
XIV i XV w.38 Różdżkę sprawiedliwości również, co ciekawe, w postaci gałązki umiesz
czonej obok władcy, widzimy na monetach polskich Piastów39. Wizualne podkreślenie 
sprawiedliwości Zakonu Krzyżackiego odpowiada naszej interpretacji pieczęci. Byłoby 
to o tyle uzasadnione że, po pierwsze, Krzyżacy brali udział w sprawowaniu w Gdań
sku sądów, a po drugie, że brakuje na pieczęci miecza, który w tego typu przedstawie
niach odgrywał tę właśnie rolę. Sprawa nie może być rozstrzygnięta jednoznacznie40. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że funkcja dekoracyjna jest zdecydowanie bardziej prawdo
podobna.

Pieczęcie gdańskich komturów byłyby więc przez swoje przedstawienie wizualnym 
świadectwem zwierzchności Zakonu nad Gdańskiem i Pomorzem Gdańskim oraz 
wymowną prezentacją jego potęgi militarnej. Aby stwierdzenie to osadzić w szerszym 
kontekście historycznym, odwołajmy się do wspomnianych już podobnych pieczęci 
z terenu Prus. Warto bowiem zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie w Gdańsku 
Krzyżacy zdecydowali się na sylwetkę uzbrojonego rycerza zakonnego?

Zatrzymajmy się na jedynym pruskim odpowiedniku naszych pieczęci, tzn. pieczęci 
konwentualnej pruskiej41. Przedstawia ona wprawdzie św. Jerzego, ale został on 
przedstawiony w sposób bardzo podobny do wizerunków na gdańskich pieczęciach. 
Widzimy tam stojącego rycerza w kolczudze sięgającej kolan, trudnym do jednoznacz
nego określenia hełmie (na pewno nie jest to kapalin)42, z długą włócznią w prawej 
i tarczą trzymaną na wysokości piersi w lewej ręce. Na trójkątnej tarczy znajduje się 
krzyż. Drobne różnice (hełm, sposób trzymania tarczy) w przedstawieniu podkreśla 
jeszcze przypasany do pasa miecz. Pieczęć opublikowana przez Bernharda S c h m i -  
da43 przywieszona jest do dokumentu biskupa Michała, datowanego na 1232 r.44 
Rainer K a h s n i t z  datuje ją na lata 1230-123245, a więc czas, kiedy Krzyżacy, otrzy
mawszy nadanie ziemi chełmińskiej, rozpoczynali dopiero budowę swojego przyszłego

38 Z. P i ech,  op. cit., s. 59.
39 Ibidem.
40 Ciekawe byłoby prześledzenie związku występowania gałązek na naszych pieczęciach z walką Gdańska
0 autonomię sądowniczą. Przywilej Ludolfa Königa, potwierdzony w 1378 r. przez Winrycha von Kniprode, 
wprowadzał bardzo silne, w zestawieniu z innymi wielkimi miastami pruskimi, ograniczenia samodzielności 
sądowej. Później ulega to zmianie na korzyść miasta — szerzej zob. R. Czaja ,  Miasta pruskie a Zakon 
Krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu. Toruń 
1999, s. 25 n. W przypadku „pieczęci z gałązkami” łatwo zauważyć, że motyw ten ginie przy końcu XIV w., 
co odzwierciedlałoby stan faktyczny. Rzecz wymaga jednak bardziej szczegółowych badań.
41 Hasło dotyczące pieczęci i ilustracja w katalogu norymberskiej wystawy 800 Jahre, s. 374 n. (zob. niżej 
przyp. 45).
42 B. S c hmi d ,  Die Siegel des Deutschen Ordens in Preussen. b. r. w. (oprawione nadbitki artykułów 
z „Altpreussisehe Forschungen” z 1937 i 1938 r.), s. 5, wskazuje na analogiczne nakrycie głowy postaci 
św. Maurycego na pieczęci magdeburskiej kapituły katedralnej z ok. 1200 r. oraz pieczęci margrabiego 
Albrechta Niedźwiedzia. Jest to dla niego w pełni wiarygodny obraz ówczesnego wyposażenia krzyżackiego. 
Hełmu nie zauważa natomiast w ostatniej pracy A. N o w a k o w s k i ,  Arms, który skupia się tylko na zbroi
1 tarczy — zob. s. 63, 80.
43 B. Sc hmi d ,  op. cit., s. 5 n., Taf. 3.
44 Preussiches Urkundenbuch [dalej cyt.: PrU], I/1, hrsg. v. R. Ph i l i p p i ,  Königsberg 1883, nr 93.
45 R. K a hs n i t z ,  Siegel als Zeugnisse der Frömmigkeitgeschichte, [w:] 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstel
lung des Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, München 1990, s. 374 n.
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państwa w Prusach. Na te lata przypadają intensywne zabiegi wielkiego mistrza 
Hermanna von Salza o uzyskanie od papieża potwierdzenia nadania ziemi chełmiń
skiej, jak również przyszłych zdobyczy w Prusach. Układy z biskupem Chrystianem 
z 1230 i 1231 r. wskazują na nadrzędną jeszcze pozycję biskupa, którego chorągiew 
Krzyżacy zobowiązali się nieść podczas wypraw pruskich zawsze przed swoimi znaka
mi46. Wydaje się, że właśnie wtedy Krzyżacy potrzebowali takiego zbrojnego znaku, 
który z jednej strony podkreśliłby ich militarną misję, a z drugiej pokazał siłę, wspartą 
autorytetem św. Jerzego. Kiedy sytuacja się zmieniła, św. Jerzy zniknął z pieczęci 
konwentualnej, a pojawiło się przedstawienie św. Rodziny z małym Jezusem w żło
bie47. Warto zwrócić uwagę, że z początkami pobytu Krzyżaków w ziemi chełmińskiej 
związane są omawiane wyżej brakteaty z podobnym motywem. Wygląda na to, że 
pojawia się on w chwilach trudnych, kiedy pozycja Zakonu jest zagrożona i trzeba 
pokazać jego siłę militarną. Potwierdzałoby się to również w czasach późniejszych, 
kiedy po klęsce grunwaldzkiej Henryk von Plauen bije złote dukaty z wizerunkiem 
uzbrojonego wielkiego mistrza z tarczą i mieczem z jednej i patronką Zakonu — Marią 
z Dzieciątkiem z drugiej strony48. Miało to swój związek zapewne z próbą centralizacji 
Zakonu, która jednak spaliła na panewce49. Biorąc pod uwagę fakt pojawienia się 
również w Gdańsku pieczęci przedstawiającej uzbrojonego rycerza, najeżałoby przyj
rzeć się bliżej pozycji Krzyżaków w tym mieście.

Zajęcie Gdańska i Pomorza Gdańskiego w latach 1308-1309 było wydarzeniem bez 
precedensu w dziejach Zakonu Krzyżackiego. Wezwani przez Konrada mazowieckiego 
dla obrony granicy mazowieckiej przed Prusami Krzyżacy otoczyli się aurą obrońców 
i głosicieli wiary chrześcijańskiej. Wizerunek ten propagowali jeszcze w latach dwu
dziestych i trzydziestych XIV w. (choćby w kronikach Piotra z Dusburga i Mikołaja 
Jeroschina), kiedy idea zbrojnego nawracania rękami zakonów rycerskich była już 
widocznym przeżytkiem. Atakując Pomorze Gdańskie i miasto Gdańsk Krzyżacy do
prowadzili do powstania wyraźnego rozdźwięku między rozpowszechnianą przez siebie 
ideologią a praktyką. Wspomniane kroniki o faktach tych milczą, chociaż sprawa 
stała się bardzo głośna50. Bulla papieska z 19 czerwca 1310 r., donosząca (przesad
nie) o zamordowaniu w Gdańsku 10 tys. ludzi51, procesy inowrocławski (1320-1321) 
i warszawski (1339)52, stanowiły poważny problem dla Zakonu, wymagający wspięcia 
się na wyżyny sztuki dyplomatycznej. Znamienny jest również fakt przeniesienia 
stolicy Zakonu do Malborka w 1309 r., a więc tuż po wydarzeniach gdańskich. Prob
lemy zewnętrzne, konflikt z biskupem ryskim i państwem polskim sprawiły, że Krzy
żacy czuli się zapewne początkowo w Gdańsku bardzo niepewnie.

Niewiele wiadomo o początkach pracy urzędników krzyżackich w Gdańsku. Imię 
komtura Hemyka po raz pierwszy w dokumentach pojawia się w 3 lutego 1310 r.53 
W innym dokumencie z 25 kwietnia 1334 r.54 po raz pierwszy wymieniono tłumacza 
i notariusza komtura, co świadczy o kształtowaniu się kancelarii. Zgadza się to 
z uchwyconą przez nas dolną granicą występowania pieczęci komturów gdańskich 
(choć pamiętajmy, że może się ona jeszcze zmienić). Prawdopodobnie dopiero około

46 M. B i skup ,  G. Labuda ,  Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka — Społeczeństwo — 
Państwo — Ideologia, Gdańsk 1988, s. 125.
47 Niestety nie zachowała się ani pieczęć, ani jej odrys. Opis przytacza B. Sc hml d ,  op. eit., s. 6. Oryginał 
znajdował się na dokumencie ugody dzierzgońskiej z 7 lutego 1249 r. — PrU, I/1, nr 218.
48 Fotografie w 800 Jahre, s. 149.
49 800 Jahre, s. 149 n. (U. Arnold).
50 Ideologię propagowaną przez Krzyżaków i samą kronikę Dusburga omawiam w pracy Ideologia krucjato
wa w kronice Piotra z Dusburga, Gdańsk 1999.
51 PrU, II, hrsg. v. M. Hein,  E. Ma s c h k e ,  Königsberg 1932, nr 13.
52 Na ten temat m.in. H. C h ł о p о с к a. Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w X IV  w. Studium źródło- 
znawcze, Poznań 1967.
53 Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. v. M. P e r l b a c h ,  Danzig 1882, nr 679.
54 PrU, II, nr 836.
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1338 r. zaczęto wznoszenie ceglanego zamku55. Fakt ten wiązać można albo z naby
ciem pewności, że Gdańsk pozostanie w rękach Zakonu, albo z przekonaniem, że 
Kazimierz Wielki nie zamierza rezygnować z praw do Pomorza i siedzibę konwentu 
trzeba wzmocnić. Decyzję o budowie można więc wiązać z rokowaniami z marca 
1337 r., kiedy wielki mistrz Dietrich von Altenburg zrezygnował z okupacji Kujaw 
inowrocławskich. Jakkolwiek by było, brak oparcia w ceglanej siedzibie stwarzał 
niewątpliwie atmosferę tymczasowości pobytu Krzyżaków w mieście. A patrząc na 
poczynania Zakonu nietrudno zauważyć, że Gdańsk był dla niego niesłychanie ważny, 
głównie ze względów ekonomicznych. Świadczy o tym determinacja, z jaką Krzyżacy 
walczyli o utrzymanie świeżo zajętych terenów, jak również staranność w doborze 
zwierzchników gdańskiego konwentu. Wśród komturów gdańskich nie brakowało 
osobistości wybitnych, które po opuszczeniu Gdańska pięły się wysoko w hierarchii 
zakonnej56. W świetle powyższych argumentów wydaje się, że wyobrażenie uzbrojone
go rycerza zakonnego na pieczęci komturów gdańskich miało wizualnie głosić pano
wanie Zakonu. Jest to tym bardziej czytelne, jeżeli zwrócimy uwagę na jeszcze jedną 
zbieżność, mianowicie na podobieństwo omawianych pieczęci komturów gdańskich 
do pieczęci książąt gdańskich.

Jeżeli wziąć pod uwagę pieczęcie piesze dwóch wybitnych książąt Świętopełka i Mści
woja II, to okaże się, że przedstawiają one właśnie uzbrojonych rycerzy wyposażonych 
w podobne atrybuty, tzn. hełm, włócznię, tarczę lub miecz57. Widać z tego, ze Krzyżacy 
wykorzystali ten motyw, zastępując jedynie herb książąt pomorskich — lilię zakonnym 
krzyżem. W ten sposób w oczach poddanych stawali się kontynuatorami poprzedniej, 
legalnej władzy terytorialnej. Była to więc również swoista legalizacja ich panowania 
nad Gdańskiem i Pomorzem. Jest znamienne, że podobną zależność widzimy w przy
padku omawianej wyżej pieczęci konwentualnej pruskiej. Tę pieczęć również możemy 
zestawić z pieczęcią pieszą Konrada mazowieckiego58. Wynik porównania będzie bar
dzo podobny.

Bardzo interesującego materiału do interpretacji elementów uzbrojenia dostarcza 
najważniejsza krzyżacka kronika, autorstwa Piotra z Dusburga. W rozdziale II, 8 
kronikarz zamieścił alegoryczne rozważania, gdzie poszczególnym częściom uzbroje
nia rycerskiego przypisał określone cechy. Całość wywodu miała charakteryzować 
„rycerza Chrystusowego” w krzyżackim płaszczu, prowadzącego w Prusach „nową 
wojnę”, inną od walk prowadzonych wcześniej i wyraźnie akcentować spełnianą przez 
Zakon „Bożą” misję. Wyszczególnionym przez nas elementom uzbrojenia Dusburg 
przypisał następujące znaczenie: hełm — zbawienie (salus); zbroja (pancerz) — spra
wiedliwość (justitia); włócznia — proste (prawe) intencje (recta intenció): tarcza — wiara 
(fides)59.

Interpretacja pieczęci według kroniki Dusburga przedstawia zatem Krzyżaka jako 
idealnego „rycerza Chrystusa” (miles Christi). Jego walkę w zawsze dobrej intencji 
charakteryzuje sprawiedliwość. Chroniony jest przez wiarę, która stanowi dla niego 
najlepsze zabezpieczenie. Za walkę tę odbierze najwspanialszą nagrodę, czyli zbawie
nie. Jest to więc również kreacja podkreślająca wyjątkowość rycerza zakonnego i przez 
to wzbudzająca wobec niego szacunek. Przeciwstawienie się takiemu wojownikowi 
byłoby równoznaczne z wystąpieniem przeciwko Bogu oraz Kościołowi i nie trzeba

55 Zob. M. B i s kup ,  Pod panowaniem krzyżackim (od 1308 r. do 1454 r.J, [w:] Historia Gdańska, t. 1, pod 
red. E. C i e ś l ak a ,  Gdańsk 1978, s. 343.
56 Jako przykład można tu przytoczyć nazwiska późniejszych wielkich mistrzów: Winricha von Kniprode, 
Konrada Zöllnera von Rothenstein, a także Swedera von Palland, późniejszego wielkiego skarbnika oraz 
Zygfryda Walpota von Bassenheim —  wielkiego szatnego.
57 Zdjęcia w E. Ke y s e r ,  Die Lilie ais pommerellisches Wappen, „Weichselland”, Jg. 38, 1939, H. 2, Abb. 5, 6.
58 Reprodukcja i opis zob. S. K. K u c z y ń s k i ,  Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 270, nr 5.
59 Chronicon Terrae Prussiae von Peter von Dusburg, hrsg. von M. T o e p p e n ,  Scriptores Rerum Prussica- 
rum, Bd. I, Leipzig 1861, s. 40-44.
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dodawać, że walka ta musiała się dla przeciwnika źle skończyć, zarówno w wymiarze 
doczesnym, jak i eschatologicznym.

Należałoby tu jednak postawić pytanie, czy jest to właściwa droga interpretacji. 
Dzieło Piotra z Dusburga jest bowiem bardzo stronnicze w swej treści. Pisane było 
w myśl określonych założeń, co od razu nakazuje ostrożność w bezkrytycznym jego 
przyjmowaniu. Warto jednak pamiętać, że kronika Dusburga stanowi świadectwo 
oficjalnej propagandy Zakonu w I połowie XIV w. i jako taka zasługuje na uwagę. 
Omawiane pieczęcie nie są przecież niczym innym i taki właśnie sposób rozumowania, 
przedstawiony przez krzyżackiego kronikarza, należy brać pod uwagę. Użycie źródeł 
pisanych do interpretacji źródeł ikonograficznych jest po prostu koniecznością.

Sumując powyższe rozważania, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, 
że wyobrażenie na pieczęciach komturów gdańskich jest wizualnym potwierdzeniem 
ich władzy nad Gdańskiem i Pomorzem. Ta swoista legitymizacja władzy dokonana 
została na kilku płaszczyznach: ideowej (przez prezentację atrybutów władzy teryto
rialnej), moralnej (przez zaakcentowanie cech predystynujących do sprawowania 
władzy członków Zakonu) oraz formalnej (przez przejęcie motywu używam ego wcześniej 
przez władców pomorskich). Wszystko to miało związek ze sposobem zdobycia tego 
terytorium przez Zakon Krzyżacki i było próbą propagandowego oddziaływania na 
odbiorców dyplomów sygnowanych przez tutejszych komturów.
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Wiarygodność genealogiczna inskrypcji 
z zamku Krzyżtopór w Ujeździe

K rzyżtoporskie inskrypcje od lat intrygowały nie tylko historyków. Pierwszy znany 
odpis kazał sporządzić Stanisław August Poniatowski w 1787 r.1 Obecnie zacho

wały się dwa odpisy (z końca XVIII lub początku XIX w.), jeden w Bibliotece książąt 
Czartoryskich w Krakowie2, drugi w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu3. Wbrew 
wcześniejszym opiniom, iż są niezależnymi odpisami4, obydwa wskazują na wspólny 
archetyp5.

Inskrypcje krzyżtoporskie pierwszy ogłosił drukiem Stanisław T o m k o  w i c  z, opie
rając się na własnym odczycie i rękopisie Czartoryskich6. Ostatnio nową — jak 
zapowiadał wstęp — wersję wspomnianych inskrypcji, opublikował Juliusz A. C h r o - 
ś c i e k i 7. Jednakże, po bliższym przyjrzeniu, nowe wydanie okazało się poprawionym 
— w wielu miejscach nieumiejętnie — Tomkowiczem. Ponadto Autor ten zaznaczył, 
że na murach Krzyżtoporu nie można odczytać napisów, które umieszczono tam 
w 1644 r.8 Autopsja zaprzeczyła jednak definitywnie temu twierdzeniu — napisy są 
bardzo wyraźne, a ich dokładny odczyt skorygował znacznie, zarówno wspomniane 
wyżej rękopisy, jak i wydanie Tomkowicza9. W tej sytuacji wersja J. A. Chrościckiego,

1 A. S. N a r u s z e w i c z ,  Dyariusz podróży Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego na Ukrainę
1 bytności w Krakowie aż do powrotu do Warszawy dnia 22 lipca roku 1787, Warszawa b.d.w., s. 195.
2 „Napisy wyrażone na Zamku w Ujeździe w Woie. i Powie. Sandomirskim”, Biblioteka im. XX Czartoryskich 
w Krakowie, rkps 860/IV [dalej: BCz 860], k. 217-217v.
3 „Napisy Zamku Ujezdzkiego”, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 
451/III [dalej: BOss 451], k. 275.
4 J. A. C h r o ś c i c k i ,  „W honor domu mego i pamięci" Program genealogiczny na elewacjach rezydencji 
Krzysztofa Ossolińskiego w Krzyżtoporze, Rocz. PTHerald., t. III (XIV), 1997, s. 136.
5 Argumentem przemawiającym za tym, iż obydwa rękopisy były sporządzone z tego samego pierwowzoru, 
będą przede wszystkim te same błędy, występujące w odpisach inskrypcji, w stosunku do zachowanych 
tablic. Rękopis Ossolińskich wydaje się być bardziej dokładny i wierny oryginałowi (może jest oryginałem?). 
Przykładowo: spójnik „i” występuje tam jako „y” (jak na zamkowych tablicach), czego w odpisie z Biblioteki 
Czartoryskich już nie ma. Nie wykluczone nawet, że rękopis Czartoryskich powstał na podstawie rękopisu 
Ossolińskich, na co wskazywałaby taka sama forma odpisów inskrypcji umieszczonych w tabeli. Odpisy 
różnią się jedynie w dwóch punktach (poza licznymi błędami wynikającymi z niedokładności i niechlujstwa 
sporządzającego odpis Czartoryskich) — dla naszych rozważań zresztą nieistotnych. 1. Inskrypcje w ręko
pisie Ossolińskich ułożone są zgodnie z kolejnością umieszczenia ich na ścianach zamku, natomiast 
w rękopisie Czartoryskich, wpisano do tabeli wg chronologii dat podanych na inskrypcjach. 2. Ponadto rę
kopis Ossolińskich zawiera odpis jeszcze jednej inskrypcji, która brzmi: ORLE NASZ POLSKI POMNIEY, ZE 
OD DAWNA I YIEGO BOSKA JENOŚĆ (w oryginale: JASNOŚĆ ?, JEDNOŚĆ ?) TAKWYZNAWA (u J. A. C h r o - 
ś c i c k i e g o .  Program genealogiczny, s. 139, błędnie WYZNAWAMY).
6 S . T o m k o w i e  z, Krzyżtopór. Twierdza magnacka XVII wieku i architekt je j Wawrzyniec Senes, „Sprawo
zdania Komisyi Akademii Umiejętności do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, t. V, 1896, s. 205-219.
7 J.A.  C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, 135-151.
8 Ibidem, s. 142.
9 Dysponujemy pełną dokumentacją fotograficzną inskrypcji, wykonaną w grudniu 1998 r. Wtedy też 
uzyskaliśmy informację od ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu, że inskryp
cje — od momentu ich wykonania w XVII w. — nie były odnawiane.

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 



42 Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka

który nie korygował powyższych odczytów na zamku w Ujeździe, nie powinna być 
w ogóle brana pod uwagę.

Ponieważ, jak zaznaczono powyżej, autopsja wprowadziła znaczne zmiany w odczy
tach, konieczne stało się przytoczenie ich oryginalnego brzmienia. Podany poniżej 
tekst (Tabela 1) jest dokładną kopią widniejących obecnie na murach Krzyżtoporu 
zapisek, z zachowaniem miejsc obecnie niewidocznych, skrótów, oraz rozmieszczenia 
słów. W miejsce ubytków pozostawiamy w nawiasach kwadratowych kropki [...], któ
rych liczba odpowiada brakującym literom. Natomiast w przypadku, gdy ze względu 
na stopień zniszczeń nie da się określić brakujących liter i układu inskrypcji, wtedy
w nawiasach kwadratowych zamieszczamy trzy poziome kreski [--------- ]10. Podajemy
również rekonstrukcję napisów, obecnie częściowo lub całkowicie zniszczonych, które 
odtworzono opierając się na rękopisach ze zbiorów Czartoryskich i Ossolińskich, 
korygując jednak w przypadku ewidentnie błędnych odczytów. Dla porównania poda
jemy także obydwa rękopisy.

By jednak być w zgodzie ze współczesnymi metodami wydawania źródeł epigraficz- 
nych, w osobnej tabeli (Tabela 2), podajemy inskrypcje, których edycja oparta jest 
(z małymi modyfikacjami), na instrukcji wypracowanej dla wydawnictwa Corpus In
scriptionum Poloniae11. Zgodnie z wymogami tej instrukcji nie ingerujemy w ortografię 
i gramatykę z wyjątkiem pisowni łącznej i rozdzielnej, którą dostosowujemy do zasad 
dziś obowiązujących. Brachygrafię rozwiązujemy i oznaczamy nawiasami okrągłymi 
(...), a brakujące litery wpisujemy małymi znakami (łatwiej je zauważyć). Uzupełnienia 
ubytków wynikających ze zniszczenia podajemy pismem półgrubym w nawiasach 
kwadratowych [...]. Podobnie zaznaczamy skróty, które nie zostały oznakowane na 
inskrypcjach, jednak w tym przypadku bez wytłuszczeń, a litery zapisujemy kursywą. 
Koniec wiersza oznaczamy linią prostą I .

Zamek Krzyżtopór został wzniesiony przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa 
Ossolińskiego w latach 1621-164412. Na murach eliptycznego dziedzińca, na pier
wszym i drugim piętrze, umieszczono 40 tablic poświęconych pamięci krewnych 
i powinowatych fundatora, jego syna, Krzysztofa Baldwina i synowej, Teresy Tarłówny. 
Dokładnie określono na nich stopień pokrewieństwa, piastowany urząd (urzędy) 
i wpisano datę roczną. Widniejący na inskrypcjach przodkowie Ossolińskiego od końca 
XIV w., sugerują rozległą i doskonałą pamięć genealogiczną rodziny. Na ile jednak te 
dane są wiarygodne? Czy można dać wiarę informacjom w nich zawartym, zwłasz
cza odnoszącym się do wieku XIV, XV i pierwszej połowy XVI? Aby odpowiedzieć 
na postawione pytania, wykonaliśmy tablice genealogiczne, które przedstawiają po
wiązania rodzinne Krzysztofa Ossolińskiego, jego syna, Krzysztofa Baldwina, i syno
wej, Teresy Tarłówny13. W większości potwierdziły one ogólne dane zawarte na tabli

10 Poszczególne wyrazy na tablicach inskrypcyjnych pisane są często literami różnej szerokości, a — 
w poszczególnych wersach —  znaki są różnie zagęszczone, często nie ma między nimi spacji. Zależne to było 
od ilości słów, które chciano umieścić w poszczególnych wersach. W związku z tym bardzo dokładne przełoże
nie tych napisów na zwykły skład stało się w wielu przypadkach niemożliwe. Nie miało to większego znaczenia 
w przypadku pełnych napisów. Natomiast, gdy napisy były zdekompletowane, przy ich rekonstrukcji starali
śmy się dopasować w puste miejsce brakujący tekst, tak aby rozkład liter odpowiadał rzeczywistości. Dla 
przejrzystości tekstu wprowadziliśmy spacje między tymi wyrazami, między którymi jej nie było.
11 Corpus Inscriptionum Poloniae, red. J. S z y m a ń s k i ,  z. 1, Kielce 1975, s. 33-34; Instrukcja wydawnicza 
dla źródeł epigraficznych. Lublin 1992.
12 Z ważniejszych prac na temat zamku w Ujeździe należy wymienić: W. T o m k o w i c z ,  Krzyżtopór: 
A. L u t o s t a ń s k a ,  Przyczynek do mecenatu artystycznego Krzysztofa Ossolińskiego na tle badań nad zam
kiem w Ujeździe, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 8, 1963, z. 1, s. 19-40; eadem, Trwałe war
tości zamku Krzyżtopór w Ujeździe, ibidem, t. 24, 1979, z. 3, s. 243-263; E. D ą m b s k a - Ś m i a ł o w -  
ska,  W. Ce l ad yn ,  J. Kurek ,  T. K u s i n o w i c z ,  A. N i k o d e m o w i c z ,  Wynßci badań nad strukturą 
przestrzenną zamku Krzyżtopór w Ujeździe, cz. I, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. 20, 1986, 
s. 55-67, cz. II, t. 21, 1987, s. 231-237; J. A. C h r o ś c i c k i ,  Dzieje recepcji Krzyżtoporu, rezydencji 
Krzysztofa Ossolińskiego, wojewody sandomierskiego, [w:] Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana 
Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu, Warszawa 1997, s. 42-54.
13 Zob. niżej tablice genealogiczne.
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cach zamkowych. Ze szczegółami było jednak znacznie gorzej i tym zajmiemy się 
poniżej.

I

1. Określenia pokrewieństwa i powinowactwa, które znalazły się na tablicach, 
w znacznym stopniu odbiegają od znaczenia tych słów współcześnie, mają o wiele 
szerszy bądź zupełnie inny wydźwięk. Także użycie niektórych z nich jest niekon
sekwentne. Modelowym przykładem jest słowo „szwagier”, obecnie używane w stosun
ku do męża siostry, podczas gdy Ossoliński określa nim — zgodnie zresztą ze 
znaczeniem tego słowa w jego epoce — najdalszych powinowatych swoich i swojej 
synowej (Jan Chycki, Jerzy Lubomirski, Konstanty Wiśniowiecki, Dominik Władysław 
Ostrogski, Jakub Sobieski, Mikołaj Sapieha, Aleksander Radziwiłł)14. Podobnie „stryj” 
nie jest bratem ojca, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Krzysztof Ossoliński miano to 
przeznacza dla braci wujecznych ojca (Karol Chodkiewicz, Jan Gratus Tarnowski, 
Marcin Stadnicki)15. Natomiast słowo „brat”, często występujące na tablicach, nie 
oznacza brata, czyli najbliższego krewnego pochodzącego po wspólnych rodzicach (czy 
jednym z nich, w przypadku brata przyrodniego), brata stryjecznego, ciotecznego lub 
herbowego. Odnosi się do brata w pojęciu przyjaciela, towarzysza lub brata szlachec
kiego; ten sam stan, te same poglądy, dokonania, przeżycia (Andrzej Zebrzydowski, 
Stefan Koniecpolski, Prokop Sieniawski, Piotr Daniłowicz, Mikołaj Ostroróg, Samuel 
Korecki, Piotr Opaliński)16. „Pradziad” to nie tylko ojciec dziada, ale także prapradziad, 
jak w przypadku Jana z Konar Słupskiego. Określenie to, podobnie zresztą jak „dziad” 
i „naddziad”, „nadbaba”, używał Ossoliński do szeroko rozumianych swoich przodków, 
nie tylko po mieczu, ale i po kądzieli (Jan Głowacz z Oleśnicy, Wojciech Sokołowski, 
Mikołaj Firlej, Olbracht Łaski, Rafał Leszczyński, Krzysztof Lanckoroński, Anna 
Tęczyńska z Morawicy)17. Tak więc terminy pokrewieństw, które zostały użyte na 
wspomnianych inskrypcjach (dziad, pradziad, naddziad, szwagier, brat), obejmują tak 
szeroki zasięg osób, że mogą określać w praktyce każdą osobę. Sposób, w jaki więk
szość postaci jest powiązana z wojewodą sandomierskim, przypomina wyprowadzanie 
genealogii od biblijnych Adama i Ewy. Szeroko rozumiane pojęcie krewnego pozwoliło 
Krzysztofowi skoligacić się praktycznie z każdą postacią, a biorąc pod uwagę polity
kę małżeńską szlachty, w każdej znaczniejszej rodzinie znalazłby się „przodek” Osso
lińskiego.

2. Ossoliński, szukając znakomitych przodków, posuwał się niekiedy do podawania 
bardzo wątpliwych powiązań rodzinnych. Najlepszym przykładem może tu być Rafał 
Leszczyński, który na inskrypcji (nr 18, góra) został zaszeregowany jako prapradziad 
Krzysztofa Baldwina. W prostej linii prapradziadem syna wojewody sandomierskiego 
był Jarosław Sokołowski. Sokołowski był drugim mężem matki Rafała Leszczyńskiego, 
Marii de Marcellanges, a więc ojczymem Leszczyńskiego18. Jednakże w takim przypad
ku nie łączyło ich jakiekolwiek pokrewieństwo, a z pewnością nie takie, które dało 
podstawę Krzysztofowi Ossolińskiemu do nazywania Rafała Leszczyńskiego pradzia
dem swego syna.

Na pokrewieństwo Leszczyńskiego z Ossolińskim, poprzez Sokołowskich, wskazy
wać miała także inskrypcja poświęcona Wojciechowi Sokołowskiemu (z urzędem wo

14 Na temat znaczenia słowa „szwagier” zob. M. K o c z e r s k a ,  Uwagi o terminologii pokrewieństwa i powi
nowactwa w polskich źródłach historycznych, [w:] Genealogia — Problemy metodyczne w badaniach nad 
polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Her t e l ,  Toruń 1982, s. 46. Zob. 
niżej tablicę nr 1, 3.
15 Zob. niżej tablicę nr 7.
16 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Wrocław 1967, s. 419-422; Słomnik staropolski, t. 1, Warszawa 
1953-1955, s. 157-158. Zob. niżej tablicę nr 1, 2.
17 Zob. niżej tablicę nr 1, 4, 5, 6.
18 Zob. niżej tablicę nr 4.
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jewody brzeskiego, którego nigdy nie pełnił). Występuje on nań jako naddziad Krzy
sztofa Baldwina Ossolińskiego, spokrewniony poprzez wspomnianą Marię de Marcel- 
langes (nr 14, góra). Niestety, Wojciech Sokołowski był jedynie szwagrem (według 
dzisiejszej terminologii) dla Marii, czyli bratem Jarosława, jej pierwszego męża19.

Tak więc Maria de Marcellanges, która miała łączyć Wojciecha Sokołowskiego 
i Rafała Leszczyńskiego, nie spełniła tego warunku. Natomiast pokrewieństwo Osso
lińskiego z Leszczyńskimi, poprzez Marię, jest bezpodstawne.

II

Kolejnym problemem są daty, umieszczone przy poszczególnych postaciach na 
inskrypcjach. Tekst samych zapisek, który brzmi jak pośmiertny napis umieszczany 
na płytach nagrobnych, może skłaniać do hipotezy, iż miały oznaczać daty śmierci 
omawianych osób. Teoretycznie daty te mogły oznaczać także rok urodzin bądź objęcie 
wyszczególnionego obok urzędu przez daną osobę. Po dokładnej analizie zapisek 
okazało się, że żadna z sugerowanych wcześniej hipotez nie ma racji bytu. Krzyżtopor- 
skie daty nie mają swojego pokrycia zarówno w obejmowaniu podanych urzędów, jak 
i roku śmierci, o urodzinach już nie wspominając. Swoistym curiosum jest pomyłka 
o kilkadziesiąt lat, w stosunku do okresu życia, w przypadku Rafała Leszczyńskiego20. 
Jest tylko jedna inskrypcja pokrywająca się z datą śmierci omawianej postaci — 
Karola Chodkiewicza, który faktycznie zmarł w 1621 r.

W związku z powyższymi uwagami należy zachować daleko idącą ostrożność przy 
sugerowaniu się widniejącą na inskrypcji datą, a już z pewnością nie można na jej 
podstawie budować żadnych wniosków. Daty, mające przypuszczalnie oznaczać rok 
śmierci danego krewnego czy powinowatego Ossolińskiego, nie mają swojego odbicia 
w rzeczywistości. Nie wiadomo jednak, co decydowało o ich doborze. Możliwe, iż 
w archiwum rodzinnym Krzysztofa Ossolińskiego przechowywane były dokumenty, 
w których przewijały się interesujące go postacie. Dokumenty te były oczywiście 
datowane i te daty znalazły się później na inskrypcjach21. Nie wykluczone także, iż 
daty zostały wzięte z dostępnych herbarzy (np. Bartosza Paprockiego, Szymona Okol- 
skiego), czy kronik (np. Macieja z Miechowa, Marcina Kromera)22. Wydaje się jednak, 
iż część dat była po prostu wymyślona przez Ossolińskiego i stąd częste, niekiedy 
wręcz śmieszne, pomyłki23.

III

Urzędy, z którymi występują osoby na tablicach zamkowych, w większości były 
zgodne ze sprawowanymi godnościami24. Są jednak przypadki, że urzędy, przypisane 
danym postaciom, nigdy nie były przez nie pełnione. Dziersław z Rytwian nie miał

19 Ibidem.
20 Rafał Leszczyński, syn Marii de Marcellanges i Jana Leszczyńskiego, żył w latach ok. 1526-1592. Zob. 
M. S i pa y ł ł o ,  Leszczyński Rafał, PSB, t. XVII, Wrocław-Warszawa 1972, s. 132-135. Inskrypcja krzyżto- 
porska (nr 18, góra) podaje przy jego nazwisku rok 1500.
21 W archiwum rodzinnym Zbigniewa i Jerzego Ossolińskich znajdowały się dokumenty, pochodzące 
z końca XIV oraz z XV i XVI w. Zob. Zbigniew Ossoliński. Pamiętnik, oprać. J. D ł ugo s z ,  Warszawa 1983, 
s. 140-181; Jerzy Ossoliński. Pamiętnik(1595-1621), oprać. J. K o l a  sa, J. M a c i s z e w s k i ,  Wrocław 1952, 
s. 4. W związku z powyższym należy przyjąć, że także Krzysztof Ossoliński miał swoje archiwum. Znajdo
wały się w nim dokumenty, które były częścią archiwum rodzinnego, akty dotyczące spraw majątkowych 
i politycznych, gromadzone przez siebie (i przodków), a także wnoszone w posagu przez żony.
22 B. P a p r oc k i ,  Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584; S. Oko l sk i ,  Orbis Polonus, t. I-III, Cracoviae 
1641-1645; Chronica Polonorum [...] Mathiae de Miechovia artium et medicinae doctoris et canonici 
Cracoviensis, Cracoviae 1521; M. Kr ome r ,  De origine et rebus gestis Polonorum libriXXX, Bazylea 1555 
(i późniejsze wydania).
23 Por. daty śmierci osób występujących na inskrypcjach z datami widniejącymi na tablicach genealogicz
nych.
24 Por. urzędy osób występujących na inskrypcjach z urzędami podanymi na tablicach genealogicznych.
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w swoich rękach starostwa krakowskiego25, Wojciech Sokołowski nie był wojewodą 
brzeskim26, Jan Chycki nigdy nie sprawował urzędu podstolego sandomierskiego27, 
Jan z Konar Słupski nie był kasztelanem lubelskim28. Jeśli można jeszcze zrozumieć 
pomyłki (czy raczej fikcję) przy postaciach XV-wiecznych (dwie pierwsze), to trudno 
Ossolińskiego usprawiedliwić, kiedy błędnie przypisuje piastowanie urzędów osobom 
z drugiej połowy XVI w. Zapewne we wszystkich przypadkach chodziło o podniesienie 
prestiżu swoich antenatów.

IV

Podczas badania wiarygodności inskrypcji krzyżtoporskich pojawiły się kolejne 
problemy, do tej pory przez historiografię nie wyjaśnione lub nie potwierdzone, 
a mianowicie: 1. Czy prawdziwa jest informacja podana na jednej z tablic, że Elżbieta, 
żona Jaśka z Balic, należała do rodu Janinów (tab. nr 10, góra)? 2. Dlaczego Jan 
Głowacz Oleśnicki nazwany jest pradziadem Krzysztofa Ossolińskiego, czy to pokre
wieństwo rzeczywiście miało miejsce (tab. nr 9, góra)? 3. W jaki sposób Ossolińscy byli 
spokrewnieni z Kurozwęckimi (tab. nr 7, 9, dół), skoro dotychczasowa historiografia 
nie znała takiego faktu? 4. Czy Anna z Morawicy Tęczyńska była żoną Dziersława 
z Rytwian (tab. nr 10, dół)?

1. Elżbieta, żona Jana z Ossolina i Balic, kasztelana wiślickiego, występowała 
w źródłach w latach 1398-1404 jako wdowa, jednak bez podania bliższej genealogii29. 
Historycy, którzy podejmowali próby jej identyfikacji, a opierali się na herbarzu Kaspra 
Niesieckiego, łączyli ją z rodziną Kurowskich, herbu Szreniawa30. Herbarz ten bowiem 
podaje informację, jakoby Elżbieta była córką Piotra Kurowskiego, kasztelana sądec
kiego (f a. 8 maja 1463), i bratanicą arcybiskupa gnieźnieńskiego, Mikołaja (t 1411)31. 
Teza ta została jednak słusznie zakwestionowana przez Franciszka S i к o r ę i Janusza 
K u r t y k ę 32. Jak zauważył ten ostatni, informacje podane przez Niesieckiego, a doty
czące Jana z Ossolina, łączą postacie i działalność dwu osób, tegoż właśnie Jana oraz 
jego syna, Mikołaja z Ossolina. Niesiecki do tego stopnia mylił te postacie, że za męża 
Elżbiecie Kurowskiej przydał Mikołaja z Ossolina33.

25 Urzędnicy małopolscy. Spisy, oprać. J. K u r t y k a ,  T. N o w a k o w s k i ,  F. S i ko 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 ,  red. A. G ą s i o r o w s k i ,  Kraków 1990 [dalej: UrzMpl, wg 
indeksu.
26 Wojewodami brzeskimi w drugiej połowie XV w. byli: Jan z Kretkowa (1449-1452) —  Z. Gu l don ,  
Kretkowski Jan, PSB, t. XV, Wrocław 1970, s. 282; Mikołaj Szarlejski (1453-1456) — Matricularum Regni 
Poloniae Summaria, wyd. T. W i e r z b o w s k i ,  t. 1-4, Warszawa 1905-1917 [dalej: MRPS], t. 1, nr 193, 392; 
Mikołaj z Kościelca (1457-1479) — MRPS, t. 1, nr 453, 1519; Andrzej z Kretkowa (1479) — Z. Gu l don ,  
Kretkowski Andrzej, PSB, t. XV, s. 276; Piotr Dunin (1480-1484) — K. Górsk i ,  Dunin Piotr z Prawkowic, 
PSB, t. V, Kraków 1939-1946, s. 479-480; Jan z Oporowa (1484—1494) — J. B i e n i a k ,  Oporowski Jan, 
PSB, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 136-137; Maciej ze Służewa (1494-1496) — MRPS, t. 2, nr 467; Volumina 
Legum, t. 1, przedruk J. Oh r y z k o ,  Petersburg 1859, s. 128. Wojciech Sokołowski nie pełnił urzędu 
wojewody brzeskiego także po roku 1496 — zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XV1-XV1H wieku. Spisy, 
oprać. K. M i ku l sk i ,  W. S t anek ,  Z. Gó rsk i ,  R. K a b a c i ń s k i ,  red. A. G ą s i o r o w s k i ,  Kórnik 1990 
[dalej: UrzKuj], wg indeksu.
27 Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI XVHI wieku. Spisy, oprać. K. C h ł a p o w s k i ,  A. Fa l -  
n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  red. A. G ą s i o r o w s k i ,  Kórnik 1993 [dalej: UrzSand], wg indeksu.
28 Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprać. W. K ł a c z e w s k i ,  W. Urban ,  red. 
A. G ą s i o r o w s k i ,  Kórnik 1991 [dalej: UrzLub], wg indeksu.
29 F. S i ko r a ,  Balice, [w:[ Stownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, 
oprać. W. B u k o ws k i ,  J. K u r t y k a ,  Z. L e s z c z y ń s k a - S k r ę t o w a ,  J. K u r t y k a ,  F. S i kora ,  cz. 1-3, 
Wroeław-Kraków 1980-1998 [dalej: SHGKr], cz. 1, z. 1, s. 15.
30 Zob. G. M a ł a c z y ń s k a ,  Jan z Ossolina, PSB, t. X, Wroeław-Kraków 1962-1964, s. 466 (w biogramie 
liczne błędy).
31 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z ,  Lipsk 1841, t. VII, s. 147. Daty śmierci Piotra 
i Mikołaja Kurowskiego zob. w: UrzMp, nr 1032, 540; S. Sroka ,  Rodzina Kurowskich w XIV-XV wieku, 
Kraków 1990, s. 5-6, 10; F. S i kora ,  Kurów, w: SHGKr, cz. 3, z. 2, s. 372-380 .
32 F. S i kor a ,  Kurów, SHGKr, cz. 3, z. 2, s. 380; J. K u r t y k a ,  O rzekomym wspólnym pochodzeniu 
Ossolińskich iTęczyńskich, „Teki Krakowskie”, t. 5, 1997, s. 99-100.
33 J. K u r t y k a ,  O rzekomym wspólnym pochodzeniu, s. 99.
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W wyniku szczegółowego wywodu, J. Kurtyka (podobnie jak F. Sikora) odrzucił tezę, 
iż Elżbieta była córką Piotra Kurowskiego, kasztelana sądeckiego. Konkludował, że 
w tej sytuacji Elżbieta mogła być nieznaną siostrą, tudzież ciotką Piotra i Mikołaja 
Kurowskich, lub wywodzić się z jednej ze średnioszlacheckich rodzin herbu Janina 
(np. Gabańskich, Pszonków)34.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że wywody Kaspra Niesieckiego, z pier
wszej połowy XVIII w., oparte są w dużym stopniu na dziele Szymona Okolskiego 
z początku XVII w.35 W związku z tym krytycznej analizie należy poddać przekaz 
Okolskiego jako wcześniejszy, a nie starszy o ponad sto lat herbarz Niesieckiego. 
Okolski pisząc o Mikołaju (prawidłowo: Janie z Ossolina), kasztelanie wiślickim, po
dał, iż habuit in consortium matrimonii Elisabetham de Kurow neptem Nicolai de 
Kurow Archep. Gnesnens. de armis Ianina36. Tak więc Elżbieta miała być siostrzenicą 
(bądź krewną)37 arcybiskupa gnieźnieńskiego i należeć do rodu Janinów.

Bez trudu można jednak zauważyć, że Niesiecki, korzystając z Okolskiego, pewne 
informacje zmienił, a inne świadomie pominął. Słowo neptis przetłumaczył nie jako 
siostrzenica (lub krewna w szerszym znaczeniu), tylko synowicą (bratanica). W związ
ku z tym Elżbietę uczynił córką Piotra, kasztelana sądeckiego, a bratanicą Mikołaja, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego. W tej identyfikacji przeszkadzał mu herb Elżbiety — 
Janina (podany przez Okolskiego), inny przecież od herbu Piotra i Mikołaja — Szre
niawa, który podał przy Kurowskich. Z tej sprzeczności Niesiecki wybrnął najprostszą 
drogą, mianowicie pominął jej przynależność herbową.

Należy przypuszczać, że powiązanie Elżbiety z arcybiskupem gnieźnieńskim Miko
łajem zostało spowodowane nazwą wsi — Kurów, z której pisali się zarówno arcybi
skup, jak i Elżbieta. Miejscowości o tej nazwie znajduje się w Małopolsce kilka38, co 
powodowało problemy przy identyfikacji osób, które się z nich pisały. To najpewniej 
wprowadziło w błąd Okolskiego, a za nim Niesieckiego.

Pomimo powyższych pomyłek, informacje Okolskiego dotyczące pochodzenia i her
bu Elżbiety wydają się wiarygodne. Potwierdza je pośrednio Jan Długosz w Annales. 
Mianowicie pod rokiem 1396 podał, iż najbardziej znanym z banitów polskich, będą
cych w służbie u księcia opolskiego Władysława (t 1401), był Piotr Pszonka z Kurowa, 
herbu Janina. Jego banicja była spowodowana spaleniem Łownicy, wsi w ziemi 
sandomierskiej39.

Kurów Piotra Pszonki leżał między Sandomierzem a Opatowem. I z tej wsi najpra
wdopodobniej pisała się interesująca nas Elżbieta. Przemawia za tym herb Piotra 
Pszonki — Janina (taki, jakim miała pieczętować się Elżbieta), a także ten sam okres 
występowania tych dwóch osób w źródłach (druga połowa XIV w.)40. Kolejnym argu
mentem, przemawiającym za przypisaniem tegoż właśnie Kurowa Elżbiecie, jest fakt, 
że w jego pobliżu leżały dobra Ossolińskich — Klimontów, Goźlice (graniczyły od 
południa z Kurowem) i Ossolin, czyli wsie należące do jej męża, Jana z Ossolina.

34 Ibidem.
35 W. D w o r z a c z e k ,  R. Ś w i ę t o c h o w s k i ,  Okolski Szymon. PSB, t. XXIII, Wroeław-Kraków 1978, 
s. 681; W. D w o r z a c z e k ,  Niesiecki Kacper, ibidem, s. 49.
36 S. Oko l sk i ,  Orbis Polonus, t. III, Cracoviae 1645, s. 28.
37 Na temat rozumienia słowa nepos, neptis zob. M. K o c z e r s k a ,  Uwagi o terminologii pokrewieństwa 
i powinowactwa, s. 37-38.
38 Poszczególne wsie leżały: pierwsza — w pobliżu Bochni (pisał się z niej arcybiskup Mikołaj Kurowski); 
druga — pod Lublinem (była nabytkiem, po 1418 r.. Piotra Kurowskiego, brata arcybiskupa Mikołaja); 
trzecia — w pobliżu Nowego Sącza (własność biskupów krakowskich); czwarta — między Sandomierzem 
a Opatowem (własność od końca XIV w. do lat trzydziestych XV w. Pszonków, herbu Janina). Na temat 
lokalizacji wymienionych wsi zob. — S. Sroka ,  Rodzina Kurowskich, s. 12-13; A. S o c h a c k a ,  Własność 
ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. Lublin 1987, 92, 177-178; F. S i kora ,  Kurów, 
SHGKr, cz. 3, z. 2, s. 371.
39 Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X, Varsaviae 1985, s. 218. Łownica leży 
w odległości 4 km na południowy zachód od Kurowa.
40 A. S o c h a c k a ,  Własność ziemska, s. 92.
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Reasumując, powyższe informacje prowadzą do następujących wniosków:
a) Elżbieta, żona Jana z Ossolina i Balic, kasztelana wiślickiego, pochodziła z rodu 

pieczętującego się herbem Janina, a piszącego się z Kurowa, leżącego między Sando
mierzem a Opatowem. W nieznany nam sposób była powiązana z Piotrem Pszonką 
(siostra? córka? bratanica?). Małżeństwo Jana z Elżbietą było więc typowym związ
kiem zawartym między sąsiadującymi rodzinami średniej szlachty. W tej sytuacji 
należy uznać, iż tablica inskiypcyjna z zamku krzyżtoporskiego, poświęcona Elżbiecie 
z Janinów (Tęczyńskiej)41, żonie Jaśka z Balic, przekazuje informację o faktycznie 
istniejącym związku.

b) Należy natomiast wykluczyć tezę S. Okolskiego (powtórzoną przez Niesieckiego), 
że Elżbieta była siostrzenicą Mikołaja z Kurowa, arcybiskupa gnieźnieńskiego42. Okol- 
ski, nie rozróżniając Kurowa Janinów (leżał koło Opatowa) od Kurowa Szreniawitów 
(leżał koło Bochni), połączył je w jedną miejscowość i — na tej podstawie — podał 
błędne informacje.

2. W literaturze przedmiotu istnieją kontrowersje na temat małżeństw córek Jana 
z Oleśnicy, sędziego krakowskiego (f 1413), sióstr Zbigniewa i Jana Głowacza Oleśnic
kich43. W pochodzącym z drugiej połowy XV w. utworze pt. Vita Sbignei, nieznany 
autor podał, że były to Dobrochna i Małgorzata44. Na początku XVII w. Szymon Okolski 
dodał, że Dobrochna wyszła za Jana z Ossolina, kasztelana radomskiego45. Dane te 
powtórzył w swoim herbarzu, sto lat później, Kasper Niesiecki46. Nie dali wiary tym 
informacjom: F. Sikora, pisząc biogram Jana z Ossolina, a także M. K o c z e r s k a ,  
zajmując się związkami rodzinnymi biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego47. 
Ta ostatnia uznała informacje o imionach sióstr Zbigniewa za domysł autora Vitae 
Sbignei. Umocniało ją w tym przekonanie funkcjonujące w dotychczasowej historio
grafii, identyfikujące (na podstawie źródeł sądowych) Katarzynę, wdowę po Krystynie 
z Koziegłów, kasztelanie sądeckim, jako siostrę biskupa Oleśnickiego48. Jednak osta
tnie badania wykazały, że wspomniany Krystyn z Koziegłów miał trzy żony: pierwszą

41 Jasiek z Balic i Ossolina i jego żona Elżbieta nie mieli żadnych praw do używania nazwiska Tęczyński. 
Pojawienie się go na tablicy obrazuje stan z pierwszej połowy XVII w. Wtedy to Ossolińscy przyjęli tytuł de 
Thanczyn, pretendując do przejęcia prestiżu społecznego wymierającej, potężnej i starożytnej rodziny 
Tęczyńskich, rozwijając mit o ich wspólnym pochodzeniu — na ten temat zob. J. K u r t y k a ,  O rzekomym 
wspólnym, s. 91-101.
42 Jan Ossoliński (t 1436), syn Jana z Ossolina (t 1396), kasztelana wiślickiego i interesującej nas Elżbiety 
(t p. 1404), był już pełnoletni w 1397 r., czyli miał przynajmniej 15 lat. Musiał się więc urodzić około 1380 r. 
Jego matka, Elżbieta, powinna się urodzić około 1360-1365 r. Natomiast jej matka, domniemana siostra 
Mikołaja Kurowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego (wg wywodu genealogicznego Okolskiego i Niesieckie
go), powinna przyjść na świat około 1320 r., a około 1340 r. wyjść za mąż, za przedstawiciela rodziny 
Pszonków z Kurowa, herbu Janina (zapewne jednak te teoretyczne daty należałoby przesunąć w głąb 
XIV w.). Znamy w miarę dokładne daty urodzin Mikołaja i Piotra z Kurowa, herbu Szreniawa. Ten pierwszy 
urodził się około 1365 r., ten drugi w końcu lat osiemdziesiątych XIV w. — zob. S. Sroka ,  Rodzina 
Kurowskich, s. 5 .Tak więc, między przypuszczalną datą narodzin matki, interesującej nas Elżbiety (1340 r -  
wg naszych obliczeń), a jej młodszego brata Piotra (koniec lat osiemdziesiątych XIV w. — data pewna), 
upływa 50 lat, co z biologicznego punktu widzenia jest niemożliwe. Wszystkie te uwagi powodują, że nie 
można przyjąć, iż Elżbieta była siostrzenicą arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego.
43 M . K o c z e r s k a ,  Rola związków rodzinnych i rodowych w działalności publicznej Zbigniewa Oleśnickiego, 
|w:] Genealogia — Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na 
tle porównawczym, Toruń 1996, s. 80-81; F. S i ko r a ,  OssolińskiJan, PSB, t.XXIV, Wrocław-Kraków 1979, 
s. 401.
44 Vita Sbignei, [w:] M. K o c z e r s k a ,  Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Źródło- 
znawcze”, t.XXIV, 1979, s. 57; zob. też: Vita Sbignei cardinalis et episcopi cracoviensis, |w:] Joannis Dlugossii 
senioris canonici cracoviensis opera omnia, ed. A. P r z e ź d z i e c k i ,  t. 1, Cracoviae 1887, s. 553.
45 S. Oko l sk i ,  Orbis Polonus, t. III, s. 29.
46 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz, t. VII, s. 149.
47 Zob. wyżej przyp. nr 43.
48 A. Bo n i ec k i ,  Herbarz polski, t. I-XVI, Warszawa 1899-1916, t. XII, s. 68; M. A n t o n i e w i c z ,  Znaczenie 
zamku w Koziegłowach na tle dziejów pogranicza śląsko małopolskiego, „Rocznik Muzeum Okręgowego 
w Częstochowie”, Historia, z. 1, 1985, s. 40; B. Ś l i w i ń s k i ,  Lisowie Krzelów scy w XW -XV w. i ich antenaci, 
Gdańsk 1993, s. 104—105; J. L a b e r s c h e k ,  Koziegłowy-zamek, SHGKr, cz. 3, z. 1, s. 85. Jedynie S. G a 
węda,  Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV  wieku. Studium z dziejów rozwoju 
wielkiej własności ziemskiej, Kraków 1966, s. 89, stwierdził, że nie znamy imiennie siostry Oleśnickiego, 
która była drugą żoną Krystyna.
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była Piechna Kmitówna, drugą — siostra biskupa Zbigniewa i Jana Głowacza, najpew
niej o imieniu Małgorzata (o czym niżej), a trzecią Katarzyna Szafrańcówna. I to do tej 
ostatniej odnoszą się częściowo informacje źródłowe, przypisywane do tej poiy przez 
historyków siostrze Zbigniewa i Jana Głowacza Oleśnickich, błędnie nazywanej Kata
rzyną49. W tej jednak sytuacji z powrotem nabierają znaczenia i wiarygodności imiona 
sióstr Oleśnickich — Dobrochna i Małgorzata — podane przez autora Vitae Sbignei50. 
Zwłaszcza że pierwsza z nich imię otrzymałaby po matce (Dobrochnie z Rożnowa), 
druga natomiast po babce ojczystej (Małgorzacie z Kurozwęk)51. Jak wspomnieliśmy 
wyżej, S. Okolski podał, że Dobrochna, siostra biskupa krakowskiego Zbigniewa, 
wyszła za Jana z Ossolina, kasztelana radomskiego52. Wszystkie informacje podane 
przez Okolskiego, a dotyczące Jana z Ossolina i jego potomstwa, są zgodne z piętna- 
stowiecznym materiałem źródłowym53. W związku z powyższymi uwagami, a także 
zakładając, że w pamięci genealogicznej Ossolińskich długo przetrwała pamięć o mał
żeństwie jednego ze swoich przodków z siostrą biskupa krakowskiego, Zbigniewa 
Oleśnickiego i Jana Głowacza Oleśnickiego (stąd tablica z inskrypcją, znajdująca się 
na zamku Krzyżtopór, poświęcona Janowi Głowaczowi, jako pradziadowi Krzysztofa 
Ossolińskiego), należy przyjąć, iż takie małżeństwo miało rzeczywiście miejsce. Na 
koniec należy dodać, że w tej sytuacji Jan z Oleśnicy (f 1413 r.) miałby dwie córki: 
Dobrochnę, żonę Jana Ossolińskiego, kasztelana radomskiego (f 1436)54 i Małgorzatę 
(do tej pory nazywaną błędnie Katarzyną), drugą żonę Krystyna z Koziegłów, kasztela
na sądeckiego (t 1437).

3. Rodzina Kurozwęckich odegrała poczesne miejsce w genealogii Krzysztofa Osso
lińskiego, o czym świadczy aż siedem osób umieszczonych na tablicach inskrypcyj- 
nych, które były, lub wywodziły się z tej rodziny. Koneksje z Kurozwęckimi uwiarygod
niło małżeństwo mało znanej do tej poiy Barbary, córki Hieronima Kurozwęckiego 
(t 1519/1520) i Barbary Krupczanki. Dotychczas przyjmowano, że z dwóch ich córek 
tylko Anna wyszła za mąż, natomiast Barbara zmarła jako panna55. Ze źródeł wynika 
jednak, że Barbara Kurozwęcka, w latach 1531-1547, wyszła za Krzysztofa Gnojeń- 
skiego56. Miała z nim dwie córki: Jadwigę (t 1584), żonę Jana z Sienna, i Barbarę, 
(t a. 1573), żonę Jana Chyckiego oraz syna Wojciecha (f a. 1573). Po matce Barbara 
miała Kurozwęki, z których się pisała. Jej córka Jadwiga, żona Sienieńskiego, po 
śmierci rodzeństwa, posiadane po matce Kurozwęki (i kilka innych wsi), w 1573 r. 
scedowała na Hieronima Lanckorońskiego z Wodzisławia, swego siostrzeńca57. Po
przez wspomnianą wyżej Barbarę Kurozwęcką Ossolińscy byli spokrewnieni z Kuro
zwęckimi58.

49 J. Spe rk a ,  Sząfrańcowie, Koniecpolscy, Kozieglowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wptyw 
na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły, [w:] Średniowiecze pol
skie i powszechne, t. 1, red. I. Pan i c ,  Katowice 1999, s. 143-146.
50 Vita Sbignei, s. 57.
51 Na temat powiązań genealogicznych Oleśnickich w X1V-XV w. zob. M. K o c z e r s k a ,  Rola związków 
rodzinnych i rodowych, s. 67-91 (tam zestawione źródła i wcześniejsza literatura przedmiotu).
52 S. Oko l sk i ,  Orbis Polonus, t. III, s. 29.
53 Por. biogram Jana Ossolińskiego pióra F. S i ko r y ,  [w:] PSB, t. XXIV, Wroclaw- Kraków 1979, s. 401; 
idem, Balice, SHGKr, cz. 1, z. 1, s. 14—15; UrzMp, nr 684.
54 Tezę tę umocniłoby spostrzeżenie M. Koczerskiej, że z pierwszego małżeństwa (drugą żoną była Piechna 
z Abramowie) Jan Ossoliński miał trzech synów: Jana, Mikołaja i Andrzeja, które to imiona należą do imion 
rodowych Dębnów —  M. K o c z e r s k a ,  Rola związków rodzinnych i rodowych, s. 81. Zob. niżej tablicę nr 6.
55 A. Bo n i e c k i ,  Herbarz, t. XIII, s. 262.
56 W 1531 r. Barbara była jeszcze panną —  MRPS, t. IV, nr 16098. W 1547 r. Krzysztof Gnójeński był już 
w posiadaniu Kurozwęk —  ibidem, nr 23027, które Jadwiga otrzymała po matce —  Bibl. Jagiellońska 
w Krakowie, rkps 5348 II [dalej; BJ], s. 583. Literatura historyczna znała do tej pory jedynie Zofię Szujską, 
jako żonę Krzysztofa Gnojeńskiego —  A. Bo n i e c k i ,  Herbarz, t. VI, s. 146; R. Ż e l e w s k i ,  Gnojeński 
Krzysztof (zm. a. 1599), [w:] PSB, t. VIII, Wrocław-Kraków 1959-1960, s. 159. W  związku z naszymi 
ustaleniami Szuiska bvlabv drugą żoną Gnojeńskiego.
57 BJ rkps 5348 II, s. 583.
58 Zob. niżej tablicę nr 5.
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4. Do niedawna w literaturze genealogicznej nie bramo pod uwagę możliwości zawar
cia małżeństwa przez Dziersława z Rytwian z Anną z Morawicy59. Ostatnio jednak 
spróbował uwiarygodnić tę ewentualność J. Kurtyka60. Wychodząc z założenia, że 
inskrypcja krzyżtoporska odzwierciedla faktyczny związek Rytwiańskiego z Tęczyń- 
ską, starał się znaleźć w źródłach pisanych potwierdzenie tego faktu. Ze wszystkich 
znanych sobie pań Tęczyńskich o imieniu Anna, które w połowie XV w. miały prawa 
do Morawicy, wytypował Annę, znaną jedynie z zapiski z 1445 r. jako bratanicę 
Andrzeja z Tęczyna (t 1461). Według tego historyka Anna miała być córką Jana 
z Tęczyna (f 1470), późniejszego kasztelana krakowskiego i Barbary z Brzezia Lanc- 
korońskiej. Żoną Rytwiańskiego miała zostać natomiast około 1445 r., (z pewnością 
przed 1457 r., gdyż taką datę — niestety błędnie — odczytał na tablicy zamku 
Krzyżtopór)61. Powyższą hipotezę odrzuciła jednak, w szczegółowym wywodzie, Bożena 
C z w o j d r a k ,  wykazując niemożność zawarcia małżeństwa przez Dziersława z Ry
twian ze wspomnianą Anną62. Stwierdziła, że jedyną osobą z Tęczyńskich, pasującą 
do inskrypcji, byłaby Anna, córka Nawoja z Morawicy, która jeszcze w 1459 r. była 
panną63. Ostrożnie jednak podchodziła do możliwości zawarcia takiego związku. 
Uważała, że około czterdziestoletnia Anna Nawojówna, utrzymywana do tej pory na 
zamku w Tęczynie przez brata stryjecznego, Jana Tęczyńskiego, nie była atrakcyjną 
partią dla bogatego i wpływowego Rytwiańskiego, dla którego byłby to pierwszy 
ożenek. Na koniec skonstatowała jednak, że dopóki nie zostaną odnalezione źródła, 
potwierdzające mariaż Dziersława z Rytwian z jakąś Anną z Morawicy, informacje, 
podane na tablicy inskrypcyjnej zamku Krzyżtopór, pozostaną jedynie nie potwierdzo
ną źródłowo hipotezą64.

Ostatnio opublikowane źródła potwierdziły fakt zawarcia małżeństwa przez Dzier
sława Rytwiańskiego. Jednakże jego wybranką została Petronela ze Sprowy, córka 
Piotra Odrowąża, wojewody lwowskiego. Po jej śmierci, drugą żoną Dziersława została 
być może jej siostra, Barbara65. Powyższe informacje odnoszą się do lat 1461-1463.

Reasumując: ostatnie badania nie uwiarygodniły informacji podanej na jednej 
z tablic krzyżtoporskich, że Anna z Morawicy Tęczyńska, żona Dziersława Rytwiań
skiego, była nadbabą Krzysztofa Ossolińskiego. Należy jednak stanowczo podkreślić, 
iż także nie odrzuciły takiej możliwości. Tak więc należy mieć nadzieję, iż przyszłe 
badania uwiarygodnią tę informację, gdyż w przeciwnym wypadku byłaby to jedyna 
inskrypcja z Krzyżtoporu, na której Ossoliński podałby fikcyjnych przodków.

V

Na koniec należy odnieść się do jeszcze jednej sprawy, nie związanej bezpośrednio 
z inskrypcjami, ale ważnej dla genealogii rodziny Ossolińskich, mianowicie czy Krzy
sztof Ossoliński pozostawił, obok syna Krzysztofa Baldwina, jeszcze jakieś potomstwo. 
W literaturze historycznej pojawia się bowiem córka Ossolińskiego — Elżbieta66.

59 Zob. np. W. D w o r z a c z e k ,  Genealogia, cz. II, Warszawa 1959, tablica nr 94 (Tęczyńscy, h. Topór).
60 J. K u r t y k a ,  Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowtadczej w średniowieczu, Kraków 1997, 
s. 562-563.
61 Ibidem, s. 563.
62 B. C z wo j d r a k ,  Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec. Przyczynek 
do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XV  wieku, [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 1, 
red. I. Pani c ,  Katowice 1999, s. 194-196.
63 Z  ksiąg rękopiśmiennych dotąd nie użytych, głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich 
i grodzkich ziemi krakowskiej, wyd. Z. H e l e e l ,  [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, Kraków 
1870, nr 3626-7; B. C z wo j  drak.  Koligacje małżeńskie, s. 195-199; J. Kurtyka wykluczył Annę Nawojów- 
nę, jako ewentualną żonę Rytwiańskiego, J. K u r t y k a ,  Tęczyńscy, s. 555-556, 562.
64 B. Cz w o j  drak.  Koligacje małżeńskie, s. 199.
65 Bullarium Pobniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, t. VI, ed. I. S u ł - 
k o w s k a - K u r a ś ,  S. Kuraś ,  Roma-Lublin 1998, nr 1664, 1694, 1894; por. В. C z w o j d r a k ,  Koligacje 
małżeńskie, s. 199-202.
66 A. L u t o s t a ń s k a ,  Przyczynek do mecenatu, s . 2 1, przyp. 14; W. U r b a n, Ossoliński Krzysztof, h. Topór, 
(1587-1645), PSB t. XXIV, Wroeław-Kraków 1979, s. 423; J. A. Ch r o  śc i ek i ,  Program genealogiczny. 
s. 138, 151.
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Informacje o tym, że miał wspomnianą Elżbietę, do obiegu naukowego wprowadziła 
A. L u t o s t a ń s k a 67, opierając się na pamiętniku Zbigniewa Ossolińskiego. Tam, pod 
datą 23 września 1619 r., wpisana jest następująca informacja: „urodziła się córka 
Halszka podkomorzemu mojemu”68. Wspomniana Autorka uznała, że Zbigniew, wpi
sując tę informację, miał na myśli swojego syna, Krzysztofa, który w 1619 r. został 
podkomorzym sandomierskim. Nie zastanowiła jej dziwna forma, której Zbigniew użył 
na określenie swego syna. Ponieważ jednak Krzysztof w 1619 r. miał wspomniany 
urząd, wszystko zatem wydawało się w porządku. J. A. Chrościcki, zajmując się 
zamkiem krzyżtoporskim, pozornie uwiarygodnił istnienie Elżbiety (Halszki), córki 
Krzysztofa Ossolińskiego. Twierdził, że ten ostatni miał dwoje dzieci, wspomnianą 
Elżbietę i Krzysztofa Baldwina. Ich istnienie miało zostać uwiecznione na inskrypcji 
i figurach znajdujących się na bramie zamku krzyżtoporskiego. Ponadto podał, że 
Elżbieta miała się wyprowadzić z zamku około 1643 r.69

Jak jednak wiadomo, wszelkie rozstrzygnięcia genealogiczne opierają się przede 
wszystkim na ścisłych i wiarygodnych danych, które pozwalają wyciągać trafne wnio
ski. W tym przypadku reguły te zawiodły. Podstawą do uznania Elżbiety za córkę 
Krzysztofa Ossolińskiego było sprawowanie przez niego urzędu podkomorzego sando
mierskiego w chwili jej narodzin. Jednak wspomniana Elżbieta urodziła się 23 wrze
śnia 1619 r., natomiast Krzysztof tenże urząd objął dopiero w grudniu tego roku70. 
W chwili narodzin Elżbiety podkomorzym sandomierskim był natomiast Zbigniew 
Lanckoroński, który zmarł 24 października tego roku71.1 jemu to właśnie urodziła się 
córka Elżbieta, późniejsza żona Jana Żeleńskiego, cześnika bracławskiego72.

Mimo iż powyższe uwagi wykluczają Elżbietę jako córkę Krzysztofa Ossolińskiego, 
należy odnieść się także do tez J. A. Chrościckiego, który, jak stwierdziliśmy wyżej 
(przyjmując za A. Lutostańską istnienie Elżbiety Ossolińskiej), podawał inne, całko
wicie bezpodstawne, informacje dotyczące tej osoby. Jak wiadomo, na wieży bramnej 
zamku, był następujący napis: „Krzysztof z Tęczyna Ossoliński z żoną Zofią z krwi 
Czikowskich spłodzoną”, który podają rękopisy ze zbiorów Ossolińskich i Czartory
skich73. Napis jest logiczny i przekazany poprawnie gramatycznie; mówi o Krzysztofie 
Ossolińskim i jego żonie Zofii, urodzonej z krwi Cikowskich, czyli pochodzącej z tej 
rodziny. J. A. Chrościcki podał jednak, jakoby w rękopisie ze zbiorów Ossolińskich, 
ostanie słowo tej inskrypcji brzmiało spłodzone, czyli miało odnosić się do spłodzonych 
dzieci z tej pary małżeńskiej. Co za tym idzie, miało oznaczać, że na wieży bramnej 
znajdowały się tablice, „którym towarzyszyły przedstawienia (...) pierwsza z monumen
talnymi wizerunkami fundatorów i ich dzieci — Krzysztofa Baldwina i Elżbiety”74. 
W tym miejscu należy jednak stanowczo stwierdzić, iż we wspomnianym rękopisie 
(także w rękopisie Czartoryskich), który podaje treść interesującej nas inskrypcji, 
ostatnie słowo dotyczące Zofii Cikowskiej brzmi „spłodzoną”, a nie „spłodzone”75. 
W związku z tym nie ma tu miejsca na ekwilibrystykę słowną, za którą idzie fantazja 
autora o „monumentalnych wizerunkach fundatorów i ich dzieci — Krzysztofa Baldwi
na i Elżbiety”, które miały znajdować się na wieży. Także informacja autora, że Elżbieta 
wyprowadziła się z Krzyżtoporu około 1643 r.76, nie podparta jest żadnym źródłem 
i powstała zapewne jako domysł, choć za bardzo nie wiadomo, jakie były podstawy do

67 A. L u t o s t a ń s k a ,  Przyczynek do mecenatu, s. 21, przyp. 14.
68 Zbigniew Ossoliński. Pamiętnik, s. 118.
69 J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 138-139, 151. Autor nie podał źródła tej informacji.
70 UrzSand, nr 775.
71 Ibidem, nr 774.
72 A. Bo n i ec k i ,  Herbarz, t. 13, s. 346; S. Cy n a r s k i ,  Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia, Warsza- 
wa-Kraków 1996, s. 183.
73 BCz 860, k. 217v; BOss 451, k. 275.
74 J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program geneatogiczny, s. 138-139.
75 BCz 860, k. 217v; BOss 451, k. 275.
76 J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program geneatogiczny, s. 151.
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takiego wnioskowania. Tak więc należy stanowczo stwierdzić, że Krzysztof Ossoliński 
nie miał córki Elżbiety, a pozostawił po sobie tylko syna Krzysztofa Baldwina.

Wnioski

Inskrypcje krzyżtoporskie z pewnością stanowią ważne świadectwo świadomości 
genealogicznej szlachty polskiej. Są też — mimo wielu braków — ciekawym źródłem 
historycznym, korzystać z niego należy jednak bardzo ostrożnie i krytycznie. Jak się 
wydaje, jednym z głównych powodów sporządzenia inskrypcji było zatarcie wrażenia 
(i faktów), że Krzysztof Ossoliński to magnat, ale właściwie w pierwszym pokoleniu. 
Aby więc podnieść prestiż w oczach miejscowej szlachty (ale pewnie także wśród 
magnaterii), podkreślić starożytność rodziny i jej znakomite koneksje, przedstawiono,
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manipulując genealogią rodziny, jego przodków. Stąd ci wątpliwi antenaci, stąd przy 
nich urzędy senatorskie, często fikcyjne, stąd podkreślanie związków z Francją czy 
królem węgierskim Maciejem Korwinem. Dlatego też dla Ossolińskiego ważniejsze 
było, aby wybiórczo przedstawić wśród swoich przodków osoby najznakomitsze, jeśli 
nawet ich powiązania z rodziną były wątpliwe (kto miał to zresztą sprawdzić?), niż 
przedstawiać systematyczną genealogię Ossolińskich, gdzie nie byłoby tylu znamieni
tych postaci. Poza tym ilość miejsca na inskrypcje (i portrety) była ograniczona i z tą 
techniczną przeszkodą Ossoliński musiał się także liczyć. Zapewne z powyższych 
powodów na murach zamku nie widnieje żaden z przedstawicieli rodziny Ossolińskich. 
Krzysztof, przygotowując wspomniane napisy, pominął swoich przodków po mieczu 
(poza Jaśkiem z Balic, mimo że tablica poświęcona jest jego żonie Elżbiecie), brak także 
inskrypcji poświęconej matce wojewody sandomierskiego, Jadwidze z Sienna. Widnie
ją  inskrypcje poświęcone teściowi Krzysztofa, Stanisławowi Cikowskiemu, brak nato
miast zarówno własnych rodziców, jak i teściowej Ossolińskiego. Łatwo zauważyć, że 
są inskrypcje Jana z Sienna, dziada Krzysztofa ze strony matki, i Michała Działyńskie- 
go, dziada żony Ossolińskiego, także ze strony matki, pominięto jednak dziadów ze 
strony ojców — Hieronima Ossolińskiego i Stanisława Cikowskiego. Podobnie wybiór
czo uwzględniono pradziadów Krzysztofa i jego małżonki. Inskrypcje „otrzymali” Mar
cin Zborowski i Krzysztof Gnojeński (od strony Krzysztofa), brak tu jednak Pawła Os
solińskiego i Dawida z Sienna (obydwaj zresztą bez urzędów). Ze strony Zofii Cikow- 
skiej widnieje na inskrypcjach jedynie Wojciech Sokołowski, pozostali pradziadowie, 
jak i prababki z obu stron, nie doczekali się tablic.
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Tabe la  1. Zestaw ien ie  w ers ji Inskrypcji z  zam ku  K rzyżtopór w  U jeźdzle :

Lp. Wersja wg rkps
Wersja w g rkps 

z  B ib lio tek i Ossolińskich

Wersja w idoczna  do dziś Wersja p ierw otna
z B ib lio tek i 

C zartorysk ich
(rekonstrukcje w ytłuszczono )

DÓŁ (od lewej)

1 Janowi z Sienna 
Sienlńsklemu Woiew: 
Podolsk. Oycu Matki 
mey naymilszey 1600

Janowi z Sienna 
Sieninskiemu Wojewodzie 
Podolsk. Oycu Matki mey 
naymilszey 1600.w honor 
Domu iego у Pamięci

LANOWI Z SIENNA SIENIEŃSKIEMV 
WOIEWODZIE PODOLSKIEMV 
OYCV MATKI MEY NAYMILSZEY 1600 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

ŁANOWI Z SIENNA SIENIEŃSKIEMV 
WOIEWODZIE PODOLSKIEMV 
OYCV MATKI MEY NAYMILSZEY 1600 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

2 Mlkołalowl z
Moskorzowa
Kamienieckiemu
Woiewodzie
Krakowskiemu
Hetmanowi
koronnemu
Pradziadowi memu
1512. w honor Domu
Jego i pamięci

Mikołaiowi z Moskorzowa 
Kamienieckiemu, Woj ewod. 
Krak. Hetmanowi Koronn. 
Pradziadowi memu 1512. w 
honor Domu iego у Pamięci

MIKOŁAIOWI Z MOSKORZOWA KAMIENIE- 
CKIEMV: WOIE: KRAKOW. Y HETMANOWI 
KORONNEMV PRADZIADOWI MEMV: 1512 

W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

MIKOŁAJOWI Z MOSKORZOWA KAMIENIE- 
CKIEMV: WOIE: KRAKOW. Y  HETMANOWI 
KORONNEMV PRADZIADOWI MEMVH5121 

W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

3 Andrzeiowi 
Zebrzydowskiemu 
Podczaszemu Krakow 
Bratu memu 1590. w 
honor Domu Jego 
i Pamięci

Andrzeiowi 
Zebrzydowskiemu 
Podczaszemu Krakowsk. 
Bratu memu 1590. w  honor 
Domu iego у Pamięci

ANDRZEIOWI ZEBRZYDOWSKIEMV 
[. ] ODCZASZEMV KRAK: PVLKOWNI KO 
W[.] [JZIELNEMV BRATV MEMV 1590 
W  HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

ANDRZEIOWI ZEBRZYDOWSKIEMV 
PODCZASZEMV KRAK: PVLKOWNI KO 
WI DZIELNEMV BRATV MEMV2 1590 
W  HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

1 S. T o m k o w i c z ,  Krzyżtopór, s. 214 i J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 143, podają błędnie rok 1515. Obydwaj autorzy we wszystkich 
Inskrypcjach podają, iż zwrot W  HONOR DOMV IEGO (MEGO) I PAMIĘĆ, kończył się słowem PAMIĘCI, podczas gdy w  rzeczywistości (na każdej zachowanej 
tablicy!) jest PAMIĘĆ. J. A. Chrościckl dodatkowo zastępuje literę Ł, nie wiadomo czemu literą L.
2 Ibidem, brakuje słów: BRATV MEMV.

* Znak л użyty w poniższych tablicach oznacza abrewlację per contractionem.
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4 Stefanowi na Przedawiu 
Koniecpolskiemu 
Pułkownikowi do 
skonu swego Bratu 
memu 1629. w  honor 
Domu Jego i Pamięci

Stefanowi na Przedawiu 
Koniecpolsk. Pułkownikowo 
do Skonu Swego Bratu 
memu 1629. w honor Domu 
iego у  Pamięci

STEPHANOWI NA PRZECLAWIV KONIEC 
POLSKIEMV PVLKOWNIKOWI DO SKONV 
SWEGO В RATY MEMV 1 6  2 9 

W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

STEPHANOWI NA PRZECLAWIV KONIEC 
POLSKIEMV PVLKOWNIKOWI DO SKONV 
SWEGO ВRÄTV MEMV 1 6  2 9 

W  HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

5 Janowi Chyckiemu 
Podstolemu 
Sandomir: Rycerzowi 
sławnemu Szwagrowi 
memu 1560. w honor 
Domu Jego i Pamięci

Janowi Chyckiemu 
Podstolemu Sendomirsk. 
Rycerzowi sławnemu 
Szwagrowi memu 1560. w 
honor Domu iego у  Pamięci

ŁANOWI CHYCKIEMV PODSTOLEMV 
SENDOMIR . RYCERZOWI SLAWNEMV 

SZWAGROWI MEMV 1 5  6 0 
W HONOR DOMV IE[..] [,][.]AMIEC

ŁANOWI CHYCKIEMV PODSTOLEMV 
SENDOMIR . RYCERZOWI SLAWNEMV 

SZWAGROWI MEMV 1 5  6 0 
W  HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

6 Olbrychtowi na 
Rytwieniech 
Łaskiemu Woiew: 
Sieradzk: Dziadowi 
memu 1560. w honor 
Domu
Jego i Pamięci

Olbrychtowi na 
Rytwieniech Łaskiemu 
Wojewodzie Sieradzkiemu 
Dziadowi memu 1560. w 
honor Domu iego у Pamięci

OLBRYCUOW1 NA |.]YTW[..... ]
ŁASKI EM V WOIEWODZIE SIERA 
DZKIEMV DUIADOWI MEMV 1 5  6 0 
W  HONOR DOMV

IEGO Y PAMIĘĆ

OLBRYCHTOWI NA RYTWIENACH 
LASKIEMV WOIEWODZIE SIERA 
DZKIEMV DZIADOWI MEMV 
1 5 6 O3 W  HONOR DOMV 

IEGO Y  PAMIĘĆ

7 Krzysztofowi z Brze
zia na Kurozwękach 
Lanckorońskiemu 
Kaszt: Małogowskie: 
Dziadowi memu 1564. 
w honor Domu 
Jego i Pamięci

Krzysztof z Brzezia na 
Kurozwękach 
Lanckorońskiemu Kaszt. 
Małogojsk. Dziadowi memu 
1564. w honor Domu iego у 
Pamięci

URZYSZTOPH Z BUZEZIA NA 
[. ]VROZWEKACH LÄCKORÖSK 
KASZTEL: MAŁOGOWSKIEM 
DZIADOWI MEMV 1 5 6 [.]
W  HONOR DOMV IEGO Y PAM[..]C

KRZYSZTOPH Z BRZEZIA NA 
KVROZWEKACH LÄCKORÖSK 
KASZTEL: MALOGOWSKIEMV 
DZIADOWI MEMV 1 5 6 44 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

8 Krzysztofowi na 
Gnoinie i Bardzie 
Gnoinskiemu sławne
mu woiownikowi. 
Pradziadowi memu 
1540. w honor Domu 
Jego i Pamięci

Krzysztof, na Gnoinie у 
Bardzie Gnoińskiemu 
Sławnemu Woiewnikowi 
Pradziadowi memu 1540. 
W  honor Domu iego у 
Pamięci

KRZYSZTOPHOWI NA GNOINIKV 
Y BARDZIE GNOINSKIEMV SŁA 
WNEMV WOIENIKOWI P RADZI A  
DOWI MEMV 1 5 [.] O 
W HONOR DOMV [.] [...........]

KRZYSZTOPHOWI NA GNOINIKV5 
Y BARDZIE GNOINSKIEMV SŁA 
WNEMV WOIENIKOWI PRADZIA 
DOWI MEMV 1 5  4 0  
W HONOR DOMV Y  PAMIĘĆ

3 Ibidem, niepoprawnie OLBRACHTOWI (zamiast OLBRYCHTOWI), błędna data 1561.
4 Ibidem, niepoprawnie KRZYSZTOFOWI (zamiast KRZYSZTOPH), błędna data 1561.
5 Ibidem, błędnie GNOINIE (zamiast GNOINIKV).
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9 Mikołaiowi na 
Kurozwękaeh i 
Rytwienieeh 
Kurozwęekiemu 
Woiew: Lubelsk: 
Dziadowi memu 1685. 
w honor Domu 
Jego i Pamięci

Mikołaiowi w  Kurozwękaeh у 
Rytwienieeh,
Kurozwęekiemu Woiewod. 
Lubelsk. Dziadowi memu 
1685. W  honor Domu iego у 
Pam.

M IK I.........]NA К [................ ]CH
Y RYTW1 ENIECH KVROZW CKI
1. . . ] 1.............11....................... IV

DZIADOWI MEMV 1 5  8 5 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

MIKOŁAIOWI NA KVROZWEKAC] 1
Y  RYTWIENIECH KYROZWĘCKI 
EMV WOJEWOD. LVBELSKIEMV

DZIADOWI MEMV 1 5  8 5 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

10 Annie z Morawice 
Tęczyński Żenie 
Derslawa 
Rytwienskiego 
Woiewody Sieradzk: 
starosty Krakow: 
Nadbabie moiey 
1450.w honor

Annie z Morawice 
Tęczynskiey Żenie Derslawa 
Rytwienskiego Wojwewody 
Sieradzkiego Starosty 
Krakowsk. Nadbabie moiey 
1450.w honor Do.

[.INNIE Z MORAWICE TĘCZYSKIEY 
ZENIE DERSLAWA RYTWI ES KIEGO 
WOY : SYERA. Y  STAROSTĘ ORAZ
[ ........... ]W NA|. . . ]BIE MOIEY
1 4 5 0 W HONOR DÖV IEGOY PÄIEC

ANNIE Z MORAWICE TECZYSKIEY 
ZENIE DERSLAWA RYTWI ES KIEGO 

WOY : SYERA. Y  STAROSTĘ ORAZ 
KRAKOW: "NADBABIE MOIEY 
1 4 5 0 W HONOR DÖV IEGOY PÄIEC

11 Krzysztofowi na 
Międzygórzu 
Jakubowskiemu 
Starościcowi 
Leżajskiemu Oycu 
Ligęziny Podskar. 
Koronney Pradziadowi 
Synowey mey 1550

Krzyszto. na Międzygórzu 
Jakubowskiemu 
Starościcowi Leżaysk. 
Oyeu Ligęziney Podskarb. 
Koron. Pradziadowi 
Synowey mey 1550

[- - -]
I - - - I[___]
[- - -1 
I- - -1

[.] I. . . .] [----- ] IEGO Y  PAMIĘĆ

KRZYSZTOFOWI NA MIĘDZYGORZV 
JAKVBOWSKIEMV STAROŚCICOWI 
LEŹAJSKIEMV OYCV LIGĘZINY 
PODSKAR. KORONNEY PRADZIA 
DOWI SYNOWEY MEY 1 5  5 0 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

12 Prokopowi 
Sieniawskiemu 
Chor żemu Koron: 
Bratu ze Krwi Tarłów 
Synowey mey 1630. 
w honor Domu Jego 
i Pamięci

Prokopowi Sieniawskiemu 
Hor żemu Koronn. Bratu 
ze Krwi Tarłów Synowey Mey 
1630 w  honor Domu 
iego у  Pamięci

[ ................. ] 1............ ]WS(. ,]EMV
1- - - ]
1- - -I
I- - - I 
I- - - I

PROKOPOWI SIENIAWSKIEMV 
CHORĄŻEMV KORON. BRATV ZE 
KRWI TARŁÓW SYNOWEY MEY 
1 6 3 0 W  HONOR DOMV IEGO 

Y  PAMIĘĆ

6 S. T o m k o w i e  z, Krzyżtopór, s. 214; J. A. C h r  o ś c i e k i , Program genealogiczny, s. 144, niepoprawnie; THECZYSKIEI (zamiast TECZYSKIEY), błędnie 
KASZT. KRAK (zamiast KRAKOW), sugestia daty—  15...[1450].
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13 Jerzemu na Łańcucie 
Lubomirskiemu 
Staroście Sandeck: 
Szwagrowi ze Krwi 
Ligęzów Synowy mey 
1644. w honor Domu 
Jego

Jerzemu na Lancucie 
Lubomirskiemu Staroście 
Sandeck. Szawagrowi ze 
Krwi Ligęzów Synowey 
mey 1644. W  honor Domu 
iego y Pamięci

IERZEMV NA LANCVCIE LVBO 
MIERSKIEMV STARO: SĄDE 
[.]KIEMV SZWAGROWI ZE KRWI 
LIGĘZÓW SYNOWEI MEI 16 4 4 
W HONOR DÖV IEGO Y PMIEC

IERZEMV NA LANCVCIE LVBO 
MIERSKIEMV STARO: SĄDE 
CKIEMV7 SZWAGROWI ZE KRWI 
LIGĘZOW SYNOWEI MEI 16 4 4 
W  HONOR DÖV IEGO Y PMIEC

14 Piotrowi 
Daniłłowiczowi 
Krayczemu Koron: 
Bratu ze Krwi Tarłow 
Synowy mey 
naymilszey 1644. w 
honor Domu Jego i 
Pamieci

Piotrowi Daniłłowiczowi 
Krayczemu Koronnemu 
Bratu ze Krwi Tarłów 
Synowey mey naymilszey 
1644. W  honor Domu iego 
y Pamięci.

PIOTROWI DANIŁOWICZOWI 
KRAICZEMV KORON: BRATV ZE 
KRWI TARŁOW SYNOWEI MEI 
1 6 4 4 W HONOR 
DOMV IEGO Y PAMIEC

PIOTROWI DANIŁOWICZOWI 
KRAICZEMV KORON: BRATV ZE 
KRWI TARŁOW SYNOWEI MEI8 
1 6 4 4 W HONOR 
DOMV IEGO Y PAMIEC

15 Mikołaiowi na 
Komarnie 
Ostrorogowi 
Podczasz: Koron: 
Bratu ze Krwi Mielec: 
i Szydłowiec: memu 
Kawalerowi Doskona
ło: 1644. w 
honor Domu

Mikołaiowi na Komarnie 
Ostrorogowi Podczaszemu 
Koronnemu Bratu ze Krwi 
Mielec y Szydłowiec memu 
Kawalerowi Doskonałemu 
1644.

MIKOŁAIOWI NA KOMARNIE 
OSTROROGOWI PODCZASZE. 
KORON: BRATV ZE KRWI MIELEC.
Y SZYDLOWIEC.MEMV KAWALEROWI. 
DOSKÖALEV 1644 W HONOR DÖV 

IEGO Y PAMIEC

MIKOŁAIOWI NA KOMARNIE 
OSTROROGOWI PODCZASZE. 
KORON: BRATV ZE KRWI MIELEC.
Y SZYDLOWIEC.MEMV KAWALEROWI. 
DOSKÖALEV 1644 W HONOR DÖV 

IEGO Y PAMIEC

16 Konstantemu 
Xiżęciu 
na Załoścach 
Wisniowieckiemu 
Woiewod: Rusk: 
Szwagrowi ze Krwi 
Tarłow y Mniszkow 
Synowy mey 1635

Konstantemu Xiżęciu na 
Załoścach Wiśniowieckiemu 
Wojewodzie Ruskiemu 
Szwagrowi ze Krwi Tarłów 
y Mniszków Synowey mey 
1635

CONSTA[.........] [................] [ . . ] [ ..........
.........]
W ISNIOW [............... ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ]
ZE KRWI.] [........... ] [.] [...............] [ . . .
. . . ] I.]EY I- - -]
I- - -]

CONSTANTEMV XIĄŻĘCIV NA ZAŁOŚCACH 
WIŚNIOWIECKIEMV WOJ. RVS SZWAGROWI 
ZE KRWI TARŁOW Y  MNISZKÓW SYNOWEY 
MEY 1 6 3 5 W HONOR DOMV IEGO I 

PAMIEC

7 Ibidem, niepoprawnie: SANDECKIEMV (zamiast SĄDECKIMV).
8 Ibidem dopisane NAYMILSZEI po słowie MEI.
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17 Dominikowi 
Władysławowi 
Xiżęeiu Ostrogu i 
Zasławiu Koniusz: 
Koron: Szwagrowi ze 
Krwi Ligęzów Synowy 
mey naymilszey 1644

Dominikowi Władysławowi 
Xiżęciu na Ostrogu у 
Zasławiu Koniuszemu 
Koronn. Szwagrowi ze 
Krwi Ligęzów Synowey 
mey naymilszey 1644

DOMINIKOWI WŁADYSŁAWOWI XIĄŻĘ 
CIV NA OSTROGV Y  ZASLAWIV 
KONIVSZE
MV KORONNEMV SZWAGROWI ZE KRWI 
LIGĘZÓW SINOWEI MEI NAIMILSZEI 1644 

W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

DOMINIKOWI WŁADYSŁAWOWI XIĄŻĘ 
CIV NA OSTROGV Y ZASLAWIV KONIVSZE 
MV KORONNEMV SZWAGROWI ZE KRWI 
LIGĘZÓW SINOWEI MEI NAIMILSZEI 1644 
W  HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

18 Jakubowi na 
Złoczewie
Sobieskiemu Woiew: 
Rusk: Szwagrowi ze 
krwi Tarłów Synowy 
mey naymilszey 1644

Jakubowi na Złoczewie 
Sobieskiemu Wojewod. 
Ruskiemu Szwagrowi ze 
Krwi Tarłów Synowey mey 
naymilszey 1644

JAKVBOWI NA ZŁOCZEWIE SOBIE 
SKIEMV WOIE: RVSKIE: SZWAGRO 
WI ZE KRWI TARŁÓW SYNOWEI MEI 

1 6 4 4 W HONOR DOMV 
IEGO Y PAMIĘĆ

JAKVBOWI NA ZŁOCZEWIE SOBIE 
SKIEMV WOIE: RVSKIE: SZWAGRO 
WI ZE KRWI TARŁÓW SYNOWEI MEI9 

1 6 4 4 W HONOR DOMV 
IEGO Y  PAMIĘĆ

19 Hezmulazowi na 
Międzyrzyezu Ligęzie 
Podskarb. Koron: 
Oycu Matki Synowy 
mey naymilszey 
1631. w honor Domu 
Jego i Pamięci

Hezmularzowi na Miedzier 
Gyczu Ligęzie Podskarb. 
Koronn. Oycu Matki 
Synowey mey naymilszej 
1631. W  honor Domu iego 
у Pamięci

HERMOLAVSOWI NA MIĘDZYGORZV 
LIGĘZIE PODSKARBIEV KORÖNEV 
OICV MATKI SYNOWEI MEI 
NAIMILSZEY
1 6  3 1 W HONOR DOMV 

IEGO Y  PAMIĘĆ

HERMOLAVSOWI NA MIĘDZYGORZV 
LIGĘZIE PODSKARBIEV KORÖNEV 
OICV MATKI SYNOWEI MEI NÄYILSZEY 
1 6 3 1 10 W HONOR DOMV 

IEGO Y  PAMIĘĆ

20 Janowi Karolowi na 
Janowcu Tarłowi 
Kaszt: Wislick. Oycu 
Synowy mey 
naymilszey 1640. w 
honor Domu Jego i 
Pamięci

Janowi Karolowi na 
Janowcu Tarłowi Kasztel. 
Wislick. Oycu Synowey 
mey naymilszey 1640. W 
honor Domu iego у 
Pamięci

ŁANOWI KAROLOWI NA IANOVCV 
TARŁOWI KASZTALANOWI WISLI 
CKIEMV OICV SYNOWEI MEI NAMIL 
SZEI 1 6 4 0 WHONOR DOMV 

IEGO Y  PAMIĘĆ

IANOWI KAROLOWI NA IANOWCV 
TARŁOWI KASZTALANOWI WISLI 
CKIEMV OICV SYNOWEI MEI NAMIL 
SZEI 1 6 4 0 WHONOR DOMV 

IEGO Y  PAMIĘĆ

9 Ibidem, dopisane —  NAYMILSZEJ po słowie MEI.
10 S. T o m k o w i c z ,  Krzyżtopór, s. 214; J. A. C h r o ś c i c k i , Program genealogiczny, s. 145, błędna data 1559.
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G Ó RA (od lewej)

1 Marcinowi z Rytwian 
Zborowskiemu Kaszt. 
Krakow: Pradziadowi 
memu 1550. w honor 
domu Jego i Pamięci

Marcinowi z Rytwian 
Zborowskiemu Kaszt. 
Krakowsk.
Pradziadowi memu 1550. w 
honor Domu 
у Pamięci

MARCINOWI Z RYTWYAN 
ZBOROWSKIEMV KASĘ. KRAK. 
PRADZIADOWI MEMV 15 5 0 
W  HONOR DOMV IEGO Y 

PAMIĘĆ

MARCINOWI Z RYTWYAN 
ZBOROWSKIEMV KASĘ.“ KRAK. 
PRADZIADOWI MEMV 15 5 0 
W  HONOR DOMV IEGO Y 

PAMIĘĆ

2 Karolowi 
Chodkiewiczowi 
Woiew: Wilensk. 
Hetmanowi W. W X 
Litt Stryiowl memu 
1621. w honor Domu 
Jego i Pamięci

Karolowi 
Chodkiewiczowi 
Wojewod. Wilensk. 
Hetmanowi Wielk. 
W.X. Lit. Stryiowi 
memu 1621. w  honor 
Domu iego у  Pamięci

KAROLOWI CHODKIEWICZOWI 
WOIE : WILEN : HETMANOWI 
W: X: LITT: STRYIOWI MEMV 

1 6  2 1
W  HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

KAROLOWI CHODKIEWICZOWI 
WOIE : WILEN : HETMANOWI 
W: X: LITT: STRYIOWI MEMV 

1 6  2 1
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

3 Janowi Gratussowi 
T arnowskiemu 
Stryiowl memu 1621. 
w honor Ddomu Jego 
i Pamięci

Janowi Gratussowi 
Tarnowskiemu 
Stryiowi memu 1621. 
w honor Domu iego у 
Pamięci

ŁANOWI GRATVSSOWI TARNO 
WSKIEMV KAST. ŻARNOWSKIEMV 

STRYIOWI MEMV 16 2 1 
W  HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

I AN OWI GRATVSSOWI TARNO 
WSKIEMV KAST. ZARNOWSKIEMV 

STRYIOWI MEMV 1 6 2 l 11 12 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

4 Samuelowi 
Koreckiemu 
Sławnemu 
Woiownikowi Bratu 
memu 1620. w honor 
Domu Jego i Pamięci

Samuelowi 
Koreckiemu 
Sławnemu 
Woiewnikowi Bratu 
Memu 1620. w honor 
Domu iego у Pamięci

SAMVELOWI KORECKIEMV 
SLAWNEMV WOIOWNIKOWI 

BRATV MEMV 1 6  2 0 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

SAMVELOWI KORECKI EMV 
SLAWNEMV WOIOWNIKOWI 

BRATV MEMV 1 6  2 0 
W  HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

5 Piotrowi z Bruna 
Opalińskiemu 
Woiew: Poznań:
Bratu memu 1624. w 
honor i Pamięci

Piotrowi z Bruna 
Opalińskiemu 
Wojewodzie Poznan. 
Bratu memu 1624. W 
honor Domu iego у 
Pamięci

PIOTROWI Z BNINA 
OPALIŃSKIEMV WOIE. POZNA 
NSKIEMV В RATV MEMV 

1 6 2 4 W  HONOR Y  PAMIEŃ

PIOTROWI Z BNINA 
OPALIŃSKIEMV WOIE. POZNA 
NSKIEMV BRATV MEMV 

1 6 2 4 W  HONOR Y PAMIEŃ13

11 Ibidem, niepoprawnie: KAST. (zamiast KASĘ).
12 Ibidem, błędna data— 1629.
13 Ibidem, bez powodu zastosowano skrót: H. D. Y. Y. P. odnoszący się do zwrotu —  W  HONOR Y PAMIEŃ.
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6 Marcinowi ze 
Zmigroda
Stadnickiemu Kaszt. 
Sanock. 1628.W 
honor Domu Jego 
i Pamięci

Marcinowi ze 
Żmigroda
Stadnickiemu Kaszt. 
Sanock. 1628. W 
honor Domu iego у 
Pamięci

MARCINOWI ZE ŻMIGRODA 
STADNICKIEMV KASTELA. 

SANOCKIEMV 16  2 8 
W  HONOR DOMV IEGO 

Y  PAMIENC

MARCINOWI ZE ŻMIGRODA 
STADNICKIEMV KASTELA. 

SANOCKIEMV 16 2 8 
W HONOR DOMV IEGO 

Y PAMIĘĆ

7 Janowi z Konar 
Słupskiemu Kasztel. 
Lubelsk. Pradziadowi 
memu

Janowi z Konar 
Słupskiemu Kaszt. 
Lubelsk. Pradziadowi 
Memu

LAN OWI S KONAR SLVPSKIE 
MV KASTE LVBELSK PRA 
[... ]ADZIADOWI MEMV 14 8 0 
W  HONOR DOMV IEGO 

Y  PAMIĘĆ

ŁANOWI S KONAR SLVPSKIE 
MV KASTE LVBELSK. PRA 
PRADZIADOWI MEMV 1 4 8 О14 
W  HONOR DOMV IEGO 

Y PAMIENC

8 Mikołaiowi z 
Dombrowic Fierleiowi 
Kasztel Krakow: 
Hetmanowi W. Kor: 
Pradziadowi memu 
1520. w honor Domu 
i Pamięć

Mikołajowi z 
Dombrowic Fierleiowi 
Kaszt. Krakowsk. 
Hetmanowi W. K. 
Pradziadowi memu 
1520. w honor Domu 
у Pamięci

MIKOŁAIOWI S DOMB 
ROWIE. FIRLEIOWI KAST. 
KRAK. Y  HETMANOWI 
PRADZIADOWI MEMV 15  2 0 

W  HONOR DOMV Y PAMIĘĆ

MIKOŁAIOWI S DOMB 
ROWIE. FIRLEIOWI KAST. 
KRAK. Y  HETMANOWI15 
PRADZIADOWI MEMV 15  2 0 

W HONOR DOMV Y PAMIĘĆ

9 Janowi Głowaczowi 
Oleśnickiemu 
Woiewodzie 
Sandomir: 1455. w 
honor Domu Jego i 
Pamięci

Janowi Głowaczowi 
Oleśnickiemu 
Wojewodzie 
Sandomirsk. 1455. W 
honor Domu iego i 
Pamięci

I AN OWI GŁOWACZOWI.]
Ol........1CKIEMV W[. .][. .]
NDO[...][.]RADZ[.]AD[...]
1 4 [.] 5 W  HONOR 

DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

ŁANOWI GŁOWACZOWI 
OLEŚNICKI EMV WOI SA 

NDOMIR PRADZIADOWI 
1 4 5 5 W  HONOR 

DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

10 Elżbiecie Janinownie 
Żenie Jaska z Balic 
Tęezynskiego Kasztel: 
Wiślick: Pranadbabie 
1390.w honor 
Janinow i pamięci

Elizabecie 
Janinownie żenie 
Jaśka z Balic 
Tęezynskiego Kaszt. 
Wislisck. 1390. W 
honor Janinow у 
Pamięci

ELIZABECIE IANINOWNIE 
[JENIE LASKA Z BALIC TĘCZY 
NUKIEGO KAST: WIŚLC.

PRANAD. BABCE 13 9 0 
W HONO. IANINVW Y PAMIĘĆ

ELIZABECIE IANINOWNIE 
ŻENIE LASKA Z BALIC TĘCZY 
NSKIEGO KAST: WIŚLC.

PRANAD. BABCE 13 9 0 
W  HONO. IANINVW Y PAMIĘĆ

14 S . T o m k o w i e  z, Krzyżtopór, s. 214; J. A. C h r o ś c i e k i ,  Program genealogiczny, s. 146, brak daty.
15 Ibidem, dopisane niepotrzebnie: W. KOR. po słowie HETMANOWI.
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11 Krystynie Panlewskl Krzystynie Paniewskiey [ ................. ] [. .1NIEWSKIEY KRZYSTYNIE PANIEWSKIEY16
Hetmana Szczęsnego Hetmana Szczęsnego [ - - - ] HETMANA SZCZĘSNEGO MAL
Małżonce Siostrzenicy Małżonce Siostrzenicy [ - - - ] ŻONCE SIOSTRZENICY MATHI
Mathiasza Króla Mathiasza Króla [ - - - ] ASZA KRÓLA WĘGIERSKIEGO
Węgierskiego Węgierskiego Nadbabie [ - - - ] NADBABIE SYNA MEGO
Nadbabie Syna mego Syna Mego [ - - - ] 1 4 8 0 W  HONOR DOMV IEY
1480. w honor Domu 1480. w  honor Domu
Jey Jey

12 Szczęsnemu Szczęsnemu UCZESNI. . .] [ ........................ 1 SZCZESNEMV PANIEWSKIEMV
Paniewskiemu Paniewskiemu [ ----- ]ANO[. .11--- ] HETMANOWI SLAWNEMV SZWA
Hetmanowi Hetmanowi [ - - - ] GROWI MATHIASZA KRÓLA WĘ
sławnemu. Szwagrowi Sławnemu Szwagrowi [ - - - ] GIERSKIEGO NADDZIADOWI ZE
Mathiasza Króla Mathiasza Króla [ - - - ] KRWI CIEKÓW Y  SIEMIN SYNA MEGO
Węgierskiego Węgierskiego 1 4 8 0 W  HONOR DÖV IEG. ? PA[....... ] 1 4 8 O17 W  HONOR DÖV IEG. Y  PAMIĘĆ
Naddziadowi ze Krwi Naddziadowi ze Krwi
Cieków i Siemin Syna Cieków у Siemin
mego. w honor Domu Syna mego w honor
Jego Domu Jego

13 Janowi ze Zwoli Jan ze Zwoli IA[. I AN OWI ZE ZWOLI GNIEWOSZOWI
Gniewoszowi Gniewoszowi 1- - - 1 CHORĄŻMV LVBELSKIEMV
Chorążemu Lubelsk. Chorążemu Lubel. [- - - 1 STRYIOWI ZE KRWI SININSK. Y
Stryjowi ze Krwi Stryiowi ze Krwi [- - - 1 OSSOLINSK. SYNA MEGO 1 6  4 4
Sienincz: i Ossolins. Sienin. у Ossolin. [- - -1 W HONOR DOMV IEGO I PAMIĘĆ18
Syna mego 1644.w Syna Mego 1644.W
honor Domu Jego i honor Domu iego у
Pamięci Pamięci.

14 Woyciechowi Wojciechowi [- - - 1 WOICIECHOWI SOKOLOWSKIEMV
Sokołowskiemu Sokołowskiemu [- - -1 WOIEWODZIE BRZESKIEMV
Woiewodzie Brzesk. Wojewod. Brzesk. [- - -1 NADZIADOWI ZE KRWI DZIAŁY
Naddziadowi ze Krwi Naddziadowi ze Krwi [- - -1 NSKICH MAKRELANGDZIE SYNA
Działyńskich Działyńskich MEG [.] [- - - ] MEGO 1 4 9 6 W HONOR
Makrelangdzie Syna Makrelangdzie Syna DOM [.] [....] DOMV IEGO19
mego 1496. w honor Mego 1496. w honor
Domu Jego Domu Jego.

16 S. T o m k o w i e  z, Krzyżtopór, s. 215; J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 146, niepoprawnie: PANIEWSKI (zamiast PANIEWSKIE?).
17 Ibidem, brak daty.
18 J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 146, w tym miejscu błędnie wpisał Inskrypcję poświęconą Wojciechowi Sokołowskiemu.
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15 Mikołaiowi na Kodniu 
Sapieże Kaszt. 
Wilensk. Szwagrowi 
ze Krwi Go sławskich 
Syna mego 1622.w 
honor Domu Jego i 
Pamięci

Mikołaiowi na Kodniu 
Sapieże 
Kaszt.Wilensk. 
Szwagrowi ze Krwi 
Gosławskich Syna 
Mego 1622. w honor 
Domu iego у Pamięci.

[...(OŁAIOWI NA KODNIV
[............. ] |... isri'ELAN OWI
[................. IV SZWAGROWI
[. . ] [ . . .  .] USŁAWSKIH CI
[. .]W [.. .]A MEGO 16 4 4
[.] [. . . .]R DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

MIKOŁAIOWI NA KODNIV 
SAPIEŻE KASZTELANOWI 
WILENSKIEMV SZWAGROWI 

ZE KRWI GOSŁAWSKIH CI 
KOW. SYNA MEGO 1 6 4 419 20 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

16 Adamowi na Kazan. 
Kazanowskiemu 
Marszałkowi 
Nadwor. Koron, 
wuiowi ze krwi 
Cichow: Siemincz: 
Syna mego w honor 
Domu Jego i Pamięci 
1664

Adamowi na Kazan. 
Kazanowskiemu 
Marszałkowi 
Nadwornemu 
Koronn~ Wujowi ze 
Krwi Ciechowskich 
Siemincz. Syna Mego 
w honor Domu iego у 
Pamięci 1664

ADAMOWI NA KAZANÓW: KAZANO 
WSKIEMV MARSZAŁKOWI NADWOR 
NEMV KORÖNEMV WVIOWI ZE KRWI 
CIKOWSKICH SIENIN: SYNA MEGO 

W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ 
1 6  4 4

ADAMOWI NA KAZANÓW: KAZANO 
WSKIEMV MARSZAŁKOWI NADWOR 
NEMV KORÖNEMV WVIOWI ZE KRWI 
CIKOWSKICH SIENIN: SYNA MEGO21 22 

W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ 
1 6  4 4

17 Alexandrowi 
Radziwiłłowi Marszał: 
Litt. Szwagrowi ze 
Krwi Gosławsk: 
Cichowsk: Syna mego 
1664. w honor Domu 
mego i Pamięci

Alexandrowi 
Radziwiłłowi Marszał. 
Lit. Szwagrowi ze 
Krwi Gosławsk. 
Cichowsk. Syna Mego 
1664. w honor Domu 
iego у Pamięci

ALEXANDROWI RADZIWIŁŁOWI 
MARSAŁKOWI
W [........][. . . .]WSKIEMV SZWAGROWI ZE
KRWI
I ......................I SYNA [------ ] [------]
I- - - I

ALEXANDROWI RADZIWIŁŁOWI MARSZAŁKOWI 
WIELK. LITEWSKIEMV SZWAGROWI ZE 
KRWI
GOSŁAWSKICH “ SYNA MEGO 1 6  4 4 

W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

18 Rafałowi 
Leszczyńskiemu 
sławnemu Starradzie 
i miłośnikowi 
wolności Pradziadów, 
ze Krwi Makrelangzie 
Francuskiey Syna 
mego 1500

Rafałowi 
Leszczyńskiemu 
Sławnemu Starradzie 
у Miłośnikowi 
Wolności Pradziadowi 
ze Krwi Makelangzi. 
Fracuzk. Syna Mego 
1500

RAFAŁOWI LESCZYNSKIEMV SLAWNEMV 
STAR.
RADZIE : Y MIŁOŚNIKOWI WOLNOŚCI 
PRAPRA
DZIAD:ZE KWI MAKRELANGDZIE 
FRÄCZVSKIEY
SYNA MEGO 1 5 O O W HONOR DOMV 

IEGO Y PAMIĘĆ

RAFAŁOWI LESCZYNSKIEMV SLAWNEMV 
STAR.
RADZIE : Y MIŁOŚNIKOWI WOLNOŚCI 
PRAPRA
DZIAD:ZE KWI MAKRELANGDZIE 
FRÄCZVSKIEY
SYNA MEGO 1 5 O O W HONOR DOMV 

IEGO Y PAMIĘĆ

19 Ibidem, s. 147, w tym  miejscu błędnie wpisał inskrypcję poświęcon Janowi ze Zwoli Gniewoszowi.
20 S. T o m k o w i c z ,  Krzyżtopór, s. 215, J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 147, podaje niepoprawnie: GOSŁAWSKIEGO (zamiast 
GOSŁAWSKICH); brakuje — CIKOW.; błędna data —  1604.
21 J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 147, błędnie wpisuje w tym miejscu inskrypcję poświęconą Aleksandrowi Radziwiłłowi. Natomiast 
w  inskrypcji poświęconej Adamowi Kazanowskiemu, niepoprawnie podaje: CI CHOW (zamiast CIKOWSKICH) i SIEMINSK (zamiast SIENIN).
22 Ibidem, dodaje niepotrzebnie po słowie GOSŁAWSK: CICHOWSK, na które nie ma miejsca na tablicy.
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19 Michałowi
Działyńskiemu Oycu 
Cichowski Podkom: 
krakow Babie Syna 
mego 1560. w honor 
Domu mego i Pamięci

Michałowi
Działynskiemu Oycu 
Cichowsk. 
Podkomorzego 
Krakowsk. Babie Syna 
mego 1560. w 
honor Domu Mego y 
Pamięci

MICHAŁOWI DZIALINSKIEMV POD 
KOMORZEV: CHEŁMSKIEV OICV 
CIKOWSKIEI PODKO: KRAK: BABIE 
SYNA MEGO 1 5 6 O W  HONOR 
DOMV IEGO Y PAMIEC

MICHAŁOWI DZIALINSKIEMV “ POD 
KOMORZEV: CHELMSKIEV OICV 
CIKOWSKIEI PODKO: KRAK: BABIE 
SYNA MEGO 1 5 6 O W  HONOR 
DOMV IEGO Y PAMIEC

20 Stanisławowi 
Bruchowskiemu 
Podkom: Krakow: 
Oycu Matki Syna 
mego 1617. w honor 
Domu mego i Pamięci

Stanisławowi 
Bruchowskiemu, 
Podkom. Krakowsk. 
Oycu Matki Syna 
mego 1617. W  honor 
Domu mego y 
Pamięci

STANISŁAWOWI NA BRNIV CIKOW 
SKIEMV PODKOM: KRAKOW. OICV 
MATKI SYNA MEGO : 1 6 1 7 

HONOR DOMV IEGO Y 
PAMIEC

STANISŁAWOWI NA BRNIV CIKOW 
SKIEMV PODKOM: KRAKOW. OICV 
MATKI SYNA MEGO : 1 6 1 734 

HONOR DOMV IEGO Y 
PAMIEC

Na zamku znajdowały się jeszcze następujące inskrypcje (podane bez różnic przez odpisy ze zbiorów Czartoryskich i Ossolińskich), które dziś ju ż nie 
istnieją. Napis na attyce nad drugim piętrem na osi dziedzińca: OICZYZNIE MEY POLSKIEY I WOIEWVDZTWV SENDOMIR I SKIEMV BRACI MEI 
MIŁEY I W  HONOR DOMOW ICH I PAMIEC I KRZYSZTOPH Z TĘCZYNA OSSOLIŃSKI I WOIEWODA SENDOMIRSKI I WYSTAWIŁ 1644.

Nad bramą: KRZYŻ OBRONA KRZYŻ PODPORA I DZIADKI NASZEGO TOPORA. KRZYSZTOF Z  TĘCZYNA OSSOLIŃSKI Z  ŻONĄ ZOFIĄ Z  KRWI 
CZCIKOWSKICH SPŁODZONĄ. Nad kominkiem: MIŁY W  TYM DOMV POKV? PRZEMIESZKVJE I GDZIE MĄŻ PRZYGRYWA ŻONA PRZYSPIEWVJE. 
Ponadto odpis ze zbiorów Ossolińskich odnotowuje następującą inskrypcję, nie lokalizując jej: ORLE NASZ POLSKI POMNIEY, ŻE OD DAWNA I Y  
IEGO BOSKA IENOSĆ (w oryginale może było: JASNOŚĆ ?, JEDNOŚĆ ?) TAK WYZNAWA. * 2

23 S. T o m k o w i c z ,  Krzyżtopór, s. 215; J. A. C h r o ś c i c k i ,  Program genealogiczny, s. 147, po słowie — DZIALYNSKIEMV, błędnie podaje: [OICV] 
...OSTROWSKIEJ PODO... KRAK. [BABY].
24 Ibidem, błędnie podają BRVCHOWSKIEMV (zamiast CIKOWSKIEMV), oraz złą datę — 1627.
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Tabela 2. Inskrypcje Krzyżtoporskie po rekonstrukcji 1 z rozwiązanymi skrótami

Lp. Dół (od lew ej) Góra (od lew ej)

1 I AN OWI Z SIENNA SIENIEŃSKIEMV 1 
WOIEWODZIE PODOLSKIEMV 1 OYCV 
MATKI MEY NAYMILSZEY 1600 1 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

MARCINOWI Z RYTWIAN 1 ZBOROWSKIEMV 
KAS[ZTlE[LANOWI] KRAKI OWSKIEMV] 1 
PRADZIADOWI MEMV 1550 1 W HONOR 
DOMV IEGO Y 1 PAMIĘĆ

2 MIKOŁAIOWI Z MOSKORZOWA 
KAMIENIE 1 CKIEMV: WOlE[WODZIE\ 
KRAKOWISKIEMV], Y  HETMANOWI 1 
KORONNEMV PRADZIADOWI 
MEMV: 1512 1
W HONOR DOMV IEGO I PAMIĘĆ

KAROLOWI CHODKIEWICZOWI 1 
WOI E[ WODZIE]: W1LEN[ SKIEMV] : 
HETMANOWI 1 WIELKIEGO]: X\IĘSTWA\: 
LITT[EWSKIEGO\: STRYIOW1 MEMV 11621 1 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

3 ANDRZEIOWI ZEBRZYDOWSKIEMV 1 
[P]ODCZASZEMV KRAK[ OWSKIEMV] 
PVLKOWNIKO 1 [WI] [D1ZIELNEMV BRATV 
MEMV 1590 1 W  HONOR DOMV IEGO I 
PAMIĘĆ

I AN OWI GRATVSSOWI TARNO 1 WSKIEMV 
KAS[Z]T[ELANOWI) ŹARNOWSKIEMV 1 
STRYIOWI MEMV 1621 IW HONOR DOMV 
IEGO Y PAMIĘĆ

4 STEPHANOWI NA PRZECLAWIV KONIEC 1 
POLSKIEMV PVLKOWNIKOWI DO SKONV 1 
SWEGO BRATV MEMV 1629 1 W  HONOR 
DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

SAMVELOWI KORECKI EMV 1 SLAWNEMV 
WOIOWNIKOW1 1 BRATV MEMV 1629 1 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

5 I AN OWI CHYCKIEMV PODSTOLEMV 1 
SENDOMIR[SfflEMVl RYCERZOWI 
SLAWNEMV 1 SZWAGROWI MEMV 1560 1 
W HONOR DOMV IE[GO] [Y] IP]AMIEC

PIOTROWI Z BNINA 1 OPALIŃS KI EM V 
WOIE[WODZIE! POZNA 1NSKIEMV BRATV 
MEMV 1 1624 W  HONOR YPAMIENIC]

6 OLBRYC[HT]OWI NA [R1YTW[IENACHI 1 
LAS KI EM V WOIEWODZIE SIERA 1 
DZKIEMV D[Z]IADOWl MEMV 1 1560 
W HONOR DOMV 1 IEGO Y  PAMIĘĆ

MARCINOWI ZE ŻMIGRODA 
1 STADNI CKIEMV KAS[Z]TELA[NOWH 1 
SANOCKIEMV 1628 1 W  HONOR DOMV 
IEGO IY PAMIĘĆ

7 [K]RZYSZTOPH[OWZ] Z B[R]ZEZIA NA 1 
[K1VROZWEKACH LA(N)CKORO(ń)SK[IEMV] 1 
KASZTELIANOWI\- MALOGOWSKIEMV 1 
DZIADOWI MEMV 156[4] 1 
W HONOR DOMV IEGO Y  PAM[IEC]

I AN OWI S KONAR SLVPSKIE 1 MV 
KASTE[LANOWZ] LVBELSKREMV] PRA 1 
[PRAI DZIADOWI MEMV 1480 1 W  HONOR 
DOMV IEGO 1 Y PAMIENC

8 KRZYSZTOPHOWI NA GNOINIKV 1 
Y BARDZIE GNOINSKIEMV SLA 1 WNEMV 
WOI E(n)NIKOWI PRADZIA 1 DOWI MEMV 
1514)0 1 W  HONOR DOMV [Y] [PAMIĘĆ]

MIKOŁAIOWI S DOMB 1 ROWIE[CY] 
FIRLEIOWI KAST 1 KRAKI OWSKIEMV] Y 
HETMANOWI 1 PRADZIADOWI MEMV 1520 1 
W HONOR DOMV Y  PAMIENC

9 MIK1ŁAIOWI] NA K[VROZWĘKA]CH 1
Y RYTWIENIECH KVROZW1ECKI 1 [EMV] 
[WOJEWODZIE] [LVBELSKIEM]V
DZIADOWI MEMV 1585 1 W  HONOR 
DOMV IEGO Y  PAMIĘĆ

IANOWI GŁOWACZOW[I] 1 0[LEŚNI]CKIEMV 
WIOIEWODZIE SA] 1 NDO[MIRSKIEMV 
P]RADZ[I]AD[OWI] 1 14[5]5 W  HONOR 1 
DOMV IEGO Y PAMIĘĆ 1
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10 [A1NNIE Z MORAWICE TĘCZY(ń)SKIEY 1 
ŻENIE DERSŁAWA RYTWI E(n)SKIEGO 1 
WOYIEWODY] : SYERA[DZKJEGO] Y 
STAROSTĘ ORAZ 1 [KRAKO]W[ SKIEGO ]: 
NA1DBA1BIE MOIEY 1 1450 W HONOR 
DO(m)V IEGO Y PA(m)IEC

ELIZABECIE IANINOWNIE I [Ż]ENIE IASKA Z 
BALIC TĘCZY I N[S]KIEGO KAS[Z?T[ELANA]: 
WISLC[KIEGO] 1 PRANADBABCE 1390 I W 
HONOIR] IANINVW Y PAMIĘĆ

11 IKRZYSZTOFOWI NA MIĘDZYGORZV 1 
JAKVBOWSKIEMV STAROŚCICOWI 1 
LEŻAJSKIEMV OYCV LIGĘZINYI 
PODSKARBINY KORONNEY PRADZIA 1 
DOWI SYNOWEY MEY 1550 1 
W HONOR DOMV] IEGO Y PAMIĘĆ

[KRZYSTYNIE PA]NIEWSKIEY 1 
[HETMANA SZCZĘSNEGO MAŁ 1 
ŻONCE SIOSTRZENICY MATHI 1 
ASZA KRÓLA WĘGIERSKIEGO 1 
NADBABIE SYNA MEGO 1 
1 4 8 0 W HONOR DOMV IEY]

12 [PROKOPOWI SIENIA]WS[KI]EMV 1 
[CHORĄŻEMV KORONNEMU BRATV ZE 1 
KRWI TARŁÓW SYNOWEY MEY 1 
1630 W HONOR DOMV IEGO 1 Y 
PAMIĘĆ]

[SZ] CZESNEMV [PANIEWSKIEMV 1 
HETM] AN O [WI SLAWNEMV SZWA 1 

GROWI MATHIASZA KRÓLA WĘ 1 
GIERSKIEGO NADDZIADOWI ZE 1 
KRWI CIKOWSK7CH Y SIENIŃSK7CH SYNA 
MEGO] 1 1480 W HONOR DO(m)V IEG[0] Y 
PAIMIEC]

13 JERZEMV NA LANCVCIE LVBO 1 
MIERSKIEMV STARO [ŚCIEJ SĄDE 1 
[C]KIEMV SZWAGROWI ZE KRWI LIGĘZÓW 
SYNOWEI MEI 1644 1 W HONOR DO(m)V 
IEGO Y PAMIĘĆ

IAINOWI ZE ZWOLI GNIEWOSZOWI 1 
CHORĄŻMV LVBELSKIEMV 1 
STRYIOWI ZE KRWI SININSKICH Y 1 
OSSOLIŃSKICH SYNA MEGO 1644 1 
W HONOR DOMV IEGO I PAMIĘCI

14 PIOTROWI DANIŁOWICZOWI 1 
KRAICZEMV KORON[NEMV[: BRATV ZE 1 
KRWI TARŁÓW SYNOWEI MEI 1 1644 W 
HONOR 1 DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

[WOICIECHOWI SOKOLOWSKIEMV 1 
WOIEWODZIE BRZESKIEMV 1 
NADZIADOWI ZE KRWI DZIAŁY 1 
NSKICH MAKRELANGDZIE SYNA] 1 
MEG[0 1496 W HONOR DOMV IEGO]

15 MIKOŁAIOWI NA KOMARNIE 1 
OSTROROGOWI PODCZASZE[MV] 1 
KORON!NEMV]: BRATV ZE KRWI 
MIELEC1K1CH] 1 Y SZYDŁOWIEC[K1CH] 
MEMV KAWALEROWI 1 
DOSKO(n)AŁE(m)V 1644 W HONOR 
DO(m)V 1 IEGO Y PAMIĘĆ

[MIKIOŁAIOWI NA KODNIV 1 
[SAPIEŻE K1SZTELANOWI 1 
[WILENSKIEMV] SZWAGROWI 1 
[ZE KRWI GOISŁAWSKIH [I] CI 1 
[KO]W[SKICH] [SYN]A MEGO 1644 1 
[W HONOR] DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

16 CONSTA[NTEMV] [XIĄŻĘCIV] [NA] 1 
[ZAŁOŚCACH] WIŚNIOW[IECKIEMV] 1 
[WOJEWODZIE] [ RVSKIEMV] 
SZWAGROWI 1 ZE KRWI [TARŁÓW Y 
MNISZKÓW 1 SYNOWEY M]EY [1635 W 
HONOR 1 DOMV IEGO I PAMIĘĆ]

ADAMOWI NA KAZAN O W[ IE]: KAZANO 1 
WSKIEMV MARSZAŁKOWI NADWOR 1 
NEMV KORO(n)NEMV WVIOWI ZE KRWI 1 
CIKOWSKICH [I] SIENIN[ SKICH]: SYNA 
MEGO 1 W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ 1 
1644

17 DOMINIKOWI WŁADYSŁAWOWI XIĄŻĘ 1 
CIV NA OSTROGV Y ZASLAWIV KONIVSZE 1 
MV KORONNEMV SZWAGROWI ZE KRWI 1 
LIGĘZÓW SINOWEI MEI NAIMILSZEI 1644 1 
W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ

ALEXANDROWI RADZIWIŁŁOWI 
MARSZAŁKOWI 1
WIELK[IEMV] [LITE1WSKIEMV SZWAGROWI 
ZE KRWI 1 [GOSŁAWSKICH] SYNA [MEGO 
1644 1 W HONOR DOMV IEGO Y PAMIĘĆ]
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18 JAKVBOWI NA ZŁOCZEWIE SOBIE 1 
SKIEMVWOIE[ WODZIE] RVSKIE(M)[V] 
SZWAGRO | WI ZE KRWI TARŁOW 
SYNOWEIMEI | 1644 W  HONOR DOMV | 
IEGO Y PAMIEC

RAFAŁOWI LESCZYNSKIEMV SLAWNEMV 
STAR[ OŚCIE] I RADZIE[IOWSKIEMV] Y 
MILOSNIKOWI WOLNOSCI PRAPRA I 
DZIAD[OWI]:ZE K[R]WI MAKRELANGDZIE 
FRA(n)CZVSKIEY I SYNA MEGO 15OO W 
HONOR DOMV I IEGO Y PAMIEC

19 HERMOLAVSOWI NA MIĘDZYGORZV 1 
LIGĘZIE PODSKARBIE(m)V 
KORO(n)NE(m)VI 
OICV MATKI SYNOWEI MEI 
NAY(m)ILSZEY 1
1631 W HONOR DOMV 1 IEGO Y 

PAMIEC

MICHAŁOWI DZIALINSKIEMV POD 
IKOMORZE(m)V CHEŁMSKIE(m)V OICV 
ICIKOWSKIEI PODKO[MORZYNY]
KRAK[ OWSKIEJ] BABIE I SYNA MEGO 156O 
W HONOR IDOMV IEGO Y PAMIEC

20 IANOWI KAROLOWI NA IANOVCV 1 
TARŁOWI KASZTALANOWI WISLI 1 
CKIEMV OICV SYNOWEI MEI NAY(M)IL 1 
SZEI 1640 W HONOR DOMV 1 IEGO Y 
PAMIEC

STANISŁAWOWI NA BRNIV CIKOW I 
SKIEMV PODKOM[ORZEMV]: 
KRAKOW[SKIEMV]. OICV I MATKI SYNA 
MEGO : 1617 I W HONOR DOMV IEGO Y I 
PAMIEC
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Wykaz skrótów zastosowanych w tablicach genealogicznych
a. — antę pkom. — polny koronny
t — zmarł plit. — polny litewski
beł. — bełzki podcz. — podczaszy
biech. — biechowski podk. — podkomorzy
bp. — biskup podls. — podlaski
burg. — burgrabia podoi. — podolski
cheł. — chełmiński podst. — podstoli
chełm. — chełmski poi. — połaniecki
chor. — chorąży pom. — pomorski
cz. — cześnik poz. — poznański
dob. — dobrzyński rad. — radomski
halic. — halicki rozp. — rozpierski
het. — hetman rus. — ruski
inowr. — inowrocławski sand. — sandomierski
kal. — kaliski sanoc. — sanocki
kam. — kamieniecki sąd. — sądecki
ki. — kasztelan sek. — sekretarz
kol. — kolski sęd. — sędzia
kon. — koniuszy siedem. — siedmiogrodzki
kor. — koronny sier. — sieradzki
kraj. — kraj czy st. — starosta
krak. — krakowski stoi. — stolnik
leż. — leżajski w. lit. — wielki litewski
lęd. — lędzki wlit. — wielki litewski
lit. — litewski węg. — węgierski
lub. — lubelski wil. — wileński
Iw. — lwowski wiś. — wiślicki
Iow. — łowczy wkor. — wielki koronny
łęcz. — łęczycki woj. — wojewoda
mai. — małgoski wojn. — wojnicki
marsz. — marszałek X — małżeństwo
miecz. — miecznik zaw. — zawichojski
NKM — Nowe Miasto Korczyn żar. — żamowski
ośw. — oświęcimski żmudź. — żmudzki
pis. — pisarz żyd. — żydaczowski
P — post

TABLICE GENEALOGICZNE
Tablice genealogiczne nie przedstawiają pełnych danych genealogicznych poszczególnych ro

dzin, czy ich członków. Podają jedynie informacje, niezbędne dla udokumentowania inskrypcji 
krzyżtoporskich.

Tablice zostały wykonane na podstawie materiałów zawartych w pracach: B. Paprock i ,  Herby 
rycerstwa polskiego, wyd. J. K. T ur ows k i ,  Kraków 1858; K. N i e s i e ck i ,  Herbarz polski, wyd.
J. N. В ob r ow i e  z, t. I—X, Lipsk 1839-1846; A. Bon i eck i ,  Herbarz polski, t. I-XVL Warszawa 
1899-1916; Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXVHI, Kraków-Warszawa 1935-1997; W. Dwo rz a -  
czek. Genealogia, t. II, Warszawa 1959; UrzMp; UrzSand; UrzKuj; UrzLub; Urzędnicy województwa 
krakowskiegoXVI-XV III wieku. Spisy, oprać. S. Cy narski ,  A. F a l n i o w s k a - G r a d o w s k a ,  red. 
A. Gą s i o ro ws k i ,  Kórnik 1990; Urzędnicy centralni i nadworni Polski X IV -XVIII wieku. Spisy, oprać.
K. Ch łap owsk i ,  S. Ciara,  Ł. Kądz i e l a ,  T. No wa k ow sk i ,  E. Op a l i ńsk i ,  G. Rutkowska ,  
T. Z i e l i ńsk a ,  red. A. G ąs i o r o ws k i ,  Kórnik 1992; Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego X IV -XV III wieku. Spisy, oprać. H. Lu l ewi c z ,  A. Rachuba,  red. A. G ą s i o 
rowsk i ,  Kórnik 1994; Urzędnicy Wielkopolscy X II-X V  wieku. Spisy, oprać. M. В i e 1 i ń s к a, A. G ą 
s i o r owsk i ,  J. Ło jko,  Wrocław 1985; Urzędnicy Wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprać. 
A. B i e n i a s z e w s k i ,  red. A. G ąs i o r o ws k i ,  Wrocław 1987; Urzędnicy województwa ruskiego 
X IV -X V III wieku. Spisy, oprać. K. Pr zyboś ,  red. A. G ą s i o ro ws k i ,  Wrocław 1987; Urzędnicy 
województwa bełskiego i ziemi chełmskiej X IV -XVIII wieku. Spisy, oprać. H. Gmi t e r ek ,  R. S z c z y 
gieł ,  red. A. G ą s i o r ow sk i ,  Kórnik 1992; Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII XVw ieku. 
Spisy, oprać. J. Bi en iak ,  A. S z y m cz a ko wa ,  red. A. G ąs i o r o ws k i ,  Wrocław 1985; Urzędnicy 
Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, oprać. K. Miku l sk i ,  red. A. G ąs i o r o ws k i ,  Wrocław 
1990; Urzędnicy podolscy X IV -XVIII wieku. Spisy, oprać. E. Janas,  W. K ł a c z e w s k  i, J. Kur tyka ,  
A. Sochacka ,  red. A. G ą s i o r o ws k i ,  Kórnik 1998; SHGKr; wykorzystano także dane zawarte 
w niniejszym artykule.
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TABL. 1. DRZEWO GENEALOGICZNE KRZYSZTOFA I KRZYSZTOFA BALD WINA OSSOLIŃSKICH

Jan z Ossolina, Balic 
1 1396
kl. wiś. 1388-1396 
x Elżbieta z Kurowa h. Janina

Jan z Ossolina 
1 1436
kl. rad. 1419-1436 
x Dobrochna z Oleśnicy

Mikołaj Firlej 
1 1526
chor. krak. 1497-1507 , woj. lub. 1507-1514,
woj. sand. 1514-1520, kl. krak. 1520-1526, het. kor. 1515

Andrzej z Ossolina Barbara Firlejówna Jan Słupecki z Konar
t  a. 1488 x Zbigniew Słupecki t  a. 28 V I1509
x Katarzyna z Prawiednik 1 1536 kl. sąd. 1500-1509

pis. lub. 1525 x NN
pis. pkr. 1528-1532 
kl. poł. 1530-1536

Andrzej Zborowski Jan z Sienna
ta .  6 VI 1509 tp .  1526
kl. żar. 1503-1508 kl. kam. 1518-1519
x Elżbieta x Anna z Buczacza
Szydłowiecka

Jerzy Krupski 
ta .  2 0 V 1534 
kl. beł. 1508-1515, 
woj. Iw. 1515-1533 
x Beata z Buczacza

Przecław Gnojeński Hieronim Kurozwęcki 
tp .  1512 1 1520
st. NMK x Barbara Krupczanka
x NN

Paweł Ossoliński 
t  p. 1534
x Zbigniewa Słupecka

Anna Słupecka z Konar 
x Marcin Zborowski 
1 1565
cz. kor. 1527-1542, 
kl. kal. 1543-1550, 
woj. kal. 1550-1558, 
woj. poz. 1558-1562, 
kl. bak. 1562-1565

Dawid z Sienna 
t  1531
x Helena Krupska

Krzysztof Gnojeński 
t a .  1599
x Barbara Kurozwęcka

Mikołaj Działyński Jarosław Sokołowski Jan Komorowski
t  1545 t a .  10 V 1518 1 1566
podk. dob. 1510-1528, kl. biech. 1509-1511, kl. ośw. 1530-1548, 
kl. chełm. 1528-1544, kl. lęd. 1511-1513, kl. poł. 1548-1563 
woj. pom. 1544-1545 st. kol. x Barbara
x Magdalena x Maria de Tarnowska
z Białej Wody Marcellanges

Mikołaj Cikowski 
t  1535
burg. krak. 1495, 
1505-1525,
miecz. krak. 1501-1515, 
kl. poł. 1515 
x Anna Krupczanka

Hieronim Ossoliński 
t a .  3011576 
kl. sąd. 1568-1569, 
kl. wojn. 1569-1570, 
kl. sand. 1570-1575 
x Katarzyna Zborowska

Jan z Sienna 
1 1599
kl. żar. 1568-1584, 
kl. Iw. 1584-1588, 
woj. podoi. 1588-1599 
x Jadwiga Gnojeńska

Michał Działyński 
t  1576
miecz. pom. 1548, 
podk. pom. 1549-1551, 
podk. chełm. 1552-1576 
x Anna Sokołowska

Anna Komorowska 
x Stanisław Cikowski 
t  1576
podk. krak. 1566-1577, 
kl. biecki 1576

Zbigniew Ossoliński 
1 1623
podk. sand. 1593-1603, kl. żar. 1603-1605, 
woj. podls. 1605-1613, woj. sand. 1613-1623 
x Jadwiga z Sienna

Elżbieta Działyńska 
x Stanisław Cikowski 
t  1617
podk. krak. 1576-1617

Krzysztof Ossoliński 
t  1645
podst. sand. 1618-1619, podk. sand. 1619-1633, 
kl. sąd. 1633-1636, woj. sand. 1636-1645

Zofia Cikowska 
t  1638/1639

Krzysztof Baldwin 
t  1649
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TA BL. 2. DRZEW O GENEALOGICZNE T ER ESY  TA RŁO W N Y

Andrzej T a rto_____
1 1533
chor. Iw. 1522-1532 
x Katarzyna 
Mnichowska

___ Jan Tarło

NN  Malczycki 
x NN

Г
t  a. 18 Ш 1575 
chor. Iw. 1532-1571 
x Regina Malczycka

Wojciech Dulski 
1 1540
chor. pom. 1535-1540 
x Katarzyna Rabianka

Mikołaj Mniszech 
t  1553
burg. krak. 1543-1553 
x Barbara Kamieniecka

Jan Dulski 
t  1590
ki. chełm. 1572-1590, 
podsk. wkor. 1580-1590 
x Barbara Mniszech

Stanisław Tarło 
1 1599/1601 
x Barbara Dulska

Jan Karol Tarło 
t  1645
kl. wiś. 1638-1645' 
x Marianna 
Ligęzówna

Teresa 
Tarłówna 
1 1647/1648 
x Krzysztof 
Baldwin 
Ossoliński 
1 1649

Przecław Ligęza _ 
t  a. 1538 
x Anna Mielecka

NN
x NN  ------------

____ Hermolaus
Ligęza 
ta . 1579 
x  Zofia NN

Г
Hermolaus Ligęza 
1 1632
kl. zaw. 1620-1624, 
podsk. wkor. 1624-1632 
x Anna Jakubowska

Andrzej Jakubowski______
1 1577
st. leż. 1557,
sek. król. 1563

Krzysztof 
Jakubowski 
t p .  1583 
x N N

NN  
x NN
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Tabi. 3. SZWAGROWIE TERESY TARŁOWNY

Jerzy Mniszech
1 1613
woj. sand. 1589-1613 
x  Jadwiga Tarłówna

Maryna Mniszech 
x Dymitr Samozwaniec, 
car moskw.

Urszula Mniszech 
x Konstanty s. Wiśniowiecki 
t  1641
woj. bel. 1636-1638, woj. rus. 1638-1641

Marianna ks. Wiśniowiecka 
x  Jakub Sobieski 
+ 1648
woj. bel. 1638-1641, woj. rus. 1641-1646, 
kl. krak. 1646

1. Katarzyna Sobieska 
x Dominik ks. Ostrogski 
+ 1656
kon. wkor. 1636-1645, woj. sand. 1645-1649, 
woj. krak. 1649-1656
x  2. Zofia Ligęza ___________________________
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Mikołaj Mniszech 
t  1569
burg. krak. 1543-1553 
x Barbara Kamieniecka

Mikołaj Mniszech 
t  1597 
x Zofia 
Działyńska

Katarzyna Mniszech Jan Mniszech 
x Mikołaj Stadnicki 1 1612

x Jadwiga 
Firlejówna

Hermolaus Ligęza 
f  1632
ki. zaw. 1620-1624 
podsk. wkor. 1624-1632 
x Anna Jakubowska

Barbara Tarłówna 
x Jerzy Lubomirski 
1 1667
st. sąd. 1637-1646, 
st. krak. 1646-1664, 
marsz. wkor. 1650, 
het. pkor. 1657

Barbara Mniszech 
x Jan Dulski 
1 1590
ki. chełm. 1572-1590, 
podsk. wkor. 1580-1590

Barbara Dulska 
x Stanisław Tarło 
1 1599/1601

Jan Karol Tarło 
+ 1645
ki. wiś. 1638-1645 
x Marianna Ligęza

Teresa Tarłówna 
x Krzysztof Baldwin 
Ossoliński
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TABL. 4. ZWIĄZKI KRZYSZTOFA BALDWINA Z SOKOŁOWSKIMI I LESZCZYŃSKIMI

Mikołaj Sokołowski 
1 4 V 1503
stoi. brzeski, ki. dobrzyński

Kasper Leszczyński 
t  ok  1506
podk. kal., st. radziejowski

Maria de Marcellanges

Wojciech Sokołowski x 1. Jarosław Sokołowski x 2. Jan Leszczyński Rafał
t  p. 4 П 1529 t  a. 10 V 1518 1 1535 + 1527
stoi. brzeski 1502-1529 kl. biech. 1509-1511, podk. kal. 1505-1525, bp płocki

Ы. lęd. 1511-1513, st kol. kl. brzeski 1525-1535,
st. radziejowski

Anna So Wołowska Rafał Leszczyński
x Michał Działyński + 1592
+ 1576 woj. brzeski 1545-1550,
miecz. pom. 1548, kl. śremski 1580-1592,
podk. pom. 1549-1551, st. radziejowski, działdowski,
podk. chełm. 1552-1576 kwidzyński

Elżbieta Działyńska 
x Stanisław Cikowski 
1 1576
podk. krak. 1566-1577, kL biecki 1576

Zofia Cikowska 
x Krzysztof Ossoliński 
1 1645

Krzysztof Baldwin Ossoliński 
+ 1645
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TA BL. 5 . PO KREW IEŃ STW O  OSSOLIŃSKICH Z  KUROZW ĘCKIM I

Maciej z  Rytwian 
+ 1428 
woj. łęcz.
x  Dorota z  Tamowa

Krzesław z Kurozwęk 
1 1459
podk. sand. 1438-1444, 
kl. lub. 1444-1459 
x  Ewa z  Goszyc

Jan z  Rytwian 
t 1478/1479 
maisz. kor. 1462-1477, 
kl. sand. 1474-1478 
x  Anna z  Wojciechowa

---------- 1
Dzierslaw z  Rytwian 
1 1478
kl. rozp. 1453-1455, woj. sier. 1455-1460, 
woj. sand. 1460-1472, woj. krak. 1472-1477, 
kl. krak. 1477-1478,
sŁ cheł. 1439-1441, st. sand. 1442 -1478 
x  Anna z  Morawicy Tęczyńska (?)

Mikołaj z  Kurozwęk 
1 1507
kl. sier. 1485-1507, 
woj. lub. 1501-1507 
x  Ewa z  Rytwian —

Adam Kurozwęcki 
+1509/1510 
x  Jadwiga z Tęczyna

I
Hieronim Kurozwęcki 
+ 1520
x Barbara Krupczanka

[ 1
Anna Kuro zwę cka 
x Hieronim Łaski 
1 1541
kraj. kor. 1520-1522, 
woj. inowr. 1522-1523, 
woj. sier. 1523, 
woj. siedm. 1530

Anna Kurozwęcka 
x Jan Lanckoroński 
t  1564
łow. sand. 1551-1564

Barbara Kurozwęcka 
x Krzysztof Gnojeński 
t  a. 1599

Olbracht Łaski Krzysztof Lanckoroński Jadwiga Gnojeńska Barbara Gnojeńska
+ 1605 + 1591 x Jan z Sienna + a. 1573
woj. sier. 1565-1605 kl. mał. 1567-1589, + 1599 x  Jan Chycki

kl. rad. 1589-1591 kl. żar. 1568-1584, 
kl. Iw. 1584-1588, 
woj.podol. 1588-1599

Jadwiga z Sienna 
x Zbigniew Ossoliński 
+ 1623
podk. sand. 1593-1603, 
kl. żar. 1603-1605, 
woj. podls. 1605-1613, 
woj. sand. 1613-1623

Krzysztof Ossoliński 
+ 1645
podst. sand. 1818-1619, 
podk. sand. 1619-1633, 
kl. sąd. 1633-1636, 
woj. sand. 1636-1645
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TABL. 6. PO K R EW IEŃ ST W O  O SSO LIŃ SK ICH  Z  PA N IO W SK IM II O LEŚN ICK IM I

Zbigniew z Oleśnicy 
t  p. 1358
x Małgorzata z Kurozwęk

Jan z  Ossolina, Balic 
1 1396
kl. wiś. 1388-1396 
x Elżbieta z  Kurowa

Jan z Oleśnicy 
1 1413
sęd. krak. 1405-1413 
x Dobrochna z Rożnowa

Dobiesław z Oleśnicy 
+ 1440
kl. woj. 1411-1433, kl. lub. 1433-1435, 
kl. sand. 1435-1438, woj. sand. 1438-1440 
x Katarzyna z  Goraja

Jan z  Ossolina 
+ 1436
kl. rad. 1419-1436 
x Dobrochna z 01eśnicy_

Małgorzata Jan Głowacz z Oleśnicy Zbigniew 
x Krystyn +1460 1 1455
z Kozieglów kl. żar. 1425-1430, bp krak 1423-1455 

marsz. kor. 1430-1440, 
kl. sand. 1440-1442, 
woj. sand. 1442-1460 
x Anna z Tęczyna

Andrzej z  Sienna 
+ a. 1311494 
podk. sand. 1478-1493 
x Katarzyna z  Gołogór

Andrzej z Ossolina 
+ a. 1488
X  Katarzyna z  Prawiednik

Paweł Ossoliński 
tp . 1534
x Zbigniewa Słupecka

Hieronim Ossoliński 
ta . 3011576 
k l sąd. 1568-1569, 
k l woj. 1569-1570, 
k l sand. 1570-1575 
x Katarzyna borowska

Jan z Sienna 
+ p. 1526
kl. kam. 1518-1519 
x Anna z Buczacza

Wiktoryn z Sienna 
+ a. 31П 1530 
И. mai. 1515-1530 
x Elżbieta Dembińska

Dawid z  Sienna Zbigniew z  Sienna
+ 1531 tp.1567
x Anna Krupska kL sanoc. 1551-1567

x Anna Tęczyńska

Szczęsny Parnowski 
+ 1488
hetm. kor. 1485-1488?, stoi. sand. 1483-1485, 
kLlw. 1485-1488 
x Krystyna siostrzenica 
Madeja Korwina, król. węg.

Jerzy Parnowski 
ta . 2311546
st. żyd. 1495-1546, wojski żyd. 1537 
x 1. N N

Jan z  Sienna 
+ 1599
kL żar. 1568-1584, 
k l lw. 1584-1588, 
woj. podoi. 1588-1599 
x Jadwiga Gnojeńska 
+ 27V1584

Jan z Sienna 
+ 1580
st sanoc. 1567-1570, 
podk. sanoc. 1570-1576, 
k l halic. 1576-1580 
x 2. Zofia Parnowska__

+ 1623
podk. sand. 1593-1603, 
k l żar. 1603-1605, 
woj. podls. 1605-1613, 
woj. sand. 1613-1623 
x Jadwiga z  Sienna----

Krzysztof Ossoliński 
1 1645
podst. sand. 1618-1619, 
podk. sand. 1619-1633, 
k l sąd. 1633-1636, 
woj. sand. 1636-1645
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TABL. 7. STRYJOWIE KRZYSZTOFA OSSOLIŃSKIEGO

Marcin Zborowski 
t  1565
cz. kor. 1527-1542, kl. kal. 1543-1550, 
woj. kal. 1550-1558, woj. poz. 1558-1562, 
kl. krak 1562-1565 
x  Anna z  Góry Konarska

Katarzyna Zborowska 
x  Hieronim Ossoliński 
t a .  3011576 
kl. sąd. 1568-1569, 
kl. wojn. 1569-1570, 
kl. sand. 1570-1575,

Zbigniew Ossoliński 
1 1623
woj. sand. 1613-1623 
x  Jadwiga z  Sienna

Krystyna Zborowska Elżbieta Zborowska
1 1588 x  Jan Amor Tarnowski
x Jan Chodkiewicz 1 1571/1574
1 1579
stoi. lit. 1559-1564, 
st. żmudź. 1564-1574, 
marsz. wlit. 1574-1579

Jan Karol Chodkiewicz 
1 1621
podcz. lit. 1596-1599, st. żmudź. 
1599-1616, het. plit. 1601-1605, 
het. wlit. 1605-1621, woj. w il. 1616-1621

Konstanty Korniakt 
t  p . 1616
x  Anna Dzieduszycka

Krzysztof Ossoliński 
1 1645
woj. sand. 1636-1645

Anna Ossolińska Elżbieta Ossolińska
x Jan Gniewosz ze Zwoli x  Konstanty Korniakt -----
t  a. 23 V I 1654 
chor. lub. 1644-1651

r
Barbara Zborowska 
x  Stanisław Stadnicki 
1 1583
kl. sąd. 1578-1583

Marcin ze Żmigrodu 
Stadnicki 
t  a. 11 X 1628 
kl. sanoc. 1609-1626

Anna Korniakt 
x  Jan Gratus Tarnowski
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1. Źródła i sposób badania

W iadomości o pochodzeniu rodu Gieysztorów, zawarte w literaturze heraldyczno 
-genealogicznej, dadzą się streścić w kilku słowach: herbarze nasze zawierają 

jako pierwsze wiadomości szereg imion z końca XVI w., określając ród ogólnikowo jako 
litewski1 lub szczegółowo, a częściowo błędnie jako żmudzki2. Podają poza tym każdy 
po kilkanaście imion ze strzępami genealogii, głównie już z początku XIX w. Jedyną 
zaś syntetyczną informacją w tej sprawie jest właściwie tylko opinia redaktora działu 
heraldycznego encyklopedii rosyjskiej Brockhausa i Efrona (może W. K. Łukomskie- 
go?) oparta na nieznanych materiałach, że Gieysztorowie są „litewskim rodem szla
checkim, podzielonym w XVII w. na trzy gałęzie”, a zapisanymi w księdze wywodowej 
guberni kowieńskiej, wileńskiej i mińskiej3. Istnieją wprawdzie w druku dość znaczne 
materiały, ale złożenie z nich jakiejś powiązanej całości, nawet po uzupełnieniu przez 
dostępne archiwalia, nastręcza wiele kłopotów.

Wyróżnić można tu dwie grupy trudności:
Główną przeszkodą będzie stale ułamkowy charakter naszych wiadomości, wypły

wający w znacznej mierze stąd, że archiwa rodzinne Gieysztorów w ciągu wieków 
uległy rozproszeniu i zagładzie, o co nietrudno było w całej Rzeczypospolitej, a na 
Litwie w szczególności. Najstarsze, dotąd istniejące, nie bez luk i strat, archiwum linii

* Profesor Aleksander Gieysztor (1916-1999), wielki Uczony 1 Obywatel, wybitny medlewlsta 1 hlstoiyk wielu 
specjalności, pozostawił w niepublikowanej spuśclźnle monografię swojej rodziny. Jest to oparte na 
resztkach archiwum rodzinnego oraz innych źródłach opracowanie linii Gieysztorów z Płaskowicz w 
województwie nowogródzkim, obejmujące okres od połowy XVII wieku do czasów najnowszych. Pracę tę Autor 
poprzedził niezależnie powstałym szkicem o gnieździe, początkach i osadnictwie Gieysztorów na Litwie, za 
którym miała pójść dalsza część o rozrodzeniu rodu.

O ile zarys dziejów Gieysztorów z Płaskowicz jest dziełem skończonym, to szkic o Gieysztorach pozostał 
w wersji roboczej i niedokończonej, częściowo pozbawionej referencji źródłowych. Niemniej obie prace, teraz 
połączone w jedną, zdecydowaliśmy się opublikować, do czego łamy „Rocznika” PTHer. wydają się miejscem 
najbardziej właściwym. W obu tekstach Autor dał wysokiej miary próbę aplikacji metody badań historycz
nych i genealogicznych w odniesieniu do dziejów własnej rodziny. Uczynił to na szerszym tle uwarunkowań 
politycznych, ustrojowych i społecznych oraz stosunków majątkowych i statusu prawnego szlachty Wiel
kiego Księstwa Litewskiego, a osobliwe województw trockiego i nowogródzkiego. Perspektywa długiego 
czasu, liczonego miarą dziesięciu pokoleń, dobrze ukazuje zmianę statusu rodziny i stopieńjej rozproszenia.

Obie prace publikujemy bez zmian i uzupełnień, poza kilkoma niezbędnymi, zaznaczonymi w tekście. 
Dla lepszej przejrzystości wykładu wydzielone przez Autora linie i gałęzie rodziny, poza liczbą porządkową 
kolejnych pokoleń, oznaczono również literami. Z kilku luźnych tablic genealogicznych Gieysztorów wybrano 
tylko tę, skróconą do wyciągu, która dotyczy linii z Płaskowicz — bezpośrednich przodków i potomków 
Profesora; z pozostałych zrezygnowano, gdyż odnoszą się do innych linii nie objętych tekstem. Poprawiono 
też zauważone, rzadkie pomyłki w nazwach miejscowych, nazwiskach i datach, a gdzie to było możliwe 
uzupełniono niepełne odesłania do źródeł i opisy bibliograficzne.

Pracę przygotował do druku i zredagował Stefan K. K u c z y ń s k i .
1 Ks. W. W i j u k - K o j a ł o w i c z ,  Herbarz W. X. Litewskiego tzw. Compendium, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  
„Herold Polski”, Kraków 1897, s. 295; 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. IV, s. 116.
2 S. U ru sk i ,  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszwa 1907, s. 147: „dawna żmudzka rodzina”, 
to pod wpływem występowania na Żmudzi potomków Mikołaja Sebastianowicza Kiejsztora; A. B o n i e c k i ,  
Herbarz polski, t. VI, Warszwa 1903, s. 40 słusznie; „w woj. trockim”.
3 F. A. B r o c k h a u s  i A. E fr en ,  Enciktopediczeskij słowar, t. VIII, S. Peterburg 1892, s. 262.
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76 Aleksander Gieysztor

płaskowickiej w woj. nowogródzkim sięga połowy XVII w.; zbiory innych linii są jeszcze 
późniejsze o sto lat. Na dobitek uzupełnienie ich na podstawie poszukiwań w archi
wach urzędowych natrafiało nawet przed 1939 r. na poważny dla tego specjalnie 
badania szkopuł w postaci przechowywania Metryki Litewskiej, ksiąg kancelarii Wiel
kiego Księstwa, oraz najstarszych ksiąg ziemskich i grodzkich litewskich w Rosji. 
Przed 1914 r. ogólne trudności w korzystaniu z archiwów państwowych rosyjskich, 
zwłaszcza na ziemiach polskich, również nie pozwoliły na takie poszukiwania, nawet 
gdyby wówczas ktoś zamierzał je prowadzić. Jakób Gieysztor, pamiętnikarz, intereso
wał się wprawdzie żywo historią rodzinną, notował pilnie i w swych rękopisach4 
i w druku5, wszelkie wiadomości genealogiczne o Gieysztorach, a posiadając wysoką 
kulturę ogólną i duże oczytanie historyczne, zostawił pod tym względem bardzo cenne 
wskazówki, niemniej, sam wysokiej klasy bibliofil, szukał ich w starej książce raczej, 
niż w archiwach. Trzeba tu zresztą przyznać się, że nawet dostępne łatwo w latach 
1918-1939 archiwalia nie zostały metodycznie przerobione w całości. Tyczy się to 
przede wszystkim Archiwum Państwowego w Wilnie, w którym np. seria ksiąg Trybu
nału Głównego XVI — XVIII w. lub akta Deputacji Szlacheckiej, zawierające legitymac
je rodzin szlacheckich z końca XVIII i początku XIX w. niewątpliwie dostarczyłyby 
wiele nieznanego materiału, niejednokrotnie rozwiązującego od razu ciemne obecnie 
kwestie szczegółowe. Wykonany należycie program poszukiwań archiwalnych zapew
ne i dla początków Gieysztorów posiadałby duże znaczenie, większe jednak dla XVII 
— XIX w., kiedy ród występuje w pełnym świetle. Okres początkowy zawsze pozostanie 
przyćmiony, nie tylko z braku źródeł, ale i z powodu poważnych trudności metodycz
nych w jego badaniu.

Badanie XVI wiecznego bojarstwa litewskiego uwarunkowańe jest specyficznym 
charakterem dochowanych źródeł oraz ogólnymi cechami ustroju Litwy w dobie przed- 
unijnej6. Sprawa początków rodu Gieysztorów stanowi prawie klasyczną ilustrację 
tych trudności metodologicznych.

Przede wszystkim wysuwa się tu późne ustalenie się nazwiska rodowego na Litwie. 
Mimo stwierdzonych przypadków jego występowania już w XIV w. jako wspólnego 
imienia dla pewnego kręgu osób związanych węzłem krwi, bardzo długo jeszcze jest 
ono wielką rzadkością i to nawet mało przydatną dla studiów genealogicznych. Nazwy 
tego rodzaju nie były wcale ustabilizowane, były bardzo nietrwałe i łatwo zanikały na 
rzecz nowych, powziętych przeważnie od późniejszego a wybitniejszego protoplasty. Na
zwisko rodowe w sensie nowożytnym, dziedziczne w linii męskiej i niezmienne, upo
wszechnia się na Litwie dopiero po Unii Lubelskiej, a w wielu rodach bojarskich dopiero 
wiek XVII przynosi jego właściwe ustalenie się. Wśród szlachty litewskiej o pochodzeniu 
etnicznym niewątpliwie litewskim panował wyłącznie typ nazwisk utworzonych od imie
nia lub przezwiska protoplasty (np. Eygird, Radziwiłł); wczesny i obfity udzieli bojarstwa 
ruskiego i elementów innego pochodzenia (polskiego, tatarskiego i innych) w formo
waniu się szlachty Wielkiego Księstwa przyniósł jednak inne typy imion rodowych: 
odmiejscowy oraz pierwiastki językowe słowiańskie w typie imiennym lub przezwisko
wym zarówno prostym (Kościuszko), jak i złożonym (Juszkiewicz). Proces tworzenia 
się nazwisk uważać można za zakończony dopiero w połowie XVII w. Z tą więc chwilą 
zyskujemy decydującą wskazówkę w poszukiwaniach genealogicznych.

Wprawdzie i w Polsce nazwiska utrwalają się z początkiem XVI w. dopiero, to prze
cież w badaniach posiadamy tu ważny i cenny wskaźnik, jakim jest herb rodowy, 
dziedziczny i niezmienny przynajmniej od początków XIV w. Czy na Litwie przed Unią 
Horodelską 1413 r., która — jak wiadomo — zawierała adopcję najwybitniejszych 
bojarów litewskich przez 43 rody polskie, istniały herby bojarskie, jest sprawą sporną

4 Biblioteka Publiczna w Warszawie, rkps 1937; Zbiory z Suchej, rkps 344; Pamiętniki.
5 AdamMedeksza 1820-1876, Lwów 1877, s. 13 (pod pseudonimem Rozbitek).
6 Trudności te zestawił wyczerpująco H. Ł o w m i a ń s k i ,  Studia nad początkami społeczeństwa ipaństwa 
litewskiego, Wilno 1931, t. I-II (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, t. V-VI).
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Gieysztorowie z Plaskowicz 77

w nauce7. Niewątpliwie z końcem XIV w., z wprowadzeniem pieczęci, zjawiają się tu 
godła o własnych tematach, choć pozostających pod wpływem krzyżackim i polskim, 
to jednak zapewne są to znaki osobiste i nieustalone. Używają ich zresztą tylko 
osobistości bardzo wybitne, pochodzenia kniaziowskiego lub panowie wywodzący się 
ze średniowiecznych nobiles litewskich. Niższorzędne bojarstwo długo jeszcze w ogóle 
nie posiada herbu, który stanowi na Litwie jedną z recepcji prawa polskiego. W wywo
dach swego szlachectwa, licznych w XVI w. w związku z reformą agrarną włości wiel
koksiążęcych, tzw. pomiarą włóczną, prawie nigdy bojarstwo nie wspomina o herbach, 
a dla króla wystarcza tylko stwierdzenie, czy wywodzący się i ich przodkowie pełnili 
służbę rycerską. Jeszcze w końcu XVIII w. szlachta zaściankowa ma częstokroć trud
ności z wymienieniem jakiego jest herbu8. Instytucja herbu jako oznaki szlachectwa 
jest więc późna i zwolna zakorzeniająca się.

Z uwag powyższych wynika, że cofanie genealogii w głąb XVI w. napotyka na 
zasadnicze trudności, wobec których należy w jak najszerszej mierze uwzględnić 
metodę geograficzno-historyczną jako pewien środek zaradczy w tej sprawie. Mając 
w źródłach rzeszę imion własnych, chrzestnych lub rodzinnych, opatrzonych zwykle 
jeszcze imieniem odojcowskim (np. Grzegorz Dobkowicz lub Krig Mich aj łowicz), niepo
wiązanych wcale lub słabo widocznymi więzami genealogicznymi, możemy się w niej 
zorientować tylko przy pomocy rozsiedlenia jej w Wielkim Księstwie według woje
wództw, powiatów, lub — jeśli materiał pozwoli — nawet według włości i osad. 
Wówczas dopiero, po umieszczeniu mało mówiących imion i osób na mapie, anonimo
wa z pozoru przeszłość odkryje wiele możliwości dla głębszego wdarcia się w najdaw
niejsze cywilizacyjnie dzieje. Osiągnięte tą droga wyniki nie będą posiadać oczywiście 
znaczenia bezpośrednich wiadomości opisowych czy aktowych, niemniej poważnie 
i interesująco uzupełnią ich brak. Na tej też drodze trzeba poszukiwać początków rodu 
Gieysztorów, wychodząc ze znanego i publikowanego przeważnie zasobu wiadomości, 
a rozszerzając je właśnie metodą geograficzną, a częściowo również — językową.

2. Gniazdo

Wszystkie trzy kwitnące dziś linie Gieysztorów wskazują na to, że protoplaści ich 
związani byli z województwem trockim. W linii Antoniego oboźnego trockiego, która 
ze schyłkiem XVIII w. przeniosła się częściowo na Żmudź, a częściowo do powiatu 
mariampolskiego, pierwsze trzy znane nam pokolenia siedzą w trockim. Antoni, od 
1738 r. oboźny trocki, posiada Gieysztory Małe, których pozbywa się dopiero wnuk 
jego Jakób w r. 1784, osiadając następnie w Zabieliszkach pod Kiejdanami9. W linii 
po Janie (zm. ok. 1676), która od trzystu lat ma Płaskowicze w województwie nowo
gródzkim, związek z trockim występuje w formie następującego przekazu: w 1676 r. 
Jan Gieysztor manifestował w grodzie nowogródzkim „skradzenie ze spichrza skrzyni, 
ze wszelkimi papierami, na majętności dziedziczne Płaskowicze w Wtwie nowogrodz
kim, Pałasówkę w Wtwie trockim, Suderwę w Wtwie wileńskim leżące, imieniowi 
Giesztorów służące”10. Wreszcie trzecia genealogia Gieysztorów osiadłych w XVIII w. 
w województwie brzesko-litewskim wskazuje nam także na związek z trockim poprzez 
urząd znanego nam założyciela tej linii, Franciszka cześnikowicza trockiego, z palestry 
lubelskiej, zabitego w r. 176511.

7 Ibidem, t. I, s. 334 n.
8 Por. H. Ł o w m i a ń s k i ,  Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie przeważnie z lat 1775-1799, Mieś. 
Herald., r. XVIII, 1939, s. 19 nn.
9 Notaty genealogiczne Jakóba Gieysztora (rkps 1937 Biblioteki Publicznej w Warszawie, k. 6).
10 Według Wywodu familii urodzonych Gieysztorów herbu Gieysztor z 1804 r. przed Deputacją Wywodową 
guberni mińskiej (zob. Aneks, nr 1).
11 Niewielkie Archiwum rodzinne Michała Gieysztora w Hrubieszowie. Czwartą linię dziś żyjącą stanowią 
potomkowie Jakóba syna Jakóba drogomistrza powiatu mariampolskiego w połowie XIX w., nienawiązaną 
do poprzednich z braku danych.
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78 Aleksander Gieysztor

Wypływa więc stąd wniosek, że przynajmniej w XVII w. gniazda rodowego Gieyszto
rów należy poszukiwać w województwie trockim. Od razu zwracają tu na siebie uwagę 
przede wszystkim te miejscowości, które noszą tę samą nazwę, co ród. Jest ich kilka:

1. Giejsztory Wielkie, folwark,
2. Giejsztory Małe, folwark i osada,
3. Giejsztoryszki, folwark12
wszystkie trzy obok siebie leżące, jako niewątpliwy wynik rozrostu jednej miejsco

wości osadniczej, w gminie i parafii Mirosław, ok. 17 km na płn.-wsch. od Serej, a ok. 
10 km na płd. zacb. od Olity, na lewym brzegu Niemna. Do folwarku Giejsztorów 
Wielkich należały w XIX w. jeszcze wsie Masłowszczyzna i Romy. Nazwa Masłowszczy- 
zny interesuje przez to specjalnie, że żoną Antoniego oboźnego trockiego była Anna 
Masłowska h. Samson, zapewne z rodziny, która dała nazwę Masłowszczyźnie13. 
Nazwa to zresztą młoda i pochodzenia polskiego, tak jak i rodzina Masłowskich na 
Litwie14. Wspomniany już fakt, że wymienione wyżej Giejsztoiy były do r. 1784 
w posiadaniu rodu Gieysztorów, każe upatrywać w tej nomenklaturze bardzo starą 
siedzibę rodzinną, a jak się okaże, nawet właściwe gniazdo, o typowej dla najdawniej
szego osadnictwa litewskiego nazwie, identycznej z nazwą rodu.

Ta grupa trzech dzisiejszych miejscowości nie wyczerpuje jednak wszystkich. W XIX w. 
istniały jeszcze:

4. Giejszt oiyszki, wieś w gminie Bartniki, pow. Łan kieliszki, ok. 15 km płd. od 
Wiłkowyszek, w pobliżu Pogierniewa, już w XVII w. królewszczyzna, należąca do sta
rostwa puńskiego15;

5. Giejsztoryszki, w gminie Karkliny, parafia Kieturwłoki, 10 km na płd.-wsch. od 
Wiłkowyszek, a odległe o jakieś 10 km. od poprzednio wymienionych Giejsztoryszek. 
W X X  w. była to wieś rządowa, zapewne więc również poprzednio stanowiła królewsz- 
czyznę16.

Dodać jeszcze trzeba nazwę, zanikłą w XVII w., występującą w XVI stuleciu:
6. Giejsztory, osadę włości olickiej, odnotowaną w lustracjach królewszczyzn z XVI 

i XVII w. W r. 1581 mają przymiotnik Osocznickie, z racji osoczników, służby leśnej 
puszczy olickiej, którzy je zamieszkiwali. Następnie występuje nazwa oboczna Olech- 
niaście, aby w XVII w. wyprzeć całkowicie dawną17.

Zestawione wyżej dwie ostatnie miejscowości, o ile nam wiadomo, nie pozostawały 
w związku z bojarskim rodem Gieysztorów, stanowiły zawsze własność królewską, 
a wytłumaczenie genezy ich nazwy wypadnie odłożyć do dalszego etapu niniejszego 
studium.

Powracając do osady, uznanej przez nas za gniazdo Gieysztorów, do Giejsztorów pod 
Olitą, pokrótce należy uzasadnić ich charakter gniazdowy. Gniazdem rodowym — 
zgodnie z ostatnimi badaniami nad pierwotnym osadnictwem litewskim — nazywamy 
taką miejscowość, która po pierwsze zamieszkiwana była w epoce ustroju rodowego 
wyłącznie przez członków jednego rodu; po wtóre zaś, z osady tej w sposób prawdopo

12 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, Warszawa 1881, s. 548, 
w pow. sejneńskim. Wszystkie trzy liczyły wówczas 6 dymów i 95 mieszkańców. Folwark Giejsztory Wielkie 
z wsią Masłowszczyzną i Rewami miał 599 mórg powierzchni, a mianowicie gruntów ornych i ogrodów 
m. 402, łąk m. 97, pastwisk m. 70, nieużytków i placów m. 30, 1 budynek murowany i 15 drewnianych.
13 Notaty genealogiczne Jakóba Gieysztora, k. 6.
14 S. U ru sk i ,  Rodzina, t. X, 1913, s. 257.
15 Słownik geograficzny, t. II, s. 549, wr. 1827 — 24 dymy, 170 mieszkańców. Pierwsza wzmianka w r. 1686 
w opisie granic puszczy olickiej. AGAD, Ekonomia Królestwa, 75, s. 362. Była to osada założona może przez 
jednego z Gieysztorów tenutariuszów Pogierniewa w początków XVII w., zapewne Jerzego — Archi
wum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD), Summariusz Metryki Litewskiej XIII, s. 118, XIV, s. 117 
(r. 1606-1619).
16 Słownik geograficzny, t. II, s. 549, jak poprzednie w pow. wiłkowyskim, w r. 1827 było tu 32 dymy i 246 
mieszkańców. Mogła być założona przez Gieysztorów trzymających tu wXVII w. dobra starostwa puńskiego.
17 Jako Gieistory Osocznickie występuje w lustracji z 1581 r.; później Gieystory, Olechniańce alias 
Gieysztory i Olechniany. W  XIX w. to Olechniany, gm. Krasna, par. Simno, Słownik geograficzny, t. VII, 
1886, p. 456.
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dobny można wywieść członków tego rodu, zamieszkujących później nawet inne 
miejscowości, skoro w drodze silnego rozrostu wieś pierwotna okazała się za szczupła, 
aby w niej gospodarczo mógł się zmieścić liczniejszy ród. Zasadniczym typem osadnic
twa bojarskiego na Litwie było właśnie osadnictwo rodowe, skupione w jednej wsi, bez 
domieszki obcych żywiołów, związane węzłem krwi, zapewne również daleko idącą 
wspólnotą gospodarczą, ustrojową i kultową. Jaskrawię występuje tu zasada, że wieś 
nosi tę samą nazwę co ród18. Ponieważ jednak, jak powiedzieliśmy wyżej, nomenkla
tury rodowe ulegały zmianom, wraz z nimi porzucano stare nazwy miejscowe i tworzo
no nowe od następnych imion rodowych. Toponomastyka litewska jest więc równie 
nieustalona jeszcze w XVI wieku jak i nazwiska19. W przypadku Giejsztorów jesteśmy 
w tym szczęśliwym położeniu, że nazwa miejscowa gniazda rodowego okazała się 
trwałą, oczywiście dzięki nieprzerwanemu zapewne aż do 1784 r. posiadaniu tej wsi 
przez Gieysztorów.

Najdawniejszy zapis tej nazwy przynosi pełną ilustrację jej rodowego charakteru. 
Pierwszą jej wzmiankę zawiera bowiem ważny z wielu względów zabytek w postaci 
popisu wojska litewskiego z 1567 r., z okresu największej mobilizacji bojarstwa zarów
no w potrzebie zewnętrznej ze względu na zagrożenie Wielkiego Księstwa przez Mo
skwę, jak i dla okazania sił bojarskich w walce króla — hospodara Zygmunta Augusta 
z możnowładztwem o unię z Koroną20.

Na popisie tym, dnia 10 października 1567 r., chorągiew olicką, przyłączoną do 
powiatu trockiego, przyprowadził chorąży olicki Grzegorz Dobkowicz, sam wystawiając 
odpowiedni poczet ze swej majętności Khej Starowicz, czyli zmieniając ortografię ruską 
kh na odpowiadające jej dźwiękowo g — Giejstorowicz. Razem z Grzegorzem Dobko- 
wiczem okazywało się z sioła Giejstorowicz 10 bojarów konno, a 7 listopada przyłączył 
się do tej liczby jeszcze jeden. Ponadto jeden z bojarów wysłał syna, sam zostając 
„doma”. Razem więc w tym czasie stwierdzamy istnienie 13 szlachty, mężczyzn zdol
nych do noszenia broni, w GiejStarowiczach21. Gdzie leżała ta miejscowość? Odpo
wiedź jest łatwa, zważywszy, że zapisano ją w chorągwi olickiej. Bezspornie jest ona 
identyczna z Giejsztorami, stwierdzonym dziedzictwem Gieysztorów. Na popisie o dwa 
lata wcześniejszym, w r. 1565, nie zapisywano gniazd rodowych, ogólnie tylko podano 
wówczas, że chorużij oliskij Hrehorej Dobkowicz stawił 3 koni, z których dwa z Pił, 
a jeden z Olity22. Olita w tym wypadku oznacza oczywiście włość hospodarską, jedno
stkę ówczesnego podziału administracyjnego, w której obrębie leżały wówczas Giej- 
sztoiy.

W świetle uwag ogólnych, napisanych wyżej, o stałych związkach między nazwą 
rodu a nazwą miejscowości na Litwie, należy przyjąć jako fakt niewątpliwy, że wymie
nieni w obu popisach bojarowie są Gieysztorami, to znaczy członkami rodu osiadłego 
w Giejsztorach. Obecnie stwierdzenie to popiera jeszcze i ta okoliczność, że popis 
1567 r. nazwę miejscowości podaje w charakterystycznej formie patronimicznej: Gej- 
storowicze, czyli pochodzący od Gieysztora, Gieysztorowie. Podobnie osobowe znacze
nie jako zbiorowej nazwy rodu posiada i nazwa Gieysztory, liczba mnoga od Gieysztor. 
Żeby wyczerpać wszystkie już argumenty za identycznością wymienionych boja
rów z sieła Gejstorowicz z Gieysztorami, zwracam jeszcze uwagę na to, że w po
czątkach XVII w. niektórzy Gieysztorowie używają, jak chorąży olicki w 1567 r., 
przydomku Dobkowicz, jak np. Stanisław w 1632 r., Jan Stanisław starosta kowieński

18 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Studia, t. I, s. 349.
19 Z nazw miejscowych XVI w. w pow. kowieńskim, w XVIII w. H. Ł o w m i a ń s k i ,  loc. cit. znalazł tylko małą 
część.
20 LitowskąjaMetrika. Otd. I, cz. III: Knigipublicznych diet. Perepisi wojska litowskago (wyd. S. P t a s z y  c - 
ki), „Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka”, t. XXXIII, Petrograd 1915.
21 Popis, op. cit., kol. 683.
22 Ibidem, kol. 342. Miejscowość Piły nieodgadniona, wydaje się, że jest to błąd w podstawie wydawniczej, 
zamiast Puń, w której to włości leżało imenje Mistuszowskoje. po żonie własność Grzegorza według 
następnego popisu.
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80 Aleksander Gieysztor

w 1658 r.23, a jedno z odgałęzień porzuciło w ogóle nazwisko Gieysztorów, używając 
z nimi nadal wspólnego herbu, z któiym wylegitymowali się Dobkiewicze w powiecie 
kalwaryjskim w 1848 r.24

Wracając do najstarszych Gieysztorów w Giejsztorach pod Olitą w połowie XVI w., 
trzeba uznać, że trudno spodziewać się, bez szczególnie szczęśliwego przypadku, jak 
np. u Meysztowiczów, gdzie z racji procesu z początku XVII w. poznajemy rząd przod
ków aż do końca XIV w., do protoplasty Meyszta25, żeby dało się w naszym przypadku 
posunąć genealogię wstecz aż do eponima, założyciela rodu. Gieysztorowie XVI wieku 
występują jako klasa bojarów hospodarskich, wprawdzie o pewnym już znaczeniu 
lokalnym, ponieważ w ich rodzie pozostaje w czasie popisów 1565 i 1567 r. chorąstwo 
olickie, niemniej należą do owego tłumu bojarskiego, którego początków indywidualnie 
nie sposób doszukać się w źródłach. Przy dokładniejszym zbadaniu dostępnych je 
szcze dziś odpisów naruszewiczowskich Metryki Litewskiej (do 1551 r.) i publikacji 
rosyjskich z zakresu dziejów Wielkiego Księstwa w XV i XVI w. dadzą się jeszcze 
zapewne wyłuskać różne osobistości, które moglibyśmy podejrzewać o związek z na
szym rodem. Wśród kilkunastu znanych Dobkiewiczów z pierwszej połowy XVI w. 
znajdą się może tacy, którzy siedzą w województwie trockim, przypuszczalnie nawet 
we włości olickiej26. Wskazane jednak wyżej trudności metodyczne skazują takie 
dochodzenia indywidualne na niepowodzenie. W obecnym stanie wiadomości, dziejów 
Gieysztorów możemy domyślać się prawie wyłącznie w ogólnych ramach historycz- 
no-geograficznych ich rozsiedlenia.

3. Osadnictwo litewskie na lewym brzegu Niemna

Ustaliwszy już gniazdo rodowe w Giejsztorach we włości olickiej na lewym brzegu 
Niemna, warto rozejrzeć się w przeszłości osadniczej tego terytorium, aby w ogólnej 
historii tej zachodniej rubieży litewskiej uzyskać wiadomości bliżej obchodzące nasz 
temat.

W epoce plemiennej (wiek XIII) obszar na lewym brzegu środkowego Niemna, 
w dorzeczu Szeszupy i nad Wigrami aż po Rajgród na południe, zajmowały siedzi
by Jaćwingów czyli Sudewów, z racji swego położenia bardzo dawno pozostających 
w kontakcie ze swymi sąsiadami Mazowszanami i Rusinami z południa. Od nich 
mamy sporo wiadomości o Sudewii, pomnożonych następnie przez źródła krzyżackie. 
Kraj ten był lesisty i błotnisty, trudno dostępny dla penetracji wojskowej. Tu chroniły 
się zastępy Jaćwingów przed wyprawami odwetowymi Polaków, Rusinów i Krzyżaków. 
Przynależność szczepowa Jaćwieży (oraz jej sąsiadów północnych Nadrowów i Skale- 
wów) nie jest w nauce ustalona: przeważa jednak pogląd łączący Jaćwingów z Prusa
mi, a nie z Litwinami27. Granica plemienna między Litwą a Sudewią biegła na pewno 
Niemnem, oddzielającym ich dziedziny. O ile jednak brzeg litewski od dawna, zdaje 
się, był stosunkowo gęsto zaludniony, jak to wynika zarówno w późniejszego obrazu 
osadnictwa, jak i z materiałów prehistorycznych, o tyle lewy brzeg pokrywała gęsta 
puszcza, w której z rzadka występowały ośrodki osadnicze jaćwieskie, np. Czasma — 
według kronikarza Dusburga, Krasne na zachód 60 km od Olity. Osadnictwo to 
spotkała w XIII w. katastrofa, kończąca trwanie Sudowii. Klęski militarne poniesione

23 S. U ru sk l ,  Rodzina, t. III, 1906, s. 182 n.: Dobkiewlcz h. Glejsztor; Archiwum Akt Dawnych, Heroldia 
Królestwa Polskiego (akta spalone w 1944 r., przyp. Red.).
24 Ibidem.
25 J. J a k u b o w s k i ,  S. P t a s z y c k l ,  Meysztowicze herbu Rawicz, Warszawa 1929; por. jednak dyskusję 
nad autentycznością dokumentu z 1600 r. między autorami 1 Z. Lasockim 1 O. Halecklm na łamach Mles. 
Herald., r. IX, 1930, s. 53, 148 n„ 170 n.
26 А. В o n 1 e с к 1, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XV/ w., Warszawa 1887, s. 45; AGAD, 
Metryka Litewska (transkrypcja), nr 218, s. 414, 450, 612 (1549 1 1550); Akty izdawąjemyje Wilenskoju 
Kommissięju dla razbora drewnich aktów, t.XXX, Wilno 1904, s. 97 (1591 r.), s. 237 (1597 r.) lin. Por. niżej 
o najstarsze) genealogii rodu (ta część pracv nie zrealizowana przez Autora, przyp. Red.).
27 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Studia, t. I, s. 63.
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przez nią od koalicji polsko-ruskiej tak dalece osłabiły zdolność obronną tego bitnego 
lecz nielicznego raczej plemienia, że wojny z Zakonem łatwo przeprowadziły dzieło 
zniszczenia. Należy przyjąć za całkowicie dowiedzione, że na ziemiach Skalowii, 
Nadrowii i Sudowii po krwawych wyprawach krzyżackich dawnych mieszkańców 
w ogóle nie zostało. Podbój tych wschodnich krańców Prus trwał krótko; zaczęto go 
w r. 1274, a zakończono w 1283 r. Ataki kierowały się głównie ku większym wyspom 
osadniczym, których ludność została wybita lub rozproszona. Data więc 1283 kończy 
istnienie osadnictwa na lewym brzegu Niemna i jest najwcześniejszym terminus post 
quem kiedy można się tu doszukiwać kolonizacji litewskiej28.

Nie przyszła ona szybko, choć jej potrzeba ze strony Litwy była paląca. Chociaż 
Litwini od połowy XIII w. bronią się zaciekle przed Krzyżakami, to nic jednak nie 
wskazuje na to, aby walczyli na lewym brzegu Niemna. W dobie walk z Zakonem brzeg 
litewski najeżony był łańcuchem grodów, broniących zaludnionego kraju; na brzegu 
pruskim natomiast szumiały puszcze, stanowiące w pierwotnych stosunkach częstą 
granicę polityczną.

Tak Niemen dawniej sławny z gościnności,
Łączący bratnich narodów dzierżawy,
Już teraz dla nich był progiem wieczności,
I  nikt bez straty życia lub swobody,
Nie mógł przestąpić zakazanej wody29.
Wśród wielu czynników państwowo twórczych, oddziaływujących na powstanie na 

Litwie silnej władzy wielkoksiążęcej, pierwszorzędne znaczenie miała konsolidacje 
przeciw wrogowi zachodniemu, nieprzerwanie najeżdżającemu granice i głęboko się
gającemu w tereny osadnicze. Od losu Jaćwingów uratowała Litwę monarchia Giedy
mina (1316-1341). Państwo to na zachodzie utrzymało granicę niemeńską, odziedzi
czoną następnie przez Kiejstuta, który ją  dzielnie i skutecznie bronił od wdzierającego 
się krzyżactwa. Nie mógł jej jednak przesunąć na zachód, w odróżnieniu od ciągłej 
ekspansji rosnącego mocarstwa litewsko ruskiego swego brata i współrządcy Olgier
da. Walka syna Olgierda Jagiełły z Kiejstutem i jego potomstwem o zjednoczenie 
Wielkiego Księstwa w jednym ręku, doprowadza w 1382 r. do śmierci starego obrońcy 
Litwy i do oddania księstwa trockiego, ale już jako zupełnie niezależnego, Skirgielle, 
wiernemu bratu i pomocnikowi Jagiełłowemu. Utrzymał się on na nim wśród burzli
wego okresu walk z Zakonem do 1391 r., gdy Witold z pomocą krzyżacką rewindyko
wał swoją ojcowiznę, uzyskując w rok później zgodę Jagiełły30.

Z okresu rządów Skirgiełły w Trokach pochodzi opis jego księstwa, przechowany 
w dokumencie Jagiełły, wydanym „na łowach Skojsterskich” 28 kwietnia 1387 r. 
Interesujący nas fragment granicy posiadłości Skirgiełłowych brzmi, jak następuje31: 

A ot Trokow za Nemen rubież et Mereckogo goroda pokolja Mereckąja wołost, ottulia 
wniz po Nemnu aliż i do Nemec oba pot Nemna, i puszcza po staromu i gorodki: perwyj 
Niemynek i wołostka, wtoroj Olita i wołostka, trety Purya i wołos/t/ka, czetwertyj 
Birsztan i wołostka, i Wojkguwa i sieło Rumsziszki i Szłowoiszywa aliż i do Kowna... 
Jest to oczywiście stara granica litewsko-pruska, znana z Dusburga32, a obecnie 
litewsko-zakonna. Z opisu wynika, że za Niemen, to znaczy na lewy jego brzeg granica 
ta przechodzi tylko pokolja Mereckąja wołost, a stąd w dół Niemnem, zagarniając oba 
brzegi i puszczę zaniemeńską. Można w tym opisie dojrzeć pewną przeciwstawność, 
zawartą w tym, że za Nemen rubież sięga tylko pod Mereczem, podczas gdy dalej znów

28 Ibidem, s. 69.
29 A. M i c k i e w i c z ,  Konrad Wallenrod, wstęp.
30 L. K o l a n k o w s k i ,  Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, Warszawa 1936.
31 J. J a k u b o w s k i ,  Opis księstwa trockiego z r. 1387. Przyczynek do badań nad ustrojem Litwy przed
chrześcijańskiej. „Przegląd Historyczny”, t. V, 1907, s. 45.
32 Peter vo n  D u s b u rg ,  Chronicon terre Prussiae. wyd. M. T o e p p e n. Scriptores rerum Prussicarum, t. I, 
Leipzig 1861, III, c. 2: Memela eciam estfluens aqua descendens de regno Russie, circa castrum et civitatem 
Memelburgk intrans mare, ipsam Russiam. Lethoviam et Curoniam dividens eciam a Prussia.
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się podkreśla, że dzierżawy Skirgiełły obejmują oba brzegi rzeki. Tłumaczy się to, jak 
sądzę, że w pierwszym wypadku, pod Mereczem, mamy zapewne już jakieś przerzuty 
osadnictwa litewskiego za rzekę, a w drugim — idzie tylko o puszczę, stanowiącą jako 
pas bezludny, o trudnych warunkach komunikacyjnych, właściwy wał graniczny od 
Prus. Jak wiemy, osadnictwo pruskie na ziemiach dawnych Jaćwingów zaczynało się 
dopiero za Szeszupą33.

Tę interpretację potwierdzają wiadomości sprawozdań krzyżackich z rejz wojennych 
na Litwę, zawierające krótkie marszruty i ocenę stanu komunikacji. Rejzy odbyte 
w 1384 r. kierowały się na terenie dawnej Sudowii z zachodu nad Niemen trzema 
drogami: północną z Wystrucia na Dorsuniszki, środkową z Szaudyniszek na Olitę 
i południową na Merecz. Pierwsze dwie wymieniają tylko ilości mil przebytych od rzek, 
błot i przepraw bagiennych lub rzecznych. Wprawdzie die wege habin alle nachtleger 
wassirs und grasis genug34, ale tylko trzecia droga wspomina z niejakim naciskiem
0 znalezieniu w tych puszczach osiedli ludzkich pod Mereczem: za Łoździejami ouch 
habin sy vel lute in der wiltnis gefundin unde vel hews35. Gdy w 1384 r. Witold 
przyznawał puszczę zaniemieńską Zakonowi, stwierdzał, że kraj ten spustoszony
1 zdobyty przez Krzyżaków nigdy do jego przodków nie należał, oraz das wir kein recht 
daczu haben36.

Pretensje do niego podnoszą Witold i Jagiełło dopiero po wielkiej wojnie i Grunwal
dzie, oceniając jego znaczenie jako flankowego zabezpieczenia Żmudzi przywróconej 
Wielkiemu Księstwu. Postulat zrzeczenia się praw Zakonu do puszczy sudawskiej 
wysunięty więc został w 1414 r. na zjeździe króla i Witolda z wielkim mistrzem 
w Grabiach. Wyrok Zygmunta Luksemburczyka w 1420 r., przysądzający Zakonowi 
Żmudź, Sudawię, ziemię pomorską, michałowską i chełmińską, sprowokował Jagiełłę 
i Witolda do nowej i decydującej teraz rozprawy o te terytoria. W rozejmie, przedłużo
nym następnie, który stanął w 1422 r. nad jeziorem Melneńskim, wielki mistrz zrzekł 
się ostatecznie Żmudzi i Sudawii37.

Rok 1422 rozpoczyna zatem właściwą penetrację Litwy za środkowy Niemen. W la
tach rządów Świdiygiełły nad całym Wielkim Księstwem (1430-1432) jego związanie 
z Zakonem i krótkotrwałość rządów nie pozwala przypuszczać szerszej akcji osadni
czej, która musiała być związana przede wszystkim z militarnymi zadaniami. Nato
miast okres rządów Witolda (1422-1430), wielkiego kolonizatora kresów litewskich 
i Zygmunta Kiejstutowicza (1432-1440) mógł przynieść znaczniejsze rezultaty. Dopie
ro więc wtedy włoście i wołostki pograniczne przeszły na brzeg puszczański; po r. 1422 
wolno upatrywać powstanie również sioła Giejsztorów.

Akcja osadnicza na dawnych ziemiach sudawskich napotykała na niezwykle ciężkie 
warunki fizjograficzne, hamujące jej postęp. Jeszcze lustracje dóbr królewskich XVI 
i XVII w. obrazują stan tego kraju, wchodzącego w skład starostw mereckiego i puń- 
skiego oraz ekonomii olickiej, jako nieprzebytą puszczę, z rzadka przerywaną nielicz
nymi osadami o funkcjach gospodarczych, związanych z lasem. Na skrajach wschod
nich tej puszczy istnieją wówczas skąpe osiedla rolnicze, wrzynające się ciężko w pu
szczę, czerpiące z niej również pożytki gospodarcze. Gleby — bielice, gdzie niegdzie 
czarnoziem bagienny — nie miały zbyt wielkiej mocy atrakcyjnej dla osadnictwa, 
ponieważ wydzieranie ich puszczy było kosztowne i uciążliwe. Sieć komunikacyjną 
pogarszały wybitnie stosunki hydrograficzne. W kierunku południkowym, 15-40 km 
równolegle od Niemna, ciągnie się tzw. pojezierze wschodnio-litewskie, pas wielkich 
jezior i bagien, z których najznaczniejsze Bagno Nuchciańskie powierzchnią swą kil

33 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Prusy pogańskie. Rozprawa z pracy zbiorowej „Dzieje Prus Wschodnich”. Toruń 1935,
s. 21.
34 „wszystkie drogi mają noclegi z wodą 1 dość trawy” (H. Ł o w m i a ń s k i ,  Studia, t. I, s. 26, przyp. 1).
35 „także znaleźli oni wielu ludzi w puszczy i wiele domów” (ibidem).
36 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Studia, t. II, 325; Codex epistolaris Vitoldi. magni ducis Lithuaniae 1376-1430, wyd. 
A. P r o c h a s k a ,  Kraków 1882, nr 13.
37 L. K o l a n k o w s k i ,  op. cit., s. 123.
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kakrotnie przewyższa jeziora okoliczne. Najistotniejszy kierunek osadniczy, ze wscho
du na zachód, oraz polityczno-wojskowy z Prus na Litwę napotykają na wspomniany 
pas jeziorno-bagienny, tamujący komunikację, a właściwie sprowadzający ją do czte
rech bram: 1. droga z Wiłkowyszek przez Mariampol (późniejszej stolicy administra
cyjnej tego kraju, bardzo późnej XVIII wiecznej fundacji) północnym brzegiem bagien 
i lasami na Preny i Birsztany, znana bodaj Krzyżakom, lecz niedogodna; 2. Z Kalwarii 
(również powstałej w XVIII w.) dopiero przez Simno do Olity przerwą w pojezierzu na 
północ od jeziora Duś; 3. Z Łoździejów przez Sereje do Olity; 4. Przez Lejpuny na 
Merecz, jak się zdaje najwięcej i najdawniej uczęszczaną. Co najmniej trzy z bram 
powyższych znane były Krzyżakom. Zamkniecie więc tych dróg, zwłaszcza u ich 
przeprawy niemeńskiej, stanowiło ważne zadanie geografii obronnej Litwy. Dlatego to 
na prawym brzegu wyrosły gródki w Mereczu, Niemonojciach, Olicie, Puniach i Bir- 
sztanach, dlatego też na tym pograniczu występuje wysoki odsetek osadnictwa bojar
skiego. Wielki książę w dążeniu do zapewnienia sobie gotowego do obrony grona 
żołnierzy przenosi z chłopstwa na służbę bojarską, rycerską, liczne rzesze ludności. 
Ujawnia się to wyraziście w popisie 1528 r., gdzie okręgi trockie, jako narażone 
niedawno jeszcze na niebezpieczeństwo krzyżackie, są siedzibą licznej klasy drobnej 
szlachty, wystawiającej 52% koni całego popisu38.

Geneza społeczeństwa litewskiego zawiera bowiem niezwykle silny wpływ władzy 
wielkoksiążęcej na różniczkowanie się stanów. Zrównana w prawach ze szlachtą 
polską w Unii Lubelskiej, szlachta litewska w 1563 r. składała się z elementów różne
go pochodzenia, jeszcze widocznego i zwolna zacierającego się pod wpływem polskim. 
Na jej czele, z silnym poczuciem własnej odrębności, szli kniaziowie, potomkowie 
zmediatyzowanych przez Giedyminowiczów władców udzielnych; jako druga warstwa 
wyróżnia się wolne bojarstwo, pochodzące od starożytnych nobiles ludów litew- 
sko-pruskich, silnie zależne od wielkiego księcia, jak całe społeczeństwo litewskie, 
samo zróżnicowane majątkowo. Do niego przymykają za wolą hospodarską nowi 
ludzie, podnoszeni masowo do bojarstwa, obdzielani ziemią z obowiązkiem służby 
wojskowej. Wreszcie trzeci krąg stanowią bojarzy, obowiązani poza posługą wojenną 
do innych służb i ciężarów, np. pocztowych, danin i in. Z tej niezmiernie licznej rzeszy 
tylko części udało się przeniknąć do nowożytnej szlachty. Kolosalne znaczenie posiada 
pod tym względem reforma agrarna Zygmunta Augusta, przeprowadzona na obszarze 
majątków i puszcz hospodarskich, ustalająca przez delegowanych rewizorów stosunki 
społeczne bojarów hospodarskich, oddzielając ich od ludzi tiaglych ludności niewol- 
nej39. Jeśli bojarom tym udawało się dowieść rycerskiej swej służby, pomnażali oni 
szeregi szlachty, w wypadku dowiedzenia im obowiązków innych spadali do rzędu 
niewolnych. Reforma ta, zwana również pomiarą włóczną, przyspieszyła znakomicie 
zamknięcie się dotąd płynnych stanów na Litwie, dokonywujące się poza tym pod 
wpływem dawno już skrystalizowanej szlachty polskiej.

4. Osadnictwo Gieysztorów

W przypadku Gieysztorów występuje właśnie typowo bojarstwo hospodarskie, osa
dzone wolą wielkoksiążęcą na zachodnich kresach, na nowym terenie osadniczym, 
w wyraźnym celu wojskowym. Pouczające jest tu rozpatrzenie bliższych okolic sieła 
Giejsztorów. Brak odpowiednich pomocy utrudnia zbadanie typu osady, według 
dostępnych map zorientować się można zaledwie w ogólnym jej położeniu40. Zwraca 
więc najpierw uwagę fakt usadowienia się tej osady na dużej drodze, wiodącej od 
płd. zach. do Olity, a jednoczącej tu w sobie dwie wspomniane wyżej drogi przez pas 
jeziorno-bagienny, uczęszczane przez Krzyżaków, którzy, jak wynika ze sprawozdań,

38 H. Ł o w m l a ń s k i ,  Studia, t. I, s. 94
39 W. P i c z  et a, Agrarnąja reforma Sigizmunda Awgusta w litowsko-ruskom gosudarstwie, t. I. Moskwa 
1917, s. 208-209.
40 Szczególnie daje się odczuwać brak mapy 1:100 000, arkusz Olita.
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właśnie w najbliższej okolicy nad Obilią mieli zaznaczony nocleg41. To położenie 
kluczowe wyjaśnia w dużej mierze potrzeby, jakimi kierował się wielki książę, prowa
dząc tu osadnictwo bojarskie. W oczekiwaniu uzupełnień, które na pewno nasuną się 
do charakterystyki osady, można by jeszcze postawić pytanie, streszczając cały 
rozdział z punktu widzenia naszego tematu: kiedy powstała ta osada Giejsztorów?

Terminus post quem, jak wynika z poprzedniego dowodu, to najwcześniej rok 1422. 
Od tej daty otwiera się szerokie pole domysłów, ograniczone rokiem 1565 — pierwszym 
zapisem nazwy. Szerokie rozrodzenie Gieysztorów najstarszych wskazuje jednak na 
wiek XV, jako na okres życia ich wspólnego przodka — założyciela rodu i wsi. Bardziej 
jeszcze zwęża granice chronologiczne ustanie tej potrzeby wojskowej, dla której 
osadnictwa to powstało: pokój toruński 1466 r. kończył chwałę i zaczepność Zakonu. 
W obrębie więc czterdziestu lat, 1422-1466, kładziemy powstanie Giejsztorów, prze
suwając je jednak raczej ku czasom Witolda, prowadzącego szczególnie ożywione 
osadnictwo bojarskie. Z postacią tego wielkiego polityka i wodza wiązać więc wypada 
początki Gieysztorów, co oczywiście jest już tylko domysłem, wysnutym z ogólnego tła 
historycznego.

Osadnictwo bojarskie, jak wiemy, materiał ludzki czerpało z elementów różnego 
pochodzenia: chłopów hospodarskich, zubożałych bojarów z okolic o gęstym zaludnie
niu, sług wielkoksiążęcych, przybyszów nieraz obcych etnicznie, Rusinów, Bartów, 
a nawet Tatarów, których właśnie Witold osadził np. w trockim dla obrony granicy 
zachodniej. Szczęśliwym przypadkiem możemy dla rodu Gieysztorów postawić praw
dopodobną wcale hipotezę ich pochodzenia. Punktem wyjścia jest tu dla nas zapis tego 
nazwiska jako imienia własnego na terenie pruskiej Nadrowii42. Wprawdzie przy 
bliskim pokrewieństwie językowym Litwinów i Prusów, wnioski filologiczne nie są 
bezwzględnie wiążące, niemniej Geystarre jest formą pruską.

*

Gieysztorowie z Płaskowicz

I. 1. Przybycie do Płaskowicz

Gałąź Gieysztorów pochodząca z Płaskowicz w województwie nowogródzkim pierw
szej Rzeczypospolitej, a również Rzeczypospolitej Polskiej do 1939 roku, sięga swoim 
początkiem czasu osiedlenia się tam w połowie XVII wieku Jana syna Krzysztofa, wnu
ka Stanisława, przybyłego z województwa trockiego. Przychodząc tam około 1650 ro
ku, może parę lat wcześniej, założył gałąź, której ostatni przedstawiciele opuścili 
Płaskowicze w 1946 roku, przenosząc się do Jałowic w dorzeczu Nysy Łużyckiej.

„Wywód familii urodzonych Giesztorów herbu Gieysztor” (zob. Aneks, nr 1), przepro
wadzony przez deputację wywodową guberni mińskiej w 1804 roku przekazał wiado
mość o Janie, protoplaście tej rodziny, pochodzącą z niezachowanego „kwitu pod 
rokiem tysiąc szesset pięćdziesiąt trzecim septembra siedemnastego dnia datowanego 
z opłaconego podymnego z maiętności Płaskowicz w województwie nowogródzkim sy
tuowanej”. Dacie tej wypada zawierzyć w świetle spisów poborów podymnego dokona
nego w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1649-16531.

Czas przyjścia w te strony — zapewne niedługo przed 1653 rokiem — był w tej części 
Rzeczypospolitej niespokojny. Już w roku 1648, także na ziemiach białoruskich, poja

41 Ven domo see, der de heist Düssen, von damnen hat man V. Mile est Aliten, und de eswisschen hat man 
ein flis, das heist Abilitis, der mag das heer ruweu und hat ein wile wassire und grasis genug („do jeziora, 
które się nazywa Duś, stamtąd ma się 5 mil do Olity, w między ma się rzekę, która nazywa się Obilia, tam 
wojsko może spoczywać i ma wodę, i dość trawy”).
42 R. T r a u t m a n n, Die altpreussischen Personennamen. Ein Beitrag zur baltischen Philologie. Göttingen 
1915, s. 31, 152, 178.

1 J . M o r z у , Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w drugiej połowie XVII w.. Poznań 1965, s. 5 nn.
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wiły się ruchy chłopskie, wspomagane przez Kozaczyznę, a tłumione przez wojsko 
Janusza Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego. W początku roku 1654 uderzyła 
Moskwa, rozciągając w następnym roku na Wilno, Troki i Kowno swoją okupację, 
która miała zakończyć się dopiero w końcu 1661 r. Zagony moskiewskie w 1655 r. szły 
na Kłeck i Lachowicze, a więc opodal, najpewniej zaś przez Płaskowicze, także na 
Pińsk. Zniszczenia były ogromne, choć Nowogródzkie nie zostało przez Moskwę zajęte. 
Jeszcze w 1659 r., w drugim etapie wojny kniaź J. A. Chowański dotarł do Brześcia, 
a w 1660 r. uderzył na Lachowicze. Po zwycięstwach Rzeczypospolitej w ciągu roku 
następnego działania wojenne ustały. Ich skutki na ziemiach Wielkiego Księstwa 
okazały się bardzo dotkliwe. W województwie nowogródzkim w latach 1648-1667 
oblicza się na podstawie rejestrów podymnego ubytek 38% dymów i 42% ludności2.

W takich okolicznościach regresu gospodarczego i demograficznego toczyło się życie 
pierwszego i drugiego pokolenia Gieysztorów płaskowickich.

Kiedy i gdzie Jan syn Krzysztofa, wywodzący się z województwa trockiego, miał 
sposobność na przełomie, jak przypuszczamy, lat czterdziestych i pięćdziesiątych 
XVII w., poznania i poślubienia Halszki Płaskowickiej h. Poraj, nie dowiemy się. Można 
by się domyślić, że dom Radziwiłłowski, protegujący syna Krzysztofa, Jana Stanisława, 
stolnika trockiego i starostę kowieńskiego, nie był obcy sprawie przeniesienia się Jana, 
także syna Krzysztofa, do powiatu nowogródzkiego w południowej części województwa.

Herby własny Gieysztorów i Poraj Płaskowickich (według Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego,
wyd. J. N. Bobrowicz)

Radziwiłłowie mieli w tym województwie obszerne dobra ujęte w dwie ordynacje, 
nieświeską i kiecką. Dziedziczyły je dwie blisko spokrewnione linie Radziwiłłów, obie 
katolickie. Trzecia, kalwińska, miała księstwo słuckie w województwie mińskim, do
tykające swoją granicą zachodnią województwa nowogródzkiego3. W kręgach dwor
skich, zwłaszcza ordynacji kleckiej, trzeba upatrywać okoliczności przejścia z woje
wództwa nowogródzkiego w te strony protoplasty Gieysztorów nowogródzkich. Pamię
tajmy, że ojciec Jana, Krzysztof, otrzymał konsens na dzierżawę Suderwy od Jana 
Albrychta Radziwiłła (zm. 1626), ordynata kleckiego; ordynację tę dziedziczyli kolejno 
w XVII w. jego synowie: Michał Karol (zm. 1656) i Jan Władysław (zm. 1662), potem 
zaś syn pierwszego z braci, Stanisław Kazimierz (zm. 1690).

Skoro Jan syn Krzysztofa Gieysztor żył w 1676 r., a zmarł przed 1679 r., pozosta
wiając wdowę, jeszcze przy życiu tuż przed 1702 r., oraz sześcioro dzieci, trzeba by

2 Ibidem.
3 Wł. D w o r z a c z e k ,  Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 164; Polski Słownik Biograficzny (dalej cyt. PSB), 
t. XXX, 1987, s. 291 nn.
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przypuszczać, że sam urodził się po roku 1600, raczej bliżej 1625, ożenił się około 
roku 1650; zmarł przeto w sile wieku.

Małżeństwo z Halszką Płaskowicką wprowadziło go do szlachty nowogródzkiej, gdzie 
Płaskowiccy — wbrew tradycji genealogów4 — na pewno miejscowego, bojarskiego 
pochodzenia, pisząc się w XVI w. z Płaskowicz, zajmowali miejsce pośród średniej, 
a potem i drobnej szlachty. Zwykły los rozdrobnienia genealogicznego na ojcowiźnie 
sprowadzali Płaskowickich i wżenioną do Płaskowicz inną szlachtę na poziom jedno- 
dworczy z minimalną liczbą poddanych i służby, często nawet na poziom bezpośred
nich producentów rolnych, choć zawsze świadomych swej społecznej rangi ludzi 
wolnych stanu szlacheckiego. Płaskowiccy wchodzili jeszcze kilkakrotnie w związki 
małżeńskie z Gieysztorami. Pozostawali z nimi w bliskim sąsiedztwie. Część z nich 
wyszła w inne strony, także na Ukrainę. Stąd pochodziły wyróżniające się przedstawi
cielki tego rodu: Florentyna Płaskowicka, zamężna Daniłowiczowa (1847-1883), nau
czycielka i działaczka socjalistyczna, zmarła w czasie deportacji na Sybir, oraz jej 
siostra Zofia, zamężna Dziankowa, również działaczka socjalistyczna (ur. 1855), 
zmarła na Syberii5.

Posagiem Halszki Płaskowickiej około 1650 r. stała się znaczna część Płaskowicz, 
nazywana potem niekiedy Gieysztorowszczyzną. Jako wdowa miała jej trzy czwarte, 
z czego wnioskować wypada, że Jan syn Krzysztofa wżenił się tu sam mając tylko 
niejasne sperandy po ojcu i stryju, opierając byt swój i rodziny na owej części (chyba 
jednej trzeciej całości) Płaskowicz. Wraz z Płaskowiczami Halszka wniosła do archi
wum rodzinnego starsze dokumenty majątkowe, co by mogło wskazywać, że nie miała 
już żyjącego brata. Mimo kradzieży w 1676 r. ocalało z tej starszej partii kilka tytułów 
prawnych z lat 1626-1642. Dorzućmy, że Halszka to staropolska forma imienia 
Elżbieta. Jej ojcem był Jan Płaskowicki, matką Hanna z Cierpickich6. W dokumencie 
z 1642 r. występują Stanisław Kiernożycki z żoną Hanną Cierpicką i jej córką, pasier
bicą Kiernożyckiego, Halszką Płaskowicką, w tym czasie jeszcze niezamężną.

Dokument z 1642 r. dotyczy zwady Kiernożyckich ze Stefanem Darowskim i jego 
żoną Katarzyną Bułhakówną7, którzy nasłali 27 października 1642 r., swoich podda
nych do majętności zastawnej Kiernożyckiego Płaskowicze. Po wyłamaniu płotu, 
napadli z obuchami, kijami i cepami na oboje Kiernożyckich i Halszkę Płaskowicką, 
bijąc ich i mało życia nie pozbawiając. Wezwany woźny sądu grodzkiego dokonał 
wizji poszkodowanych. Z wcześniejszego dokumentu wynika, że małżeństwo Hanny 
Cierpickiej, lo  voto Janowej Płaskowickiej ze Stanisławem Kiernożyckim istniało już 
w 1634 r., gdy oboje otrzymali list dłużny na 20 kop groszy liczby litewskiej od Jarosza 
Burnaka8 do oddania w „imieniu i dworze jego mość pana Christophora Płaskowickie- 
go Hiycewiczach”’; współpieczętarzami obligu byli wspomniany Krzysztof i Andrzej 
Płaskowiccy, kuzyni Hanny. Z transakcji zawieranych przez Jarosza Burnaka pocho
dzi też list zastawny Mikołaja Głoskowskiego wydany Andrzejowi Głoskowskiemu 
i jego żonie Aleksandrze Siemaszkównie9 z datą 6 stycznia 1626 na majętność Ostro- 
wczyce. Miejscowości te leżą najbliżej Płaskowicz.

4 K. N i e s i e c k i ,  Herbarz polski, t. VII, Lipsk 1841, s. 327, herbu Poraj, „niektórzy z nich z Polski osiedli 
w orszańskim powiecie” .
5 D. W a w r z y k o w s k a - W i e r c i o c h o w a ,  Płaskowicka. Opowieść biograficzna, Warszawa 1979; PSB, 
t. XXVI, s. 765-767. Na Ursynowie w Warszawie jest ulica imienia Florentyny Płaskowickiej.
6 w woj. smoleńskim, h. Ossoryja; herby rodzin szlacheckich ustalono, także poniżej, na podstawie 
literatury heraldyczno-genealogicznej.
7 Darowscy h. Ostoja w woj. nowogródzkim, Bułhakowie h. własnego (Syrokomla odm.) w tymże województwie.
8 Burnakowie h. Kusza, ocalały dwa „listy” Jarosza Burnaka.
9 Głoskowscy h. Jastrzębiec na Mazowszu, h. Korab w Wielkopolsce, h. Przerowa w ziemi czerskiej.
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I. 2. Plaskowicze dziś i wczoraj

Płaskowicze leżały na wschodnim skraju województwa tak w dawnej jak w między
wojennej Rzeczypospolitej (wtedy do granicy rosyjsko-sowieckiej było ok. 7 km). 
Osiadły na południowym spływie wyżyny nowogródzkiej, blisko 12 km na południowy 
wschód od Kiecka, a 30 km na zachód od Słucka; nad rzeczką Bałwanką uchodzącą 
opodal Plaskowicz do rzeki Łani (lewego dopływu Prypeci). Tak wyglądały one przed 
stu laty w oczach sąsiada (z niedalekich Janowicz) A. Jeleńskiego, autora hasła 
„Płaskowicze” w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (t. VIII, 1887, s. 275; po 
rozwiązaniu skrótów wyrazowych): „Płaskowicze, wieś i folwark nad bezimiennym 
dopływem Łani, powiat słucki, w 2. okręgu policyjnym kleckim, gmina Hrycewicze. 
Wieś ma 15 osad i kaplicę katolicką parafii kleckiej. Miejscowość dość równa, mało 
leśna, grunta urodzajne, łąk obficie, w pobliżu przechodzi dawna szosa bobruj- 
sko-brzeska”. Wymaga to bliższego objaśnienia. Gleby na tym krańcu Nowogródczy- 
zny, wysuniętym ku północnemu Polesiu, jeszcze na cyplu wyżyny, istotnie są żyz
ne, czego świadectwem dawne osadnictwo jeszcze plemiennej doby wschodniosło- 
wiańskich Kiywiczów. Dolina Łani obfitowała w łąki, dziś przesuszone — łącznie ze 
skanalizowaniem Bałwanki do postaci rowu — to niefortunna z ostatniego półwiecza 
melioracja wodna. Ów rzekomo bezimienny dopływ Łani to Bałwanka, która płynie 
spod niezbyt oddalonej wsi Bałwan i zawiera w swej nazwie przekaz mitologiczny 
jakiegoś miejsca kultowego z bałwanem — to dawna słowiańska nazwa posągu — jako 
cechą szczególną.

Sieć dróg w dawnych wiekach miała tu charakter lokalny, orientując się na Kłeck 
i Słuck, a na południe ku trudnym przeprawom przez bagna poleskie w kierunku na 
Dawidgródek. Zmieniła sieć tę zasadniczo tylko w kierunku z zachodu na wschód 
droga bita wytyczona w początkach XIX wieku z Brześcia do Bobrujska. Na bliższym 
nam odcinku biegnie od Lachowicz i Siniawki do Słucka. Zaopatrzono ją potem 
w równoległą do niej, już nieistniejącą, kolej wąskotorową; to ważny kiedyś dojazd 
ze Słucka do Siniawki, wyposażonej w kolej normalnotorową (najbliższa to nadal — 
24 km — stacja kolejowa Płaskowicz). Szosa przebiega — dziś asfaltowana, ale drugiej 
kategorii — około 2 km na północ od siedliska dawnego folwarku płaskowickiego. Na 
mapach Płaskowicze pojawiły się w dobie rosyjskich i polskich map sztabowych 
(arkusz 1:100 000; A 37 В 43, sprawdzony i uzupełniony — na podstawie map 
rosyjskich i przedruków niemieckich z I wojny — w 1922 r.; wydania 1926 i 1933). 
Nazwę Płaskowicze umieszczono przy folwarku na północ od szosy, podczas gdy 
właściwy folwark płaskowicki, na południe od szosy i wsi Nagórnej, pozostał bez 
nazwy.

Nazwa Płaskowicze pokrywała włość bojarską potem szlachecką, także szlachty 
cząstkowej. Źródłosłów tej nazwy miejscowej daje się rozumieć w jej rdzeniu jako imię 
własne Płask-, wraz z przyrostkiem ruskim -iczi, -icze, jako nazwę typu rodowego 
(patronimiczną), określającą potomstwo owego Płaska, zagubionego w pomroce dzie
jów. Dziś po białorusku brzmi Płaskowiczi (z akcentem na o). Siedliska chłopskie 
trzymały się głównie sąsiedniej wsi Nagorna, dziś Nahorna10, zaraz na północ od 
Płaskowicz oraz wsi Rubieży od nich na południe11.

Po objęciu obszaru Płaskowicz przez gospodarstwa kołchozowe — po 1946 r. — 
nazwa Płaskowicze znikła z toponomastyki oficjalnej; wieś Nahorna zajęła ich dawny 
areał dworski.

10 Słownik geograficzny, t. VI, 1885, s. 874: Nagorna al. Nahorna. wieś nad bezimienną rzeczką, pow. słucki 
w 2 okręgu policyjnym Kiecko, gmina hrycewicka, przy drodze z Płaskowicz do wsi Bałwan, ma 23 osad 
pełnodziałowyeh, miejscowość lekko falista [A. Jeleński].
11 Słownik geograficzny, t. IX, 1888, s. 879: Rubieży, wieś pow. słucki w 2. okr. policyjnym kleckim, przy 
drodze z Ostrowezye do Płaskowicz, ma 24 osad, miejscowość lekko falista, grunta urodzajne [A. Jel.]
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90 Aleksander Gieysztor

Nadal tylko okazała kaplica, murowana, stawiana w latach 1931-1937 na wyniesie
niu terenowym należącym dziś już do wsi-kołchozu Rubieży, nazywa się kaplicą 
Płaskowiczańską. Jej poprzedniczką była w XIX w. kaplica drewniana rzymsko-kato
licka (w parafii kleckiej), spalona w okresie międzywojennym.

Od niedawna to kościół parafialny. Jego budowa jako kaplicy rozpoczęła się według 
projektu architekta Ernesta Vymetala z Baranowicz i trwała w latach 1931-1937, bez 
wymurowania górnej części wieży. W 1946 r. ostatni proboszcz ks. Bolesław Małecki 
wyjechał do Polski wraz z dokumentami kościelnymi. Sporadycznie prowadził nabo
żeństwa lat kilka ksiądz z Nieświeża, a w 1950 r. kościół obrócono na magazyn. 
W 1990 r. powrócił do kultu. W 1992 r. pokryto go dachem, w 1993 r. przywrócono do 
pełnych funkcji (informacje te pochodzą od Danuty Bartoszewicz z Nahornej, syndyka 
kościoła)12.

Cerkiew unicka w Płaskowiczach istniała w 1663 r.13, w latach 1670-1671 były 
nawet dwie kaplice, o czym mowa dalej.

Obok kościoła — cmentarz z XIX i XX w., obecnie zarosły, z poniszczonymi grobami 
dawniejszymi i kilkunastu nowymi, z nazwiskami kiedyś okolicznej drobnej szlachty: 
Czebotar, Wolański, Dołmat, Ćwirko, Terajewicz, Suszczewicz, jak to zapisałem w 1994 r. 
Być może, że anonimowy dziś grobowiec z obeliskiem murowanym o formach z połowy 
XIX wieku należał do Gieysztorów. W poprzednich stuleciach chrzcili się oni, poślu
biali i byli grzebani bądź w farze kleckiej (zburzonej po drugiej wojnie), bądź — w XVIII 
i XIX wieku w kaplicach unickich w Płaskowiczach, w Ceprze i Hrycewiczach.

Jeszcze w okresie międzywojennym Nagórnę wraz z przysiółkami Rohaczówką i Cias- 
nówką oddzielał od folwarku Płaskowicze kilometrowy pas bez zabudowań, podobnie, 
parusetmetrowy od cmentarza z kaplicą, za nimi leżały Pohybłówka i Domaradzkie 
oraz Rubież. Obecnie wiejska zabudowa Nagórnej dotarła aż do siedliska dawnego 
folwarku, po którym pozostał fundament dworu, porosły pokrzywami i piwnica gospo
darcza serowarni, służąca dziś za podwalinę jednego z domów mieszkalnych. Od 
południa Rubież pochłonęła inne nazewnictwo tak, że cmentarz płaskowicki znalazł 
się w jej obrębie, a w dawnej Pohybłówce rozsiadły się zabudowania kołchozu. Łączy 
je przez Nahorną droga asfaltowana idąca do szosy głównej (odwiedziny A. G. w 1992 
i 1994 r.).

Okolicom Płaskowicz nie brak łagodnego uroku. Są tam pod szerokim nieboskłonem 
bardzo rozległe, do kilku kilometrów, soczyście zielone łąki nad Łanią i Bałwanką. 
Z ponad nich, patrząc ku wschodowi, wyrastają pofałdowane bezleśne tarasy — do 16 
m wysokości względnej — z uprawami zbożowymi i z kilkoma skupiskami osadniczy
mi, ze skromnymi dziś sadami. Większy sad powstał po 1950 r. na lekkim wklęśnięciu 
tarasu otwartym ku Bałwance, na miejscu dworu płaskowickiego i jego obejścia. 
Jeden z budynków mieszkalnych dworu, drewniany dworek z gankiem przeniesiono 
na obszar szkoły (w dawnej Ciasnówce, dziś część południowa Nahornej); z innych 
rozebranych budynków dworskich pobudowano prawie naprzeciw kościoła dom koł
chozowej biblioteki Rubieży.

Z ubiegłych wieków ocalało w tym krajobrazie najwięcej rzeźby terenu. Zapamiętany 
więc z wczesnego dzieciństwa autora tych słów nocny świst susłów spoza wyniesienia 
na wschód od dworu i drogi należy tylko do wspomnień; także suslików (tak z biało
ruska) już tu od dawna nie ma.

12 W Poznaniu mieszka rodzina ks. B. Małeckiego i grono uchodźców z Płaskowicz (wg W. S. Pierwyszyna 
z Mińska, 1997).
13 Narodowe Archiwum Republiki Białoruskiej, Mińsk (dalej cyt. NARB Mińsk), f. 1730, op.l, d. b., 
s. 1415-8, pochówek Wojciecha Roduńskiego.
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I. 3. Płaskowicze w rękach Płaskowickich w XVI i XVII wieku

Z bardzo obszernego dekretu Dominika Obryńskiego podkomorzego nowogródzkie
go, wydanego w 1631 r. w sprawie toczącej się od 1628 r.14 dowiadujemy się szczegó
łowej topografii Płaskowicz i podziałów tej majętności między rozrodzonych Płaskowic
kich i kilka innych rodzin. Z dokonanych wówczas pomiarów wynikałoby po podsu
mowaniu, że Płaskowicze zasiadały na co najmniej 60-70 włókach, co w przybliżeniu 
odpowiadałoby 1500-1750 ha. Przytaczane w dekrecie dokumenty począwszy od 
1543 r. ujawniają dokonywane tam podziały, a czasem scalania. W pierwszej tercji 
XVII w. wiedziano, że Płaskowicze dzielą się od dawna na trzy części trzymane przez 
Płaskowickich. Czwartą zwano Pietkowską od pierwszego znanego właściciela Piętki, 
żyjącego najpewniej na przełomie XV i XVI w.; z rąk Pietkowiczów przeszła w końcu 
XVI w. w inne ręce, została potem wykupiona przez jednego z Płaskowickich15 .

Dekret opisuje szczegółowo przebieg granic całości i poszczególnych części, w nich 
zaś udziałów. Na zewnątrz Płaskowicze miały następujące wyznaczniki: ujście Bałwan
ki do Łani, potem w górę Bałwanki dzielącej od Hrycewicz (własność Krzysztofa 
Bogdana Płaskowickiego; w rękach Płaskowickich pozostawały do drugiej wojny). 
Następnie granica biegła do obrzeży sioła Mała Bałwanka (wtedy Adama Mogilnickie- 
go16), gdzie przez sianocięcia i gaj brzozowy oraz uroczysko Łochiczynę (kotorąja 
hranica Płaskowickąja z Małoju Bałwankom starowiecznąja idut), osiągała gościniec. 
Prowadzi z Bałwanki do Urwiedzi (długo majętność radziwiłłowska, na wschód od 
Płaskowicz)17; gościniec istnieje dziś na mapie jako droga wiejska. Potem wedle 
gościńca granica wyznaczone kopcami dotykała sioła Urwiedzi (pana Mogilnickiego) 
i zmierzała do gruntów Ostrowczyckich (to następna stara jednostka osadnicza, ok. 
3 km na płd. od Płaskowicz), mianowicie do sieła Ostrowczyckoho nazwanoho Rubieżą, 
a więc do najbliższej dziś wsi-kołchozu dotykającego gruntów dawnych Płaskowicz. 
W Rubieży mieszkał wówczas Andrzej Iwanowicz Hawryłowicz Płaskowicki, który, jak 
wiemy skądinąd (dokumenty Kiernożyckich) miał w zastawie Ostrowczyce i Rubież.

Z gąszczy imion i powiązań genealogicznych ówczesnych Płaskowickich, wymienia
nych w dekrecie podkomorskim, niełatwo określić zasięg owych trzech części majęt
ności. Wysuwają się na czoło Krzysztof Bohdanowicz Płaskowicki, syn Bohdana, wnuk 
Wasyla Hrehorowicza i Hanny Janowej Płaskowickich, którzy w 1576 r. nabyli jedną 
ósmą całych Płaskowicz od spadkobierców wspomnianych Pietkowiczów. Krzysztof 
Bohdanowicz Płaskowicki miał w 1628-1631 r. największą część Płaskowicz obliczoną 
przed sąd podkomorski na włók 17, morgów 26, prętów 20 „i małych półtrzecia”. 
Główna jego posiadłości przestrzeń rozciągała się w pasie północnym, od rzeczki 
Bałwanki wzdłuż Hrycewicz i Małej Bałwanki. Drugim większym właścicielem był 
Andrzej Iwanowicz Płaskowicki, oszacowany na włók 14, morgów 25, prętów 4; byłaby 
to, może, następna część trzecia. Miał wspólną granicę z posiadłością Krzysztofa, ale 
sięgał od reczki Bałwank u kopca z ubitoju żerdzieju, do gościńca wiodącego ku 
Urwiedzi i Ostrowczyc; wydaje się, że wchodziły tu inne także udziały, głównie rozro
dzonych Płaskowickich, zajmujących kolejną trzecią część. Dekret podkomorski wy
różnia ich związki krewniacze nazywając ich Ostafiewiczami, Naumowiczami, Iwano- 
wiczami.

Pamięć genealogiczna była tym potrzebniejsza, że tytuły własności opierały się na 
rodowodach. Jeden z powodów w procesie podkomorskim, Gabriel Sobieszczański18, 
pozwał w 1628 r. liczną grupę Płaskowickich Jako toje imienie Płaskowiczy po predku

14 Znany ze wpisu do ksiąg ziemskich nowogródzkich w 1662 r. i aktykacji w sądzie podkomorskim słuckim 
w 1797 r. NARB Mińsk, f. 673, s. 655-662.
15 Popis wojsk litewskich z 1567 r. w powiecie nowogródzkim „z Ploskiwicz” zna kilku stawiających konno 
(Daniło, Wołodica, Anton Steckiewicz, Żdan Wsowicz, Iwan Waskowicz, Wąsko).
16 Mogilniccy h. Korczak.
17 Słownik geograficzny, t. XII, 1892, s. 821: grunta wybornie pszenne.
18 Sobieszczańscy h. Rogala.
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92 Aleksander Gieysztor

wsich panów Plaskowickich Panfilu na cztery synyjeho Petra, Miska, Mikita, Hrytku, 
s kotoroj dej jako osoby kotryje tryje czas ty poprodali takprodkowie i oni sami panowie 
Plaskowicki porodili Zachowano pamięć, że jeden z synów Panfila był bezpotomny, 
stąd powstały trzy części, co kontestował ów Gabriel Sobieszczanski jako sukcesor 
w czwartej, Pietkowskiej części.

Kiedy mógł żyć założyciel rodu, ów Panfil Plaskowicki? Jeśli Piętko to Piotr syn 
Panfila, a jego wnuki Pietkowicze prawują się w 1543 r., to Pamfil mógł otrzymać na 
prawach bojarskich włość płaskowicką od jednego ze środkowych Jagiellonów, od 
Kazimierza Jagiellończyka po Aleksandra.

We wspomnianym pozwie występuje czternastu Plaskowickich. Z nich interesują 
nas Iwanowicze: Andrzej Iwanowicz oraz Jarosz i Wasyl Iwanowicze z bratanką Hal
szką Martynową. Rzecz dzieje się w 1628 r., a więc w pokoleniu, do którego należeć 
mogli rodzice Halszki Plaskowickiej, którą około roku 1650 poślubi przybysz z woje
wództwa trockiego, Jan Gieysztor.

Wiemy, że jej ojcem był Jan, może więc syn, raczej brat Andrzeja Iwanowicza; może 
jego ciotką była Halszka Martynówna, stąd imię zresztą w modzie tego czasu. Można 
by się zastanawiać, kiedy i ta bojarska rodzina uległa polonizacji językowej i kultural
nej. Sądząc z imion, które w pokoleniu żyjącym przed ostatnią ćwiercią XVI w. są 
ruskie, proces ten rozpoczął się na przełomie XVI i XVII w. Płaskowiccy z potrzeby 
pieczętowania i współpieczętowania transakcji swoich i innych przybrali herb Poraj 
(Róża). W tej strefie szlacheckiej w pierwszej ćwierci XVII w. obok kontynuacji urzędo
wego w Wielkim Księstwie języka ruskiego pojawiły się dokumenty po polsku.

Kończąc tę wyprawę do Płaskowicz przed-Gieysztorowskich, dorzućmy, że to z tegoż 
dekretu podkomorskiego wiemy o dwu cerkwiach w Plaskowi czach. Jedna została 
zbudowana przez dziada Krzysztofa Płaskowickiego, tzn. Wasyla Hrehorowicza i jego 
współuczestników. Na pewno powstała więc w drugiej połowie XVI w. Drugą wzniósł 
ojciec Andrzeja Płaskowickiego, Iwan Antonowicz, zapewne na przełomie stulecia. 
O lokalizacji tych cerkwi, najpierw prawosławnych, potem unickich, trzeba sądzić, że 
pierwsza powstała gdzieś w północnej części Płaskowicz, a druga może poprzedziła 
dzisiejszy kościół.

I. 4. Dokumentacja Gieysztorów w Płaskowiczach

Ocalałą do dziś resztkę archiwum rodzinnego Gieysztorów z Płaskowicz w postaci 
kilkudziesięciu dokumentów z XVII XIX w., jak można wnioskować z jej składu, prze
jął po przodkach Ignacy (1770-1853), mimo że był synem młodszym Samuela rotmi
strza nowogródzkiego (1725-1795). Być może, że założył je pośród krewnych dla celów 
legitymizacji szlachectwa w 1804 r. i potem. Przekazał dokumenty swemu synowi 
Stanisławowi (1838-1912). Po nim odziedziczył je znowu syn młodszy Aleksander 
(1876-1948), który po śmierci ojca trzymał je najpierw w Moskwie, a w 1921 r. prze
wiózł przez Płaskowicze do Warszawy. Przechowane pod węglem, w piwnicy domu przy 
ul. Wilczej 8, przetrwały nie bez strat Powstanie 1944 roku. Pozbierane ponownie 
w lutym 1945 r. przez wspomnianego Aleksandra, przeszły do jego syna Aleksandra.

Cząstki archiwum z Płaskowicz pozostawały w posiadaniu innych członków rodziny, 
mianowicie pochodzących od Franciszka (1778-ok. 1838), starszego syna wymienione
go Samuela; był tam oryginał wyciągu z ksiąg wywodowych guberni mińskiej „Wywo
du familii urodzonych Giesztorów herbu Gieysztor” z r. 1804, własność Zygmunta 
(1880-1943) i jego syna Gustawa (1909-1940), którzy go użyczyli do wykonania 
odpisu notarialnego w 1934 r. Aleksandrowi seniorowi. Oryginał zaginął w Pogirach 
pod Wilnem, po deportacji Zygmunta do Kazachstanu. Niewielkie fragmenty archiwum 
rodzinnego ocalały też u Stanisława (1920—) syna Piotra (1866-1942), a więc po 
wspomnianym Ignacym.
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Bardzo niewiele przechowało się w Płaskowiczach po ich opuszczeniu przez Włady
sława (1880-1950) i Franciszka (1922-1960), osiadłych w 1946 r. w Jałowicach pod 
Gubinem.

Obok tych szczątków archiwalnych zbierała się dokumentacja inna, z przekazu 
ustnego dla pokoleń niedawnych, z różnego rodzaju zapisów informacji o generacjach 
dawniejszych. Przeprowadzona przez Mieczysława (1922-1944) kwerenda w ówczes
nym archiwum mińskim, wykonana przez jego dyrektora Wacława Gizberta-Studnic- 
kiego, wydobyła w 1944 r. parę odpisów dokumentów oraz wypisy metrykalne zbierane 
z racji legitymacji szlacheckiej. Przywiezione do Warszawy na kilka tygodni przed 
śmiercią Mieczysława w Mińsku, ocalały w zbiorze przy ulicy Wilczej 8.

Dochodzi też nieco materiałów z niedawno umożliwionej kwerendy archiwalnej 
w Narodowym Archiwum Białorusi w Mińsku, prowadzonej przez W. S. Pierwyszyna; 
Archiwum wileńskie okazało się dotąd dla tej linii Gieysztorów niewydajne.

Tymi drogami płynie wiedza o setce potomków Jana syna Krzysztofa, od połowy XVII 
do końca XX wieku, co tworzy już dziesięć kolejnych pokoleń.

II. 1. W Płaskowiczach pokolenia pierwsze i drugie

1. Jan syn Krzysztofa (ok. 1625 -  ok. 1676). O protoplaście osiadłym w Płasko
wiczach mało mamy wiadomości i wiemy dlaczego. W dniu 24 kwietnia 1676 r. stawił 
się Jan Gieysztor w zamku nowogródzkim przed urzędem grodzkim składając po
wództwo (żałobę w języku aktowym zarówno ruskim, jak wschodniopolskim tego 
czasu)19 „o wielkiej szkodzie swej przez niebożnych ludzi złodziejów poczynionej o tym, 
iż roku 1676go miesiąca apryla ze dnia 14go na 15y tegoż miesiąca apryla w nocy nie 
wiedzieć kto potajemno w majętności Imci Płaskowiczach do świrna proboje pokrę
ciwszy20, zamki poodbiwszy skrzynię wielką z niemało rzeczami złożonymi, białymi 
chustami i sprawami wszelakimi dawnymi i teraźniejszymi ukradli. Szacując te rzeczy 
lekko co pobrano na kop 50. Zabrano w tejże skrzyni gotowych pieniędzy wzięto zło
tych dziesięć. W tejże skrzyni zabrano sprawy to jest przywileja św. pam. króla Jana 
ojczyznę dziadowi nadaną w województwie trockim na majętność Pałasówkę21. W tejże 
skrzyni zabrano testament rodzica mego Krzysztofa Gieysztora, w którym wypisane 
były: dekret wzięt trybunalski o zranieniu Pana Gieysztora rodzica żałującego na pana 
Jerzego Drzewieckiego dworzanina JKMości22, dekret przewodu prawa na Pana Szu- 
dzina na kop 50, kwitancję pana Mikołaja Kasperowicza, którą kwituje o zranieniu 
pana Krzysztofa Gieysztora, pozwy dwa po pana Bohdziewicza o zabranie łąki przy
znane, oblig na Imp Wypiente na kop 50, który u mnie był w zastawie w złotych 
pindziesiąt, oblig pana Kazimierza Suszczewicza23 na złotych sto, co mi winno, i ten 
wzięto, konsens oświeconego księcia jegomości nieboszczyka Jana Albrychta Radzi
wiłła starosty wisztynieckiego24, dany rodzicowi memu na Suderwę w województwie 
wileńskim leżącą, spraw część zabrano na majętność Płaskowicze dziadowskie i ojcow
skie małżonki mojej, kwity poborowe dawne i teraźniejsze, podymne pokradziono, 
tylko kilka niedawnych zostało. Tamże w świrnie pokradziono skór baranich wypraw- 
nych cztyry, tamże ukradziono sadeł wieprzowych dwie, słoniny połupółtora i insze 
mięsiwo od całego wieprza”25.

19 Odpis wykonany w Mińsku 26 kwietnia 1944 r. z akt Mińskiej deputacji szlacheckiej Wr 29, I 17-28 
(wypis z ksiąg grodzkich) (tu i dalej nie podjęto próby zaktualizowania sygnatur —  przyp. Red.).
20 Swireń w polszczyźnie wschodniej oznacza lamus, proboj —  metalowa listwa do zawieszania zamka 
(kłódki).
21 To przywilej Jana Kazimierza dla Jana Stanisława Gieysztora starosty kowieńskiego.
22 Drzewieccy h. Nałęcz, Ogończyk, Rawicz.
23 Suszczewiczowie, rodzina z najbliższej okolicy Płaskowicz.
24 Jan Albrycht Radziwiłł (1591-1626) starosta upicki.
25 W  zeznaniu przed grodem nowogródzkim (Archiwum w Mińsku) Jan Płaskowicki mówi o zgorzeniu 
papierów w Płaskowiczach, spalił się dwór, „także praw ruskich dawniejszych staroświeckich sztuk sześć 
na Płaskowicze służące, na pięć tysięcy złotych polskich, także kwity staroświeckie od lat stu i dawne
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Podzielamy tę krzywdę, tym bardziej, że w czasie nieszczęsnej kradzieży zginęły 
bezpowrotnie świadectwa istotne dla genealogii i biogramów trzech pokoleń Gieyszto- 
rowskich. Zwrócić wypada uwagę na dość skromny poziom majątkowy zeznającego, 
co odczytujemy z wykazu zawartości skrzyni chowanej nierzadko wówczas, obycza
jem przeciwpożarowym, w osobnym budyneczku. Pozostaje to w niejakim kontraście 
z przywilejami na majętności najbliższych antenatów i zakreśla horyzont płaskowicki 
ich zstępnego na drobnoszlacheckie gospodarstwo „ziemianina Jego Królewskiej Mo
ści”. Z oświadczeń późniejszych wynikałoby, że posag Halszki Płaskowickiej i jakieś 
starania przyniosły Janowi i następnym pokoleniom jedną trzecią Płaskowicz, może 
po Andrzeju Płaskowickim, a więc około 20 włók (500 ha w przybliżeniu) do dalszego, 
jak zobaczymy, dzielenia.

Poza ten widnokrąg trudno się wychylać. Jednym ze znamion zerwania kontaktów 
z rodziną pozostałą w województwie trockim może być to, że jeśli jeszcze w cytowanym 
dokumencie stosuje się nazwisko Gieysztor, to już w następnych ustala się pisownia 
Giesztor, aby powrócić w końcu XVIII i XIX w. do pisowni Gieysztor; ta odmiana 
fonetyczna występuje także w innych gałęziach.

O stylu życia tej warstwy szlacheckiej wiemy z pamiętnikarstwa i z akt sądowych. 
Należało doń postępowanie prawem i lewem, z czego okruchy dochodzą nas także 
z zachowanych szczątków aktowych z Płaskowicz.

Jan płaci podymne z Płaskowicz w latach 1653, 1670, 1673, 1674, 1676; już 
w 1677 r. opłaca je Halszka z synem. Pozostała po Janie wdowa, Halszka zaraz po 
zgonie męża wdała się wraz z synami Jerzym i Kazimierzem w proces sądowy z Krzy
sztofem, Janem i Pawłem Dobkowskimi26. Pozwali oni o to, że „od zranienia przez pana 
Jerzego Giesztora nieboszczyk pan rodzic nas [Stefan Dobkowski] śmiercią zszedł”27 
oraz o gwałtowny najazd na dom Dobkowskich w Bałwanie i poranienie „za radą 
jakoby rodzicielki”28. Sprawa otwarta pozwem do Trybunału Wielkiego Księstwa Litew
skiego z 8 marca 1674 r. uległa najpierw zwłoce ze względu na chorobę Kazimierza, 
potem rozpatrzono ją na roczkach grodzkich nowogródzkich. Ostatecznie „za włoże
niem się niektórych Ichmości panów przyjaciół naszych zobopolnych” nastąpiła ugoda 
zawarta w Nowogródku 9 czerwca 1679 r.

„Urodzona Halszka Płaskowicka Janowa Gieysztorowa ubohaja wdowa” — jak ją 
nazywa list Jana III — w 1690 r. odprzysięgła opłatę podymnego29. Zmarła zapewne 
w 1702 r., gdy nastąpiły działy rodzinne między jej spadkobiercami.

11. 2. Pokolenie drugie
Potomstwo Jana (ok. 1625 -  ok. 1676) syna Krzysztofa

Najstarszym synem Jana i Halszki z Płaskowickich był Jerzy, urodzony najpóźniej 
około roku 1655, skoro żonaty występował sądownie w 1674 r. Poślubił Nastazję 
(występuje także jako Anastazja) Bartoszewiczówną30. Dziedziczył wraz z matką Plas
kowi cze (jedna trzecia spadkobrania należała do syna, dwie trzecie do matki). Także 
z matką trzymał, może zastawem, Wołczyn. Stosunki rodzinne oświetla dokument 
z 22 maja 1702 r., którym spadkobiercy „matki dobrodziejki naszej” ustępują na rzecz 
Jerzego i jego żony swoje uprawnienia. Są to jego siostry i ich mężowie; brata Kazimie
rza zapewne już na świecie nie było. Są tam: Kazimierz Suszczewicz z żoną Hanną 
Gieysztorówną; Aleksander Rytwiński z żoną Marianną Gieysztorówną i dziećmi Ja

i teraźniejsze”. NARB Mińsk, księga 1660-736, k. 216-279.
26 Dobkowscy h. Kościesza, zapewne z Podlasia, osiedli też w Plaskowiczach.
27 List kwitacyjny Dobkowskich z 1679 r.
28 List Jana III (po rusku).
29 Janowa Giesztorowa z Płaskowicz, z 1/4 wlócznej opłaca od siebie i syna z synową fl. 1 gr. 15 jako 
podymne w latach 1677, 1683, 1685 r. W  1685 r. także z Wolczyc, 1/4 wlócznej od siebie i syna z żoną 
i Wolczyc; pow. Sluck.
30 Bartoszewicze h. Łada.
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kubem, Agatą, Konstancją, Dorotą i Krystyną; Stefan Płaskowicki wnuk rodzony 
Halszki po Zofii z Gieysztorów za Maciejem Płaskowickim31. Spadkobiercy ci sprzedali 
przypadające im trzy czwarte Płaskowicz za 500 złp.: „to jest sam folwark Płaskowi- 
cze z budowaniem wszelkim folwarkowem i gumiennym, z podrostem i z siedliskiem, 
z ogrodami, sadami i wypasami, błoniami, sianożęciami muroźnymi [czyli such] i błot- 
nemi, z nawozami, pognojami i z prosterni polami”. W tymże dokumencie folwark 
nazywa się Płaskowicze Giesztorowszczyzna; dowiadujemy się, że Jerzemu przysługi
wało prawo zastawne na majętność Hłodowszczyznę. Poznajemy nazwiska uproszo
nych pieczętarzy: Stanisław Saczko Gałecki, Stefan Płaskowicki, Wiktor Wołk Ła 
niewski podstoli czernihowski, Michał Kazimierz Czarkowski. Na podstawie tego aktu 
woźny sądowy („jenerał JKMci woiewodztwa nowogródzkiego”) wwiązał, czyli wprowa
dził małżonków Gieysztorów w tak nabytą własność 23 maja 1702 r. Towarzyszył temu 
„list na przyznanie prawa” tychże sprzedawców, a w rok później, 26 stycznia 1703 r., 
Stefan Płaskowicki, syn Jana i Zofii z Kopystyńskich, wystawił kwit z zastawu części 
Płaskowicz, również za potwierdzeniem woźnego 29 stycznia 1703 r.

Zapewne wcześniej nastąpiło zachowane (bez daty) zrzeczenie się „z dóbr ojczystych 
i macierzystych, ruchomych, spadkowych i przypadkowych” Katarzyny, siostry Je
rzego, i jej męża, Łukasza Koźmińskiego na rzecz brata i bratowej, „Jerzynej Gieszto- 
rowej”. Jerzy powiększył też stan posiadania na mocy zobowiązania z 26 stycznia 
1703 r., podjętego przez Stefana Płaskowickiego, wspomnianego wnuka Halszki, syna 
Jana i Zofii z Kopystyńskich Płaskowickich, aby oddać Jerzemu dalszą zastawioną 
u niego część Płaskowicz.

Nie brakowało poważnych sporów sąsiedzkich. Jerzy wraz z żoną wystąpił 11 czerw
ca 1711 r. z powództwem („żałobą”) przeciw Aleksandrowi Borodziczowi32 i Joannie ze 
Strumiłłów Borodziczowej o to, że „mieszkając w bliskim sąsiedztwie” wymienione 
osoby „różnych lat, miesięcy i dni różne żałującym osobom przykrości i szkody w pa
sieniu zboża i trawieniu czynić zwykli i czynić nie przestają, co żałujący cierpliwie 
wszystko to znosili. Ale jeszcze niedość na tym mając i nic na prawo pospolite, 
konstytucyje sejmowe i na bojażń bożą nie uważając, w roku teraźniejszym tysiąc 
siedymnastym jedynastym miesiąca Juni pierwszego dnia, na własnej żałującej paszy 
chodzącą klacz szerścią gniadą, kosztując złotych sto, niesłusznie i nienależnie gwał
townym sposobem kazał zagrabić i do majętności swej nazwanej Płaskowicz w woje
wództwie nowogrodzkim leżącej, zaprowadzić.

Gdy żałujący przybywszy do obżałowanego pytając się za co jest klacz zagrabiona 
czy z nakazania obżałowanego Imci czy też z domysłu swego czeladź wzięła, i o wyda
nie onej upraszając, aliści obżałowany Imć tyło co żałujący na próg wstąpił zaraz 
obżałowany rzuciwszy się, za łeb porwawszy żałującego Imci o ziemię uderzył, tamże 
leżącego na ziemi bijąc mordował pięściami, stursami33 kolanami, podkówkami. 
Gdyby nie sama obżałowanego małżonka Imci nie odratowała, pewnieby na śmierć 
zabił. Od którego bicia przywlekłszy się żałujący do domu swego obłożnie przez 
kilkanaście niedziel chorować musiał”. Woźny sądowy (jenerał JKMci) 11 czerwca 
1711 r. w asystencji dwóch szlachty widział w Płaskowiczach „barzo chorego, na łóżku 
leżącego Imć pana Jerzego Giesztora wszytkiego zbitego, sinego, krwią na czele bitego, 
włosy z głowy wszytkie wyrwane”.

Ta okrutna przygoda spotkała człowieka starszego. Nie znamy ciągu dalszego ani 
sprawy sądowej, ani choroby, z której jednak Jerzy wyszedł. Dokumentem z 2 lutego 
1728 r. ustąpił on jedną trzecią Płaskowicz (rozumiem całość Gieysztorowską) synowi 
swemu Janowi i jego żonie Mariannie Morozównie34, a 3 kwietnia 1728 r. dostarczył 
do grodu w Nowogródku zaległe podymne „i na pocztę” w imieniu swojej matki.

31 Wiemy, że była ponadto jeszcze inna siostra, Katarzyna za Łukaszem Kazimierzem Koźmińskim h. Poraj.
32 Borodziczowie h. Borodzicz.
33 Stursy, uderzenia.
34 Morozowie h. Szeliga.
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Pierwszym zachowanym w linii płaskowickiej testamentem jest ostatnia wola Jerze
go z 15 sierpnia 1729 r. (zob. Aneks, nr 3).

Jerzy Gieysztor żył, jak na owe czasy, długo, bo ponad lat siedemdziesiąt. Urodził 
się ok. 1655 r., a zmarł najpewniej w 1729 r. Jego brat Kazimierz, znany za sprawy 
z Dobkowskimi, potem nie występuje. Zapewne zmarł bezżenny pod koniec stulecia; 
może opuścił strony rodzinne, powiększając liczbę niezidentyfikowanych Kazimierzów 
tego nazwiska ok. 1700 r.

Zanim zaczniemy śledzić losy trzeciego już pokolenia Gieysztorów w Plaskowi czach, 
wyjaśnijmy sprawę przywileju Augusta II z 3 listopada 1697 r. na urząd miecznika 
trockiego dla Jerzego Gieysztora. Przywilej ten znany jest w odpisie z akt deputacji wy- 
wodowej szlacheckiej, jako wypis z ksiąg grodzkich województwa mińskiego z 25 lute
go 1744 r.

Do akt deputacji trafił wpis dokonany do ksiąg mińskich w 1810 r., a więc w sześć 
lat po legitymizacji szlachectwa rodziny z Płaskowicz. Miał widocznie służyć przy 
dalszych legitymizacjach. Sięgnięto wówczas przy pomocy prawników także do innej 
dokumentacji archiwalnej. Znaleziony w księgach grodzkich mińskich przywilej nie 
dotyczył jednak Jerzego z Płaskowicz, który ani za życia, ani po śmierci nie był 
tytułowany miecznikiem trockim. Podobnego pochodzenia jest zachowany w archi
wum płaskowickim, w oryginalnym wypisie dokonanym z Metryki Litewskiej za Stani
sława Augusta, dekret z 1641 r. na rzecz Jana Stanisława Gieysztora stolnika trockie
go.

II. 3. Pokolenie trzecie
Potomstwo Jerzego (ok. 1655 -  ok. 1730) syna Jana

W pokoleniu tym znamy jako potomstwo Jerzego i Nastazji z Bartoszewiczów pięcio
ro ich dzieci dorosłych do działań prawnych; pamiętajmy o ówczesnej wysokiej śmier
telności dziecięcej, ocenianej na 30% urodzeń.

Najstarszy syn, Jan, urodzony zapewne około 1680 r., ożenił się z Marianną Moro- 
zówną, córką Bazylego i Reginy z Duszewskich Morozów35, otrzymując po niej połowę 
Starosiela; to wieś nad Łanią, na płd. zachód od Płaskowicz36. Po zgonie teściów objął 
całość. Miał cztery córki nieznanych imion, jedną za Milewskim.

Niedługo po testamencie i zgonie ojca sporządził też swoją ostatnią wolę 27 lipca 
1730 r. Jan syn Jerzego (zob. Aneks, nr 4).

Uporządkowaniem sprawy własności w Płaskowiczach zajęła się Marianna z Moro
zów Janowa Giesztorowa 9 maja 1731 r., a więc po śmierci męża, ustępując Płasko- 
wicze Konstantemu i Konstancji ze Świadzkich Giesztorom z zachowaniem wszelkich 
form prawnych. Starosiele, sądząc z taryfy podymnego z 1717 r., pozostało u Morozów.

Syn średni Jerzego i Nastazji z Bartoszewiczów, urodzony zapewne około 1690, 
Antoni, wybrał sobie karierę wojskową, którą zakończył w 1720 r. w stopniu oficer
skim chorążego wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokument późno oblatowany 
w księgach ziemskich mińskich 25 lutego 1744 r., wystawiony przez Augusta II 
28 sierpnia 1720 r. w Warszawie głosi, że „urodzony Antoni Gieysztor towarzysz 
wojska W. Ks. Lit. służąc w onym sprawował się chwalebnie i powinnościom wszyst
kim, które do dobrego oficera należały pilnie i umiejętnie zadość czynił. Gdy zaś do 
nas zaniósł prośbę o uwolnieniu siebie od dalszej służby wojskowej, My chętnie do 
jego prośby przychyliwszy się, onemu takowe zwolnienie i dymisyją dajemy, a przez 
wzgląd na jego dobre usługi Nam i Rzeczypospolitej rangą chorąską zaszczycamy”.

Dokument ten w odpowiednim wypisie był przechowywany w archiwum płaskowic
kim. Budzi jednak wątpliwości, czy odnosi się do Antoniego syna Jerzego, czy też do 
innego z kilku Antonich żyjących współcześnie w województwie trockim i w mińskim,

35 Morozowie h. Szeliga, Duszewscy h. Pobóg.
36 Gmina Zaostrowiecze, 8 osad, grunty lekkie, łąki obfite (Słomnik geograficzny, t. XI, 1890, s. 264).
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skoro to w księgach ziemskich mińskich nastąpiła oblata; przywilej ten wydano 
w wypisie 13 kwietnia 1814, a więc w dobie zestawienia tytułów prawnych do legity- 
mityzacji szlacheckiej, także Gieysztorów płaskowickich. Jednak o służbie wojskowej 
owych paru innych Antonich nic nie wiemy.

Antoni syn Jerzego ożenił się z Heleną Konstancją z Czarkowskich37, i po jego 
śmierci około 1738 r., 2o voto Matuszewiczową. Miał z nią czworo znanych nam dzieci; 
z nich syn Samuel urodził się w 1725 r.

Najmłodszy, trzeci syn Jerzego, Konstanty, urodził się zapewne przed 1700 r., 
a zmarł w 1750 r., pochowany w farze w Kłecku, zburzonej po II wojnie; w Kłecku 
ocalał barokowy dawny kościół dominikański, obecnie cerkiew prawosławna.

Z żony Konstancji Świadzkiej miał jednego syna Tadeusza oraz cztery córki. Siedział 
w Płaskowiczach na tym, co otrzymał od ojca i po śmierci brata Jana; miał więc więcej 
niż brat jego Antoni. Jego syn i wnuk osiągnęli urzędy ziemskie, pierwsze w gałęzi 
płaskowickiej.

Zachował się testament Konstantego z 1750 r. (zob. Aneks, nr 5).
W tymże pokoleniu trzecim występują dwie córki Jerzego Janowicza: Hanna za 

Mikołajem Brzoską38 i Marianna, z pierwszego męża Andrzej owa Brzoszczyna, z dru
giego Piotrowa Wołodźkowa, która zrzekła się na rzecz brata Konstantego dóbr 
macierzystych dokumentem bez daty.

Gdy Jan syn Jerzego (ur. zapewne ok. 1680 -  zm. ok. 1730) zmarł bez potomstwa 
męskiego, to dwaj pozostali bracia, Antoni i Konstanty, założyli dwie linie Gieyszto
rów, pierwszy z nich kwitnącą do dnia dzisiejszego, drugi — zapewne także jeszcze 
istniejącą.

Dla jasności wywodu genealogicznego omówimy je osobno, zwłaszcza, że każda 
z nich wydzielała dalsze gałęzie. Wszystkie one długo, aż do XIX i w części do XX 
wieku, trzymały się tak czy inaczej Płaskowicz. Dzielono je na części, szukano innych 
podstaw egzystencji, opuszczano je też całkowicie.

Linia I to potomstwo Antoniego (zm. 1740), oznaczone dalej literą a oraz literami aa 
(dla gałęzi II), linia II — potomstwo Konstantego (zm. 1750), oznaczone dalej literą 
b.

II. 4. LINIA I
po Antonim (zm. 1740) synu Jerzego

4a. Pokolenie czwarte
Potomstwo Antoniego (ok. 1690-1740)

Potomstwo Antoniego znamy z zachowanej dokumentacji, głównie majątkowej. Są 
to dwaj synowie Samuel i Wincenty, oraz córki Antonina za Józefem Krzeczotowskim, 
Magdalena za Mateuszem Suszczewiczem i Aniela za Eliaszem Kowalewskim.

Do życiorysu Samuela rozporządzamy już datą dzienną chrztu, odszukaną do 
wywodu szlachectwa w księgach cerkwi unickiej w Ceprze (na płn. zach. przy drodze 
na Kłeck, posiadłości wówczas Dołmatów). Samuel, syn Antoniego i Konstancji (tzn. 
Heleny Konstancji z Czarkowskich), małżonków Giesztorów, został ochrzczony 9 lis
topada 1725 r.; rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Woyna budowniczy orszański 
i Magdalena Czyżowska. Samuel sporządził testament w 1795 r., w którym zarządził 
swój pochówek w farze kleckiej39.

Ożenił się z Klarą Borodziczówną h. Brodzie (potem 2o voto Ludwikowa Dołmatowa).

31 Czarkowscy h. Abdank; Matuszewicze (ce) h. Łabędź.
38 Brzoskowie h. Nowina, z Podlasia.
39 Kłeck był najbliższym miasteczkiem, ośrodkiem kultu, wymiany i rzemiosła dla Płaskowicz. Ma obszerny 
artykuł w Słowniku geograficznym, t. IV, 1883, s. 122 n.; Zygmunt August darował go Radziwiłłom (potem 
w ordynacji kleckiej); fara fundowana w 1550 r., dominikanie w 1683 r.
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98 Aleksander Gieysztor

Miał trzech synów, z których najstarszy urodził się w 1774 r., co wskazuje na późne, 
w wieku lat 49 zawarcie małżeństwa.

Pisał się rotmistrzem nowogródzkim, jak tytułuje go glejt Augusta II, dan w Warsza
wie 24 maja w sprawie toczącej się z Eliaszem i Anielą z Gieysztorów Kowalewskimi, 
którzy z racji „niesłusznej pretensyi do trzeciej części majętności dziedzicznej Płasko- 
wicze” o niewypłacenie posagu, uzyskali banicję na Samuela. Tenże udał się do króla 
o glejt celem przeprowadzenia rozprawy, co uzyskał na okres sześciu miesięcy40.

Z fragmentarycznych wiadomości o jego sprawach majątkowych: — 1756 r. Leon 
Płaskowicki sprzedaje mu za 650 zip. trzecią część folwarku Hłodowszczyzna w Płas- 
kowiczach; — w 1790 r. opłacił według taryfy zsypkowej (podymnego) z Cepry Dolnej 
Dołmatów w posesji Samuela Giesztora z 3 dymów, z Płaskowicz — Horynki, Pohi- 
błówki z 1 dymu.

O jego bracie, Wincentym, wiadomo, że był współuczestnikiem Płaskowicz; miał 
umrzeć w 1749 r., ale raczej opuścił je i przez małżeństwo z Teodorą Irzykowiczówną 
osiadł w Pereszewie i w Zabłociu, wdając się w złożone spory własnościowe toczone 
tam w latach 1748-1762 41.

Pereszew, przy gościńcu między Mińskiem i Słuckiem ma w Słowniku geograficznym 
(t. VIII, 1887, s. 8) obszerniejszy artykuł pióra A. Jeleńskiego, niedalekiego, jak już 
wiemy, sąsiada z tych stron. Były to znaczne dobra księstwa słuckiego Radziwiłłów, 
puszczane w dziedziczne zastawy. W 1747 r. siedzą tu Irzykowicze, „prowadzący — 
pisze Jeleński — w rodzinie gorszące spory”. Wszedł w nie Wincenty Gieysztor z żoną, 
„nieżyczliwy zięć i córka” Marianny z Kłokockich lo  voto Puciatowej, ex post Jamowej 
Irzykowiczowej, z którą razem występuje Marcianna Irzykowiczówną, córka. Sprawa 
toczyła się w następnych latach. W 1762 r. Gieysztorowie padli ofiarą zajazdu Kazi
mierza Zaranka na folwark pereszewski; w czasie zajścia żona Teodora poroniła dziecię 
rodzaju męskiego.

Wydaje się, że córkami Wincentego (a więc pokolenie piąte) były Katarzyna za 
Dominikiem Andruszkiewiczem42 (1786) i Klara za Antonim Narbuttem koniuszym 
w. litewskim (1772)43.

W tymże pokoleniu czwartym odnotujemy trzy córki Antoniego i Heleny z Czarkow
skich: Antoninę za Józefem Krzeczotowskim, Magdalenę za Mateuszem Suszczewi- 
czem oraz Anielę za Eliaszem Kowalewskim, a także cztery córki Jana (zm. ok. 1770) 
nieznanych imion, jedna za Milewskim.

5a. Pokolenie piąte
Potomstwo Samuela (1725-1795) syna Antoniego

Najstarszym synem Samuela rotmistrza nowogródzkiego był Franciszek, dziedzi
czący po ojcu część Płaskowicz, zapewne z głównym siedliskiem dworskim. Ochrzczo
ny w cerkwi ceprowskiej 4 marca 1775 r. (syn Samuela i Klary z Borodziczów Giey
sztorów — powrót do dawnej postaci nazwiska); rodzicami chrzestnymi byli Andrzej 
Zaborowski pułkownik wojsk polskich i Katarzyna Woynina, a w drugiej Stanisław 
Protasewicz cześnik orszański i Maryanna Byrtoszowa (sic). Sporządził testament 
w 1838 r. w Płaskowiczach (zob. Aneks, nr 7).

To on 30 lipca 1804 r. przeprowadził przed Deputacją Wywód ową guberni mińskiej 
„Wywód familii urodzonych Giesztorów herbu Gieysztor”; oryginalny ekstrakt z ksiąg

40 Odpis W. Gizberta-Studnickiego z 26 kwietnia 1944 r. z wypisu z ksiąg ziemskich nowogródzkich w ar
chiwum Mińskiej Deputacji Wywodowej.
41 Wypisy z Archiwum w Mińsku.
42 herbu Mogiła; według herbarza Bohdanowicza.
43 herbu Trąby. PSB, t. XXII, 1977, s. 529 zawiera artykuł o nim; kolejne urzędy to podczaszy, stolnik 
i marszałek pow. lidzkiego, poseł na sejm 1778; według autora, Stefana Burhardta, żonaty z Klarą, zapewne 
Platerówną, pierwszą żoną Dominika (przydomek Witold) Aleksandrowicza; posła na sejmy 1754—1764. 
Autorka (H. Waniczkówna) biogramu o nim (PSB, t. I, 1936, s. 67-68), przypisuje mu żonę pierwszą Klarę 
Platerówną wojską inflancką, a drugą Oskierczankę.
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Deputacji w posiadaniu Zygmunta (1887-1943) zaginął bądź w Pogirach, bądź w de
portacji do Kazachstanu. Szczęśliwie ocalał odpis notarialny z 18 stycznia 1937 r. 
dokonany na życzenie Aleksandra Gieysztora seniora, który na krótko oryginał wypo
życzył. Podajemy go w Aneksie (nr 1). Zachował się wypis z ksiąg Deputacji Wywodo- 
wej; 23 września 1832 r. dołączono do wywodu następne pokolenia (zob. Aneks, nr 2).

Znamy wyciąg prawa przedażnego od „urodzonego Gieysztora” Walentynowiczom na 
folwark Płaskowicze za 16 tys. zł., która to transakcja najpewniej nie doszła do skutku, 
skoro Gieysztorowie pozostali tam nadal.

Żoną Franciszka była Karolina Lipnicka44 z Krynek i Adamowa; w drodze nad Świteź 
w r. 1935 Leonia Gieysztorowa zawiozła do Krynek także piszącego te słowa z wizytą 
u krewnych dalekiego, ale odczuwalnego nadal stopnia.

Ich potomstwo to Adam, zapewne zmarły jako dziecko, Ignacy (1831-1894) i Ewa 
(1826-1913) Tomaszewska.

Średnim synem Samuela był Roman, ochrzczony 1 maja 1785 r. w cerkwi ceprow- 
skiej; rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Jeryczowicz ławniczy i Teresa Dołma- 
tówna, w drugiej parze Bronisław Teliszewicz porucznik wojsk polskich i Anna Ryd- 
lewska.

Niewiele o nim wiemy. Złożył podpis na dokumencie w 1810 r.; spisy rewizyjne 
wymieniają go w Płaskowiczach w 1816 r. w wieku lat 35, w 1863 r. w wieku lat 67; 
wówczas jego żona Anna miała lat 50. O ich potomstwie nic nie wiadomo.

W Aneksie (nr 7) przytaczamy testament Franciszka syna Samuela; utrzymano go 
w formie staropolskiej, wraz z pieczętarzami przewidzianymi przez Statut Litewski, 
któiy obowiązywał w kraju zabranym do 1840 r.

Najmłodszym synem Samuela był Ignacy, ochrzczony 3 stycznia 1790 r.; do chrztu 
trzymali: Stanisław Wendorf plenipotent księcia Józefa Radziwiłła wojewody trockiego 
i Katarzyna Czarkowska.

Miał swój udział w dzielonych nadal Płaskowiczach. Sądząc z zachowanego listu 
żony, datowanego z Kuchczyc, miał jakiś wkład do tzw. massy radziwiłłowskiej, 
wielkiego zadłużenia szlachty u Radziwiłłów, likwidowanego z trudem aż do połowy 
XIX w.

W spisie rewizyjnym 1816 r. wymieniony jako 30-letni; w 1827 r. trzyma do chrztu 
Józefa syna Hipolita (z linii po Konstantym) w cerkwi hrycewickiej.

27 lipca 1834 r. Ignacy i Marianna z Lipnickich nabyli tytułem pożyczki 600 zł od 
Tadeusza Wyganowskiego czwartą część majętności Budkiewicze w pow. nowogródz
kim wraz z poddanymi (Szymonem Zabutą z żoną Justyną i dziećmi nieletnimi).

Zmarł w 1853 r. Zachował się po nim złoty zegarek John Salter w Londynie, odzie
dziczony przez jego syna Stanisława i wnuka Aleksandra. Jego pierwszą żoną była 
Marianna Lipnicka (żyje 1834 r.), a drugą Weronika Tomkowiczówna, córka Marci
na Tomkowicza, zm. 1850 r. ze Skudociszek i Rozalii z Kamieńskich (herbu Kopacz), 
ur. ok. 1823 r., zmarła ok. 1882 r., z której miał stosunkowo późne potomstwo: 
Stanisława (1838-1911), Pelagię (zm. 1848) i Juliana (zm. 1851).

Dla przejrzystości pokoleń następnych dzielimy je na gałąź I, potomków Francisz
ka (1774—1838) syna Samuela (nadal oznaczoną literą a) oraz gałąź II, potomków 
Ignacego (1790-1853) syna Samuela (oznaczoną literami aa).

Ga ł ąź  I

6a. Pokolenie szóste
Potomstwo Franciszka (1774-1838) syna Samuela

Ignacy, ochrzczony 29 maja 1831 r. w parafialnym kościele kleckim; rodzicami 
chrzestnymi byli Adam Dąbkowski sędzia grodzki słucki i Antonina Grzybowska;

Lipniccy h. Ołobok.
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Dominik Lipnicki i Katarzyna Chełmońska. Uczył się w Słucku, studiował matematy
kę na Uniwersytecie Petersburskim. Zmarł w 1894 r.

Zachowała się tradycja jego udziału w powstaniu 1863 r. Według spisu rewizyjnego 
z 1861 r. w folwarku Płaskowicze, miał 15 dusz. W 1865 r. był też obywatelem miasta 
Słucka, liczył sobie wtedy lat 36, jego żona Rozalia lat 25, ich córki Franciszka lat 8, 
Ludwika lat 5, Maria lat 3 i Jadwiga lat 1. Przebywała z nimi matka Brygida Łukasze- 
wiczowa, lat 68.

Był żonaty od 1860 r. z Rozalią Łukaszewiczówną (herbu Łuk, córka Szymona 
i Franciszki); zmarła w 1926 r. mając lat 95, pochowana w Plaskowi czach.

Ewa, ur. 1826, zmarła w 1913 r. w Słucku, mężem jej był Józef Tomaszewski 
z Zaostrowiecza (zmarły w 1899 r.).

7a. Pokolenie siódme
Potomstwo Ignacego (1831-1894) syna Franciszka

Władysław syn Ignacego i Rozalii z Łukaszewiczów, ur. w 1880 r., zmarł 10 czerwca 
1950 r. w Jałowicach pod Gubinem, pochowany w Bieczu. Gospodarował, bezżenny, 
z bratem Bolesławem w Płaskowiczach; z nim opuścił je w 1946 r. przesiedlony do 
Jałowic; tam do zgonu — od przyduszenia przez buhaja — gospodarował z bratankiem 
Franciszkiem.

Bolesław syn Ignacego, ur. ok. 1885 r, zmarł w Płaskowiczach 4 maja 1943 r., 
gospodarował tam z bratem Władysławem. W roku 1942 miał u niego kwaterę por. 
Jerzy Sokołowski „Mira”, cichociemny ze zrzutu 31 marca 1942 r.; dowódca bazy 
Wachlarza AK (IV odcinka) prawie do końca 1942 r. Żona Aleksandra, zmarła ok. 
1953 r., ich synowie to Aleksander (zmarły jako dziecko) i Franciszek.

Zygmunt syn Ignacego, ur. ok. 1887 r., zmarł w październiku 1943 r. w Kazachsta
nie; leśnik, najpierw w lasach radziwiłłowskich dawnej ordynacji kleckiej (w Radziwi- 
limontach); w latach 30-ych nabył Pogiiy pod Wilnem. Stamtąd z rodziną wywie
ziony do Kazachstanu w 1940/41 r. Żona Maria z Tatarzyńskich, córka Floriana, 
ur. w 1888 r. w Burdziewiczach, zmarła w drodze powrotnej w Nowogrodzie Wielkim 
w 1945 r.

Dzieci: Gustaw (1909-1940), Jadwiga, ur. 1918 r.
W tymże pokoleniu siódmym sześć córek Ignacego:
Ludwika, ur. 1860, mąż Antoni Szkudźko, zmarły w 1931 r. w Bieniakoniach, pow. 

lidzki.
Maria, ur. w 1862 r. w Płaskowiczach, zmarła i pochowana w 1938 r. w Lenin

gradzie. Mąż Jan Jarmołowicz (h. Kościesza), zmarły w 1944 r. w oblężeniu Leningra
du. Miał do ok. 1914 r. Ostrów-Borki pod Słuckiem. Są to rodzice Waleriana Jarmo- 
łowicza, sędziego Sądu Apelacyjnego w Płocku, na emeryturze od ok. 1937 r.; zmarłego 
w Warszawie. Inne dzieci Jana i Marii z Gieysztorów Jarmołowiczów to Kajetan, który 
pozostał w Leningradzie i Józefa.

Jadwiga córka Ignacego, ur. w 1864 r., zmarła w 1942 r. w Kazachstanie, mąż 
Szymon Jarmołowicz, brat Jana Jarmołowicza, syn Wincentego i Heleny z Łukaszewi
czów. Córka Jadwiga Anna za Władysławem Czapskim, z niej cztery córki, m.in. Józefa 
Jamorkowa.

Franciszka, ur. 1867, mąż Maciej Wolański, zmarła 16 maja 1940 r., pochowana 
w Płaskowiczach; ich córka Helena Hordziejewiczowa (1881-1955).

Felicja córka Ignacego, zmarła w 1946 r., mąż Mieczysław Rymaszewski.
Sabina, mąż Kazimierz Smolicz.

8a. Pokolenie ósme
Potomstwo Bolesława (ok. 1895-1943) syna Ignacego

Aleksander, zmarł jako dziecko w 1921 r.
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Franciszek, ur. 1922 w Płasko wieżach, zmarł w 1960 r. w Międzyrzeczu; był w Okręgu 
Nowogródzkim AK45; dokumenty rodzinne w Płaskowlczach zabrali Niemcy 1 Rosjanie. 
Po przesiedleniu w 1946 r. gospodarował w Jałowicach pod Gubinem. Żona Janina 
Sławińska, ur. 1 maja 1928 r.; z drugiego męża (1958) Bonderek; w Gdańsku-Wrzesz- 
czu; z tego małżeństwa syn Krystian Bonderek (ur. 1961). Dzieci: Ryszard, Danuta.

8a. Pokolenie ósme
Potomstwo Zygmunta (1887-1943) syna Ignacego

Gustaw, ur. 3 września 1909 r. w leśniczówce Chomlnka, woj. nowogródzkie; 
gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, por. rez., uczestnik kampanii wrześniowej, 
jeniec w Starobielsku, ostatnia depesza z 24 lutego 1940 r., zginął w Mlednoje w kwiet
niu 1940 r.46 Żona Apolonia Malinowska, ur. 27 lipca 1908 r. w Rydze, po 1946 r. 
nauczycielka w Kolumnie pod Łodzią. Ich dzieci: Irena (ur. 21 stycznia 1937 r. w Wil
nie), Andrzej (ur. 10 czerwca 1938 r. w Łunlńcu).

Jadwiga, ur. 15 lutego 1918 r., w leśniczówce Chominka, woj. nowogródzkie, mąż 
Zygmunt Klimaszewski, zamieszkali w Dźwlńsku (Daugapils) na Łotwie.

9a. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Franciszka (1922-1960) syna Bolesława

Ryszard, ur. 1 maja 1947 r. w Jałowicach, po technikum żeglugi śródlądowej 
w 1966 r., studia na Akademii Rolniczej, Wydział Budownictwa Wodno-Melioracyjne
go do 1973 r. na Politechnice Wrocławskiej, mgr Inż. Kierownik grupy robót we 
Wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych; także prywatna firma budowla
na. Żona Wiesława Krejze, ur. 30 kwietnia 1959 r. w Ostrowi Mazowieckiej; po 
technikum budowlanym, od 1975 r. w Budopolu we Wrocławiu. Córka Aleksandra 
(ur. 1984).

Danuta, ur. 1 maja 1952 r. w Jałowicach; po technikum chemicznym w Zakładach 
Chemicznych w Gdańsku; w bibliotece Politechniki Gdańskiej; mąż Kazimierz Kol- 
wicz, syn Damian.

9a. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Gustawa (1909-1940) syna Zygmunta

Andrzej, ur. 10 czerwca 1938 r. w Łunlńcu, mgr inż. chemik (1961), Politechnika 
Łódzka, pracownik Zachemu w Bydgoszczy, główny specjalista d/s bankowości; żona 
Karolina Pakulska (ur. 23 czerwca 1935 r.); ogłosił m.in. Poliuretany elastyczne pianki 
poliuretanowej, „Promocja Pomorza” 3 (27), 1995.

Irena, ur. 21 stycznia 1937 r. w Wilnie, zamieszkała z matką 1 bratem w Bydgoszczy.

10a. Pokolenie dziesiąte
Potomstwo Ryszarda (ur. 1947) syna Franciszka

Aleksandra, ur. 30 maja 1984 r. we Wrocławiu.

Ga ł ąź  II

6aa. Pokolenie szóste
Potomstwo Ignacego (1790-1853) syna Samuela

Stanisław Jan, urodzony w Płaskowlczach, ochrzczony w farze kleckiej 2 czerwca 
1838 r., rodzicami chrzestnymi byli Spirydon Suszczewicz 1 Marianna Szatkiewiczowa;

45 K. M u r o  wi ek i ,  Moje niezwykłe ucieczki, ez. II, Bydgoszcz 1995, s. 11-12, 37-38.
46 A. M o s zy  ńskl .  Lista katyńska, Londyn 1949, s. 254; J. T u c h o l s k i ,  Mord w Katyniu, Warszawa 1991, 
s. 409, 928; K. J a s i e w i c z ,  Lista stratziemiaństwapolskiego 1939-1956, Warszawa 1995, s. 289-290.
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102 Aleksander Gieysztor

Władysław Szatkiewicz deputat i Józefa Jankowska, Szymon Jankowski i Marianna 
Szatkiewiczówna.

Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, wraz z bratem stryjecznym Ignacym (1831- 
-1894) w lutym 1863 r. brał udział w potyczce pod Miłowidami (blisko Lachowicz).

Opuścił Płaskowicze, nabył Izbiszcze, pow. borysowski, może zaraz po małżeństwie 
z Pelagią Odyńcówną (h. własnego) z Litwinówki w pow. mińskim, zmarłą w Izbiszczu 
w 1869 r.; do rodziny tej należał gen. Wincenty Odyniec (1865-1952), urodzony także 
w Litwinówce, syn Jana i Dominiki ze Stefanowiczów (PSB, t. XXII, s. 576-578); do 
innej linii zaś należy przyjaciel Adama Mickiewicza, Antoni Edward Odyniec (1804- 
-1885) z Giejstun w pow. oszmiańskim.

Stanisław wziął w dzierżawę dobra podominikańskie Wardomicze nad górną Wilią 
w pow. borysowskim, darowane przez cesarzową Katarzynę rodzinie Korowajowów, 
zapewne miał je do 1892 r.; to rok kryzysu rolnego. Ustąpił z Wardomicz i zakupiwszy 
pięć domów w Mińsku, tam zamieszkał. Zmarł 16 grudnia 1911 r., pochowany na 
Cmentarzu Kalwaryjskim; mimo poszukiwań w 1992 r. grobu nie odnaleziono.

Drugą żoną Stanisława była Ewelina Ilkiewiczówna (h. Korczak), ur. ok. 1858/9, 
z Izabelina w pow. zapewne lepelskim, córka Adolfa syna Jakuba i Anny Chlewińskiej; 
poślubiona w Kiernieszewicach (to najbliższy kościół Izbiszcz) 13 lipca 1874 r., a więc 
bardzo młodo. Zmarła w 1930 r. w Moskwie, gdzie mieszkała po wyjeździe z Mińska 
ok. 1912 r. z synem Stefanem (1893-1960) i córką Katarzyną (1882-1972).

W pokoleniu szóstym Julian, syn Ignacego i Weroniki z Tomkowiczów, zmarł jako 
dziecko w 1851 r.

Pelagia, córka Ignacego, ur. w 1862 r. (według Spisu rewizyjnego 1863, miała rok 1).
Józefa, córka Ignacego; jej mężem był Michał Błażejewicz z Barbaryna.

7aa. Pokolenie siódme
Potomstwo Stanisława (1838-1911) syna Ignacego

z 1. żony Pelagii Odyńcówny (zm. 1869):

Władysław (1863-1949), urodzony w Izbiszczu 10 czerwca 1863 r., pow. borysowski, 
pracował na kolei żelaznej w Mińsku, odziedziczył w 1911 r. spadek po ojcu (domy 
w Mińsku), po 1919 r. osiadł w Brześciu nad Bugiem, ok. 1922 r. nabył Horodziej 
Górny — Magdulkę, gdzie gospodarował do 1940 r.; w styczniu 1940 r. zdołał zbiec 
wraz z rodziną przed grożącą im deportacją (uprzedzony przez Żyda, dzierżawcę sadu 
w Magdulce) do Warszawy. Po Powstaniu udał się do syna Edwarda nadleśniczego 
w Gołąbku pod Tucholą i tam zmarł 26 marca 1949 r., pochowany w Cekcynie. Żona: 
Leonia Bokunówna (h. Paprzyca), ur. 15 sierpnia 1879 r. w Podbołociu, córka Jana 
z Podbołocia i Bielicy (1839-1912) i Michaliny z Mitkiewiczów (1862-1900). Zmarła 
w Warszawie 21 listopada 1968 r., pochowana na cmentarzu Stare Powązki.

Ich dzieci: Leon, Edward, Jerzy, Jadwiga, Janina.
Piotr, zmarły jako dziecko.
Piotr (1866-1942), urodzony lub ochrzczony w Kiernieszewiczach, pow. borysow

ski, 10 czerwca 1866 r., pracował na kolei żelaznej w Mińsku, od 1921 r. w Wilnie, od 
31 grudnia 1929 r. na emeiyturze, tamże zmarł 15 marca 1942 r., pochowany na 
Rosie. Żona, Olimpia z Kwiatkowskich, córka Michała i Idalii, ur. 17 grudnia 1886 
w Mińsku, poślubiona 27 listopada 1919 r. w Mińsku, zmarła w Chodzieży 4 maja 
1967 r.

Ich synowie: Mieczysław, Stanisław.
Maria (1857-1917/18), mąż Józef Spett (ur.1856), ich dzieci to Aleksander Spett, 

ur. 1886 (ż. Aleksandra), Władysław (ur. 1893), Piotr i Zofia, ur. 1896 ze Spettów za 
Bolesławem Straczewskim (h. Kościesza). Dzieci Zofii: Irena ze Straczewskich m. Wła
dysław Snarski, dzieci Ryszard, Romuald, Zbigniew, Paweł Snarski; wnuki Tymoteusz 
Snarski (Ryszarda), Andrzej, Izabella (po Zbigniewie); Paweł Snarski ż. Aleksandra.
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Gieysztorowie z Plaskowicz 103

Anna, zmarła jako dziecko.
Henryk, zmarł jako dziecko.

z 2. żony, Eweliny z Ilkiewiczów (ok. 1858/9-1930):

Stanisław, zmarł jako dziecko.
Zofia (1872-1916), data urodzenia może 1878. Mąż Aleksander Massalski, działacz 

rewolucyjny 1905 r. w Kursku, potem w Moskwie 1917 r.; zmarły w 1943 r.; ich dzieci: 
Edward architekt w Moskwie (zm. 1966), więzień (14 lat w łagrach), Aleksander (ur. 
1911), Mikołaj (1914-1987), Boleslaw-Borys zginął w walkach pod Aninem zimą 
1945 r.

Aleksander (24 lutego 1876 r. -  10 kwietnia 1948 r.), ur. wlzbiszczu, pow. borysowski, 
ukończył gimnazjum realne w Mińsku, pracował na kolei Libawsko-Romeńskiej, od 
1896 r., w Moskwie na kolei Moskiewsko-Kazańskiej do 1921 r., w czerwcu tego roku 
z rodziną przyjechał na krótko do Plaskowicz; od lata 1921 r. pracownik bankowy 
(Bank Małopolski do 1930 r., potem Dyskontowy do 1939 r.) w Warszawie. Zmarł 
w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Stare Powązki. Żony: 1. 18 kwietnia 1900 r.
— Maria z Małyszewów, ur. w Moskwie 14 marca 1882 r., zmarła w Moskwie 4 lutego 
1907 r., pochowana na Cmentarzu Innowierczym (przeszła na katolicyzm w Krakowie 
w 1900 r.); 2. 1914 — Barbara z Popielów (h. Sulima), ur. w Moskwie 4 marca 1887 r., 
zmarła w Warszawie 21 lutego 1953 r., córka Bazylego Popiela (1852-1945), ur. 
w Irkucku i Anny Salnikow, zmarłej w 1905 r.; wnuczka Eustachego Popiela, zesłańca 
1848 r. i Anny Leśniewskiej, prawnuczka Jana Popiela.

Własnoręczne curriculum vitae Aleksandra zob. Aneks, nr 8.
Dzieci: z 1. żony Marii Małyszew: Zofia, Emilia, Edward; 

z 2. żony Barbary Popiel: Aleksander.
Katarzyna, ur. 25 listopada 1882 r. w Mińsku, zmarła w Moskwie w marcu 1972 r. 

Mąż (od 1935 r.) Fiodor Gatilin, profesor, dyrektor Instytutu Przemysłu Spożywczego 
w Moskwie (bezdzietni).

Anna, ur. 9 lipca 1886 r. w Mińsku, zmarła w kwietniu 1975 r. w Udielnej kolo 
Moskwy; mąż (od 1916 r.) Fiodor Wasilissow (zm. 1947); córka Zofia (ur. 1920).

Stefan, ur. 18 VI 1893 r. w Mińsku, zmarł w Gorkim w 1976 r. Ukończył Instytut 
Handlowy w Petersburgu, kontuzjowany nad jeziorami mazurskimi w 1914 r., porucz
nik, odznaczony krzyżem św. Jerzego. Odbył kilka lat więzienia w latach 20. Żony: 
1. — 1921 r. Aleksandra Konowałowa (zm. 1960); 2. 1960 r. w Gorkim — Milutina 
Lebiediewa, c. Michała, ur. 1911. Synowie z 1. żony: Walenty i Władysław.

8aa. Pokolenie ósme
Potomstwo Władysława (1863-1949) syna Stanisława

Jadwiga (1900-1981), Idalia Jadwiga ur. 18 sierpnia 1900 r. w Mińsku, zm. 3 maja
1981 r. w Warszawie, pochowana na cmentarzu w Gostyninie. Studia psychologiczne 
w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i w Warszawie. Odznaczona Krzyżem Nie
podległości za udział w żeńskim POW w Mińsku. Mężowie: 1. Żelisław Januszkiewicz 
h. Lubicz (1899-1974), w okresie międzywojennym starosta powiatowy, autor po
śmiertnie wydanych wspomnień; 2. dr med. Karol Mikulski h. Jastrzębiec, ur. 1901 r., 
zginął w 1940 r. przy ewakuacji przez Niemców szpitala psychiatrycznego w Gostyni
nie. Dzieci: z 1. męża: syn Jerzy Januszkiewicz (ur. 26 września 1922 r. -  zm. 9 maja 
1993 r.), prof. dr hab. med., rektor Akademii Medycznej w Szczecinie, żonaty: 1. Maria 
Szatałow, z niej córka Anna, ur. 25 grudnia 1954 r. (m. 1978 Paweł Babicz); 2. 1974
— Barbara Kaczyńska. Z 2. męża córka: Izabella, dr historyk sztuki, m. Włodzimierz 
Galicki, architekt (1930-1990); dwie córki: 1. Katarzyna ur. 21 sierpnia 1957 r., mąż
1982 Sergiusz Michalski (ur. 7 kwietnia 1951 r. w Warszawie), historyk sztuki, dzieci 
Łukasz (ur. 19 grudnia 1988 r.), Zuzanna (ur. 7 sierpnia 1990 r.); 2. Magdalena
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104 Aleksander Gieysztor

(ur. 29 lipca 1961 r.), mąż 1980 Włodzimierz Zabłotny, córka Aleksandra (ur. 5 czerwca 
1982 r.), obecnie w Kanadzie.

Leon, ur. w Mińsku (1903), zginął w Oświęcimiu (1941), inż. mech. w PKP Katowice, 
ewakuowany 1 września 1939 r., stracił walizkę, w której zawartości było drzewo genea
logiczne Gieysztorów (odpis od Aleksandra 1876-1948), odesłane po 40 latach przez 
znalazcę; z rodzicami opuścił Magdulkę w styczniu 1940 r.; aresztowany na Żoliborzu.

Edward, ur. 15 maja 1905 r. w Mińsku, inż. leśnik, SGGW, zm. 23 marca 1998 r. 
w Gdańsku-Oliwie. W Powstaniu Warszawskim żołnierz plut. 206, z grupy Żaglowiec, 
II Obwód Żoliborz, „Żywiciel”, ciężko ranny, pseud. „Tor”. Żony: 1. Halina z Szydłow
skich, ur. 15 czerwca 1916 r. (c. Aleksandra i Marii); rozwód 1938; 2. Helena z Milew
skich, lo  voto Stawska, bibliotekarka, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1973), 
zm. 19 stycznia 1998 r.; pochowani w Gdańsku-Oliwie. Z 1. żony córka: Danuta.

Jerzy, ur. 23 kwietnia 1912 r. w Mińsku, zm. 4 listopada 1980 r. w Warszawie, 
pochowany na cmentarzu Stare Powązki. Inż. architekt, Politechnika Warszawska; 
żona (1934) Wanda z Zakrzewskich h. Gryf; córka Elżbieta.

Janina, ur. 1910 w Mińsku, inż. rolnik SGGW; zmarła w Warszawie 14 września 
1963 r.; pochowana na cmentarzu Stare Powązki; m.: 1. 1934 r., Artur Oborski, ur. 
Radomsko (1905), kpt WP, zginął wThouars w czerwcu 1940 r.; 2. 1951 r., Mieczysław 
Oborski, płk WP, zginął rozstrzelany w więzieniu 6 lutego 1953 r. w Warszawie. 
Z 1. m.: syn Andrzej Oborski, ur. 30 sierpnia 1936 r., żona (1970) Joanna z Kuchar
skich, synowie: Przemysław Oborski, ur. 29 września 1972 r. w Warszawie, Witold 
Oborski, ur. 28 lutego 1975 r. w Warszawie.

8aa. Pokolenie ósme
Potomstwo Piotra (1866-1942) syna Stanisława

Stanisław, ur. 9 grudnia 1920 r. w Wilnie, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 
i litewskiego w Pile, zm. 5 kwietnia 1999 r. Żona (1967) Władysława Helena z Lisiec
kich (28 kwietnia 1924 r. -  4 stycznia 2000 r.).

Mieczysław, ur. 16 lutego 1922 r. w Wilnie; w czasie okupacji pracował jako tłumacz 
jęz. niemieckiego w firmie budowlanej czynnej w Mińsku, jeździł co tydzień do Wilna, 
bywał parę razy w Warszawie (dostarczył wypisy z Archiwum w Mińsku dotyczące 
Gieysztorów), był w AK. Aresztowany w końcu maja 1944 r. w Mińsku, zapewne tamże 
rozstrzelany.

8aa. Pokolenie ósme
Potomstwo Aleksandra (1876-1948) syna Stanisława

z 1. żony Marii Małyszew (1882-1907):

Zofia, ur. 25 maja 1901 r. w Moskwie, zmarła w 1987 r. Mąż (20 lutego 1920 r.) 
Wasilij Tokarew, s. Pawła, ur. w Warszawie 25 maja 1900 r., zm. w grudniu 1997 r. 
w OriechowoZujewo. Dzieci: Nikołaj ur. 23 marca 1921 r., zm. 29 sierpnia 1983 r.; Zinaida. 
ur. 23 stycznia 1927 r., m. Jurij Szikłomanow; Włodzimierz, ur. 1930 r., zm. 1983.

Emilia, ur. 28 lutego 1903 r. w Moskwie. Mężowie: 1. 4 sierpnia 1923 r. Wacław 
Żłobicki h. Dołęga (syn Jana i Wandy z Terpiłowskich, wnuk Hipolita), ur. 1894, 
zm. 1958; 2. 7 kwietnia 1953 r., Wacław Ristau (1888-1963). Zmarła 15 październi
ka 1996 r. w Konstancinie, pochowana na cmentarzu Stare Powązki. Syn Jerzy Żło
bicki, ur. 9 grudnia 1924 r., ż. 1.17 kwietnia 1948 r. Danuta Czapińska (ur. 2 lipca 
1928 r.), z niej syn Piotr Żłobicki, ur. 19 marca 1949 r., ż. Katarzyna ze Stankiewiczów 
(ur. 19 kwietnia 1946 r.); syn Filip (ur. 4 stycznia 1974 r.), ż. (16 marca 1996 r.) 
Gabriela z Baranowskich; dzieci: Weronika Zuzanna (ur. 7 września 1996 r.), Damian 
(ur. 20 lutego 1998 r.); 2. ż. 3 sierpnia 1955 r. Barbara z Lothów.

Edward, ur. 6 lipca 1904 r. w Moskwie, zm. w Warszawie 5 stycznia 1967 r., pocho
wany na cmentarzu Stare Powązki, ż. Jolanta z Karwowskich, ur. 19 czerwca 1908 r.,
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Gieysztorowie z Płaskowicz 105

córka Franciszka i Longiny, zm. 23 stycznia 1996 r., pochowana na cmentarzu Bród
nowskim, 2o voto Gustaw Butlow (1899-1963). Z 1. męża: Maria, ur. 6 grudnia 1930 r.

z 2. żony Barbary z Popielów (1887-1953):

Aleksander, ur. 17 lipca 1916 r. w Moskwie, zm. w Warszawie 9 lutego 1999 r., 
pochowany na cmentarzu Stare Powązki w grobie rodziców; ż. 15 października 1938 r. 
w Warszawie Irena z Czarneckich, c. Jana i Wandy z Wojciechowskich, ur. 14 września 
1914 r., zm. w Warszawie 25 maja 1999 r.; pochowana na cmentarzu Stare Powązki, 
dr historii, demograf historyczny. Aleksander, prof. dr hab. historii; matura w War
szawie — Gimnazjum Ludwika Lorentza 1933, studia w Uniwersytecie Warszawskim
— prof. Stanisław Kętrzyński, prof. Marceli Handelsman, mgr 1937, L’Ecole des 
Chartes (archiwistyka), Paryż 1938-1939. Plut. pchor. rez. 1938, kampania wrześnio
wa 1939, Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK ’40; szef Wydziału 
Informacji 1944, także w Powstaniu por. rez. 1940-1944; obozy jenieckie Lamsdorf 
(Łambinowice), Gross Born, Sandbostel, Lubeka 1944-1945. Doktor historii w tajnej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej (Uniw. Warsz.) 1942 (promocja 1945), habilitacja UW 
1946, profesor nadzwyczajny 1949, zwyczajny 1970, emerytowany 1986 ze zleceniem 
na pół etatu. Prorektor UW 1956-1959, dyrektor Instytutu Historycznego UW 1955- 
-1975. Kierownik Badań nad Początkami Państwa Polskiego 1949-1953. Dyrektor 
Zamku Królewskiego 1980-1991; przewodniczący Rady Zamku Królewskiego 1991; 
Zca Przew. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1992-; członek Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego 1952-, prezes 1986-1991; członek korespondent 1971, 
członek rzeczywisty 1980 Polskiej Akademii Nauk, prezes 1981-1983, 1990-1992. 
Członek Polskiej Akademii Umiejętności 1989-. Członek Zarządu Międzynarodowego 
Komitetu Nauk Historycznych (Commite Internationale des Sciences Historique) 
1965-, prezes 1980-1985, honorowy dożywotni członek Zarządu 1985-. Prof. associe 
College de France 1968, Visiting Fellow All Souls, Oxford 1968-1969, Visiting Profes
sor Harvard University 1977-1978, Dumbarton Oaks, Washington D. C. 1987, Euro
pean Collegium Budapest. Dr h. c.: Aix-en Provence Marseille 1960, Bordeaux 1961, 
Budapeszt 1975, Paris Sorbonne 1976, Moskwa 1980, Oxford 1985, UAM Poznań 
1992, UJ Kraków 1996, KUL Lublin 1997. Członek zagraniczny Medieval Academy of 
America, Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, Bruksela, Acadćmie Royale de 
Belgique, Acadćmie des Inscriptions et Beiles Lettres, Paris, Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, Akad. Ciendas, Lisbona, Academia 
Europaea, Ukraińska Akad. Nauk, Acad. Sciences et Art Europe, Salzburg, British 
Academy, Royal Historical Society. Odznaczenia m.in.: Order Orła Białego, Virtuti 
Militari V kl., Krzyż Powstańczy, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, komandoria 
Polonia Restituta z Gwiazdą, order Polonia Restituta, kawaler, oficer i komandor 
Legion d’Honneur; komandoria Ordine al Merito (Italia), Grosses Verdienstkreuz FRD 
(Wielki Krzyż Zasługi — Niemcy); Litteris et Artibus, Austria — Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst Erster Klasse (Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki Pierwszej Klasy
— Austria). Laureat „Targa Europa” 1987, m. st. Warszawy 1973, Homo Varsoviensis 
1989; Wystawa Światowa, Seul, Korea (Pawilon Polski) 1993, Europa Nostra — przed
stawiciele zamków europejskich za ochronę zabytków, Instytut niemiecki für Men
schen Geschichte. Bibliografia prac w trzech księgach jubileuszowych: Cultus et 
cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury (1976); Kultura średniowieczna 
i staropolska. Studia ofiarowane A. G., w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (1991); 
Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, referaty z konferencji naukowej z oka
zji odnowienia doktoratu A. G. (1996). Dzieci: Andrzej Jan Aleksander Piotr, ur. 
13 stycznia 1941 r., zm. 29 września 1989 r.; Ewa Małgorzata Barbara, ur. 8 kwiet
nia 1946 r.
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8aa. Pokolenie ósme
Potomstwo Stefana (1893-1976) syna Stanisława

Walenty (Walentin), ur. 20 czerwca 1925 r. w Moskwie, zginął pod Berlinem 
w marcu 1945 r.

Władysław, ur. 29 maja 1923 r., dr nauk technicznych, profesor w Instytucie 
Przemysłu Spożywczego. Żona — 1960 — Raja Truszkina (ur. 1934 w Moskwie), ich 
córka Irina, ur. 6 października 1956 r. w Moskwie.

9aa. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Edwarda (1905-1998) syna Władysława

Danuta, ur. 29 kwietnia 1937 r. w Białymstoku; mgr historii UW, redaktor wydaw
nictw; m. 1 czerwca 1961 r. Janusz Rosa (ur. 1935), mgr inż. komunikacji; ich dzieci: 
Katarzyna, ur. 14 lipca 1969 r., m. 19 października 1991 r. Marcin Ciszewski, dzieci: 
Maksymilian, ur. 19 marca 1992 r:, Aleksandra Ciszewska, ur. 14 stycznia 1994 r.; 
Justyna, ur. 12 maja 1974 r.

9aa. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Jerzego (1912-1980) syna Władysława

Elżbieta Grażyna, ur. 6 grudnia 1942 r. w Warszawie, dr historii sztuki, UW, 
adiunkt w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, m. 1. 15 kwietnia 1963 r., Maciej 
Małecki (ur. 27 listopada 1940 r.), kompozytor; 2. 1970 r. — Adam Miłobędzki 
h. Ślepowron, ur. 17 lipca 1924 r., prof. dr historyk architektury. Z i m .  Marcin Małec
ki, ur. 6 grudnia 1964 r., pianista; z 2. m. Ewelina Miłobędzka, ur. 31 stycznia 1975 
r., socjolog.

9aa. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Edwarda (1904-1967) syna Aleksandra

Maria, ur. 6 grudnia 1930 r. w Warszawie, m. 26 września 1952 r. Jan Jano- 
wicz; h. Radwan z Giełtuć, pow. szawelski (rozwiedzeni), ich córka Joanna Janowicz 
(ur. 5 stycznia 1954 r.), m. (1980) Leszek Wolski; dzieci Zuzanna (ur. 19 lipca 1985 r.) 
i Krzysztof (ur. 2 października 1991 r.).

9aa. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Aleksandra (1916-1999) syna Aleksandra

Andrzej Jan Aleksander Piotr, ur. 13 stycznia 1941 r. w Warszawie, ochczony 
u św. Aleksandra, rodzice chrzestni: Emilia Gieysztor-Żłobicka-Ristau, Tadeusz Czar
necki; mgr inż. chemii Politechnika Warszawska, zginął 29 września 1989 r. pod 
Raciborzem; ż. 27 listopada 1971 r. Barbara Anna z Zielińskich, ur. 1 stycznia 1947 r. 
w Warszawie, c. Mieczysława i Janiny z Teodorczyków, mgr germanis łyki UW (1971). 
Dzieci: Joanna Katarzyna, Tomasz Adam.

Ewa Małgorzata, ur. w Warszawie 8 kwietnia 1946 r., ochrzczona u św. Aleksandra, 
rodzice chrzestni: Zofia Strzelecka, Antoni Szymanowski; mgr anglistyki UW (1970), 
m. 8 września 1980 r. w Toronto Andrzej Sztucki (ur. 5 lutego 1943 r. w Warszawie, 
syn Tadeusza i Marii).

9aa. Pokolenie dziewiąte
Potomstwo Władysława (1923-) syna Stefana

Irina, ur. 6 listopada 1956 r. w Moskwie.
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10aa. Pokolenie dziesiąte
Potomstwo Andrzeja (1941-1989) syna Aleksandra

Joanna Katarzyna, ur. 21 lipca 1973 r. w Warszawie, ochrzczona w kościele PP 
Wizytek, rodzice chrzestni: Ewa Gieysztor, Andrzej Zieliński, mgr UW (1998), pracuje 
w marketingu.

Tomasz Adam, ur. 24 grudnia 1979 r. w Warszawie, ochrzczony u św. Aleksandra, 
rodzice chrzestni: Anna Zielińska z d. Taras, Andrzej Ochman; w 2000 r. student UW, 
Wydział Administracji i Zarządzania.

II. 5. LINIA II
po Konstantym (zm. ok. 1750) synu Jerzego

Rozrodziła się w XIX i XX w.; zapewne istnieją jej przedstawiciele białoruscy, z któ
rymi brak kontaktu.

4b. Pokolenie czwarte
Potomstwo Konstantego (przed 1700-1750)

Tadeusz, urodził się ok. 1720 r., zmarł ok. 1792 r., pochowany w Kłecku. Z żony 
Krystyny Siemaszkówny h. Łabędź, miał trzech synów i trzy córki; małżeństwo zawarte 
zapewne ok. 1758 r.

Pisał się cześnikiem orszańskim i porucznikiem nowogródzkim. W 1753 r. świadek 
w sprawie pobicia Stanisława Rzeuskiego w cerkwi Korzeniewickiej i porąbania Jana 
Zychowicza w Kłecku. W 1757 r. występuje z żoną Krystyną z Siemaszków i matką 
Konstancją ze Świackich (Świadzkich).

Dziedziczył część ojcowizny w Płaskowiczach; miał też nabytą ich część zwaną 
Hłodowszczyzną od Wiktora Płaskowickiego, który za zł. poi. 500 ustąpił je wraz z niwą 
w Kruhłym 8 czerwca 1768 r.

2 września 1771 r. Marcin Jeleński starosta tastowicki i rotmistrz powiatu mozyr- 
skiego kwituje z wszczętego procederu sądowego Tadeusza Gieysztora, Bartłomieja 
i Bazylego Płaskowickich, Stanisława i Jakuba Czerniawskich, Benedykta Kuncewi
cza, Jakuba i Samuela Płaskowickich.

Opłacił taryfę zsypkową (podymnego) 4 maja 1790 r. z Płaskowicz 1 dym wraz 
z Józefem Korzeniowskim zięciem. 2 kwietnia 1790 r. wraz z żoną Krystyną kwitują 
z odbioru 200 zł. poi. od syna Tomasza i Konstancji z Miłładowskich jego żony za 
wypłacenie posagu córkom. Wdowa Krystyna z Siemaszków Gieysztorowa oświadczyła 
1 maja 1792 r., na rzecz syna Tomasza, że nieboszczyk Tadeusz Gieysztor zarośla koło 
Hołowszczyzny dozwolił „kopać, roztrzebiać i na grunta orne rozrabiać”, jako dożywo
cie wdowy. Starszy syn Jan „po zejściu z tego świata ojca swego wspak gwałtownie 
wywrócił, grunta bratu najechawszy poodbierał, spod dożywocia i władzy mojej sobie 
zagarnął.”

Testament Tadeusza syna Konstantego z 1792 r. zob. Aneks nr 6.
Siostrami Tadeusza były:
Bogumiła
Zuzanna za Aleksandrem Kotłubajem, h. wł.; wzmiankowani w 1750 r.

5b. Pokolenie piąte
Potomstwo Tadeusza (ok. 1720 -  ok. 1792) syna Konstantego

Jan, ur. ok. 1746, występuje w 1792 r. jako cześnik nowogródzki (testament spo
rządził w 1792 r.) w spisie rewizyjnym 1816 r. ma lat 70.

Jako żony znamy:
1. Teodora Brzoskówna h. Nowina; 16 kwietnia 1789 r. Jan i Teodora kwitują 

Konstantego i Krystynę z Siemaszków rodziców i braci Tomasza, Bonifacego i Mikołaja
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z odebrania 200 zł „w proporcji na nas należnych” i części ruchomości z części dóbr 
ojczystych.

2. Już 1790 r. Helena z Bęklewskich h. Nałęcz, córka Jana; 23 kwietnia 1790 r. Jan 
i Helena cześnikowicze orszańscy uzyskują wyrokiem sądu grodzkiego brzeskiego 
należną im kwotę tytułem ruchomości po Brygidzie z Bęklewskich Andronowskiej 
(h. Syrokomla z odm.).

3. Rozalia, znana jako matka Antoniego-Jana, w spisie rewizyjnym 1816 r. ma lat 
70, co na pewno jest pomyłką, skoro miała syna w 1803 r.

Podpis Jana widnieje na sejmiku gromnicznym deputackim nowogródzkim 1789 r.
Dnia 2 maja 1792 r. Jan sporządził testament, rozporządzając w nim sumę 2500 zł 

od Samuela Gieysztora rotmistrza nowogródzkiego „na część moją ze sprzedaży 
Płaskowicz, z głowy dziada Jerzego Gieysztora miecznika trockiego przynależnej, 
500 zł żonie Helenie Gieysztorowej, 1000 zł synowi Stanisławowi i po 500 zł córkom 
Justynie i Elżbiecie”.

Helena z Bęklewskich wraz z synem Stanisławem wystąpiła ok. 1796 r. z powódz
twem przeciw bazylianom byteńskim w sprawie wsi i puszczy Małowidy w powiecie 
Słonimskim; odpowiedni wywód prawny, łącznie z innymi powodami ogłoszono dru
kiem; akta majątkowe zachowały się z lat 1622-180247.

Potomstwo Jana nastręcza trudności z jego przypisaniem do żon Jana: Stanisław 
ur. 12 marca 1787 r., nie może być synem Heleny z Bęklewskich, z którą występuje 
w 1796 r., chyba że przybrała go jako pasierba, do wymienionej sprawy z bazylianami 
byteńskimi. Byłby to raczej syn Teodory Brzoskówny, wzmiankowanej w 16 kwietnia 
1789 r. i zapewne zaraz po tej dacie zmarłej. Z drugiego małżeństwa Jana z Heleną 
Bęklewską, zawartego jeszcze w 1789 r., pochodzi syn Hipolit Apolinary, ochrzczony 
8 czerwca 1790 r. Córki Justyna i Elżbieta, wzmiankowane w 1792 r., pochodziłyby 
z 1. małżeństwa Jana z Teodorą Brzoskówną. Druga żona zmarła przed 1803 r., bo 
11 grudnia 1803 r. rodzi się z 3. żony, Rozalii nieznanego panieńskiego nazwiska 
Antoni Jan. Zwraca uwagę, że gdy rodził się z 2. małżeństwa syn Hipolit Apolinary, 
jego ojciec liczył lat około 42, a gdy z 3. małżeństwa rodził się Antoni Jan, jego ojciec 
miał lat 57.

Tomasz, ochrzczony 7 lutego 1760 r. w cerkwi ceprowskiej; rodzicami chrzestnymi 
byli Ignacy Wołoćko (Wołodźko), szambelan dworu papieskiego i Ludwika Ciwińska 
(Cywińska).

Żył w 1826 r., zmarł przed 1834 r. Żonaty z Konstancją Miłładowską48, ich syn 
Maciej, ur. 1795 r.

Opłacił w 1790 r. taryfę zsypkową (podymnego) z 1 dymu w Płaskowiczach.
Bonifacy, ur. 1771 r., ma udział w Pohibłówce w Płaskowiczach w 1795 r., żona, 

nieznana, ma syna Aleksandra (1826), w spisie rewizyjnym z 1816 r. lat 45.
Mikołaj, wzmiankowany w testamencie ojca 1792 r., żona (zapewne Ludwika z Ko

rzeniewskich), procesuje się z Janową Gieysztorową o Pohibłówkę w 1810 r. Małżeń
stwo Mikołaja z Ludwiką Korzeniewską, zawarte w 1795 r., nie było szczęśliwe. Jak 
wynika z obszernego objaśnienia złożonego przez brata Jana Gieysztora 15 lutego 
1810 r. do Sądu Niższego ziemskiego powiatu słuckiego, Mikołaj, „nie więcej jak 
niedziel osiem tylko po szlubie miał nieco życie spokojne, w dziewiątym zaś tygodniu 
pomieniona małżonka” nie tylko tworzyła w nim „rozterki”, ale porzuciła go, „zabraw
szy wiele rzeczy mężowskich”. Mikołaj Gieysztor, nieszczęśliwy mąż, „utraciwszy 
z klatki tak specjalnego ptaszka” poszukiwał jej bezskutecznie, aż przyszły wezwania 
do rozwodu, dwa razy do Koprula [Kopyla?], a do Nieświeża razy cztery. Nie doczekał

47 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rkps nr 320, k. 388 nn.: Byteń, klasztor bazyliański, w powiecie 
Słonimskim, zapis Mikołaja Tryzny, podskarbiego wielkiego litewskiego, z 1640 r., zakwestionowany przez 
spadkobierców, którzy w 1770 r. uzyskali korzystny dla siebie wyrok. Małowidy, w tymże powiecie (brak 
w Słowniku geograficznym).
48 Zna Miłładowskich herbarz Kaspra Niesieekiego, bez herbu, w pow. orszańskim i mińskim (t. VI, s. 413).
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się pomyślnego końca, „udał się w służbę”, a sprawę zlecił 5 marca 1797 r. Janowi 
Giesztorowi, oddając mu grunt po rodzicach. Grunt ten nigdy nie był w posesji 
Ludwiki, która o niego występuje z tytułu sumy posagowej oraz wykupionej przez 
siebie cząstki Samuela Giesztora „za summ złotych dwieście pięćdziesi złotem holen
derskim obrączkowym”. Sąd po przesłuchaniu świadków 18 lutego 1810 r. oddalił 
pozew Ludwiki49.

Franciszka, mąż Florian Grzebieniowski, wzmianka w testamencie ojca z 1792 r.
Marta, wymieniona w testamencie ojca z 1792 r.

6b. Pokolenie szóste
Potomstwo Jana cześnika nowogródzkiego (ur. ok. 1746 -  ok. 1792), syna
Tadeusza

Stanisław, ochrzczony 12 marca 1767 r. w Ceprze, rodzice chrzestni Adam Wołko- 
wyski i Marianna Rutkowska.

Chorąży gwardii W. Ks. Lit., porucznik 1791 r. (wpis do ksiąg grodzkich brasław- 
skich); 21 listopada 1791 r. Stanisław August oświadcza, że Stanisław Gieysztor 
„chorąży gwardii konnej W. X. Lit., służąc w onej sprawował się chwalebnie i powin
nościom wszystkim które do dobrego oficera należały, pilnie i umiejętnie zadość 
czynił”. Zwalniając go na jego prośbę, nadaje rangę porucznika.

Wspólnie z Heleną z Bęklewskich występuje jako jej syn, recte pasierb, w procesie 
o Małowidy z bazylianami byteńskimi.

W 1803 r. w Małowidach, potem w Dorotynie 9 sierpnia 1823 r. Stefan Korybut 
Daszkiewicz marszałek powiatu bobrujskiego stwierdza, że obowiązki swoje Stanisław 
syn Jana Gieysztora poruczone mu „wypełniał ze wszelką skrupulatnością”, jako 
członek komisji ziemstwa bobrujskiego.

Żonaty z Katarzyną z Jaworskich, ich syn Lodward, ur. 1812 r.
Hipolit Apolinary, ochrzczony 8 czerwca 1790 r. w parafii hrycewickiej. Zapisany 

jako szlachcic powiatu słuckiego 1816 r., zmarł 1828-1834. W spisie rewizyjnym 
1816 r. lat 28. Żona Marianna, syn Józef, jednoroczny w 1816 r.

Antoni Jan, ochrzczony 11 grudnia 1803 r. w parafii hrycewickiej, do chrztu 
trzymali Jan Siemaszko i Anna Kremtowska oraz Antoni Kuncewicz i Józefata Uzłow- 
ska; rodzicami Jan i Rozalia (bez nazwiska panieńskiego); zmarł w 1839 r. Żona, może
2. Paulina z Miłładowskich. Ich syn Witold, ur. 1837.

Bobownia, pow. słucki, zapewne dzierżawa od Jodków.
Może do niego odnosi się zapis: nobilis Antoni Gesztor, ż. Nastasia Siwicka, córka 

Agata, ur. w Zamościce (pow. słucki), ochrzczona tamże 18 lutego 1826 r.
Justyna, wzmiankowana w 1792 r. w testamencie ojca.
Elżbieta, tamże wymieniona.

6b. Pokolenie szóste
Potomstwo Tomasza (ur. 1760 -  przed 1834) syna Tadeusza

Jedyny znany syn Tomasza to Maciej, ochrzczony w cerkwi ceprowickiej 7 paź
dziernika 1795 r.; chrzestnymi byli Stanisław Woyna budowniczy orszański i Maryan- 
na Czyżówna. Używał też podwójnego imienia Maciej Aleksander.

Żonaty z Barbarą Płaskowicką; mieli dwóch synów: Józefa i Tadeusza.

7b.Pokolenie siódme
Potomstwo Macieja (1795 -  przed 1838) syna Tomasza

Józef, ochrzczony 10 marca 1818 r.; żona Petronia. W spisie rewizyjnym 1863 r. 
lat 32. Dzieci (w 1863 r.): Kamilla lat 7, Cezaria lat 4.

49 Wypisy z Archiwum w Mińsku z 1995 r.
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Tadeusz Benedykt, ochrzczony 1 sierpnia 1820 r. w parafii hrycewickiej, rodzice 
chrzestni Andrzej Siemaszko i Aleksandra Płaskowicka (w metryce chrztu tylko Ta
deusz). W spisie rewizyjnym 1841 r. lat 20. Wylegitymowany ze szlachectwa w guberni 
mińskiej w 1838 r. Żona Prakseda, ur. 1825.

W 1865 r. osiadły w Plaskowi czach, także obywatel miasta Słucka; miał lat 56. Jego 
synowie: Antoni lat 10, Adam lat 8, Tomasz lat 4, Ignacy lat 2, córka Izabella lat 13; 
żona Prakseda lat 40.

7b. Pokolenie siódme
Potomstwo Hipolita Apolinarego (1790 -  1828-1834) syna Jana

Aleksander, ochrzczony 12 lipca 1826 r. w cerkwi hrycewickiej, wśród rodziców 
chrzestnych Bonifacy Gieysztor, zmarł przed 1834 r.

Józef, ochrzczony 28 maja 1827 r.; rodzice chrzestni Ignacy Giesztor (z linii I) 
i Rozalia Siemaszko oraz Tomasz Giesztor i Marianna Siemaszko. W spisie rewizyjnym 
1863 r. lat 37.

Marcin Jan, ochrzczony 8 maja 1829 r. w par. hrycewickiej, zapisany też w par. 
kleckiej. W 1865 r. liczył sobie lat 40, jego żona Elżbieta, lat 40. Siedział w Bratkowie 
na własnej ziemi.

Julia, ur. 1819.
Hanna, ur. 1820.
Róża, ur. 1828.
Synowie Hipolita wylegitymowani w guberni mińskiej w 1838 r.

7b. Pokolenie siódme
Potomstwo Stanisława (1767 -  ok. 1828-1834) syna Jana

Edward Felicjan Walenty, ochrzczony 13 października 1812 r. w par. katolickiej 
Hłusk, urodzony we dworze Dorotynie (na wschodnim skraju woj. nowogródzkiego, 
potem w pow. bobrujskim).

Wstąpił na drogę urzędniczą, kolegialny asesor w Mińsku. W powstaniu 1863 r., 
zesłaniec do guberni jenisejskiej. Żona Sabina z Oleszkiewiczów. Dzieci: syn Erazm 
Maksymilian, ur. 1841, córka Maria, ur. 1855 r. Towarzyszyły ojcu (z matką?) na 
Syberię, zapewne od 1865 r. Wymieniony wraz z synem w herbarzu Seweryna Uruskie- 
go (t. IV, s. 147).

7b. Pokolenie siódme
Potomstwo Antoniego Jana (1803-1839) syna Jana

Witold (Maciej Witold), ochrzczony 8/19 grudnia 1837 r. w części katolickiej parafii 
Bobownica jako dziecko z dworu Borowieckiego. Rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj 
Polakow sowietnik kazionnej pałaty mińskiej i Delfina Ceprowska (Cypryańska?)-Cie- 
kawa prezydentowa powiatu słuckiego; Maciej Ceprowski (Cypryański?)— Ciekawy 
prezydent powiatu słuckiego i Paulina Korzonowa; Michał Michelson były kapitan 
Wojsk Polskich i Józefa Miłładowska.

Żona Adelajda, córka Aleksandra; z niej syn Artur (ur. 24 marca 1863 r.) i córka 
Maria (ur. 19 marca 1861 r.). Pracował w jednej z kancelarii w Mińsku. W Powstaniu 
Styczniowym, wzięty 30 kwietnia 1863 r. z bronią w ręku; sąd połowy skazał go na 
zesłanie na Sybir na 12 lat ciężkich robót w kopalniach. W notatniku Jakuba Kazimierza 
Gieysztora: „na wygnaniu w Syberii z Mińska”; także w publikacji J. W i t k o w s k i e 
go, O. J a n i e w i c z a ,  I. L echa ,  Rok 1863 na Mińszczyźnie, Mińsk 1928, s. 31 i 55.

Żona podejmowała starania w Petersburgu o zwolnienie, zapewne bezskutecznie50.

50 Szerzej o jego pobycie na zesłaniu zob. W. Ś 1 i w o w s к a, Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów — 
zesłańców postyczniowych. Wilno-Sybir-Wiatka-Warszawa, Warszawa 2000, s. 189 n. (przyp. Red.).
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8b. Pokolenie ósme
Potomstwo Józefa ( ur. 1818) syna Macieja

Kamilla, lat 7 w 1863 r.
Cezaria, lat 4 w 1863 r.

8b. Pokolenia ósme
Potomstwo Tadeusza Benedykta (ur. 1820) syna Macieja

Antoni, ur. 1855,
Adam, ur. 1857, zm. w 1933 r. w Płaskowlczach jako zdziwaczały starzec nazywa

jący siebie „księciem”:
Tomasz, ur. 1861.
Ignacy, ur. 1863.
Izabella, ur. 1852.
O losach potomstwa Tadeusza poza tym nic nie wiadomo. Jednak Tomasz, Ignacy 

i Izabella zapisali się w pamięci Waleriana Jarmołowicza (zm. 1962), syna Marii 
z Gieysztorów (ur. 1862).

8b. Pokolenie ósme
Potomstwo Edwarda Felicjana Walentego (1812 -  po 1863) syna Stanisława

Erazm Maksymilian, ur. 21 listopada w Mińsku, ochrzczony 24 listopada 1841 r. 
w parafii rzym.-katolickiej kościoła podominikańskiego fary mińskiej. Rodzice 
chrzestni: Hieronim Tomarowicz, radca honorowy i Katarzyna Kopyska; Benedykt 
Raczkiewicz i Leonida Ciechanowiczówna; Onufry Ciechanowicz i Franciszka Adamo- 
wiczowa.

Buchalter w miejskim Prikazie, na kursach geometrii taksatorskiej.
Z racji jego udziału w Powstaniu Styczniowym zachowały się akta procesowe; do 

Powstania wszedł przez Osowieckiego i ks. Rad owi cza, miał pseudonim Sojka. Areszto
wany w lasach pod Mińskiem w 1863 r., z Bolesławem Świętonieckim i Wańkowiczem, 
w partii Stanisława Laskowego „najsilniejszej w Mińszczyźnie i długo trzymającej się 
w lasach bohuszewickich”51.

Zesłany po wyroku w 1864 r. do Krasnojarska, potem do Jenisejska, brak o nim 
wiadomości po 1874 r.52

Maria Józefa, ur. 12 listopada 1855 r. w Moskwie, zm. pod Moskwą w grudniu 
1922 r. Wraz z ojcem i matką, zapewne od 1865 r. na Syberii. Życiorys jej to szczególna 
karta rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Zapisana w Słowniku działaczy tego ruchu53 
i w obszernym opracowaniu biografii (w maszynopisie) Marii z Gieysztorów i Iwana 
Dobrowolskich pióra Eleny W. i Marii W. Cichaczewych.

Uczyła się w gimnazjum w Krasnojarsku, którego nie ukończyła: od początku lat 70. 
słuchaczka kursów żeńskich przy Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu; od 
1874 r. w kole rewolucyjnym P. S. Trockiego, przechowywała zakazaną literaturę. 
Aresztowana 31 marca 1874 r., zwolniona 7 kwietnia, udała się w maju z Trockim do 
powiatu lybińskiego (obw. Jarosławski) nad Wołgą; mieszkając w siole Koprincie 
prowadziła propagandę wśród chłopów. Jesienią 1874 r. aresztowana. Postawio
na 5 maja 1877 r. przed sądem Senatu (w procesie studenckim trzech — „123”), 
29 października odmówiła zeznań. 23 stycznia 1878 r. uniewinniona, w związku ze 
skrajną niebłagonadiożnosiju, oddana pod nadzór policji z ograniczeniem miejsca

51 J. K. G i e y s z t o r ,  Pamiętniki z lat 1857-1865, oprać. S. K o ś c i a ł k o w s k i ,  z przedmową T. Ko r z o na ,  
t. II, Wilno 1913 (2 wyd. 1923), reprint Kraków 1985, s. 260.
52 W. Ś l i  w o w s к a, op. cit., s. 187 podaje, że 19 czerwca 1868 r. gubernator jenisejski powiadomił o śmierci 
Erazma Gieysztora (рггур. Red.).
53 Diejaieli rewoluęjoruiogo dwiżenija w Rossii. Bio-bibliograflczeskij słowar, t. II, Moskwa 1929, s. 250 n., 
s. 320 (z fotografią z 1877 r. w Muzeum Katorga i ssyłka).
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112 Aleksander Gieysztor

pobytu. Zbiegła w 1878 r. za granicę wraz z mężem Iwanem Dobrowolskim, skazanym 
w tymże procesie w 1877 r. na 9 lat katorgi. Zamieszkali w Szwajcarii, od 1882 r. 
w Genewie, uzyskując kartę pobytu z tytułu uchodźców politycznych, gdzie Maria 
Gieysztor (używała tego nazwiska) ukończyła w 1891 r. Uniwersytet w Genewie jako 
dr medycyny. W sierpniu 1894 r. zakazano jej wjazdu do Francji. Prowadziła od 
1892 r. praktykę lekarską w Genewie.

Mąż, Iwan Iwanowicz Dobrowolski, szlachcic, syn urzędnika, ur. w Czerepowce, gub. 
nowogródzka 5 listopada 1849 r. Ciekawe, na emigracji nie praktykował, pisywał pod 
pseudonimem Denisów do prasy emigracyjnej, od 1894 r. współpracownik Burcewa 
w „Swobodnej Rossiji”. Jego brat Piotr Iwanowicz, zmarł w szpitalu twierdzy Pietropa- 
włowskiej w 1876 r., sądzony w tymże procesie „123”.

Maria i Iwan Dobrowolscy po 1905 r. powrócili do Rosji, mieszkali w Petersburgu, 
Moskwie i pod Moskwą. Maria zmarła w grudniu 1922 r., Iwan 19 marca 1933 r. Ich 
syn Władimir (ur. 1878).

Ich córka Lidia Iwanowna Dobrowolska (4 lutego 1882 -  12 listopada 1969) za 
Wiaczysławem Wasiliwiczem Czichaczewem (1887-22 maja 1956) miała dwie córki: 
Elenę Wiaczysławiczównę i Marię Wiaczysławiczównę.

8b. Pokolenie ósme
Potomstwo Witolda (1837 -  po 1865) syna Antoniego Jana

Artur, ur. 24 marca 1863 r.
Maria, ur. 19 lutego 1861 r.
Gdy w ten sposób przedstawiają się wiadomości z II linii Gieysztorów z Plaskowicz, 

trzeba dodać, że kończą się one — z wyjątkiem losów Marii Gieysztor Dobrowolskiej 
— w XIX w. Można przypuścić, że istniało inne potomstwo męskie siódmego i ósmego 
pokolenia. Tu mogą należeć Michał, jego syn Grzegorz (zmarły 1940-1945) i wnuk 
Leonid Gejsztor54, który odniósł sukcesy na zawodach kajakowych (10 000 m — 
kanadyjka — C2) w Poznaniu ok. 1965 r. (ur. 1927 r., ma 1 brata i 3 siostry); złoty 
medal na olimpiadzie w Rzymie (1963), dwa złote medale na Mistrzostwach Europy — 
1961 r., 1965 r., Kopenhaga i Poznań.

54 Kronika Sportu, Wyd. Kronika, wyd. I, Warszawa 1993, s. 909; Mata encyklopedia sportu, Wyd. Sport 
i Turystyka, Warszawa 1985, s. 249.
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TABL. GIEYSZTOROWIE, GAŁĄŹ Z PŁASKOWICZ (woj. nowogródzkiego) 
Wyciąg

KRZYSZTOF 
t  przed 1676

JAN
ok. 1625 -ok . 1676 
x Halszka 
Ptaskowicka 
h. Poraj 
Płaskowicze 
(woj. nowo
gródzkie)

JERZY
ok. 1655-ok . 1729 
miecznik trocki 1697 
x Nastazja-Konstancja 
Bartoszewiczówna 
h. Łada 
Płaskowicze, 
Krukowszczyzna 
(woj. nowogródzkie)

ANTONI 
ok. 1690-1740 
chorąży wojsk WKs. Lit. 
x Helena Konstancja 
Czarkowska h. Abdank 
2°v. Matuszewiczowa 
Płaskowicze

SAMUEL
1725-1795
rotmistrz nowogródzki
x Klara Borodziczówna
h. Brodzie
2°v. Ludwikowa
Dołmatowa
Ptaskn wieże

IGNACY
1790-1853
x 1. Marianna Lipnicka 
x 2. Weronika 
Tomkowiczówna 
h. Kopacz 
Kuchczyce 
(pow. słucki)

z 2. żony 
STANISŁAW JAN 
1838-1911 
x 1. Pelagia 
Odyńcówna h. wl. 
x 2. Ewelina Ilkiewiczówna 
h. Korczak 
Izbiszcze
(pow. borysowski)

z  2. żony 
ALEKSANDER

z 2. żony 
ALEKSANDER ANDRZEJ JOANNA

1876-1948 1916-1999 1941-1989 ur. 1973
x 1. Maria Małyszew 
x 2. Barbara Popielówna 
h. Sulima

prof. historii 
Uniw. Warsz. 
x Irena Czarnecka 
h. Łodzią

chemik
x Barbara Zielińska

— EWA MAŁGORZATA 
ur. 1946 
anglistka 
x Andrzej Sztucki

TOMASZ 
ur. 1979

WŁADYSŁAW JERZY ELŻBIETA
1863-1949 1912-1980 ur. 1942
x Leonia Bokunówna inż. arch. historyk sztuki
h. Paprzyca x Wanda x 1. Madej Małecki
Magdulka Zakrzewska x 2. Adam Miłobędzki
(pow. nieświeski) h. Gryf h. Ślepowron
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Aneksy
W autorskim maszynopisie pracy większość tekstów źródłowych zamieszczonych w aneksach 

(z wyjątkiem nr 1, 2 i 8) została włączona do właściwego tekstu (testamenty). Dla zwartości 
wykładu wydzielono je wszystkie do aneksów, opatrzono numerami, regestami i nagłówka
mi. Za Autorem pracy nie zmodernizowano pisowni tekstów, zachowując pisownię oryginałów 
(przyp. Red.).

nr 1

[M iń s k ] 3 0  lip ca  1804
D e p u ta c ja  W y w o d o w a  S z la ch ty  G u b e rn i M iń sk ie j u zn a je  u ro d zo n y ch  G iey sz to rów  h e rb u  G iey 

sz to r: F ra n ciszk a , R o m a n a  i Ig n a ceg o  sy n ów  Sa m u ela , T a d e u s za  s y n a  K o n s ta n te g o  z  sy n a m i 
Ja n em , T om a s zem  i w n u k iem  M a c ie je m  o ra z  B o n ifa ceg o  i M ik o ła ja  sy n ów  K o n s ta n te g o  za  
„rod ow itą  sz la ch tę  p o ls k ą ” i w n os i ich  do częśc i I  k s ię g i s z la ch ty  g u b e rn i m ińsk ie j.

O d p is  u w ie rzy te ln ion y  z  od p isu

Extrakt z Xiąg Wywodowych Gubernji Mińskiej

Działo się na Sessyi Deputacyi 
Wywodowej Gubernji Mińskiey

Wywód Familij UUrch Giesztorów 
Miejsce 
Herbu

Herbu Gieysztor 
Roku Tysiąc Ośmset Czwartego 

Miesiąca Julij Trzydziestego Dnia.

Przed nami Stanisławem Wańkowiczem Marszałkiem Gubernskim Mińskim kawalerem Orde
ru Świętej Anny Drugiej Klassy — oraz Deputatami z powiatów gubernii mińskiej do odbierania 
i roztrząsania wywodów szlacheckich obranymi — złożony został wywód familij UUrch Gieszto
rów przez urodzonego Franciszka syna Samuela Giesztora, na linij do Wywodu podanej podpi
sany. z którego, gdy się okazało, że ta Familia podług świadectwa Authorów Polskich (Używająca 
herbu Gieysztor): „ma bydź w czerwonym polu strzała rozdarta do końca której części [koniec 
strony na odwrocie karty] i na krzyż powinny być złożone, a przy każdej części końca po jednej 
gwieździe”, na hełmie trzy pióra strusie, od najdawniejszych czasów w zaszczytach urodzenia 
szlacheckiego zostając z prerogatywy temu stanowi przyzwoite piastując do dziś dnia trwa 
z pomiędzy której familij wywodzący się UUrni Gieszlorowie, prosto pochodząc od Pra [ponad 
tekstem wstawione drugie pra] dziada swojego urodzonego Jana Giesztora (na linii przez nas 
Deputacyą konnotowanej), wskazawszy probacją rodu szlacheckiego tym usprawiedliwili po
rządkiem. Że ów Jan Giesztor protoplasta według świadectwa pokładającego się pod rokiem 
tysiąc szesset siedemdziesiątym szóstym [w tekście podkreślono] miesiąca Apryla dwudziestego 
czwartego dnia w zamku Wtwa nowogródzkiego, o skradzenie ze spichrza skrzyni, ze wszelkiemi 
papierami, na majętności dziedziczne Płasko wieże w Wtwie nowogródzkiem, Pałasówkę w Wtwie 
trockim, Suderwę w Wtwie wileńskim leżące, imieniowi Giesztorów służące uczyniony — oraz 
kwitu pod rokiem tysiąc szesset pięćdziesiąt trzeciego [j. w.] septembra siedemnastego dnia 
datowanego z opłaconego podymnego, z maiętności Płaskowicze w Wtwie nowogródzkim sytuo
wanej , był zaszczycony ziemską possesyą, i w ciągu pożycia swojego spłodził syna jednego 
Jerzego — ów Jerzy jak świadczy prawo wieczysto-przedażne, tysiąc siedmset drugiego roku, 
maja dwudziestego drugiego dnia, z listem na przyznanie od JJPP Kazimierza Suszczewicza, 
Aleksandra Rytwińskiego, Stefana Płaskowickiego dane — nabył część folwarku Płaskowicz, po 
Janowej Giesztorowej prawem naturalnym i przyrodzonym spadłej, i ony przez ciąg życia swoje
go possydując, spłodził synów trzech Jana, Antoniego i Konstantego. Świadczy testament tysiąc 
siedmset dwudziestego dziewiątego roku, miesiąca Augusta piętnastego dnia czyniony, przez 
któren urodzony Jerzy Giesztor schodząc z tego świata wszelki majątek leżący i ruchomy na 
wzmienionych synów swoich rozporządza — oraz kwity opłacanych podatków z folwarku Płas
kowicz do Skarbu Rzeczy Pospolitej Polskiej od roku tysiąc siedmset [druga karta] siedemset 
czterdziestego pierwszego i tysiąc siedmset jedynastego Novembra szesnastego Kwit Lustratorów
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Aneksy 115

województwa nowogródzkiego z zaprzysiągłego podatku ubyłego z pod dymu z racyi odumarłych 
kilku osób w folwarku Płaskowiczach. — Następnie, że w pokoleniu czwartem z Antoniego 
Jerzowicza wyrodzilo się synów dwóch Samuel, Wincenty, z Konstantego Jerzowicza syn jeden 
Tadeusz. — Że w pokoleniu piątym Samuel syn Antoniego zrodził synów trzech Franciszka, 
Romana i Ignacego — Thadeusz syn Konstantego synów czterech: Jana, Tomasza, Boniface
go, Mikołaja — dowodem i utwierdzeniem najprzód trzy testamenta — jeden tysiąc siedmset 
pięćdziesiątego roku, Februaryi ósmego dnia, dattowany tegoż roku, marca szesnastego dnia, 
w magdebuiyi Nieświeskiej aktykowany, Konstantego Giesztora — drugi z tysiąc siedmset 
dziewięćdziesiątego drugiego, maja dwudziestego siódmego dnia czyniony — a tysiąc siedmset 
dziewięćdziesiąt trzeciego, marca dwudziestego szóstego dnia w Akta Konfederacyjne powiatu 
słuckiego wniesiony przez Thadeusza Giesztora — Trzeci z tysiąc siedmset dziewięćdziesiątego 
piątego, Junij siódmego sporządzony przez Samuela Giesztora przez które synom swoim folwark 
dziedziczny z przodków w aktualnej possesyi u wymienionych Giesztorów zostający rozporzą
dzając. Po wtóre — metryki chrzestne jako to: tysiąc siedmset sześdziesiątego czwartego 
Decembra dwudziestego czwartego dnia Tomasza, że się rodzi z ojca Thadeusza — tysiąc 
siedmset dziewięćdziesiątego Septembra dwunastego dwuimiennego Macieja Aleksandra, syna 
Tomasza. Na ostatek produkowano kwity od roku tysiąc siedmset ośmiedziesiątych, drugie od 
roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt czwartego z opłacanych podatków przez urodzonych Gie
sztorów do kasy byłej Rzeczy Pospolitej Polskiej. Deputacyja Wywodowa guberni mińskiej to 
wszystko przejrzawszy, i z nauką prawa zastosowawszy kiedy z pokładanych, a górze dattami 
wzmienionych dokumentów, posiadanie dziedzicznych majątków, z przodków i dziś wywodzą
cych się urodzonych Giesztorów znajduje, a z tąd o progeneracyji rodu szlacheckiego w ciągłym 
posiadaniu, possydowaniu folwarku Płaskowicz wprzód w województwie nowogródzkim, a dziś 
w powiecie słuckim [odwrotna strona drugiej karty] słuckim zupełnego nabiera przekonania. 
Zatem na fundamencie złożonych dowodów dostatecznie rodowitość szlachecką imienia urodzo
nych Giesztorów próbujących. My, Marszałek gubernii i deputaci z powiatów gubernii mińskiej 
wybrani, mając się stosownie do przepisów praw w dyplomacie pod rokiem tysiąc siedmset 
osiemdziesiąt piątym najmiłościwszej szlachcie nadanym, wyrażonych. Niemniej też pilnując 
prawideł w Ukazie z rządzącego Senatu za najłaskawszą konfirmacyą Najjaśniejszego Monarchy 
pod dniem piątym maja tysiąc ośmset pierwszego roku wydanym — familia UUrch Giesztorów 
jako to: dziś wywodzących się Samuela Antonowicza z synami Franciszkiem, Romanem i Igna
cym — Thadeusza syna Konstantego z synami Janem, Tomaszem, wnukiem Maciejem, Bonifa
cym i Mikołajem — za rodowitą szlachtę polską uznawamy i onych do Księgi Szlacheckiej 
Guberni Mińskiej części pierwszej wnosimy a uskuteczniając wolą prawa patent na imię wywo
dzącego się urgo Franciszka syna Samuela Giesztora wydać detterminujemy — u tego Dekretu 
Wywód owego. Podpisy następne: Stanisław Wańkowicz marszałek gubernski miński у  kawaler 
— Antoni Bogdaszewski deputat z powiatu mińskiego — Melchior Wołodkowicz deputatt z po
wiatu wileyskiego — Bonawentura Osieciński deputatt z powiatu borysowskiego — Ignacy 
Burhard deputatt z powiatu bobrujskiego, Paweł Wincenty Jeleński deputatt z powiatu mozyr- 
skiego — Julian Nielubowicz deputatt z powiatu pińskiego — Michał Szyrma Szerbiński pułkow
nik wojsk polskich deputatt z powiatu [trzecia karta] rzeczyckiego — Antoni Mierzejewski 
deputatt z powiatu słuckiego. — Który to Extrakt pod pieczęcią urzędową Dworzańską Guberni 
Mińskiej. w roku tysiąc ośmset czwartym miesiąca Oktobra dwudziestego dziewiątego dnia jest 
wydań.

[Pieczęć wyciśnięta na papierze przyklejonym do dokumentu przedstawia w polu tarczę 
z orłem dwugłowym otoczoną 9 tarczami z różnemi herbami. Napis w otoku: „Pieczęć Zgroma
dzenia Szlacheckiego Gubernii Mińskiej”] /-/ Zgodziłem z Księgami Grzegorz Olendzki. Komissii 
Assesor i Sand.

No-24.
Jest w Aktach Dwór Prott
Jerzy Juliusz Kobyliński
Extrakt Dekretu Wywodowego Familij UUrch Giesztorów czytałem

/-/ Jurewicz
[Na odwrocie czwartej karty] Roku 1832 Mca Nbra 4 dnia przed aktami Jego Impera to rskiej 

Mości Sądu Powiatowego Słuckiego osobiście stanąwszy JPan Józef Gudynawski niniejszy 
dekret wywodowy Familij Urodzonych Giesztorów na skutek podanej prośby i za oną nastałej 
rezolucyji do akt podał.

Przyjąłem /-/ Ignacy Niemcewicz Sądu Pttu Słuckiego Regent
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116 Aleksander Gieysztor

Nr 105
/miejsce wyciśniętej pieczęci/

Repertorjum Nr 413

Dnia siedemnastego marca roku tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego ja  niżej podpisany 
Zygmunt Hubner, notariusz w Warszawie, mający kancelarię w gmachu Hipoteki pod nr 493, 
zaświadczam zgodność niniejszego odpisu z oryginałem okazanym mi przez Aleksandra Giey
sztora zamieszkałego w Warszawie na Żoliborzu oficerskim przy ulicy Mickiewicza pod nr 27.

Przy sprawdzaniu niniejszego odpisu z oryginałem w tym ostatnim żadnych skrobań, dopi
sków, poprawek, zakreślonych wyrazów i innych temu podobnych cech szczególnych nie było: 
oprócz dopisanych słów: na stronicy drugiej „Pu”, na stronicy 3 „które”. —  Pobrano gotowizną 
opłat: stemplowej złotych 2. — groszy — 10% dodatku nadzwyczajnego złotych — groszy 20 i na 
rzecz notariusza złotych 6 groszy -, stosownie do art. 11 Ustawy o taksie notarialnej [podpisał] 
Z. Hubner. Notariusz M. G.

nr 2

M iń sk , 18 s ty czn ia  1833
D e p u ta c ja  W y w o d o w a  S z la ch ty  G u b e rn i M iń sk ie j d o łą cza  d o  rezo lu c ji z  3 0  lip ca  1804 r. 

w  sp ra w ie  u zn a n ia  sz la ch e c tw a  u rod zon y ch  G iey sz torów : A n to n ie g o  J a n a  s y n a  Ja n a , Ig n a ce 
g o  s y n a  F ra n ciszk a , S ta n is ła w a  sy n a  Ja n a , E d w a rd a  F e lic ja n a  W a len tego  s y n a  S ta n is ła w a , 
H ip o lita  A p o lin a re g o  s y n a  J a n a  z  sy n a m i A lek sa n d rem , Józe fem , M a rc in e m  J a n e m  o ra z  J ó z e fa  
i T a d eu s za  B en ed eyk ta  syn ów  M a c ie ja  oraz w łą cza  ich do części I  ks ięg i sz la ch ty  g u b e rn i m ińskiej.

Kopie rezolucji z ksiąg Deputacyji Wywodowej Szlacheckiej 
Gubernii Mińskiej

Względem zaś dołączenia do powyżej familii rezolucyi Deputacji w słowach następnych:
Roku 1832 września 23 dnia wedle ukazu Jego Imperatorskiej Mości z Deputacyi Wywodowej 

Szlacheckiej Gubernii Mińskiej słuchali prośby od szlachty mieszkających w pow. słuckim 
w okolicy Płaskowiczach dziedzicznych swych folwarkach, podanej z wyjaśnieniem, iż dekretem 
Mińskiej Wywodowej Deputacyi w roku 1804 julii dnia 30 dnia familia UUr. Giesztorów za 
starożytną szlachtę polską uznaną została.

W  jakowym dekrecie tak proszący jako też brat ich stryjeczny Jan syn Tadeusza Giesztor jest 
zamieszczony, syn zaś onego dwuimienny Antoni Jan, a proszących synowiec z powodu, iż przy 
stanowieniu dekretu czy był na świecie lub nie? im nie było wiadome, pomieszczonym być nie 
mógł. I dlatego składając metrykę jego chrzestną pod datą 1803 roku grudnia 11 nastał ej 
z cerkwi parafialnej hrycewickiej wydanej i o zgodności przez Litewski Greko Unicki Konsystorz 
w roku 1832 września 15 dnia pod No 6. 647 zatwierdzoną, proszą, aby takowego to Antoniego 
Jana syna Jana Giesztora, a proszących synowca do dekretu familii dołączyć, i o takowym 
dołączeniu mającą nastać rezolucyję w kopii urzędu wydać.

Że zaś dla odległości miejsca i niemożności proszących dla odebrania onej być w Mińsku nie 
mogą, do przyjęcia takowej rezolucyi i rozpisania się uprosili WP. Teofila Miładowskiego regenta 
grodzkiego oszmiańskiego, któren w imieniu proszących takową uzyskać i o przyjęciu gdzie 
należy rozpisać się będzie miał prawo.

Z sprawki w dziełach uczynionej, po której, gdy się okazało, że familia UUr. Giesztorów herbu 
Gieysztor używających przez dekret niniejszej Deputacyi roku 1804 julii 30 dnia zakroczony, 
w dostojeństwie szlacheckim z wniesieniem do księgi genealogicznej Gubernii Mińskiej części 
pierwszej uznana została w wywodzie, którym tak proszący Franciszek, Roman i Ignacy synowie 
Samuela, jak również brat ich stryjeczny, a ojciec dołączającego się Jan syn Tadeusza Gieszto- 
rowie pomieszczonymi znajdują się.

Zatem Deputacyja Wywodowa Szlachecka Deputacji Mińskiej, mając się stosownie do przepi
sów prawa w dyplomie pod rokiem 1785 kwietnia 21 dnia Najłaskawiej szlachcie nadanym, 
wyrażonym, mianowicie § 92 punkt 17, postanowiła urodzonego Antoniego, syna Jana, a wnuka 
Tadeusza Geisztora za rodowitego szlachcica uznawszy, onego do powyższego wywodu familii 
Geisztorów dołączyć i urzędową kopią niniejszej rezolucyi dla familijnej wiadomości pod rewers 
wydać. W  tej rezolucja w żurnale podpisy zasiadających.
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Roku 1833 januarii 13 dnia wedle ukazu Jego Imperatorskiej Mości w Deputacyji Wywodowej 
Szlacheckiej Gubernii Mińskiej słuchano prośby szlachcica powiatu słuckiego gubernii Mińskiej 
Franciszka syna Samuela Giesztora, dziedzica folwarku Płaskowicz w tymże powiecie położone
go, z jaśnieniem, że familia UUr. Giesztorów herbu Gieysztor używająca, przez Mińską Wywodo- 
wą Deputacyją w roku 1804 juni 30 dnia w dostojeństwie szlacheckim z wniesieniem do księgi 
genealogicznej gubernii mińskiej części pierwszej uznana została, w jakowym wywodzie i pro
szący pomieszczonym znajduje się.

Lecz gdy po nastaniu takowego wywodu od osób pomienionych dekretem objętych rozrodziło 
się potomstwo, a niektóre osoby z powodu odległości miejsca mieszkań dla niezłożenia w owym 
czasie metryk chrzestnych do wzmienionego dekretu dołączeni nie są, składają przeto dopiero 
na ich pochodzenie dowody jako to:

1. metrykę chrzestną z kościoła parafialnego kleckiego 1831 marca 24 nastałą i przez Rzym
sko-Katolicki Miński Duchowny Konsystorz 1833 r. stycznia 3go za nr 19m zatwierdzoną, na 
Ignacego syna proszącego Franciszka Samuelowi cza.

2. metrykę chrzestną z księgi parafialnej hrycewickiej 1787 marca 12 dnia przez Litewski 
Greko Unicki Duchowny Konsystorz o zgodności z księgą autentyczną poświadczoną na Stani
sława syna Jana Jerzowicza [na marginesie ołówkiem ręką XIX w. “błąd”] niemniej plenipoten- 
cyję od Heleny z Bęklewskich Giesztorowej cześnikowej nowogródzkiej matki temuż Stanisławo
wi Giesztorowi synowi do interesu prawnych z XX. Bazylianami i dalszemi osobami w rzeczy  
dochodzenia aktorstwa części majętności Moda wid w powiecie Słonimskim 1803 roku Fbra 20 
wydaną, i tegoż roku Xbra 11 w Ziems twie prużańskim przyznaną, oraz świadectwo JW. Bobruj- 
skiego powiatowego marszałka 9 augusta 1823 roku datowane, że Stanisław syn Jana Giesztora 
porucznik Wojsk Polskich czasu urzędowania jego był przeznaczonym do różnych komisyi i dane 
mu poruczenia spełniał ze wszelką akuratnością.

3. metrykę chrzestną pod rokiem 1812 8bra 13 dnia z księgi kościoła parafialnego hłuskiego 
przez Miński Rzymsko-Katolicki Duchowny Konsystorz 3 januarii 1833 r. za no 15 wydany na 
trzyimiennego Edwarda Felicyana Walentego syna Stanisława Janowicza i świadectwo bobruj - 
skiego powiatowego marszałka 14 apryla 1828 roku za no 70m. o szlacheckim tegoż Edwarda 
Stanisławowicza pochodzeniu i znajdowaniu się onego w spisach szlacheckich 1815 roku.

4. Metryki chrzestne 1790 junii 8go na dwuimiennego Hipolita Apolinarego, syna Jana 
Tadeuszowicza, oraz 1826 julii 12 dnia na Alexandra. 1827 maja 28 na Józefa, 1829 maja 8 dnia 
na dwuimiennego Marcina Jana. synów pomienionego Hipolita Apolinarego Janowicza, wszyst
kie z ksiąg parafialnych cerkwi hrycewickiej wydane, przez Konsystorz Greko Unicki Duchowny 
Litewski 30 Xbra 1832 roku no 9175 zatwierdzone.

Niemniej też metryki chrzestne w księgach kościoła kleckiego zapisane i przez Miński Rzym
sko-Katolicki Duchowny konsystorz o zgodności z księgami autentycznymi 25 8bra 1832 roku 
za no 9729 poświadczone. 1818 marca 10 dnia na Józefa i 1820 marca 13 dnia na Tadeusza 
Benedykta dwoimiennego synów Macieja Tomaszewicza.

— prosił na mocy takowych dowodów dołączenia wyżej pomienionych osób do dekretu familii 
Giesztorów wyżej datą wspomnianego i wydania kopii nastać mającej rezolucyi wespół z uprzed
nim dekretem.

Na ostatek z odpowiedzi kancelaryi Rządu Gubernskiego Mińskiego pod dniem 17tego januarii 
za no 10 na podaną sprawę nadesłany widać, że Hipolit syn Jana Giesztora pod rokiem 1790 
junii 8 zrodzony w skazkach 1816 roku w rzędzie szlachty okolicznej słuckiego powiatu pod no 
22 m. zapisanym znajduje się.

Po uznaniu więc w aktach Deputacyi niniejszej sprawie, gdy się okazało, że familia uur. 
Giesztorów w roku 1804 junii 30 dnia w tutejszej Wywodowej Deputacyi przez dekret zapadły za 
szlachecką uznana i do księgi genealogicznej gubernii mińskiej części pierwszej zapisana zosta
ła. w wywodzie jakowym są Franciszek syn Samuela oraz Jan syn Tadeusza. Maciej syn Tomasza 
Giesztorowie są pomieszczeni.

Zatem postanowiono: w dworzaństwie urch Stanisława Janowicza z synem Edwardem Feli
cjanem Walentym trzyimiennym, Ignacego syna Franciszka Hipolita Janowicza z synami trzema 
Alexandrem. Józefem. Marcinem Janem dwuimiennym oraz Józefa dwuimiennego Tadeusza 
Benedykta synów Macieja Giesztorów dołączyć i za aktualnych szlachtę polską uznać. Poczem 
kopia winna być wydana. W tej rezolucyi w żurnale podpisy zasiadających.

Roku 1833 miesiąca stycznia 18 dnia że takowa kopia dekretu wywodowego z rezolucyami 
dołączenia familii uur. Giesztorów z ksiąg Deputacyi Wywodowej Szlacheckiej Gubernii Mińskiej 
dla wiadomości familijnej wypisana, że jest zgodna, w tem przy wyciśnięciu urzędowej pieczęci 
wydając kancelaria tejże Deputacji poświadcza. Dan w Mińsku. W takowej rezolucyi podpisy są
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następne: sekretarz Jerzy Kobyliński, protokulista Kazimierz Duchnowski, radca honorowy 
Ignacy Puzinowski kolegialny registrator.

nr 3

Płaskowicze, 15 sierpnia 1729 
Testament Jerzego Gieysztora, syna Jana

W  imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego wTrój cy Świętej Jedynego. Niech się stanie wola Jego 
przenajświętsza na wieki wieków amen.

Ja Jerzy Giesztor ziemianin JKMości województwa nowogrodzkiego czynię wiadomo i zezna- 
wam to ostatnio wolo i dyspozycyją moią komu by o tym wiedzieć należało teraz i na potym 
będącego wieku ludziom, iż ja  Jerzy Giesztor będąc już nawiedzony obłożno chorobo od Boga 
Najwyższego i idąc za wolo Jego Przenajświętszą, czując się sam po sobie, że już bliższy śmierci 
niżeli ku żywotowi, czynie tedy te ostatnio wolo i dyspozycyją wieczno.

Rozporządzam naprzód ubogo fortunkę moją, i milę małżonkę moią i dziatki moje, żeby po 
śmierci mojej nie mieli jakiego uprzykrzenia miedzy sobie.

Najpiersza to miłej małżonce mojej Imć Pani Nastazy Bartoszewiczównie Jerzynej Giesztorowej 
na tej części trzeciej, siedzibie i ruchomości z młodszym synem moim Konstantym Giesztorem 
dożywocia wolna i mocna jako chcieć dysponować, rządzić ze wszelką krescencyją i ruchomością 
i budynkami na tej trzeciej części siedziby. A  syn mój młodszy Konstanty Giesztor powinien miło 
małżonkę moio a matkę swoją według uszanowania synowskiego dochować póki Bóg naznaczy 
życie onej, i teraz miła małżonka moja do życia swego wolna i mocna rządzić i dysponować bez 
żadnej przeszkody, a po długim życiu onej nikomu inszemu, ta trzecia część siedziby i krescen- 
cyji i ruchomości, i budynków [jako] młodszemu synowi memu Panu Konstantemu Giesztorowi 
zostawać ma i nie ma w nich żaden przeszkadzać w dzierżeniu onego.

Starszemu synowi memu Panu Janowi Giesztorowi trzecia część wolna, jakom dał pierszo razo 
zapis moj, tak i teraz wolna i swobodna, żadnym długiem nieobciążona, lecz wolna synowi memu 
Janowi jak chcąc dysponować, dać, darować komu chce, zastawić, o to wolny i swobodny 
i mocny.

Średni syn moj Pan Antoni Giesztor, który jest wydzielony z gruntu i wszelkich ruchomości 
trzeciej części, i już nie ma należeć i przeszkadzać synowi memu starszemu tak i młodszemu. 
Tylko z miłości mojej rodzicielskiej którym miał zastawo od Pana Krukowskiego gront we złotych 
dwuchset, a karte na złotych trzydzieści pięć na zarośl dano, tedy to synowi memu Panu 
Antoniemu Giesztorowi ustępuje i zapisuje. A z tych złotych dwuset, który mam za prawem, tedy 
synowi memu młodszemu Panu Konstantemu złotych sto, który ma i pierwszy zapis ode mnie, 
córce mojej pani Hannie Giesztorównie Mikołajowej Brzoszczynej złotych sto na tymże samym 
gruncie Krukowszczyźnie.

I pokładam syna mego starszego Jana Giesztora za exekutora tego testamentu i tej ostatniej 
woli mojej, żeby według rozporządzenia mego każdy nie przeczył i nie był przeciwny woli mojej. 
Zakładam zaręki złotych pienset na ukrzywdzono stronę. Kto by przeczył jeden drugiemu 
i przeszkodę czynił, na straszny Sąd Boski będę pozywał.

Czeladź mojej, którzy wiernie pościwie służyli, żeby według należytości zapłacone było z tejże 
krescencyji, żeby to na duszy mojej nie zalegało.

Ciało moje grzeszne żeby było pochowane przy cerkwi Płaskowickiej. Za pochowanie leguję 
wołu płowego, połowę za pochowanie, połowę na mszy święte, żeby odprawiono dziewięć mszy 
świętych za dusze moją grzeszno.

Co dla lepszej zgody i pomiarkowanie czynię tą ostatnią wole i dyspozycyją, i proszę panów 
sędziów i każdego sądu, aby ta moja ostatnia wola przy zupełnej mocy zostawała, i na tom ja 
Jerzy Giesztor czynił ten moj testamentowy zapis z podpisem ręki mej Ichmć Panów Pieczętarzów 
ode mnie uproszonych.

Pisań w Płaskowiczach roku tysiąc siedmsetnym dwiedziestom dziewiontym miesiąca augusta 
piętnastego dnia”. [Następuje ślad krzyżykowy chwiejną ręką i podpisy:] Ustnie i oczewisto 
proszony pieczętarz od Imci Pana Jerzego Giesztora do tego testamentu jako pieczętarz podług 
prawa podpisuję się Marcin Kotłubaj oraz jako pieczętarz podpisuje się Jan Borodzicz. [Na 
zakładce wyciętego w papierze okienka brak pieczęci].
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nr 4

S ta ros ie lce , 27 lip ca  1730
T e s ta m e n t J a n a  G ie y s z to ra , s y n a  J e rz e g o

Nie wiedząc czasu i godziny życia mojego na tym świecie, a będąc nawiedzony częstym 
paraxyzmem od Pana Najwyższego, ja  Jan Giesztor czynię wiadomo tę moją dobrowolną testa
mentową dyspozycyją komuby o tem wiedzieć należało teraźniejszego wieku, na potym będącego, 
iż ja  Jan Giesztor mając majętność nazwaną Starosiele w województwie nowogródzkim leżącą 
w okolicy ichmościów panów Morozów, mając od imć pana Bazylego Moroza i jejmć pani Reginy 
Duszewskiej Morozowej tę majętność nazwaną Starosiele rodziców dobrodziejów naszych teściów 
na połowicy tej majętności nazwanej Starosiele, a drugą część dożywocia ekscypuję tę połowicą 
majętności Starosiela. A ta n d em  opisawszy się prawem wieczystem mnie Janowi Giesztorowi 
Mariannie z Morozów Giesztorowej, że i ta część p o s t  ob itu m  rodziców dobrodziejów miała 
przyjść, gdzie z niełaski i postępku imć pana Hieronima Krukowskiego tą pomienioną część 
Starosiela dożywocia przedał za złotych polskich pięćset i zeznaniem onej części w Trybunale W. 
X. L., tedy ja  dołożywszy starania pilnego v ig o re  prawa pospolitego przez onerowanie tę część 
imć pana Hieronima Krukowskiego d e  piano zł. pięćset wypłaciłem i oddałem excep to  exp en s  
dowolnie jadący na praw złotych polskich sto lubo nienależycie i należeć nie miało, bo podług 
prawa danego Rodziców dobrodziejów mnie Janowi Giesztorowi i Maryannie z Morozów Gieszto
rowej dane prawo na wszystką majętność Starosiele, a ta n d em  przez uroszczoną pretensyją 
Stanisława [i] Floryana Korbutów do tejże majętności Starosiele i z condemnatów dekretów 
upadłych godząc, my Giesztorowie małżonkowie złotych sto godząc. A tę wolną i swobodną teraz 
substancyją Starosiele dysponować ze wszelką ruchomością, bydłem, końmi, miłej małżonce 
mojej imć Mayannie z Morozów Giesztorowej tym dobrowolnym, wieczystym, testamentowym 
zapisem daruję, a córkom moim miłym czterom po złotych sto pięćdziesiąt na posagi, to in  
s u m m a  czyni złotych sześćset, na tejże majętności Starosiele, jakże do ojczystych dóbr nazwa
nych Płaskowicz w województwie nowogródzkim leżących, trzecia część za prawem od imć pana 
Jerzego Giesztora i samej jejmci pani Nastazji Bartoszewiczówny Giesztorowej, rodziców dobro
dziejów, gdzie ta część pomienioną nikomu inszemu tylko bratu memu młodszemu imć panu 
Konstantemu Giesztorowi wiecznemi i nieodzownemi czasy tę moją, cześć oddając, wszystkich 
kolegatów swoich. A brat mój Konstanty Giesztor ma i powinien będzie miłej małżonce mej 
wypłacić złotych dwieście, i miła małżonka moja wolna jak chcieć tą summą będzie rządzić 
i dysponować i kosztować. Brata mego wiecznemi czasy pilno upraszam w cerkwi truchanow- 
skiejr podle imć pana Stefana Czernickiego obrzędem chrześcijańskim ciało moje grzeszne 
pochować. Za to pochowanie leguje i zapisuję źrebią karego, za mszy święte, imć księdzu 
prezbiterowi truchanowieckiemu na ex p en s a  pogrzebowego krowa płowa, a in  q u a n tu m  by nie 
było łaski imć księdza truchanowskiego, gdzie chcąc wolno pochować ciało moje grzeszne. A że 
uznawam wielką łaską imć pana Samuela Gintera wojskiego starodubowskiego i imć pana 
Bogusława Jerockiego skarbnika mozyrskiego, upraszam moich dobrodziejów zaopiekować się 
i aktorów małżonki mojej. A to jeszcze s ta n te  vo ta  wielkie obiectii asystencji i pochwałki cierpiąc 
od imć pana Teodora Moroza, o to solennie upraszam moich dobrodziejów z dokładami opieki 
dzieci moich imć pana Konstantego Giesztora brata mojego rodzonego. Do którego to testamentu 
upraszam ichmość panów przyjaciół, aby się z łaski swej nie wymawiali, a ten testament rękoma 
swymi podpisali. Działo się w Starosielu roku 1730 miesiącu Iulii 27 dnia. Jan Giesztor. 
[Pieczętarzami byli wspomniany Samuel Ginter oraz Michał Tudorowski Hawsewicz]1 2.

nr 5

P ta sk ow icze , 8  lu tego  1750  
T e s ta m e n t K o n s ta n te g o  G ie y s z to ra , s y n a  J e rz e g o

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Boga wTrójcy Świętej jedynego ku wiecznej pamięci.
Ja Konstanty Gieysztor ziemianin JKMości województwa nowogródzkiego czynię wiadomo tą 

ostatnią wolą i dyspozycyją moją komu by o tym wiedzieć należało teraz i na potym będącego 
wieku ludziom, iż ja  Konstanty Gieysztor będąc nawiedzony od Boga Najwyższego obłożną

1 Truchany pod Snowem ok. 15 km od Nieświeża; Czerniccy h. Jastrzębiec.
2 Hawsewicze, h. Broniec odmienny.

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 



Aleksander Gieysztor120

chorobą i czując się być już bliższym do śmierci niżeli do życia, poleciwszy duszę moją grzeszną 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Maryi protekcji i przyczynie, tak też Wszystkim 
Świętym, a osobliwie Świętemu Aniołowi Stróżowi memu, Michałowi Archaniołowi, Janowi Chrzci
cielowi, Józefowi, Joachimowi, Dyzmie świętym. Świętej Annie, Barbarze, patronom i patronkom 
moim, aby się przyczyniali do Majestatu Boskiego za duszę moją grzeszną. Ciało moje grzeszne 
jako z ziemi stworzone ziemi oddaję. Proszę i obliguję najmilszej małżonki mojej, aby było 
pochowane przy kościele kleckim farskim. Od miejsca i za pochowanie według przepomożenia 
mego naznaczam złotych cztery, na msze święte do tegoż kościoła złotych dwa, do cerkwi 
ostrowickiej na msze świętą złotych jeden, do Cepiy złoty, do Oryny złoty, do jaczyskiej złoty, 
a złotych dziesięć do szafunku miłej małżonce mej na wszytek expens pogrzebowy i ubogim, 
proszę, aby to było wypłacono i na Sąd Boski obliguję.

Fortunkę moją ubogą nikomu inszemu tylko miłej małżonce mojej pod dożywocie JMci Pani 
Konstancji z Świadckich Konstantowej Gieysztorowej ten folwark ze wszystkimi gruntami, zaro
ślami, sianożęciami, wypustami, wygonami, lasami jako te wszystkie grunta podzielone między 
synowcami i kolligatami memy, i jż  nicht więcej do nich nie należy i należeć nie powinien. Wolna 
tedy i mocna wyżej pomieniona małżonka moja na wszelkich dobrach tych wieczystych i zasta
wnych do życia swego rządzić i dysponować wszystkim gospodarstwem, a po życiu onej wypła
ciwszy legacje według dyspozycyi żony mojej za duszę swą dzieciom moim, to jest synowi memu 
a córkom posag na gruntach zastawnych, wolny ma być wieczysty grunt ze wszelkiemi przyna- 
leżnościami, broń Boże, nieuszanowania od dzieci wolna do życia swego dysponować nie 
przypuszczając [sic] do posesji dzieci. Na Krukowszczyźnie córce mojej starszej JMci Pani 
Zuzannie Giesztorównie Alexandrowej Kotłubajowej złotych dwieście naznaczyliśmy oddać po
sag zastawiwszy komu innemu, a złotych sto i jeden zostaje się dla Bogumiły Giesztorówny, córki 
naszej, a drugie złotych sto na gruncie zastawnym od JMci Pana Jana Płaskowickiego jako 
dokumenta zastawne świadczą. Na te grunta córce starszej JMci Pani Alexandrowej Kotłubajowej 
oddaliśmy owiec dwoje i świnie dwoje, bydła rogatego, miła małżonka moja ma oddać kiedy się 
będą dobrze zasługować. Przed wyliczeniem posagu Panowie Kotłubajowie małżonkowie mają 
dać zrzeczenie na syna mego z wziętego posagu spadkowego i przypadkowej sukcesyi z córką 
moją, a żoną swoją na brata swego JMPana Tadeusza. Ich Mc. Panowie Giesztorowie synowcy 
moi i ichże sukcesorowie nie powinni przystąpić do dokumentów, aż małżonce mojej lub synowi 
niżej położony expens wrócą. Prawo wieczyste było w zastawie u JM Pana Jana Smolicza 
w trzydziestu talarach bitych, dwadzieścia pięć oddali W. sz. [waszmościowie] Płaskowiccy 
podstolowie orszańscy. Ja sam JMPanu Smoliczowi oddałem bitych pięć d ico  pięć fa c i t  przeze 
mnie oddanych pieniędzy bitych trzydzieści (albo raczej pięć bitych oddałem JM. Panu Symonowi 
Demtkowskiemu). Także za tłumaczenie z ruskiego na polskie praw wieczystych JM. Panu 
Tracewskiemu dałem tynfów siedm, za publicznym laudum województwa nowogródzkiego na 
żołnierza piechotnego na wyprawę, jako kwit, złotych dziesięć, nie oddawszy tych pieniędzy nie 
mają zaszczycać się temi dokumentami chiba wygodziwszy syna mego. Jednakże te dokumenta 
przy synie moim zostawać powinny. JKP. Marcinowi Kotłubajowi oddałem proces na JMPana 
Benedykta Suszczewicza o złotych sto za dościem sta złotych odtrąciwszy expens prawny resztę 
synowi memu ma JMPan Kotłubaj wrócić albo w posagu córki naszej starszej Zuzanny potrącić. 
Wszystko jednak pod dożywocie żony mojej najmilszej i jej woli sianożęci wygon IchM. Panowie 
synowcowie moi po połowie używać i wygon po połowie grodzić mają i powinni będą według 
naszego dawniejszego podziału, który IM PP. Synowców na straszny Sąd Boski obliguję i zakli
nam, i sukcesorów IchMościów. Przytem, ażeby iak małżonce mojej tak i synowi żadnej krzywdy 
nie czynili i krzywdzić nie dopuszczali. Sukcesorowie Ich M. w. syna mego Tadeusza i córki 
obowiązuję pod utratą błogosławieństwa Boskiego i naszego rodzicielskiego, aby szanowali 
matkę i zasługiwali na błogosławieństwo macierzyńskie, wolna i mocna jako matka podług 
prawa statutowego przeciwnych i nieposłusznych zrzec się, a fortuną dysponować do życia 
swego. A po długim życiu nikomu innemu tylko synowi, a jeśliby z wyroku Boskiego córka 
młodsza Bogumiła miała umrzeć, tedy na syna spadać ma te złotych dwieście. Klacz, którom dał 
poddanemu W. JMPana Konstantego Płaskowickiego podstolego orszańskiego w Nahornym 
siele, młynarzowi i miał chatę wystawić, którą i zaczął, suplikuję Wgo JM. Dobrodzieja, aby lub 
chatę lub klacz oddać raczył kazać, pamiętając naszej prośby.

Pamiętając na Sąd Boski i świętą sprawiedliwość przed Bogiem miłej małżonce mojej pozostają 
długi po mnie, proszę miłej małżonki, aby były uspokojone i oddane. Jako to Mpani Stefanowej 
Płaskowickiej talarów dwa, Panu Antoniemu Koźmińskiemu złotych dwadzieścia, JMPanu Mi
chałowi Płaskowickiemu złotych dwanaście, dziewce złotych czteiy bez groszy pięciu. Pożyczy
łem synowej mojej P. Milewskiej tynf dwa, proszę, aby były oddane.
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Małżonce mojej czyniąc ją  panią dożywotnią i zapisy dane ode mnie aprobuję i umacniam. 
Jeśliby z wyroku Boskiego syn i córka pomarli, tedy po życiu żony mojej nikomu innemu tylko 
starszej córce naszej dostać wszystka fortuna, a jeśliby jeden syn umarł, tedy na obiedwie spada 
sukcesyja zupełna za dyspozycyją małżonki mej.

A tak będąc gotowym do wypełnienia wyroków Boskich w rozstaniu się duszy mojej z ciałem, 
żegnam Ciebie, najmilsza w życiu żono i dobrodziejko, dziękuję ci za wszelkie uczciwe poszano
wanie i miłość małżeńską upraszając Tego, przed którym stanąć mam, aby ją w życiu wszyst- 
kiemi obdarzał pomyślnościami przepraszając ieźlim w czym i jako w życiu kiedy z ułomności 
naprzykrzył. Żegnam i błogosławię ojcowskim błogosławieństwem dając wprzód Boskie syna 
mego Tadeusza Boskiej Opatrzności oddając, aby się na niego zlewało obficie. Żegnam i błogo
sławię córkę Zuzannę i Alexandra zięcia zostawując Boskie i ojcowskie obfite błogosławieństwo. 
Żegnam i córkę młodszą tak samo błogosławieństwo i Opatrzność Boską zostawując, aby was 
wszystkich w życiu prowidował. Żegnam braci, synowców, siostry, synowice, stryjecznych, 
wszystkich bliskich i dalekich. Czeladź jeneralnie żegnam i przepraszam wszystkich sąsiadów 
dobrodziejów, aby mi dla miłości Boskiej odpuścili jako i ja  odpuszczam.

A tak ostatnią uczyniwszy testamentową dyspozycyją przy wszelkiej recognicji zmysłów i uwa
dze. upraszam za protektorów i dobrodziejów miłej małżonce i dziatkom W. Imć Pana Jana 
Woynę łowczy powiatu mozyrskiego. Wimć Pana Konstantego Płaskowickiego podstolego orszań- 
skiego. JMPana Jana Liwińskiego regenta ziemskiego T. G. [Trybunału Głównego] W. X. Lit. Za 
opiekunów dobrodziejów z JM Panem Konstantym Siemaszką [dopisek na marginesie] aby żonie 
mojej i dziatkom pozostałym nie dopuścili krzywdy czynili i owszem z protekcji nie wypuszczali 
zawsze, a ja  gdy będę u widzeniu błogosławiony Majestat jego błagać będę.

JW Sądu suplikuję. aby ta moja ostatnia wola dyspozycyją testamentowa przy zupełnej mocy 
zostawała, bez żadnego między sobą rozrucha i naprzykrzania, których na straszny Sąd Boski 
obliguję pamiętać.

Pisań w Płaskowiczach roku tysiącsiedmsetnego pięćdziesiątego miesiąca lutego ósmego dnia.
/-/ Konstanty Giesztor

[tą samą ręką co tekst testamentu:]
Ustnie i oczewisto proszony od Imć Pana Konstantego Giesztora nie umiejętnego pisania 

doskonale przy krzyżykach ręką własną położoną do tego dobrowolnego ostatnią woli dyspozy- 
cyjnego testamentu podług prawa jako proszony pieczętarz podpisuję się Jerzy z Bęklewa 
Bęklewski.

P. S. Jeśliby się znalazł kwit cześnika woj. Smoleńskiego Pana Benedykta Suszczewieża na 
te złotych sto, tedy Imc. Kwituję. J. Bęklewski mpp.
Ustnie oczewisto proszony pieczętarz od wyrażonej osoby do tego testamentu podpisuje się Piotr 
Klap por. poi.
Ustno i oczewisto poproszony pieczętarz do tego testamentu podpisuje się Jan Płaskowicki.
[na odwrocie:] Testament JM. Pana Konstantego Giesztora Anno 1750, do 8 Februarii 
[na odwrocie inną ręką:] Tegoż roku marca 16 w Magdeburgi Nieświeskiej aktykowany Tadeu
szowi synowi służący.
[marginesie strony pierwszej dopisek:] Roku 1750 16 Marca Ten testament JMości Pana 
Konstantego Giesztora ostatniej woli uczyniony przez list pisany JWielmożnego Imć Pana Jerzego 
Bęklewskiego ad Acta przyjęty Magdeburgiji Nieświeskiej /-/ Georgius Sapetowski Praetor 
Magdeburiae Nps.

nr 6

Ptaskowicze, 27 maja 1792 
Testament Tadeusza Gieysztora, syna Konstantego

Ja Tadeusz Gieysztor to testamentową dyspozycyją moją czynię wiadomo komu o tym wiedzieć 
będzie należało, iż czując się słabym, ale na umyśle bendąc zdrowym i przytomnym te testamen
tową dyspozycyją rozmyślnie i dobrowolnie.

Naprzód dziękuję Bogu Stwórcy mojemu, że mnie w tej wierze świętej katolickiej rzymskiej 
urodzić się pozwolił, w której jako żyłem tak i umrzeć pragnę mając nadzieje w miłosierdziu Boskim 
w drogiej Krwi Syna Jego za naród ludzki przelanej, że duszę moją miłościwie zbawić raczy jak 
śmiertelności dług wypłacę. Ciało moje na cmentarzu parafialnym Kleckiego kościoła pogrześć 
upraszam naznaczając za pogrzeb złch sześć, na mszę świętą za duszę moją złch sześć. Wielmożne
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122 Aleksander Gieysztor

mu Imć Xiedzu poroboszczowi kleckiemu te pieniądze podług wyżej wymienionego rozrządzenia, 
aby wraz po śmierci mojej były oddane, to testamentową dyspozycyją moją zalecam.

W przeciągu pożycia mojego w stanie małżeńskim z Imć Panią Krystyno z Siemaszków żono 
moją doświadczałem jej dla mnie affektu zawsze szczerego i nieodmienionnego. A  przeto za- 
wdzienczając mojej miłej żonie dożywocie folwark mój ojczysty Płaskowicze z przykupkami 
gruntu nazwiskiem Hłodowszczyzna i Kruhła zwanym w województwie nowogródzkim dawniej, 
teraz w powiecie słuckim sytuowanej.

Synów moich dwóch wydzieliłem, Jana i Tomasza jak gruntem moim ojczystym, tak z rucho
mości wszelkiej, z koni i bydła rogatego i nierogatego. Synów moich młodszych dwuch imieniem 
Bonifacego i Mikołaja Gieysztorów przy władzy samej matki ich, a mojej miłej małżonki zosta- 
wuję. Po ustałym życiu żony mojej synowie starszy Jan i Tomasz nie mają i nie powinni będą 
domagać się budowli ani ruchomości, koni, bydła rogatego ani nierogatego owo zgoła nie czyniąc 
żadnej kłótni ni mitręgi z matko i bracioma swojemi. Jeśli starsze synowie będą matkę swą 
szanować, po ustałym życiu w równy dział grunt przykupny Hłodowszczyzna i Kruhła zwany 
wolen będzie wszystkim czterem. Opieki nad młodszemi mieć nie powinni będą prócz woli mojej 
testamentowej. Kogo ja  naznaczam, pierwszego Wmo JPa Stanisława Wendorffa sędziego gra
nicznego, za opiekuna drugiego W.o JP-a Jakuba Romaszkę, trzeciego W o Jpa Bartłomieja 
Suszczewicza. Córki moje według dyspozycja mojej, które nie są zaspokojone, oznaczam, aby 
zaspokojone Józefowi i Antoninie Korzeniewskim dzieciom moim za prawem zastawnym od nas 
wydanym na części Janowskiej uposydowanych należy złotych czterysta z pełna. Drugiemu 
JP u Flory an owi i Franciszce Grzybowskim dzieciom moim złotych dwieście powinien będzie syn 
mój Bonifacy wypłacić. W panieńskim stanie jeszcze będącej Marcie córce mojej Mikołaj syn mój 
najmłodszy powinien będzie wypłacić złotych dwieście; krowę jedno, owiec dwie, Świnia jedna, 
gęsi dwoje mają spoinie bracia oddać i zaspokoić długi przezemnie zaciągnione, na osobliwym 
rejestrze są wyrażone, powinni będą młodsi synowie wypłacić i zaspokoić zaklinając się Sądem 
Boskim, ażeby tej mojej woli testamentowej nie sprzeciwiali się, to dyspozycyją testamentową 
rozmyślnie uczyniwszy podpisuję sie ręką własno swą z podpisem i świadectwem WWPanów 
pieczętarzów ustnie ode mnie uproszonych. Dat. w Płaskowiczach dnia dwudziestego siódmego 
maja roku tysiąc siedymset dziewięćdziesiąt wtorego.

/-/ Tadeusz Gieysztor
Ustnie i oczewisto proszony pieczętarz do tej dyspozycyji testamentowej od Jmć Pana Tadeusza 
Gieysztora służącej Jpa. Krystynie z Siemaszków Gieysztorowej i potomstwu onej podług prawa 
podpisuję się jako wiadomy woli jego ostatniej świadek /-/ Dominik Bibersztejn Żarno wski mpp.

Ustnie i oczywisto proszony pieczętarz do tej ostatecznej testamentowej dyspozycyi od Imci Pana 
Tadeusza Gieysztora służącej Imć Pani Krystynie z Siemaszków Tadeuszowej Gieysztorowej 
i potomstwu onej, na całą rzecz we szredzinwie doskonale opisanej i wyrażonej podług nakazu 
prawa podpisałem się / / Antoni na Sołdzieniewicach i Wersoce Lewkowicz r. w. podp.

Ustnie i oczewisto proszony pieczętarz do tej dyzpozycyi testamentowej od Jmc. Pana Tadeusza 
Gieysztora do tego testamentu podpisuję się /-/ Alexander Kotłubaj.

[na karcie, wzdłuż marginesu:]
Rm 1793 rrr ca mar. 25 przed aktami konfederacyi # 91 sądowymi w Słucku agittującej się 

stawając obecnie JP. Jan Gieysztor ten testament do akt podał. Przyjąłem Aloizy Czarnowski 
pisarz konfederacyi.

nr 7
Płaskowicze, 16 marca 1838 

Testament Franciszka Gieysztora, syna Samuela

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przez czas niemały chorując a wraz się bydź 
słabszym czując, znam, iż każdy człowiek nie wiedząc dnia ani godziny umierać musi. Przeto Ja 
Franciszek Giesztor będąc jeszcze na umyśle zdrowym i przy wszelkiej zostając przytomności, 
ostatnią woli mojej testamentową czynię dyspozycyją. A  na najprzód co należy do nieśmiertelnej 
duszy jako od Boga mnie wlanej, temuż Twórcy przy zgonie życia mojego w opiekę przenajświęt
szą polecam i oddaję prosząc miłosierdzia Jego, aby nie pamiętał na występki onej a według 
litości swoiej zgładził jej nieprawości. Ciało moje, aby przystojnie z obrządkiem chrześcijańskim 
pogrzebiono było pod Kaplicą Płaskowiczańską. Obok dzieci moich [...] odsunąwszy balasy, 
blisko syna mego Adama, Żona moia kochana i Braci wykopać każą, a blisko onych niech będę
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pochowany; za wyprowadzenie ciała mego oraz przy odprawieniu Mszy Śtej niech mnie pogrzebią, 
a zato Xiężom Klcckim naznaczam rubli srebrnych dziewięć, Zakrystjanowi kleckiemu rubla 
jednego oraz braciom przy tejże Kaplicy będącym, które aby były przy pochowaniu ciała mego 
tymże rubla jednego i wódki garncy dwa naznaczam, co wszystko lub dla jiako wysz wyrażonym 
osobom żona moja kochana opłaci. Exekwie co rok kochana żona powinna sprawiać pamiętając 
na Dusze moją. Folwark moj dziedziczny co bardzo mało jest zadłużony iako za obligami 
WW-nym Andrzejowi i samej Jejmości Chełmowskim wydanemi, a tak za onemi aby summa oraz 
procenta żona moja kochana wypłaciła, reszte na tymże folwarku żadnego długu nie ma. I takowe 
to dziedzictwo ze wszelkim zabudowaniem, z ogrodzeniem, z gruntami nawoźnemi i prostopol- 
nemi, z sianożęciem muroźnemi i błotnemi, z wypustami, z lasami, gaiami, zaroślami, z ogrodem 
fruktowym. z pszczołami, ze wszelkiemi żywiołami jako końmi, bydłem rogatym i nierogatym, 
owcami, świniami, ptastwem rożnem ze wszelkimi sprzętami oraz z majątkiem ruchomym 
i nieruchomym sumowanym za obligami znajdującym się, to wszystko żonie mojej kochanej 
i dzieciom na dożywocie zapisuję prosząc tylko kochanej żony, aby dzieci nasze z procentów 
i tegoż folwarku jako od dawnych czasów prawdziwa Szlachta będące tak aby onym edukacya 
potrzebna była dawana. Następnie i to kochanej żonie mojej jeśliby jej Bóg Najwyższy dał dobrego 
męża wolna i mocna będzie rządzić tymże folwarkiem dopóki dzieci moje lat nie dorosną, lecz. 
czego Boże uchowaj, jeśli dzieci nie będą edukowane i [...] oraz folwark przez złe rządy zacznie 
cierpieć, wtedy WW-nych Opiekunów upraszam nad dziatwą małoletnią i w takim razie żona 
odpada od dożywocia. Summa jaka tylko iest obligami zakreślona, aby do wzrostu dzieci nie była 
naruszona, proszę tylko na opłacenie długu jaki wyżej wymieniony. Jeśliby, czego Boże nie daj, 
na dzieci moje śmierci, wtedy cały mój majątek na braci moich zapisuję A jeśliby bracia moi byli 
bezpotomni i z tego świata będą schodzić, takowa to ziemia od dawnych czasów w imieniu 
naszym będąca i dziedziczna, tak z Ich strony jak i z mojej, aby nie wchodziła w cudze Imię, 
a tylko była poskąpiona sierotom Jana i Macieja synom Giesztorom. Posagu żona moja nie więcej 
wzięła jak złotych tysiąc nr. 1000. pozostało jeszcze cztery tysiące i schedę, która po Ciotce 
spadła z bratem Janem Lipnickim, żadnego rachunku ze mną nie było, chociaż ukochana żona 
moja wydała plenipotencyją, jednak dla słabości zdrowia mojego kończyć nie mogłem a tylko na 
takowe rachunki wziąłem od brata żony mojej Jana Lipnickiego zł. polskich sto. zł. 100 a resztę 
należącej summy i schedę na jej część wypadającą WW-nych Opiekunów o odebranie i oddanie 
pod władanie żonie mojej upraszam. Opiekunów naznaczam 1-go Ignacego Jerzykowicza Sędzie
go Granicznego powiatu nowogr. 2 go Jana Strzałki Sędziego Granicznego powiatu nowogr. 3-go 
Władysława Wendorfa. 4-go Benedykta Bołtucia pisarza ziem. pow. Słonimskiego, których 
proszę i obliguję o pomoc żonie mojej i małoletnim dzieciom; bracia moi rodzeni ile oni juże 
zupełnie do folwarku jako i do żadnej rzeczy nie należą, tak ażeby oni w niczym żonie mojej nie 
zakłócali i onej nie turbo wali, owszem proszę Ich afektem braterskim, jeśliby zapotrzebowała 
wczem jakiej od nich pomocy, ażeby dopomagali. — Grunt ś. p. Macieja Giesztora będący teraz 
w dzierżawie u mnie za prawem zastawnym, aby ony nie pierwej był oddanym Józefowi i Tadeu
szowi, aż wszystkie ex p en s a  zwrócone będą upotrzebnione na wywody. Dla wyhodowanki żona 
moja z żywiołów da po sztuce, jak będzie wychodzić zamąż oraz na jej stan odziesz przyzwoitą, 
jeśli będzie wierną i posłuszną żonie mojej. — A  po takowym rozmyślnym rozporządzeniu 
najprzód ukochanej żonie mojej dziękuję za jej prawdziwą i przychylną ku mnie miłość, upoko
rzonym sercem przepraszam jeślim w czym przez ciąg życia mego z nią przewinił. Błogosławię 
was najmilsze dzieci moje. Niech was Najwyższy przy opiece ukochanej waszej matki, a mojej 
żony hoduje. Dziękuję wam, bracia moi kochani, za braterską ku mnie miłość od Was doznaną 
w tym życiu. Na koniec wszystkich skoligaconych oraz sąsiad i przyjaciół moich, od których za 
życia doświadczałem przyjaźni. Dziękuję wam, czeladź moja, za wszystkie prawdziwe usługi 
i proszę wszystkich ogólnie miejcie pamięć na grzeszną dusze moją, za co ja  niegodny grzesznik 
ustawicznie Majestat Boski błagać będę. Taką ostatnią woli mojej testamentową dyspozycyją 
podpisem ręki mojej własnym i ustnie ode mnie uproszonych WW-ych Pieczętarzów stwierdzam 
i umacniam. Działo się w Płaskowiczach w r. 1838 m-ca Marca 16 Dnia.

/-/ Franciszek Giesztor
Ustnie i oczewisto proszony do tego Testamentu od W-o Franciszka Gieysztora iako z dobrej 

i własnej woli przy zdrowym rozumie nastałego stosownie do warunków wyżej w tem testamencie 
[...] wydanych dla najukochańszej żony W-nej Karoliny z Lipnickich Giesztorowej pozostałej 
z małoletnimi dziećmi. Pieczętarzem do tego Testamentu podpisuję się

/-/ Wincenty Okończyc
Ustnie i oczywisto proszony za pieczentarza od W-ego Pana Franciszka Giesztora do takowego 

Testamentu z warunkami wyrażonemi prawnie podpisuię się
/-/ Adam Borzobohaty
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Ustnie i oczywisto proszony za pieczętarza od W-nego Franciszka Gieysztora do tego Testa
mentu z warunkami w nim brzmienie mającemi prawnie podpisałem się

/-/ Jan Płaskowicki
Testament czyli ostatnia wola ukochanego mego Ojca Franciszka Giesztora
Testament czyli ostatnia wola ukochanego mego dziada Franciszka Gieysztora pisał wnuk

Zygmunt Gieysztor 
1897 roku 7 marca.

[Ostatnie dwa dopiski w wąskich wierszach — w innym kierunku pisane niż tekst testamentu]. 
[Własność do 1940 r. Gustawa Gieysztora z Płaskowicz, cztery strony formatu 35 i 1/2 cmx 23 cm].

nr 8

Warszawa, 4 sierpnia 1940
Życiorys Aleksandra Gieysztora (1876-1948), syna Stanisława

Urodziłem się dnia 8 marca 1876 roku w majątku Izbiszcze powiatu Borysowskiego, ziemi 
Mińskiej.

Po ukończeniu w Mińsku Litewskim szkoły realnej w 1894 r. pracowałem rok jeden w Mińsku 
Litewskim w Wydziale Handlowym Dyrekcji Kolei Libawo-Romeńskiej, a następnie w roku 1895 
wyjechałem do Moskwy i objąłem od 5 lipca 1895 r. posadę urzędnika wydziału rachuby Dyrekcji 
Kolei Moskiewsko-Kazańskiej, a jednocześnie ukończyłem kursy buchał te ryj ne.

Pracowałem w Dyrekcji Kolei Moskiewsko-Kazańskiej bez przerwy 26 lat do 3 czerwca 1921 r. 
awansując stopniowo w różnych szczeblach urzędnika Dyrekcji, ostatnio byłem wice-Dyrekto
rem Wydziału Finansowego, czyli zastępcą Głównego Buchaltera Rachuby tejże kolei.

Z ramienia tejże Dyrekcji byłem kierownikiem i wykładowcą stałych kursów kolei Moskiew
sko-Kazańskiej, zorganizowanych dla fachowego przeszkolenia urzędników Centrali i Oddzia
łów. Opracowałem własny system prowadzenia buchalterii w wydziałach drogowych, warszta
tach i fabrykach kolejowych, przyjęty i stosowany na kolei Moskiewsko-Kazańskiej. Byłem 
dobrze uposażony, mam chlubne świadectwa z mojej pracy od przełożonych i starszych kolegów.

Od roku 1917 brałem udział w pracach Komitetu Polskiego w Moskwie pod prezesurą ś. p. Alek
sandra Lednickiego, a w roku 1921 wyjechałem z rodziną do Polski. Mając zamiar pracować 
w znanej mi dobrze dziedzinie złożyłem podanie do Ministerstwie Kolei. Ponieważ nie zostało ono 
uwzględnione, objąłem posadę urzędnika w prywatnym Banku Małopolskim S. A. w Warszawie 
od dnia 22 czerwca 1921 r.

Pracowałem w różnych wydziałach tego Banku. po dwu latach pracy awansując na Prokurenta 
i Kierownika Wydziałów Kasy depozytów oraz Likwidatury. Po sfuzjowaniu Banku Małopolskiego 
z Bankiem Dyskontowym S. A. zostałem przeniesiony d. 29 września 1930 r. do tego ostatniego, 
gdzie pracowałem również 9 lat.

(podpis odręczny)
Warszawa dnia 4. VIII. 1940
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Drobiazgi heraldyczne z Sieradzkiego

K werenda w księgach sądowych ziemskich i grodzkich województwa sieradzkiego 
z XV w. przyniosła nowe wzmianki, które posłużyć mogą do ustalenia przynależ

ności rodowej szlachty sieradzkiej. W części I zawarto wykaz szlachty używającej 
przydomków herbowych nawiązujących do nazwy herbu lub zawołania. Pominięto 
jedynie rodzinę Zarębów z Kalinowej. Wyjątkowo uwzględniono także wzmianki ze 
źródeł drukowanych, jeśli są wcześniejsze lub późniejsze od występujących w księ
gach. Wykaz szlachty uzupełniono o nieliczne, zachowane w księgach wzmianki doty
czące mieszczan i chłopów, również posługujących się herbowymi przydomkami. 
Część II zawiera odmienną interpretację zapisek heraldycznych z ksiąg sądowych 
sieradzkich, które posłużyły J. S z y m a ń s k i e m u  do ustalenia herbarza średnio
wiecznego rycerstwa polskiego1. Chwiejność nomenklaturowa charakterystyczna dla 
piętnastowiecznej heraldyki powoduje niekiedy mnożenie herbów. Najliczniejsze przy
padki herbów pojawiających się jednorazowo w źródłach pisanych, w dodatku tylko 
z nazwy, bez opisu znaku, pochodzą właśnie z Sieradzkiego. Autor uznał te herby za 
zaginione w drugiej połowie XV w. Nowe światło na te herby rzucić może powiązanie 
heraldyki z genealogią.

W poniższym tekście przyjęto następujące skróty: SZ — księgi sieradzkie ziemskie; 
SG — księgi sieradzkie grodzkie; SGI — księgi sieradzkie grodzkie inskrypcje; SzZ — 
księgi Szadkowskie ziemskie. Wszystkie księgi znajdują się w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie.

I. Przydomki herbowe Sieradzan

By l i na :  Bylina z Zelgoszczy 1473-1489 (SG, ks. 18 s. 111; ks. 26 s. 131). 

Ch o l e wa :  Cholewa z Przybysławic 1419 (SG, ks. 4 s. 25).

C i o ł ek :  Jam Cielątko z Mąkolic 1417 (SZ, ks. 6 k. 9v); Maircin Cielątko z Mąkolic 
1444—1447 (SG, ks. 8 s. 475, ks. 9 s. 99); Jan Cielątko olim z Chorzenie 1459 (SG, 
ks. 12 s. 426).

Do ł ę ga :  Jan Dołęga, sołtys z Luboli 1453-1463 (SG, ks. 10 s. 985; ks. 13 s. 728); 
Jan zwany Dołęga z Karsznic 1477-1484 (SG, ks. 19 s. 447; SzZ, ks. 6 s. 300).

J. S z y m a ń s k i ,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993.
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Dry j a :  Mikołaj Dryja z Woli Tądowskiej, Dzierzbina 1426-1429 (SZ, ks. 9 k. 105; 
SG, ks. 6 k. 13v).

Gąska :  Świętosław Gąska z Cisowej 1400-1401 (Nieznane zapiski heraldyczne 
średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, wyd. S. Laguna, Archiwum Komisji Histo
rycznej, t. VIII, 1898, nr 7 s. 349; SZ 1 k. 185v); Mikołaj Gąska z Równej 1406 
(Ś. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środ
kowej Wielkopolski, t. II, Poznań 1922, s. 77); Grzegorz Gąska z Równej, syn Mikołaja 
(S. Kozierowski, op. cit., s. 77; SZ, ks. 6 k. 37).

Go l i j an :  Jan Golian z Muchlina 1428-1445 (SZ, ks. 8 k. 71; SG, ks. 8 s. 562); 
Mikołaj Golian z Muchlina, zm. przed 1491 (SG, ks. 27 s. 708); Mikołaj Golan z Bro
nowa 1453-1472 (SzZ, ks. 4 s. 1130; SG, ks. 17 s. 430).

Grab i e :  Mikołaj Grabia z Woli 1455 (SG, ks. l i s .  382-383); Jan Grabia z Woli 
Grabinej, kanonik łowicki 1491 (SG, ks. 27 s. 94); Jan Grabia z Woli Grabinej 1527 
(SGI, ks. 7 s. 470).

G r z y ma ł a :  Grzymała z Businy 1408 (SG, ks. 1-2 s. 182); Grzymała z Lipek 1394- 
-1444 (Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 
1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896, s. 179, 184; SzZ, ks. 4 s. 293); Jan Grzymała 
z Lipek, syn Grzymały 1446-1465 (SG, ks. 9 s. 29-30; ks. 14, s. 171); Mikołaj Grzy
mała z Lipek, syn Jana 1460-1486 (SG, ks. 12 s. 681; SzZ, ks. 6 s. 409); Stanisław 
Grzymała z Lipek, syn Jana 1460-1497 (SG, ks. 14 s. 420; SzZ, ks. 7 s. 806); Grzy
mała z Lipek, syn Mikołaja 1493 (SG, ks. 27 s. 680); Bartłomiej Grzymała z Lipek 
i Krępy, syn Mikołaja 1493-1500 (SG, ks. 27 s. 680; SzZ, ks. 7 s. 246); Grzymała 
z Kostrzewie 1407-1418 (SG, ks. 1 s. 105); Jan Grzymała z Kostrzewie 1431-1480 
(SG, ks. 6 k. 112v; ks. 21 s. 157); Mikołaj Grzymała z Kostrzewie, syn Jana 1471 (SG, 
ks. 17 s. 10; ks. 26 s. 155-156); Grzymała ze Stęszyc 1417-1452 (KDWlkp., t. VIII 
nr 807; SG, ks. 10 s. 675).

J a s t r z ę b i e c :  Mikołaj Jastrzębiec 1399 (SZ, ks. 1 k. 118).

KI i z a: Jakub Kliza z Dąbrówki, Kuśni i Sokołowa, cześnik, podstoli sieradzki 
1435-1445 (SZ, ks. 10 k. 148; SG, ks. 8 s. 267).

Kopac z :  Andrzej Kopacz z Poleszyna Starego, zm. przed 1481 (SzZ, ks. 6 s. 203).

Korab :  Mikołaj Korab z Gawłowie 1417-1425 (SZ, ks. 7 k. 8v; ks. 9 k. 39); Mikołaj 
Korab z Gawłowie 1475-1477 (SG, ks. 18 s. 420; ks. 19 s. 643); Mikołaj Korab z Wy- 
giełzowa 1418-1421 (S. Kozierowski, Badania, t. II s. 255; SzZ, ks. 2 s. 8); Jakub 
Korab z Wygiełzowa 1467 (SG, ks. 15 s. 145); Jakub Korab z Orzeżyna 1436 (SZ, ks. 
10 к. 114v); Mikołaj Korab z Suchorzyna 1426 (SZ, ks. 9 k. 74).

Laska :  Mikołaj Laska z Krzepczowa 1417 (SzZ, ks. 1 k. 30); Mikołaj Laska z Wroń
ska, zm. przed 1428 (SG, ks. 5 s. 865); Piotr Laska z Wrońska, syn Mikołaja 
1427-1462 (SG, ks. 5 s. 633, ks. 13 s. 366).

Lis:  Piotr Lis, prezbiter z Warty 1418 (SZ, ks. 7 k. 53v).

Łada:  Paweł Łada z Mikorzyc 1399 (Bibl. Jagieł. Kraków, Spuścizna i papiery po 
Romualdzie Hubem, rkp. 5013 k. 561); Paweł Łada z Kraszyna, Chodaków i Bogu
cic Małych 1430-1450 (SzZ, ks. 3 s. 677; ks. 4 s. 884); Stanisław Łada z Choda
ków, syn Pawła 1470 (SzZ, ks. 5 s. 418a); Piotr Łada z Przymiłowa 1480-1488 (SzZ, 
ks. 6 s. 173; SG, ks. 25 s. 244); Jakub Ładzic z Przymiłowa 1504 (SzZ, ks. 7 s. 562).

Na ł ę c z :  Nałęcz z Mikulic 1406-1411 (SZ, ks. 3 k. 171v; SG, ks. 1 s. 260); Jan 
Nałęcz z Mikulic 1415-1445 (SZ, ks. 5 k. 139; SG, ks. 8 s. 535).
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Od r o wą ż :  Dobiesław Odrowąż z Zagórza 1398-1422 (SZ, ks. 1-2 k. 89; SG, 
ks. 4 s. 540).

P omi an :  Rozdział zwany Pomian z Woli 1411-1417 (Trzydzieści osiem nie druko
wanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diec. we Włocławku z pierwszej poło
wy XV wieku, wyd. S. Librowski, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 56, 1988, 
nr 5; SZ, ks. 6 k. 27v); Przecław Pomian z Woli 1437-1453 (SZ, ks. 10 k. 131; 
SzZ, ks. 4 s. 1103); Jan Pomian z Woli Pomianowej, Rozdziałowej 1447-1480 (SzZ, 
ks. 4 s. 540; SG, ks. 21 s. 168); Małgorzata Pomianka z Piekar 1425 (SZ, ks. 8 k. 25v); 
Stanisław Pomian z Lgoty Wielkiej 1449 (SG, ks. 9 s. 873).

Pora j :  Tomasz Poraj z Podłężyc 1472-1499 (SG, ks. 19 s. 510; ks. 29 s. 371).

P r z o s na :  Przosna ze Słomowa 1374-1414 (S. Kozierowski, Badania, t. II s. 117; 
SZ, ks. 5 k. 40); Przosna ze Słomowa, Trzemszy, Radyczyn 1432-1443 (SG, ks. 6 
k. 399v; SZ, ks. l i k .  101); Andrzej Przosna ze Skarżyna 1392-1426 (S. Kozierowski, 
Badania, t. II s. 108; SZ, ks. 9 k. 108; olim 1428: SG, ks. 5 s. 857); Przosna z Muchlina 
1401-1438 (SZ, ks. 1 k. 187; ks. 10 k. 196); Przosna z Charbic 1414 (SzZ, ks. 2 s. 317; 
zm. przed 1420 — SzZ, ks. 1 k. 160v).

Roga l a :  Marcin Rogala z Nieradzy 1420-1453 (SG, ks. 4 s. 222; ks. 10 s. 1095); 
Marcin Rogala Nieradzki 1471-1483 (SZ, ks. 12 k. 222; SG, ks. 23 s. 158).

Sas:  Marcin Sasin z Sulmierzyc 1427 (SG, ks. 5 s. 745); Jan zwany Sasin z Ku- 
strzyc 1501 (SzZ, ks. 7 s. 277).

S z e l i g a :  Tomasz Szeliga z Janowic 1416-1434 (SG, ks. 3 s. 357; SZ, ks. 8 к. 132)2; 
Mikołaj Szeliszyc z Tyczyna, syn Tomasza 1447 (SG, ks. 9 s. 166); Mikołaj Szeliga ze 
Skalmierza 1460-1467 (SG, ks. 12 s. 621; ks. 15 s. 174).

S z r e n i a w a :  Jan Srzeniawa z Ruśca, Sarnowa 1417-1428 (SG, ks. 3 s. 379; SZ, 
ks. 9 k. 205); Borek Srzeniawa z Ruśca 1441-1447 (SG, ks. 7 s. 75; SZ, ks. l i k .  171); 
Przybysław Srzeniawa z Sarnowa, syn Jana 1450 (SG, ks. 10 s. 6).

Ś w i n k a :  Piotr Świnka z Charłupi, podstoli sieradzki 1381-1405 (AP Toruń, dok. 
perg. 114; SZ, ks. 3 k. 169); Jasiek Świnka 1391 (SZ, ks. 1 k. 30); Świnka z Siewieruszek 
zm. przed 1418 (SZ, ks. 7 k. 80); Piotr Świnka z Wrzącej 1428 (SZ, ks. 3 s. 517-518).

U li na: Mikołaj Ulan z Kozanek 1427 (SG, ks. 5 s. 771); Andrzej Ulan z Kozanek 
1432 (SZ, ks. 8 k. 116v).

Wężyk :  Stanisław Wężyk z Woli 1400-1417 (SZ, ks. 3k. 117v; ks. 8k. 36v); Andrzej 
Wężykowic, Wężyk, syn Stanisława 1418-1456 (SzZ, ks. 2 s. 103; SG, ks. l i s .  562); 
Jan Wężyk ze Stobiecka, syn Stanisława 1419-1444 (SZ, ks. 6 k. 61-61v; SG, 
ks. 8 s. 223); Jan Wężyk z Woli, syn Andrzeja 1458-1493 (SG, ks. 12 s. 248); Piotr 
Wężyk z Grabicy, syn Andrzeja 1459-1494 (SG, ks. 12 s. 347); Stanisław Wężyk 
z Osin, syn Andrzeja 1459-1484 (SG, ks. 12 s. 494; SzZ, ks. 6 s. 269); Piotr Wężyk 
z Osin, syn Stanisława 1485-1504 (SG, ks. 27 s. 873; SzZ, ks. 7 s. 521-522).

W i e r u s z :  Wierusz ze Stolca 1441-1453 (SZ, ks. l i k .  22v, 354v); Mikołaj Wierusz 
ze Stolca, syn Wierusza 1464-1473 (SG, ks. 13 s. 937; ks. 18 s. 59); Jakub Wierusz

2 Według J. Długosza (Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 152) 
Tomasz pochodził z Wrześni i był herbu Poraj. S. K o z i e r o w s k i  (Ród Porąjów-Różyców, Kraków 1930, 
s. 49) nie znalazł jednak dla niego miejsca wśród właścicieli wielkopolskiej Wrześni i sugerował, że pochodził 
on z Wrześni, ale sieradzkiej. W  Sieradzkiem znajdują się Wrzesiny (par. Marzenin), ale Tomasz nigdy się 
z nich nie pisał, lecz konsekwentnie z Janowic (par. Mikołaj ewice). Wieś ta oraz inne znajdujące się w jego 
i jego synów rękach — Wronowice, Męcka Wola, Tyczyn — były królewszczyznami. Tymczasem w 1447 r. 
powołując się na bliższość po Mikołaju z Janowic (syn Tomasza) prawo do wykupu Wronowic uzyskał Poraita 
Krzesław z Kurozwęk kasztelan lubelski (SzZ, ks. 4, s. 555). Byli więc Szeligowie spokrewnieni z Kurozwęe- 
kimi, ale zapewne po kądzieli.
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ze Stolca, Granowa, syn Wierusza 1468-1473 (SZ, ks. 12 k. 144; SG, ks. 17 s. 670); 
Benedykt Wierusz ze Stolca, syn Wierusza 1495 (SZ, ks. 13 k. 276v); Jan Wierusz 
z Pruszkowa 1472-1485 (SG, ks. 17 s. 346; ks. 24 s. 156; olim 1489: SG, ks. 26 
s. 139); Jan Wierusz z Siewieruszek 1463 (SZ, ks. 13 s. 739).

Z a rę ba :  Wacław Zarębie z Lutomierska 1426 (SzZ, ks. 3 s. 53); Piotr Zaręba, 
burgrabia uniejowski 1487 (SG, ks. 24 s. 732).

*

[B ib  e r sz t yn ] :  Jan zwany Momot z Łubnej 1493 (SG, ks. 27 s. 593).

[Bie l ina] :  Jan zwany Konopka z Konopnicy i Trzebicznej 1417 (SG, ks. 3 s. 100); 
Mikołaj Konopka z Trzebicznej 1466 (SG, ks. 14 s. 411); Marcin Konopka z Woli 
Pierowej 1448 (SG, ks. 9 s. 563-564).

[Gryf]:  Świeboda ze Starców 1406 (SG, ks. 1 s. 57); Świeboda z Charłupi Małej 
i Dzierlina 1407-1436 (SG, ks. 1 s. 101; SZ, ks. 10 k. 124); Jan Świeboda z Charłupi 
Małej i Dzierlina, syn Świebody 1435-1457 (SZ, ks. 10 k. 66; SG, ks. l i s .  746); Piotr 
Świebodzic, Świeboda, z Charłupi Małej i Dzierlina, syn Świebody 1440-1465 (SG, ks. 8 
s. 292; SZ, ks. 12 k. 95).

[ J as t r z ęb i e c ] :  Łazęka z Poduli 1394-1419 (SzZ, ks. 1 k. 107); Marcin Łazęka 
z Poduli, bratanek Łazęki 1422 (SG, ks. 4 s. 468); Marcin Łazęka ze Świerzyn 1485 (SG, 
ks. 24 s. 32; ks. 27 s. 266); Jan Kamionka 1404 (SZ, ks. 9 k. 97).

[Nie c zu j  a]: Jakub zwany Cioluch z Rzechty 1454 (SG, ks. 11 s. 216).

[Oksza] :  Jan Kołda z Janiszewic, Pudłówka 1473-1499 (SG, ks. 18 s. 111; SzZ, 
ks. 7 s. 148).

[W i e r z yn k ow a ] :  Stanisław Łagodka z Zygr 1426 (SG, ks. 5 s. 503).
*

Znamy zaledwie jeden przykład potwierdzenia zgodności przydomka z herbem. 
W 1404 r. Jan Kamionka udowodnił swe szlachectwo z herbu Kamiona (Jastrzębiec) 
przy pomocy świadków, stryjów Michała z Drozdowa kasztelana rudzkiego i Stanisła
wa z Jeziorska chorążego mniejszego sieradzkiego3. Nakazuje to ostrożność w korzy
stania z tego typu informacji, bowiem nie wszystkie przydomki mają walor heraldycz
ny. Przydomek Kołda jest zawołaniem herbu Oksza. Tymczasem używający go Woj
ciech Kołda ze Stawu, był synem Jakuba herbu Wieniawa. Określenie Kołda w tym 
przypadku jest więc zwykłym przezwiskiem nawiązującym do cech fizycznych osoby, 
odpowiadającym apelatywowi Kłoda. Podobne wątpliwości budzi przydomek Kucz. 
Kucza to zawołanie herbu Cielątkowa. Znamy dwóch Mikołajów używających przydom
ka Kucz, piszącego się z Kamionacza wójta ze Szczercowa (1425) i dziedzica ze Starców 
(1498). Tymczasem w 1425 r. wójt szczercowski świadczył z herbu Kopacz4. Trudno 
też określić przynależność herbową Dziersława Barana z Wielkiej Wsi znanego 
w 1417-1418, Jana Barana z Kik, wspomnianego jako zmarły w 1456 r., Jakuba 
Barana ze Świerzyn. Zawołanie Baran występuje bowiem w związku z herbami Junosza 
i Barana Rogi5.

Nie można więc bez zastrzeżeń przyjąć przydomków osobowych za jednoznaczne 
z heraldycznymi, zwłaszcza że znamy mieszczan i chłopów tak samo określanych.

3 SZ, ks. 9, k. 97.
4 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 98, 206; SG, ks. 29, s. 153; SZ, ks. 8, k. 12. Rejestrowane zjawisko nie jest 
sieradzką specjalnością. Wskażmy choćby osobę biskupa płockiego Erazma Ciołka, któiy był herbu Sulima, 
czy też kasztelana zbąszyńskiego Marcina Lisa i jego syna, starostę i kasztelana sieradzkiego Wacława Lisa 
z Lutomierska, herbu Zaręba.
5 SG, ks. 3, s. 567; ks. 11, s. 457; ks. 22, s. 286; SZ, ks. 6, k. 26v; J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 76, 146.
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W Sieradzu malarzem był w latach 1428-1430 Marcin Zaręba, zaś wrotnym zamko
wym w 1422 r. był famosus Mikołaj Korab6. Mieszczanami w Warcie byli Radwan 
(1405), Maciej Pirzchała (1454); w Szadku zaś znamy w 1494 r. Mikołaja Pomiana7. 
Jan Korab siedział w Psarach w 1448 r. Zapewne o innego Jana zwanego Korab 
upomniał się w 1485 r. właściciel tychże Psar u arcybiskupa gnieźnieńskiego, który 
osadził zbiegłego chłopa na połowie łanu w Turku8. W Chorzeszowie na 1 łanie siedział 
w latach 1450-1477 kmieć Stanisław Doliwa. Zwróćmy uwagę, że wieś ta stanowiła 
wówczas własność Doliwitów. Nie wydaje się jednak pewne, by przezwisko chłopa 
pochodziło od herbu właścicieli. Kmieć Doliwa występuje w 1419 r. w Kwiatkowicach, 
a wieś ta była własnością Gryfitów, zaś Piotr Doliwa w 1465 r. w Czółczynie, należą
cym do Jastrzębców z Lutomierska9. Poddanym chorążego większego sieradzkiego 
Mikołaja z Kwiatkowic był w 1491 r. laboriosus Stanisław Ciołek z Krzu cza. Z tej wsi 
pochodził też zapewne mieszczanin sieradzki providus Mikołaj Dołęga Krzucz, wspo
mniany w 1460 r.10 Chłopów o przezwisku Gąska spotykamy w Słomkowie (Grzegorz 
1431) i Charłupi Małej (Stanisław 1476)11. W 1491 r. we wsi Żagliny, należącej do 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, mieszkał chłop Paweł zwany Wierusz12. W Brzykowie 
siedział kmieć Pomian w 1448 r. i Mikołaj Pomianowie w latach 1457-146313, w Su- 
chorzynie — Piotr Łada (1487), w Kozankach — Mikołaj Godzięba (1476), w Chwalbo- 
rzycach — Jakub Godzięba (1485)14. Rejestrowana tu liczba powołań nie jest może 
duża, ale też chłopi wyjątkowo tylko trafiali do ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich. 
Nie można wreszcie wykluczyć, że chłopi z heraldycznymi przezwiskami, to zdeklaso
wana szlachta. Ojej dawnym statusie świadczyłby już jedynie przydomek.

II. Moszczenica, Wazanki, Kliza, Wiza, Płonią, Calina

1. W Herbarzu średniowiecznego rycerstwa polskiego J. Szymański umieścił jako 
odrębne dwa herby Moszczenica i Prus [II]-Wilcze Kosy. Podstawą źródłową dla 
ustalenia herbu Moszczenica była zapiska heraldyczna z 1405 r. Marek ze Świerczyń- 
ska (pow. piotrkowski) de suo clenodio Moszczenica powołał Stanisława z Siodłkowic 
i Pietrasza z Będkowa, położonego po drugiej stronie Wolborki w woj. łęczyckim15. 
Z Będkowa wywodzili się Prusowie-Wilcze Kosy. Herb Prus [II], czyli wilcze kosy 
z półtorakrzyżem, widnieje na tablicy erekcyjnej kościoła w Będkowie, wystawionego 
przez synów wymienionego w 1405 r. Pietrasza16. Nie jest to jedyna wzmianka. Na 
clenodium Moszczenica powołali się także świadkowie Jakuba z Lutosławic w procesie 
o naganę w 1412 r.: Marek z Kamocina i Andrzej Koysz z Wodzina. Marek Kamocki 
w 1411 r. wystąpił jako świadek Stefana z Rzeczkowa i wówczas określił swój herb 
jako Wilcza Kosa17. Tak samo Jan Koysz z Wodzina, syn Andrzeja, w 1434 r. świadczył

6 SZ, ks. 9, k. 196; SG, ks. 6, k. 202; ks. 4, s. 503.
7 SG, ks. 1, s. 5; ks. 27, s. 966-967; SZ, ks. 11, k. 388v.
8 SZ, ks. 11, k. 208v; ks. 13, k. 128.
9 SzZ, ks. 1, k. 95v; ks. 4, s. 922; ks. 5, s. 262.
10 SzZ, ks. 6, s. 649; SG, ks. 12, s. 889. Słownik polszczyzny XVI wieku (t. V, Wrocław 1971, s. 298) zna 
przymiotnik dołężny — zdolny do sprostania czemuś; S. B. L i n d e  (Słownik języka polskiego, t. I, Lwów 
1854, s. 477) zna słowo dołęka — siła, moc, gwałt, przemoc i dołężność — mocność, zdolność.
11 SG, ks. 6, k. 196; ks. 19, s. 391.
12 SzZ, ks. 6, s. 646.
13 SG, ks. 9, s. 475; ks. 12, s. 64; ks. 13, s. 394.
14 SG, ks. 19, s. 394; ks. 24, s. 132, 751.
15 J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 191, 240; Nieznane zapiski heraldyczne, s. 351-352. Odrębność herbów 
Moszczenica 1 Prus II przyjmował S. D z i a d u l e w i c z ,  Ze studiów nad heraldyką polską. 1. Herb Moszcze
nica, Mles. Herald., t. II, 1909, s. 138-140.
16 J. S z y m c z a k ,  Epigrafika w służbie genealogii. O początkach Wspinków z Będkowa, „Annales Universi
tatis Mariae Curie-Skłodowska”, Historia, t. XLV, 1990, s. 307; 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 społeczeń
stwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod red. J. H e r t l a ,  Toruń 1982, s. 119-120.
17 Pokłosie heraldyczne, Rocz. Herald., t. VI, 1921-1923, nr 13, s. 25-26; Zapiski herbowe z dawnych ksiąg
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de clenodio Wilczekosy18. Z  Kamocina w latach 1415-1416 jeszcze dwóch innych 
szlachciców świadczyło z klejnotu Wilcze Kosy19. Nie ulega więc wątpliwości, że 
clenodium Moszczenica i Wilcze Kosy używane było przez ten sam krąg osób. Moszcze
nica jest niewątpliwie zawołaniem topograficznym wywodzącym się od wsi parafialnej 
Moszczenica lub raczej od rzeczki tej samej nazwy, w okolicy której rozciągało się 
osadnictwo jednej z genealogicznych grup krewniaczych rozproszonego rodu. Nato
miast nazwa Wilcze Kosy jest określeniem godła, Prus zaś nazwą rodową, nawiązującą 
do etnicznego pochodzenia osadników nad Moszczenicą.

2. De clenodio Wazanki świadczyli w 1404 r. podłowczy sieradzki Mszczuj z Będkowa 
(pow. sieradzki) i Spytek z Deszna20. S. D z i a d u l e w i c z  uznał nazwę Wążanki za 
termin opisujący godło herbu o wężowym kształcie, którego zawołanie brzmiało Mo
szczenica. Wniosek ten oparty został na błędnej identyfkacji osób. Powiązał on 
genealogicznie Mszczuja z Będkowa z Adamem z Będkowa (pow. brzeziński)21. Tym
czasem między nimi nie ma żadnego pokrewieństwa, pisali się też z różnych miejsco
wości. Mszczuj był rodzonym bratem Stanisława z Woli, Grabicy, Grabostowa, Osin 
i Zamościa. Używał on dwóch przydomków: Wężyk i Małdrzyk. Pierwszy z nich ma 
wyraźnie charakter heraldyczny. Od Stanisława wywodzi się sieradzka gałąź rodziny 
Wężyków z Woli Wężykowej, która doszła do największego znaczenia22. Nazwa Wazanki 
(Wężanki, Wążanki) jest więc niewątpliwie innym, wymiennym określeniem Wężyków.

3. W 1399 r. kasztelan spycimierski Dziwisz i cześnik sieradzki Jarosław, obaj 
z Remiszewic, zeznawali w sprawie Jana z Gąsek, iż „byl naszego zawołania Cliza, 
a szczita у snamina wloczniej”23. Kliza występuje jeszcze jako przydomek Jakuba 
z Dąbrówki cześnika, następnie podstolego sieradzkiego, w latach 1436-1447 (zob. 
wykaz). W 1462 r. Piotr Ruszkowski powołał łowczego sieradzkiego Jarosława z Remi
szewic i Piotra Woźnickiego jako patruos de armis Gelytha24. Wspomniany Jarosław 
był w prostej linii wnukiem cześnika. Według językoznawców określenie „wloczniej” 
oznacza liczbę pojedynczą. W takim razie zachodziłaby między Klizą a Jelitą różnica 
znaku. J. W r o n i s z e w s k i  przytacza przykłady istnienia kilku godeł w jednym 
rodzie, proces ich unifikacji dla rodów możnowładczych zakończył się w pierwszej 
połowie XIV w., zaś dla drobnorycerskich — w końcu XIV w.25 O tożsamości Klizów 
i Jelitczyków świadczą wspólne antroponimia, takie jak Dziwisz, Tomisław, Tomasz. 
Zachodzi tu zapewne przypadek konkurencyjności znaków i przydomków różnych 
grup rodzinnych. Przydomek Kliza pojawił się tylko w rodzinie z Remiszewic i Dąbrów
ki (właściciel tej ostatniej wsi zmarł bezdzietnie), gdy blisko z nimi spokrewnieni 
dziedzice Mierzyna, Majkowic nie przyswoili sobie tego cognomenu ani znaku. Zwycię
żyła nazwa Jelita, choć rodzina Romiszowskich zachowała status urzędniczy do końca 
XV w., nie był to jednak status możnowładczy pozwalający narzucić swą nomenklaturę 
współrodowcom. Jeśli zawołanie Kliza urobione zostało od imienia Cliges, jednego 
z rycerzy Okrągłego Stołu — jak przyjmuje J . W i e s i o ł o w s k i  — to zaniechanie jego 
używania dowodzi zwycięstwa rodzimego bohatera, Floriana Szarego spod Płowieć, 
nad bohaterem z obcego, francuskiego romansu26.

ziemskich przechowywanych w Archiwum Radomskiem i Warszawskiem, wyd. K. P o t k a ń s k i ,  „Archiwum 
Komisji Historycznej”, t. III, 1886, nr 29.
18 Zapiski herbowe, nr 77.
19 Ibidem, nr 39; Nieznane zapiski heraldyczne, s. 356.
20 Pokłosie heraldyczne, nr 3; J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 185.
21 S. D z i a d u l e w i c z ,  Drobiazgi heraldyczne. 5. Herb Wążanki Rocz. Herald., t. VI, s. 135-136.
22 A. S z y m c z a k o w a ,  Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi Łódź 1998, s. 308-309.
23 Zapiski herbowe, nr 5.
24 SG, ks. 13, s. 236.
25 J. W r o n i s z e w s k i ,  op. cit., s. 129.
26 Termin Kliza występuje w XV w. jako wcale popularne przezwisko we wszystkich stanach (Słownik 
staropolskich nazw osobowych, t. III, Wrocław 1971-1973, s. 18). W XVI w. występuje czasownik kliszać — 
kuleć, utykać, chromać (Słownik polszczyzny XVI wieku, t. X, Wrocław 1976, s. 367). W 1416 r. z Łęczyc
kiego świadczył Paweł Kliza herbu Nałęcz —  W. S e m k o w i c z ,  Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w.,
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4. Istnienie herbu Wiza ustalono na podstawie jedynej wzmianki z 1398 r. Wywodził 
się z niego Jan z Daniszewic przy pomocy świadków: Bartłomieja z Rdułtowic i Jaśka 
z Lutosławic27. Wspomniany Bartłomiej został następnie dwukrotnie w 1405 i 1410 r. 
poświadczony jako Ostoja28. Nazwa Wiza byłaby więc lokalną nomenklaturą herbu 
Ostoja29.

5. Nie można uznać zapiski z 29 listopada 1412 r. za pierwszą wzmiankę o herbie 
Płonią30. S. L a g u n a  błędnie odczytał tekst zapiski, dotyczącej nagany Piotra z Gro
madzie. Piotr przedstawił, zgodnie z zasadą, sześciu świadków z trzech herbów: Sam
son, Dołęga i Skrzydło. W pierwszej parze stanęli: Stephanus de Rzeszotarzewo de 
Polonia de cley. Nicolaus Vatha de Nodzino de cleynodio Samson31. Pisarz sądowy 
zamierzając dokładnie zidentyfikować świadka określił ściśle położenie wsi, z której 
ten się pisał. Stefan pochodził z Rostarzewa w województwie poznańskim. Precyzja ta 
była uzasadniona, bowiem w Sieradzkiem leży wieś Restarzew, w XV w. zapisywana 
identycznie jak Rostarzewo w Wielkopolsce.

6. S. Laguna na podstawie błędnego odczytu zapiski heraldycznej wprowadził do 
heraldyki polskiej herb Calina. Tymczasem wymieniony w zapisce heraldycznej Jasiek 
z Chojen świadczył w 1403 r. w rzeczywistości z herbu Sulima32.

Rocz. Herald., t. III [1911-1912], 1913, s. 9. J. W i e s l o ł o wsk l ,  Romans rycerski w kulturze społeczeństwa 
późnośredniowiecznej Polski, [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, pod red. T. M i c h a 
ł o w s k i e j ,  Warszawa 1993, s. 146.
27 Zapiski herbowe, nr 3; J. S z y m a ń s k i ,  op. cit., s. 294.
28 Zapiski herbowe, nr 24; Nieznane zapiski heraldyczne, nr 31.
29 W  Sieradzkiem nie ma żadnej nazwy topograficznej nawiązującej do terminu Wiza. A. P o s p i s ż y ł o w a  
(Dawne hydronimy z terenu Warmii związane etymologicznie ze znaczeniem „woda”, „ruch wody”, „Onoma- 
stica”, t. XXXIII, 1989, s. 95-96) wspomina jezioro Wizere odnotowane w 1359 r., którego nazwę wiąże 
z indoeuropejskim ves — mokry, wilgotny.
30 J. S z y m a ń s k i ,  op. clt., s. 221.
31 SZ, ks. 4, k. 122v.
32 Nieznane zapiski heraldyczne, nr 19; J. S zy  m c z a k, Erekcja kościoła w podłódzkich Chojnach w 1492 r., 
„Rocznik Łódzki”, t. XLIII, 1996, s. 20.
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Spis szlachty województwa łęczyckiego w XVIII wieku

U początków przedstawianego poniżej spisu znajdują się poszukiwania punktu 
odniesienia dla tej grupy szlachty, która w XVIII w. szczyciła się tytularnymi 

(w większości) urzędami ziemskimi. Istnieje dawna tradycja sporządzania takich ze
stawień na podstawie spisu elektorów królów polskich. Źródła te, odnoszące się do 
elekcji Augusta II w 1697 r., Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. oraz Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 1764 r. zostały wykorzystane przy redagowaniu tego wy
kazu1. Wydawały się jednak niedostateczne. System polityczny pierwszej Rzeczypos
politej był formą demokracji uczestnictwa, a sama elekcja miała formułę viritim, 
jednak z różnych powodów tylko niewielka część szlachty zjeżdżała na pole elekcyjne. 
W trzech omawianych tu przypadkach z województwem łęczyckim akty elekcji podpi
sało odpowiednio w 1697 r. 369 osób reprezentujących 213 rodzin, w 1733 r. — 123 
osoby (83 rodziny), w 1764 r. — 134 osoby wywodzące się z 69 rodzin. Ta z pewnością 
niepełna reprezentacja ziemian łęczyckich skłaniała do poszerzenia poszukiwań o in
ne źródła, które winny były być ze swej natuiy spisami szlachty, powstałymi w prze
szłości. Spisami takimi były akty sporządzane w czasie popisów wojewódzkich lub 
w czasie pospolitego ruszenia, akty konfederacji lokalnych wraz z akcesami do nich, 
akty sejmików, które z różnych powodów wymagały potwierdzenia swego stanowiska 
podpisem. Kolejnym warunkiem było znalezienie aktów rozproszonych w czasie, tak 
aby odnosiły się do trzech — czterech pokoleń szlacheckich czynnych w XVIII w. Akty, 
o których mowa wymagały dla uczestnictwa w nich osiągnięcia lat sprawnych. Zatem 
mogły nie zostać w nich odnotowane rodziny, które wówczas nie miały swych pełno
letnich reprezentantów2.

Kwerenda przeprowadzona w księgach grodzkich łęczyckich pozwoliła na znalezie
nie kilku takich interesujących aktów. Są to:

— rejestr pospolitego ruszenia spisany po Wilkowicami 31 lipca 1702 r.3, sporządzo
ny pismem jednej ręki, zawierający nazwiska 117 osób pochodzących z 76 rodzin;

— manifest szlachty łęczyckiej zgromadzonej na sejmiku 14 lipca 1733 r.4, pod 
którym podpisało się 91 osób z 69 rodzin (autografy);

1 O .P i e t r u s k i ,  Elektorów poczet, którzy niegdyś glosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III 
roku 1674, Augusta ll roku 1697, Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845; J. D u n i n - B  o rk o  wski ,  
M. D u n i n - W ą s o w i e z ,  Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskie
go i stronników Augusta III, Rocz. Herald., t. 1, 1908/1909, Lwów 1910; Suffragia województw i ziem 
koronnych i W. X. Lit. Zgodnie na najjaśniejszego Stanisława Augusta [...] dane [6 września 1764], [w:] 
Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 116-117.
2 Jest to np. przypadek Zawiszów, którzy pojawili się w Łęezyekiem w połowie lat dwudziestych XVIII w. 
nabywając dobra sobockie. W  okresie bezkrólewia po śmierci Augusta II ojciec rodu — Michał tytułujący 
się stolnikiem mielnickim nie żył, dwaj jego synowie zaś Antoni 1 Wincenty, późniejsi łowczowie łęczyccy, 
byli nieletni. Rodzina pojawia się dopiero w aktach publicznych z okresu stanisławowskiego.
3 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej jako AGAD), Księgi Grodzkie Łęczyckie — Relacje 179, k. 555-557v 
(dalej jako ŁGRel.)
4 AGAD, Księgi Grodzkie Łęczyckie — Obiaty (dalej jako ŁGObl.) 10, k. 326-327v.

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 



134 Hanka Żerek-Kleszcz

— podpisy pod rotą przysięgi zaleconej przez konfederację generalną warszawską, 
które zostały złożone 14 lipca 1733 r.5 Tekst pisany pismem jednej ręki zawiera 
nazwiska 216 osób pochodzących ze 155 rodzin;

— popis szlachty woj. łęczyckiego 6 sierpnia 1733 r.6 zawierający nazwiska 470 osób 
z 256 rodzin. Jest to czystopis pisany pismem jednej ręki;

— spis szlachty, która stawiła się pod chorągiew podniesioną przez Franciszka 
Skarbka, kasztelana łęczyckiego, 6 sierpnia 1733 r.7 zawierający nazwiska 205 osób 
ze 135 rodzin, sporządzony pismem jednej ręki;

— spis szlachty spod chorągwi Jana Kwiatkowskiego, kasztelana inowłodzkiego, 
sporządzony 6 sierpnia 1733 r., według nagłówka aktu obejmujący szlachtę z powia
tów inowłodzkiego i orłowskiego8. Pisany tą samą ręką co spis chorągwi F. Skarbka 
zawiera nazwiska 74 osób pochodzących z 61 rodzin;

— akt konfederacji woj. łęczyckiego zawiązanej 14 grudnia 1733 r. przy dostojeń
stwie Augusta III9, zawierający podpisy (autografy) 129 osób pochodzących z 66 
rodzin;

— akt konfederacji (radomskiej) zawiązanej 26 maja 1767 r. wraz z późniejszymi 
akcesami10, który podpisało 418 osób (autografy) z 236 rodzin;

— manifest z 16 lipca 1788 r. powstały w związku z rozdwojeniem sejmiku deputac- 
kiego popierający Ignacego Stokowskiego wojskiego orłowskiego, skierowany przeciw 
Chobrzyńskim11. Manifest ten podpisało 245 osób (autografy) ze 143 rodzin;

— manifest pod tą samą datą skierowany przeciw Stokowskim, podpisany przez 293 
osoby (autografy) ze 154 rodzin, popierające Michała Chobrzyńskiego12.

Spis uzupełniony został przez informacje zaczerpnięte z dwu taryf podymnego 
z 1775 i 1790 r.13 Źródła te okazały się zawierać najbogatszy zestaw nazwisk rodzin 
szlacheckich mających na różnym prawie dobra ziemskie w woj. łęczyckim. W ich 
przypadku nie istniały też ograniczenia związane z wiekiem. W pierwszym z nich 
odnotowano 330 nazwisk, w drugim 298 — w przypadku tych tekstów trudno mówić 
o liczbie osób, gdyż pewna część dóbr miała, na ogół nieujawnionych z imienia, 
zbiorowych właścicieli. Dotyczy to m.in. dóbr, które z powodu małoletniości części 
sukcesorów nie zostały podzielone.

Wykorzystane tu źródła mają, rzecz jasna, swoje słabe strony. Należy do nich wielce 
prawdopodobny zwyczaj dwukrotnego składania podpisów przez jedną osobę, co 
zwiększa ich liczbę. Omyłki związane z dwukrotnym zapisaniem kogoś mogły się też 
zdarzyć przy sporządzaniu czystopisów aktów, co czyniono w celu wniesienia ich do 
ksiąg grodzkich. Przy przepisywaniu popełniano też błędy wynikające z mylnego 
odczytania niektórych nazwisk. W tekstach zachowanych w oryginalnej postaci poja
wiają się trudności związane z odczytaniem nazwisk złożonych przez ludzi niebiegłych 
w piśmie, czy starców o chybotliwym piórze. Nie wiadomo czy osoby, o których skru
pulatnie informowano, że podpisały się „ręką trzymaną”, były rzeczywiście przy akcie 
obecne, a daleko posunięta podejrzliwość nakazywałaby w ogóle wątpić w ich istnie
nie. Trudno jest też odczytać nazwiska nadpisywane, kreślone, poprawiane etc. 
Autorzy manifestów złożonych w związku z wyborami deputata na Trybunał Koronny 
w 1788 r., nawzajem sobie zarzucali (co prawda w odniesieniu do samej procedury

5 Ibidem, k. 25-26v, 29-30v.
6 Ibidem, k. 31-36.
7 Ibidem, k. 12-14.
8 Ibidem, k. 27-28.
9 Ibidem, k. 43-47.
10 AGAD, ŁGRel. 242a, k. 268-274, 312v-313, 342; ŁGRel. 242B, k. 43, 44, 69.
11 AGAD, ŁGRel. 263, k. 214-216.
12 AGAD, ŁGObl. 126, k. 39-44v. O sejmiku tym zob. M. W i s i ń s k a ,  Sejmik deputacki 1788 roku 
w Łęczycy, „Rocznik Łódzki”, t. XXIX, 1980, s. 57 n.
13 AGAD, Księgi Grodzkie Łęczyckie, Varia 7, Taryfa podymnego i czopowego 1775; Varia 11, Taryfy podatku 
podymnego z dóbr dziedzicznych, duchownych i królewskich województwa łęczyckiego 1790.
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wyboru) udział studentów, nieposesjonatów, czeladzi i trudno wykluczyć, że osoby te 
złożyły podpisy pod obu manifestami.

Spis zawiera 801 nazwisk, których posiadaczy można wiązać z lokalną społeczno
ścią szlachecką w woj. łęczyckim w XVIII w. Poważna ich część — 324, co stanowi ok. 
40% zbiorowości, pojawia się w nim tylko raz. Można wskazać cztery powody tego 
stanu rzeczy, z których każdy odnosi się do pewnych aspektów funkcjonowania tej 
społeczności. Po pierwsze znalazły się tu nazwiska osób, żyjących na pograniczu 
Łęczyckiego z Kujawami i Mazowszem Rawskim, które z obszarem tym wiązały posia
dane dobra ziemskie, co jednak nie pociągało za sobą pełnego uczestnictwa w życiu 
publicznym (F. Kretkowski, C. Nakwaski). Po drugie są w spisie ostatni (bądź jedyni) 
męscy przedstawiciele rodu na tym obszarze (np. M. Poniatowski, późniejszy kasztelan 
łęczycki czy J. Rojek, późniejszy łowczy inowłocławski). Są też wielcy tamtego świata 
incydentalnie związani posiadaniem dóbr ziemskich jak Karol Radziwłł (posiadał wieś 
Bedoń), Stanisław Lubomirski marszałek w. koronny (tenuta lubocheńska) czy Szczęs
ny Potocki (dobra leżnickie). Na końcu zaś trzeba wspomnieć o słabo znanej szlachcie 
żyjącej z administrowania majątkami ziemskimi (K. Łebowski)14 czy ubogiej szlachcie 
żyjącej z prowizji od małych sum, mieszkającej w miastach, a nawet chłopskich 
chałupach15. Problemy tej szlachty, posiadającej wszak prawa publiczne, wymagałyby 
systematycznych badań.

Spis zawiera nazwiska ułożone alfabetycznie, w nawiasach zostały podane ich formy 
oboczne. Osoby odnotowane w źródłach, jeśli rodzina była licznie reprezentowana, po
dzielono na trzy grupy pokoleniowe i w ich obrębie wymieniano alfabetycznie według 
imion (grupy te oddziela średnik). Po imieniu podawana jest informacja o źródle, 
w którym osoba ta występowała. Za symbol źródła przyjęto rok jego powstania, akty 
wytworzone w tym samym roku zostały dodatkowo opatrzone małą literą. I tak 
1733a oznacza manifest z 14 lipca, 1733b — rotę przysięgi, 1733c — popis wojewódz
ki, 1733d — spis chorągwi F. Skarbka, 1733e — spis chorągwi J. Kwiatkowskiego, 
1733f — elektorów Stanisława Leszczyńskiego, 1733g — akt konfederacji, 1788a — 
manifest Stokowskich przeciw Chobrzyńskim, 1788b — manifest Chobrzyńskich 
przeciw Stokowskim. Osoba o nieznanym imieniu występuje jako N. Tabele podatkowe 
często wymieniały ogólnie posiadaczy zapisując ich nazwiska w liczbie mnogiej, do 
nich odnosi się symbol NN. Urzędy zostały podane zgodnie z zapisem źródłowym. 
Nieliczne wzmianki o herbach pochodzą ze źródeł.

W spisie użyto następujących skrótów:
bp — biskup, braci. — bracławski, brz. — brzeziński, brz. kuj. — brzesko-kujawski, burg. — 
burgrabia, bydg. — bydgoski, chor. — chorąży, cześ. — cześnik, dobrz. — dobrzyński, gost. — 
gostyniński, gr. — grodzki, inowr. — inowrocławski, kan. — kanonik, kapt. — kapturowy, klan
— kasztelan, klanie — kasztelanie, kom. — komornik, kon. — konarski, kor. — koronny, kow.
— kowalski, krusz. — kruszwicki, łow. — łowczy, łęcz. — łęczycki, luk. — łukowski, marsz. — 
marszałek, miecz. — miecznik, nadw. — nadworny, orł. — orłowski, ostrz. — ostrzeszowski. 
piotr. — piotrkowski, pis. — pisarz, podcz. — podczaszy, podkom. — podkomorzy, podsęd. — 
podsędek, podsk. — podskarbi, podst. — podstoli, podwoj. — podwojewodzi, por. — porucznik, 
pozn. — poznański, radź. — radziejowski, raw. — rawski, reg. — regent, sand. — sandomierski, 
sęd. — sędzia, sier. — sieradzki, skarb. — skarbnik, soch. — sochaczewski, star. — starosta, 
stoi. — stolnik, szad. — Szadkowski, w. — wielki, wda — wojewoda, wiel. — wieluński, woj. — 
wojski, wysz. — wyszogrodzki, ziem. — ziemski.

14 H. Ż e r e k - K l e s z c z ,  Brzeziny w XVII i XVIII wieku, [w;] Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, red. 
K. B a d z i a k ,  Łódź-Brzeziny 1997, s. 125-126.
15 W sporządzonej w 1707 r. wizji dóbr Strzegocln odnotowano dwie chałupy szlacheckie. O jednej z nich 
była bliższa Informacja „[...] chałupa szlachecka pana Domańskiego z chlewklem [...]” . Zob. AGAD, ŁGRel. 
182, k. 532v. Inwentarz wsi Wola Owsiana z 1752 r. zawiera informacje o panach Raczkowskim, Gumień- 
skim i Skrobockim, mieszkających w dwu chłopskich chałupach i obsiewających puste włóki. Zob. AGAD, 
Księgi Grodzkie Łęczyckie — Inskrypcje 369, k. 208v.
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ADAMKIEWICZOWIE — Franciszek 1775
ANTOSZEWSCY— Maciej woj. rypiński, kom. gran. płocki 1767 
ARCISZEWSCY — Jan 1702 
ARCZYŃSCY — Mikołaj 1702
BABSCY — Andrzej 1733d, Józef 1733c, Józef 1733c; N. 1775. NN. 1790. Fabian 1790, Wojciech 

1788b
BĄCZKOWSCY — Aleksander 1733c 
BADOWSCY — Jan Antoni 1733c 
BAGIŃSCY — Jan 1733d; Wawrzyniec 1788a
BAGNIEWSCY — Jan 1767, Jan Chryzostom 1767, Stanisław 1775, 1790
BARDZIŃSCY— (Jan) cześnik łęcz. 1733b, 1733c, Józef 1733c, 1733f, Wojciech 1733b, 1733c, 

chor. łęcz. 1764; NN. 1775, NN. 1790, Florian podcz. przedecki 1788b, 1790, Ignacy 1790, 
Józef chorążyc łęczycki 1764, 1775, Klemens 1775, Wincenty podst. łęcz. 1788b, 1790, 
Stanisław 1767 

BARTOSZEWSCY — N. 1775 
BĄKOWSCY — N. 1790
BEDOŃSCY — Jan 1697, 1702, Walenty 1697: Adam 1733c, Mikołaj 1733c, Mikołaj 1733c, 

Stanisław 1733c, Wojciech 1733c, 1733e, 1733g: N 1790 
BEŁDOWSCY — Antoni skarbnikowicz łęcz. 1702 
BĘBNOWSCY — Jan 1733b, Wojciech 1733c; N. 1775. NN 1790
BĘDKOWSCY (Bądkowscy, Bątkowscy, Bętkowscy) — Jan 1733c; Jakub 1767, Józef reg. ziem.

brzeski 1788a, Kacper 1788b, Rafał 1775 
BĘDOWSCY — Wojciech 1697 
BIAŁESCY — Aleksander 1697
BIELAWSCY— Kazimierz 1697, 1702: Jan 1733b, 1733c, 1733f, Stanisław 1733b 
BIELECCY — Mikołaj 1788a
BIELICCY — Konstanty 1697. Stanisław 1697: Andrzej 1733d, Ignacy 1733b, 1733c, 1733f, 

Ignacy 1733c, Jan 1733c, Łukasz 1733c, 1733d, Maciej 1733d, Michał reg. ziem. gost. 1733e, 
Stanisław 1733a, 1733c, 1733f. Stanisław 1733c, Stanisław 1733c, Stanisław 1733c, Szymon 
1733d, 1733g, Walenty 1733d: NN. 1775. NN. 1790. Andrzej (Jędrzej) 1767, 1775, 1788b, 
1790, Antoni 1775, 1790, Augustyn 1775, Benedykt 1790. Franciszek 1767, 1775. 1790. 
Franciszek 1767, Ignacy 1790, Kacper 1790, Mikołaj 1775, 1790. Roch 1790. Stanisław 1775. 
Walenty 1767, 1775, 1788a, miecz. brz. 1790 

BIELIŃSCY— N. 1790
BIELSCY (Bilscy) — Maciej 1733c, Stanisław 1733c, Stanisław 1733c, Wojciech 1733c, N. 1733c: 

Andrzej 1775, Piotr 1788a
BIESIEKIERSCY — Andrzej 1697, 1702, Arnolf 1697, Jan 1697, Kacper 1697: N. 1775. N. 1790, 

Franciszek 1764, Jan burg. łęcz. 1764, 1767, Maciej 1764, Michał 1788a 
BISKUPSCY — Władysław 1697 
BŁESZYŃSCY — Tomasz 1733c; Stanisław 1767 
BŁOCISZEWSCY — Tadeusz 1775, 1788b, 1790 
BOCZKOWSCY — Ludwik 1702; N. 1775 
BOGDAŃSCY — Franciszek 1790
BOGUSŁAWSCY — N. 1733Ł Antoni 1733a, Franciszek 1733b, 1733c. 1733L Jan 1733b. 1733c, 

Jan 1733c; N. 1790, Piotr 1767, 1775 
BO JANOWSCY — N. 1775 
BOJEMSCY — Jan 1788a 
BOLESŁAWSCY — Wojciech 1697 
BONECCY — Andrzej 1788b
BORKOWSCY — Jan 1733b, Piotr 1733c, Stanisław 1733c. Szymon 1733c; Paweł 1775, 1790 
BOROWSCY — Aleksander 1697, Michał 1702, Stefan 1702; Franciszek 1733f, Józef 1733e, 

1733g, Kazimierz 1733c, Maciej 1733c, Maciej 1733c; N. 1775, NN. 1790, Benedykt 1775, 
1788b, Franciszek (Nowina) 1767, 1775, 1790, Jan burg. łęcz. 1788b, Józef 1767, Kazimierz 
1767, Maciej 1790, Marcin 1775, Marek 1790, Paweł h. Nowina 1788a, Stanisław 1790, 
Walenty 1788b, Wojciech 1767, 1775

BORUCCY — Kazimierz stolnikowicz bracł.l733b, Sebastian 1733c, Stanisław podst. krusz. 
1733d, 1733g; Franciszek woj. przed. 1790, Józef 1767, Maciej 1775, N. 1775, Stefan 1764, 
1767, Stefan 1767 

BORYSŁAWSCY — N. 1775
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BORZĘCCY — Jędrzej 1788a 
BOSCY (?) — Stanisław 1702 
BRANICCY — Wincenty 1697
BRATKOWSCY — Jan 1702. Zygmunt 1702; Jan 1733c
BRATOSZEWSCY — N. 1697; Andrzej 1733c. Szymon 1733c; N. 1767. 1775, Edmund chor. gost.

1790, Jan stoi. gost. 1775. Paweł 1790 
BREZOWIE — Władysław 1733d
BROCHOCCY — Franciszek 1697; Antoni 1733d, Franciszek 1733c, Franciszek 1733c, Jan 

1733f, Kazimierz 1733a, 1733c, 1733d, 1733f, Kazimierz 1733d, Wojciech 1733c, 1733d. 
1733g; N. 1775. Antoni 1790. Franciszek 1764. Jan Tomasz stoi. brz. 1764, chor. orł. 1767. 
chor. łęcz. 1775. 1790 (wdowa po nim). Józef 1775. Tomasz skarb. orł. 1775, woj. orł. 1788b, 
1790, Wojciech 1764. 1790 

BROMIRSCY — Stefan 1788b
BROŻYŃSCY — Ignacy 1733b. Józef 1733b. 1733c 
BRUDNICCY — Wojciech 1733b; Wojciech 1775
BRZOZOWSCY — Wojciech 1697; Wawrzyniec 1733c, Wojciech 1733b; Wojciech 1775
BRZYCHOWSCY — Stanisław 1788b
BUDZIŁOWSCY — Adam 1733b. 1733c
BUDZYŃSCY — Michał 1733d
BUGAJSCY — Jan 1733c; Józef 1764
BUGNEROWIE — Marcin 1775
BUJNOWSCY— N. 1733c. Wojciech 1733d
BUKOWSCY — Paweł 1697; Stanisław 1697; Szczęsny 1733c
BYKOWSCY — Andrzej star. przed. 1697. Felicjan 1697. Jan 1697, Marcin 1697, Michał 1702; 

Adam 1733c, Paweł 1733g; N. 1775. NN. 1790. Adam 1767. Franciszek 1767, Jan 1788a, 
Paweł 1775,1790, Stanisław 1775, 1790, Wawrzyniec 1775 

BYLINOWIE (Belinowie) — Hieronim 1697, Hieronim 1697; Konstanty sęd. kapt.l733d 
BYSZEWSCY — Antoni 1697, Jan 1697, Maciej 1697; Kacper 1733b, Kazimierz 1733d, Marcin 

(Marcjan, stolnikowicz łęcz.) 1733b, 1733d, Piotr 1733b, 1733d, Stanisław 1733d, Wawrzy
niec 1733d, Wojciech podczaszy halicki 1733d; NN. 1790, Ignacy 1767. Ignacy 1767, 1775. 
Jan 1767, Józef 1775, 1788a, 1790, Józef 1788a, 1790, Józef 1790, Konstanty 1775. Marcin 
1767, 1775, Robert 1788a, Tomasz reg. gr. łęcz. 1788a, 1790, Wojciech skarb. łęcz. 1788a, 
1790

BZOWSCY — Walerian 1733c 
CHARBICCY — Jan 1702
CHARSZEWSCY — N. 1775, NN. 1790, Adam 1788b 
CHEŁMSCY — Wojciech 1697; Antoni 1767
CHEŁSTOWSCY — NN. 1790, Antoni 1790. Florian 1788b, 1790, Jan 1767, 1775, 1790 
CHLEBOWSCY — Felicjan 1733d, Stanisław 1733d, 1733e; Stanisław 1764 
CHŁOPOTOWSCY — N. 1775 
CHŁOPSCY — Antoni 1775, N. 1775
CHMIELECCY — Franciszek 1697. Stanisław 1697: Stanisław 1733d; Andrzej 1767. 1775. 

Franciszek 1788b, Karol 1788b, 1790
CHOBRZYŃSCY — N. 1775, Izydor 1788, Michał 1788, Walenty podst. brz. 1764, 1767, 1775. 

1788, 1790
CHODECCY — Antoni 1733d
CHODZEBSCY (Chodubscy) — N. 1790. Szymon 1775 
CHOJARSCY — Jan 1788a 
CHOJECCY — Stefan 1733b; N. 1775 
CHOJNACCY — Maciej 1733c
CHORKOWSCY (Charchowscy, Chorchowscy) — Wojciech 1733b, 1733d; NN. 1775. Aleksy 

(Rolicz) 1767, Bogumił 1790, Euzebiusz 1788a, Franciszek 1788b, Jan 1775, Józef 1775, 
Kacper 1788b, 1790, Mateusz 1767, Stanisław 1788b, 1790, Świętosław 1788b 

CHORZEWSCY — N. 1790 
CHROSTOWSCY — Wojciech 1788a 
CHRZANOWSCY — Kacper 1788a
CHRZĄSTOWSCY — Aleksander 1733d. Marcjan 1733d, Mikołaj 1733d; N. 1775, Maciej 1788a, 

Melchior 1788b, Michał 1788a, Stanisław 1767. Wojciech 1767, 1788a 
CHWALĘCCY — Antoni 1733c

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 



138 Hanka Żerek-Kleszcz

CICHOCCY — Józef 1733d
CIELECCY— N. 1775. Andrzej chor. szad. 1790. Franciszek star. zgierski 1764, 1767, 1775 
CIEŃSCY — Maciej 1733d; Stanisław 1764, Stefan miecz, brz.-kuj. 1775, 1790 
CIESIELSCY — Jan 1788a 
CIEŚLIŃSCY— N. 1775 
CIOSNOWSCY — Jakub 1733g
CISZEWSCY— Stanisław 1733c, Stanisław 1733c, Wojciech 1733c, Zygmunt 1733a 
CYGAŃSCY — Walenty 1702; Bonawentura 1733g, Konstanty 1733f; N. 1775, N. 1790, Alek

sander 1788b, 1790, Antoni 1788b, Jan 1775, 1788b, 1788b, Stanisław 1788b, Stanisław 
1788b

CYWIŃSCY — N. 1733f, Wojciech 1733e
CZAJKOWSCY — Aleksander 1733c; Konstanty 1790, Maciej 1767, 1775 
CZAŁCZYŃSCY (Czalcieńscy, Czełczyńscy) — N. 1697; Aleksander 1733b, Jan 1733c 
CZAPLICCY — Antoni 1788a
CZARNECCY— NN. 1775, N. 1790, Adam 1788a, Feliks 1790, Grzegorzkom, ziem. łęcz. 1767, 

1775, woj. inowł. 1788a,1790, Szymon 1767, 1775, 1790, Wawrzyniec pis. gr. łęcz. 1767, 
1775, Wojciech 1790

CZECHOWSCY — Aleksander 1733b, 1733c, Aleksander 1733c, Antoni 1733b, 1733c, Chryzo
stom 1733b, Józef 1733c, Karol 1733c, Stefan 1733b: NN 1775, Antoni 1767, Jan 1775 

CZEPOWICZOWIE — Jan 1733c. Marcin 1733a, Marcjan 1733b 
CZEPOWSCY — Hieronim 1733c. Jan 1733c, 1733g, Karol 1733c; Władysław 1788a 
CZERMIŃSCY-Tomasz, 1733b. 1733c; Antoni 1788a, Franciszek 1764, Hipolit 1788b, 1767, 

Piotr 1764, 1767, Symplicy 1764
CZERNIELEWSCY — Stanisław 1733c, NN 1775, NN. 1790, Wincenty 1790 
CZERSCY — Maciej 1733c
CZERWIŃSCY (Czerwieńscy) — Józef 1788a, Józef 1788a, Simplicius 1788a 
CZERWONKOWIE — Jakub 1767
CZŁAPOWIE (Szłapowie) — Kazimierz 1702: Stefan 1733b. 1733c: N. 1775 
DANISZEWSCY — Antoni 1733b. 1733d: NN. 1790 
DARGALEWSCY — Jakub 1733a
DĄBROWSCY — Kacper (Gasper) 1764, Wojciech 1764 
DĄBROWOWIE — Andrzej 1702; Józef 1733c; N. 1775
DĄBROWSCY— Dadźbóg 1702, Marek 1697, Tomasz 1697; Jan sęd. kapt. 1733c, Jakub 1733c, 

1733d, Józef 1733c, Józef 1733c, Maciej 1733f, Maciej August sęd. kapt. 1733a, Franciszek 
1733b, 1733c, 1733L Krzysztof 1733b, Maciej burg. łęcz. 1733d, 1733g, Marcin 1733e. Paweł 
1733c, Paweł 1733c, Piotr 1733f, Piotrkom, ziem. łęcz. 1733b, Piotr sęd. kapt. 1733d, 1733c, 
S. 1733g, Szymon 1733b, 1733g, Wojciech 1733b, 1733c, Wojciech 1733c: NN. 1775, NN. 
1790, Adam 1788a, Adam 1788a, Adrian 1767, 1790, Antoni 1767, 1775, Aleksander 1790, 
Bartłomiej 1788b, Bogumił 1767, 1775, 1790 (sukcesorzy), Franciszek 1788a, 1790, Jan 
1790, Józef 1767, 1790, Józef 1767, Józef 1767, Kazimierz 1788a, 1790. Kazimierz 1788a, 
Ksawery burg. łęcz. 1788a, Maciej 1767, 1790, Onufry 1764, chor. orł. 1788a, 1790, Piotr 
1767, Piotr 1767, Roch 1788b, Stanisław 1767, Stefan kom. ziem. łęcz. 1767, skarb, brzez. 
1775, Stefan 1775, Szymon 1790, Tomasz 1767, 1775, 1788a, Tomasz 1788a, , Tomasz 
1788a, Tomasz 1788b, Urban 1788a, Władysław 1775, Wojciech 1767, Wojciech 1767, 
Wojciech 1767

DĄBSCY (Dąmbscy) — Antoni 1788a, Stanisław wda brz.-kuj. 1790, Stefan 1767 
DELAMONOWIE — Jakub 1733e; Jakub 1764, Marianna 1790 
DĘBICCY — NN. 1775, Józef 1790
DĘBOWSCY (DEMBOWSCY) — Jan 1702, Jarosz 1697, Tomasz 1702: Antoni 1733c, Jakub 

1733d, Marian 1733d, Wojciech 1733a; NN. 1775, N. 1788b, N. 1790, Jakub 1764, Jan star. 
będziński 1764, Leon 1788b, Marcin 1764, Paweł 1788a, Stanisław 1788a, bp nominat 
kamieniecki 1775, 1790

DŁUGOBORSCY — Franciszek 1697; Józef 1733d
DŁUGOŁĘCCY — Marcin 1733c
DŁUSCY — Antoni 1790
DŁUŻNIEWSCY — Kazimierz 1733c, 1733e
DOBIECCY — Antoni 1733b, Jan 1733d, Jakub 1733e
DOBIŃSCY — Adam 1697, Felicjan 1697, Tomasz 1702; Antoni 1733f, Fabian 1733f; Maciej 

1775, 1790 (sukcesorzy)
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DOBROWIE— Franciszek 1733d, Kazimierz 1733f; N. 1775, N. 1790, Jan 1764, 1767. Stanisław 
1790

DOB OSCY — Tomasz 1697
DOBRSCY — Andrzej 1697, Stanisław 1697; Andrzej 1733a, Antoni 1733b, Franciszek 1733b, 

1733d, Józef 1733d Kazimierz 1733d; A. 1788b, Jan 1788b, Józef skarb. brz. 1764, cześ. 
inowł. 1767, Kazimierz 1790, Maciej 1767, 1775, Mateusz 1788b 

DOBRZAŃSCY — N. 1775 
DOLIŃSCY-Wojciech 1790 
DOMANIEWSCY — Marcin 1697
DOMARADZCY — Aleksander 1697, Daniel 1697, Krzysztof 1697; Andrzej 1733c, 1733L Jakub 

1733b, 1733c, 1733f; N. 1775, Sebastian 1790, Tomasz 1790, Wincenty 1790 
DOMASZYŃSCY (Domarzyńscy) — Wojciech 1733d; Wojciech 1767 
DRAMIŃSCY — Jacek 1733b 
DROGOŃSCY — Jakub 1767, 1775 
DROZDOWSCY — Paulin 1788b
DRZEWICCY (Drzewieccy) — Łukasz 1702; Andrzej 1733d, Jan 1733b, 1733e, Kazimierz 1733c, 

1733f; NN. 1775. Andrzej 1767
DUNINOWIE — Piotr 1697, Tomasz 1697; Celestyn 1733a, 1733d, podcz. brz. 1775, Jan 1733a;

Andrzej 1790, Rupert 1775, chor. łęcz. 1790 
DZIEŃSCY — Walenty 1697
DZIERZBICCY — Antoni 1733b. 1733d, Franciszek 1733d, 1733g, Jan 1733b. Jędrzej 1733d, 

Piotr 1733d, Stanisław 1733a, 1733d. Stanisław 1733d; NN. 1775, Aleksander klan brz. 1764. 
1767, Antoni podcz. inowł. 1764. Antoni cześ. inowł. 1775, Antoni 1767. Antoni burg. łęcz. 
1788b, Felicjan 1764, Franciszek 1788a, Ignacy 1790, Józef 1764, Józef 1790. Michał 1790. 
Szymon chor. łęcz. 1764, 1767. wda łęcz. 1775, 1790 (wdowa), Teodor star. wartelski 1764, 
1790, Walenty 1767, Wawrzyniec 1790 

DZIERŻANOWSCY — Szymon 1733a
DZIERŻAWSCY — Antoni 1733b, Jan 1733d: Maciej burg. łęcz. 1788b. 1790. Józef 1788b.

Stanisław 1767, 1775, Wojciech 1788b 
DZIERŻKOWIE — Kajetan 1788a 
DZIEWCZOPOLSCY — Stanisław 1733d
DZIEWULSCY — Chryzostom 1733c, Stanisław 1733c; Tomasz 1775, 1790
ELŻANOWSCY — Michał 1790, Wojciech 1775, 1790
ESTKOWIE — N. 1775
FALĘCCY — Antoni 1733b
FALICHNOWSCY — Wojciech 1788b
FILIPECCY — Antoni 1733c
FUŁKOWSCY (Fałkowscy) — Jerzy 1733d, Józef Antoni 1733a; Franciszek 1788b 
GADOMSCY — Adam 1733b, 1733c, Adam 1733c, Adam 1733c, Mikołaj 1733b, 1733d, Piotr 

1733c; Benedykt 1767, 1775, 1788a, 1790, Józef 1788a, Konstanty 1788a, 1790, Mateusz 
1790, Stanisław wda łęcz. 1788, 1790, Walenty 1767, 1775, Wojciech 1788a, 1790 

GAJEWSCY — Jan 1697, Jan 1697, Jan 1697, Kazimierz 1702, Maciej 1702, Maciej 1702, 
Marian 1702, Marcin 1697, Marcin 1697, Michał 1702, Walenty 1697, Wojciech 1702; Antoni 
1733b, 1733d, 1733Ł Antoni 1733b, 1733c, 1733d, 1733f, Antoni 1733d, Jan 1733d, 
Kazimierz 1733c, 1733g, Kazimierz 1733c, Maciej 1733a, Szymon 1733b, 1733c, Tomasz 
1733c, Walenty 1733c, 1733g; N. 1788b, NN. 1790, Antoni 1767, 1775, 1790, Franciszek 
1775, 1788b, Ignacy 1788b, 1790, Jan 1788b, 1790, Jan Nepomucen reg. gr. łęcz. 1764, reg. 
ziem. łęcz. 1767, 1775, podsęd. łęcz. 1790, Józef 1788b, Kazimierz 1775, 1788b, 1790, 
Konstanty 1790, Maciej 1764, 1767, 1775, Michał 1788b, 1790, Michał 1788b. Paweł 1775, 
1788b, 1790, Piotr 1775, 1788a, Piotr 1788b, Piotr 1788b, Stanisław 1767. 1788b, Walenty 
1790, Wojciech 1767, 1788b

GALICCY — Stanisław 1697; Józef 1733c, 1733f, Wojciech 1733c; Józef 1767, Łukasz 1767, 
Mateusz (Maciej) 1775, 1788b, 1790

GALIŃSCY — Andrzej 1733c, Andrzej 1733c, Antoni 1733b, Szymon 1733c; Józef 1775 
GAŁECCY — NN. 1790, Franciszek 1767, 1775, Józef 1775 
GAŁĘSCY — Antoni 1788a, Antoni 1788b 
GARBOWIECCY — F. 1788b
GARBOWSCY — Aleksy 1697, Franciszek 1697, Jan 1697, Mikołaj 1697, Wawrzyniec 1697; 

Maciej 1733c, Michał 1733c, Mikołaj 1733c, Stanisław 1733c, 1733g, Tomasz 1733c, Tomasz
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1733c: NN. 1775, N. 1790, Józef 1764, reg. gr. przed. 1767, pis. ziem. łęcz. 1790, Piotr 1788b, 
Stanisław 1767

GARCZYŃSCY — Józef 1733b, 1733g, Józef chorążyc pozn. 1733c, Wacław star. kłodawski 
1733f: NN. 1775, Józef 1767, Kazimierz 1767. Paweł Stefan 1767, 1790 

GARDZIŃSCY — Mateusz 1775
GARLIŃSCY — N. 1790, Mateusz (Maciej) 1767, 1788b. Stanisław 1788b 
GARWASCY — Jan 1697; N. 1733f, Norbert 1733c: Jan 1788b 
GASZYŃSCY — Szymon 1733a; Andrzej 1767
GAWŁOWSCY — Wojciech 1702; Jakub 1733e, Mateusz 1733c, 1733f; Kazimierz 1767, 1775. 

1788a, 1790
GAWROŃSCY — Aleksander 1697, Jan 1697, 1702. Jan 1697, Jan 1697, Łukasz 1702. Michał 

1697: Andrzej 1733d, Antoni 1733d, Franciszek 1733a, 1733d, Franciszek 1733a, Kazimierz 
1733d. Wojciech 1733a; Franciszek 1767. 1775, Franciszek 1767, Mikołaj 1790 

GĄSIOROWSCY — Jan 1697; Ildefons łow. radziej. 1775, 1790, J. 1775, Jan 1790, Maciej 1767, 
1775, Michał skarb. orł. 1790 

GEMBARTOWIE — N. 1775, Piotr skarb, dobrz. 1767 
GIERASZEWSCY — N. 1790
GIZOW1E — Felicjan 1733b, Wojciech 1733b, 1733c 
GLINIECCY — NN. 1790 
GLINKO WIE — Marcin 1697
GLIŃSCY — Jan miecz, brach 1697, Jan 1697, Marcin 1697, Mikołaj 1697. Władysław 1697, 

Wojciech 1697, 1702, Wojciech 1697; Antoni 1733d, 1733g, Marcin 1733c, 1733g; Antoni 
1767, 1788b, Franciszek 1767, Wincenty 1788a 

GLISZCZYŃSCY — Andrzej 1733c
GŁĘBOCCY — N. 1775, Antoni 1790, Jan klanie krusz. 1790, Józef klan krusz. 1775, Józef 

1788b
GŁOSKOWSCY — Franciszek 1790, Józef 1767
GŁOWACCY — Aleksy 1788a, Jakub 1788b
GŁOWIŃSCY — Antoni 1697, Stanisław 1697, Stanisław 1697
GŁÓWCZYŃSCY — N. 1775
GŁUCHOWSCY — Mikołaj 1733d: Jan 1788b
GNIAZDOWSCY — N. 1697
GNOIŃSCY — Kazimierz 1788b
GODLEWSCY — Jan 1733b
GOLEMOWSCY — Wincenty 1788b
GOLESZEWSCY (Gołaszewscy, Goliszewscy) — Michał 1733a; N. 1790, Jan 1767 burg. łęcz., 

Jan 1767, 1775
GOŁECCY (Goleccy) — N. 1697; Karol 1733d, Wojciech 1733d 
GOŁĘBOWSCY — Andrzej (Jędrzej) 1733b, 1733c; N. 1775, NN. 1790 
GOŁUCHOWSCY — Andrzej 1697 
GOŁYGOWSCY — Jarosz 1733c; N. 1775, N. 1790
GOMOLIŃSCY (Gumulińscy) — Jan 1702; Karol pis. gr. łęcz. 1733a, 1733d, podkom. łęcz. 1764, 

1767, 1775, 1790 (wdowa), Jan 1733a, 1733g; Andrzej 1764, Ignacy podkomorzyc łęcz. 1764, 
instygator kor. 1790

GORAJSCY — Władysław 1775, N. 1790 
GORCZYŃSCY — NN. 1775 
GORZKOWSCY — Kazimierz 1697 
GÓRZYŃSCY — N. 1790. Teodor 1790
GOSŁAWSCY — Maciej 1702; Wojciech burgr. gr. ostrz. 1767 
GOŚCINOWSCY— Marcin 1733g
GOSZCZYŃSCY (Goszczeńscy, Gostrzyńscy) — Andrzej 1702. Antoni 1702, Jan 1697, 1702, Jan 

1702, Józef 1697, Tomasz 1702; Stanisław 1733b, 1733c. 1733e, Wincenty 1733d; NN. 1790, 
Jan 1788b, Jędrzej 1767, 1775, 1790, Łukasz 1775, Michał 1775, Walenty 1767, 1775 

GOZDOWSCY — Marcin 1733b; N. 1790 
GÓRECCY (Góreccy) — Jan h. Dołęga 1788b, Tomasz 1775
GÓRSCY — Antoni 1733a. 1733c, Franciszek 1733c. Józef 1733b, 1733c; NN. 1775, NN. 1790. 

Antoni 1767, 1775, Jan 1767, 1788b, Józef 1775, 1788b, Józef 1788b, Łukasz 1767, 1775. 
Michał 1790, Piotr 1788b, 1790, Szymon 1790, Tomasz łow. inowł. 1775, cześ. inowł. 1788a, 
1790, Tomasz 1788b, Walenty 1788b, łow. gost. 1790
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GÓRZYŃSCY — Marcin 1733e. Stefan 1733d; August 1775, Teodor 1775 
GRABOWIECCY — Józef 1790
GRABOWSCY — Jan 1697; Andrzej 1733b, 1733c, 1733e, 1733g. Tomasz 1733a. Jan 1733b, 

1733f, Józef 1733a, Stanisław 1733f, Walerian 1733b; NN. 1750. NN. 1790. Antoni 1767. 
Bernard 1775. Bogumił 1788b, 1790, Franciszek 1790, Wojciech 1767 

GRABSCY — Andrzej 1697, Felicjan podst. łęcz. 1697, podkom. łęcz. 1733c, 1733f, Krzysztof 
1697, Marcin 1697; Chryzostom 1733c, Jan (Michał) woj. łęcz. 1733d, 1733g, Józef 1733a, 
Józef podst. łęcz. 1733b, 1733c, 1733f, Kacper 1733g, Maciej skarb. luk. 1733c, 1733f. 1733g 
(jako łow. luk.), Paweł miecz, inowł. 1733c, Stanisław sędzic nakielski 1733c, 1733f, Tomasz 
chor. łęcz. 1733a, Walenty sęd. gr. łęcz. 1733a, Wawrzyniec skarb. łęcz. 1733f; NN. 1775. NN. 
1790. Andrzej 1788b, Antoni 1764, Antoni 1788b, 1790, Apolinary miecznikowicz inowł. 
1764. Baltazar 1788b, Bartłomiej 1767, Ignacy 1790, Jan 1767, Józef podstolic łęcz.1764. 
1790. Klemens 1775. Stefan woj. łęcz. 1767, Teodor 1790, Tomasz 1767, Walenty mieczniko
wicz inowł. 1764, 1767, miecz. łęcz. 1775, 1790, Wojciech podstolic łęcz. 1767. Wojciech 1767, 
Zygmunt 1775

GRADOWSCY — Piotr 1733e; Antoni 1788b, Franciszek 1790, Kazimierz 1767 
GRADZIŃSCY — Aleksander 1733c 
GRANOWSCY — Zygmunt 1697
GREMBECCY (Grębeccy) — Konstanty 1733b; Jan 1775, Sebastian 1775 
GROCHOLSCY — Szymon burg. łęcz. 1788a
GROCHOWSCY — Adam 1697; NN. 1775, Mateusz 1790, Wojciech 1790 
GRODKOWSCY — Paweł 1788b 
GRODZICCY — Tomasz 1767. 1775
GRODZYŃSCY (Grodzeńscy. Grodzińscy) — Marcin 1697. 1702, Wawrzyniec 1697, 1702; 

Aleksander 1733b, Wojciech 1733b; Antoni 1788b, Balcer 1790, Józef 1767, 1775, Mikołaj 
1790. Tadeusz 1790

GROSZKOWSCY — Adam 1697. Jan 1697, Stanisław 1697; Adam 1733c, Antoni 1733c. Michał 
1733d; NN. 1775, Antoni 1767. Florian 1767, 1790, Jan 1790. Kajetan 1790, Stanisław 1790 

GROTOWSCY — Stanisław 1697; Kacper 1733b, 1733c, Kacper 1733c, Stanisław 1733c, 
Stanisław 1733c; N. 1775. Grzegorz 1790 

GRUSZCZYŃSCY — Michał 1790 
GRZEGORZEWSCY — A. 1733g
GRZYBOWSCY — Adam 1697, Kazimierz 1697; Ludwik 1733b, Mateusz 1733e, Stanisław 

1733b, Wojciech 1733c; N. 1788b. Augustyn 1788b, Józef 1775, 1790, Ludwik 1775, 1788a, 
Ludwik 1788b, Wawrzyniec 1775 

GRZYWIŃSCY — N. 1775 
GUJSCY — Bartłomiej 1733c; Antoni 1788b
GUMIŃSCY (Gumieńscy, Gumuńscy) — Aleksander 1697, Jan 1697, Krzysztof 1697, Maciej 

1697, Paweł 1697, Stanisław 1697, Tomasz 1697, Wojciech 1697, Wojciech 1697, Wojciech 
1697; Aleksander 1733L Jakub 1733L Jan 1733b, 1733c, Jan 1733c, Jan 1733c, Kazimierz 
1733b, Maciej 1733c, 1733e, Marcjan (Marcin) 1733c, 1733e, 1733f, Marcjan 1733c, Michał 
1733b, 1733g, Mikołaj 1733c, Piotr 1733L Władysław 1733b, 1733c, 1733e, Wojciech 1733f; 
Adam 1775, 1790, Aleksander 1775, 1790. Dominik 1790, Grzegorz 1790, Jakub 1775, Jan 
1790, Józef 1790, Łukasz 1775, Maciej 1788b, 1790, Marcin 1790, Mateusz 1790, Piotr 1775, 
Stefan 1788a, Walenty 1790

GUTOWSCY — Andrzej 1764, Antoni 1764, N. 1775 (Gustowski)
GUTTETEROWIE — N. 1733f, Adam 1733b. 1733c 
GUZOWSCY — Franciszek 1733a; Tomasz 1790
HEWLOWIE — Jakub 1697; Antoni sęd. kapt. gost,1733d; Balcer 1764, Józef 1767 (Ponczyński), 

1788a
HORAIN OWI E — Leon 1764 
HUDERSCY — Jan 1733b 
HUMIECCY — Adam 1767
IDZIKOWSCY — Franciszek skarb, bracł. 1733b. 1733c, 1733f, Jan 1733b, 1733f, Karol 1733b.

1733c, Stanisław 1733b, 1733c. 1733L Stanisław 1733f; N. 1790, Marcin 1767 
IMIEŁKOWSCY (Imiłkowscy) — Kazimierz 1733b; W. 1788a 
IMOLSCY — W. 1788b
ISKRZYCCY — Andrzej (Jędrzej) 1767. 1775, 1790, Antoni 1790, Mateusz 1767, 1775. 1790. 

Walenty 1790, Wojciech 1767
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JABŁOŃSCY — Jan 1697; Antoni 1733c; Antoni 1767, Tadeusz 1788a, Wawrzyniec h. Jasień- 
czyk 1767, Wojciech 1788a 

JACKOWSCY — Adam 1733a; N. 1775, N. 1790 
JADŁOWSCY (?) — Antoni 1733c
JAGNIĄTKOWSCY — Stanisław 1697; Adam 1733b, 1733c, 1733f. Andrzej 1733f; Teodor 1790 
JAJKOWSCY — Jan 1764
JANICCY — Józef 1697, Wojciech 1702; Józef h. Rola 1767, 1790, Walenty 1788b 
JANIKOWSCY — Konstanty 1775 
JANISZEWSCY — Marcin 1767
JANKOWSCY — Jan 1697, Stanisław 1697; Franciszek 1733b, 1733c, Hilary 1733e, Jakub 

1733c, Jan 1733g, Józef 1733b, 1733c, Stanisław 1733d, Stanisław 1733d: NN. 1775, NN. 
1790, Antoni 1788b, 1790, Mateusz 1788b, 1790 

JARACZEWSCY — NN. 1790, Andrzej 1775, Józef 1788b 
JARECCY — Wojciech 1767
JAROCHOWSCY — Adam 1697, Stanisław 1697, Zygmunt 1697; Karol 1733b, Wojciech 1733c;

Piotr 1767, 1788a 
JAROSŁOWSCY — Adam 1697 
JAROSZEWSCY — Jan 1697
JAROSZKOWSCY — Adam 1697, Andrzej 1697, Marcin 1697; Adam 1733f, Jakub 1733c, Jan 

1733c, Jan 1733c, Szymon 1733c; NN. 1775, N. 1790 
JA RZEC CY — Mateusz 1733b
JASIŃSCY (Jasieńscy) — Jan 1697, Mikołaj 1702, Stanisław 1697; Samuel chor. znaku pancer

nego 1733c, Samuel 1733c, N. 1733d; N. 1775, Kazimierz 1790 
JASTRZEMBOWSCY (Jastrzębowscy) — Stefan miecz. łęcz. 1733a, 1733d, 1733g, Józef 1733d;

Antoni 1775, 1788b, 1790, Feliks 1788b, Paweł kan. łęcz. 1790 
JASZEWSCY — Samuel 1733b, 1733f, 1733g 
JAWORSCY — N. 1702, Jan 1702; Władysław 1775
JERZMANOWSCY — Jan 1733b. Seweryn 1733d; N. 1775. Franciszek 1764, 1767, Franciszek 

1767. 1775, chor. inowł. 1788a, 1790. Hieronim 1767. Jan 1767. Karol 1767, Marcin 1767. 
Stanisław 1788a, Urban 1775, 1790, Wojciech 1790 

JEZIERSCY — Jacek cześ. czerwonogrodzki 1733c 
JEŻEWSCY (Jerzewscy) — N. 1775, Paweł 1788b, Piotr 1788a
JĘDRYCHOWSCY (Jędzrzychowski) —  Marcjan 1697; Antoni 1733b, Chryzostom 1733b, 1733c, 

Chryzostom 1733c: N. 1775, Jan 1775, Tomasz 1790 
JUKOWSCY — Antoni 1767, Józef 1790 
KACZKOWSCY — Józef 1733c, Karol 1733d; N. 1775 
KACZOROWSCY — Jan 1733c
KALIŃSCY — Adam 1697, Adam 1697, Jan 1697; N. 1733f, Stanisław 1733b, 1733c: Eleonora 

1775, Wojciech 1788b, 1790 
KALISCY — Antoni 1767, Franciszek 1788a
KAŁOWSCY — Aleksander 1733c, Józef por. 1733c; NN. 1775, Kazimierz 1767, 1788b, Jan 

1788b
KAMIŃSCY (Kamieńscy) — Jakub 1697, Mateusz 1697. Walenty 1697. Walenty 1697, Walerian 

1697, Wojciech 1697; Ignacy 1733f, Józef 1733c, Piotr 1733b, 1733e, Stanisław 1733b, 
1733d, Władysław 1733b, 1733c, 1733d, 1733f; NN. 1775, NN. 1790, Bonawentura 1767, 
Jakub 1767, Jan Wojciech 1767, Łukasz 1790, Stanisław cześ. łęcz. 1767, 1775, Wojciech 
burg. łęcz. 1764, 1775

KAMOCCY — N. 1697, N. 1702, Jan 1697; NN. 1775, Jan 1788b. 1790, Jan 1788b
KARCZEWSCY — N. 1697, N. 1702; Jakub 1788b, Stanisław 1788b
KARKOWSCY — Franciszek 1733g
KARLIŃSCY — Mikołaj 1697
KARNKOWSCY — Antoni 1775, 1790
KARPIŃSCY— Teodor 1733c
KARSCY — N. rzekomy woj. sanocki 1775, N. 1790. M. 1788b 
KARŚNICKI — Antoni skarb. brz. 1790 
KARWOWSCY — N. 1775, Jan 1790
KAWĘCCY (Kaweccy, Kawieccy) — N. 1775, N. 1790, Krzysztof 1764, Walenty 1767 
KĄCCY — Mikołaj 1733c 
KĄSINOWSCY — Piotr 1767
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KĘCERSCY (Kęcierscy) — Maciej 1697; Maciej 1733d; N. 1790
KĘDZIERSCY — Mikołaj 1697; Antoni 1733c, Kazimierz 1733c, Szymon 1733c, Walenty 1733b, 

1733c, Wojciech 1733b, 1733c; N. 1790. Chryzostom 1767. Ignacy 1767, 1788a. Maciej 1767, 
1790. Michał 1788a

KĘPALSCY (Kempalscy) — Jan 1697; Stanisław 1697, Wojciech 1697; Jan 1733b, 1733c, Jan 
1733c; NN. 1775

KICCY — Bartłomiej 1767, 1775, 1788a, Stanisław 1767, 1775 
KIEŁCZEWSCY — Roch 1733a; Jakub 1788a, Kacper 1790, Roch stoi. kow. 1775 
KIESZKOWSCY — Jan Onufry 1767 
KIEŚNIEWSCY— Adam 1764
KLENIEWSCY — NN. 1775, Łukasz 1788b, Mikołaj 1790
KLICHOWSCY — Franciszek 1775
KŁOBSCY (Kłopscy) — Antoni 1790, W. 1788b
KŁOBUKOWSCY — Antoni 1733c, Antoni 1733c, Ignacy 1733c, Ignacy 1733c, Michał łow. 

czernihowski, Tomasz 1733c, Tomasz 1733c, Walenty 1733c, Wojciech 1733c, Wojciech 
1733c; N. 1775, Dionizy 1767

KŁOPOTOWSCY — Aleksander 1733a, 1733b, Ignacy 1733f; Antoni 1767 
KŁOSIŃSCY — Antoni 1733d, Mikołaj 1733d 
KOBIERZYCCY — Antoni 1733c; NN. 1775. N. 1790
KOBYŁECCY — Mikołaj podwoj. łęcz. 1733c. 1733Г, Jan 1733c; N. 1790, Felicjan 1790, Krzysztof 

1767, Michał 1775, 1790, Sebastian 1790, Wincenty 1775 
KOLASCY — Jakub 1697 
KOLCZYŃSCY — Karol 1767 
KOLUSCY — Marcin 1790
KOLUSZKOWSCY — Paweł 1767, 1775, Wawrzyniec 1767, 1775 
KOŁAKOWSCY (Kułakowscy) — Walenty 1733c; Jacek 1767, Michał 1788a 
KOŁUDZCY — Kazimierz 1733d
KOMOROWSCY — Jan 1697, 1702, Konstanty 1697; Stanisław 1733b
KONARSCY — Andrzej 1733d, Maciej 1733c, Marcin 1733d, Mateusz 1733c
KONICCY — Wincenty 1733d
KONOPKOWIE — Stanisław 1733c, 1733f
KORLEŃSCY — N. 1697
KORNASZEWSCY — Franciszek 1790
KORYCIŃSCY — Aleksander 1767, N. 1775
KORZENIOWSCY (Korzeniewscy) — Aleksander 1733d, Andrzej 1733c, Mikołaj 1733d; Krzysztof 

1788a
KOSCY (?) — Ludwik 1767 
KOSIŃSCY — Józef 1767
KOSSAKOWSCY — Katarzyna kasztelanowa kamieńska 1790
KOSSOBUDZCY— Florian 1733c; N. 1775. F. 1788b, Jan 1788a, woj. brz. 1790, Jerzy 1790. 

Józef 1788a, woj. inowł. 1790, Wojciech 1767
KOSSOWSCY — Adam 1702, Jan 1702; Jakub cześ. inowł. 1733c, 1733f, 1733g, Franciszek 

woj. inowł. 1733g, Andrzej 1733c, Antoni 1733e, Franciszek sęd. kapt,1733c, 1733e, 1733f, 
Jerzy 1733f, Konstanty 1733d, Maciej 1733d, Rafał 1733d, Stanisław 1733f, Wojciech 1733d; 
NN. 1775, Antoni star. przed. 1775, klan inowł. 1790, Dionizy cześ. bracł. 1767, Franciszek 
1788a, Jakub 1790, Jan 1788a, 1790, Józef 1788b, Karol 1788b, Mikołaj podczaszyc 
inowł.1764, Roch podsk. nadw. kor. 1764, Roch podczaszyc inowł. 1764, 1790. Stanisław 
podczaszyc inowł. 1764, Stanisław woj. brz. 1790, Świętosław 1764, Tomasz podst. brz. 1764, 
stoi. brz. 1767, stoi. orł. 1775, chor. brzez. 1790, Wojciech 1767, 1790 

KOŚCI AŁKOWSCY— Kaj etan 1788b 
KOTARSCY — Władysław 1697 
KOWALEWSCY — Antoni 1767, Józef 1788a
KOWALSCY — Euzebiusz 1790, Franciszek 1788a, Piotr 1767, Piotr 1767, Stefan 1788a 
KOWNACCY — Franciszek 1702; N. 1775.
KOZARSCY (Kozerscy, Kozyrscy) — Andrzej 1733d Antoni 1733c, Antoni 1733c, Maciej 1733c, 

Stanisław 1733c; N. 1790, Andrzej 1788b, Franciszek 1775, Ludwik 1775. Maciej 1775, 1790, 
T. 1767, Stanisław 1788b 

KOZICCY — Antoni 1733c
KOZIELSCY — Stefan 1733b, 1733c; Andrzej 1788b, Franciszek 1767. Wojciech 1767. 1788b
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KOZŁOWSCY — Stanisław 1733c: Antoni 1788a 
KOZIOROWSCY — F. 1767
KOZUBSCY — Aleksander 1697; Aleksander 1733c, Aleksy 1733c, Felicjan 1733c, Jakub 

1733b, Sebastian 1733c, 1733g; Kajetan 1767 
KOŻUCHOWSCY — NN. 1790, Józef 1790, Stanisław „Dzik” podcz. orł. 1767, 1775 
KRAJEWSCY — Józef 1733e
KRASNODĘBSCY — N. 1733f; Józef 1767. 1788b, 1790, Stanisław 1764, 1767, 1775, 1790 
KRASZEWSCY — Stefan 1767
KRAŚNICCY — Maciej miecz, braci. 1733b: NN. 1775, Andrzej 1775, 1790, Antoni skarb. brz.

1775, Józef 1790, Marcin cześ. brz. 1767 
KRETKOWSCY — Feliks podst. radziej. 1788b, 1790 
KRĘPECCY — Walenty 1767
KROSNOWSCY — Jakub 1733d, Tomasz 1733b, 1733c: NN. 1775, Ignacy 1788b, 1790, Jan 

1764, 1767, 1775, stoi. inowł. 1790, Józef 1764, 1767, Roch 1764, Iow. różański 1788, 1790, 
Seweryn 1767

KRÓLICZEWSCY — Jan 1790
KRUSZEWSCY — N. 1733f, Felicjan 1733b, Jakub 1733f, skarb. łęcz. 1767, 1775; Filip 1767 
KRUSZYŃSCY — Antoni 1733c; N. 1775 
KRYGIEWSCY — Mateusz 1733e
KRZĘCIEWSCY (Krzeciewscy, Kręciewscy) — Piotr 1697, Stanisław 1697, Wojciech 1697, 1702, 

Wojciech 1697; Jan 1733c; Jan 1790 
KRZEMI ENI EWSCY — Mikołaj 1788a 
KRZEMIŃSCY (KRZEMIEŃSCY) — Antoni 1733b, 1733e 
KRZYKOWSCY — Stanisław 1733c; N. 1775, Jan 1790 
KRZYWIŃSCY— Świętosław 1788b 
KRZYŻANOWSCY — Marcin 1788a 
KUBERSCY — Piotr 1702
KUCHARSCY — N. 1697; Jan 1733b, 1733e, 1733f, 1733g. Szymon 1733c, 1733d, Szymon 

1733d; N. 1775, N. 1790, Franciszek 1767
KUCIŃSCY — Michał 1702; Antoni 1733c, Maciej 1733b, 1733d: NN. 1790, Franciszek łowczyc 

brz. 1767, 1775, Józef podcz. łęcz. 1764, 1767, 1775 
KUCZKOWSCY — Adam 1788b, Adam 1788b 
KUCZYŃSCY — Stefan 1733c
KULESZOWIE — Damazy 1733d, Ignacy burg. gr. mielnicki 1733a, Ludwik 1733a, 1733c 
KUŁACZKOWSCY — Wojciech 1790 
KUMANIECCY — Józef 1788a 
KURDWANOWSCY — N. 1775, Tytus 1790
KURCZEWSCY — Kazimierz 1733b, 1733c, 1733g, Maciej 1733c, Michał 1733b, 1733g 
KURNATOWSCY — Jakub 1733b, 1733c, Michał 1733b, 1733c; Franciszek 1767 
KUROWSCY — N. 1790
KURZYJAMSCY — Krzysztof 1733c, 1733g; Aleksy 1767
KWIATKOWSCY — Jan klan inowł. 1733c, 1733f, Kazimierz cześ. czernihowski 1733e, Ignacy 

1733c, 1733f, Józef klanie inowł. 1733e, 1764, 1775; N. 1775, Błażej 1790, Bogumił 1767, 
Franciszek 1788a, Jan 1767, Tomasz 1790 

KWILOWSCY — Szymon 1733a 
LASKOWSCY — NN. 1775, Krzysztof 1767
LASOCCY— Łukasz 1697; Józef starościc wysz. 1733c, Maksymilian 1733c; Adam klan soch.

1775, Antoni klan gost. 1790, Józef 1775,
LATALSCY — Feliks 1788a 
LECHMAŃSKI — N. 1790 
LEDUCHOWSCY— star. włodzimierski 1775 
LESIECCY — Józef 1733c; N. 1775
LESIEWSCY — Adam sęd. kapt. 1733c, Jakub 1733c, Paweł 1733c, Piotr 1733c, Piotr 1733c, 

Piotr 1733c; Błażej 1767, Jakub 1790, Józef 1788b, 1790, Karol 1788, 1790, Maciej 1767, 
1775, Piotr 1775

LESZCZYŃSCY — Florian 1733d, Wojciech 1733f; Jan 1788b, Sebastian 1788b 
LEWALSCY — Franciszek 1767, 1775, 1790
LEŻNICCY— Michał 1697, Mikołaj 1697; Jan 1733c, 1733d, Józef 1733b, 1733e. Marcin 1733d, 

Marcin 1733d, Walenty 1733e, Wojciech 1733d; NN. 1775, Aleksy 1767, 1775, Andrzej 1788a,

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 



Spis szlachty województwa łęczyckiego w XVIII wieku 145

Jakub 1788a, Jan 1767, Kacper 1767, 1775, 1790, Marcjan 1788a, 1790, Stanisław 1767. 
Wojciech 1767, 1788a, 1790

LEŚNIEWSCY(Leśniowscy) — Kazimierz 1697,1702, Marcin (Marcjan) 1697, 1702; Antoni 1733c, 
1733f, Antoni 1733c, 1733g, Jan 1733b, 1733c, 1733g, Łukasz 1733g, Marcin 1733g, 
Stanisław 1733g; N. 1790, Antoni 1775, 1788a, 1790, Antoni 1788b, Benedykt 1788b, 1790, 
Błażej 1775, Karol 1788b, Michał 1788b, Stanisławburg. łęcz 1767, 1775, 1790 (sukcesorzy), 
Stefan 1775, 1790 

LIGOCCY — N. 1697
LINCZEWSCY (Lenczewscy, Lenczowscy) -Antoni 1733b: NN. 1790, Jan 1775, 1788b, Józef 

1775, Marcin 1764, 1775
LINOWSCY — Aleksy 1733c, Zygmunt star. zgierski 1733g 
LIPSCY — Michał referendarz kor. 1775 
LIWIŃSCY— NN. 1775 
LŚCIŃSCY—Jan 1733f
LUBIATOWSCY— Franciszeksęd. kapt,1733b, 1733c; Franciszek 1764, 1767, Jan 1767. 1775.

Kazimierz 1790, Stanisław 1764, 1767 
LUBIENIECCY — Jakub 1697
LUBOMIRSCY — Franciszek 1733c; Stanisław marsz. w. kor. 1775, 1790 (wdowa)
LUBOŃSCY — Maciej 1788a
LUBORADZCY (Liberadzcy, Luboraccy) — Franciszek 1697, Stanisław 1697, Stefan 1697: Jan 

1733c. Tomasz 1733d, Wojciech 1733d, 1733g; NN. 1775, N. 1790, Antoni 1775, 1788b, 1790, 
Antoni 1788b, Jan 1767, 1788b, Maciej 1767, Paweł 1775, Szymon 1788b, 1790, Walenty 
1788b

LUBOWIDZKI — J. 1788a
LUBRATOWSCY — Jan 1697
LUTOMIERSCY — Jan 1733c
LUZYŃSCY — Stanisław 1697
ŁABĘDZCY Duninowie — Władysław s. n. 1733g
ŁADOWIE — Konstanty 1775, 1790
ŁASZEWSCY — Aleksander 1697; Andrzej 1733g; Maciej 1788a 
ŁAZIŃSCY — Jan 1697
ŁAZNIŃSCY — Franciszek 1697, Franciszek 1697, Piotr 1697, Tomasz 1697; Tomasz 1733c, 

1733d, Tomasz 1733c
ŁĄCCY — Jakub 1697; Maurycy 1733b, 1733c, 1733f; NN. 1775, Aleksander klan sand. 1775, 

Andrzej (Jędrzej) 1788b, Antoni 1767, 1790, Franciszek 1767, 1775, 1788a, 1790, Franciszek 
1767, Ignacy 1775, 1788b, 1788b, 1790, Józef klanie sand. 1790 

ŁĄCZKOWSCY — Ignacy 1790 
ŁĄCZYŃSCY — N. 1775 
ŁEBOWSCY — Konstanty 1733c
ŁĘTKOWSCY — Dominik 1697, 1702; Stefan chor. inowł. 1733d, Maciej klanie brz. 1733d, stoi.

łęcz. 1767, Paweł 1733e; NN. 1775, Antoni stoi. łęcz. 1775 
ŁOBODZCY — Jan 1733e. Maciej 1733b, N. sęd. kapt,1733c; N. 1775, Franciszek 1767. 1775, 

1790, Marcin cześ. łęcz. 1790, Wawrzyniec 1790 
ŁOMIŃSCY — Józef 1790
ŁOPATECCY — Michał 1733e. Stanisław 1733e; Antoni 1788b. Wojciech 1788b 
ŁOTKOWSCY (?) — Jakub 1767 
ŁUBKOWSCY — Wojciech 1702 
ŁUBOWIE — Antoni 1733e
ŁUKAWSCY — Franciszek 1788a, Franciszek 1788a
ŁUKOMSCY — N. 1790, Franciszek 1775, 1788a, 1790, Jakub 1788a, Jakubl788a, Jakub 

1788b, Jan 1788a, 1790, Jan 1788a, Marcin 1775, 1788b, 1790, Stanisław 1767 
ŁUKOWSCY — Aleksander 1733d, Antoni 1733d 
ŁUSZCZEWSCY — Maciej Józef star. łęcz. 1764, 1775, 1790 
ŁYSAKOWSCY — Mikołaj 1788a 
ŁYSZCZYŃSCY — N. 1775. J. burg. łęcz. 1788a 
ŁYSZKOWSCY — N. 1702
MADALIŃSCY — N. burg. łęcz. 1788a, Franciszek 1788a, Franciszek 1788b, Jan 1788a, Łukasz 

1767, 1775, 1790, Michał 1788a, Michał 1788a, Michał 1788b
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MAGNUSCY — Andrzej 1733b. 1733d. Jan 1733b. 1733d. Ludwik 1733b, 1733d; NN. 1775, N. 
1790, Andrzej 1775, Antoni 1767, Jakub 1775, Jan 1767, 1788a, Teodor 1788a, Tomasz 
1775, 1790

MALANOWSCY — Jan 1697, 1702 
MALCZEWSCY — Adam 1697, Andrzej 1697 
MALEWSCY — N. 1790, Sebastian 1767, 1775 
MALISZEWSCY — Józef 1733c
MALSCY— Franciszek 1697, Jakub 1697; Jan 1733d; Aleksy 1788b 
MAŁACHOWSCY — Maciej 1733d 
MAŁECCY — Ludwik 1775 
MANOWSCY— Stanisław 1733c
MARSZEWSCY — Józef 1733a, 1733d (jako koniuszy woj. łęcz.); NN. 1775, Józef skarb. bydg.

1767, Wojciech skarbnikiewicz bydg. 1767, 1788a 
MASZKOWSCY — Marcin 1697; Mateusz 1733b; N. 1775
MĄCZYŃSCY — Antoni stoi. inowł. 1764, 1767, 1775 (wdowa po nim), Franciszek stolnikowicz 

inowł. 1764, 1775, stoi. łęcz. 1790
MĄKOWSCY — Stanisław 1733f; Antoni 1767, Antoni 1767. 1788a. Ignacy 1788a, Mateusz 

1788a, Roch 1788a
MĄTKOWSCY (?) — Franciszek 1733c, Ludwik 1733c 
MCHOWSCY — Antoni 1767
MESZYŃSCY— Kazimierz 1697; Kazimierz 1733g; Piotr 1775 
MICHAŁOWSCY — Stanisław 1733e, 1733f; Antoni 1790 
MIELĘCCY — N. 1733f
MIROSZEWSCY (Mieroszewscy) — Franciszek 1775, Jan 1767, Kazimierz 1767, 1775 
MIKOŁAJEWSCY — Stefan 1733b, 1733c, 1733f, Tomasz 1733c; Jakub 1788b 
MIKORSCY— Hipolit 1764, Paweł podcz. gost.1764, sęd. gr. łęcz. 1767, 1775, sęd. ziem. łęcz. 

1790
MIKUCCY — Jakub Antoni podwoj. wizki 1733a; Kazimierz woj. orł, kom gran. gost. 1767 
MILEWSCY — Jan 1733c, Franciszek 1733c; Andrzej 1788a, Kajetan burg. piotr. 1788a, 

Konstanty miecz, szadk. 1775, łow. szadk. 1788a, 1790, Łukasz 1788a, Sebastian 1788a, 
Wincenty 1788a

MIŁKOWSCY — Franciszek 1790 
MIŁOŃSCY — Jan 1788b
MIŁOSZEWSCY — (Maciej) cześ. łęcz. 1697, Walenty cześ. łęcz. 1702: Ignacy Jan 1767
MIROSŁAWSCY — Stanisław 1733d
MIROSZEWSCY — Adam 1733e, Józef 1733c; N. 1790
MIROWSCY — Sebastian 1697
MŁODZIANOWSCY — Andrzej 1788b
MNIEWSCY — Aleksander klanie brz. 1697, Antoni klanie brz. 1697. Jan 1697, Konstanty 1697. 

Paweł klan brz. 1697. Stefan 1697
MODLIŃSCY — Stanisław 1697; Mateusz 1733c, Piotr 1733c: Franciszek 1788a, Mateusz 

(Maciej) 1767, 1788b
MOKRSCY — Adam 1733b, 1733c; Adam 1767, Błażej 1790, Józef klanie rogoziński 1790.

Maciej 1764, 1775, Michał 1767 
MOLSCY — Marcin 1733d, Tomasz 1733b
MORACZEWSCY — Franciszek 1733c, 1733d, Łukasz 1733c, 1733e, Stanisław 1733c, Szymon 

1733c, Szymon 1733c. Tomasz 1733c; Adam 1790, Bernard 1788b. Jan 1788b, Józef skarb, 
nowogrodzki 1767. 1775. Piotr 1788b, Tomasz 1767 

MOROCHOWSCY — Stanisław reg. gr. łęcz. 1733d, sęd. gr. łęcz. 1767 
MORSCY — Józef 1697 (jako Mopski); Jan 1775, Kazimierz 1767. 1775
MORZKOWSCY— N. 1775, N. 1790, Franciszek 1790, Józef 1790. Mikołaj 1775, Tomasz 1790 
MORZYCCY N. 1702. Ludwik 1697; Maciej 1733a, 1733d, Łukasz 1733c; NN. 1790, Antoni

1790, F....1788a, Gabriel 1788b, Kazimierz 1788a, Piotr 1788a, Walenty 1767, 1775
MOSKORZEWSCY — N. 1775, Józef 1790 
MOSTOWSCY — N. 1697; Pantalemon (sukcesorzy) 1775 
MOSZYŃSCY — Chryzostom 1733c 
MROCZKOWSCY — Franciszek 1733c 
MSTOWSCY — Jan 1702. Wojciech 1702 
MYSTKOWSCY — N. kom. ziem. łęcz. 1790
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MYSZKOWSCY — Wojciech 1788b 
NADROWSCY — N. 1775, Ignacy 1790
NAGÓRSCY — N. 1733g, Adam 1733c, 1733e, Paweł 1733e; N. 1775. Antoni 1788b, Jan 1775.

1788a, Jan 1788b, Marcin 1788a 
NAKWASCY — Cyprian star. wysz. 1790 
NAPRUSZEWSCY — Karol 1767 
NASIENIEWSCY — Stanisław 1733c 
NIEDŹWIEDZCY — Stanisław 1733c 
NIEMCZYNOWSCY — Józef 1733b 
NIWIŃSCY — Piotr 1733c 
NOROWSCY— N. 1775 
NOWICCY — Franciszek 1767 
NOWOMIECCY (?) — Aleksander 1733c 
OBAŁKOWSCY — Ludwik 1702
OBIDOWSCY — N. 1697. Piotr 1702, Wojciech 1702; Aleksander podst. inowł. 1733d, Piotr 

1733d, 1733f. Wojciech 1733c. Wojciech 1733c 
OBNISCY — N. 1775
OBRĘBSCY— N. 1775, Antoni 1775, 1788a
ODECHOWSCY — Jakub 1733d, 1733g, Julian 1733g, Kacper 1733d, 1733g, Ludwik 1733a, 

1733d, 1733g; N. 1775, Franciszek 1767, 1790, Karol 1767 
ODOLIŃSCY — Józef 1733e 
OKĘCCY — Kazimierz 1788a
OLSZEWSCY — Adam 1733b, Andrzej 1733b, 1733c, Antoni 1733c, 1733g; N. 1775, 1788a, N.

1790, Benedykt 1767, 1775, Józef 1775 
OPĘCHOWSCY (?) — Szymon 1788a 
OPOROWSCY — Michał 1702 
ORŁOWSCY -Stanisław 1697 
ORSETTOWIE — Jan 1790, Wilhelm 1775, 1790
ORYŃSCY (Orańscy, Oreńscy) — Franciszek 1697; Adam 1733b, 1733c; Antoni 1788b, Antoni 

1790, Franciszek 1790 
OSENDOWSCY — Franciszek 1697
OSIECCY — Antoni 1733a, 1733d (rzekomy woj. inowł.); N. 1790, Dionizy 1767, Jan 1790 
OSIŃSCY — Piotr 1733d; N. 1775, NN. 1790. Jan 1788b. 1790, Jędrzej 1775, Mikołaj 1767. 

Paweł 1767
OSTROMĘCCY — Ludwik 1733b, 1733c, 1733f
OSTROWSCY — Stanisław 1697; N. 1775, Adam, 1788a, 1790, Antoni 1788a, Stefan woj. 

inowł.1764, 1775, 1790, T. 1788a, Wojciech podsęd. łęcz. 1764, 1767, 1775. 1790 (sukceso
rzy)

OSCY — Józef 1764 
OSZKOWIE -Eliasz 1697
OSIŃSCY — Jan 1733c, Józef 1733c, Piotr 1733b; Kacper 1767, Tadeusz 1788b
OTOCCY — Jakub 1702, Jan 1697; Hieronim 1733d
OTOROWSCY — Stanisław 1697
OTWINOWSCY — Kacper 1788a
OWSIANY — Mikołaj h. Rola podst. soch. 1697
PABIANOWSCY (Fabianowscy) — Kazimierz 1702, Stanisław 1702, Wawrzyniec 1702; N. 1733f,

Andrzej 1733b, 1733c: N. 1775, Franciszek 1767, 1775, Jan 1790, M.... 1788b. 1790,
Wojciech 1788b, 1790 

PAJEWSCY — Tomasz 1788b 
PAPIESCY — Ignacy 1775, 1790 
PAPROCCY — NN. 1790, Andrzej 1788b, Jan 1788b 
PARCZEŃSCY — Franciszek 1697 
PASCUOLT [?] — Jan 1733a
PASKIEWICZOWIE — Dominik 1733a, Józef 1733d, 1733g 
PAWLIKOWSCY — Andrzej 1697, Piotr 1702; Jakub 1733a, 1733d; N. 1775 
PAWŁOWSCY — Franciszek 1702; Antoni 1788b, Wojciech 1788b
PĄGOWSCY (Pęgowscy) — N. burg. przed. 1697; Łukasz 1733b, Piotr 1733e, Szymon 1733b; N.

1775, Bartłomiej 1788b, Franciszek 1767, 1788b, 1790 
PETRUKOWSCY — Hilary 1788b
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PĘSCY — Łukasz 1788a 
PIAGOWIE — Jan 1733c
PIASKOWSCY — Maciej 1697; Franciszek 1733b, Mikołaj 1733b, 1733f, Wojciech 1733b; NN. 

1790, Adam 1775, Franciszek 1767. 1788a, Józef 1767, 1788b. 1790, Karol 1788b, 1790, 
Kazimierz 1790, Ludwik 1790

PIEKARSCY — Marcjan 1733b, 1733c. Mikołaj 1733d; N. 1775, Józef 1767, Kazimierz 1788b, 
Tomasz 1790

PIENICCY — Jan burg. łęcz. 1788b, Karol miecz, ostrz. 1767, 1775. 1790 
PIERŚCIŃSCY — Antoni 1733c, Jan 1733d
PIESKOWSCY (Pieszkowscy) — Mikołaj 1733c, Stanisław 1733c, Wojciech 1733f; N. 1775, 

Michał 1788a, Mikołaj woj. łęcz. 1790 (sukcesorzy)
PIĘDZICCY — Jan 1733c, Józef 1733a, 1733c, Józef 1733c; Andrzej 1788a, Jan 1788b, 1790, 

Kazimierz 1767 
PIĘTKA — Grzegorz 1767 
PIGŁOWSCY — Marcjan 1697
PILECCY (Pieleccy) — Antoni 1767. Józef 1788b, Norbert 1788b
PILICHOWSCY — N. 1697, Stanisław 1697; Andrzej 1733c, Jędrzej 1733b, 1733c, N. 1733a;

Antoni 1767, NN. 1775, Wawrzyniec 1790, Wojciech 1790 
PIOTRACHOWSCY — Stanisław 1697
PIOTROWSCY — N. 1697. Kazimierz 1697; Wawrzyniec 1733c. Wojciech 1733d; N. 1775, 

Mateusz 1790
PISKORSCY — Szymon 1697
PIWOWIE — N. 1733c. Andrzej 1733b, 1733c, 1733f; Kazimierz woj. orł. 1775, 1790, Wincenty 

1788b
PLĄSKOWSCY (Piaskowscy) — Jan 1702; N. 1733c; N. 1790. Wojciech 1775 
PLEBANKOWIE — N. 1697
PLICHTOWIE — Mikołaj 1733b, 1733c, Walenty 1733c; N. 1775, Teodor burg. łęcz. 1788b 
PŁOCHOCCY — Stanisław 1733e
PNIEWSCY — Antoni 1775, Bonawentura 1775, NN. 1775, Pius 1788b, 1790, Tomasz 1790 
PODCZASCY — Adam 1697, Jan 1697, Stanisław 1697, Wojciech 1697; Franciszek 1733b, Jan 

1733b, 1733c, 1733d, 1733f, Szymon 1733f, Tomasz 1733g, Wojciech 1733d, 1733f, Wojciech 
1733d, Wojciech 1733d, Wojciech 1733d; NN. 1775, NN. 1790, Adam 1788b, Antoni 1767, 
1788b, Balcer 1788b, Błażej 1767, 1775, 1790, Dominik 1767, J. 1788b, Jan 1775, 1788b. 
1790, Jan 1790, Józef 1775, 1788a, 1790, Józef 1788b, Józef 1788b, Kazimierz 1775, 1790. 
Kazimierz 1790, Łukasz 1775, 1790, Maciej 1788b, Marcin 1775, Stanisław 1775, Szymon 
1775, 1788b, Świętosław 1767, Tadeusz 1788a, Teodor 1788b, Tomasz 1775, Urban 1788a, 
1790, Urban 1788b, Walenty 1767, 1788b, Wawrzyniec 1788a, Władysław 1788b 

PODGÓRSCY — Kazimierz 1733a 
PODKANSCY — Antoni podkom. sand. 1775 
PODKORSCY — Kazimierz 1733d
PODLEWSCY (Podlescy) — Jan podstolic inowr. 1733b, 1733f; N. 1775, Maciej 1788a, Marcin 

1788a
PODOLIŃSCY -Aeksander 1790 
PODOSCY — NN. 1775 
POGORZELSCY -N. 1775
POKRZYWNICCY — Franciszek starościc szad. 1764, 1775 
POLEWSCY — N. 1790
POLICHNOWSCY (Palichnowscy) — Szymon 1733d, Wawrzyniec 1733b; Aleksander 1764, 

Apolinary 1764, 1767, Chryzostom 1767, 1788a 
POLIKOWSCY — Kazimierz 1733b
POLITALSCY — Michał 1697; Michał 1733e; NN. 1775, Andrzej 1767, 1790, Jan 1767 
POŁONIEWSCY — Leon 1790
POMORSCY — Antoni 1733d, Jan 1733d, Felicjan 1733g, Franciszek 1733c, Paweł 1733c; NN. 

1775, N. 1788b, Bartłomiej 1775, 1788b, Ignacy 1767, Józef 1775, Józef 1790, Maksymilian 
skarb, przed. 1790, Mateusz (Maciej) 1767, 1788b, Stanisław 1767, 1775, 1790 

PONIATOWSCY — Michał chor. łęcz. 1733a, 1733d, 1733g 
PONIECCY — N. 1790 
PONISZOWIE — Antoni 1733c, 1733d 
POPŁAWSCY — Jerzy 1697
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POPOWSCY — Jan 1697, Wojciech 1697 
PORADOWSCY — Klemens 1733c 
PORCZYŃSCY — Aleksander 1733c
POTOCCY — Józef 1733b, Karol 1733b; Szczęsny gen. art. 1790 
PRAŻMOWSCY — N. 1790, Ignacy 1775 
PRĄDZYŃSCY— N. 1790, Aleksander 1767, Antoni 1775 
PROSZEWSCY — Jakub 1697
PRUSCY — Paweł 1697, Stanisław 1697, Zygmunt 1697; Józef 1733c, Marcin 1736d, Wojciech 

1733b; Łukasz 1775, Tomasz 1788a
PRUSINOWSCY — Kazimierz 1697. 1702. Piotr 1697, Piotr 1697; Adam 1733c. 1733f, 1733g, 

Adam 1733c, Franciszek 1733c, 1733d, Jacek 1733b, Piotr sęd. kapt. 1733a, 1733d, Piotr 
1733d; Ignacy 1767, Kazimierz 1788a, Kazimierz 1788a, Roch 1767 

PRUSZAKOWIE — Tomasz klan. gdański 1790
PRUSZKOWSCY — Andrzej 1697. Jan 1697. Stanisław 1697; Andrzej 1733c, Walenty 1733c, 

1733f, Walerian 1733g. Wawrzyniec 1733b. 1733c, 1733f; N. 1775, NN. 1790, Paweł 1788a. 
Piotr 1788a, Piotr 1788b. Piotr 1788b. W. 1788b 

PRZANOWSCY — Wojciech 1697; Dominik 1733c, Jan 1733c, Józef 1733c, Kazimierz 1733c; 
Wojciech 1775

PRZECZNIOWIE — Józef 1788b. Szymon 1788b. Tomasz 1788b,
PRZEDPEŁSCY — NN. 1775
PRZEDWORSCY — Wojciech 1697; Wojciech 1733e
PRZEZDZIECCY— Hipolit 1733c. Jan 1733d. Krzysztof 1733c, Krzysztof 1733c, Krzysztof 1733c

PRZYBOROWSCY — N. 1697 Józef 1733a. 1733b. 1733d; Marcin 1767, skar. orł. 1775 
PRZYŁUSCY — Jan 1697; NN. 1775. N. 1790 
PRZYSIECCY — Bartłomiej 1790
PSARSCY — Jan 1697. Roch 1702; Aleksander 1733c, Maciej 1733d, Paweł 1733b; Maciej 1767, 

N. 1775. Tomasz 1767. Wawrzyniec 1790. Wojciech 1767 
PSURSCY — Aleksander 1733f. Andrzej 1733a. Paweł 1733f; NN. 1775. N. 1788b, Maciej 1788b.

Roch 1790. Wacław 1790. Wojciech 1775. 1790 
PSURZYCCY — N. 1775
PUCKOWIE — Marcin 1697; Jacek 1733f, Józef 1733c, 1733f, Melchior 1733b: Józef pis. ziem.

łęcz. 1767, 1775 
PUŚNIKOWIE— N. 1775 
PYSZYŃSCY — Wojciech 1733f 
RACZEDOWSCY — Stanisław 1697. Wojciech 1697 
RACZKOWSCY — N. 1775 
RACZYCCY — Jan 1733c 
RACZYŃSCY — Jan 1733c: Jan 1788a 
RADECCY — Dominik 1767. Jan 1767
RADLICCY — Kazimierz woj. sier. 1733b, 1733f; Chryzostom 1788a, J. 1788a, Michał 1767, 

1775, 1790 (sukcesorzy). Tomasz 1790 
RADOMYSCY — Kazimierz 1733g: N. 1775, Roch 1767 
RADOLIŃSCY — Andrzej 1733d: NN. 1790. Jan 1767, Wojciech 1775
RADZIĄTKOWSCY — Maciej 1733b. 1733c; NN. 1775, NN. 1790, Antoni 1788a, Józef 1767.

1788a, 1790, Mateusz 1767 
RADZISZEWSCY — Andrzej 1733d 
RADZIWIŁŁOWIE — Karol („Panie Kochanku”) 1775 
RAJSCY — Michał 1702; NN. 1775
RAKOWIECCY — Józef 1697. Maciej 1697: Jan 1733c, Józef 1733d, Piotr 1733b; Jan burg. łęcz.

1764, 1775. Józef 1790. Kacper 1775 
RAKOWSCY — Jan 1697: Józef 1767. 1775, N. szambelan 1790 
RALEWSCY (Ralescy) — Szymon 1733g; Józef 1788b 
RAPACCY — Adam 1697: Konstanty 1733e 
RAWOW1E — Jakub 1775 
RĄCZYŃSCY — NN. 1775. Jan 1788a 
RDUŁTOWSCY — Kazimierz 1733f; N. 1775 
REDCZYCOWIE — Michał 1733a 
REMBOWSCY — N. 1697: Stanisław 1733a
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RESZKOWSCY— Franciszek 1697, Jan 1697; Jakub 1788a, Konstanty 1788a, Stefan 1788a, 
Stefan 1788b

REYCHEMBERGOWIE — Dominik 1733c
ROGAWSCY (Rogascy) — Jakub 1697; Antoni 1733c, Antoni 1733c, Mikołaj 1733c; N. 1775.

Ignacy 1788b, Jan 1788b. 1790. Józef 1788b. Piotr 1788b, Tomasz 1788b 
ROGOZIŃSCY — Mikołaj 1697; N. 1733f. Józef 1733b, 1733e, 1733g, Maciej 1733a, 1733e 
ROJKOWIE — Jan 1733a. 1733g 
ROMANOWIE — Jan 1733d. Wawrzyniec 1733d 
ROSIŃSCY — Maciej 1767 
ROSOCHOWSCY — N. 1733c 
ROSZKOWSCY — Franciszek 1733c; N. 1775 
ROŚCISZEWSCY— Konstanty 1788a 
ROZDZIAŁOWSCY — N. 1733f, Jan 1733c 
ROZMARYNOWSCY — Józef 1788a 
ROŻNIATOWSCY — Kazimierz 1767 
ROŻNIECCY — Piotr 1733d; N. 1790, Józef 1788b 
ROŻNOWIE — Franciszek 1702; Piotr Antoni 1733a 
ROŻNOWSCY — Kazimierz 1775, 1790
RÓŻYCCY — Antoni 1702, Marcin 1702; Antoni 1733c, Felicjan 1733c, Tomasz 1733c; NN. 

1775, Grzegorz 1764; Felicjan 1767, 1790, Franciszek 1767, 1788a, 1790, Grzegorz 1767, 
1790, Józef 1767, 1790, Maciej 1767, 1790 (sukcesorzy), Piotr 1767, 1790, Wojciech 1767 

RUDNICCY — N. 1733f, Antoni 1733c, Kazimierz 1733a, 1733e, Walenty 1733c; NN. 1790, 
Benedykt 1775, (Filip) Nereus h. Prus 1767, Ignacy 1790, Karol 1767, N. podcz. braci. 1775, 
Mateusz 1788a, Tytus 1775, Walenty 1775 

RUDZIŃSCY — Wojciech 1767, 1775 
RUDZCY — Stanisław 1788a
RUPNIEWSCY — Dominik 1733a, 1733d, 1733g, 1767. 1775 (wdowa po nim)
RUSIECCY — N. 1775
RUSSJANOWIE — Tomasz h. Nałęcz kom. gran. wiel. 1767 
RUTKOWSCY — Piotr 1733c
RYCHŁOWSCY — Franciszek 1733b: NN. 1775. N. 1790, N. chorążyc sier. 1775 
RZEPECCY— Stanisław 1697; Franciszek 1788a, Wojciech 1788a 
RZESZEWSCY (Rzeszowscy) — N. 1775. Piotr 1788a 
RZESZOTARSCY — Piotr 1775
RZĘTKOWSCY (Rządkowscy, Rzedkowscy) — Jan 1697, Kazimierz 1733b, Tomasz 1733b; N.

1790, Józef 1788a, Marcin 1767. 1775 
SACHNOWSCY (Szachnowscy) — Antoni 1788b, 1790, Błażej 1788b. 1790 
SADKOWSCY — Tadeusz 1788b 
SADŁOWSCY — Antoni 1733e 
SADZYŃSCY — Sebastian 1788a
SĄCHOCCY (Sachoccy) — N. 1697; N. 1733f; NN. 1775, Jan 1788b 
SĄCKOWSCY — N. 1697 
SIARCZEWSCY — Bartłomiej 1788b 
SIECIŃSCY — Jan 1733b, Józef 1733b
SIEDLECCY — N. 1697, Jan 1702, Wojciech 1702; Antoni 1733g. Maciej 1733d; NN. 1790. J.

1788b, Jan 1788b, 1790, Mikołaj 1790, Walenty 1767 
SIEDLEWSCY — Łukasz 1733c; Jan 1775, Mikołaj 1788a, Wojciech 1775 
SIEMIĄTKOWSCY — Jan 1733b, Jan 1733d 
SIEMIEŃSCY — Adam 1697, Wojciech 1697 
SIEMKOWSCY — Balcer 1733c; Felicjan 1767 
SIEMOŃSCY — Jan 1788a. Jan 1788a 
SIENNICCY — Dionizy 1790, Józef 1790 
SIERAKOWSCY (Sirakowscy) — Jan 1697, Michał 1697 
SKALSCY — Bernard 1733c
SKARBKOWIE — Andrzej klanie kon. łęcz. 1702, Władysław klan kon. łęcz. 1702; Franciszek 

klanie kon. łęcz. 1702, klan łęczycki 1733a, 1733d, 1733g, Antoni klanie kon. łęcz. 1733g, 
Wojciech klanie łęcz. 1733g; Karol 1775, 1790

SKARŻYŃSCY — Stanisław 1697; Jan 1733a; Aleksander łow. brz. 1764, Bernard 1767, 1775, 
Wincenty podst. łęcz. 1764, 1767, 1775
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SKĄPSCY — Marcin 1697
SKROB O WS KI (Skrabocki, Skrobocki) — Tomasz 1733c; NN. 1790. Jakub 1767, 1775 
SKRZYNECCY — N. 1697, N. 1697; Józef 1733c, Kazimierz 1733b, Ludwik 1733b, Marcjan 

1733b, 1733d, Piotr 1733c, Piotr 1733c; NN. 1775. N. 1790, Andrzej 1790, Ignacy 1764, Jan 
1764, 1775, 1788b, Józef 1767, Kazimierz 1767, Ksawery 1788a, Maciej 1767, Maciej 1767, 
Paweł 1767, T. 1788b, Wojciech 1767, 1775, 1788a, Wojciech 1767. 1788b 

SKRZYŃSCY — Jan chor. łęcz. 1697, Kazimierz 1697, Stanisław klanie brz. 1697, Stanisław 
1697, Stefan 1697, Wawrzyniec klanie brz. 1697; Hieronim klanie łęcz. 1733c, Ludwik klanie 
łęcz. 1733c, Marcin 1733f, Stefan 1733f; NN. 1775. NN. 1790, Ignacy 1790, Józef 1767, 1775, 
1788b, 1790, Marceli 1790, Stefan 1767, 1775, Wojciech 1788b 

SKÓRZEWSCY — Stanisław stoi. owrucki 1733c; Ludwik 1767 
SKULSCY — N. 1775
SKWARCZOWIE (Skwarcowie) — N. 1733L Jacek 1733b, 1733e (Jacenty); Wawrzyniec 1788b
SŁAWIŃSCY — Wojciech 1733c; N. 1775. N. 1790
SŁOTWIŃSCY — Segniew(?) 1697. Wojciech 1697
SŁUBICCY (Ślubiccy) — Stefan 1697; Daniel podcz. kowal. 1790
SŁUCCY — Marcjan 1697, Michał 1697, Tomasz 1702; Michał sęd. ziem. łęcz. 1733d, 1733g, 

Marcelin 1733d, Stanisław 1733d; Franciszek 1775, NN. 1775, Rafał 1790, Wojciech starościc 
gniewkowski 1767, 1775, 1790 

SMARDZEWSCY — N. 1697. Wawrzyniec 1697 
SMARZEWSCY — N. 1733Ł Józef 1775. 1790
SOJECCY — Stanisław 1697; Andrzej 1733d, 1733e, Andrzej 1733d, Franciszek 1733b, 1733d, 

Stanisław 1733c, 1733d. 1733Ł Wojciech 1733d; NN. 1775, NN. 1790, Dominik 1767, Roch 
1775, 1790

SOKALSCY — Kacper 1733c, Mikołaj 1733c 
SOLECCY — Walenty 1697
SOŁŁOHUBOWIE — Józef wda witebski 1775, Jan 1790 
SOKOŁOWSCY — Konstanty 1733d, Konstanty 1733d,
STANISZEWSCY — Andrzej (Jędrzej) 1788a, Franciszek 1788a, Wojciech 1788a 
STARCZEWSCY — Bartłomiej 1788b, Zygmunt 1767, 1775
STARZYŃSCY — N. 1775, Sebastian 1788a, Tadeusz 1788b, Wincenty podst. brz. 1790 
STAWIŃSCY — Jan 1767, Józef 1788a 
STAWISCY — Bartłomiej 1702, Mikołaj 1702
STAWOWSCY — Walenty 1697, Wojciech 1697; Franciszek 1788а, К. 1788a, Michał 1788a 
STAWSCY — Jan 1697, Paweł 1702
STEMPCZYŃSCY (Stępczyńscy, Stempczewscy) — Andrzej 1733c, Walenty 1733b: Zygmunt 

1767
STĘPOWSCY (Stempowscy) — Jan 1697; Jakub 1733c, Stanisław 1733c, 1733g; N. 1790.

Antoni 1790, Felicjan podwoj. łęcz. 1767. 1775, 1790, Leon 1788b, Wojciech 1775. 1790 
STOCCY — Bartłomiej 1733c
STODULSCY (Stodulscy) — N. 1697, Franciszek 1697, Wojciech 1697; Franciszek 1733b, 1733c, 

Franciszek 1733b, Jan 1733c, Józef 1733e, Marcin 1733c, 1733g, Stanisław 1733d, Wincenty 
1733a, Wojciech 1733e: NN. 1790, Bonawentura 1767, Jakub 1775, 1790, Kazimierz 1790, 
Marcin 1790, Mateusz 1790, Piotr 1767, 1790, Stanisław 1788b, Tomasz 1790, Wawrzyniec 
1790, Wojciech 1790

STODZIELSCY — Michał 1790, Piotr 1790
STOKOWSCY — Aleksander 1697, 1702, Antoni 1697, Jan 1702, Walenty 1697; Adam 1733a, 

1733d, 1733g, Franciszek 1733b, Jan 1733a, 1733d, 1733f, Jan 1733d, 1733g, Jan 1733d, 
Józef 1733b, Marcin 1733a, 1733g, Stanisław 1733a, Walenty 1733a, 1733d: NN. 1775, Adam 
chor. inowł. 1764, chor. brz. 1767, 1775, Andrzej 1775, 1790, Antoni 1764, 1767, 1775, 
Antoni 1767, Fabian 1767, Faustyn 1790, Ignacy woj. orł. 1788a, 1790, Jan chor. łęcz. 1764, 
Jan burg. łęcz. 1764, Jan chor. inowł. 1767, 1775, Jan podkom. łęcz. 1788, 1790, Jan Teodor 
chorążyc brz.. 1764, Jan 1764, 1767, 1775, Leon 1788a, Marcin 1764, Mikołaj 1764, Mikołaj 
podcz. łęcz. 1788a, 1790, Piotr burg. łęcz. 1788a, Stanisław 1764, Walenty 1764, 1767, 1775, 
Walenty 1767, 1790

STOLECCY — Jan 1702, Władysław 1697 
STRASZEWSCY — Tomasz 1733c
STRASZKOWSCY — Piotr 1697; Tomasz 1733c; Piotr 1790 
STRUSCY — Marcin 1733b
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STRZAŁKOWSCY — Maciej (Mateusz) burg. łęcz. 1767. 1775. 1788b, 1790 
STRZELECCY — Stanisław 1697; Teodor 1767 
STRZEMBOSZOWIE — Stanisław 1775 
STRZEMESCY (Strzemieccy) — N. 1775. Wojciech 1767 
STRZYŻEWSCY — Andrzej 1767
STUDZIŃSCY — Franciszek 1733f; N. 1775. Tomasz 1790
SUCHORSCY — Józef 1702. Paweł 1702. Wojciech 1702; Antoni 1733d, 1733e. Maciej 1733e, 

Paweł 1733d; Antoni 1788b, Maciej 1788a, Maciej 1788b, Piotr 1788a, Świętosław 1764 
SULIMIERSCY — Franciszek 1733c; NN 1775. NN. 1790, Adam 1788a, 1790, Antoni 1764, Jan 

1790, Józef 1767, 1775, 1788a, 1790. Maciej 1788b, Michał 1767, Sebastian 1767, 1775, 
Stanisław 1788a

SUŁKOWSCY — Antoni 1733b, 1733d; N. 1775. Ignacy 1790 
SZABŁOWSCY — Jan 1733a
SZADKOWSCY (Szatkowscy) — Mikołaj 1733b. 1733d, 1733f
SZAMOWSCY — Franciszek 1697. Jakub 1697. Jan 1697, Jan 1697, Jan 1697, Piotr skarb, 

łęcz. 1697; Adam 1733b; Antoni 1788a, Felicjan 1764, woj. orł. 1767, 1775, podcz. orł. 1790, 
Ignacy 1775, skarb, inowł. 1788a. 1790. Mateusz 1788a 

SZCZAWIŃSCY — Jan 1697. Władysław 1697. Wojciech 1697; Franciszek 1733c, Kazimierz 
1733a; Jan wojski orł. 1775. 1790. Mikołaj burg. łęcz. 1788b 

SZCZEPANOWSCY — Florian 1733b
SZCZYTOWSCY — Krzysztof 1697. Paweł 1697; Antoni 1733b, 1733f, Stanisław 1733f: Bartło 

miej 1790. Jan 1790 
SZŁOTOWSCY (?) — Józef 1733c
SZOŁAJSCY (Szołańscy) — Andrzej 1697; Michał 1733b, 1733c, Walenty 1733c. 1733f: NN.

1775. NN. 1790. Antoni 1788b. Jakub 1767. 1790, Wojciech 1790 
SZOŁDRSCY — Stefan star. łęcz. 1733a; N. 1778b, wojewodzina pozn.1775 
SZOŁOWSCY — N. 1790. Antoni 1767. 1775. 1790, Józef 1767, Wojciech 1767 
SZTEMBERGOWIE (Sztembarthowie) — Jan Fryderyk 1767, 1775, Leon 1788b, Stanisław 

1788b
SZUMAŃSCY — Józef 1767 
SZUMSCY — Andrzej 1733c
SZWARADZCY (Szwaroccy) — Jan 1733b; Izydor 1790 
SZYDŁOWSCY — chorąży płocki 1733f, Piotr 1733f 
SZYMANOWSCY — Franciszek 1697 
SZYMAŃSCY — Jan 1733c, Jan 1733c, Józef 1733c 
SZYMOŃSCY— N. 1697
SZYPOWSCY — Antoni 1733b, 1733c, Franciszek 1733c; N. 1775, N. 1790. Andrzej 1788b,

Felicjan 1767, 1788a, Jan 1764, 1767, 1775, 1790, Józef 1788a, L....1788a, W ..... 1767,
Wawrzyniec 1764

ŚLESZYŃSCY — Michał 1697; Stanisław stoi. inowł. 1733a, 1733f 
ŚLIWNICCY— N. 1775
ŚWIECHOWSCY (Śmiechowscy)— N. 1790, Wawrzyniec 1788b 
ŚWIĄTKOWSCY— Adam 1733b, 1733c
ŚWIECHOWSCY (Świechowscy)— Jakub 1788b, Józef 1788b, Wawrzyniec 1788a, Wojciech 1788a, 

Wojciech 1788b
ŚWIECIŃSCY (Świeczyńscy, Święcińscy)— Jan 1733d, Szymon 1733d Walen ty 1733c; N. 1790 
ŚWIEŻYŃSCY— Stanisław 1733c
ŚWIĘCCY (Świeccy) — Paweł 1697;Andrzej 1733c. Antoni 1733Ł Józef 1733c, 1733f,Maciej 1733g; 

NN. 1775, Adrian 1790, Antoni 1788a, 1790, Antoni 1788b, Bartłomiej 1790, Jakub 1775, 
1788a,Józef 1788a 

ŚWIĘCICCY— Antoni 1773e
ŚWIĘTOSŁAWSCY— NN. 1775, NN. 1790, Franciszek 1775, Ksawery 1764, Ludwik 1764, Rafał 

1788b, Wojciech August burg. łęcz. 1764, 1767, N. woj. gąbiński 1767 
ŚWINIARSCY— N. 1697, Jan 1697
ŚWITECCY — Franciszek 1733c, Stanisław 1733c, Walenty 1733a
TAŃSCY — Franciszek 1767, Ignacy 1788b, N. 1775. Szymon 1775. 1790. Walenty 1767, 1788a, 

Walenty 1788b
TARNOWSCY — Paweł 1702; Felicjan 1733c; N. 1775. Gabriel h. Rola 1788b, Ignacy 1788b 
TAWULSCY — Mikołaj 1697
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TERAWSCY — Antoni 1764, Stanisław 1764
TOKARSCY — Andrzej 1733b, Franciszek 1733b, 1733c, Jan 1733e, Mikołaj 1733c; Tomasz 

1788b
TOMASZEWSCY— Chryzostom 1733c, Walenty 1733d; Ignacy 1788a 
TOPCZEWSCY — Wawrzyniec 1697; Franciszek 1767 
TOPOLSCY — Franciszek 1733a, 1733c
TREMBIŃSCY (Trębińscy) — Jakub 1697; Adamcześ. gost,1733b, 1733c, 1733g, Marcin 1733c, 

Stanisław 1733b, 1733c
TREPKOWIE — Antoni 1733L Franciszek 1733b, 1733c, 1733f
TRESEMBERKOWIE [Tresembergowie] — Józef 1733c, Kazimierz 1733d, Konstanty 1733a, 

1733d; Andrzej 1788a
TROSZYŃSCY (Troczyńscy) — N. 1790, Wojciech 1767, 1775 
TRUSZKOWSCY — Józef 1733c. Maciej 1733c; N. 1790, Teodor 1775 
TRYNISZEWSCY — Piotr 1733c
TRZCIŃSCY— Krzysztof 1697; N. 1790, Jakub 1775, łow. brz. 1788, Stanisław łow. brz. 1775 
TRZEBNICCY — Franciszek 1733b
TRZEBUCHOWSCY — Antoni 1733b; N. 1775. N. 1790, Antoni 1788a 
TRZECIAKOWIE — Melchior klan owrucki 1790
TURSCY — Antoni 1733b, 1733c, 1733f, Franciszek 1733b. Maciej 1733e; Antoni 1767, Józef 

1775, 1790, Mateusz 1767, Tomasz 1764, łow. brz. 1767, chor. łęcz. 1775, 1790 
TUROWSCY — Walenty 1697; Wilhelm 1767 
TYCZYŃSCY — Jan 1733c 
TYRAWSCY — NN. 1775, Stanisław 1790 
UBYSZOWIE — Antoni 1733c, Paweł 1733c: Michał 1790
UJAZDOWSCY — Mikołaj 1733e; N. 1775, NN. 1790. Antoni 1764, Chryzostom 1764. 1788a.

Chryzostom 1764, Walenty 1764 
UZEWSCY — Karol 1733b 
WALESZCZYŃSCY — Tadeusz 1767
WALEWSCY — Andrzej klanie inowł. 1697, Adam klan inowł. 1697; Józef klan brz. 1733b, 

1733c, 1733f, 1733g, Marcin klanie brz. 1733b. 1733c, 1733f. 1733g; N. 1790. Anastazy 
klanie łęcz. 1764. Franciszek 1775, Kacper podkomorzyc sier. 1764, Mateusz klanie rozpierski 
1764, 1767, Michał podkomorzyc sier. 1764 

WALI GÓRSCY — Maciej 1733c
WALISZEWSCY — Franciszek 1733d, Tomasz 1733a, 1733d: Tomasz 1767 
WARDĘSCY — Władysław woj. łęcz. 1790 
WASILEWSCY — Józef 1767
WĄGROWSCY — Andrzej 1733b, 1733f. Konstanty 1733d. Paweł 1733a, 1733d, 1733g, Samuel 

1733d; N. 1775. Cyprian 1764, 1788a 
WĄSOWSCY — N. 1775, Józef 1790 
WESSLOWIE — Stanisław star. golubski 1767, 1775 
WĘDROGOWSCY — Wojciech 1733c
WĘŻYKOWIE — Michał 1733d; Michał podst. inowł. 1764, 1767, 1775, podcz. inowł. 1790, 

Mikołaj 1764
WIĄCZKOWSCY — Samuel 1697 
WIECZORKOWSCY — N. 1790
WIEROSIEWSCY (może MIROSZEWSCY) — Adam 1733c
WIERZBOWSCY — Antoni stolnikowicz łęcz. 1733e, 1733g, Kazimierz podczaszyc bielski 1733e 
WIERZCHLEYSCY (Zwierzchlejscy) — Felicjan sędz. ziem. kaliski 1790, Feliks 1764, Marcin 

1764
WIESZCZYCCY — Eustachy 1697, Wawrzyniec 1697, 1702; Maciej 1733c, Tomasz 1733c; NN.

1775. N. 1790. Józef 1788a, Józef 1788b. Maciej 1788a 
WILCZKOWSCY — Franciszek 1733b, 1733d
WILKANOWSCY — Adam 1697, Mikołaj 1697, Stefan 1697; Jan podcz. raw. 1733d; Felicjan 

1788a, 1790, Franciszek sęd. i pis. sądów kapt. 1733a, 1733d, 1733g, sędz. ziem. łęcz. 1764, 
1767, 1775, Jan 1790, Onufry sędzic ziem. łęcz. 1764, łow. łęcz. 1788a, 1790 

WILKOWSCY — N. star. osmoliński 1733f
WILKSZYCCY (Wilczyccy, Wilksiccy) — Stanisław 1697, Wojciech 1697; Ignacy cześ. orł. 1775, 

1790 (sukcesorzy)
WIŚNIEWSCY— N. 1790. Antoni 1788b
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WITOWSCY — Wawrzyniec 1697; Aleksander 1733f, Aleksy 1733c, Andrzej 1733b, 1733d; N.
1775. Adam 1790. Aleksy 1775. 1790, Łukasz 1775 

WITUSCY — Aleksy 1788b
WITWICCY — Antoni 1788a. Antoni 1788a, Ludwik 1788a, Ludwik 1788a, Rafał 1788a 
WŁOSTOWSCY — Aleksander 1733b, Ludwik 1733d; Władysław łowczyc łęcz. 1764, 1767, 1775. 

1790
WODZYŃSCY — Marcin 1702; Jakub 1733c, Jakub 1733c; Adam Iow. orł. 1775, 1790, Jan 

1788a, Jan 1788a. Józef 1788a, Karol 1767, Piotr 1767, 1790 
WOJCIECHOWSCY — Adrian 1697, Stanisław 1697; Aleksander 1733a, 1733c, Jan 1733c. 

Marcin 1733c, 1733d, Sebastian 1733e; N. 1775, Adam 1767, 1775. Jakub S. 1788a, Michał 
1775, Paweł 1775, Wawrzyniec 1775 

WOJDECCY — Antoni 1790
WOJSZYCCY — Antoni 1733b, Franciszek 1733b, Kazimierz 1733f; Antoni 1767, Maciej 1767. 

1775,
WOLAŃSCY — Wojciech 1790 
WOLICCY — N. 1733c
WOLSCY — Łukasz łow. łuk. 1702, skarb. raw. 1733a, 1733d, Zygmunt 1697; Andrzej 1733c, 

1733e, Andrzej 1733c, Jan 1733c. 1733e, Jan 1733c, Józef 1733e. Kazimierz 1733c, Michał 
1733c, Mikołaj 1733c, Sebastian 1733a. 1733c, Stanisławsęd. kapt. 1733d, Stanisław 1733d. 
1733g; N. 1775, Antoni (Ligęza) cześ. inowł. 1764, Antoni 1767, Jan 1775, Kacper 1788b, 
Łukasz 1788b, Marcin 1790, Michał 1775, 1788b, 1790, Stanisław 1788b, Tomasz 1790 

WOLSZYCCY — Adam 1697, Jan 1697, Jerzy 1697, Stanisław 1697; Antoni sęd. kapt. 1733c, 
Franciszek 1733c, Kazimierz 1733c 

WRÓBLEWSCY — Jan 1790 
WRZESIŃSCY — Piotr 1788a, Wojciech 1788a 
WSTOWSCY — Aleksy 1767, Tomasz 1790
WYRĘBOWSCY — Stanisław 1697; Maciej 1733c. Stefan 1733c; N. 1775, Jakub 1775, Wojciech 

1790
WYROWSCY — Wojciech 1697
WYRZYKOWSCY — Jan 1733b, 1733c, Kazimierz 1733f; N. 1775. Franciszek 1764, Ignacy 1764.

J. 1767, Jan 1764, 1775, 1788a, Jan Felicjan 1764, 1790 
WYSOCCY— Kazimierz 1697, Piotr 1697, Stanisław 1697, 1702, Tomasz 1697; Wojciech 1697, 

Wojciech 1697; Franciszek 1733c, 1733d, 1733f, Jan 1733c, Kacper 1733g, Stanisław sęd. 
kapt. 1733b, 1733c, 1733f, 1733g, Wawrzyniec 1733c, 1733e, 1733f; NN. 1790 Franciszek 
1775, J. 1775, Kazimierz 1775, Konstanty h. Godziemba cześ. Winnicki 1767 

WYSOKIŃSCY — Tomasz 1697
ZABŁOCCY — Jan 1697; Antoni 1733d, Franciszek 1733b, 1733d, 1733e; N. 1775, Jan 1790 
ZABOROWSCY — Wojciech 1697; N. 1775, N. 1790. Jerzy 1788b, Maciej 1767, 1788b, 1790.

Mateusz 1788b, Walenty 1788b, 1790, Wojciech 1767, 1790 
ZACZKOWSCY (Zackowscy) — N. 1697; Piotr 1733c. 1733f; Wojciech 1767, 1775 
ZAGAJEWSCY — Wojciech 1697
ZAJĄCZKOWIE — Franciszek 1733d, Wojciech 1733b 
ZAJĄCZKOWSCY — Gedeon 1733e
ZAKRZEWSCY — Adam podcz. łęcz. 1697, Jakub 1697, Jan 1697, Stanisław 1697, Wojciech 

1697; Antoni podcz. łęcz. 1733a, 1733c, Jan 1733c, Jan 1733c, Michał 1733d, Michał 1733d; 
N. 1775, Adam 1767, Antoni 1767, 1775, Eleonora 1790, Franciszek 1775, 1788b, 1790, Jan 
1775, 1790, Jan Nepomucen 1790, Rafał 1775 

ZALESCY — Aleksy 1733c, Paweł 1733c, Paweł 1733c; Antoni 1788b 
ZAŁĘSCY — Wojciech 1775
ZAŁUSCY— Kazimierz 1697; (kuchmistrzowa kor.) 1775
ZAMOJSCY — Maciej 1733b, 1733c, Maciej 1733c, Michał 1733b, 1733c, Mikołaj 1733c, 

Sebastian 1733b, 1733c, Sebastian 1733c; N 1775, Maciej 1788a, 1790, Piotr 1788a 
ZAPĘDOWSCY — Józef 1733d 
ZAPORSCY — Piotr 1697 
ZARZYCCY— Maciej h. Bogoria 1790 
ZAWADZCY — Michał 1788b
ZAWISZOWIE — Feliks łowczyc łęcz. 1775, miecz, inowł. 1788b, 1790, Wincenty łow. łęcz. 1764, 

1775
ZBIERZCHOWSCY— Kazimierz 1767
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ZBOROWSCY — Franciszek 1733g 
ZBROŻKOWIE — Józef 1733c. Wojciech 1733c
ZDZIENICCY— Kazimierz 1733b. 1733e. Maciej 1733d; N. 1775. N. 1790. Antoni 1788a, Antoni 

1788b. Florian 1788b. Jakub 1764. 1767. 1775. 1790. Jan 1788b. Kacper 1788b, 1790. 
Kajetan 1788b. Kazimierz 1767, 1775. Kazimierz 1767. Marcin 1767. 1788b, Michał 1790. 
Mikołaj 1788b, Norbert woj. orł. 1790. Stanisław 1788a, Wincenty 1788b 

ZDZIERSCY — Maciej 1788a 
ZDZITOWIECCY — Szymon 1788b 
ZEBRZYDOWSCY — Stanisław h. Radwan 1767 
ZEMBRZUSCY — Adam 1788b. Kajetan 1788b. 1790 
ZERZYŃSCY — Jan 1697
ZIELENIEWSCY — Andrzej 1702. Jan 1697. 1702. Jan „Kita”1702. Kazimierz 1702. Łukasz 

1702. Marcin 1702. Wojciech 1702; Albin 1733b. 1733c. Dominik 1733b. 1733d. 1733g, 
Felicjan 1733c. Jan 1733b. 1733d. 1733g. Jan 1733d. Józef 1733c. 1733f. Kazimierz 1733b, 
1733c. 1733d, 1733g. Samuel 1733d. Stanisław 1733a. 1733b. 1733c. 1733d. 1733g, 
Stanisław 1733b. 1733c. 1733g, Stanisław 1733b. Wojciech 1733a. 1733d; N. 1775. Albin 
1767. 1775. Antoni 1788b, Chryzostom 1767.1775. Jakub 1790. Jan 1775. 1790. Jan podcz. 
brzez. 1790. Sebastian 1767. 1775. Szymon 1790. W. 1788b, Walenty 1788a, Wincenty 1790, 
Wojciech 1764, 1767 

ZIELIŃSCY — Seweryn 1733c 
ZIELONKO WIE — Urban 1788b 
ZIEMIAŃSCY — Kajetan 1788a
ZIEMIĘCCY (Ziemeccy) — Tomasz 1697; Aleksander 1733d, 1733e; N. 1775. N. 1790. Andrzej 

h. Nieczuja 1767, Antoni 1764, 1790 
ZWIASTOWSCY — Wojciech 1733f 
ZWIERZCHLIŃSCY — Felicjan 1702
ZWIERZCHOWSCY — Aleksander 1733c; N. 1775. Michał 1790 
ŻABICCY — Maciej 1788a
ZABOKRZECCY (Żabokrzyccy) — N. 1697, Andrzej 1702, Stanisław 1697, Wojciech 1697; 

Kazimierz 1733e, Łukasz 1733c, Maciej 1733c, 1733e, Piotr 1733c, 1733g. Tomasz 1733c; 
NN. 1775, NN. 1790. Florian 1775, Hilary 1767, cześ. brz. 790, Jan 1790, Kazimierz 1788b. 
Maciej skarb. brz. 1767, miecz. brz. 1775, P. 1764, Piotr 1764, Józef 1764, Tomasz 1764. 
Wojciech 1788b

ŻAKOWSCY (Żakowscy) — N. 1697, Jan 1697, Jan 1697, Józef 1697; N. 1775, Wawrzyniec 1790 
ŻARNOWSCY — Jan 1697
ŻELESCY (Żelewscy) — Tomasz 1702: Antoni 1733d, Seweryn 1733b, 1733f, Tomasz 

1733cl733f; Błażej 1788b, Franciszek 1788a, Franciszek 1788b, Marcin 1788b 
ŻELISŁAWSCY — Franciszek 1767. 1775
ŻEROMSCY — Kacper 1697. Tomasz 1697. Tomasz 1697; Sebastian 1733c; Paweł 1788a, 

Wojciech 1767
ŻEROŃSCY — N. 1775, Jan 1790, Jędrzej 1775
ŻUCHOWSCY— Franciszek 1733g, Tomasz 1733b, Walerian 1733f
ŻURAŃSCY — Andrzej 1790, Jan 1790
ŻYCIŃSCY (Życieńscy) — NN. 1775, Antoni 1775, 1790. Franciszek 1790, Jan 1790, Józef 1767, 

Stefan 1767, 1788a, 1790, Stefan 1788a
ŻYDOWOWIE — Sebastian 1697, Wojciech 1697: Andrzej 1733b, 1733c, Stanisław 1733c; 

Felicjan 1790, Franciszek 1775, Łukasz 1790, Mateusz 1790, N. 1775, Stanisław 1775, 
Szymon 1790
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Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
nowej serii t. V (XVI) ISSN 1230-803X

Iwona M. Dacka 
(Warszawa)

Nieznany projekt wydania 
K o r o n y  p o l s k i e j  Kaspra Niesieckiego

P o upadku państwa polskiego nowe władze zaborcze wprowadziły wobec szlachty 
polskiej legitymizację szlachectwa. Celem tej akcji było ograniczenie przywilejów 

szlacheckich i zredukowanie ich do poziomu obowiązującego w państwach zaborczych 
oraz eliminacja szlachty ubogiej. Udowodnienie swego pochodzenia podejmowała tylko 
ta szlachta, której zależało na awansie w nowej strukturze biurokratycznej bądź 
w wojsku. Szlachta nie wylegitymowana traciła przywileje, musiała płacić pogłówne 
i podlegała karom cielesnym1. Wśród dowodów szlacheckiego pochodzenia bardzo 
często przedstawiano wypisy genealogiczne i rysunki herbów, pochodzące z herbarza 
Kaspra Niesieckiego2. Było to prostsze niż szukanie śladów przodków w archiwach 
miejskich i kościelnych, w dyplomach władców, w aktach konstytucji sejmowych, czy 
w Metryce Koronnej i Litewskiej3.

W związku z poszukiwaniem przez szlachtę herbarza Niesieckiego pojawiła się pilna 
potrzeba ponownego jego wydania. Projekt ten wniosła szlachta sandomierska do 
Senatu Królestwa Polskiego4. Sandomierzanie zdawali sobie sprawę z tego, że w zabo
rze austriackim herbarz Niesieckiego był uznanym środkiem dowodowym do wyka
zania szlachectwa, o czym świadczyły patenty cesarskie wydane 19 lipca 1782 r. 
i 16 października 1800 r.5

W legitymacjach szlachty galicyjskiej, przeprowadzonych przed Wydziałem Stanów, 
znajdujemy wiele odwołań do Korony polskiej6. Wielokrotnie dołączano do nich dodat
kowe wypisy z dzieła Niesieckiego, których autorem w 1782 r. był ksiądz Józef Alojzy 
Putanowicz7. Wydział Stanów wydawał dyplomy potwierdzające szlachectwo, gdzie

1 S. G r o d z i s k i ,  Schyłek  stanu szlacheckiego na ziem iach polskich, |w:| Społeczeństw o polskie X V III i X IX  
wieku. S tu d ia o  rodzinie, pod red. J. L e s k i e w i c z o w e j ,  t. VIII, Warszawa 1987, s. 101, 105; J. S i k o r -  
s k a - K u l e s z a ,  Deklasacja  drobnej szlachty na  Litw ie i Białorusi, [Pruszków 1995), s. 19.
2 Korona polska  przy  złotey w olności starożytnem i w szystkich  kathedr, prowincyi, у  rycerstw a k leynotam i 
heroicznym  m ęstw em  у  odw agą, n a yw yższem i honorami; a  naypierw ey cnotą, pobożnością  у  św iątobliw ością  
ozdobiona, potom nym  za ś  w iekom  na  zaszczyt у  nieśmiertelną s ła w ę  pam iętnych w  tey oyczyźnie synów , 
pod ana  przez  X . K aspra  Niesieckiego Societatis Jesu , t. I-IV, Lwów 1728-1743. Pisownia tytułu wg 
K. E s t r e i c h e r ,  Bibliografia Polska, t. XXIII, Kraków 1910, s. 128.
3 W stęp, [w:] Szlachta w ylegitym ow ana w  Królestw ie Polskim  w  latach 1836 -1861, oprać. E. Sęc z ys ,  
Warszawa 2000, s. IX-X.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej cyt.: AGAD1, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. 1, 
k. 33-34.
5 Continuatio Edictorum et M andatorum  Universalium  in regnis Galiciae et Lodom eriae a  die januarii ad  
ultimam decem bris 1782 emanatorum, Lwów [1782], s. 101-102; Zbiór ustaw  i rozporządzeń adm inistracyj
nych, pod red. J. P i w o c k i e g o ,  t. II, Lwów 1899, s. 52, 53.
6 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie [dalej cyt.: CPAH], fond 575, opis 1, sprawa 167, 
168, 169, 175 i inne.
7 CPAH, fond 575, opis 1, sprawa 168, k. 8-8v: wywód Błeszyńskich herbu Oksza; ibidem, sprawa 175, 
k. 5: wywód Jerzykowiczów herbu Leliwa, k. 9-10: wywód Jezierskich herbu Prus II; W. B ą c z k o w s k ą ,  
Putanow icz J ó z e f  A lojzy, [w:] Polski S łow nik  Biograficzny [dalej cyt.: PSB], t. XXIX, Wrocław-Warszawa-Kra- 
ków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 459-462.
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także powoływano się na autorytet Niesieckiego8. Podobnej praktyki nie obserwujemy 
w dyplomach wydanych przez Heroldię w Królestwie Polskim.

W prawodawstwie dotyczącym wywodów szlacheckich z zaboru rosyjskiego urzędo
wo nie stwierdzono, że legitymację można uzyskać przedstawiając wypis z herbarza 
Niesieckiego. Jednak wśród dokumentów dowodzących szlachectwa bardzo często 
znajdował się wyciąg z Korony polskiej.

Pierwsze wywody szlachectwa do 1785 r. składano przed sądami ziemskimi9. Na ich 
podstawie zostały opublikowane herbarze szlachty orszańskiej10, witebskiej11 i inflan
ckiej12. W herbarzu szlachty orszańskiej, zawierającym wywody z lat 1773-1776, nie 
spotykamy w ogóle odniesień do herbarza Niesieckiego13. W wywodach szlachty witeb
skiej Koronę polską cytowano wielokrotnie14. W herbarzu szlachty inflanckiej, sporzą
dzonym na podstawie akt sądu powiatowego w Dyneburgu w 1778 r., opisy herbów 
„są nieledwie że dosłownie wzięte z Korony polskiej Niesieckiego”15. Więcej informacji 
w sprawie podpierania się autorytetem herbarza Niesieckiego w wywodach szlachec
kich przyniosłaby kwerenda ksiąg sądów ziemskich16.

Od 1785 r. w zachodnich guberniach państwa rosyjskiego weryfikacją szlachectwa 
zajmowały się gubernialne deputacje wywodowe, które składały się z gubernialnego 
marszałka szlachty i z grona deputatów, wybieranych na sejmikach po jednym z każ
dego powiatu dla ułożenia genealogicznych ksiąg szlacheckich17. W guberni litew- 
sko-wileńskiej, szlachta wielokrotnie zaczynała „wywód rodowitości od świadectwa 
historyków polskich”, w tym Kaspra Niesieckiego18. W księgach szlacheckich z guber
ni podolskiej z lat 1832-1834 dowody szlacheckiego pochodzenia wzbogacano o opis 
herbu, zaczerpnięty z herbarza Niesieckiego19. Zapewne w innych guberniach wywody 
szlacheckie także konstruowano na podstawie Korony polskiej.

Przełomem w weryfikacji praw do tytułu szlacheckiego było „Prawo o szlachectwie”, 
które zostało ogłoszone w Królestwie Polskim 25 czerwca/7 lipca 1836 r.20 W tym celu 
powołano urząd Heroldii Królestwa Polskiego, który nadawali nowe szlachectwo i za
twierdzał tytuły już posiadane, te jednak należało udowodnić21. Wśród dowodów 
szlacheckich rodowodów uznawanych przez Heroldię także nie stwierdzono oficjalnie, 
że Korona polska Kaspra Niesieckiego może być świadectwem posiadania szlachectwa.

8 CPAH, fond 575, opis 1, sprawa 168, k. 26: dyplom dla Jacka Borkowskiego herbu Junosza; ibidem, 
sprawa 169, k. 14: dyplom dla Jana i Ignacego Wyrożębskich herbu Jastrzębiec.
9 T. P e r k o w s k i ,  Legitym acje szlachty polskiej w  prowincjach zabranych przez R os ję , Mieś. Herald., r. XVII, 
nr 5, 1938, s. 69-70; S. Dumi n ,  W stęp , Iw:) Spis szlachty w ylegitym ow anej w  guberniach grodzieńskiej, 
mińskiej, m ohylewskiej, sm oleńskiej i witebskiej, oprać. S. Dumi n ,  S. G ó r z y ń s k i ,  Warszawa 1992, s. V.
10 Orszanskij gierbownik. Iw:) Istoriko-juridiczeskije materiały izw leczonnyje iz drewnich aktow ych knig 
gubernii W itebskoj iM ogilew skoj, t. XXVIII, wyd. D. I. D o w g i a ł ł o ,  Witebsk 1900 (reprint Poznań 1998).
11 Herbarz szlachty prow incji w itebskiej, wyd. F. P i e k o s i ń s k i ,  Kraków 1899.
12 Herbarz Inflant polskich z  roku 1778, oprać. A. H e y m o w s k i ,  „Materiały do biografii, genealogii i heral
dyki polskiej”, t. II, Buenos Aires-Paryż 1964.
13 Orszanskij gierbownik, s. 56: Jedynym wyjątkiem jest uwaga redakcji, zamieszczona przy lysunku herbu 
Hurko, mówiąca o iym, że opis tego herbu znajduje się u Niesieckiego.
14 H erbarz szlachty prow incji w itebskiej, s. 4, 8, 12, 14, 20 i inne.
15 W stęp, [w:] H erbarz Inflant polskich, s. 9, 14.
16 Latvijas Valsts Vestures Arhivs w Rydze, fond 712, opis 1, nr 110, k. 36-37: Świadczy o iym przykład 
rodziny Rossieńskich herbu Drzewica, która przedstawiając swój wywód genealogiczny przed sądem 
ziemskim prowincji dźwińskiej, dołączyła do niego ekscerpt z Niesieckiego. Informacja uzyskana dzięki 
uprzejmości Pana Prof. Andrzeja Rachuby.
17 J. S i k o r s k a - K u l e s z a ,  op. cit., s. 17; T. P e r k o ws k i ,  op. cit., s. 70-73.
18 Lietuvos Valstybinis Istorijos Archyvas w Wilnie, fond 391, opis 1, sprawa 1008, 1009, 1078; opis 9, 
sprawa 2400, fond 708; opis 2, sprawa 1 i inne.
19 Derżawnyj Archiw mista Kamieńca Podolskiego, fond 230, opis 1, sprawa 16, k. 15: herb Fedorowicz; 
ibidem, sprawa 133, k. 758-759, 762-762v: Zabłocki herbu Łada; k. 766-766v: Żaboklicki herbu Kolumna; 
k. 768-769v: Zagórski herbu Ostoja. Informacje uzyskane dzięki uprzejmości Pana Witalija Michałowskiego.
20 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. XIX, Ib. r. w.], s. 187-289.
21 W stęp, [w:] Szlachta w ylegitym ow ana w  Królestw ie Polskim  w  latach 1836 -1861, s. IX-X; J. J e d l i c k i ,  
Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectw a polskieqo w  schyłkow ym  okresie feudalizmu, War
szawa 1968, s. 347-351.

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 



Nieznany projekt wydania Korony polskiej Kaspra Niesieckiego 159

Przejrzane przez nas dokumenty składane w Heroldii od 1836 r. również nie potwier
dzają faktu, by szlachta w swych wywodach nadużywała dzieła Niesieckiego. Wynika 
to z braku właściwej dokumentacji Heroldii, z której zachowały się woluminy zawie
rające prawie wyłącznie sprawy tytułów honorowych22. W zasobie źródeł dotyczących 
legitymacji szlacheckich Niesiecki przywoływany jest bardzo rzadko23. Częściej odwo
ływano się do herbarza przy wywodach tytułów honorowych24.

Po 25-letnim okresie weryfikacji szlachectwa w Królestwie Polskim ukaz carski z 24 
maja/5 czerwca 1861 r. zlikwidował Heroldię i podporządkowane jej deputacje szla
checkie. Ostateczne przejęcie spraw szlachty Królestwa Polskiego przez Heroldię 
w Petersburgu nastąpiło w 187025.

W zaborze pruskim sprawy stwierdzenia szlachectwa podlegały urzędowi heroldyj- 
nemu o nazwie Heroldsamt w Berlinie. Kwestie niewłaściwego używania tytułów szla
checkich należały do sądów karnych26. Kryteria legitymacji były podobne do tych, jakie 
przyjęto w zaborze austriackim. Dowodem szlachectwa było dzierżenie senatorstwa, 
posłowanie na sejmy, sprawowanie urzędów ziemskich oraz posiadanie włości27.

Procesy legitymacji szlachty polskiej w XIX w. najlepiej zostały opracowane dla ziem 
polskich pod panowaniem rosyjskim i austriackim. Z powodu braku literatury oraz 
możliwości weryfikacji źródeł dotyczących sytuacji szlachty pod panowaniem pruskim 
w obecnym stanie badań nic nie możemy powiedzieć o roli, jaką pełniło tam dzieło 
Niesieckiego.

Na podstawie przedstawionej wyżej praktyki legitymacji szlacheckich stosowanej 
w zaborze austriackim i rosyjskim widzimy, że jeszcze przed utworzeniem urzędu 
Heroldii szlachta w dziele Niesieckiego widziała niezbędne źródło do wywodów swego 
pochodzenia. W tej sprawie 23 października 1826 r. Rada Obywatelska Województwa 
Sandomierskiego skierowała do Senatu Królestwa Polskiego projekt ponownego wyda
nia Korony polskiej28. Może inicjatorami tego projektu byli podpisani pod nim dwaj 
intelektualiści — Stanisław Odrowąż Pieniążek i Konstanty Świdziński. Pomysł ten miał 
wyjść naprzeciw trudnościom, jakie napotyka szlachta w zdobyciu dowodów swego 
pochodzenia. W tomie dodatkowym miały się znaleźć rodziny, które uzyskały nobili
tację już po pierwszym wydaniu dzieła w latach 1728-1743. Należało wezwać rodziny, 
które Niesiecki uwzględnił w herbarzu, by te dołączyły nowe dane do swoich genealogii. 
Rady Obywatelskie, które rozpoznawały dowody szlachectwa, miały przekazywać 
wiarygodne wywody redakcji nowego herbarza. Dla ułatwienia szlachcie nabycia

22 Ibidem, s. 351-352.
23 AGAD, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 139, s. 119: wywód Marcelego Raczyńskiego herbu 
Nałęcz; ibidem, Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka szlachty Guberni Warszawskiej, sygn. 52, k. 
107-108: wywód Konstantego Mackiewicza; ibidem, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 7095, 
s. 236-242; sygn. 7101, s. 109-112, 142-144: Kolejny przypadek dotyczy Wincentego Piotrowskiego, 
rachmistrza Rządu Gubernialnego Lubelskiego, który dwukrotnie w pismach do Namiestnika Królestwa 
Polskiego w 1837 r. i 1840 r., powołując się na herbarze Niesieckiego i Małachowskiego oraz na zapis 
z 1824 r. do Księgi Szlachty Lubelskiej, prosił o przyznanie mu szlachectwa z przydomkiem Korwin herbu 
Ślepowron. Na oba pisma Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych odpowiedziała odmownie, uznając że 
przedstawione dowody są niewystarczające a ponadto ubiegający się o szlachectwo nie ma szczególnych 
zasług w służbie cywilnej. Widzimy zatem, że dowód z Niesieckiego, nie poparty silniejszymi argumentami 
pochodzenia szlacheckiego okazał się nie wystarczający i przy wywodach szlachectwa w Królestwie Polskim 
pełnił tylko funkcję pomocniczą. Zob. J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 413-414.
24 AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. 1, k. 3-4, k. 142: wywód księcia Antoniego Światopełka 
Czetwertyńskiego; ibidem, sygn. 10, k. 1-3, k. 12-16v: wywód Fryderyka Floriana z Góry hrabiego Abdank 
Skarbek.; ibidem, sygn. 10, k. 37: wywód Karola Skarbka; ibidem, sygn. 1, k. 88: wywód Leonarda 
Wincentego Borkowskiego herbu Łabędź; ibidem, sygn. 9, k. 44—45, 52v, 69v: wywód Ignacego Tarło herbu 
Topór; ibidem, sygn. 12, k. 14v: wywód Juliusza Stadnickiego; ibidem, sygn. 11, k. 18v, 23v, 94: wywód 
Aleksandra Wielopolskiego, ordynata na Mirowie Gonzagi Myszkowskiego z Książa Wielkiego; ibidem, 
Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, sygn. 5, k. 253-254: wywód księcia 
Adama Woronieciego.
25 J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 351; Wstęp, [w:] Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w lalach 1836- 
-1861, s. XIII.
26 J. P o g o n o w s k i ,  Legitymacja szlachecka po rozbiorach, Mieś. Herald., r. XI, nr 12, 1932, s. 216.
27 J. J e d l ic  ki, op. cit., s. 322; J. S z y m a ń s k i ,  Nauki pomocnicze historii, wyd. 5, Warszawa 2001, s. 645.
28 AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego sygn. 1, k. 33-34.
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h erba rza  n a  jego  d ru k  m ia ł być ogłoszony konkurs. M ieli do n iego stanąć  w szyscy  
d rukarze  K ró lestw a Polskiego. P ierw sze koszty d ru k u  i redakcji dzieła zam ierzano  
pokryć ze S k a rb u  Publicznego , a  n astępn ie  zwrócić je  z zysków  prenum eraty . N a  ten  
projekt w  aktach  H ero ld ii zach ow a ła  się odpow iedź M ich a ła  Potockiego. Przyznał on, 
że p rzed rukow an ie  dzieła N iesieck iego by łoby  ba rd zo  przydatne, jed n ak  an i D ep u tac ja  
Senatu , an i Senat nie m a ją  n a  to funduszy . T u  p ad ła  sugestia, że m oże takow e  
fu n d u sze  zn a laz łby  Rząd. Potocki uznał, że legitym acji sz lacheck ich  nie m ożna opierać  
w yłączn ie  n a  podstaw ie  Korony polskiej, ale je ś lib y  doszło do ponow nego d ru k u  h e r 
barza , to n a leża łoby  go w zbogacić  o listę nowej szlachty, pow stałe j za  obecnych  rządów  
i listę nobilitow anych  uw zględn ionych  w  daw nych  konstytucjach  se jm ow ych29. W  za 
chow anych  dokum entach  H ero ld ii nie odnajdu jem y dalszego ciągu  sp raw y  ponow nego  
d ru k u  Korony polskiej.

Pro jekt ten w ów czas u p ad ł, a  ideę sandom ierzan  zrea lizow ał dopiero J an  N ep o m u 
cen Bobrow icz. W y d a ł on w  L ip sk u  w  latach  1839 -1846  Herbarz Polski Kaspra Nie
sieckiego30. N ow e w ydaw nictw o  rozszerzono o dope łn ien ia  w yw odów  sz lacheckich  
z p rac  późn iejszych  heraldyków : W ojc iecha W ie lądka , S tan is ław a  D uńczew sk iego , 
E w ary sta  A n d rze ja  Kuropatn ick iego , Ignacego K rasick iego i n ad es łan ych  d ok u m en 
tów  rodzinnych31. W  pew nym  sensie  b y ła  to realizac ja  postu la tów  przedstaw ionych  
w  projekcie sandom ierzan  z 1826 r. Ponadto  tom  p ierw szy  zosta ł w zbogacan y  o roz
p raw y  Joach im a  Lelewela: Dostojności i urzędy ziemskie i nadworne, tudzież zaszczyty 
i tytuły oraz Herby w Polszczę32. B obrow icz  w  w ydanym  przez siebie  dziele pozostaw ił 
też ś lad  w łasne j twórczości: Dodatek do Herbarza33. Przedsięwzięcie Bobrow icza , 
którem u p rzyśw ieca ł n iew ątp liw ie  cel kom ercyjny, spotka ło  się zarów no  z pozytyw ny
m i ja k  i negatyw nym i op in iam i34. H e rba rz  u k aza ł się n ak ład em  znanej firm y „Breitkopf 
u n d  H ärte l”, co zapew n ia ło  d ru k ow i w ysok i poziom  typograficzny. O  n astaw ien iu  n a  
zyski św iadczy  przygotow anie poza  egzem plarzam i zwykłym i także „exem plarzy w ytw o
rnych  n a  w elinow ym  pap ierze francuzkim , z  w yz łacanym i b rzegam i i stosow nie  w s p a 
n ia łą  o p raw ą  (...), ja k o  też w ytw ornych  exem plarzy  z ja k  najp iękn iej ko lo row anem i 
herbam i, a  w  stosow nych  m iejscach  złotem  lu b  srebrem  p o d k ład an em i”35. C hociaż  cel 
w y d an ia  h erba rza  N iesieck iego przez B obrow icza  odb iega ł od  zam ys łów  obyw ateli 
z Sandom iersk iego , to n iew ątp liw ie  sz lachta b y ła  za in teresow ana  jego  nabyciem , 
o czym  św iadczy  lista  p renu m era to rów  zam ieszczona w  tomie p ierwszym . W id n ie ją  n a  
niej instytucje za jm u jące  się w ery fikacją  w yw od ów  szlacheckich : H ero ld ia  K ró lestw a  
Po lsk iego36 i S tany  Szlacheck ie  G alicy jsk ie37. D o  g ron a  za in teresow anych  p o s iad a 
n iem  nowej edycji h erba rza  należeli też urzędn icy  Herold ii — jej prezesi hr. F ranciszek

29 Ibidem, k. 35.
30 H erbarz Polski K aspra  Niesieckiego S. J. Pow iększony dodatkam i z  późn ie jszych  autorów, rękopismów, 
dow od ów  urzędow ych  i w yd a n y  przez  Jana  Nep. Bobrow icza, t. I-Х, Lipsk 1839-1846.
31 H. B a t o r o w s k a ,  Jan  Nepom ucen  B obrow icz polski w yd a w ca  i księgarz w  Saksonii w  czasach Wielkiej 
Emigracji, Kraków 1992, s. 63.
32 H erbarz Polski K aspra  Niesieckiego S. J., t. I, Lipsk 1839-1846, s. 387-463, 465-580.
33 Dodatek  do H erbarza  Polskiego ks. K aspra  Niesieckiego obejm ujący dalsze rodow odow e wiadom ości 
niektórych fam ilji w  tern dziele um ieszczonych, i w szystk ie szlacheckie fam ilie przez  tegoż nie um ieszczone  
a  p rzez  późn ie jszych  heraldyków  wspom niane, Jako też te, których szlachectw o w ed ług w ierzytelnych  
dokum entów , żadnej n iepodpada wątpliwości: zebrany i ułożony p rzez  Jana  Nep. Bobrow icza, Iw:) Herbarz  
Polski K aspra  Niesieckiego S. J., t. X, Lipsk 1844, s. 1-508.
34 H. B a t o r o w s k a ,  Ja n  Nepom ucen  Bobrow icz, s. 58-63; eadem, Sukcesy i porażki edytorskie Jana  
Nepom ucena  Bobrow icza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, 
z. 155, 1993, s. 199-201.
35 Biblioteka Narodowa: Uwiadom ienie Literackie. Prenum erata na w y jść  mające u  niżej podpisanych  xięga- 
rzy i drukarzy w  Lipsku, now e w yd anie dzieła  Korona Polska przez K. Niesieckiego. Do tej zapowiedzi 
dołączono Próbę form atu, druku oraz odcisk H erbów , dotyczącą herbów Gryf i Jelita. Zapowiedź druku 
ogłoszono w „Tygodniku Petersburskim”, г. VIII, nr 97, 1837, s. 578.
36 H erbarz Polski Kaspra  Niesieckiego S .J ., 1.1, s. VIII; AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, syg. 13, k. 5-9v, 
16. W  bibliotece Heroldii znajdowało się już pierwsze wydanie Korony polskiej, ale w 1839 r. Heroldia była 
zainteresowana sprowadzeniem kolorowanego i rozszerzonego drugiego wydania herbarza.
37 H erbarz Polski K aspra  Niesieckiego S. J., t. I, s. XII.
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Potocki38 i hr. A lek san d er W a lew sk i39, nadzw ycza jny  rad ca  stan u  hr. Ignacy  K om orow 
ski40, ja k  też daw n y  m arsza łek  szlachty gu bern i w ileńskiej M icha ł Röm er41.

O rygina ł p ro jektu  ponow nego  w yd an ia  Korony polskiej zn a jdu je  się w  A rch iw u m  
G łów nym  A k t D aw n ych  w  W arszaw ie  w  zespole szczątkow ym  akt H ero ld ii K ró lestw a  
Polsk iego pod  sygn atu rą  n r  1, k. 3 2 -3 5 v .42 Istotne d la  n iego są  jeszcze d w a  dok u m en 
ty, w szystkie je  poda jem y niżej w  takiej kolejności, w  jak iej zn a jd u ją  się w  poszycie. 
Pierw szy  dokum ent je s t  in fo rm acją  o tym, że pro jekt sandom ierzan  trafił do Kom isji 
Rządowej S p ra w  W ew nętrznych  i Policji i stam tąd  został p rzekazany  do Sen atu  K ró le 
stw a  Polskiego. D ru g i dokum ent to w łaśc iw y  pro jekt ponow nego  d ru k u  h erba rza  
Niesieckiego. T rzeci dokum ent je s t  odpow iedzią  n ań  M ich a ła  Potockiego. D o  tej pory  
w  literaturze heraldycznej nigdzie nie odnaleźliśm y w zm iank i o znajom ości pro jektu  
z 1826 r. Lepiej są  znane  propozycje uzupełn ień , które sk ład an o  Bobrow iczow i, gdy  
ten ogłosił pon ow n y  d ru k  h erba rza  N iesieck iego43. P isow n ię  tekstu  zm ien iono tylko 
nieznacznie, zgodn ie z obow iązu jącym i zasad am i od tw arzan ia  tekstu  źród łow ego44.

1.
Warszawa, 11 listopada 1826

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji przedkłada Senatowi Królestwa Polskiego 
wniosek Rady Obywatelskiej Województwa Sandomierskiego w sprawie ponownego wydania 
herbarza Kaspra Niesieckiego.
Or.: AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. nr 1, k. 32.

Kommissja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
Do Senatu

Przełożenie Rady Obywatelskiej Województwa Sandomierskiego z dnia 23 z[eszłego] m[iesiąca] 
No 223, którym wystawia potrzebę przedrukowania Herbarza Kaspra Niesieckiego, z dodaniem 
do niego późniejszych nobilitacji, Kommissja Rządowa ma honor przesłać Senatowi.

Minister prezydujący w  zastępstwie Radcy Stanu Koźmian1, 
Sekretarz Jeneralny Aug[ustyn] Karski2

2 .

Radom, 23 października 1826
Rada Obywatelska Województwa Sandomierskiego wnosi do Senatu Królestwa Polskiego w spra
wie ponownego wydania herbarza Kaspra Niesieckiego.
Or.: AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. nr 1, k. 33-34.

38 Ibidem, s. X; J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 349.
39 Herbarz Polski Kaspra  Niesieckiego S. J., t. I, s. XII; J. J e d l i c k i ,  op. cit., s. 349.
40 Herbarz Polski Kaspra  Niesieckiego S. J., t. I, s. IX; J. J e  d l i ck i ,  op. cit., s. 348.
41 Herbarz Polski K aspra  Niesieckiego S. J., t. I, s. XI; T. B a i r a u ś k a i t e ,  O litewskich m arszałkach  
gubernialnych i pow iatow ych  (do 1863 r.), „Przegląd Wschodni”, t. IV, z. 2, 1997, s. 433.
42 Pod syg. nr 1 znajdują się akta odziedziczone po Deputacji do Rozpoznawania i Przyznawania Tytułów 
Honorowych wybranych z grona Senatu; zob. Heroldia K rólestw a Polskiego 1836 -1861. Inwentarz, oprać. 
M. Os i e c ka ,  Warszawa 1999, s. 8.
43 H. B a t o r o w s k a ,  Jan  Nepom ucen  Bobrowicz, s. 58-64.
44 Instrukcja w ydaw nicza  dla źródeł historycznych od  X V I  do p o łow y  X IX  wieku, Wrocław 1953, s. 30-33.

1 Kajetan Koźm ian herbu N a łęcz (1771 -1856 ), poeta, krytyk literacki publicysta, referandarz w  Radzie  
Stanu K sięstw a  W arszawskiego, radca stanu, senator-kasztelan  w  Królestw ie Kongresow ym . O d  1821 r. by ł 
radcą stanu zw ycza jnym  i dyrektorem  generalnym  W ydziału  Administracji Ogólnej w  Kom isji R ządow ej 
Spraw  W ew nętrznych i Policji. O d  października 1826 r. do maja 1827 r. zastępow ał ministra spraw  w ew nętrz 
nych  Tadeusza  Mostowskiego; zob. Z. Ż y d a n o w i c z ,  Koźm ian Kajetan, [w: j  PSB, t. XV, W rocław -W arsza - 
w a -K ra k ów  1970, s. 56 -58 .
2 A u gustyn  Karski herbu Jastrzębiec (ok. 1765-1 pot. X IX  w .), działacz pow stania  kościuszkowskiego, 
sekretarz generalny Kom isji R ządow ej Spraw  W ew nętrznych i Policji, nadzw ycza jny radca stanu; zob. 
J. R o w e c k i ,  Karski Augustyn , [w: j  PSB, t. XII, W rocław -W arszaw a -K rak ów  1966-1967, s. 129-130.
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Działo się na posiedzeniu Rady Obywatelskiej Województwa Sandomierskiego w  Radomiu

Rada Obywatelska Województwa 
Sandomierskiego

Do Szanownego Senatu 
Królestwa Polskiego

Gdy używanie prerogatyw, ustawami krajowymi szlachcie polskiej zapewnionych, zależy na 
udowodnieniu stanu szlachcica polskiego, według dawnych w tej mierze praw polskich.

Gdy nieporządnie po większej części utrzymywane archiwa dawne i czasu siłą niszczone, coraz 
większe mnożą trudności obywatelom w  udowadnianiu stanu szlachectwa, gdy nadto po różnych 
województwach mieszkający jednej rodziny członki, muszą w każdym województwie w szczegól
ności dowody swoje pokładać, aby zatem i teraźniejsze trudności usunąć, i nadal porządek 
przyzwoity zapewnić, Rada Obywatelska Województwa Sandomierskiego widzi swym obowiąz
kiem przedstawić szanownemu senatowi środki następujące:

1. Aby Herbarz Kaspra Niesieckiego pod tytułem Korona Polska za wiarygodny od zeszłych 
rządów uznany, z powodu jego rzadkości, został przedrukowany.

2. Aby w  tomie dodatkowym umieszczone były rodziny tej szlachty, która po ukończeniu 
wspomnianego dzieła, nobilitacje otrzymała.

3. Aby wezwane były te rodziny wszystkie, których wywód rodu Niesiecki w swoim dziele 
umieścił, do zapełnienia dowodami tego czasu, jaki od wydania pierwszego upłynął, co łatwo da 
się uskutecznić, gdy Kommissje Wojewódzkie będą wezwane do uporządkowania i złożenia 
Radzie akt legitymacyjnych, przez Rząd Austriacki sformowanych.

4. Aby Szanowny Senat Królestwa Polskiego upoważnił Rady Obywatelskie, do których 
rozpoznawanie stanu szlachectwa z prawa należy, do wyznaczenia na czas pewny, w którym 
prawo stemplowe do tej czynności zawieszonym by było, spośród siebie delegacji, które by 
wywody udowodnione Redakcji Herbarza przesyłały.

Aby zaś nabycie będącego w  mowie dzieła ułatwić, mogliby być wezwani wszyscy drukarze 
Królestwa do dania deklaracji stosownych, i który najkorzystniejsze warunki poda, temu dru
kowania wolność udzieloną będzie.

Skarb Publiczny zastąpiwszy pierwsze druku i redakcji koszta, z prenumeraty miałby one 
zwrócone.

Tym sposobem zapewnioną byłaby sposobność każdemu udowodnienia stanu, który do 
szczególnych prerogatyw przypuszczony będąc, przez ustawy krajowe, podobnej ze strony Rządu 
pomocy, oczekiwać ma prawo.

Stanisław Odrowąż Pieniążek Prezes3,
Adolf Popiel4, 

Spirydion Rohoziński5 6,

Fr[anciszek] Potkański7, 
Tomasz Mikułowski8,

3 Stanisław  Pieniążek herbu Odrow ąż (1760 -1840 ), prawnik, poeta, p o se ł na se jm y Królestw a Polskiego, by ł 
prezesem  Rady Obyw atelsk iej w o jew ództw a  sandom ierskiego, w ylegitym ow any w  Królestw ie Polskim  
w  1837 r; zob. E. R a b o w i c z ,  Pieniążek Stanisław, [w: ]  PSB, t  X XV I, 1981, s. 111 -113 .; E. S ę c z y s ,  op. 
cit., s. 520.
4 M oże to być A d o lf  Popiel herbu Sulim a w ylegitym ow any w  Galicji w  1804 r., s y n  Kacpra chorążego  
wiślickiego; zob. S. U r u s k i ,  Rodzina. H erbarz szlachty polskiej, Ł XIV, W arszaw a 1917, s. 244.
5 Spirydion Rohoziński herbu Leliwa, radca w o jew ództw a  sandom ierskiego w  1825 r., dziedzic dóbr G orzy - 
czan i Dom aradzie w  pow iecie sandomierskim, w ylegitym ow any w  Cesarstw ie R osyjsk im  w  1837 r., zaś  
w  Królestw ie Polskim  w  1839 r; zob. S. U r u s k i ,  op. cit, t. XV, W arszaw a 1931, s. 226; E. S ę c z y s ,  op. cit., 
s. 580.
6 Podpis nieczytelny, m oże Stanisław a N iesłuchow skiego herbu Nieczuja, syn a  Jana, w ylegitym ow anego  
w  Królestw ie Polskim  w  1848 r ; zob. S. U r u s k i ,  op. cit., t. XII, W arszaw a 1915, s. 124; E. S ę c z y s ,  op. cit.,
s. 474.
7 Franciszek Potkański herbu Brochw icz II, b y ł syn em  Antoniego podkom orzego sandom ierskiego, został 
w ylegitym ow any w  Królestw ie Polskim  w  1837 r; zob. E. S ę c z y s ,  op. cit., s. 543.
8 Tom asz M ikułow ski herbu Drzewica, dziedzic W iebgóry , sędzia  pokoju  radom ski w  1813 r. radca T ow a 
rzystw a K redytow ego w  1830 r., w ylegitym ow any w  Królestw ie Polskim  w  1837 r ; zob. S. U r u s k i ,  op. cit.,
t. XI, W arszaw a 1914, s. 62 -63 ; E. S ę c z y s ,  s. 439.

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 



Nieznany projekt wydania Korony polskiej Kaspra Niesieckiego 163

Konstanty Świdziński9, 
Onufry Małachowski10, 

Karol Strzembosz11, 
Adam Jaxa Konarski12, 

Jan Posturzyński13, 
Józef Niemiiycz14, 

Radca Dziennik trzymający M[ichał] S. Skorkowski15.

3.
[Warszawa, b. d.]

Odpowiedź Michała Potockiego, referenta Senatu, na wniosek Rady Obywatelskiej Województwa 
Sandomierskiego w sprawie ponownego wydania herbarza Kaspra Niesieckiego.
Or.: AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. nr 1, k. 35-35v.

Przedrukowanie Herbarza Niesieckiego mogłoby być bardzo użytecznem lecz ani Deputacja 
Senatu, ani Senat, funduszów na to nie ma. Jeżeliby Rząd chciał na to przeznaczyć fundusz, 
dzieło to pro informacione użytym być by mogło i dołączyć można by do niego później uszlach- 
conych, lecz nie sądzę ażeby jedynie tylko na fundamencie tego dzieła, mógł się kto legitymować. 
Rozumiem więc, że Deputacja mogłaby na pierwsze posiedzenie Senatu wnieść projekt do 
odpowiedzi Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, w  której zwracając podane i prze
słane sobie przedstawienie Rady Obywatelskiej W[ojewó]dztwa Sandomierskiego oświadczyć by 
mógł Komisji Rządowej, że lubo dzieło, którego przedrukowania żądają za stanowczy dowód 
służyć nie może, jednakowoż przedrukowanie jego mogłoby być bardzo użyteczne, a zatem 
jeżeliby Rząd na to jakowy fundusz przeznaczył, Senat rozkazałby swojej Kancelarii podać listę 
nobilitowanych za teraźniejszego Rządu familii, co się tyczy poprzednich czasów to z Konstytu- 
cjów można by łatwo zrobić wyciąg familii, które po wydaniu pierwiastkowym Herbarza Niesiec
kiego nobilitowane zostały, dwa te ostatnie wyciągi mogłyby nawet być urzędownie poświadczone 
i służyć za prawny dowód.

M[ichał] Potocki Reflerent]16

9 Konstanty Świdziński herbu Półkozic (1793 -1855 ), brał udział w  sejm ikach ziemi opoczyńskiej, w  1822 r. 
został m arszałkiem  sejm iku opoczyńskiego, w  1826 r. p o se ł ziemi szydłowieckiej na sejm w W arszawie, 
w 1830 r. sp ra w ow a ł na nim  god n ość  kom isarza K om isji Spraw  Cyw ilnych  i Kryminalnych. Na ziem iach  
polskich b y ł  je d n y m  z  n a jw ięk szych  k o lekcjonerów  k siążek  i za b y tk ó w  historii polskiej. W yleg itym o 
wany w Królestw ie Polskim  w  1838 r.; zob. A . G r y g i e l ,  M u zeu m  Polskieim . Świdzińskich. Dzieje kolekcji 
Konstantego Świdzińskiego: S u lgostów -P ińczów -Chroberz -W arszaw a , [w:] Pińczowskie Spotkania H isto 
ryczne, z. 2, Pińczów  1998, s. 2 1 -3 7 ; E. S ę c z y s ,  op. cit, s. 702.
10 Onujry Małachowski herbu N ałęcz (1788 -1850 ), p o se ł na se jm y w  latach 1820-1831, senator-kasztelan 
Królestwa Polskiego, w ylegitym ow any w  Królestw ie Polskim  w  1837 r; zob. S. U rus k i ,  op. cit., t  X, 
Warszawa 1913, s. 177; E. S ę c z y s ,  op. cit., s. 417.
11 W Sandomierskiem znana by ła  rodzina Strzem boszów  herbu Jastrzębiec i herbu Wieniawa; zob. J. S. D  u - 
n i n - B o r k o w s k i ,  Spis nazw isk  szlachty polskiej, L w ów  1887, s. 426.
12 Adam Jerzy Jaxa-Konarski herbu G ry f  (1783 -1836 ), ziemianin z  sandomierskiego, deputowany na se jmy  
Królestwa Kongresowego, działacz społeczny; zob. M . M a n t e u f f l o w a ,  Konarski Adam Jerzy, [w :] PSB, 
t. XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 450; S. U r u s k i ,  op. cit., t. VII, Warszawa 1910, s. 154.
13 Rodzina Posturzyńskich notowana w Sandomierskiem; zob. Polska encyklopedja szlachecka, t. X, Warsza
wa 1938, s. 68.
14 J ó ze f  Niemirycz v. Niemierycz herbu Klamry, w ylegitym ow any w  Królestwie Polskim w 1838 r.; zob. 
E. S ę c z y s ,  op. cit., s. 472.
15 Rodzina Skorkowskich znana w  Sandomierskiem; zob. J. S. D u n i n - B o r k o w s k i ,  op. cit., s. 397.
16 M ichał Potocki herbu Pilaw a zm. 1855, senator-kasztelan K rólestw a Polskiego w 1824 r. w o jew oda  
Królestw a w  1831 r.; zob. S. U r u s k i ,  op. cit., t  XIV, W arszaw a 1917, s. 284.
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P R Z Y C Z Y N K I

Dariusz Dąbrowski 
(Bydgoszcz)

Synowie Mścisława Rościsławowicza Chrobrego. 
Przyczynek do genealogii smoleńskiej linii Rurykowiczów

W  literaturze obow iązu je  przekonanie, że należący  do sm oleńskiej linii R uryko 
w iczów  M śc is ław  R ośc is ław ow icz (C h robry ), zm arły  14 czerw ca 1180 r., m iał 

trzech synów: M śc isław a  (Udałego), W łodzim ierza (księcia pskowskiego) i D aw id a  (księcia  
toropieckiego)1. Przedstawiony pog ląd  op iera  się n a  zestaw ien iu  n astępu jących  p rzes ła 
nek. Latop is k ijow ski w  passusie  dotyczącym śm ierci M śc is ław a  Chrobrego wzm iankuje,

1 Różnie w literaturze określano starszeństwo synów Rościsławowicza, chociaż zasadniczo przeważał pogląd, 
że najstarszy był Mścisław, zaś najmłodszy Dawid. Dlatego też —  wymieniając opracowania podejmujące 
ten problem — podaję występującą w nich kolejność Mścisławowiczów tylko wówczas, jeśli dany autor 
przyjmował inne ich starszeństwo. Zob. np.: F. A. G o 1 o v i n, R odoslovnq ja  rospis potom kov velikogo kąjazja  
Rjurika, Moskwa 1851, s. 21 (Dawid, Włodzimierz, Mścisław Udały); S. M. S o l o v e v ,  Istorija Rossii 
s  drevnejsich vremen, ks. I, t. 2, Moskwa 1959, s. 739 tabl.: „Plemja Rostislava Mstislavica”; E. B o n n e i l ,  
Russisch  — Livländische Chronographie von  der Mitte d es  N eunten  Jahrhunderts bis zum  Jahre 1410, St. 
Petersburg 1862 [reprint Leipzig 1967], s. 28 (Autor podaje, że Włodzimierz pskowski i Dawid toropiecki 
byli braćmi Mścisława Udałego, nie określa jednak starszeństwa tych książąt); K. B e s t u ź e v - R j u m i n ,  
R usską ja  istorija, t. I, Sankt-Peterburg 1872 (reprint Slavistic Printings and Reprintings, 206/1, Hague— 
Paris 1969, s. 364) (Włodzimierz pskowski określony został jako brat Mścisława U dałego); N. de B a u m -  
ga r t e n ,  Genealogies et  m ariages occidentaux d es  Rurikides R u sses  d u  X е au Х11Г siede, „Orientalia 
Christiana”, t. IX — 1, nr 35 (maj 1927), Roma 1928, tabi. IX; M. von  T a u b e ,  Russische und litauische 
Fürsten an  der D üna zur Zeit d er deutschen Eroberung Livlands, „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der 
Slaven. Zeitschrift des Osteuropa-Instituts Breslau”. Neue Folge, wyd. H. U e b e r s b e r g e r ,  E. H a n i s ch ,  
t. XI, z. III/IV, 1935, s. 455-456 (Mścisław, Dawid, Włodzimierz); M. H e l lm a n n ,  D a s Lettenland im  
Mittelalter, Münster-Köln 1954, s. 138 (Włodzimierz został nazwany młodszym bratem Mścisława Udałego); 
Stammtafeln zur Geschichte d er Europäischen Staaten, wyd. W. K. Prinz vo n  I s e n b u r g ,  t. II, Marburg 
1956, tabl. 94; W. D w o r z a c z e k ,  Genea log ia  Tablice, Warszawa 1959, tabl. 28; V. T. Paśuto,  Vnesnqja  
politika drevnej Rusi, Moskwa 1968, tabl. 7 (wymienieni są tylko Mścisław i Włodzimierz); J. F o r s s m a n ,  
Die Beziehungen  altrussischer Fürstengeschlechter zu  W esteuropa. E inBeitrag zur Geschichte O s t - und N ord 
europas im Mittelalter, Bern 1970, tabi. VIII; O. M. R ap  о v, Knjazeskie vladenija na Rusi vX -p e rvo jp o lo v in e  
X III v., Moskwa 1977, s. 181-182 (Dawid —  Gleb, Włodzimierz, Mścisław — Fiodor); L. V. A l e k s e e v ,  
Sm olenskąja zemlja, Moskwa 1980, s. 231-232 (bez określenia starszeństwa); H. Rüss,  D a s Reich von  Kiev, 
(w:[ H andbuch  der Geschichte Russlands, t. I (bis 1613), wyd. M. H e l lm a n n ,  Stuttgart 1981, s. 428-429 
(tabl. 2); Europäische Stam m tafeln Stamm tafeln zur Geschichte Europäischen Staaten, Neue Folge, opr. 
D. S c h w e n n i c k e ,  t. II, Marburg 1984, tabl. 137; D. F e n n e l  (J. Fennell), Krizis srednevekovo j Rusi 
1200-1304, Moskwa 1989, tabi. V  (Dawid, Włodzimierz, Mścisław); Litopis ruskgj za  Ipatskym  spyskom , 
opr. i tłum. L. M a c h n o v e c ,  Kyiv 1989, s. 325 przyp. 3 do r. 6686; L. V o j t o v y c ,  Udilni knjazivstva  
Fljurykovyciv i G edym inovyciv и XI I I -XV I  st. Tablyci, Lviv 1996, tabl. 20 (Dawid — Gleb, Mścisław — Fiodor, 
Włodzimierz).

Chciałbym tutaj zaznaczyć, że już N. Karamzin uważał Mścisława Udałego, Włodzimierza pskowskiego 
i Dawida toropieckiego za braci [Istorija gosudarstva  rossijskogo, t. III, Moskwa 1991, s. 436, 437, 439). Nie 
dotarłem niestety do pracy P. Golubovskiego dotyczącej dziejów Smoleńska [Istorija SmolenskoJ zem li do  
n a c a la X V  v., Kiev 1895). Dodam jeszcze, że W . B. Wilinbachow — opierając się na niewiadomej podstawie 
— przypisał Włodzimierzowi pskowskiemu otczestwo Michajłowicz [R u ś  a  niemiecki podbój Inflant (część I), 
„Zapiski Histoiyczne”, г. XXXVI, 1971, z. 4, s. 18 (564).
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że książę ten odda ł pod  opiekę b rac iom  sw ego  syna  W łodzim ierza2. J ak o  b ra t  W łod z i
m ierza w sp o m n ian y  je s t  przez ź ród ła  rusk ie  pod  6722 r. D aw id  toropiecki3. W  T oropcu  
m iał siedzieć swego czasu  M śc is ław  Rościsławowicz4. Również M śc is ław  U d a ły  w zm ian 
k ow an y  by ł przez latop isarzy jak o  w ład ca  tego g ro d u 5. T ak  w ięc —  ja k  tw ierdzą  
niektórzy badacze  —  Toropiec m u s ia ł być  „wotcziną” M śc is ław a  R ośc is ław ow icza  i jego  
synów 6. Vasilij T a t i s c e v  p isząc pod  6721 r. o w ypędzen iu  z P sk ow a  tam tejszego  
w ładcy , W łodzim ierza  „toropieckiego”, poda ł jego  otczestwo— M śc is ław ow icz7. Z a z n a 
czam , iż zaprezen tow ane w n ioskow an ie  nie zostało w yartyku łow an e  w  sp osób  kom 
pletny przez żadnego z w ym ien ionych  w  przypisie p ierw szym  autorów . Jego poszcze
gólne elem enty po jaw ia ły  się w  różnych  p racach , przy czym zjaw isk iem  będącym  n a  
porządk u  dziennym  okazało  się bezkrytyczne w zajem ne przy jm ow an ie  u sta leń  nie  
pos iada jących  g łębszej podbudow y. Krótko m ówiąc, w idać, że nie p rzeprow adzono  
dotychczas dok ładnych  b a d a ń  n ad  stosu nk am i rodzinnym i M śc is ław a  R ośc is ław ow i
cza. A rgum entac ja , która  doprow adziła  b adaczy  do przyjęcia pog ląd u  o istn ien iu  
trzech synów  w spom n ian ego  dynasty, n a  p ierw szy  rzu t oka p rzedstaw ia  się w ia rygod 
nie. M oim  zdaniem , pozostaw ia  w  rzeczyw istości w iele do życzenia.

Przechodząc do analizy  m ateria łu  źród łow ego dotyczącego in teresu jącego  n as  za ga d 
n ien ia, chcia łbym  n a jp ie rw  zwrócić u w agę  n a  in form ację  latop isu  k ijow skiego doty
czącą zgonu  M śc is ław a  R ośc is ław ow icza  C hrobrego . B rzm i ona  następu jąco : i vzrjev 
[M śc isław ] na druzinu svoju i na knjaginju [...] ipoća im molviti se prikazijvaju djetja 
svoe Volodimjera Borisovi Zachar’icju i s sim dąju bratu Rjurikovi i Davidovi s volost’ju  
na rucje a ćto o raje Вод promyslit’ i tako prikazav фей svoi brat’je  svoei8. Postara jm y  
się dok ładn ie  p rzeanalizow ać zaprezen tow any  p a ssu s . Pokazu je  on, że zm arły  (14  
czerw ca 1180 r.9) książę osierocił żonę (vzrjev [...] na knjaginju) i k ilkoro dzieci (prika
zav фей svoi). W yróżn ien ie  W łodzim ierza  sp o śród  rodzeń stw a  im iennym  w yszczegó l
n ien iem  w sk azu je  przy tym  wyraźnie, że b y ł on p ierw orodnym  synem , a  m oże naw et  
i w  ogóle na jstarszym  potom kiem  M śc is ław a . Pozostałe dzieci —  w ym ien ione łącznie, 
bez  p od an ia  im ion —  m u s ia ły  w ów czas jeszcze  pozostaw ać  pod  opieką m atki. D om y 
ślam  się, że n ie m ia ły  w ięcej n iż po k ilk a  lat, a  w  każdym  razie n ie by ły  sam odzielne. 
Z ap ew n e  n iew iele zresztą  starszy  od  rodzeń stw a  by ł sam  W łodzim ierz. Przekonuje  
o tym  ko le jna  w zm ian ka. Z o sta ł on m ianow icie  pośredn io  odnotow any  w  latopisie  
kijow sk im  jeszcze  raz, p rzy  okazji op isu  w yp raw y  zorgan izow anej w  1181 r. przez  
R uryk a  R ośc is ław ow icza  p rzeciw  Igorow i Św iatosław ow iczow i i Połowcom . K ron ikarz  
ru sk i zap isa ł, że w e  w sp o m n ia n ej akcji wzięli udz ia ł książę M śc is ław  W łodzim ierzow icz  
z C zarnym i K łobukam i, w o jew od a  L azar z  m łod ą  d rużyn ą  Ruryka, Z d z ie s ław  Ż y ro s ła -  
wicz z pu łk iem  M śc is ław ow ym  oraz B o rys Zach aryn icz  (Zacharycz) z Volodimerimi 
Ijudmi knjaźića svoego10. N aw e t je ś li przyjm iem y —  m oim  zdan iem  —  m ało  w ia rygodn ą

2 Ipatevskq ja  letopis, [w:] Polnoe Sobranie Russkich  LetopiseJ [dalej: PSRL1, t. II, Moskwa 1962 [reprint 
wydania Sankt Peterburg 1908], 609.
3 N ovgorodska japerva ja  letopis startego im ladśego izvodov [dalej: NPL[, Hague-Parls 1969 [reprint wydania 
Moskwa-Leningrad 1950], 53, 251; PSRL, t. IV, Petrograd 1917, s. 183; t.X, Moskwa 1965 [reprint wydania 
Sanktpeterburg 1862], s. 66; t. XV/b, Moskwa 1965 [reprint wydania Sanktpeterburg 1863], 313.
4 L. V. A l e k s e e v ,  Sm olenskąjazem lja , s. 231; L. V o j t o v y ć ,  Udilni, s. 80.
5 Ljetopis p o  Lavrentevskom u spisku [d alej: L. ławr], Sanktpeterburg 1897, s. 413; PSRL, t. VII, Sanktpe
terburg 1856, s. 116 (priuedośa [Nowogrodzianie] к seb je  knjazja M stisla va Toropec’skogo); t.X, s. 60.
6 L. V. A l e k s e e v ,  Sm olenskąja zemlja, s. 231-232; L. V oj t о vy  Ć, Udilni, s. 80.
7 V. N. T a t i s c e v ,  Istorija rossijskqja v  sem i tomach, t. IV, Moskwa-Leningrad 1964, s. 343: Togo ź godu  
16721[ pleskovici izgnasa ot s e b e  knjazja Vladimira Mstislavica toropeckogo.
8 PSRL, t. II, 609. Sprawdziłem także brzmienie odpowiedniego fragmentu latopisu kijowskiego w innych 
zwodach. W  kodeksie ostrożsktm (chlebnlkowskim) mamy zwrot: prikazav’ djeti svo ja  [The Old R u s ’ K ievan  
and Galicicm— Volhynicm Chronicles: The Ostroz’sky j (X lebnikov) and Cetvertyns’kyj (Pogodin ) Codices, [w:] 
H arvard  Library o f  Early Ukrainian Literaturę. Texts, t. VIII, 1990, s. 266 kolumna 538), identycznie 
w kodeksie pogodińskim (ibidem, s. 621 kolumna prawa „górna”). Mamy więc tu wyraźne potwierdzenie, że 
Mścisław Rościsławowicz pozostawił oprócz Włodzimierza jeszcze kilkoro dzieci.
9 Szczegółowy wywód na temat daty śmierci Mścisława Rościsławowicza przedstawił N. B e r e ż k o v ,  
Chronologija russkogo letopisanija, Moskwa 1963, s. 246.
10 PSRL, t. II, 621-622.
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hipotezę, że w ym ien iony w  źródle Mstislavl polk to d rużyna  M śc is ław a  M śc is ław o -  
w icza11 —  b ra ta  W łodzim ierza, a  nie ich n iedaw no  zm arłego  o jca12, to nie m am y  
pow odów , b y  kw estionow ać zaprezen tow ane starszeństw o synów  M śc is ław a  R ośc is ła - 
w ow icza. W p ro s t  przeciw nie —  tak ja k  ju ż  w spom n ia łem  wyżej —  uznaję  om aw ian ą  
w iadom ość  za  potw ierdzenie ko le jności n arodzin  M śc is ław ow iczów  i ich m łodocianego  
w ów czas w ieku . Im ienne w yszczególn ienie W łodzim ierza  w  p a ssu s ie  pośw ięconym  
śm ierci o jca u zu pe łn ia  się bow iem  doskona le  z ok reślen iem  pod  6688 (1180, faktycz
nie 1181) r. tylko jego  m ianem  knjazić. N atom iast pojaw ien ie  się w  tym  m om encie  
in form acji o ew entualnej drużyn ie M śc is ław a  M śc is ław ow icza  co najwyżej w sk azu je  
n a  n iew ie lką  różnicę w ieku  zachodzącą  m iędzy braćm i. O ba j przy tym  m usie li być  
w ów czas ba rd zo  m łodzi, skoro osobiście  nie uczestniczyli w  w ypraw ie  
w o jen n e j13. Z  przedstaw ionym  w n ioskow an iem  dobrze też ko respon du je  p ierw sza  
od rębn a  w zm ian k a  dotyczącą M śc is ław a  (U dałego ). Po jaw ił się on m ianow icie  n a  
kartach  latop isu  k ijow skiego dopiero po d w u n astu  latach  od om ów ionego przed  chw ilą  
w ydarzen ia. W ła d a ł w  tym  czasie T repo lem  i u  bo k u  sw ego  b ra ta  stryjecznego, Rości- 
s ła w a  Rurykow icza, w zią ł udz ia ł w  zakończonej tuż przed  25 g ru d n ia  1193 r. zw ycię
skiej w ypraw ie  n a  Po łow ców 14. Aktyw ne oraz sam odzielne uczestn ictw o w e w sp o m n ia 
nej akcji zbro jnej w skazu je , że in teresu jący  n a s  d yn asta  b y ł ju ż  w ów czas dorosły. 
N astępn ie  M śc is ław  M śc is ław ow icz  w ystępu je  w  źród łach  regu larn ie , ja k o  uczestn ik  
różnych w ydarzeń . J es ien ią  1196 r. w a lczy ł on p rzeciw  księc iu  w łodzim iersk iem u  
R om anow i M śc is ław ow iczow i15. N atom iast pod  6706 (początek zim y 1198/1199) r. 
latopis k ijow ski w spom ina , że p rzyby ł do K ijow a n a  chrzciny E u frozyn y -E sm era ldy , 
córki sw ego  stryja R u ryk a  R ośc is law ow icza16. Pod  6715 (faktycznie w  p ierw szej p o ło 
w ie 1207) r. M śc is ław  został —  m iędzy innym i przez latop is ław ren tiew sk i —  odnoto
w an y  j ako uczestn ik  woj ny R ośc is ław ow iczów  z W siew o łodem  Św iatosław ow iczem  C zer- 
m nym . Z a jm u jący  n aszą  u w agę  d yn asta  b ro n ił w ów czas Torczeska. Zosta ł je d n ak  
zm uszony  poddać  się księc iu  czern ihow sk iem u  i zaw arł z n im  u k ład  po ego voli17. 
W  końcu  m arc jań sk iego  ro k u  6716 (1208/9 ) w idzim y M śc is ław a  ju ż  n a  pó łnocnych  
krań cach  Rusi. Z d o ła ł on w ów czas opanow ać  N ow ogród  W ielk i, u su w a ją c  stam tąd

11 Tak np. L. M a c h n o v e c  (Litopys ruskyj, s. 329 przyp. 11 do r. 6688).
12 Domyślam się, że prowadzony przez Zdzlesława „pułk Mśclsławowy” to drużyna zmarłego rok wcześniej 
Mścisława Rościslawowicza. Przypuszczalnie pozostała ona przy wdowie 1 młodszych dzieciach księcia. Nie 
jest wykluczone — choć moim zdaniem mniej prawdopodobne — że mamy już do czynienia z ludźmi 
Mścisława Mścisławowicza. Takie przypuszczenie zdawałby się potwierdzać fakt kierowania wspomnianym 
oddziałem przez Zdziesława Żyrosławowicza, który w 1193 r. jest wspomniany jako wojewoda Mścisława 
[Udałego] — zob. przyp. 14. Uważam jednak, iż w jakimś momencie między 1181 a 1193 r. dorastający 
Mścisław mógł przejąć drużynę ojca wraz z jej wojewodą. Za argument pozwalający odczytywać zwrot „pułk 
Mścisławowy” na sposób zaproponowany przeze mnie należy uznać użycie przez latopisarza wobec oddziału 
Borysa Zacharynicza zwrotu z Volodimerimi fjudmi knąjżića svoego, przy braku takiegoż określenia pułku 
prowadzonego przez Zdziesława. W każdym razie, nawet jeśliby przyjąć mniej prawdopodobny pogląd 
alternatywny, i tak nie zostanie podważona teza o starszeństwie Włodzimierza pośród synów Mścisława 
Rościslawowicza.
13 Warto dodać, że obaj Mścisławowicze nie uczestniczyli również w wyprawie „wszystkich” książąt ruskich 
na Połowców z lata 6693 r. (L. ławr, s. 374-376; PSRL, t. II, 635-636; t. VII, s. 97-98). Moim zdaniem jest 
to kolejny wyraźny dowód na młodociany wówczas wiek, przynajmniej Mścisława. Niewykluczone natomiast, 
że Włodzimierz Mścisławowicz już w tym momencie nie żył.
14 PSRL, t. II, 677: posła  ż e  [Rościsław, syn Ruryka Rościslawowicza, a więc brat stryjeczny Mścisława 
Mścisławowicza) v Trepol’p o  M ’stislava p o  stroićića svoego p o  M ’stislavica zova i s soboju on ż e  Jecha к nem u  
vborzje so  Zdesłayom  s  Ziroslavicem ’ s  m użem  svoim  i postiże i za  R o s ju  Rostislava brata svoego  i tako 
sovokupivsesja  s  Ć em ym  Kłobukom  [...) i udariśa [...) na nich [tj. na Połowców) i opołonisasja.
15 Ibidem, t. II, 697-698.
16 Ibidem, t. II, 708.
17 L. ławr., s. 408: Si [wojska Wsiewołoda Czermnego) że  pridośa к Torc’skomu, M stislav że  M stislavic  
zatvorisja v nem, i oni ostupiśa i poganyja  raspusUia voevaV, oni że  mnogo zła  stvorisapo zem li, pl/enu/uiće, 
sjekuśce i seła  żguśće; Mstisłcw że  ne m ogą terpjeti v  gradje, cjetova к nem u  [Wsiewołodowi] krest’ p o  ego vołi. 
Zob. też PSRL, t. VII, s. 114; t. X, s. 54. Na temat opisywanej wyprawy zob. np.: M. H ru s e v s k y j ,  Istorija  
Ukrainy -R usy, t. II, Kyiv 1992 [reprint wydania Lviv 1905], s. 231; J. F e n n e l l ,  Krizis, s. 69. Co do datacji, 
zob. N. G. B e r e ż k o v ,  Chronołogija, s. 93, 100. Można domyślać się, że Torczesk był we wspomnianym 
czasie włością Mścisława.
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Św iatosław a , syn a  W siew o ło d a  W ielk ie  G n iazd o 18. W  tym dopiero  czasie po jaw ia ją  się  
źród łach  p ierw sze  in form acje  dotyczące W łodzim ierza  p skow sk iego  i toropieckiego, 
uzn aw an ego  przez literaturę za b ra ta  M śc is ław a  [U d a łe go ]19.

C hcia łbym  zwrócić uw agę , że w  kontekście częstego źród łow ego  w ystępow an ia  M śc i
s ła w a  M śc is ław ow icza  ba rd zo  dziw ny w yda je  się b ra k  —  w  p rzeciągu  27 lat od  
pierw szych  dw óch  w ystąp ień  —  jak ich ko lw iek  in form acji n a  tem at W łodzim ierza, 
będącego  w ed łu g  naszych  w ysoce p raw dopodobn ych  u sta leń  starszym  bratem  M śc i
s ław a . U w zg lędn ia jąc  charak ter latop isarsk ich  za in teresow ań20 nie jestem  w  stan ie  
znaleźć innego w ytłu m aczen ia  absenc ji źród łow ej W łodzim ierza , ja k  tylko jego  śm ierć  
w  m łodym  w iek u  —  w  czasie n ieod ległym  od 1181 r., a  przed  1193 r.21 W  innym  
przypadk u  W łodzim ierz  —  p ierw orodny  syn  liczącego się n a  R usi księc ia  —  p rzedstaw i
ciel linii R urykow iczów  odgryw ającej w ażn ą  rolę polityczną, b y łby  bez  w ątp ien ia  
przedm iotem  zain teresow ań  kron ikarzy  i m ia łby  okazję stać się n ie raz  bohaterem  
godnych  op isan ia  w ydarzeń22, co by ło  udzia łem  jego  m łodszego  b ra ta  M śc is ław a . T ak  
więc pow sta je  —  m oim  zdan iem  —  ba rd zo  p ow ażn a  w ątp liw ość  co do tożsam ości 
w zm ian kow anego  w  1180 i 1181 r. W łodzim ierza  M śc is ław ow icza  z noszącym  to sam o  
im ię księciem , w ypędzonym  z P sk o w a  —  w ed łu g  Tatisceva —  w  1213 r. (zob. przyp. 7), 
a  notow anym  w  źród łach  od  m arc jańsk iego  ro k u  6716 (1208/9 ). Przyjrzyjm y się  
dokładnie j in form acjom  źród łow ym  dotyczącym  tej postaci. Pod  6718 (faktycznie  
1208/9) r. zna jdu jem y  w iadom ość  n astępu jącą : Nowgorod’ci ugonivse Litvu v Chodyni- 
cich izbßa s knjaz’m Volodimirom i s posadrukom’ Tv’rdislavorr?3. W  n astępnym  roku  
M śc is ław  U dały , który n ied ługo  wcześniej p rzyby ł do N ow ogrodu , osadził w  Łu k ach  
knjazja Volodimira PVskov’skagö24. N astępn ie , w ład c a  N ow ogrod u  w ra z  ze w sp o m n ia 
nym  bezim iennie „królem  z P sk o w a ” w yp raw ił się n a  O denpe  (O d en p ah  = M iedw ieżą  
G łow ę )25. D o  początków  1212 r. m ożna  z  kolei odn ieść  w iadom ość  o w ypędzen iu  
W łodzim ierza  z P sk ow a26. Z w ra ca  przy tym  u w agę  fakt, że n ied ługo  po zm uszen iu

18 Latopisy opisują wspomniane wydarzenia pod różniącymi się datami i z podaniem nieco odmiennych 
szczegółów. Zob. L. ławr., s. 413 (6717 r.); NPL, s. 51, 249 (6718 r.); PSRL, t. VII, s. 116 (zima 6716 r.); t. X, 
s. 60-62 (6718 r.). Dokładną analizę chronologiczną wspomnianych wydarzeń przeprowadził N. Bereżkov. 
Wykazał on jednoznacznie, że Mścisław zajął Nowogród pod koniec marcjańskiego 6716 (1218/9) r. 
(Chronologija, s. 252, 255 — 256).
19 Z naszego punktu widzenia nie jest celowe przytaczanie następnych licznych, podawanych regularnie 
informacji źródłowych na temat Mścisława Mścisławowicza Udałego. Zaznaczmy w tej chwili jedynie, że 
książę ten zmarł w 1228 r. (PSRL, t. II, 752 (pod 6735).
20 Na temat okoliczności, w których młodzi książęta stawali się bohaterami latopisarskich informacji 
wypowiadałem się w artykule poświęconym problemowi istnienia dwóch synów Daniela Romanowicza 
noszących imię Mścisław (D. D ą b r o w s k i ,  Czy  istniało dw óch  syn ów  Daniela Rom anow icza o  imieniu 
M ścisław ?  Przyczynek do genealogii Rom anow iczów , książąt halicko-wołyńskich, Rocz. Herald., n.s., t. IV
(XV), 1999, s. 180-181).
21 Za argument sugerujący, że terminem ad quem  zgonu Włodzimierza Mścisławowicza jest 1193 r. możemy 
uznać fakt, iż wyznaczony przez ojca na jego opiekuna wojewoda Zdziesław Żyrosławicz w tym czasie był 
już w służbie u Mścisława, młodszego brata Włodzimierza (zob. przyp. 14).
22 Co prawda można twierdzić, że Włodzimierz został przez sprawujących nad nim opiekę stryjów wysłany 
na północ, na teren smoleńskiej ojcowizny — i jako że nie odgrywał tam ważnej roli — nie był wzmiankowany 
przez źródła. Dodać w tym wypadku należy, iż latopisy smoleńskie nie zachowały się. Tak się jednak składa, 
że dysponujemy dość szczegółowymi informacjami zarówno jeśli chodzi o Ruś południową, gdzie przejawiali 
aktywność Rościsławowicze (do 1199 r. podawanymi przez latopis dworski Ruryka kijowskiego), jak i rejon 
Nowogrodu, również leżący w sferze zainteresowań tej linii Rurykowiczów. Poza tym — mimo braku 
latopisów lokalnych — zachowały się wiadomości na temat losów księstwa smoleńskiego w tych czasach 
w źródłach powstających w innych rejonach Rusi. Uważam więc, że Włodzimierz, pierworodny syn Mścisła
wa Rościsławowicza, gdyby żył musiałby zostać odnotowany bez względu na to czy przebywałby w północnej 
części „wotcziny” Rościsławowiczów, czy w południowej.
23 NPL, s. 51. Zob. też NPL, s. 249. W kwestii datacji zob. N. B e r e ż k o v ,  Chronologia, s. 255. Karierę 
Włodzimierza pskowskiego opisał już Taube (Russische und litauische Fürsten, s. 456-458).
24 Ibidem, s. 52, 249.
25 Heinrici Chronicon Livoniae, opr. L. A r b u s o v ,  A. Bauer ,  Hannoverae 1955, s. 73. Wydawcy kroniki 
uważają, iż wspomniany wówczas rex de Plicecow e to był właśnie Włodzimierz (ibidem, przyp. 4 na s. 73).
26 NPL, s. 52, 250: V  Petrovo goven ie izechaśa Litva bezbozną ja  P l’skov ipożgośa : p l ’skovici bo bjachu v to 
vrem ja izgnali knjazja Volodimira ot sebe, a  p l ’skovici bo  bjachu na ozjerje (cyt. zapis ze s. 52). Co do datacji 
tego wydarzenia zob.: N. G. B e r e ź k o v ,  Chronologija, s. 256; Heinrici Chronicon Livoniae, przyp. 8 na 
s. 100-101. Wiadomość o wygnaniu Włodzimierza podają także inne źródła. Warto zwrócić uwagę, że
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księc ia  do opuszczen ia  grodu , pskow ian ie  w yruszy li n a  w ypraw ę  n a  C zudź z now ym  
w ładcą , W siew o łodem  Borysow iczem . C a łą  tą akc ją  k ierow ał M śc is ław  U dały . O bok  
now ego księc ia  p skow sk iego  w sp ie ra ł go także D aw id  toropiecki, ok reślony  w ów czas  
jak o  „brat W łodzim ierza” —  p raw dopodobn ie  tego, który został n ied ługo  wcześniej 
w ygn an y  z Pskow a, choć nie zosta ło  to w  sp o sób  jed n ozn aczn y  w yarty k u łow a 
n e27. J a k  in form uje  k ron ika  H en ryka  Łotysza, pozbaw iony  w ładzy  książę u d a ł się w raz  
z rodziną  n a jp ie rw  do Połocka, a  stam tąd  pop łyn ą ł do Rygi, gdzie zosta ł pow itany  
z honoram i. Przyczyna życzliwego przyjęcia W łodzim ierza  je s t  ja sn a . W y gn an y  z P sk o 
w a  książę jak iś  czas wcześniej w yd a ł za  b ra ta  b isk u p a  ryskiego A lbe rta  sw ą  córkę28. 
D od a jm y  tutaj jeszcze, że ru sk i w ygnan iec  otrzym ał od sw ych  niem ieckich  pow in ow a 
tych w ójtostw o Au tine  i Idum ei29. W  1214 r. W łodzim ierz  w ra z  z rodz iną  pow rócił n a  
R u ś30. W  późniejszym  czasie by ł w zm ian k ow any  jeszcze kilkukrotnie. W  1216 r. wziął 
u  bo k u  M śc is ław a  U dałego , K onstan tyna  W siew ołodow icza, W łodzim ierza  R uryk ow i
cza sm oleńsk iego i W siew o ło d a  M śc is ław ow icza  u dz ia ł w  kam pan ii zakończonej p o 
grom em  n ad  L ip icą (21 kw ietn ia) oddzia łów  Jerzego, J a ro s ła w a  i Ś w ia to s ław a  W siew o -  
łodow iczów 31. Jeszcze w  tym  sam ym  roku, k ilka  m iesięcy później w ład c a  P sk ow a  
w ypraw ił się n a  O d en p e32. N a  początku  1217 r. p rzybył —  pod  n ieobecność  M śc is ław a  
M śc is ław ow icza  —  do N ow ogrod u  W ielk iego, w  sw oich  sp raw ach . W ów czas  też w raz  
z now ogrodzk im  posadn ik iem  T w erd ys ław em  w yruszy ł ponow n ie  n a  O den pe33. Rok  
później b ra ł udz ia ł w  kolejnej w ypraw ie, k tó ra  tym razem  sp ustoszy ła  Lettię i Id u m ę34. 
N astępn ie  w sp o m n ian y  został W łodzim ierz  p skow sk i jak o  uczestn ik  n a jazd u  n a  In 
flanty z jes ien i lu b  początku  zim y 1223 r.35 O statn ia  w iadom ość  źród łow a  pośw ięcona  
tem u księciu  dotyczy jego  u d z ia łu  w  w a lk ach  z L itw inam i n a  początku  1226 r.36

latopisy pskowskie określają zajmującego naszą uwagę dynastę jako: krtjazja litovskogo Volodim era Toro- 
peckogo (Pskouskąja 3-ja letopis, [w:] Pskovskie letopisi, vyp. 2, pod red. A. N. N a s o n o v a ,  Moskwa 1955, 
s. 77. Latopis nowogrodzki V określa natomiast Włodzimierza derywatem posesjonatywnym „Toropiecki” 
(PSRL, t. IV, s. 183).
27 NPL, s. 52-53, 251; PSRL, t. X, s. 66; t. XXV, s. 52-53; N. Bereżkov wiarygodnie wykazał, że to właśnie 
w czasie trwania omawianej wyprawy napadli na Psków Litwini (Chronologija, s. 256-257).
28 Heinrici Chroniam  Livoniae, s. 100-101: Rutheni d e  P lecekow e indignati contra W oldem arum  regulum  
suum, eo quodfiliam  suam  fratri episcopi d e  Riga tradiderit in uxorem, expulerunt eum  d e  civitate cum familia  
sua. Q u i confugiens ad  regem  de  Plosceke parvam  a b  eo  consolationem  accepit, unde R igam  descend ens cum  
viris su is a  genero suo  et fam ilia  episcopi honorifice susceptus est. Przyjmuje się, że zięciem Włodzimierza 
był brat biskupa Alberta, Teodoryk (zob. np. M. v o n  Ta u b e ,  Russische und litauische Fürsten, s. 457; 
M. H e l lm a n n ,  D a s Lettenland, s. 148; Heinrici ChroniconLivoniae, przyp. 7 na s. 100; G. G n e g e l - W a -  
i t s c h i e s ,  B ish o f A lbert von Riga. Ein B rem er Dom herr als Kirchenfürst im O sten  (1199 -1229 ), Hamburg 
1958, s. 32 tabi. I, s. 33 tabi. II; ES (Schwennicke), t. II, tabl. 137.
29 Heinrici Chronicon Livoniae, s. 112: E t designata e s t  regi W oldem aro advocacia Theodorici generi sui in 
Ydum ea.
30 Ibidem, s. 115: Et [...] cum  omni fam ilia  recessit [Włodzimierz] inRusciam .
31 Zob. np.: NPL, s. 55-57, 254-257; PSRL, t. VII, s. 120-124; t. X, s. 69-77; t. XXV, s. 111-114. Pisząc ten 
tekst nie miałem niestety dostępu do latopisu nowogrodzkiego IV (PSRL, t. IV, Sanktpeterburg 1848, 
s. 22-25) i drugiego wydania latopisu sofijskiego I (PSRL, t. V, 1925). Na temat latopisarskich relacji o bitwie 
nad Lipicą zob. J. F e n n e  11 (Krizis, s. 98 przyp 17).
32 Heinrici Chronicon Livoniae, s. 136-138; PSRL, t. VII, s. 124 (latopis woskresieński wspomina tutaj 
o wyprawie na Rygę Wsiewołoda, syna Mścisława Romanowicza, która odbyła się jesienią 6724 r.); t. X,
s. 77 (według latopisu nikonowskiego Wsiewołod Mścisławowicz wyprawił się na Rygę w sierpniu 6724 r.);
t. XXV, s. 114 (zwód moskiewski podaje informację zbieżną z przekazem latopisu woskresieńskiego). 
Odnoszę wrażenie, że zarówno Henryk Łotysz, jak i kronikarze ruscy wspominają o tej samej akcji, choć 
szczegóły ich relacji różnią się cokolwiek.
33 Heinrici Chronicon Livoniae, s. 139-140; NPL, s. 57, 257-258; PSRL, t. X, s. 79.
34 Heinrici Chronicon Livoniae, s. 149-152.
35 Ibidem, s. 196-197 (Henryk wspomina o wspólnej akcji brata króla Suzdala, nowogrodzian i króla 
Pskowa); NPL, s. 60-61, 262-263 (odnotowany jest tylko udział nowogrodzian na czele ze Światosławem 
Wsiewołodowiczem); PSRL, t. VII, s. 129 (odnotowana jest wyprawa Jarosława Wsiewołodowicza na Koływań 
[Rewal] z 6730 r.); t. X, s. 88 (mowa o wyprawie Jarosława Wsiewołodowicza na Koływań pod 6733 r.). Co 
do datacji tej akcji zob. E. B o n n e i l ,  Russisch  — Livländische Chronographie, s. 41; N. G. B e r e ż k o v ,  
Chronologija, s. 268.
36 NPL, s. 64: K n ja z ’ ze, Jaroslav i Volodimir s  synom  i s  novotrzci, kn jazdvor, novgorodcev malo, toropcjane 
c  kn jaz’m ’ svo im ’ D a vyd om ’ p o idosap o  nich [tj. na Litwinów]. Wątpię, by chodziło w tej relacji o jakiegoś 
innego księcia noszącego imię Włodzimierz niż bohater naszych rozważań.
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170 Dariusz Dąbrowski

Zau w ażm y , ja k  często w  latach  120 8/9 -1 226  by ł ten dynasta  w zm iankow any . Stoi to 
w  bardzo  w yraźnym  1 w ym ow nym  kontraście  z całkow itym  m ilczeniem  źródeł n a  jego  
tem at w  okresie w cześniejszym .

W arto  tutaj jeszcze dodać Istotne z n aszego  p u n k tu  w idzen ia  In form acje n a  tem at 
potom stw a W łodzim ierza. W iadom o, że córka  księcia  przed  początkiem  1212 r. w y d a 
n a  zosta ła  zaT eo d o ry k a  von  Buxhoveden , b ra ta  b isk u p a  ryskiego A lberta . Inne dzieci 
by ły  bezim iennie w zm iankow ane  w  latach  1 2 1 2 -1 2 1 4 37. N atom iast syn W łodzim ierza  
J a ro s ła w  uczestn iczył w  1218 r. w  w a lk ach  w  In flan tach  p row adząc  w łasn e  oddzia ły38. 
S u geru je  to, że by ł ju ż  w ów czas zdo lny  do sam odzielnych  dzia łań . Przytoczone dane  
pozw a la ją  przyjąć jak o  p raw do p od obn y  okres przychodzen ia  n a  św iat potom stw a  
W łodzim ierza  d ru gą  połow ę lat dziew ięćdziesiątych  XII w. 1 p ie rw szą  dekadę kolejnego  
stulecia. O k reś la  to —  co p ra w d a  w  dużym  przybliżen iu  —  term in  ad quem n arodzin  
za jm u jącego  n aszą  u w agę  księcia. Lokow ać go należy najpóźn iej w  sam ym  początku  
la t osiem dziesiątych  XII w . Oczyw iście m ożnaby  założyć, p rzy jm u jąc  jak o  jedyn ie  
kryterium  p rzedstaw ione dane  n a  tem at potom stw a księcia, że W łodzim ierz  p skow sk i 
by ł starszy. M am  św iadom ość, że w  takim  uk ładzie  —  patrząc tylko z perspektyw y  
chronologicznej —  je s t  dopuszczalne  uznan ie  In teresu jącego  n as  dynasty  naw et za  
osobę starszą  od M śc ls ław a  U dałego , co otw iera teoretyczną m ożliwość potrak tow an ia  
Ich jak o  rodzonych  braci. W sp om n ian e  przypuszczenie  pozw a la  je d n ak  — j a k  m yślę  
—  w yelim inow ać Inne p rzedstaw iane  przeze m nie argum enty.

Kończąc prezentację kata logu  w zm ianek  dotyczących książąt u zn aw an ych  w  litera
turze za  synów  M śc ls ław a  R ościsław ow icza , a  w ięc b rac i rodzonych  M śc ls ław a  U d a łe 
go, chcia łbym  zaznaczyć, że D aw id  trak tow any  przez n iektórych b adaczy  jak o  n a j
m łodszy, zaś przez Innych jak o  na jstarszy  M śc is ław ow icz39, odnotow any by ł w  źród 
łach  dw ukrotn ie. P ierw szy  raz, jak o  uczestn ik  w yp raw y  M śc ls ław a  U d a łego  1 W siew o -  
łod a  B orysow icza  z początków  1212 r. (zob. przyp. 27). D ru g a  1 ostatn ia  w zm ian ka  
źród łow a  dotyczy jego  tragicznej śm ierci w  bitw ie z L itw inam i pod  U św iatem  1 m arca  
122640.

J a k  sądzę, p rzedstaw ione in form acje  nie d a ją  podstaw y  do u zn an ia  W łodzim ierza  
pskow sk iego  i D aw id a  toropieckiego za  synów  M śc is ław a  R ościsław ow icza . N a  rzecz  
powyższej h ipotezy p rzem aw ia  k ilka  pow ażnych  dow odów  —  m oim  zdan iem  —  m oc
n iejszych niż przytaczane w  celu  u za sad n ien ia  p og ląd u  funk cjonu jącego  n a  ten tem at 
w  literaturze. P rzypom nijm y n a jp ie rw  a rgu m en t o znaczen iu  podstaw ow ym . U sta lili
śm y  m ianow icie, że n ie m a  rac jona lnych  p rzesłanek , b y  u tożsam iać  n iew ątp liw ego  
sy n a  M śc is ław a  R ośc is ław ow icza  o im ien iu  W łodzim ierz  w zm ian kow anego  w  latach  
1180-1181  z  jego  im iennik iem  —  księciem  pskow sk im  i toropieckim  —  w ystępu jącym  
w  źród łach  pom iędzy 1208/9 a  1226 r. B ratem  w ład cy  P sk ow a  został za  to n azw an y  
w  źród łach  D aw id  toropiecki (zob. przyp. 40). Po jaw ien ie  się w  latop isach  in form acji 
dotyczącej pok rew ień stw a  W łodzim ierza  z  D aw id em  je s t  cennym  argum entem  n a  rzecz  
przedstaw iane j przeze m nie konstrukcji badaw czej, szczególnie z tego w zględu , że cmi 
jednego , an i d rug iego  z  w ym ien ionych  k siążąt n igdy  nie ok reślono m ianem  b ra ta  
M śc is ław a  U da łego . Tym czasem  w zm iankow an i oni byli w  kon figu rac jach  w p rost  
su geru jących  kon ieczność takiego dzia łan ia . Z an a lizu jm y  n a jp ie rw  w iadom ość  doty
czącą  w yp raw y  R u s in ów  n a  C zudź z początków  1212 r. B rzm i on a  następu jąco : 
M ’stislav [U da ły ] ze knjaz’ vzja na nich dan’ i da nougorod’ cem duje gasti dani, tretjuju 
ćjast’ duotjanom; bjase źe tu i P l’skov’skyi knjaz’ Vsjevolod Borisovic’ s p l’skovici, 
i Torop’c ’kyi knjaz’ Davyd, Volodimir’ brat41. O prócz w ystąp ien ia  w  przedstaw ionym

37 Heinrici Chronicon Liuoniae, s. 100, 114, 115.
38 Ibidem, s. 151.
39 Zob. przyp. 1.
40 NPL, s. 64, 269. Co do datacjl tego wydarzenia zob. N. G. B e r e ż k o v ,  Chronologija, s. 269. Wiadomość 
o śmierci Dawida podają również Inne latoplsy. Patrz np.: PSRL, t. VII, s. 133; t. X, s. 93; t. XXV, s. 122.
41 Cytuję wersję podaną przez NPL, s. 52-53. Odpowiednie fragmenty — zawarte w Innych latopisach — 
właściwie od niej nie odbiegają.
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fragm encie  zastan aw ia jącego  u k ła d u  p ok rew ień stw  pom iędzy odnotow anym i osobam i, 
zw raca ją  tutaj u w agę  jeszcze inne istotne kwestie. Po p ierwsze, m am y do czynienia  
z ba rd zo  dużym  odstępem  pom iędzy p ierw szym i źród łow ym i w ystąp ien iam i M śc is ław a  
U d a łego  i D aw id a  (19 lat). R ów nocześnie rzu ca  się w  oczy n iew ielka  rozpiętość m iędzy  
pierw szym i in form acjam i dotyczącym i D aw id a  i jego  b ra ta  W łodzim ierza  (4 lata). 
S u geru je  to sp o rą  różnicę w ieku  m iędzy M śc is ław em  a  uczestn iczącym  u  jego  bo k u  
w  w ypraw ie  n a  C zudź księciem  toropieckim . Takie j różnicy tym czasem  nie d a  się  
w ytłum aczyć inaczej ja k  tylko pochodzen iem  o b u  dyn astów  od innego ojca. Jeśli 
bow iem  —  ja k  ju ż  u sta liliśm y wcześniej —  M śc is ław  U d a ły  w  m om encie  śm ierci ojca  
by ł m ałoletni, to nie m ógł m ieć b ra ta  znacznie od  siebie m łodszego. W  konsekw encji 
otrzym ujem y także kolejne św iadectw o n iem ożności u tożsam ien ia  w zm iankow anego  
w  latach  1180-1181 r. W łodzim ierza  z jego  im iennik iem  określonym  pod  1212 r. jak o  
b ra t  D aw id a  toropieckiego. Poza tym  należy pam iętać, że k ron ikarze  ru scy  w ym ien ia 
ją c  szereg książąt uczestn iczących  w  jak im ś w ydarzen iu  raczej system atycznie stara li 
się stosow ać zasad ę  w yliczan ia  ich w  uk ładzie  pokrew ieństw a  z zaznaczeniem  rów nież  
starszeństw a42. T ak  w ięc w ym ien ian i byli b ra c ia  rodzen i obok  siebie, licząc od  n a jsta r
szego, a  następn ie  szli k rew n iacy  dalszych  stopni. Oczyw iście p raw id łow ość  ta doty
czyła ogólnego w yliczan ia  uczestn ików  jak ie jś  akcji, a  n ie p rzedstaw ian ia  —  n a  p rzy 
k ład  —  kole jności w chodzen ia  poszczególnych  książąt do bo ju , u staw ien ia  pu łków , czy 
p rzep raw ian ia  się ich oddzia łów  przez przeszkodę w o d n ą43. W  w y p ad k u  p rzedstaw io 
nej w zm iank i m am y do czynienia z p ierw szym  w ariantem , to je s t  z ogólnym  wylicze
n iem  uczestn ików  konkretnej w ypraw y. T a k  w ięc, je ś lib y  D aw id  b y ł b ra tem  rodzonym  
M ś c is ła w a  U d a łe g o  p o w in ie n  zo sta ć  w y m ien io n y  z a ra z  p o  k s ię c iu  n o w o g ro 
dzkim , a  przed  W siew o łodem  Borysow iczem . P rzy takim  za łożen iu  latop isarz  n ie m ia ł
b y  też potrzeby dookreślać  osoby  D aw id a  toropieck iego zaznaczając, że by ł on b r a 
tem  W łodzim ierza. Podobn ie  rzecz się p rzedstaw ia  z op isem  w ydarzeń , w  których bra li 
u dz ia ł M śc is ław  U d a ły  i W łodzim ierz, b ra t  D aw ida . Chodzi tutaj o w yp raw ę  R ośc is ła - 
w ow iczów  i K onstan tyna  W siew o łodow icza  p rzeciw  pozostałym  potom kom  W siew o ło d a  
W ielk ie  G n iazdo  z w io sn y  1216 r. Uczestniczyli w  niej w ład a jący  w ów czas W ielk im  
N ow ogrodem  M śc is ław  Udały , książę p sk ow sk i W łodzim ierz, książę sm oleńsk i W łod z i
m ierz Rurykow icz, W siew o ło d  syn M śc is ław a  R om anow icza, siedzącego w  tym czasie  
w  Kijowie oraz K onstan ty  W siew ołodow icz. W spom niani dynaśc i w ym ien ian i są  w  d o 
tyczących tej kam pan ii re lac jach  latop isa rsk ich  w  różnych kon figu racjach , od p ow ia 
dających  konkretnej sytuacji. T a k  w ięc dow iadu jem y  się o w spó lnym  pochodzie  M śc i
s ła w a  i W łodzim ierza  p skow sk iego  n a  Z u bcew , gdzie dołączy ł do w ym ien ionych  W ło 

42 Przykładem stosowania tej zasady jest wyliczenie książąt ruskich uratowanych z pogromu mongolskiego. 
W  skomplikowanym systemie — odpowiadającym starszeństwu wobec Wsiewołoda Wielkie Gniazdo — 
zostali wymienieni: Jarosław Wsiewołodowicz z 6 synami; Światosław Wsiewołodowicz z synem; Iwan Wsie
wołodowicz; Włodzimierz Konstantynowicz wnuk Wsiewołoda; Borys i Gleb Wasylkowicze, będący prawnu
kami Wsiewołoda z jego najstarszego wnuka Wasylka Konstantym*wieża; Wasyl, prawnuk Wsiewołoda 
z jego drugiego pod względem wieku wnuka — Wsiewołoda Konstantynowicza (PSRL, t. VII, s. 143). 
Mogły naturalnie zdarzyć się jakieś przesunięcia w kolejności wyliczania dynastów. Weźmy dla przykładu 
układ występowania uczestników wyprawy Rościsławowiczów na Wsiewołoda Światosławowicza Czermnego 
z 1212 r. (ibidem, t. VII, s. 118). Latopisarz — z punktu widzenia starszeństwa w stosunku do Rościsława 
Mścisławowicza — popełnił tutaj błąd, wysunął mianowicie przed Konstantyna i Mścisława Dawidowiczów, 
Włodzimierza Rurykowicza. Niemniej jednak bracia rodzeni —  Dawidowicze, wymienieni są obok siebie. 
Zwróćmy tymczasem uwagę, że jeśli chodzi o występowanie w źródłach obok siebie Mścisława Mścisławo
wicza i dynastów uważanych przez badaczy za jego braci rodzonych, w obu zarejestrowanych wypadkach, 
Włodzimierz pskowski i Dawid toropiecki nie są wymienieni obok Mścisława, co powinno było nastąpić 
w sytuacji, gdyby rzeczywiście byli jego braćmi rodzonymi. W  pierwszym wypadku oddziela Mścisława 
Udałego od Dawida toropieckiego — Wsiewołod Borysowicz, w drugim zaś Włodzimierza pskowskiego od 
Mścisława — Włodzimierz Rurykowicz smoleński.
43 Stosowane też były inne zasady wymieniania książąt. Na przykład w opowieści o bitwie nad Kalką 
wyodrębniono grupę książąt „starszych” (Mścisław Romanowicz kijowski, Mścisław Światosławowicz czerni- 
howski i Mścisław Mścisławowicz halicki i Jerzy Wsiewołodowicz suzdalski, który obecny nie był)
i „młodszych” (Daniel Romanowicz, Michał Wsiewołodowicz, Wsiewołod Mścisławowicz i inni liczni). Prezen
tuję kolejność podaną przez kronikę halicko-wołyńską (PSRL, t. II, 741). Identycznie w PSRL, t. VII, s. 130. 
Zastosowano tutaj chyba kryterium ważności tronów lub znaczenia konkretnych osób. W naszym wypadku 
nie można chyba jednak mówić o użyciu tego typu kolejności.
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dzim ierz R urykow icz z  oddzia łam i sm oleńsk im i44. G dy  dochodzi do b itw y n ad  Lip icą  
siły  w sp om n ian ych  k siążąt s ta ją  w  szyku  następu jącym : Knjaz’ Viadimer Rjurikovic’ 
Smolen’skij postavipolk svqj s krąja, a ot nego knjaz’ Mstislav Mstislavic Novogorodskij, 
i knjaz’ Vsevolod Mstislavic’ Romanovicja s Novogorodci i knjaz’ Viadimer so Pskovici, 
a ot nego knjaz’ veliki Konstjantin Vsevolodic so svoimi polki45. J ed n ak  w  m om en 
cie, k iedy n astępu je  ogólne wyliczenie uczestn ików  om aw ianej w yp raw y  p o jaw ia  się  
kolejność: M śc is ław  M ścisław ow icz, jego  b ra t  stryjeczny —  W łodzim ierz  Rurykow icz, 
W łodzim ierz  p skow sk i i W siew o ło d  M ścisław ow icz, b ędący  b ra tan k iem  stryjecznym  
M śc is ław a  U dałego . A lbo  przed, a lbo  po  grup ie  R ośc is ław ow iczów  w ym ien iany  je s t  ich  
w łod z im iersk o -su zd a lsk i so juszn ik  K onstantyn  W siew o łodow icz46.

Jeśli chodzi o pozostałe  a rgum enty  kw estionu jące  dotychczasow e zapatryw an ia  
badaczy  n a  sp raw ę  potom stw a M śc is ław a  R ościsław ow icza, to chc ia łbym  zwrócić  
u w agę  jeszcze n a  dw ie rzeczy. Po p ierwsze, jedyn ie  Tatiscev podaje , że W łodzim ierz  
psk ow sk i by ł M ścisław ow iczem . Tym czasem  rosyjsk i osiem nastow ieczny h isto riogra f 
m iał z au w aża ln ą  sk łonność  do m ylen ia  otczestw, a  także do ich am plifikow ania. 
Zw róćm y n a  p rzyk ład  uw agę , że M śc is ław a  R ościs ław ow icza  często n ies łu szn ie  n azy 
w a ł M śc isław ow iczem 47. N atom iast księcia  sm oleńsk iego  W łodzim ierza  Rurykow icza  
w  pew nym  m om encie u zn a ł b łędn ie  za  syn a  jak iego ś  Igora —  b ra ta  M śc is ław a  U d a łe 
go48. To tylko d w a  przykłady, jed n ak  —  ja k  sądzę  —  w yraźn ie  pokazu jące, że do 
podanego  w yłączn ie  przez Tatiscva otczestwa W łodzim ierza  p skow sk iego  należy p od 
chodzić co najm niej n ieufn ie. Po drugie, p od an a  przez A lekseeva49 in fo rm acja  o p o s ia 
dan iu  przez M śc is ław a  R ośc is ław ow icza  T oropca  nie zna jdu je  potw ierdzen ia  w  źród 
łach . K siążę ten n igdy  nie b y ł w zm ian kow any  ja k o  w ład ca  w spom n ian ego  grodu . 
N iew ątp liw ym  za  to faktem  jest, że Toropiec n a leża ł do ziem i sm oleńskiej, będącej 
dziedzictwem  R ościsław ow iczów . M óg ł w ięc być  nadzie lony dow o ln em u  p rzedstaw ic ie 
low i tej linii R urykow iczów 50. Pam iętajm y o p an u ją ce j w  om aw ian y ch  czasach  dużej 
so lidarności pom iędzy R ościsław ow iczam i. P rze jaw ia ła  się on a  przekazyw an iem  przez  
um iera jących  członków  tej dynastii potom stw a pod  opiekę najb liższych  krew n iaków . 
W  ten sp o sób  — j a k  w iem y —  M śc is ław  R ośc is ław ow icz zabezpieczył przyszłość dzieci, 
odda jąc  je  w raz  z w łośc ią  na rugę  b rac iom  R urykow i i D aw idow i. T ak  sam o postąp ił 
w sp o m n ian y  przed  chw ilą  D aw id , który  pozostaw ił tron  sm oleńsk i b ra tan k o w i M śc i- 
s ław ow i R om anow iczow i, a  syn a  K onstan tyna  v Rus’ posła bratu svoemu Rjurikovi na 
гиде51. So lidarn ość  R ośc is ław ow iczów  w y raża ła  się rów nież w  praktyce polegającej n a  
zap ew n ian iu  przez sen iorów  dynastii sw ym  m łodszym  krew n iak om  bytu  dzięki o sa 

44 NPL, s. 55, 255; PSRL, t. VII, s. 120; t. X, s. 69; t. XXV, s. 111.
45 PSRL, t. X, s. 73. Identyczny układ znajdujemy w latopisie woskresieńskim (Ibidem, t. VII, s. 122).
46 Opisując rozejście się zwycięskiej koalicji latopls woskresieński wymienia książąt w kolejności: Konstan
tyn Wsiewołodowicz, Mścisław Mścisławowicz, Włodzimierz smoleński, Włodzimierz pskowski (PSRL, t. VII,
s. 124). W  kilku miejscach opowieści o bitwie nad Llplcą latopis nikonowski wymienia sojuszników w na
stępujących układach: Slyśauśe że  sia  kn jaz ' M stislav M stislavic’, i kn jaz’ Volodimer Rjurikovic’ Smolenskij, 
i kn jaz’ Viadim er Pskovsk ij i kn jaz ' Vsevolod  M stislavic’ Romanovicja, skazaśa sia knjazju Konstantinu  
Vsevolod icu  Rostovskom u  (ibidem, t. X, s. 71); i naćasta s ja  narażati к bitvje. K n ja z ’ że  M stislav M stislavic’, 
i kn jaz’ Volodim er Smolenskij, i kn jaz’ Viadim er Pskovsk ij i kn jaz ' Vsevolod  M stislavic’ Rom anovicja  glago- 
lasa knjazju Konstantinu Vsevolodicu Rostovskom u” (Ibidem, t. X, s. 72); I tako knjaz’ M stislav M stislavic’ 
vzem  dscer svoju , żenu  Jaroslavlju, ide v  Novgorod s  Novgogorodci, a  knjaz ’ veliki Konstjantin Vsevolod ic’ ide 
v  Volodim er’, a  kn jaz’ Viadim er R jurikovic' v  Sm olenesk, a  drugi Viadim er Pskovsk ij ide vo  Psk ov  (ibidem,
t. X, s. 77). W  nieco mniej szczegółowej relacji latoplsu nowogrodzkiego I znajdujemy z kolei następujący 
porządek występowania koalicjantów: Mścisław Mścisławowicz, Konstanty Wsiewołodowicz, dwaj Włodzl- 
mierzowie (np. M ’stislav że  i Kostjantin i d va  Volodimira) — NPL, s. 56, 256, 257. Dodam tutaj jeszcze, że 
Moskiewski zwód końca XV w. w pewnym miejscu relacji o zajmującym naszą uwagę konfliktu, wysuwa 
przed Mścisława Udałego jednego z Włodzimierzy (PSRL, t. XXV, s. 114).
47 V. N. T a t i s c e v ,  Istorija, t. IV, s. 291, 293.
48 Ibidem, t. IV, s. 346.
49 L. V. A l e k s  ее v, Sm olenskąja zemlja, s. 231-232.
50 Teoretycznie, nie tylko Rościsławowiczów. Weźmy dla przykładu sytuację, kiedy to siedzący w Kijowie 
Ruryk Rościsławowicz nadzielił w tej ziemi swego zięcia Romana Mścisławowicza, następnie odebrał mu 
darowane grody i przekazał je Wsiewołodowi Wielkie Gniazdo (PSRL, t. II, 683-685).
51 PSRL, t. II, 704-705.
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d zan iu  ich w  poszczególnych  w łośc iach  ojcowizny, czyli ziem i sm oleńskiej, a  także  
kijowskiej. N a  takiej w łaśn ie  zasadzie  M śc is ław  R om anow icz u zyska ł od sw ego stryja  
D aw id a  Sm oleńsk , a  inn i p rzedstaw iciele  dynastii siedzieli w  poszczególnych ośrod 
kach  k s ięstw a  k ijowskiego. W  tej sytuacji nie pow inno  dziwić, że M śc is ław  M śc is ław o -  
wicz U dały , będący  od końca  p ierw szego dziesięciolecia X III w. jed n ym  z p rzyw ódców  
R ośc is ław ow iczów  m ógł w  T oropcu  osadzić  sw ych  krew n iaków . Co ważne, w ca le  nie 
m usieli być  to jego  rodzen i brac ia .

M oim  zdan iem  p rzedstaw ione w n ioskow an ie  p ozw a la  w yraźn ie  stw ierdzić, że W ło 
dzim ierz p sk ow sk i (w zm iankow any  w  latach  120 8/9 -1 226  r.) oraz D aw id  toropiecki 
(w zm iankow any  w  latach  1212 -1226  r.) nie byli rodzonym i b raćm i M śc is ław a  M śc i- 
sław ow icza  U dałego , a  w ięc synam i M śc is ław a  R ościsław ow icza. Z a  m ęskich  potom 
k ów  tego księcia  uznać  należy w yłączn ie  W łodzim ierza  (w zm iankow any  w  latach  
1180-1181 r.) i M śc is ław a  U dałego . W łodzim ierz  p sk ow sk i i D aw id  toropiecki byli 
zapew ne b raćm i rodzonym i. W ed łu g  w ysokiego p raw dop od ob ień stw a  zaliczali się do 
sm oleńskiej linii Rurykow iczów , podobn ie  ja k  M śc is ław  R ościs ław ow icz i jego  synowie. 
Poza zak res n iniejszego tekstu  w yk racza  je d n ak  ustalen ie  filiacji W łodzim ierza  i D a 
w ida. J est to zresztą działan ie, które w ym aga łoby  grun tow nego  p rzestu d iow an ia  
genealogii R ościsław ow iczów , której znajom ość w  literaturze okazu je  się zdecydow anie  
niew ystarcza jąca.
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Wnuczka Korybuta Olgierdowicza Zofia Zygmuntówna 
(Żedewidówna), księżna Zubrewicka i potomkowie Fedka 

Korybutowicza Nieświskiego Wiśniowieccy i Zbarascy

W  1911 r. Józef Pu zyna ,  historyk 1 heraldyk zajmując się dziejami Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wywołał ożywioną dyskusję, określaną mianem bellum 

genealogicum swym twierdzeniem, że kilka litewsko-ruskich rodzin książęcych, wśród 
nich Wiśniowieccy i Zbarascy byli potomkami Dymitra Korybuta Olgierdowicza i wo
bec tego mieli prawo do używania przydomku Koiybutowicz, lub Korybut1. Powyższy 
pogląd Puzyny spotkał się z ostrą krytyką innego heraldyka i historyka ziem ruskich 
należących niegdyś do Litwy, Zygmunta Luby R a d z i m i ń s k i e g o 2. Poparł go niemal 
natychmiast swym autorytetem naukowym Władysław S e m k o w i c z 3. Przeciw kon
cepcji Puzyny opowiedzieli się również inni historycy broniąc dotychczasowych poglą
dów: Antoni P r o c h a s k a 4 i Kazimierz S o c h a n i e w i c z 5.

Józef Puzyna natychmiast replikował na argumenty Radzimińskiego rozbudowując 
swą argumentację i przytaczając coraz to nowe źródła6.

Długotrwała dyskusja wykazała, że sprzeciw oponentów wobec stwierdzenia iden
tyczności księcia Fedora Korybuta z kniaziem Fedkiem Nieświskim opierał się na dość 
wątłych podstawach. Odrębność obu postaci miały wykazywać następujące przekazy 
źródłowe:

1. Moskiewskie genealogie dynastii Giedymina określają synów Korybuta Olgierdo
wicza, najstarszego Iwana i trzeciego Fedora, lub tylko samego Fedora jako bezdziet

1 J. Puz yna ,  O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego, Mieś. Herald., г. IV, 1911, nr 1-2, s. 6-15; 
nr 3-4, s. 43-47; nr 5-6, s. 74—82.
2 Z. L u b a  R a d z i m i ń s k i ,  W sprawie pochodzenia Fedka Nieświzkiego, Mieś. Herald, г. IV, 1911, 
nr 9-10, s. 142-150; nr 11-12, s. 182-185; idem. Jeszcze w sprawie Fed ka Nieświzkiego. Odpowiedź na 
odpowiedź. Mieś. Herald., г. V, 1912, s. 93-55; idem, Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i Fed’ka 
Nieświzkiego, Mieś. Herald., г. VI, 1913, nr 11-12, s. 194—200; idem. Uwagi o opracowaniu przez dra O. 
Haleckiego Materiałów do dziejów Rusi i Litwy w wieku XV. Z  Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum 
Koronnego, Lwów 1921.
3 W. S e m k o w i c z ,  Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki, Mieś. Herald., г. VI, 1913, nr 11-12, 
s. 200-204; idem, Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów, Rocz. Herald., t. VII, Kraków 1926, s. 197-209.
4 A. P r o c h a s k a ,  Czy możliwą Jest identyczność kniaziów Nieświeskich z Korybutowiczami?, Mieś. 
Herald., г. V, nr 5-6, 1912, s. 88-92.
5 K. S o c h a n i e w i c z ,  Przyczynek do rozwoju herbuXX. Zbaraskich, Mieś. Herald., г. VII, 1914, nr 5-6, 
s. 118.
6 J. Puz yna ,  W sprawie Fed ka Nieświzkiego. Odpowiedź p. Z. L. Radzimińskiemu (dokończenie). Mieś. 
Herald., г. V, 1912, nr 5, s. 58-65; idem. Nieco faktów w sprawie Fedka Nieświzkiego, Mieś. Herald., г. VI, 
1913, s. 145-151; idem, Korybutowicze Nieświzcy. Moje ostatnie słowo w odpowiedzi prof. Semkowiczowi, 
Mieś. Herald., г. IX, 1930, nr 6, s. 105-119.
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nych7. Należy jednak podkreślić Istnienie co najmniej trzech córek Fedora a ponadto 
nie znajdujemy tego określenia przy synie średnim nazywanym Hamantem (Zygmun
tem). Czyżby autorzy tych wywodów genealogicznych wiedzieli, że Zygmunt Korybut 
zwany przez nich Hamantem pozostawił córkę Zofię? Inne dziełko genealogiczne tylko 
przy najmłodszym synu Korybuta Fedorze zaznacza bezdeten mimo, że miał córki.

2. Posiadłość Łosk odziedziczyła Maria, córka Fedora (I) Korybuta, zamężna za 
kniaziem Fedorem Lwowiczem Worotyńskim, a po niej ich starsza córka Anna z Wo- 
rotyńskich kniahini Loska, co miało świadczyć, że Fedor Korybut nie pozostawił syna. 
Z powyższego podziału majętności rodzinnych możemy zatem wnosić, że Fedor Kory
but nie pozostawił męskich potomków. Jak zauważył Puzyna córka Fedora Korybuta 
mogła mieć wiano zabezpieczone na Łosku.

3. Władysław Semkowicz i Kazimierz Sochaniewicz podkreślali odmienność znaków 
herbowych używanych przez rzekomo dwie odrębne postacie Fedora Korybuta i Fedora 
Nieświskiego. Były to jednak znaki o wspólnych elementach takich jak koło lub 
pierścień lub półpierścień, względnie przekrzyżowane strzały, względnie krzyże (mie
cze). Nieraz jedna i ta sama osoba, a tym bardziej stryj i bratanek używali dwóch lub 
nawet kilku odmiennych znaków herbowych. „Król” Olgierd umieszczał na swej 
pieczęci dwa groty strzał o połączonych drzewcach, jeden grot ostrzem do góry, drugi 
do dołu. Znak przypominał wczesną Bogorię lecz był przekrzyżowany8. Syn Olgierda 
Jagiełło i wnuk Kazimierz używali krzyża podwójnie przekrzyżowanego, zapewne dzie
dzictwo po pierwszej żonie Jagiełły Jadwidze Andegaweńskiej9. Niezależnie od tych 
znaków również Kolumny jagiellońskie należały do herbów potomków Giedymina10.

Jedna i ta sama osoba, a tym bardziej rodzina używała obok znaku kreskowego — 
strzały, krzyża, koła, pierścienia lub półpicrścienia półksiężyca także znaku figural
nego, co było niemal regułą. Nieraz używano aż dwóch znaków figuralnych. Książęta 
Holszańscy umieszczali na swych pieczęciach obok Pogoni także Hipocentaura przy
znanego im przez kroniki litewskie11.

Herby Fedora starszego Korybutowicza i kniaziów Zbaraskich wykazują bliskość 
i występowanie analogicznych motywów. Władysław Semkowicz próbował wykazywać 
odrębność znaku herbowego na pieczęci Fedora Korybutowicza występującej przy 
aktach z Grodna z 15 października 1432 r. i z Trok z 20 stycznia 1433 r., opubli
kowanych przez Franciszka P i e k o s i ń s k i e g o 12, od herbów kniaziów Nieświ-

7 Rodostowie o weUkich knjazjach litewskich, [w:] Połnoje Sobranie Russkich LetopiseJ [dalej cyt.: PSRL], 
t. XVII, s. 611. Tekst zbliżony [w:] Naczało gosudarej litowskich, ibid. XVII, kol. 598 n.: piąto] syn Olgierdov’ 
Koribut', a Koributovy synove: Ivan’ da Zigimont da Fedor’ bezdeten. Zachowuję tradycyjną, zgodną ze 
źródłami litewsko-rusklmi pisownię Fedor zamiast wlelkoruskiego 1 późnego Fiodora. Pisownia Fedor 
występuje też w tekstach łacińsko-polsklch powstałych w Rzeczypospolitej.
8 M. G u m o w s k i ,  Pieczęcie książąt litewskich, „Ateneum Wileńskie”, r. VII, 1930, tabi. II, ryc. 17, 18, 31, 
32.
9 Zob. wyobrażenie takiego krzyża na tarczy na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, 
ryc. reprodukowana przez A. T. D z i a ł y ń s k i e g o ,  Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, Poznań 
1841.
10 Umieszczali je na swych tarczach herbowych potomkowie Giedymina, Olgierda i Kiejstuta.
11 Zob. uwagi J. P uz yny ,  Herb złożony Pawła Holszańskiego, biskupa wileńskiego, Mles. Herald., r. XI, 
1932, nr 6, s. s. 126-128. Wcześniej już badacz ten zwrócił uwagę na pieczętowanie przez księcia Semena 
Iwanowicza Holszańskiego w 1431 r. herbem Pogoń litewska, zob. Z a m o y s k i ,  Notaty, nr 534. Również na 
pięciopolowej tarczy herbowej hrabiowskiej linii Paców na Różance występuje na lewym (heraldycznym) 
dolnym polu Pogoń litewska (tarczę herbową opisał S. U rusk i .  Rodzina, t. XIII, Warszawa 1916, s. 150). 
Jest to herb złożony dzieci Piotra Paca (po 1570-1642) wojewody trockiego i jego żony Halszki z Szemiotów 
zmarłej w 1652 r., przyjęty jako stały herb linii hrabiowskiej przez Feliksa Jana Paca wraz z tytułem 
hrabiowskim. Dowodzi tego herb Łabędź Szemiotów na miejscu herbu macierzystego Piotra Paca a zwła
szcza herb Bogoria na miejscu herbu jego babki ojczystej, należący do Reginy Hrehorówny Wołłowiczówny, 
kasztelanki nowogródzkiej Pawiowej Pacowej, wojewodziny mścisławskiej. Wobec regularnego występowa
nia tych herbów herb w lewym dolnym polu —  Pogoń litewska może należeć jedynie do prababki ojczystej 
Feliksa Jana Paca, Aleksandry ks. Holszańskiej Mikołajowej Pacowej. Ustalenia Puzyny zakwestionował 
ostatnio JanTęgowski, omówił jednak tylko jeden z trzech podanych tu wypadków wystąpienia Pogoni jako 
herbu Holszańskich. Należy również zaznaczyć, że synowie Jagiełły i Zofii Holszańskiej używali tylko Pogoni, 
a nigdy Hipocentaura.
12 F. P i e k o s i ń s k i ,  Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 234, nr 226, fig. 392; W. S e m-
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skich13. Najdokładniej opisał ten znak Piekosiński: „niby ósemka bokiem położona, na 
niej w środku stoi krzyż”. Natomiast Semkowicz dla podkreślenia rzekomych poważ
nych różnic nazwał dolną część tego znaku „kotwicznie zagiętą nogą (krzyża)”. Bliski 
jest znak herbowy kniazia Fedka Nieświskiego z 1431 r., na którym występuje iden
tyczny potrójnie przekrzyżowany krzyż, a u dołu zamiast „ósemki” umieszczono bo
kiem półpierścień lub półksiężyc14. Wyraźną kontynuacją tego znaku pieczętnego są 
dwa półpierścienie (półksiężyce) w herbie Korybut, zwłaszcza w takiej jego postaci 
jakiej używali Zbarascy, to jest bez gwiazdy u dołu. Herb księcia Fedora (I) Korybuto- 
wicza starszego, stronnika Zygmunta jest więc prototypem herbu Korybut.

Przejdźmy do innych dowodów pozytywnych świadczących o pochodzeniu Fedora 
Nieświskiego od Koiybuta Olgierdowicza. Stwierdzają one, jak wykazujemy poniżej, że 
Fedor Korybutowicz Nieświski, starosta podolski, w odróżnieniu od swego stryja 
Fedora (I) Korybuta był wnukiem, a nie synem księcia Dymitra Korybuta Olgierdowi
cza. Syn Koiybuta występował również jako Fedor Korybut, a nie tylko jako Koiybu- 
towicz. Analogicznie również jego brat był często nazywany Zygmuntem Korybutem, 
a nie Korybutowiczem.

Koronnym dowodem stwierdzającym pochodzenie od Dymitra Koiybuta jego wnuka 
Fedora (II) młodszego Korybutowicza, starosty podolskiego jest świadectwo krzyżac
kiego agenta działającego w 1432 r. na Litwie, wójta Bratianu. W sprawozdaniu dla 
wielkiego mistrza pisanym dnia 8 lutego 1432 r. z Wołkowyska nazwał on Fedora 
starostę podolskiego, a więc n i ер o d ważal n e go kniazia Nieświskiego, tylko Korybuto
wiczem. Do swego listu do wielkiego mistrza wójt Bratianu dołączył przekład listu tegoż 
Fedora II młodszego Koiybutowicza do wielkiego księcia litewskiego Świdrygiełły15. 
Wymowę tego dokumentu starał się osłabić Semkowicz twierdząc, że nagłówek listu 
zawierający patronimik Fedora: Korybutowicz powstał pod piórem krzyżackiego kopi
sty u odbiorcy listu16. Józef Puzyna wykazał jednak, że nie jest to nagłówek lecz 
„ceduła” listu — dopisek wyjaśniający, a więc tekst pochodzący również od wójta 
Bratianu17. Argumentacja powyższa przekonała doktora Antoniego Prochaskę, któ
ry złożył broń i opowiedział się za identycznością obu Fedorów18. Za ich tożsamością 
opowiedział się również Oskar H a l e c k i  dorzucając nową poszlakę, występowanie 
także Iwana (Iwaszki) Nieświskiego, brata Fedora19. Problem sprowadzał się zatem do 
tożsamości dwóch rzekomych par braci: Iwana i Fedora.

Zadziwiało mnie zawsze pomijanie, także w najnowszych pracach, dowodów, moim 
zdaniem bardzo poważnych jeśli nawet nie rozstrzygających — występowanie stałe na 
tarczach herbowych Zbaraskich i Wiśniowieckich obok ich herbu kreskowego nazwa
nego Korybutem także Pogoni litewskiej oraz Kolumn Giedymina i Jagiellonów.

Herby dynastii Giedymina obok patronimiku Koiybutowicz wystąpiły już za życia 
króla Zygmunta Augusta na pieczęci, którą kazał sporządzić w 1566 r. kniaź Stefan 
Zbaraski po wejściu do litewskiego senatu20. Zasiada w nim w obecności króla Zyg
munta Augusta jako Koiybutowicz i senator, lecz niewątpliwie już wcześniej jako

ko w i c  z, Korybutowicze iNieświzscy w świetle sfragistyki, Mieś. Herald., r. VI, 1913, nr 11-12, s. 200-204.
13 W. S e m k o w i c z ,  op. cit., s. 200-204; K. S o c h a n i e w i c z ,  Przyczynek do rozwoju herbu książąt 
Zbaraskich, Mieś. Herald., r. VII, 1914, s. 118-120.
14 F. P i e k o s i ń s k i ,  loc. cit.
15 Redakcja „Miesięcznika Heraldycznego”, Spór o Fed'ka Nieświzkiego, Mieś. Herald., r. VI, 1913, nr 11-12,
s. 190-192.
16 W. S e m k o w i c z ,  Losk i wygaśnięcie Korybutowiczów, Rocz. Herald., r. VII, 1926, s. 197-209.
17 J. Puz yna ,  Korybutowicze Nieświzcy. Moje ostatnie słowo w odpowiedzi prof. Semkowiczowi, Mieś. 
Herald., r. IX 1930, nr 6, s. 105-119.
18 A. P r o c h a s k a ,  O identyczności ks. Fedka Nieświzkiego z Fedorem Korybutowiczem, Mieś. Herald., r. VI, 
1913, s. 192-194.
19 O . H a l e c k i ,  Z Jana Zamoyskiego inwentarza Archiwum Koronnego, „Archiwum Komisji Historycznej”,
t. XII, 1919, s. 58 (201).
20 Pieczęć wydana w: Akta unii Polski z Litwą, 1385-1791, wyd. S. K u t r z e b a  i W. S e m k o w i c z ,  Kraków 
1932, nr 149, s. 348 (napis Coributovicz cast trocis, a więc pieczęć powstała gdy był kasztelanem trockim).
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potomek Olgierda należał do Rady wielkoksiążęcej. Puzyna stwierdził wystąpienie Po
goni, Kolumn i patronimiku Koiybutowicz w wypadku Zbaraskich dopiero od 1572 r. 
1 wobec tego zabrakło mu tej argumentacji w prowadzonej polemice o ich pochodzeniu 
od Korybuta.

Wybuch wojny w 1939 r. przerwał spór wygasający już wcześniej. W 1946 r. Ste
fan Maria K u c z y ń s k i  stwierdził: „trudno uznać sprawę za wyczerpaną całkowi
cie”21. W 1953 r. Zygmunt W d o w l s z e w s k l  uznał za ustalone pochodzenie kniaziów 
Nieświeskich i ich potomków od Korybuta Olgierdowicza22. Powstaje jednak pytanie, 
co skłoniło wielu wytrawnych badaczy do uporczywego negowania identyczności obu 
Fedorów „Korybutowicza” i „Nieświskiego”? Postępowali oni tak, powtarzając przesad
nie krytyczne poglądy historyków drugiej połowy XIX w., walczących z fantazjami, 
a nawet falsyfikatami powstałymi w dobie romantyzmu.

Potwierdzenie dawnych poglądów o odrębności „Korybutowiczów” i „Nieświeskich” 
znajdowali w dostrzeżonej najwidoczniej niższości pozycji zajmowanej w hierarchii 
książąt litewskich przez Fedka „Nieświskiego” w zestawieniu z pozycją Fedora Kory
butowicza. Na traktacie pokojowym zawartym z Krzyżakami 22 maja 1422 r. w Melnie 
Faeder Corybuth świadczył między książętami Olgier do wieżami przed Jerzym Ling- 
wenowiczem, lecz po książętach Iwanie Kazimierowiczu (być może mylnie zamiast 
Włodzimierzowiczu lub może syn Kazimierza-Korygiełły Olgierdowicza) i Andrzeju 
Włodzimierzowiczu (Olgierdowiczu)23. Natomiast Fedko Nieświski świadczył na akcie 
rozejmu króla Jagiełły ze Świdrygiełłą pod Łuckiem 2 września 1431 r. jako ostatni 
z książąt, nie tylko po trzech synach Włodzimierza Olgierdowicza, lecz także po Semku 
Iwanowiczu (Holszańskim), Iwanie Puciacie Semkowiczu (Druckim ?) i Wasilu Seme- 
nowiczu24. Na tej samej pozycji podpisał Fedko Nieświski również potwierdzenie 
traktatu Zakonu ze Świdrygiełłą 15 maja 1432 r. w Christmemlu25. Wymieniony został 
po Iwanie i Andrzeju Włodzimierzowiczach i po Iwanie Putiatie i Wasilu Semenowi- 
czach (Druckich) i po bliżej nieznanym Hlebie Kniderowiczu (Druckim ?). Na podo
bnej pozycji jako ostatni z książąt został wymieniony Fedor Nieswyczky capitaneus 
Podolyae w suplice Świdrygiełły. Poprzedzają go nie tylko dwaj bratankowie króla 
i Świdiygiełły, lecz także Holszańscy i Druccy oraz kniaziowie Andrzej Dymitrowicz 
i Wołodko Dawidowicz26. Jan T ę g o w s k i  stwierdził na tej podstawie: „Przesądza to 
ostatecznie, że przodek książąt Wiśniowieckich, Zbaraskich, Woronieckich, Poryckich 
i Trysteńskich nie był synem Korybuta Dymitra Olgierdowicza”27. Zgadzam się z tym 
wnioskiem, z tą zasadniczą poprawką, że nie był synem lecz wnukiem Korybuta 
Olgierdowicza.

Ustalenie, że Fedor Koiybutowicz, starosta podolski był wnukiem Korybuta stawia 
kolejne zapytanie: czyim wobec tego był synem Iwana czy Fedora Korybutowiczów? 
Obala jednak wątpliwości podniesione ostatnio przez Jana Tęgowski ego, że w wypad
ku uznania identyczności obu Fedorów aż trzykrotnie przechodziłby Fedor, staro
sta podolski z obozu Świdiygiełły do Zygmunta i z powrotem do Świdrygiełły przy jedno
czesnym oświadczeniu tegoż Fedora z 7 września 1434 r., że zawsze pozostawał 
wierny Świdrygielle28. Uważamy, że Fedor młodszy, starosta podolski był raczej synem

21 S. M. K u c z y ń s k i ,  FedorKorybutowicz, PSB, t. VI, 1946, s. 384.
22 Z. W d o w i s z e w s k i ,  Genealogia Jagiellonów, Warszawa, 1968, s. 15-16.
23 Codex diplomaticus Regni Pobniae et Magni Ducatus Lithuaniae, wyd. M. Dog i e l ,  Vilnae 1758, s. 165; 
I. D a n i ł o w i c z ,  Skarbiec dyplomatów, nr 1353.
24 K o t z e b u e ,  Preuss. altere Geschichte, В. III, s.477-483; I. D a n i ł o w i c z ,  op. cit., nr 1562, s. 123.
25 I. D a n i ł o w i c z ,  op. cit., nr 1603, s. 133.
26 Bullarium Polonie, t. V, 1431-1449, wyd. I. S u ł k o w s k a - K u r a s i o w a ,  S. Kuraś ,  M. K o wa l c z y k ,  
H. W a j s o w a ,  Romae-Lublin, 1995, nr 1361, s. 251.
27 J. T ę g o w s k i ,  Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich, „Genealogia. Studia i materiały 
historyczne” 7, 1996, s. 125-135.
28 Hołd Fedka kniazia Nieświskiego, wyd. A. P r o c h a s k a ,  „Kwartalnik Historyczny”, r. XXV, 1911, 
s. 423-425. Orientacje polityczne obu Fedorów (stryja i synowca) przedstawia Z. L. R a d z i m i ń s k i ,  
Itinerarze Kn. Fedora Korybutowicza i kn. Fedka Nieświzkiego, Mieś. Herald., r. VI, 1913, s. 194-200, trafnie 
wykazując ich odrębność.
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kniazia Iwana Korybuta Nieświskiego gdyż to Iwan, a nie jego brat Fedor starszy 
wystąpił z tym tytułem już w 1403 r. Wobec tego porzucił Świdrygiełłę nie Iwan Kory- 
butowicz i jego syn Fedor lecz stryj Fedora młodszego Fedor Korybutowicz star
szy, podpisujący dokumenty Zygmunta: grodzieński z 15 października 1432 i trocki 
z 20 stycznia 1433 r.

Nie może też być mowy o przerzucaniu się Fedora z jednego obozu do drugiego, aż 
rzekomo trzykrotnie w 1432 r. Fedor starszy Korybutowicz (syn) według A. L e w i c 
k i e g o  wziął udział w spisku przeciw Świdrygielle i w nocy z 31 sierpnia na 1 września 
1432 r. napadł wspólnie z Zygmuntem Kiejstutowiczem, Semenem Iwanowiczem Hol- 
szańskim i Aleksandrem Władymirowiczem pod Oszmianą na Świdrygiełłę. Odtąd stale 
należał do stronników nowego wielkiego księcia Zygmunta podpisując jego dokumenty 
w Grodnie 15 października 1432 i w Trokach 20 stycznia 1433 r. Natomiast kniaź 
Fedko młodszy, bez wątpienia syn kniazia Iwana Korybutowicza Nieświskiego, a syno
wiec kniazia Fedora starszego Korybutowicza w tym samym dokładnie czasie bronił 
na rzecz Świdrygiełły od Polaków popierających Zygmunta Kiejstutowi cza wschodnie 
Podole i zadał im już 30 listopada 1432 r. klęskę nad Morachwą. Fedka (Iwanowicza?) 
młodszego określano także imieniem dziada: Korybutowicz. Występujący 8 lutego 
1432 r. knyez Foedir Koributowitz, starosta podolski, autor listu do Świdrygiełły zacho
wanego w przekładzie z języka ruskiego na niemiecki, jest zatem jako jego wierny 
stronnik Fedorem młodszym (II-gim), wnukiem Korybuta29.

Powróćmy obecnie do bezpośrednich świadectw pochodzenia zarówno Fedora (I) 
starszego Korybut(owicza) jak i Fedka (Korybutowicza) kniazia Nieświskiego od Dymi
tra Korybuta Olgierdowicza. Na dwóch egzemplarzach dokumentu panów rady i po
słów ziemskich W. Ks. Litewskiego odnawiających unię z Koroną Polską na sejmie 
w Lublinie 1 lipca 1569 r. wystąpił kniaź Stefan Andrejewicz Zbaraski, na pieczęci jako 
Korybutowicz i kasztelan trocki30. Był już wówczas wojewodą trockim31. Posiadał 
zatem jednocześnie inną pieczęć wykonaną już po awansie na wojewodę trockiego, 
którą przywiesił do listu stanów litewskich do stanów polskich z Mołodeczna z 9 listo
pada 1567 r.32 Oznacza to, że określa siebie mianem Korybutowicz najpewniej już 
w 1564 r., gdy uzyskał kasztelanię trocką a jeszcze przed przejściem na to województwo. 
Obie te pieczęcie zarówno kasztelańska jak i wojewodzińska mają na czterodzielnej 
tarczy herbowej w prawym górnym polu Pogoń, w lewym górnym polu Kolumny 
jagiellońskie, a w legendzie patronimik Korybutowicz. Te same herby przeniesione na 
prawą (heraldyczną) stronę tarczy wystąpiły również na pieczęci jego wnuka, ostatnie
go Zbaraskiego Jerzego kasztelana krakowskiego w liście z Krakowa z 8 sierpnia 
1620 r.33

Do świadectw o przynależności ziem na Podolu i na Wołyniu do Korybuta, a następ
nie do jego synów, nie tylko Iwana i Fedora starszego, lecz także do Zygmunta, 
rozstrzygających tym samym spór o pochodzenie podolsko wołyńskich Korybutowi- 
czów Nieświskich, należą przekazy kronik litewskich i dokumenty dotyczące kniazia 
Iwana Żedewida (Żedewicza) i jego córki Zofii, dziedziczki ziemi podolskiej, późniejszej 
księżnej Dymitrowej Druckiej Zubrewickiej. Żedewid, uważany często za postać zagad
kową, należał do potomków Dymitra Korybuta. Kronika litewska trzeciej redakcji 
zwana częściej Kroniką Bychowca przekazała o nim następujące informacje:

1. Iwan Żedewid (lub Żedewicz) był drugim synem Olgierda i księżniczki witebskiej, 
posiadaczem ziemi podolskiej (imeja Podolsku zeml/u)34.

29 „Redakcja Miesięcznika Heraldycznego”, Spór o FedkaNieświzkiego, Mieś. Herald., r. VI, 1913, nr 11-12, 
s. 192-194.
30 Akta unii Polski z Litwą, nr 149, s. 348 i 353, oiyginał z pieczęciami Litwinów.
31 Ibidem.
32 Ibidem, nr 94, s. 412. Oryginalny list z pieczęciami w Bibl. Kórnickiej, rkps 247 II 121, niepaginowany.
33 Pieczęć przy liście Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego do Janusza Radziwiłła, Kraków, 
8 sierpnia 1620 r. AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział V, teka 171, nr 18610.
34 PSRL, t. XVII, kol. 500; por. Ewreinowska kronika, ibidem, t. XVII, kol. 377 i t. XXXV, s. 223.
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2. Był to „brat Jagiełły i Witolda”, starszy hetman w wojsku Witolda35.
3. Świdiygiełło zwrócił się do zatrzymanego przez siebie Jagiełły: [Zofia] bratanka 

nasza, otczyczka toe zemli Podolskie36.
4. Zofia Żedewidówna jest podopieczną Świdrygiełły, swego stryja37.
Zidentyfikować Iwana Żedewida, „brata Jagiełły”, możemy jedynie z którymś z po

tomków Olgierda. Nie był nim żaden z jego synów, możemy zatem znaleźć go tylko 
wśród jego wnuków po mieczu. Zauważamy stałą tendencję kronikarzy litewsko ru
skich do przedstawiania jego wnuków jako synów — Olgierdowiczów.

Rodoslowie oraz Rodstwo wielkich kniaziej litowskich wymieniły zgodnie jako synów 
Olgierda i Julianny jego wnuków: Wasyla Czartoryskiego (syna Konstantego) i Olerkę 
(sic) Kijowskiego (syna Włodzimierza)38. Liczbę wnuków Olgierda występujących jako 
jego synowie powiększyła Kronika litewska trzeciej redakcji tzw. Bychowca wymienia
jąca jako Olgierdowicza Iwana Żedewida39, oraz poprawniej Fedora, który otrzymał 
miano Sanguszko utworzone dopiero od imienia jego syna, a więc wnuka Olgierda40. 
Identyfikację Iwana Żedewida umożliwia wymienienie go wśród „hetmanów” — dowód
ców wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem. Tylko jeden z wnuków Olgierda, a ro
dzonych bratanków Jagiełły dowodził w tej bitwie. Był nim Zygmunt Korybutowicz. 
Innym dowódcą wojska był stryjeczny brat króla Fiediuszko Lubartowicz41. Imię 
Żedewid lub Żedewicz jest zatem zlituanizowanym imieniem Zygmunt. W źródłach 
litewsko-ruskich oddawano to imię w postaci Żidiman, Żidimant lub Żidimin42. Wy
starczało jedynie zastąpienie drugiego członu imienia — mant, man lub min bardziej 
litewsko brzmiącym wid lub wicz, aby uzyskać pełną lituanizację imienia Zygmunt. 
Litwini stale lituanizowali obco brzmiące imiona chrześcijańskie lub niemieckie. 
Rumbold Wolimuntowicz z rodu Kieżgajły, zmarły w 1432 r. jako marszałek ziemski 
W. Ks. Litewskiego, to inaczej Lambert. Wingolt, drugie imię Andrzeja Połockiego, to 
zapewne niemieckie Wigand. Innym Wigandem był Aleksander Wigunt, brat rodzony 
Jagiełły noszący litewskie imię Minigiełły. Bratanek Jagiełły Aleksander Włodzimie- 
rzowicz zwany był Olelkiem, a Eryk kniaź Świrski Krykiem.

Pierwsze imię Zygmunta-Żedewida lwem mogło być jego chrzestnym, gdyż miał on 
brata Iwana (imię dynastyczne-świeckie). Być może jednak któreś z tych imion, Jan 
lub Zygmunt, było katolickim imieniem Zygmunta, jeśli przeszedł na obrządek rzym
sko-katolicki.

Uzyskaliśmy zatem potwierdzenie związków Koiybuta z ziemią podolską, której 
otczyczką była jego wnuczka Zofia Zygmuntówna. Posiadał tam jakiś udział jego ojciec 
Zygmunt (Żedewid) Korybutowicz, przekazany mu za zgodą Jagiełły przez ojca Kory- 
buta. Nastąpiło to w 1392 r., gdy Korybuta pokonał i uwięził w Wilnie wielki książę 
litewski Witold. Świadectwem posiadania przez Zygmunta ziem na Podolu należących 
do Korony Polskiej było posiadanie przez niego w 1410 r. chorągwi z Pogonią, lecz 
należącej do wojska koronnego polskiego43. Dopiero w tym kontekście możemy wyja
śnić okoliczności wydania przez czterech kniaziów poręczenia Władysławowi Jagielle 
za kniazia Żedewida i sokolniczego królewskiego Fedora Wesnę. Tekst poręczenia 
wydał ostatnio z dawnego oryginału Jan Tęgowski, błędnie jednak zinterpretował jego 
tekst44. Se poruczilis on welikogo Korololja [sic!] po Żediuudu knjazja [i] Chodoru Wesnu

35 PSRL i XVII, kol. 522.
36 Ibidem, kol. 530 (kronika tzw. Bychowca).
31 Ibidem, kol. 530.
38 Ibidem, kol. 416 i 531.
39 Ibidem, kol. 500.
40 Ibidem, kol. 501; por. Ewreinowska kronika, ibidem, kol. 377 oraz PSRL, t. XXXV, s. 223.
41 Litewskich dowódców pod Grunwaldem wymienia Jan D ł u g o s z ,  Historia, lib. XIII: Zygmunt Koiybut, 
Symeon Lingwenowicz i Jerzy.
42 K. P i e t k i e w i c z ,  Kieżgąjłowie i ich latifundium do połowy XVI wieku. Poznań 1982, s. 16-19 i tablica 
genealogiczna I.
43 D ł u g o s z ,  Historia, lib. XI.
44 J. T ę g o w s k i ,  Kniaź Iwan Żedewid (Przyczynek do genealogii rodu Giedymina, [w:] Studia Historyczne
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knjaz Olgimont, knjaz Iwan Horodecki, knjaz Hieb Dmitrewicz, knjaz Jan Bukontowicz 
kustosz45. Jest to zatem poręczenie za dwie osoby: kniazia Żedewida i Chodora Wesnę. 
Tylko Wesna nie otrzymał tytułu kniazia, który mu nie przysługiwał. Poręczenie to 
umieścił również w inwentarzu Archiwum Koronnego Jan Zamoyski, zniekształcając 
poważnie tekst. Pominął nazwisko Wesna noszone przez Chodora, zamiast Hleba 
odczytał Demetrius a zamiast Jan Bukontowicz kustosz, Jakob Kunstowicz Kostasz46. 
Nie ma wobec tego znaczenia stwierdzenie tego inwentarza, że ojcem kniazia Żedewida 
był „kniaź” Teodor. Wymieniony obok kniazia Żedewida Teodor Wesna nie był jego 
ojcem lecz drugą osobą, za którą poręczali królowi czterej kniaziowie. Przede wszyst
kim Teodor Wesna nie był nawet kniaziem, lecz zwykłym sokolniczym króla Jagiełły, 
nie znamy zaś wypadku aby Giedyminowicz, bliski krewny króla był tylko jego 
sokolniczym. Jan Tęgowski poza powyższym poręczeniem wymienił dwa inne teksty 
wymieniające Teodora Wesnę: Kronikę litewską trzeciej redakcji tak zwań ego Bychow- 
ca i poręczenie za Hryćka Konstantynowicza47. W obu wypadkach wystąpił bez tytułu 
książęcego. Pominął natomiast Tęgowski wcześniejszy tekst, Kronikę litewską drugiej 
redakcji zachowaną w kilku wersjach, w której sokolniczy królewski Teodor Wesna 
również nie nosił tytułu książęcego48. Również Kronika litewsko-białoruska— rękopisy 
słucki i Uwarowa pomijają tytuł książęcy Teodora Wesny49.

Wydanie przez czterech kniaziów wspólnego poręczenia za dwie osoby jest uzasad
nione uderzającą zbieżnością chronologiczną ich starań o nowe godności i ziemie. 
Zygmunt (Żedewid) Korybutowicz ubiegał się o ziemie na Podolu lub Wołyniu zakwe
stionowane jego ojcu gdy ten w 1392 r. został pokonany i uwięziony przez Witolda. 
Dokładnie w tym samym czasie Teodor Wesna ubiegał się z powodzeniem o namiest
nictwo w księstwie witebskim, osieroconym wiosną 1392 r. przez zgon wielkiej księżnej 
Julianny Olgierdowej. Świdrygiełło Olgierdowicz, oburzony oddaniem księstwa należ
nego mu po matce zwykłemu królewskiemu sokolniczemu przysłanemu przez króla 
z Krakowa, najechał Witebsk i zabił Fedora Wesnę najprawdopodobniej jeszcze w tym 
samym 1392 lub w początkach 1393 r.50 Uzyskujemy zatem dość dokładną datę 
wydania poręczenia przez czterech kniaziów uściślające ramowe ustalenia Jana Tę- 
gowskiego.

Jakie były dalsze dzieje księżniczki Zofii Zygmuntówny (Żedewidówny)? Jej małżon
kiem została osobistość, której kroniki litewskie poświęcają sporo uwagi — kniaź 
Dymitr (Mitko) Drucki Zubrewicki zwany Siekira51. Ich zapewne jedyna córka Maryna 
Drucka Zubrewicka, występująca w latach 1475-1496 poślubiła kniazia Semena Se
menowi cza Holszańskiego Trabskiego i była matką Maryny Holszańskiej-Trabskiej, 
małżonki Marcina Gasztołda. Ich syn Olbracht Gasztołd, wojewoda wileński i kanclerz 
litewski był zatem wnukiem Maryny z Druckich Zubrewickich Holszańskiej, co po
twierdza również wystąpienie herbu Druck na jego czteropolowej tarczy herbowej. 
Wyjaśnia to zainteresowanie kronik litewskich, a zwłaszcza Kroniki litewskiej trzeciej 
redakcji, tak zwanej Bychowca dziejami Iwana Żedewida „brata” Olgierda i jego córki 
Zofii.

Uzyskane rezultaty przedstawiamy w załączonej tablicy genealogicznej.

zXIII-XV wieku, WSP Olsztyn 1995, s. 131-136, zob. zwłaszcza s. 133.
45 Bibl. Czartoryskich w Krakowie, dok. perg. nr 1127, vol. 1/113.
46 O. Ha l e ck i ,  Z  Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego, „Archiwum Komisji Historycznej”, 
t. XII, cz. 1, Kraków 1919, s. 164.
47 A. P r o c h a s k a ,  Rokosz Hryćka Konstantynowicza 1387-1390. „Kwartalnik Historyczny”, r. XXII, 1908, 
s. 395-396.
48 PSRL, t. XVII, kol. 167 (rkps hr. Krasińskiego), kol. 202 (rkps wileński latopisu Awraamki), kol. 325-326, 
(rkps hr. Raczyńskiego), kol. 451 (polskojęzyczny rkps Chomińskich z Olszewa).
49 Por. ibidem, kol. 94.
50 Ibidem, kol. 62 oraz kol. 94 (Uwarowska redakcja Kroniki litewsko-białoruskiej). kol. 167 (Kronika 
litewska drugiej redakcji, rkps Krasińskiego). Por. także J. Wo l f f ,  Ród Giedymina. Dodatki i poprawki do 
dzieł hr. K. Stadnickiego. Kraków 1886, s. 26.
51 PSRL, t. XVII, kol. 528, 530.
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TABL. KORYBUTOWICZE NIESWISCY

Dymitr Korybut
Olgierdowicz
żona
Anastazja 
kn. Riaziańska

Iwan kn. Nieświski 1403 - Fedor П młodszy ----------
nie żył ok. 1432 
utracił w  1432 Bracław 
i Krzemieniec, miał włości 
Zbaraską, Winnicką, 
Chmielnicką (dokument 
z  1434 i 1435), starosta 
podolski, jeniec 
Zygmunta Kiej stu to wieża 
w  1435

-r—  Jurij 1467
żona Anastazja, 
c. Iwana Muszaty

Iwan Ш
—  z Przedzielnicy 

żona pośl. ok. 1432
—  Wasyl 

Semen
— nabył 1461 

dobra Równe

— Sołtan

— Iwan II Borys kn. Zwiaholski

—  Zygmunt ------  Zofia
inaczej kn. Iwan Zedewid mąż Dymitr (Mitko) 
zginął w  1435 kn. Drudd Zubrewicki

zwany Siekira

— Fedor I Starszy 
wzm. 1432, 
w  1433 u boku 
Zygmunta Kiejstutowicza

— Anastazja
mąż Wasil Michałowicz 
kn. Twersko-Kaszyński

—  Helena
mąż 1407 Janusz 
ks. raciborski

—  Maria
mąż Fedor Lwowicz 
kn. Worotyński
1401-1405

Hafka (?) (Hanka) 
mąż Wasil Krasny 
kn. Ostrogski
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Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
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Wojciech Mischke 
(Kraków)

Ludzie czy ziemie klejnotami C o r o n a e  R e g n i  P o l o n i a e ?
W sprawie interpretacji ścian bocznych pomników 

grobowych królów polskich
(w związku z pracą J. G a ł k o w s k i e g o ,  Treści ideowe ścian bocznych grobowców 
wawelskich. Z  kręgu średniowiecznej ikonografii królewskiej, „Roczniki Humani
styczne ”, t. ХЫ, 1993, z. 4, s. 123-132)

statnia dekada ubiegłego wieku zaowocowała licznymi studiami nad wawelskimi
pomnikami grobowymi polskich władców. Obok syntetycznego ujęcia Przemysła

wa M r o z o w s k i e g o 1 i kontrowersyjnej monografii Anny B o c z k o w s k i e j 2 tematy
kę tę podjął także Juliusz G a ł k o w s k i .  W swym studium Autor ograniczył się do 
interpretacji dekoracji tumb monarszych podnosząc, że postacie na tumbie Władysława 
Łokietka przedstawiają uczestników ceremonii pogrzebowej (s. 126 i 127), natomiast 
na grobowcu Kazimierza Wielkiego wyobrażają urzędników dworskich podczas dyspu
ty (s. 126 i 127). Za kluczowy w dekoracji tumby Władysława Jagiełły przyjął jej 
program heraldyczny (s. 128), który w kształtowaniu ścian grobowego pomnika Kazi
mierza Jagiellończyka uznał za mniej istotny, eksponując pojawienie się na nich 
przedstawicieli stanów (s. 128). Za przyczynę tych przemian Autor przyjął wypracowa
nie nowej koncepcji państwa, określanej mianem Corona Regni, której odbicie dostrze
ga w nagrobkach Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Jagiełły i jego syna 
(s. 128-129)3. Jest to bardzo efektowna interpretacja, lecz pozostaje ona w jawnej 
sprzeczności z rzeczywistością historyczną.

Być może Autorowi udałoby się uniknąć stawiania chybionych tez, gdyby zapoznał 
się z poglądami sformułowanymi w dotychczasowej literaturze. Czyniąc z Coronae 
Regni Poloniae rusztowanie swej interpretacji, nie dotarł do fundamentalnego opra
cowania Jana D ą b r o w s k i e g o  jej poświęconego4; zlekceważył także syntetyczne 
ujęcie tego zagadnienie przedstawione przez Jadwigę K r z y ż a n i a k o w ą 5. Zeszyt 
zawierający inkryminowane studium datowany jest na rok 1993, lecz do druku 
skierowano go dopiero w roku 1994. Natomiast najpóźniejsza pozycja bibliograficzna 
odnotowana w artykule pochodzi z roku 1991, podczas gdy jeszcze przed ukazaniam

1 P. M r o z o w s k i ,  Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
2 A. B o c z k o w s k a ,  Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993. W  sprawie tej książki por. 
bulwersujące oświadczenie J. G a d o m s k i e g o ,  Herkules, Dawid i manipulacja, „Studia Waweliana”, t. III, 
1994, s. 193-194. Krytykę tez A. Boczkowskiej podjął także P. M r o z o w s k i ,  op. cit., s. 85-88 (na temat 
nagrobka Władysława Jagiełły) i s. 96-97 (na temat nagrobka Kazimierza Jagiellończyka).
3 Autor stwierdza dosłownie: „Corona Regni Poloniae została przedstawiona w nagrobku Kazimierza Wiel
kiego i nagrobkach jego następców” (s. 129).
4 J. D ą b r o w s k i ,  Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii 
stanowej, Wrocław-Kraków 1956. Autor ograniczył się do lektury polemiki K. G r z y b  o w s k i e g o ,  „Corona 
Regni" a „Corona Regni Poloniae", „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. IX, 1957, z. 2, s. 299-331 (przyp. 33 
na s. 129).
5 J. K r z y ż a  n i а к o wa, Regnum Poloniae w XTV wieku. Perspektywy badań, [w:] Sztuka i ideologia X IV wie
ku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Warszawa, 29 i 30 listopada 1973 r., pod red. 
P. S k u b i s z e w s k i e g o ,  Warszawa 1975, s. 63-87.
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się studium Autora opublikowano szereg prac odnoszących się do podjętej przez niego 
problematyki6, a także w ostatnich latach ukazało się wiele cennych opracowań 
dających pełniejsze ujęcie podjętych przezeń zagadnień, których nie mógł już wyko
rzystać7. W toku tej polemiki odwołuję się także do tych publikacji, gdyż poddają one 
weryfikacji rzeczywistość historyczna błędnie zinterpretowaną przez Autora

Także przytaczając wykorzystaną przez siebie literaturę, Autor wprowadza wiele 
błędnych cytacji: w przypisie 1 m.in. wydanie książki Władysława Ł u s z c z k i e -  
w i c z a ,  Rzeźba kamienna krakowskaXIV w. przesunął z roku 1871 na 1970; w przy
pisie 3 studium Karola E s t r e i c h e r a 8 przytoczył jako publikację książkową, której 
wydanie przesunął na rok 1956; zaś w przypisie 5 błędnie zlokalizował studium 
Tadeusza D o b r o w o l s k i e g o 9; a w  przyp. 38 powołał się na publikację bezimienne
go L a b u d y  określoną jako „dz. cyt.”, podczas gdy w całym artykule nie przytoczył 
żadnej pracy autora o takim nazwisku; wreszcie fraza „Problematyki dotyczącej śred
niowiecznej idei władzy, jej symboliki i związanych z nią obrzędów należy poszuki
wać w pracach Aleksandra Gieysztora” (s. 125) pozostaje gołosłowną inwokacją bez 
uszczegółowienia adresów bibliograficznych.

Wywody Autora nie są klarowne i czasami trudno nadążyć za ich tokiem. Ze wstępną 
deklaracją: „Zespół ten [tj. nagrobków królów polskich w katedrze wawelskiej — dopeł. 
W. M.] daje badaczom możliwość poznania przeobrażeń w traktowaniu problematyki 
życia i śmierci” (s. 123) nie współbrzmi stwierdzenie, że „ściany tumb grobowych 
czterech władców [...] odsłaniają myśl koncepcji ustroju ówczesnego państwa, jest 
bowiem rzeczą bezporną [sic!; popr. bezsporną — cor. W. M.], że w dekoracji plasty
cznej grobowców królewskich muszą znajdować się odniesienia do godności pochowa
nych władców” (s. 125), które zostało wsparte cytatem z pracy Janusza K ę b ł o w -  
s ki  eg o: „zasadniczy sens i walor nagrobkom nadają treści religijne i eschatologicz
ne. Nie można interpretować nagrobka jako dzieła powstającego ku czci zmarłego” 
(s. 125-126)10, z którego Autor wyprowadził konstatację: „Tak więc próba odczytania 
symboliki królewskiej w rzeźbie nagrobnej jest w pełni uzasadniona” (s. 126). W roz
prawie nie brak także dalszych niekonsekwencji, gdy formułowane sądy są kilka zdań 
dalej negowane. I tak np. na s. 126 znajduje się stwierdzenie: „Na nagrobku Kazi
mierza Wielkiego spotykamy już zupełnie i n n y  t yp  p ł a c z k ó w ” [podkr. W. M.], 
a na s. 127 Autor podkreśla „Nigdy przedtem [tj. przed powstaniem nagrobka Kazimie

6 Por. publikację przytoczoną w przyp. 2; a także książkę ważną dla interpretacji nagrobków jagiellońskich: 
S. K. K u c z y  ńki ,  Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, fimkcje. Warszawa 1993, której autor programowi 
heraldycznemu tych nagrobków poświęcił wyodrębniony podrozdział pt. „Herby ziemskie w rzeźbie na
grobnej Jagiellonów” (s. 28-35). Równolegle z — cytowaną przez autora w przyp. 19 —  książką Jerzego 
L i l e yk i ,  Regalia polskie (Warszawa 1987) ukazała się, pominięta w artykule, praca Michała Rożka,  
Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.Obie te książki doczekały się wspólnej recenzji; por. T. H. O r 
ł owsk i ,  Początki rytu sakry królewskiej w Europie. Na marginesie dwóch publikacji. „Studia Źródłoznaw- 
eze”, t. XXXIV, 1993, s. 69-89.
7 Por. m.in. opracowanie cyt. w przyp. 1. Osobie i myśli Ernsta Kantorowicza, od którego rozważań nad 
dwoistym charakterem króla Autor wychodzi (s. 124, przyp. 12), w setną rocznicę urodzin zostało poświęcone 
kilka sesji, których plon doczekał się już publikacji: Ernst Kantorowicz [1895-1963]. Soziales Milieu und 
wissenschaftliche Relevanz. Vorträge des Symoisiums am Institut fü r  Geschichte der Adam-Mickiewicz- 
-Universität. Poznań, 23.-24. November 1995. pod red. J. S t r z e l c z y k a ,  Poznań 1996 (Publikacje Instytutu 
Historii UAM, nr 7); Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung Institute fo r  Advanced Study, Princeton. 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, hrsg. von R. L. B e n s o n  t. J- Fr i ed ,  Stuttgart 1997 
(«Frankfurter Historische Abhandlungen», 39) (por. rec.: J. S t r z e l c z y k ,  „Kwartalnik Historyczny”, r. CVI, 
1999, nr 1, s. 124-127); Geschichtskörper. Zur Aktualität von Ernst H. Kantorowicz. hrsg. von W. E r n s t  
und C. V i s m a n n ,  München 1998, (por. rec.: J. S t r z e l c z y k ,  „Roczniki Historyczne”, r. 1XIV, 1998,
s. 276-278). Dalszą szczegółową addendę bibliograficzną zestawiam w analitycznej części tej polemiki.
8 K. E s t r e i c h e r ,  Grobowiec Władysława Jagiełły. „Rocznik Krakowski”, t. XXXIII, 1953, z. 1, s. 1-45 
+ tabl. 96.
9 Autor podaje: „T. Dobrowolski, Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły. BHS, 1(1932)” , a zapewne miał 
na myśli artykuł Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej, „Rocznik Historii Sztuki”,
t. I, 1956, s. 7-98.
10 J. K ę b ł o w s k i ,  Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku. Poznań 1970, s. 14.
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rza Wielkiego — przyp. W. M.] w polskich grobowcach nie ukazywano postaci siedzą
cych i n ie  b ę d ą c y c h  p ł a c z k a m i ” [podkr. W. M.].

Genezę tumb dekorowanych postaciami J. Gałkowski upatruje w sarkofagach an
tycznych, których formy przejęła nowa religia, przyswajając je sztuce starochrześci
jańskiej i stosując „w okresie całego średniowiecza” (s. 126), podczas gdy pomiędzy 
antycznym sarkofagiem a późnośredniowieczną tumbą brak ciągłości: we wczesnym 
średniowieczu indywidualnie oznaczone pochówki zanikają, by na początku II tysiąc
lecia odrodzić się w postaci wpuszczonej w podłoże płyty przykrywającej grób11. Po
wstanie nagrobków tumbowych wyjaśnia się postępującym od XIII w. procesem wy- 
dźwigania płyt nagrobnych ponad poziom posadzki12.

Także w wielu kwestiach szczegółowych Autor popada w sprzeczność z opiniami 
wyrażonymi w literaturze i ze stanem faktycznym13.

I tak w nagrobku Władysława Łokietka dostrzega wyraz uznawanej przez monarchę 
koncepcji patrymonialnej państwa (s. 129), której przeciwstawia instytucję Coronae 
Regni Poloniae symbolizowaną na nagrobku Kazimierza Wielkiego. Ani monarchia 
Władysława Łokietka nie ma charakteru czysto patrymonialnego14, ani też królestwo 
jego następcy nie jest wolne od jego przejawów, czego najbardziej wyrazistym przykła
dem jest testament Kazimierza Wielkiego będący na wskroś patrymonialnym rozpo
rządzeniem ziemiami Królestwa15.

Autor w odczytaniu przesłania ideowego Coronae Regni Poloniae w grobowcu Kazi
mierza Wielkiego idzie za Ewą Ś n i e ż y ń s k ą - S t o l o t o w ą 16. Autorka ta swój wywód 
oparła na dwóch założeniach: 1. postacie na bokach sarkofagu przedstawiają urzędni
ków królewskich tworzących radę władcy, a wraz z postacią króla stanowią ilustrację 
idei Królestwa wzorowaną na obrazie Kościoła jako Corporis mystici17; 2. realnie zło
żone we wnętrzu tumby doczesne szczątki króla nawiązują do XIV-wiecznych pomników 
ukazujących przez otwarte jej arkady ciało zmarłego lub jego szkielet, a w zestawieniu 
z rzeźbą na płycie ilustrują dwoistą naturę monarchy: jego indywidualną osobę (per
sona personalis) oraz oddzieloną od niej nieprzemijającą godność (persona idealis)18.

11 Korpus polskich zabytków zestawił T . J u r k o w l a n i e c ,  Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce, 
„Rocznik Historii Sztuki”, t. XII, 1981, s. 15-41.
12 Ph. Ar i e s ,  Człowiek i śmierć, przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 235-242. «Rodowody cywilizacji» 
[oryg. frane.: 1977]. Tak też zagadnienie to referuje S. M o s s a k o w s k i  (Kiedy powstała tumba króla 
Władysława Jagiełły? [w:] Ars auro prior. Studia loanni Białostocki sexagenario dicata, Warszawa 1981, 
s. 228), w czym idzie za E. P a n o f s k y m  (Tomb Sculpture. Four Lectures on Its Changing Aspects fiom  
Ancient Egipt to Bernini, New York s. a. [1964], s. 53-54). Por. także: A. W  e c k we r t h ,  Tumba und Tischgrab 
in Deutschland, „Archiv für Kulturgeschichte”, t. XXXIX, 1957 s. 273-308: a z nowszych opracowań: 
G. S c hm i d t ,  Typen und Bildmotive des Spätmittelalterlichen Monumentalgrabes, [w:] Skulptur und Grab
mal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Akten des Kongresses „Scultura e monumento sepolcrale del 
tardo medioevo a R o m a e  inltalia" (Rom. 4.-6. Juli 1985), wyd. J. Grams ,  A. M. R o ma n i n i ,  Wien 1990, 
s. 13-82.
13 Cf. także poniżej przyp. 33, 34, 35, 36 oraz fragmenty tekstu, do których się odnoszą.
14 Na zjawisko przełamywania patrymonialnego charakteru państwa już w okresie monarchii wczesnopia- 
stowskiej zwracał przed laty uwagę J . B a r da c h ,  Polskie państwo wczesnopiastowskie. (Dorobek i perspek
tywy badań), „Kwartalnik Historyczny”, r. LXVII, 1960, nr 4, s. 971-1009, który wskazał na obecne już 
wówczas pierwiastki publiczno-prawne wynikające z udziału wiecu i rady w sprawowaniu rządu (s. 989- 
-990). W  tej sprawie por. także: H. Ł o w m i a ń s k i ,  Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. Dwie 
tendencje ustrojowe: jedynowładcza ipatrymonialna, „Studia Historyczne”, г. XXII, 1979, z. 2 (85), s. 165- 
-197.
15 Na temat testamentu Kazimierza Wielkiego po r . J . S i e r adzk i ,  Sprawa Janka z Czarnkowa i jego utwór, 
„Studia Źródłoznaweze”, t. IV, 1959, s. 33-55, szczególnie s. 37-38; a ostatnio J. W y r o z u m s k i ,  Kazi
mierz Wielki, wyd. 2, Wrocław 1986, s. 216 i 219-221. Zagadnienie to w nowym oświetleniu przedstawił 
J. P a k u l s k i  w artykule, który nie był dostępny Autorowi: Kulisy sprawy Janka z Czarnkowa, [w:] 
Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle 
porównawczym, pod red. A. R a d z i m i ń s k i e g o  i J. W r o n i s z e w s k i e g o .  Toruń 1996, s. 29-66. «Roz
prawy» [UMK],
16 E . Ś n i e ż y ń s k a - S t o l o t ,  Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, „Studia do Dziej ów 
Wawelu”, t. IV, 1978, s. 1-115; ad rem: s. 77, a zwłaszcza s. 86-87.
17 Ibidem, s. 74-77 oraz 87-91.
18 Ibidem, s. 86-87. W  tej sprawie por. uwagi S. R u s s o c k i e g o ,  który zanegował znaczenie Coronae Regni 
jako transpersonalnego pojęcia państwa (Monarchiai stan w Europie Środkowej X IV wieku. Zarys problematy ki.
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186 Wojciech Mischke

Jakkolwiek Autorka swą tezę obudowała licznymi zastrzeżeniami19, to jednak w osta
tecznej konkluzji sformułowała ją bezwarunkowo: „Przedstawienie idei Królestwa, [...] 
które reprezentuje rzeźba figuralna nagrobka kazimierzowskiego, stanowi więc odbicie 
programu politycznego Corona Regni”20. Nie sposób pominąć wątpliwości, jakie wzbu
dzają przesłanki tego dowodu. Po pierwsze, model pomnika grobowego przedstawiają
cego zdwojoną postać zmarłego, popularny krótkotrwale w XIV w.21, nie był ograniczo
ny jedynie do władców, lecz obejmował także innych przedstawicieli elity feudalnej22, 
co dowodzi, że u jego podłoża leżały przeświadczenia eschatologiczne, a nie polityczna 
koncepcja dwoistej natury króla. Po drugie, rada królewska jako reprezentacja stano
wa i — szerzej — stan rycerski pozycję w obrębie politycznej konstrukcji, jaką stanowi 
Corona Regni Poloniae, wywalczył sobie dopiero w czasach Ludwika Węgierskiego i to 
poprzez zakreślenie pola uprawnień monarszych, a więc tym samym poprzez ich 
ograniczenie23, choć nie brak badaczy, którzy powstanie rady królewskiej przesuwają 
na okres panowania Władysława Jagiełły24. Dlatego teza o eksponowaniu 
przez króla-fundatora roli nowego czynnika w państwie wymaga wsparcia źródłowego, 
którego ani E. Śnieżyńska-Stolotowa ani J. Gałkowski nie przywołali. I wreszcie, po 
trzecie, idea Korony Królestwa Polskiego znalazła swój plastyczny wyraz już w czasach 
Kazimierza Wielkiego, kiedy do upowszechniania idei jedności ziem Królestwa wprzęg
nięto heraldykę terytorialną25. Zenon P i ech ,  wytrawny badacz symboliki władzy 
w Polsce średniowiecznej, tak podsumował to zjawisko: „[...] pojęcie prawne Corona 
Regni Poloniae posiadało swą plastyczną realizację bądź w postaci samodzielnego 
motywu korony, funkcjonującej w oderwaniu od osoby władcy, [...] bądź w postaci 
ukoronowanego Orła albo zespołu herbów ziemskich”26. Dlaczego więc Ludwik Węgier
ski miałby szukać nowych środków do wyrażenia tej prawno-politycznej koncepcji? 
W konflikcie z Kaźkiem i sporze wokół patrymonialnego legatu Kazimierza Wielkiego27

„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, г. XXXVI, 1981, z. 1, s. 87-92; ad rem: s. 89).
19 „Pojawienie się tego przedstawienia [tj. idei Królestwa — dopeł. W. M.] pozostaje, ja k  s ię  wyd a j e ,  
w związku ze znaną od w. XII ogólnoeuropejską doktryną prawno-polityczną określoną jako Corona Regnf 
(s. 86); „Wizerunek Kazimierza Wielkiego odznacza się szczególnie reprezentacyjnym charakterem, co 
n a s u w a  p r z y p u s z c z e n i e ,  że zgodnie z zasadami Corona Regni ma on uosabiać urząd monarchy 
rozumiany jako coś odmiennego od indywidualnej osoby króla. M o ż e  znalazły tu także odbicie żywe 
w Polsce w w. XIV poglądy o podwójnej naturze króla. P o w y ż s z e  p r z y p u s z c z e n i a  s t a j ą  s i ę  
b a r d z i e j  p r a w d o p o d o b n e  wobec świadomości, że nagrobek kazimierzowski [...] stanowi rzeczywiste 
pomieszczenie na prochy króla. Reprezentacyjny posąg Kazimierza Wielkiego [...] b y ł b y  więc wyobrażeniem 
monarchy i nieśmiertelnej królewskiej Dignitas, w przeciwieństwie do doczesnych szczątków króla spoczy
wających wewnątrz tumb}?” (s. 87; wszystkie podkreślenia W. M.).
20 Ibidem, s. 87.
21 Nie zaś w XV wieku, jak twierdzi J. Gałkowski (s. 130).
22 Cf Ph. Ar i e s ,  op. cit., s. 247-249.
23 Na temat tych procesów por. uwagi J. K r z y ż a n i a k o w e j  (op. cit., s. 66-67 i 77-80). Por. także uwagi 
J. G z e 1 i na temat kształtowania się elit, zwłaszcza elity decyzji (Małopolska elita władzy w okresie rządów 
Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382, Toruń 1994. «Rozprawy» [UMK]) oraz recenzję tej 
publikacji J. W r o n i s z e w s k i e g o  („KwartalnikHistoryczny”, r. CII, nr 1, s. 85-90) iR . B u b c z y k a  (Rocz. 
PTHerald., n. s„ t. III (XTV), 1997, s. 210-213).
24 Podsumowania dyskusji nad kształtowaniem się i pozycją rady dokonał ostatnio J. W r o n i s z e w s k i  
(Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce —  elita władzy, [w:] Genealogia. Polska elita polityczna w wie
kach średnich na tle porównawczym, pod red. J. W r o n i s z e  ws k i e g o ,  Toruń 1993, s. 175-186, ad rem: 
s. 178-180. «Rozprawy» [UMK]).
25 Na ten temat por. monograficzne studia J. G a d o m s k i e g o  (Funkcja kościołów fundacji Kazimierza 
Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architektonicznej, [w:I Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji SHS. 
Szczecin, listopad 1970, Warszawa 1972, s. 103-117, zwłaszcza s. 110; Sale gotyckie w domu przy Rynku 
Głównym 17 w Krakowie i ich dekoracja rzeźbiarska, [w:] Sztuka i ideologiaXIV wieku, ed. cit., s. 101-113, 
zwłaszcza s. 109) oraz syntetyczne podsumowanie S. K. K u c z y ń s k i e g o  (op. cit., s. 13-24). Por. także 
przypis następny oraz fragment tekstu, do którego się odnosi.
26 Z. P i ech,  Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, [w:] 
Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i kontekstu fabularne władzy zwierzchniej w Polsce X -X V  w. (z przy
kładem czeskim i ruskim), pod red. J. B a n a s z k i e w i c z a ,  s. 1 eta. [Warszawa 1994], s. 117-150 + 10 ił. 
na s. nlb. «Colloquia Mediaevalia Varsoviensia», nr 1; cytat: s. 134—135.
21 Skomplikowaną sytuację wewnętrzną po śmierci Kazimierza Wielkiego i opory przeciwko przejęciu władzy 
przez Ludwika Andegaweńskiego analizował przed laty J. S i e r a d z k i  (op. cit.), a ostatnio wnikliwie 
zaprezentował J. P a k u l s k i  (op. cit.).
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w interesie Andegawena było odwołanie się do partii doktryny Coronae Regni nakła
dających na monarchę obowiązek zachowania integralności ziem Królestwa (regnum), 
co mógł uczynić przez wyeksponowanie herbów ziemskich. Natomiast sięgnięcie 
po argument z terrigenarum miało w tym kontekście słabszą moc pozyskiwania zwo
lenników.

Słowem — teza E. Śn i eżyń ski ej Stolo to wej o zawarciu na tumbie symbolu Coronae 
Regni Poloniae, przejęta mechanicznie przez J. Gałkowskiego, budzi poważne zastrze
żenia, co powoduje, że stanowi niepewny fundament dalszych dywagacji. Za najpo
ważniejszy kontrargument uważam pominięcie w dekoracji królewskiego grobowca 
stosowanej w czasach Kazimierza Wielkiego symboliki heraldycznej.

Czy zatem pojawienie się herbów ziemskich na sarkofagach jagiellońskich przesądza 
o wyrażaniu w nich ideologii Coronae Regni? Niestety, także i ten fragment wywodów 
Autora jest nie do obrony.

Autor w odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie „Jakie przemiany nastąpiły 
zatem w Królestwie Polskim w XIV i XV w. i w jaki sposób zostały one odzwierciedlone 
na nagrobkach?” (s. 128) wskazuje na proces krystalizacji państwa stanowego oraz 
ideologii Coronae Regni, wspierającej centralizację władzy i rozbudowę administracji 
(s. 128-129). W tym zestawieniu zabrakło jeszcze jednego ważkiego zjawiska kształ
tującego ideologię i koncepcje polityczno-prawne w Polsce tego czasu: objęcia tronu 
polskiego przez Władysława Jagiełłę i jego następców oraz związanych z tym stosun
ków z Litwą. Na obu analizowanych przez Autora nagrobkach Jagiellonów występuje 
Pogoń, co wyklucza zawężenie interpretacji obu zespołów herbów do symbolu Coronae 
Regni Poloniae. Wzajemne relacje między Królestwem Polskim a Litwą ulegały w ciągu 
wieków XIV-XVI przeobrażeniom aż do okresowego zerwania unii personalnej włącz
nie. Jednakże nigdy nie osiągnęły stanu inkorporacji Litwy do pań siwa polskiego. 
Jedynie postanowienia unii w Krewie (terras suas Litvaniae et Rusiae coronae Regni 
Poloniae perpetuo applicare28) wytyczały program unifikacji obu państw, który nigdy 
nie został urzeczywistniony29, a w ugodzie ostrowskiej (1392) ostatecznie go zarzuco
no. Tak więc jedynie w krótkim przedziale lat 1386-1392 Pogoń mogłaby pojawić się 
w zespole herbów obrazujących pojęcie Corona Regni Poloniae30, lecz tak radykalnej 
zmiany datowania nagrobku Władysława Jagiełły nikt przecież nie będzie proponował.

Również nieprzekonywająca jest teza Autora, że herby Ziemi Dobrzyńskiej31 i Ziemi 
Wieluńskiej zostały wprowadzone na tumbę nie tylko dla zaznaczenia zasług króla

28 Akta unii Polski z Litwą, wyd. S. K u t r z e b a  i W. S e m k o w i c z ,  Kraków 1932, nr 1.
29 Dzieje unii (i deklaracji ‘applicare’) doczekały się różnorodnych ocen w historiografii. W  tej sprawie por. 
fundamentalne opracowanie :H. Ł o w m i a ń s k i ,  Wcielenie Litwy do Polski w 1386 r., „Ateneum Wileńskie”, 
г. XII, 1937, s. 48-58; przedruki; „Lituano —  Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, t. II, 1987, s. 37-123 
oraz (W zbiorze prac autora:) Prusy — Litwa —  Krzyżacy. Wyboru dokonał, oprać., wstępem i posłowiem 
opatrzył M. K o s ma n ,  Warszawa 1989, s. 294—402. «Klasycy historiografii» pod red. A. F. Grabskiego (cf. 
polemikę z pierwodrukiem: H. P a s z k i e w i c z ,  W  sprawie inkorporacji Litwy do Polski w osiemdziesiątych 
latach XIV wieku. Z  powodu pracy prof. dr. H. Łowmiańskiego, Wcielenie Litwy do Polski w 1386 roku, 
Warszawa 1938; oraz idem, O genezie i wartości Krewą 1938). Przeciwstawne ujęcie —  z negacją auten
tyczności samego dokumentu włącznie —  zaprezentował J . D a i n a u s k a s ,  Autentyczność aktu krewskiego, 
przeł. A. Makowska, „Lituano —  Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, t. II, 1987, s. 125-145 [oiyg. 
litewski: 1976]. W  tej sprawie cf. M. K o c z e r s k a ,  Autentyczność dokumentu unii krewskiej 1385 roku. 
„Kwartalnik Historyczny”, r. XCIX, 1992, nr 1, s. 59-80. Zagadnienie to podjął także J. Wyrozumski w stu
diach, które nie mogły być Autorowi znane: Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko-litew
skiej w latach 1385-1501, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, r. XLV, 1993 [druk: 1994], z. 1/2, s. 445- 
-455; Herb polsko-litewski i Jego sens ideowy, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii 
w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21-22 października 1993 roku 
pro fesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, pod red. M. R o k o s z a .  Uniwersytet Jagielloński. 
Kraków MCMVC, s. 107-110.
30 Autor dopuszcza możliwość, iż powtarzająca się Pogoń manifestuje „równorzędność Litwy wobec Korony” 
(s. 127), lecz taka interpretacja burzy przewodnią tezę o przedstawieniu na bokach tumby idei Korony 
Królestwa Polskiego.
31 Por. żywą dyskusję toczoną wokół genezy tego zagadkowego herbu: S. K. K u c z y ń s k i ,  Zagadka herbu 
ziemi dobrzyńskiej, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ojiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi 
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 279-289; idem, Polskie herby ziemskie, s. 16-18. 
Polemikę z tezami tego autora podjęła A. B o c z k o w s k a  (op. cit., s. 84—86, a szczególnie przyp. 19
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188 Wojciech Mischke

w ich odzyskaniu, lecz „ukazują jedną z podstawowych zasad koncepcji Corona Regni, 
mówiącą, że dzielnice państwa są związane nie z osobą władcy, ale z samym Króle
stwem” (s. 130-131), gdyż przesłania tego nie da się wywieźć z samego dzieła. Ogra
niczenie liczby herbów na tumbie i ich dobór świadczą, że autorowi programu ideowe
go nie chodziło o oddanie ogólnej idei Coronae Regni lecz o wyrażenie bardziej szcze
gółowych treści: zasług władcy w rewindykacjach terytorialnych oraz jego roli jako 
czynnika spajającego ziemie swej monarchii32, a — uniwersalne przecież— dążenie do 
odzyskania utraconej własności (tu: ziem Królestwa) nie musi opierać się na doktrynie 
politycznej.

Omawiając herby na Władysławowej tumbie Autor popełnił także błędy szczegółowe: 
za Henrykiem An d ru i e w ic  ze  m33 przyjął wielkopolską genezę herbu Polski (s. 127) 
pomijając dowód Henryka Ł o w m i a ń s k i e g o  na krakowski rodowód ogólnopolskie
go Orła34, które to stanowisko zyskuje powszechną akceptację35. Bezzasadnie zanego
wał, dokonaną przez Karola Estreichera, identyfikację bawolej głowy w polu szachowa
nym jako herbu Wielkopolski36 wskazując w jej miejsce Ziemię Kaliską (s. 126-127). 
Już Karol Estreicher wystarczająco dowodnie wykazał pierwszeństwo Wielkopolski — 
jako głównej dzielnicy Królestwa — przed Ziemią Kaliską, z którą wskazane godło złą
czono jednoznacznie dopiero w drugiej połowie XV wieku37. Zatem wiązanie z Ziemią 
Kaliską herbu na Jagiełłowym pomniku wymaga dokonania radykalnej zmiany jego 
datowania38.

Podniesione przez Autora analogie pomiędzy tumbą Władysława Jagiełły i Kazimie
rza Jagiellończyka powodują, że zastrzeżenia do interpretacji tego pierwszego pomnika 
odnoszą się odpowiednio do dzieła Stwosza39.

Brak zestawienia materiału porównawczego, prześledzenia proweniencji rozwiązań 
ikonograficznych i wyrażanych przez nie idei, sprawia wrażenie, że rodziły się one 
w Krakowie. Jedyną analogią wskazaną przez J. Gałkowskiego jest nagrobek Henry
ka IV Probusa (s. 126 i 127). Autor ujmuje to jednak w tak ogólnikowe sformułowanie, 
że nie sposób wyprowadzić z niego wniosek, jaki kierunek oddziaływania przyjmuje. 
Jest to sprawa niebagatelna, gdyż po okresie wahań i dyskusji wokół daty wyrzeźbie
nia śląskiego nagrobka, wydawało się, że pogląd o jego powstaniu ok. roku 1300

na s. 105). Ostatnio nową Interpretację tego herbu przedstawił B. P a s z k i e w i c z ,  Rogi króla Kazimierza, 
[w:] Imagines Potestatis, ed. eit., s. 161-167.
32 Tak ostatnio — z przywołaniem wcześniejszej literatury —  S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziemskie, 
s. 29-30. Powołując się tu i w innych miejscach na autorytatywną monografię S. K. Kuczyńskiego, której 
Autor nie mógł wyzyskać, nie mam zamiaru z tego czynić Mu zarzutu. Jednakże lansowanie tez odbiegają
cych od opinii wypracowanych w nauce (które S. K. Kuczyński zbiera, podsumowuje i rozwija) zmusza do 
zgłoszenia wobec nich zastrzeżeń.
33 H. A n d r u l e w i c z ,  Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w roku 1295, „Studia Źródło- 
znaweze”, t. XIII, 1968, s. 1-26. W  cytacji Autora (przyp. 23 na s. 127) oczywisty błąd składu w tytule 
artykułu: ...1925.
34 H. Ł o w m i a ń s k i ,  Krakowska geneza orla piastowskiego, [w:] idem. Początki Polski, t. VI: Polityczne 
i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, Warszawa 1985, vol. 2, s. 930-942.
35 Cf. S. K. K u c z y ń s k i ,  Herb Królestwa Polskiego w XIV-XV wieku. Wokół genezy, treści ifimkcji, [w:] 
Imagines Potestatis, ed. cit., s. 151-160; Z. P i e ch ,  Wokóf genezy Orła Białego jako herbu Królestwa 
Polskiego, [w:] Orzeł Biały — 700 lat herbu Państwa Polskiego. Katalog wystawy na Zamku Królewskim 
w Warszawie, Warszawa 1995, s. 15-32. Stanowisko Mariana Haisiga, upatrującego genezy w Orle śląskim, 
pozostaje odosobnione (M. Ha i s i g ,  Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, [w:] 
Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, 
pod red. R. Hecka ,  Wrocław 1975, s. 149-166; idem, Śląski rodowód państwowego godła Polski, Wrocław 
1993).
36 K. E s t r e i c h e r ,  op. cit., s. 17-18.
37 S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziemskie, s. 15.
38 S. M o s s a k o w s k i ,  op. cit., s. 227-236.
39 Na temat programu heraldycznego nagrobka Kazimierza Jagiellończyka, obejmującego także motywy 
umieszczone na płycie tumby, por. instruktywne uwagi P. M r o z o w s k i e g o ,  Herb jako środek narracji 
w sztuce polskiego średniowiecza, „Sprawozdanie [sic!]. Wydział Nauk o Sztuce PTPN”, nr 102 za 1984 rok 
[wyd.: 1986], s. 28-35; ad rem: s. 31-32. Nota bene Autor nie dostrzegł tej ważnej opinii na temat treści 
ideowych wyrażanych przez dekorację Stwoszowskiego dzieła.
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Ludzie czy ziemie klejnotami Coronae Regni Poloniae? 189

ugruntował się40, nawet jeżeli przyjmuje się wykonanie samej tumby w drugiej fazie 
(ok. 1320)41, a tym samym sprawa jego wpływu na ukształtowanie nagrobka Włady
sława Łokietka wydawała się być rozstrzygnięta42. Tymczasem w najnowszych bada
niach podjęto próbę przesunięcia datowania na późniejszy okres43 — co wyklucza 
wrocławski cenotaf jako wzór dla wawelskich pomników.

Postawiona przez Autora teza o wyrażeniu w grobowcu Kazimierza Wielkiego oraz 
w gotyckich nagrobkach Jagiellonów idei Coronae Regni Poloniae jest nie do przyjęcia. 
To nie poddani, lecz ziemie Królestwa tworzyły jego Koronę. Idea ta znalazła wizualny 
wyraz w wieńcu (zwanym też łańcuchem) herbowym na pieczęci Władysława Jagiełły 
z 1386 r.: siedem herbów głównych ziem władztwa monarchy, w tym litewska Pogoń. 
Układ ten przejęli kolejni Jagiellonowie44. O ile jednak pieczęć Jagiełły można odczy
tywać jako symbol Coronae Regni Poloniae z inkorporowaną Litwą (applicare z aktu 
krewskiego), to na pieczęciach Jagiellonów wieniec herbowy ukazuje pełny zakres 
władzy monarchy, jednoczącego swą osobą dwa państwa. Odmienny program heral
dyczny nagrobków, zredukowanie liczby herbów, a nade wszystko wprowadzenie na 
Jagiełłowej tumbie innego herbu (Ziemia Wieluńska), dowodzą, że starano się wyrazić 
przez nie odmienne przesłania. Dotychczasowe próby wyjaśnienia szczegółowych 
i indywidualnych treści ideowych każdego z pomników wydają się wystarczające, 
a podjęte przez Autora starania o ich zunifikowanie — nieuzasadnione45.

W toku tej polemiki wielokrotnie powołuję się na nowszą literaturę, a więc niedo
stępną Autorowi podczas przygotowywania tekstu publikacji. W związku z tym muszę 
z całą mocą podkreślić, że to nie jej nieznajomość jest treścią moich zarzutów wobec 
Autora, lecz braki rzeczowe i warsztatowe jego wywodu, które jako konkluzję tej 
polemiki nasuwają poręczne sformułowanie „na druk jeszcze za wcześnie”. Przytoczo
ne tu wnioski najnowszej literatury dowodzą, że wywód Autora bądź zmierza na 
manowce, bądź szuka wsparcia w przesłankach nie mających nic wspólnego z rzeczy
wistością historyczną46.

Na koniec trzeba wyrazić ubolewanie, że znalazła się w Polsce uczelnia, która uznała 
za możliwe wywód taki przyjąć jako pracę magisterską, poświadczającą dojrzałość 
badawczą Autora.

40 Por. B. Gu l dan ,  Śląska rzeźba kamiennaX II-X V I w., Wrocław 1989, nr 14 (s. 28-34). «Zbioiy Mu
zeum Narodowego we Wrocławiu», gdzie przegląd stanowisk i bibliografia.
41 Tak ostatnio J. K ę b l o w s k i ,  Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, 
wyd. 2, Warszawa 1989, s. 53; A. K a r  1 o w s k a - K a m z o w a ,  Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu. 
Znaczenie fimdaęji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa Wrocław 1991, s. 125.
42 A. K a r ł o w s k a - K a m z o w a ,  op. cit., s. 41.
43 R. K a c z m a r e k ,  Nagrobek księcia Henryka IV  Probusa a wrocławska rzeźba architektoniczna, [w:] 
O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, 25-26 października 1996 roku, Wroclaw 1997, s. 23-34: po 1327 r.
44 S. K. K u c z y ń s k i ,  Polskie herby ziemskie, s. 24-28.
45 W  najnowszej publikacji Janusza Kęblowski podtrzyma! dotychczasowe ustalenia literatury przedmiotu 
(J. St. K ęb  ł owsk i ,  Kilka słów na temat systematyki w badaniach nad pomnikiem nagrobnym, [w:] O sztuce 
sepulkralnej... ed. cit., s. 9-22; ad rem: s. 13-16) i choć nie odnosi się do inkryminowanego tu studium, to 
konstatacja „W modelowym nagrobku naszej części Europy podstawowe treści symboliczne zamieszczone 
były w obrębie płyty wierzchniej. Boki tumby zarezerwowane były dla narracji, obejmującej w zasadzie 
tematykę religijną” brzmi jak polemika z tezą J. Gałkowskiego.
46 Czas, jaki upłynął od ukazania się publikacji, z którą podjąłem polemikę, przyniósł wiele nowych 
przesłanek negujących stanowisko Autora, ale także implikuje pytanie o sens tak spóźnionej recenzji. Jej 
pierwotną wersję przygotowałem jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych, a zwłoka w jej druku była 
odemnie niezależna, Z drugiej zaś strony nie można pozostać obojętnym wobec prób wprowadzenia do 
obiegu fałszywych tez; prób ponawianych przez Autora także na innym miejscu — por. J. G a ł k o ws k i ,  
Średniowieczna ikonografia królewska w Polsce. Problemy badawcze, [w:] Wobec sztuki. Historia — krytyka 
— teoria, pod red. E. W o l i c k i e j  i P. K o s i e w s k i e g o ,  Lublin 1992, s. 123-131.
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R E C E N Z J E

Sobiesław S z y b k o w s k i ,  Ród Cielepalów. Studium 
genealogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań
skiego, Gdańsk 1999, ss. 392, 12 tablic genealogicz
nych.

Od kilkunastu lat obserwujemy w polskiej nauce 
historycznej dynamiczny rozwój badań genealogicz
nych i prozopograficznych. W nurcie tym mieści się 
również praca młodego gdańskiego mediewisiy po
święcona mało znanemu rodowi Cielepałów. Autor 
pokusił się o przedstawienie całej genealogii Cielepa
łów do początku XVI wieku. Tym samym otrzymaliśmy 
następne po monografii Rawiczów1 opracowanie dzie
jów całego średniowiecznego rodu rycerskiego. Autor 
wybrał sobie trudny temat. Ród Cielepałów nie należał 
do rodów rozrodzonych, nie wydał wielu dygnitarzy, 
stąd też, dopóki nie powstała ta monografia, praktycz
nie pozostawał rodem niemal nieznanym. Do tej pory 
były poruszane jedynie niektóre problemy związane 
z jego genealogią.

Zachowało się niewiele przekazów źródłowych 
o herbie Cielepała. Najstarszy wizerunek herbu po
chodzi z 1409 r. — jest to pieczęć Tomisława z Gogoli
na. Widzimy tam pień drzewa z czterema sękami na 
jego szczycie i dwoma umieszczonymi prostopadle do 
niego oraz dwoma ułożonymi symetrycznie wzdłuż 
jego osi (s. 354). Nieznane są natomiast barwy herbo
we, ale jak sugeruje Autor, pole tarczy mogło być 
błękitne lub czerwone, natomiast barwa godła — sreb
rna. Barwy te nawiązują do barw herbu Nieczuja, 
którego zaczęli używać niektórzy kujawscy Cielepało- 
wie w czasach nowożytnych.

Nazwa herbu ma niezbyt chwalebny wydźwięk — 
określenie cielepała, czy pokrewne określenie cielepać 
się, cielepajło oznacza „ni to ni owo”, gamonia, niezda
rę czy niewieściucha. Jak autor podkreślił nie jest to 
w heraldyce polskiej odosobniony przypadek — dość 
przytoczyć choćby takie herby (i rody) jak Pierzchała 
czy Złodziej, o podobnym ujemnym brzmieniu.

Badacz wyodrębnił trzy gałęzie rodu Cielepałów: 
wielkopolską, której antenatem był Ziemięta z Wiele- 
wsi znany z 1393 r., północnokujawską — wywodzącą 
się od kasztelana inowrocławskiego Bogusława Nasła- 
wica oraz gałąź południowokujawską, której przod

kiem był domniemany Ziemięta (eponim Ziemięcina), 
żyjący około połowy XIV wieku.

Zrąb dóbr tego rodu. jak pisze Autor, znajdował się 
na Kujawach południowych i na pograniczu kujaw
sko-pomorskim. Żyły tam rodziny Ziemięckich. Sad- 
leńskich, Chlebowskich. Gogolińskich, Obodowskich, 
Włościborskich, Zaleskich. Rodziny Cielepałów zamie
szkiwały także kaliskie (Broniszewscy, Wielewiescy, 
Oraczewscy), a wywodząca się z Wielkopolski rodzina 
Cebulków tegoż herbu, posiadała dobra w lubelskiem. 
Notabene, ta właśnie rodzina wydała najwybitniejsze
go reprezentanta rodu w XV wieku — Mikołaja Cebul
kę — sekretarza wielkiego księcia Litwy Witolda, a tak
że pisarza ziemskiego lubelskiego2.

Na południu Kujaw miały swe siedziby rodziny Zie
mięckich, Sadleńskich i Chlebowskich. Przodkowie tych 
rodzin byli aktywni w I połowie XTV wieku, w czasie, 
gdy była już poświadczona źródłowo (lata 1325-1327) 
parafia w Sadlnie. Z rejonu rubieży kujawsko-pomor
skich pochodziły rodziny Gogolińskich, Obodowskich, 
Włościborskich i Zaleskich. To właśnie z rodziny Go- 
golińskich pochodziło kilku XUI-wiecznych urzędników 
kujawskich. Jest to rzecz godna podkreślenia, bowiem 
piastowanie prestiżowych urzędów nie było w tym ro
dzie zjawiskiem częstym.

O Obodowskich. Włościborskich i Zaleskich naj
więcej informacji pochodzi z XV w., co jest wynikiem 
stanu zachowania ksiąg sądowych ziemskich i gro
dzkich dla powiatów północnych województwa kali
skiego.

Kwerenda w kaliskich i pyzdrskich księgach sądo
wych przybliżyła szereg osób należących do rodzin 
Broniszewskich i Wielewieskich. Pozwoliła też Autoro
wi na odrzucenie niekonsekwentnych poglądów star
szej literatury na temat przynależności herbowej tych 
rodzin.

Autor przedstawił też. dotąd bliżej nie znaną, nie
zbyt rozrodzoną, rodzinę Oraczewskich herbu Cielepa
ła dziedziczącą w Oraczewicach w powiecie pyzdrskim.

1 J. Wr o n i s z e ws k i ,  Ród Rawiczów, t. 1-2, Toruń 1994.
2 S. S zybkowsk i ,  Kariera Mikołaja Cebulki z Czechowa w służbie wielkiego księcia Witolda 1407-1430, [w:] 
Władcu, mnisi, rycerze. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza nr 3. pod red. B. Ś l i w i ń s k i e g o ,  Gdańsk 
1996, s. 253-321.
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Łącznie Autor zaprezentował dzieje 12 rodzin herbu 
Cielepała. Zdołał zidentyfikować 169 przedstawicie
li rodu, a więc w porównaniu z innymi genealogiami 
nie jest to liczba imponująca, toteż poniekąd wyjaś
nia, dlaczego badacz wyznaczył granicę chronologicz
ną pracy na początek XVI wieku.

Autor dokonał podziwu godnej kwerendy źródłowej. 
Na podkreślenie zasługuje głównie zbadanie ksiąg ziem
skich sądowych z terenu Kujaw. Wielkopolski, Lubel
skiego, a także ksiąg sieradzkich ziemskiej i grodzkiej. 
Z pozostałych archiwaliów należy wymienić zbiory do
kumentów klasztorów w Koronowie, Strzelnie i franci
szkanów inowrocławskich z Archiwum Państwowego 
w Bydgoszczy, a także księgi konsystorskie włocław
skie i dokumenty pergaminowe z Archiwum Diecezjal
nego we Włocławku.

Przechodząc do szczegółowych uwag, chciałabym 
zająć stanowisko wobec zaproponowanej przez 
S. S z y b k o w s k i e g o  filiacji Jarosława z Sadlna. sę
dziego inowrocławskiego i Jaranda z Kłóbki, kasztela
na brzeskiego, obu herbu Pomian. Autor uznał, że 
Jarand z Kłóbki i Jarosław z Sadlna byli synami Przed- 
pełka ze Służewa (s. 81). Jednak ostatnio zaistniał 
w literaturze jeszcze jeden pogląd co do pochodzenia 
sędziego inowrocławskiego Jarosława z Sadlna, odno
szący się też do jego brata Jaranda z Kłóbki. Cho
dzi tu o rekonstrukcję genealogiczną dokonaną przez 
A. Suprun iuk .  Według tej autorki Jarosław i Ja
rand to synowie Jaśka Bogatki podkomorzego brzes
kiego3. W świetle źródeł propozycja ta jest wiarygod
niej sza, przemawia za nią chronologia i kryterium ma
jątkowe. Jaśka Bogatkę identyfikuję z podkonim gniew
kowskim wzmiankowanym 1 maja 1362 r., następnie 
podkonim kujawskim z 18 lipca 1362 r., kolejno pod
komorzym gniewkowskim między 8 lutego a 5 czerwca 
1368 r., zaś ostatnim urzędem w jego karierze by
ło podkomorstwo brzesko-kujawskie, na którym jest 
wzmiankowany po raz ostatni 18 grudnia 1368 r. Ja
siek był protoplastą Pomianów z Zakrzewa i Skowron
kowa — było to jego potomstwo z pierwszego małżeń
stwa. Natomiast z drugiej żony, nieznanej z imienia 
Cielepałówny. urodzić się mieli właśnie Jarosław 
z Sadlna i Jarand z Kłóbki. Wspomniany Jasiek Boga
tka miał młodszych braci: Wojciecha z Lutoborza pod
czaszego brzeskiego. Jarosława z Wielkiego Przybra- 
nowa i Przedpełka z Warzymowa. Wystarczy porów
nać przebieg karier synów Jarosława Przybranowskie- 
go (z jego pierwszej żony) i rzekomych synów Przedpeł
ka ze Służewa, pamiętając, że Jarosław i Przedpełk to 
młodsi bracia Jaśka Bogatki. Potomstwo Jarosława — 
choćby Maciej Figa z Ośna, sędzia inowrocławski4 — 
rozwinęło swą karierę urzędniczą w latach dwudzie
stych XV w.. zatem w czasie, gdy domniemani synowie 
Przedpełka — czyli Jarosław z Sadlna i Jarand z Kłób
ki właściwie już ją kończyli. Jarosław bowiem był 
sędzią inowrocławskim w latach 1393-1423, a Jarand

z Kłóbki w latach 1416-1430 pełnił ostatni w swej 
karierze urząd kasztelana brzeskiego. Dzięki proce
som córki Wojciecha z Lutoborza — Agnieszki (Jach
ny) Pakoskiej ze stryjami i braćmi stryjecznymi, potra
fimy określić ich dobra. Działy braterskie powinny być 
wszak równe. Znamy dziedzictwo ojca Jachny — Woj
ciecha z Lutoborza i Jarosława z Wielkiego Przybrano- 
wa. Resztę majątku dziedzicznego trzeba podzielić 
między Jaśka Bogatkę i Przedpełka: do Jaśka należało 
Zakrzewo, Skowronkowo, posiadał też działy w Służe
wie i Zołędowie i jakiś fragment dóbr w kluczu luto- 
borsko-żegocińskim; zaś do Przedpełka należało Wa- 
rzymowo, część w Służewie. Ciechocinek, folwark 
Czajki, części w Woluszewie i Kobylichbłotach. Potom
stwo Jaśka dziedziczące w Zakrzewie zmarło już w po
czątkach XV wieku. Jarosław pisał się tylko z Sadlna 
w powiecie radziejowskim. S. Szybkowski słusznie 
więc sądzi, że Jarosław mógł przejąć tę wieś jako posag 
lub dziedzictwo matki. Po śmierci Jarosława, Sadlno 
przejął zatem Jarand z Kłóbki, jako najbliższy męski 
krewny zmarłego. Gdyby Jarand pochodził z innej ma
tki nie miałby przecież do Sadlna żadnych praw, jeśli 
to była macierzyzna Jarosława. Zrozumiałe jest tym 
samym, że do Sadlna nie zgłaszali pretensji Zakrze
wscy, a tym bardziej Warzymowscy.

W kilku miejscach swej pracy (s. 75) Autor zazna
czył, że drugą żoną Jaranda z Kłóbki była Elżbieta, gdy 
tymczasem zapiski z ksiąg sądowych podają wyraźnie 
imię Barbara. Nie zgodziłabym się też z zaproponowa
ną przez Autora identyfikacją Małgorzaty Jarandówny 
(córki Jaranda z Kłóbki) jako żony Wojciecha z Kobyl
nicy, Woli i Witowie (s. 92). W 1429 r. została ona na
zwana wdową, matką trojga dzieci — Andrzeja, Anny 
i Wojciecha, w stosunku do których Jakub z Tarnowa 
h. Pomian był nazwany auurtculus5 6, co zdaniem Auto
ra nie było raczej możliwe ze względu na młody wiek 
Jakuba, dlatego uznał go za wujecznego brata dzieci 
Małgorzaty. Jak się okazuje jest to mniemanie nie
słuszne — takiej identyfikacji przeczą następujące 
fakty: w 1423 r. Małgorzata zrzekła się swej macierzy- 
zny na rzecz Jaranda z Kłóbki i jego synów z pierwsze
go i drugiego małżeństwa8. Natomiast w 1436 r. nieja
ka Małgorzata z Biernacie wniosła sprawę o macierzy- 
znę i dobra dziedziczne w Wichrowdcach, Kłóbce, Krze- 
wiu i Modliborzu7. Małgorzata z Biernacie była zaś, 
jak podaje zapiska z 1446 r. siostrą Piotra Jarandowi- 
ca z Kłóbki i żoną Jakusza z Biernacie w 1438 r.8 Mał
gorzata Jarandówna zrzekając się zatem praw do ma- 
cierzyzny w 1423 r., mogła przecież po śmierci swego 
ojca upomnieć się o ojcowiznę. Natomiast 20 marca 
1441 r. Małgorzata sądziła się o Sadlno z Piotrem i Ja
nem z Kłóbki i Sadlna9. Można przypuszczać, że spra
wa ta miała swój początek jeszcze w 1421 r. Zapiska 
przedecka z tego roku informuje, że Małgorzacie z Bier
nacie wyznaczono termin sprawy z Janem i Piotrem 
z Sadlna na roki generalne w sprawie, o której mówił

3 A. Suprun iuk ,  Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426), Warszawa 1998, s. 191.
4 J. K a rc zewska ,  Maciej Figa, [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, pod red. E. M ik o ła j c z a k a ,  t. 4, 
Inowrocław 2000, s. 81-82.
5 AGAD, Ks. brzeska ziemska IV, k. 425^25v.
6 Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418-1424, wyd. J. K. Koch an ows k i ,  Warszawa 1905, nr 3385.
7 AGAD, Ks. kowalska ziemska I, k. 168.
8 AGAD, Ks. brzeska grodzka, k. 352; Ks. radź. ziemska, k. 109.
9 AGAD, Księga brzeska ziemska V, k. 250v.
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pozew10. Jest to pierwsze wystąpienie tej trójki ro
dzeństwa. Prawdopodobnie Małgorzata nie była naj
młodsza z potomstwa z pierwszego małżeństwa Ja- 
randa z Kłóbki, skoro w 1421 r. była już mężatką. 
Zatem w świetle powyższego Małgorzata Jarandówna 
jest tożsama z Małgorzatą z Biernacie. Natomiast Mał
gorzatę. wdowę po Wojciechu z Kobylnicy znaną 
z 1429 r. identyfikuję z Małgorzatą z Rucewa. która 
wystąpiła w 1435 r. Wówczas to uczyniła swym proku
ratorem Jakusza z Tarnowa h. Pomian, który w innej 
zapisce z 20 grudnia 1435 r. był nazwany jej bratem 
(frater — bez dokładniejszego określenia)11. Zatem 
Małgorzata po śmierci Wojciecha z Kobylnicy, wyszła 
powtórnie za mąż za dziedzica Rucewa (parafia Pola- 
nowice) i miała z tego małżeństwa syna Dobiesława12. 
Za tym. że Małgorzata z Rucewa była siostrą Jakuba 
z Tarnowa przemawiają następujące wzmianki: na ra
kach generalnych odbytych 26 stycznia 1428 r. Małgo
rzata. wdowa po Wojciechu z Woli i Kobylnicy, utrzy
mała się przy połowie Woli i została zobowiązana do 
podziału majątku między dzieci pierwszej żony Wojcie
cha. którym należało się Bełszewo. Witowice i Kobyl
nica13. Z kolei 16 kwietnia 1429 r. Małgorzata utrzy
mała się przy swym liście wiennym i mogła trzymać 
połowę wsi Wola. na której miała zabezpieczony posag 
i wiano. Natomiast Andrzej i Anna. dzieci pierwszej 
żony i Wojciech, syn drugiej żony — mieli posiadać 
Bełszewo. Witowice i Kobylnicę, gdy osiągną wiek 
sprawny14.

Wygląda więc na to. że Małgorzata była dla tych 
dzieci, jeszcze niepełnoletnich, macochą, a własnego 
potomstwa z Wojciechem nie doczekała się. chyba, że 
przyjmiemy, że to ona była właśnie tą drugą żoną 
i Wojciech młodszy był jej synem. W każdym razie 
musiała dość młodo owdowieć, skoro powtórnie wy
szła za mąż i urodziła syna. Zatem względy chronolo
giczne nie stoją na przeszkodzie, by widzieć w Małgo
rzacie i Jakubie z Tarnowa rodzeństwo. Może Małgo
rzata była nawet młodsza od niego, ale dość wcześnie 
wydano ją za mąż. Nazwanie więc Jakuba Tarnowskie

go w 1429 r. wujem w stosunku do pasierbów Mał
gorzaty można uznać za uzasadnione. Poza tym w 1434 r. 
Andrzej z Woli został nazwany siostrzeńcem (sororius) 
Jakuba Tarnowskiego15.

Na marginesie tych wywodów trzeba zaznaczyć, że 
Wojciech z Woli — pierwszy mąż Małgorzaty żył jeszcze 
w 1426 r.16 Natomiast Annę-Hannę z Sadlna. w której 
S. Szybkowski widzi córkę Małgorzaty Jarandówny, 
uznałabym za córkę Kachny z Nieciszewa. która z ko
lei była jeszcze jedną córką Jaranda z Kłóbki. W latach 
1440-1441 proces o Sadlno z Piotrem i Janem z Kłób
ki prowadzili Małgorzata z Biernacie. Paweł. Andrzej 
i Anna z Nieciszewa. Pretensje Anny-Hanny do Sadlna 
były w tej sytuacji rzeczywiście uzasadnione — była to 
jej macierzyzna, a ojcowizna jej matki.

Z kolei jeśli chodzi o łąkę „Jablow”, którą w 1420 r. 
Mikołaj „de Szalissza” h. Pomian zastawił cystersom 
byszewskim. to odnajdujemy ją w wyszogrodzkiem. 
W XVI w. Jabłowo było własnością klasztoru cyster
skiego w Koronowie17. S. K o z i e r o w s k i  podaje 
wzmiankę z 1757 r.: Stronno cumpredio et cum pratis 
in Jablowo18. Natomiast Stronno to wczesne dziedzic
two Pomianów z Pionkowa, które w 1315 r. sprzedali 
klasztorowi byszewskiemu19.

Powyższe uwagi w niczym nie umniejszają doko
nań Autora, są raczej uściśleniem pewnych wniosków, 
a wynikają one ze szczegółowych badań prowadzo
nych przez piszącą te słowa nad rodem Pomianów. 
S. Szybkowski wykazał się znajomością rodowodów 
rycerstwa „z okolicy”, wskazał na związki genealogicz
ne i dostarczył wiele szczegółowych ustaleń dotyczą
cych przedstawicieli rodu Pomianów, Ogończyków czy 
Awdańców. Badacz ten doskonale porusza się w tema
tyce genealogicznej. Swą monografią dowiódł, że znaj - 
duje się w gronie liczących się genealogów20.

Joann a  K arczew ska  
(Z ie lona Góraj

Stanisław A. S roka ,  Genealogia Andegawenów wę
gierskich, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistula- 
na”, Kraków 1999, ss. 94 + tablica genealogiczna.

Można bez obawy stwierdzić, że dynastia węgier- ważniejszych czynników historii politycznej szeroko 
skich Andegawenów była w XIV wieku jednym z naj- pojętej Europy Środkowej, od Bałtyku po Morze Adria-

10 AGAD, Ks. przedecka ziemska II, k. 203.
11 AGAD. Ks. brzeska ziemska V. k. 76. 84v.
12 AP Bydgoszcz. Strzelno KI. A -86.
13 AGAD, Ks. brzeska ziemska IV. k. 363 v.
14 Ibidem, k. 42 lv.
15 AGAD, Ks. brzeska ziemska V, k. 23.
16 AGAD, Ks. brzeska ziemska IV, k. 303, 304.
17 Monumenta historica dioceseos Wladislaviensis, t. XI, wyd. S. Chodyńsk i ,  Włocławek 1898, s. 69.
18 S. K o z i e row sk i ,  Badania nazw topograficznych zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. I, Poznań 1921, 
s. 292.
19 Kodeks dyplomatyczny Polski, t. II, wyd. L. R z y s zc ze w s k i ,  A. M u czkow sk i ,  Warszawa 1848, nr 216.
20 Należy dodać, że recenzowana praca została uhonorowana przyznaną przez PTHer. nagrodą im. Adama 
Heymowskiego za lata 1998-1999 (przyp. Redakcji)
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tyckie, od Łaby po księstwa ruskie i litewskie. Ten 
francuski ród. zakorzeniony na Węgrzech za pośred
nictwem królestwa Neapolu, właściwie od swych po
czątków był ściśle związany z historią Polski. Chociaż 
w bez mała stuletniej historii tej dynastii tylko nieca
łe trzy dekady zapisały się wspólnymi dziejami obu 
państw — Węgier i Polski. Zapisały się nierzadko burz
liwą i trudną egzystencją pod berłem dwojga andega
weńskich królów, bowiem i Jadwiga Andegawenka zo
stała przecież wybrana królem Polski1, o czym nie 
zawsze się pamięta, obdarzając ją nieprecyzyjnym ty
tułem królowej. Znamienne jednak, że ta Francuzka 
z krwi. Węgierka z pochodzenia. Polka z wyboru, lecz 
wszak nie swego, w 1997 r. została wprowadzona do 
panteonu polskich świętych.

Nie dziwić zatem powinno, że z wielkim zaintereso
waniem przyjęto pracę Stanisława A. Sroki , poświę
coną genealogii dynastii węgierskich Andegawenów. 
Ten krakowski historyk jest szczególnie predyspono
wany do opracowania takiego kompendium, gdyż od 
dawna w sferze jego zainteresowań pozostają politycz
ne i genealogiczne związki polsko-węgierskie, poparte 
gruntowną znajomością tak bardzo hermetycznego ję
zyka, jakim jest węgierski.

Rozprawa obejmuje genealogiczne biogramy 16 mę
skich i żeńskich przedstawicieli węgierskiej linii Ande
gawenów. Począwszy od ich protoplasty — Karola Mar- 
tela. od r. 1290. to jest od śmierci Władysława IV 
Kumana, pretendenta do tronu węgierskiego, a skoń
czywszy na Jadwidze (ostatniej przedstawicielce rodu) 
i Elżbiecie, córce Stefana księcia Sławonii i Dalmacji. 
Ponadto znalazły się tam biogramy dwóch żon Karola 
Roberta, dwu jego rzekomych córek oraz biogram żony 
Andrzeja księcia Kalabrii; całość uzupełnia tablica de- 
scendentów (rodowód). Oparta jest przede wszystkim 
na licznej, rzetelnie zebranej literaturze, chociaż nie
rzadko odwołuje się do źródeł, gtównie narracyjnych.

Pośród wielu interesujących zagadnień porusza
nych w pracy jednym z ciekawszych jest podsumo
wanie polemiki prowadzonej przez Autora z Gyulą 
K r i s t ó  w sprawie filiacji pierwszej żony Karola Ro
berta. Węgierski badacz w serii artykułów przyjął przy
puszczenie, że wspomniany władca byl żonaty cztero
krotnie, a jego pierwszą małżonką była należąca do 
halicko-wołyńskich Romanowiczów Maria, córka Lwa 
Juriewicza lub jakiegoś innego przedstawiciela tej dy
nastii noszącego imię Lew. Swój pogląd G. Kristó zbu
dował na zestawieniu dwóch niezależnych przekazów. 
Pierwszy, umieszczony jest w pochodzącym — według 
wydawcy tego źródła — z 1308 r. anonimowym opisie 
Europy południowej i wschodniej. Pojawia się tam 
następująca informacja: loco imperatoris habet unum 
ducem permaximum virorum, qui vocatur dux Leo, f i 
liam huius Leonis duxit [nunc] in uxorem rex Ungarie

Karulus. Drugi natomiast, to wzmianka zawarta w przy
wileju Karola Roberta dla magistra Stefana Aproda. 
wystawionym 7 lutego 1326 r. Król wspomina w tym 
dyplomie, że w okresie, gdy trwały jeszcze walki o tron 
węgierski, udał się na Ruś: pro adducenda prima con
sorte2. Trzeba dodać, że hipoteza Kristó znalazła akce
ptację w literaturze węgierskiej3. Tymczasem S. Sro
ka zdecydowanie zakwestionował ustalenia G. Kristó. 
broniąc koncepcji zakładającej istnienie trzech związ
ków małżeńskich Karola Roberta, przy czym za pier
wszą żonę tego dynasty uznał Marię, córkę księcia 
bytomskiego Kazimierza II. Słuszność zaprezentowa
nego w kilku artykułach wnioskowania krakowskiego 
historyka została przyjęta w pośmiertnie wydanej re
cenzji Kazimierza J a s i ń s k i e g o 4.

Przedstawiając przebieg polemiki z G. Kristó, S. Sro
ka uzupełnił swoje dotychczasowe poglądy o pewne 
nowe spostrzeżenia. Naszym zdaniem zrobił to niepo
trzebnie. Nie jest na przykład celowe odnoszenie się do 
zagadnień z zakresu genealogii Romanowiczów, szcze
gólnie jeśli Autor — czy ściślej mówiąc — obaj uczest
nicy polemiki, bazują na ustaleniach błędnych. Idzie 
tu o niesłuszne podnoszone wątpliwości co do daty 
śmierci Jerzego Lwowicza (1308 lub 1315 r.), czy dy
wagacje dotyczące ewentualnego, nieznanego źródłom 
małżeństwa wymienionego wyżej przedstawiciela dy
nastii Romanowiczów. Zabiegiem zbędnym jest rów
nież nieuzasadniona — według nas — choć podparta 
ciekawą analogią próba odczytania wzmianki z przy
wileju Karola Roberta dla Stefana Aproda jako świa
dectwa zawarcia przez króla zaręczyn z jakąś przed
stawicielką dynastii Romanowiczów. Działanie takie 
jest niepotrzebną asekuracją, gdyż w odpowiednim 
fragmencie wspomnianego dyplomu nie ma żadnej 
informacji co do filiacji odbieranej przez Karola Rober
ta z Rusi księżniczki, a sam Autor w jednej z poprze
dnich prac — korzystając ze wskazówki Kazimierza 
Jasińskiego — przyjął, że Maria bytomska mogła prze
bywać na dworze swych zamożnych, halicko-wołyń
skich krewnych5 6 *. To przypuszczenie zdecydowanie 
najlepiej przystaje do pozostałych argumentów przed
stawionych przez S. Srokę na rzecz tezy o śląskim 
pochodzeniu pierwszej żony zajmującego naszą uwagę 
władcy Węgier. Poza tym nie ma właściwie możliwości, 
by znaleźć termin, w którym mogłoby istnieć ruskie 
narzeczeństwo Karola Roberta, skoro był on żonaty już 
przed 23 czerwca 1306 r.8 Krótko mówiąc, dokument 
dla Stefana Aproda nie jest dowodem mogącym pod
ważyć dobrze przez krakowskiego historyka umotywo
waną tezę co do pochodzenia Marii, gdyż dyplom ten 
określa wyłącznie miejsce zetknięcia się małżonków. 
Uważamy więc, że S. Sroka przedstawiając przyto
czone przykłady niepotrzebnie tylko zaciemniał wy
niki swych dotychczasowych ustaleń. Sprawę filiacji

1 Rocznik Świętokrzyski, wyd. A. R u t k o w s k a - P ł a c h c i ń s k a .  Monumenta Poloniae Historica, nova series, 
t. XII, Kraków 1996. s. 70-71. zap. 117; Joannis Dlugossii, Annales seucronicae incliti Regni Poloniae, liber X, ed. 
cosilium. Varsaviae 1985.
2 Odpowiednie odniesienia bibliograficzne znajdują się w recenzowanej pracy na s. 21-28.
3 Zob. np. zestawioną przez Pala E n g e l a  tablicę genealogiczną Anjouk 2 oraz biogram Karola Roberta tegoż 
autora umieszczone w Korai magyar törteneti lexikon (9.-14. szazad), pod red. G. Kr is tó .  Budapest 1994. s. 49. 
331.
4 K. J a s i ń s k i  [Rec.:] Stanisław Sroka. Z  dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu. 
Szkice, Kraków 1995. ss. 193. „Studia Żródłoznawcze”. t. XXXVII, 2000, s. 196.
5 S. Sroka. Piastówna śląska Maria, królową Węgier, [w:] idem, Z  dziejów stosunków, s. 36.
6 Z tego właśnie dnia pochodzi dokument, w którym pojawia się informacja o noszącej imię Maria żonie Karola
Roberta.
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pierwszej żony Karola Roberta — co mocno ten ba
dacz podkreślał zarówno w pracach wcześniejszych, 
jak i w obecnie recenzowanej — w sposób jednoznacz
ny wyjaśniają bowiem zapisy kronik węgierskich i Ja
na Długosza, zgodnie stwierdzających, iż księżniczka 
bytomska Maria to prima consors zajmującego naszą 
uwagę władcy Węgier. Inne argumenty, łącznie z — 
trzeba to przyznać — niepokojącym przekazem Anony
mi descriptio Europae Orientalis7, mają znaczenie dru
gorzędne.

W tym miejscu należy jeszcze przedstawić drobne 
uzupełnienie do bazy źródłowej wykorzystanej przez 
Autora. Dysponujemy mianowicie jeszcze jednym prze
kazem wyraźnie określającym liczbę i iiliację małżo
nek pierwszego Andegawena zasiadającego na tronie 
węgierskim — czternastowieczną kronikę Jana z Vik- 
tring. Karyncki dziejopis, podający szereg wiarygod
nych informacji genealogicznych, w sprawie stosun
ków rodzinnych Karola Roberta stwierdził co nastę
puje: Accepta [Karol] prima uxore filia ducis Polonie, 
secunda filia imperatoris Heinrici, sorore Johannis re
gis Bohemie, tercia filia Lotionis regis Krakovie, ex qua 
heredes genuit8. Przedstawiona wzmianka w pełni po
twierdza ustalenia S. Sroki. Tutaj wypada jeszcze do
dać, że zaprezentowane przez tego badacza wniosko
wanie co do pochodzenia pierwszej żony Karola Rober
ta ma istotne znaczenie dla określenia filiacji Heleny, 
żony księcia bytomskiego Kazimierza II. Jak stwierdził 
Kazimierz Jasiński, zamienia w pewnik jego przypusz
czenie, że Helena była córką Lwa Daniłowicza halic
kiego9. Zgadzamy się całkowicie z opinią niedawno

zmarłego wybitnego znawcy genealogii Piastów i uwa
żamy. że swym dowodem Stanisław Sroka wniósł ory
ginalny i cenny wkład do badań nie tylko nad rodowo
dem Andegawenów węgierskich, lecz również Piastów 
i Romanowiczów halicko-wołyńskich.

Trzeba również wskazać, że zarówno w opisie, jak 
i w tablicy genealogicznej zabrakło pierwszej córki Lud
wika Węgierskiego — zmarłej jeszcze w niemowlęctwie 
Marii (1365-1366)10. Nieścisłość wkradła się także do 
daty śmierci Elżbiety Stefanówny. Autor podał w sto
sownym biogramie i w tablicy genealogicznej, że zmar
ła po r. 1380, gdyż w testamencie królowej Elżbiety 
Łokietkównej (6 kwietnia 1380) wspomniana została 
jako jeszcze żyjąca11 12. Tymczasem odnośny dokument 
mówi o przeznaczeniu pewnej sumy pieniędzy na po
grzeb „niegdyś sławnej Elżbiety dawnej cesarzowej 
Konstantynopola”, co sugeruje właściwy terminus ante■ ■ 1 9quem jej zgonu .

Podsumowując, otrzymaliśmy wartościowe i bar
dzo przydatne kompendium wiedzy na temat genealo
gii węgierskiej gałęzi Andegawenów. Charakter pracy, 
najbardziej odpowiednim byłoby tu określenie popu
larnonaukowy, oraz pewne niedociągnięcia o których 
wspomniano wyżej, nie pomniejszają jej znaczenia. 
Mamy nadzieję, że kolejnym krokiem będzie opraco
wanie w pełni naukowe.

D ariusz D ąbrow ski 
(Bydgoszcz) 

D ariusz K arczew ski 
(Bydgoszcz)

Petr Vore i ,  Pani z Pernstęjna. Vzestup a päd rodu 
zubri hlavy v dejindch Cech a Moravy, Praha 1999, 
ss. 318, fl.

Ród Pernśtejnów zajmuje w dziejach Czech i Moraw 
ważne miejsce. Książka Petra V or e la  to pierwsza 
publikacja, która przedstawia ten jeden z najprzed
niejszych domów Czech i Moraw. Autor ukazuje jego 
dzieje w ciągu czterech stuleci — od początku XIII "wie
ku do wymarcia rodu w czasach wojny 30-letniej.

Autor rozpoczął pracę od przybliżenia czytelnikowi 
legendy herbowej i najstarszych dziejów rodu.

Najefektowmiejsze przedstawienie herbu rodu pa
nów z Pernśtejna można zobaczyć na marmurowym

reliefie umieszczonym na wieży zamku w Pernśtejnie, 
datowane na czas między początkiem XIV а II połową 
XV "wieku. Inne znane rzeźby przedstawiające legendę 
herbową zostały wykonane z polecenia jednego z naj
możniejszych przedstawicieli rodu — Vilema z Pernśtej - 
nu. Najwcześniejsza z nich pochodzi z 1480 r., jest to 
rzeźba nad bramą gtówmą zamku Helfstejn. Wiele wi
zerunków herbu zachowało się w Pardubicach: relief 
datowany na 1511 r. nad główną bramą zamku, rzeź
ba nad portalem północnym kościoła św. Bartłomieja

7 Informacja tego źródła mówiąca, jakoby Karol Robert ożenić się miał z córką potężnego księcia ruskiego Lwa nie 
budzi zaufania. Co prawda jest ona prawdopodobnie współczesna omawianemu układowi matrymonialnemu, 
jednak wyraźnie widać, że autor interesującej nas kompilacji geograficznej nie dysponował zbyt dokładnymi 
wiadomościami na temat Rusi. Łatwo — otrzymując przypuszczalnie informację z drugiej ręki — mógł pomylić 
imię ruskiego księcia, a przede wszystkim stosunek pokrewieństwa jaki łączył go z żoną Karola Roberta. Zajmująca 
nas wzmianka wydawała się podejrzana już wydawcy źródła, Olgierdowi Górce.  Dokonał on emendacji odpowied
niego fragmentu Anonymi descriptio. W zdaniu dotyczącym małżeństwa króla Węgier, zamiast słowa filiam wstawił 
neptem, co w efekcie dało kwestię w postaci: neptem huius Leonis duxit [nunc] in uxorem rex Ungarie Karulus. Takie 
właśnie rozwiązanie przyjął S. Sroka.
8 Johannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum ed. F. Schne ide r ,  t. I, Hannoverae et Lipsiae 1909. 
s. 367.
9 K. Jas iń sk i ,  op. cit., s. 196.
10 W. D w or zac ze k ,  Genealogia, Warszawa 1959, tablica 85.
11 Po 6 kwietnia 1380 roku, awięć ściślej niż S. Sroka, określa jej zgonW. D w o r z a c z e k  (op. cit., tabl. 85).
12 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ас civilis, t. IX. cz. 5, ed. G. Fejer,  Budae 1832; S. Sroka, 
Testament królowej, [w:] idem, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 2000. s. 73, 76.
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i na narożniku domu na rynku (1511 r.). Inne przed
stawienia legendy herbowej, pochodzące mniej więcej 
z tego samego czasu, znajdują się nad bramą wjazdo
wą zamku Kuneticka hora i na domu w Litomyślu.

Przodkiem rodu był Waniek pochodzący z osady 
Ujcov na Morawach, leżącej niedaleko późniejszego 
zamku Pernśtejn. Miał tam przebywać już w 564 r. Jak 
dalej głosi legenda herbowa, władcą tej ziemi miał być 
margrabia morawski Jost Wilibald Brandenburg, sie
dzący na zamku Zubśtejn. W tamtejszej okolicy graso
wał dziki żubr, który atakował i zabijał ludzi. Margra
bia ogłosił, że obdarzy bogactwem tego, kto uwolni jego 
ziemię od groźnego zwierza. Waniek napotkawszy żu
bra w lesie, ukrył się przed nim w swoim leśnym 
schronieniu. Kiedy żubr go zaatakował, Waniek na
dział na patyk kawał chleba i podał zwierzęciu; zrobił 
tak kilkakrotnie aż zwierz się uspokoił. Waniek także 
i później karmił zwierzę, tak, że żubr przyzwyczaił się 
do niego. Wtedy bohater przewlekł zwierzęciu przez 
nozdrze kolec i żywe zaprowadził na dwór margrabie
go. Ten zgodnie z obietnicą obdarzył śmiałka bogac
twem, ziemią i zamkami. Otrzymał tyle ziemi ile mógł 
objechać w jeden dzień od wschodu do zachodu słoń
ca. Na jednym wzgórzu ok. 574 r. zaczął budować za
mek zwany Pernśtejn. Dla upamiętnienia swego czynu 
jako herbu Waniek mógł używać żubrzej głowy z kol
cem w nozdrzach. Symbolizowało to przewagę chytro- 
ści i rozwagi Wańka nad siłą, którą symbolizował żubr.

Według tego bajecznego przekazu autor rozszyfro
wał osobę margrabiego Josta Wilibalda jako Josta 
Luksemburczyka, margrabiego morawskiego i bran
denburskiego, a zamek Zubśtejn to zamek we wsi Ko
bylnice, który był faktycznym lennem margrabiego, 
lennem, o które Pernśtejnowie w latach trzydziestych 
XV wieku wiedli spory. Autor odniósł się także w tym 
miejscu do legendy herbowej polskiego herbu Wienia
wa przedstawionej w herbarzu Bartosza Paprockiego.

Najstarszym źródłem pisanym dotyczącym intere
sującego nas rodu jest list biskupa ołomunieckiego 
Roberta z 1208 r., w którym czytamy, że biskup zamie
nił ze Stefanem synem Go tarda (czyli Bohunka, bo taki 
jest czeski synonim tego imienia) wieś Doubravnik, 
Drahomin i zagony w Drevnovicach za wsie Turany 
i Petrovice.

Pierwszym znanym ze źródeł pisanych przedstawi
cielem rodu Pernśtejnów był Stefan — urzędnik, który 
na początku lat dwudziestych XIII wieku był burgrabią 
zamku Devrcky na południowych Morawach. Pisał się 
wtedy jako Stefan z Medlova, zmarł przed 1235 r. Prze
łom XII i XIII wieku to czas, gdy w Czechach i na 
Morawach formowała się rodowa szlachta wywodzą
ca się z urzędników dynastii Przemyślidów i zarząd
ców zamkowych; również z tej grupy wywodzili się 
Pernśtejnowie.

Za krewnego Stefana z Medlova uważa autor Jim- 
rama syna Atlusuv (Etlejuv), występującego w I ćwier
ci XIII stulecia jako kasztelan w Znójmie. Wedługjego 
rekonstrukcji genealogicznej, Jimram był stryjem Ste
fana, ewentualnie mogli być oni dla siebie braćmi 
stryjecznymi. Jest pewne jednak, że obaj pochodzili 
z rodu Pernśtejnów, bo zachowała się pieczęć Jimrama 
z 1220 r., będąca jednocześnie najstarszym znanym 
przypadkiem użycia herbu z żubrzą głową. Tak, jak 
było to udziałem polskich rodów, także i czeskie rody 
posiadały stały zasób imion rodowych. U Pernśtejnów

były to imiona Stefan, Bohunek, Atlus, Jimram; tra
dycja ich używania była żywa jeszcze w XV stuleciu.

Z biegiem czasu ród rozrastał się i zyskiwał na zna
czeniu. Pernśtejnowie używali predykatu „z Medlova", 
jednak na przełomie XIII i XIV wieku pojawiają się 
kolejne predykaty, biorące początek od nazwy zamku, 
w którym siedziała dana rodzina — z Perśtejnu, By- 
strica, Otasavic, Auerśperka, Kamenca, Zubśtejna, Ja
kubowa. Pozwala to ocenić jak wielkie dobra posiadał 
w swych rękach ród. Od końca XIII wieku to właśnie 
zamek w Pernśtejnie stał się siedzibą rodową, a jego 
dziedzice stali się jedyną gałęzią rodu, która przeżyła 
do czasów nowożytnych.

Interesująco przedstawia się etymologia nazwy 
Pernśtejn — pochodzi ona od niemieckiego „Bären
stein”, co znaczy „niedźwiedzi kamień”, a to z kolei 
oznacza jantar. Jest to przykład jednej z licznych mu
tacji niemieckich nazw w czeskich nazwach siedzib 
pańskich.

Stefan z Medlova doczekał się trzech synów: Jimra
ma, Wojciecha i Stefana. To od tego ostatniego ród był 
kontynuowany w linii męskiej. W XIII-XIV wieku był 
on dość mocno rozrodzony.

W końcu XIV wieku ród z Pernśtejnu przeżywał 
stagnację — zwłaszcza majątkową. Liczne potomstwo 
powodowało, że majątek był dzielony, zaś poszczegól
ne rodziny pauperyzowały się. Rzecz zaczęła się zmie
niać na przełomie XIV i XV wieku, gdy dochodziło do 
sporów między królem czeskim Wacławem, jego bra
tem — królem węgierskim Zygmuntem a margrabią 
morawskim Jostem. W tych rozgrywkach politycznych 
waleczny i sprytny rycerz mógł zdobyć majątek i po
zycję. Taką osobą okazał się Vilem z Pernśtejnu. Karie
rę budował przy osobie margrabiego Moraw Josta 
Luksemburskiego, który mianował go burgrabią na 
Znojmie. Vilem zdobył zaufanie i przychylność mar
grabiego, który mianował go morawskim wojewodą; 
urzędnik ten zastępował margrabiego podczas jego 
nieobecności. Był to najwyższy urząd. Vilem był dyplo
matą w służbie Josta, uczestniczył też w latach 1406- 
1407 w rokowaniach pokojowych z austriackim księ
ciem Leopoldem. Jost w zamian za wierność miano
wał Vilema najwyższym komornikiem sądu ziemskie
go w Brnie, którą to funkcję pełnił w latach 1408- 
-1409. Od 1417 r. do 1420 r. był komornikiem sądu 
ziemskiego w Ołomuńcu, potem po raz drugi został 
morawskim wojewodą. Drogę ojca kontynuował jego 
syn Jan z Pernśtejnu. Był on przykładem przedstawi
ciela wojskowej arystokracji husyckiej w dobie Jerze
go z Podiebradu. Jan był uznawany za najlepszego 
znawcę morawskiego prawa ziemskiego, był także dłu
goletnim komornikiem sądu ziemskiego w Brnie.

Możnowładcze tradycje w rodzinie podtrzymywał syn 
Jana — Vilem z Pernśtejnu. Był on jedną z najważniej
szych osobowości czeskich doby jagiellońskiej. Był 
znakomitym rycerzem, wybitnym politykiem i ekono
mistą. Około 1480 r. ród Pernśtejnów był bliski wy
marcia — żyło dwóch męskich przedstawicieli rodu: 
wspomniany Vilem i jego młodszy brat Vratislav. Mał
żeństwo Vilema było wtedy jeszcze bezdzietne. Autor 
monografii sporo miejsca poświęcił właśnie Vilemowi. 
Uzyskał on od króla dożywotni urząd najwyższego 
ochmistrza Królestwa Czeskiego, stając się iym sa
mym jednym z najprzedniejszych panów Królestwa. 
W swym długim życiu Vilem był i katolikiem i utrakwi
stą, a na koniec należał do wspólnoty braci czeskich.
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Vilem, doczekawszy się pozycji i bogactwa, postanowił 
wybudować nową siedzibę rodu, na którą przeznaczył 
zakupione w 1491 r. Pardubice. Autor poświęcił też 
sporo uwagi działalności fundacyjnej, gospodarczej 
i artystycznej prowadzonej przez Vilema.

Synowie Vilema — Jan i Wojciech — odziedziczyli 
po ojcu znaczny majątek i pozycję, którą sami utrwa
lali, osiągając wysokie godności na królewskim dwo
rze. W pierwszej połowie XVI wieku Pernśtejnowie byli 
bez wątpienia najbogatszą i o największym znaczeniu 
politycznym czeską rodziną. Jednak w latach czter
dziestych XVI w. i Pernśtejnów nie ominęły kłopoty 
finansowe. Miały im zaradzić małżeństwa z bogatymi 
węgierskimi dziedziczkami z rodu Thurzo. A  Vratislav 
z Pernśtejnu przywiózł z zagranicznych wojaży żonę aż 
z Hiszpanii — Marię de Lorca. Natomiast kobiety z ro
du Pernśtejnów były wydawane za mąż za morawskich 
lub czeskich możnych, lecz w XVI wieku widzimy spo
ro małżeństw z książętami śląskimi.

U schyłku XVI stulecia Pernśtejnowie popadli 
w kłopoty finansowe, zaczęli sprzedawać swe dobra 
rodowe. W końcu tego wieku zaczęli też wymierać 
mężczyźni z tego rodu. Pozostało jednak wiele kobiet: 
żona i córki Vratislava z Pernśtejnu oraz jego owdowia
ła synowa. Panie prowadziły tzw. „pernśtejnski salon",

w którym spotykała się katolicka, o prohiszpańskiej 
orientacji, szlachta i dworzanie. I właśnie kobietom 
z tego rodu autor poświęcił ostatni rozdział swej książ
ki. Ród Pernśtejnów wygasł w 1646 r., kiedy zmarta 
jego ostatnia przedstawicielka — Frebonia z Pernśtej
nu.

Autor na końcu swej książki przedstawił stan ba
dań nad rodem Pernśtejnów. P. Vorei korzystał głównie 
z publikowanych źródeł, wśród których trzeba wymie
nić kodeksy dyplomatyczne Czech. Moraw, dyploma- 
tariusz Vilema z Pernśtejnu i liczne listy przedstawi
cieli rodu. Praca jest zaopatrzona w tablice genealo
giczne i dobrze dobrany materiał ikonograficzny. Jest 
napisana inaczej niż polski czytelnik jest do tego przy
zwyczajony, różny jest choćby schemat pracy. Jest to 
książka w pełni naukowa, ale napisana żywym, inte
resującym językiem, co wyczuwa nawet obcy czytel
nik. Swobodnie więc może się z nią zapoznać zarówno 
laik jak i historyk zawodowo zajmujący się badaniem 
dziejów.

Joann a  K arczew ska
(Zielona Góra)

Dariusz P i w o w a r c z y k ,  Obyczaj rycerski w Polsce 
późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Wydawnictwo 
DIG, Warszawa 1998, ss. 275.

Rycerstwo jest jednym z tych elementów cywilizacji 
średniowiecznej, które u schyłku XX wieku budzą naj
żywsze zainteresowanie. W wielu krajach ukazują się 
prace poświęcone zarówno historii społecznej stanu 
rycerskiego, jak i jego ideologii oraz etosowi.

Polska literatura mediewisiyczna wzbogaciła się 
ostatnio o książkę poświęconą kulturze rycerskie] w na
szym kraju w późnym średniowieczu.

We wstępie Autor określa przedmiot i ramy chrono
logiczne oraz społeczne pracy. Definiuje „obyczaj” jako 
„umowny lub sformalizowany sposób życia i postę
powania w określonych okolicznościach, zbiór norm 
i zachowań członków danej grupy, charakterystyczny 
dla niej i różniący się od zachowań typowych dla re
prezentantów innych stanów”.

Zakres chronologiczny pracy obejmuje, w zasadzie 
wieki XIV i XV. chociaż w poszukiwaniu najwcześniej
szych śladów obyczaju rycerskiego na ziemiach pol
skich Autor cofa aż do wieku XI, a ślady jego od
działywania odnajduje również w czasach nam współ
czesnych.

Średniowieczne rycerstwo polskie powstało na bazie 
organizacji rodowej oraz wczesnopiastowskiej drużyny 
książęcej, której członkowie byli stopniowo osadzani 
na ziemi, na prawie zbliżonym do późniejszego ius 
militare. We wstępie Autor podkreśla zróżnicowanie 
polskiego stanu rycerskiego, w skład którego wchodzi
li przedstawiciele możnowładztwa, szeregowe rycer
stwo o różnym stopniu zamożności oraz stanowiący 
grupę przej ściową włodycy.

Autor przedstawia upowszechnienie się obyczaju 
rycerskiego w Polsce Piastów, następujące równoleg

le z procesem kształtowania się społeczeństwa sta
nowego. oraz znaczenie i zasięg obyczajowości rycer
skiej w monarchii Jagiellonów. Utrzymuje przy tym, 
że u schyłku średniowiecza kultura rycerska na na
szych ziemiach nie była wyłącznie krótką i przemijają
cą modą. której społeczny zasięg ograniczał się do 
możnowładztwa. Nadawanie synom rycerskim imion 
wywodzących się z literatury rycerskiej świadczyć mo
że o tym, że znajdowała ona oddźwięk w szerszych 
masach szlacheckich.

Trzon książki stanowią rozdziały zawierające opis 
poszczególnych elementów obyczaju rycerskiego w Pol
sce w późnym średniowieczu, ukazany na tle porów
nawczym Europy zachodniej i środkowej.

Ogólna metoda przyjęta w pracy polega tym, że 
Autor przedstawia najpierw dany dział obyczajowości 
rycerskiej w tej postaci, w jakiej występował on w Eu
ropie zachodniej (lub w sąsiednich monarchiach — 
czeskiej i węgierskiej), następnie zaś przytacza przy
kłady z obszaru polskiego mające potwierdzić znajo
mość danych praktyk także i u nas. Wobec względnie 
skromnego zasobu źródeł z naszego obszaru odnoszą
cych się do kultury rycerskiej, ta metoda prezentacji 
materiału wydaje się najlepsza z możliwych. Wiąże się 
z nią jednak ryzyko zbyt pochopnych generalizacji, 
przed którym Autor nie zawsze zdołał się ustrzec. 
Skrupulatnie odnajdując śladowe nawet podobień
stwa. nie docenia chyba istotnych różnic odnoszących 
się zarówno do charakteru jak i społecznego zasięgu 
kultury rycerskiej. Na usprawiedliwienie Autora dodać 
należy, że zwykle opatruje swoje uogólnienia licznymi 
zastrzeżeniami.
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Autor prześledzi! najpierw drogę życiową przed
stawiciela rycerstwa. W wychowaniu młodzieży z tego 
stanu dominowało praktyczne wykształcenie wojsko
we, zgodne z zasadniczym powołaniem życiowym wo
jowników. Ceremonia pasowania była zwieńczeniem 
procesu stawania się rycerzem. W Polsce poświadczo
na jest dosyć wcześnie (opisane przez Galla pasowanie 
Bolesława Krzywoustego). Pod koniec średniowiecza 
pasowanie stało się wyróżnikiem elity stanu szlachec
kiego (strenui lub cincti zajmują na listach świadków 
czołowe miejsca przed innymi milites). Autor przyjmu
je (zgodnie z poglądem Ambrożego Boguck iego ) ,  że 
predykat strenuus występujący w polskich źródłach 
dokumentowych wskazuje na rycerza pasowanego. 
Trzeba zaznaczyć, że opinia ta spotkała się z krytyką 
ze strony Henryka S a m s o n o w i c z a 1. Niezwykle in
teresująca z punktu widzenia omawianej problematy
ki polemika dotycząca istnienia w monarchii jagielloń
skiej tzw. „hierarchii pasa rycerskiego” miała miejsce 
już po napisaniu omawianej pracy2.

Autor zwraca uwagę na to, że w źródłach polskich 
brak wzmianek o geście colee. Być może tłumaczyć to 
należy faktem, że obyczaj pasowania dodarł na nasze 
ziemie z Niemiec, a tam obyczaj ceremonialnego ude
rzenia upowszechnił się dopiero w drugiej połowie XIV 
wieku.

Trafnie podkreślone zostały analogie między aktem 
pasowania i koronacji królewskiej, a także rosnącą 
rolą elementów religijnych tej ceremonii. Wątpliwości 
budzi natomiast twierdzenie, że „W XII-wiecznej Fran
cji prawo do nadawania godności rycerskiej przysługi
wało wszystkim seniorom w stosunku do swoich wa
sali” (s. 64). Z literatury rycerskiej będącej ważnym 
źródłem informacji o wczesnych pasowaniach, można 
—jak sądzę — wysnuć wniosek, że pierwotnie wszyst
kim rycerzom przysługiwała prerogatywa przyjmowa
nia nowych członków ordern3. Rzeczywistość zaś by
wała bardziej złożona, o czym świadczy znany przy
kład Wilhelma Marszałka, który pasował na ryce
rza Henryka Młodego, syna Henryka II Plantageneta4. 
W istocie jednak, w późniejszym średniowieczu, mo
narchowie usiłowali zastrzec dla siebie prawo do pa
sowania, zwłaszcza plebejuszy, równoznaczne już wów
czas z nobilitacją5.

Rycerstwo to przede wszystkim grupa konnych cięż
kozbrojnych wojowników toteż Autor sporo miejsca 
poświęcił militarnemu znaczeniu tego stanu i roli jaką 
w życiu rycerzy odgrywała wojna. Dosyć obszernie 
omawia organizację wojska i taktykę wojenną, znacze
nie łupów i obyczaj wojenny. Zwraca uwagę na późno
średniowieczne zjawisko przenikania zwyczajów tur
niejowych na pola bitewne. Chyba jednak pewną nie
ścisłością jest przypisywanie turniejowej genezy szy
kowi „w płot”, stosowanemu m.in. w bitwie pod Koro- 
nowem (s. 84). Interesująca jest analiza analogii mię

dzy uszykowaniem wojsk polskich i krzyżackich na 
polach Grunwaldu (s. 81-83). Jednak Autor nie doce
nia chyba istotnych różnic między sposobem prowa
dzenia kampanii przez armie Jagiellonów i wojska za
chodnioeuropejskie, istotnych już w XV w, a zwła
szcza zapożyczeń ze sztuki wojennej wschodu.

Osobno potraktowane zostały ubiór i uzbrojenie ry
cerskie. Autor podkreśla fakt, że broń i strój rycerstwa 
polskiego nie odbiegały od zachodnioeuropejskich stan
dardów, a wszelkie nowinki z tej dziedziny przenikały 
do nas bardzo szybko.

Wędrówki „w poszukiwaniu sławy i zbawienia” sta
nowiły nieodłączny składnik rycerskiej obyczajowości. 
W pracy skrupulatnie zebrane zostały liczne informac
je o peregrynacjach rycerzy polskich. Zwłaszcza 
w późniejszym średniowieczu wielu naszych rodaków 
docierało na dwory zachodniej Europy, a nawet do 
egzotycznego Maroka, gdzie podczas oblężenia Ceu- 
ty (w 1436 r.) poległ polski rycerz Mateusz walczący 
przeciw Maurom w służbie portugalskiej.

Udział Polaków w krucjatach do Ziemi Świętej był 
raczej skromny, jednak Autorowi udało się zebrać 
liczne przykłady rycerzy polskich walczących w rej- 
zach krzyżackich nad Bałtykiem lub przeciw Turkom 
na Węgrzech. Istotną rolę w upowszechnianiu obycza
ju rycerskiego odgrywały także pielgrzymki, np. do 
św. Jakuba, do Composteli. Uczestnictwo rycerzy pol
skich w tych peregrynacjach znalazło potwierdzenie 
m.in. w częstym nadawaniu szlacheckim synom imie
nia Jakub.

Rycerskie rozrywki stanowiły istotny element kul
tury średniowiecza. Zwłaszcza turnieje sprzyjały roz
wojowi specyficznych form kurtuazji, kształtowaniu 
się heraldyki i etosu walki. Autor omawia zarówno 
turnieje urządzane na ziemiach polskich (pierwszy 
z nich zorganizował Bolesław Rogatka w 1243 r. we 
Lwówku Śląskim), jak i sportowe wyczyny naszych ro
daków na obcych dworach. Warto zwrócić uwagę, że 
w Polsce (podobnie jak w Europie zachodniej) turnie
jami interesowała się nie tylko szlachta, ale również 
patrycjat miejski (np. Gdańska). Autor podejmuje in
teresującą próbę klasyfikacji organizowanych u nas 
turniejów na podstawie terminologii z dzieła Długo
sza. Poważne wątpliwości budzi natomiast twierdze
nie, ż e ... na turniejach zarobić mogli wszyscy oprócz
... rycerzy.” (s. 144). Tak być może było wpóźniejszym 
średniowieczu, kiedy zmagania miały charakter czysto 
ludyczny, reprezentacyjny i prestiżowy, jednak wcze
śniejszy okres dostarcza przykładów fortun zdobytych 
dzięki męstwu okazanemu na polu turniejowym6.

Polowania odgrywały niebłahą rolę w średniowiecz
nej gospodarce, ale były także — zwłaszcza w swej 
najszlachetniejszej formie łowów z ptakami drapieżny
mi — istotnym składnikiem obyczajowości rycer
skiej. Źródła dostarczają wielu przykładów znajomości

1 H. Sam sonow ic z ,  O rycerzach, giermkach i gościach, „Roczniki Historyczne”, 63, 1997, s. 131-138.
2 Zob. A. Boguck i ,  O pasowaniu na rycerza i grupach prawnych, „Roczniki Historyczne”, 65, 1999, s. 195-210; 
H. Sam sonow ic z ,  Jeszcze o pasie rycerskim, giermkach i klientach, ibidem, s. 211-214.
3 Zob. J. Flori ,  Pour une histoire de la chevalerie. L ’adoubemant dans les romans de Chretien de Troyes, 
„Romania", 100, 1979, s. 21-53.
4 Zob. M. P as toureau ,  Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek), 
wyd. poi. Warszawa 1979, s. 34.
5 Zob. M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, wyd. poi. Warszawa 1981, s. 482-489.
6 Zob. M. P as toureau ,  op. cit.; G. Duby, Bitwa pod Bouvines, wyd. poi. Warszawa 1983.
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tej rozrywki na ziemiach polskich. Władcy nasi często 
ofiarowywali Innym monarchom 1 przyjmowali od nich 
w darze ptaki przeznaczone do polowań.

Z rycerską obyczajowością wiążą się także pojedyn
ki. które w średniowieczu bywały prawnym środkiem 
rozstrzygania sporów (nie tylko między rycerzami). 
Miały one charakter publiczny, dostarczały obserwa
torom rozrywki podobnej jak turnieje. Wiadomo, że 
młoda królowa Jadwiga chętnie przyglądała się poje
dynkom. Autor wyraża przypuszczenie, że stanowiły 
one dla niej pewną namiastkę gonitw rycerskich nie 
organizowanych u nas zbyt często.

Późnośredniowieczne zakony rycerskie, będące ra
czej elitarnymi klubami towarzyskimi 1 politycznymi, 
nie cieszyły się uznaniem Polaków. Zadecydowały o tym 
zapewne egalitarne tendencje wśród szlachty, niechęć 
do Krzyżaków, a także rozpowszechnienie Innych form 
politycznej organizacji rycerstwa. Także monarchowie 
polskiego średniowiecza zachowali dystans w stosun
ku do tych stowarzyszeń. Kazimierz Jagiellończyk zo
stał wybrany do grona członków Orderu Podwiązki, 
jednak nie przyjął tej godności.

Jednym z ważnych elementów obyczajowości rycer
skiej była „dworna miłość”, pojmowana jako służba 
wybranej damie serca, będąca środkiem moralnego 
doskonalenia kochanka. Należy wątpić czy miała ona 
wiele wspólnego z rzeczywistymi uczuciami, była ra
czej rodzajem gry towarzyskiej. Słusznie podkreślając 
ludyczny charakter „miłości dwornej” Autor posługuje 
się jednak niezbyt szczęśliwym rozróżnieniem między 
„miłością pozamałżeńską" i „nie-małżeńską”. Faktem 
jest. że miłość dworna w swej najbardziej typowej 
postaci zakładała (rzeczywiste lub fikcyjne) cudzołó
stwo. lub przynajmniej dążenie do niego. Autor przy
tacza szereg przykładów znajomości tej konwencji 
wśród elit późnośredniowiecznej Polski. Jednak jego 
zdaniem, dworna miłość nie przyjęła się w naszym 
kraju powszechnie, w dużej mierze na skutek braku 
rozwiniętego systemu lennego. Należy bowiem pamię
tać. że stosunki między damą a rycerzem modelowane 
były niejako na podobieństwo relacji między seniorem 
1 wasalem.

Autor nakreślił w swej pracy także akceptowany 
w średniowieczu portret Idealnego rycerza. Zilustro
wał go przykładami z literatury, z dziejów rycerstwa 
zachodnioeuropejskiego oraz umiejętnie dobranymi 
analogiami z ziem Polski. Wykazał, że 1 u nas rozpo
wszechniony był podobny do zachodniego wzorzec 
osobowy rycerza odznaczającego się fizyczną sprawno
ścią, męstwem 1 umiłowaniem honoru. Zwrócił jednak 
uwagę na to, że — w porównaniu z Europą Zachodnią 
— w etosie rycerstwa polskiego mniejszą rolę odgry
wała dworność. Poważne wątpliwości budzi twierdze
nie Autora, że „niedoścignionym wzorcem rycerza do
skonałego był oczywiście władca” (s. 206). Średniowie
cze znało przecież także wzorzec władcy usposobione
go pokojowo (rex iustus et pacificus), a nawet bezrad
nego. Licznych przykładów dostarcza tu, tak Istot
na dla formowania się ideologii rycerskiej, literatura 
arturlańska. Śladów znajomości tej konwencji doszu
kać się w można w dziele Długosza, zwłaszcza wśród 
drobnych złośliwości, jakich nie szczędzi kronikarz 
Jagielle.

Postać Zawiszy Czarnego z Garbowa zapisała się na 
trwałe w świadomości historycznej Polaków i jest dla 
większości z nich synonimem doskonałego rycerza. 
W jednym z najbardziej Interesujących rozdziałów 
książki Autor zadaje pytanie: dlaczego Zawisza? Ana
lizuje pokrótce drogę życiową Sulimczyka i dochodzi 
do wniosku, że był on w swej epoce jednym z nielicz
nych, którzy majątek, sławę i wpływy zawdzięczali wy
łącznie wcielaniu w czyn rycerskich ideałów. Popular
ność wśród współczesnych Zawisza zdobył dzięki zale
tom osobistym i odniesionym sukcesom. Sławę wśród 
potomnych zapewniła mu heroiczna śmierć oraz to, że 
przez całe życie pozostał wierny rycerskim wzorcom 
postępowania.

Pod koniec średniowiecza nastąpił zmierzch zna
czenia rycerstwa, w Polsce, podobnie jak na zacho
dzie, zmalała jego rola militarna. Równolegle rodziły 
się nowe wzorce osobowe: dworzanina 1 szlachcica po- 
sesjonata. Autor śledzi przebieg tego procesu, stwier
dza zanik poszczególnych przejawów średniowiecznej 
kultury. Podkreśla jednocześnie, że nowożytna szlach
ta polska przejęła szereg elementów ideologii rycer
skiej . Podziela też, jak się zdaje, pogląd Marii O ssow -  
ske j  o trwaniu, a nawet pewnej popularyzacji tego 
etosu w epoce późniejszej.

Autor obficie wykorzystuje źródła relacyjne i publi
kowane dokumenty. Korzysta także z literatury przed
miotu zarówno krajowej, jak i zagranicznej, choć może 
w niedostatecznym stopniu czyni użytek z wyników 
badań prozopograficznych i genealogicznych. Zwraca
ją uwagę odniesienia do klasyków historii kultury, 
takich jak Johan H u i z i n g a i  Norbert El ias.  Praca 
ma charakter popularyzatorski, napisana jest lekkim 
piórem. Żywy styl czyni ją przystępną i atrakcyjną dla 
szerokiego kręgu czytelników.

Badacz kultury rycerskiej polskiego średniowiecza 
nie dysponuje nadmiarem źródeł. Stąd często zmuszo
ny jest wysnuwać dość ogólne wnioski na podstawie 
skąpych świadectw. Znaczną pomoc stanowi dla niego 
metoda porównawcza, pozwala ona bowiem rekon
struować obraz zjawisk oświetlonych znacznie lepiej 
zachodnioeuropejskim lub np. czeskim materiałem 
źródłowym. Należy jednak zaznaczyć, że Autor oma
wianej pracy nie uchybia w śmiałych generalizacjach 
regułom metodologicznej poprawności.

Książka została starannie wydana, szkoda jednak, 
że zabrakło w niej ilustracji. Na obu okładkach repro
dukowane są w kolorach znane miniatury z rękopisu 
heidelberskiego kodeksu Manesse. Wątpliwej wartości 
zabiegiem Wydawcy było odwrócenie miniatury przed
stawiającej rycerza Heinricha von Rugge na koniu, 
usunięcie otaczającej go floratury 1 jego godła herbo
wego z tarczy, którą wypełniono polskim Nałęczem (!) 
tyle, że z czarną chustą. Nałęcz wyparł też czerwonego 
orła brandenburskiego na miniaturze odnoszącej się 
do margrabiego Ottona IV na tylnej stronie okład
ki. Wiadomo, że technika komputerowa i skanowa
nie stwarzają nieograniczone możliwości przetwarza
nia ilustracji, ale... est modus in rebus.

W ostatnim czasie odradza się w Polsce zaintereso
wanie dziejami i kulturą rycerstwa. Ukazują się prze
kłady dzieł literatury rycerskiej i prace autorów zagra
nicznych. Książka wychodzi na przeciw tym zaintere
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sowaniom i zapełnia istotną lukę na polskim rynku 
wydawniczym. Pozwala szerokiej publiczności zapo
znać się z mało znanymi faktami, przedstawia barwną 
i sugestywną panoramę obyczaju rycerskiego w Pol
sce u schyłku średniowiecza.

Należy podkreślić, że praca Dariusza Piwowarczyka 
została uhonorowana przyznaną przez Polskie Towa

rzystwo Heraldyczne nagrodą imienia Adama Hey- 
mowskiego za rok 1998.

A da m  R yć  
(W arszaw a)

Sławomir G ó r z y ń s k i ,  Nobilitacje w Galicji w la
tach 1772-1918, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, 
ss. 288, il.

Książka Sławomira Górzyńskiego, jest jedną z nie
licznych prac heraldycznych, jakie ukazały się w osta
tnich latach, wymaga więc poświęcenia jej należytej 
uwagi.

Uważając przytoczoną przez Autora podstawę źród
łową pracy za wystarczającą (opracował w zasadzie 
jednorodne źródło, koncepty nobilitacji znajdujące się 
w Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu) chciał
bym zapytać, jak należy rozumieć słowa otwierają
ce pracę: „Nobilitacje Polaków w monarchii Habsbur
gów”? Polaków, a więc kogo konkretnie należy uważać 
wtedy za Polaka? Według Autora są to: „ci wszyscy, 
których podstawa nobilitacji, bez względu na narodo
wość wiązała się z działalnością w Galicji, bądź pol
skością w monarchii austriackiej”. Jeżeli dobrze rozu
miem, nobilitacje w Galicji to nobilitacje osób miesz
kających na terenie Galicji, bez względu na narodo
wość w chwili otrzymania nobilitacji. Jeżeli nie, to 
jak rozumieć występujące w pracy pojęcie indygenatu 
w Galicji? Pod polskością rozumiem kulturę polską, 
którą mógł przyjąć przedstawiciel każdej narodowości 
monarchii austro-węgierskiej, mieszkający w Galicji. 
A co z przedstawicielami rodzin pochodzących z zabo
rów rosyjskiego i pruskiego, którzy przenieśli się do 
państwa (na ziemie) Habsburgów?

Na s. 9 pracy czytamy: „Należy pamiętać, że nie 
wszyscy nobilitowani określali siebie mianem Pola
ków. Byli to również Niemcy i Czesi, przybyli wraz 
z rozbiorami .... Ukraińcy, Ormianie i Żydzi”. Dalej: 
„Napływ po rozbiorach do Galicji urzędników pocho
dzenia niemieckiego, a także czeskiego, daje się zau
ważyć do końca 1806 r. Wtedy to nobilitowano niemal
że połowę uszlachconych urzędników. Dodając do te
go okres do 1848 r. [któiy według mnie powinien 
stanowić wewnętrzną chronologiczną cezurę pracy, 
ze względu na kształt otrzymywanych herbów — pro
ponowany podział: 1772-1848, 1849-1918 — J. M.) 
... to można stwierdzić, że nobilitowani byli pochodze
nia obcego”. Czy nobilitowani po przybyciu do Galicji 
i w trakcie mieszkania na jej terenie? Dalej na s. 10 
autor pisze: „Ta mozaika narodowościowa typowa dla 
Galicji sprawiła, że ścisłe określenie narodowości by
wało bardzo trudne”. Dalej został przytoczony za Kazi
mierzem Chłędowskim przykład Rozy. który w 1863 r. 
był „najwyborniejszym” Polakiem, później austriackim 
Niemcem, później znowu Polakiem.

Nie rozumiem również zdania (s. 7-8): „W kręgu 
zainteresowań badawczych znalazły się również oso
by. którym szlachectwo zostało nadane przez mo
narchów z dynastii Habsburgów jako władców Galicji

i Lodomerii”. Czyżby chodziło o to, że władca nobili
tuje tylko z tymi tytułami i tylko osoby mieszkające 
w Galicji? Podobnie jak nobilitacje siedmiogrodzkie 
dla Węgrów Stefana Batorego, kiedy był już królem 
Polski, czy nobilitacje szwedzkie członków dynastii 
Wazów jako królów Polski, przede wszystkim Jana 
Kazimierza.

Rozumiem, że nobilitacje galicyjskie, to nobilitacje 
mieszkańców Galicji w chwili otrzymania szlachectwa. 
Na s. 13 Autor pisze bowiem o dobrach tabularnych 
zarezerwowanych patentem z 13 czerwca 1775 r. dla 
szlachty galicyjskiej. Szlachta z innych krajów dzie
dzicznych musiała się starać o indygenat. „Odnosiło 
się to także do osób, które uzyskały nobilitację, a bądź 
pochodziły z Galicji, bądź też chciały tam osiąść. Indy
genat nadawany był przez Sejm Krajowy i zatwierdza
ny przez monarchę”. Należy zwrócić uwagę na zwrot 
„pochodzący z Galicji”, w stosunku do osób, które mu
siały starać się o indygenat. żeby do niej powrócić 
i nabyć dobra ziemskie. W świetle powyższych rozwa
żań należy więc rozumieć nobilitacje galicyjskie ja
ko nobilitacje osób mieszkających w Galicji w chwili 
otrzymania nobilitacji.

Jak z kolei należy rozumieć w omawianym okresie 
szlachectwo osobiste? Czy dotyczyło ono osób nobili
towanych. to znaczy czy były nobilitacje, w których 
podkreślano, że nobilitowany otrzymuje tylko osobiste 
szlachectwo? Co znaczy w kontekście nobilitacji gali
cyjskich zdanie, że „szlachectwo osobiste związane 
było z piastowaniem urzędów duchownych”? (s. 16) 
W szlacheckiej Rzeczypospolitej, na przykład wXVI wie
ku, w nobilitacjach królów polskich podkreślano w przy
wileju, że nobilitowany otrzymuje szlachectwo osobi
ste. które nie może być dziedziczne, to znaczy przecho
dzić na potomstwo. Z tekstu pracy (s. 17) wynika, że 
szlachectwo osobiste uzyskiwało się również po otrzy
maniu Orderu Marii Teresy. Dopiero dyplom barona 
otwierał drogę do uzyskania dziedzicznego szlachec
twa. Należy więc rozumieć, że jeżeli posiadacz Orderu 
Marii Teresy, a w związku z tym osobistego szlachec
twa, nie uzyskał tytułu barona, jego potomstwo traciło 
szlachectwo. A  co w takim wypadku z herbem, skoro 
nie był wystawiony żaden dyplom. Czy nobilitowany 
przez Order Marii Teresy posiadał herb?

Z pracy dowiadujemy się, że to na zainteresowa
nym ciążył obowiązek przedłożenia projektu herbu, 
który miał otrzymać (s. 19). Oceniał go i akceptował 
Wappenzensor (cenzor herbowy). Czy w teczkach spraw 
nobilitacji znajdują się kopie wystawionych przywi
lejów dla nobilitowanych? Czy tylko potwierdzenie
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otrzymania dyplomu i wizerunek herbu? Tylko brak 
kopii dyplomu nobilitacji, w którym znajduje się opis 
herbu, jaki otrzymał nobilitowany, tłumaczy zastoso
wanie w katalogu opisów herbów, w języku blazono- 
wania zaproponowanym przez A. Heymowskiego, bę
dącym próbą nawiązania do opisów herbów w średnio
wieczu. W wystawianych w latach 1772-1918 przywi
lejach nobilitacji, każdy herb był opisany. Wszystkie 
znane mi osobiście przywileje nobilitacji, pochodzące 
z wyżej podanych lat, mają opis herbu w tekście przy
wileju. Sprawa ta jest bardzo ważna, ponieważ w he
raldyce nobilitowanych stosunek opisu herbu do jego 
ikonografii wysuwa się na pierwszy plan. Jest to jedy
ne źródło heraldyczne, gdzie herb i jego opis występują 
razem. Dlatego prezentacja herbów nobilitowanych 
wymaga obok wizerunku herbu, zamieszczenia opisu 
tego herbu w języku źródła, jakim jest oryginał przy
wileju nobilitacji wystawiony przez kancelarię cesar
ską, bądź królewską, gdzie został on również opisany. 
Nie wolno poprawiać źródła i tworzyć nowego, sztucz
nego opisu herbu, skoro powstał on w chwili jego na
dania i odpowiada ówczesnej praktyce kancelaryjnej.

Inną ważną sprawą, która ma odniesienie do opi
sywanych w katalogu herbów, jest sprawa hełmów 
w herbach nobilitowanych w Galicji w latach 1772- 
-1918. Na s. 23 Autor pisze: „Ritter wyróżniali się 
także herbem, nad którym znajdowały się dwa hełmy 
z klejnotami. Był to niekiedy jedyny sposób na stwier
dzenie nadania drugiego stopnia szlachectwa, aczkol
wiek znamy dyplomy z jednym hełmem tak wśród 
ritter, jak i baronów”. Podniesiona została w tym frag
mencie rola hełmów w herbach nobilitowanych. Dla
czego więc zostały one opuszczone w opisie herbów 
w katalogu, podobnie jak koron, a opisane zostały la- 
bry (do czego w takim razie były one przymocowane?). 
Sam Autor na s. 45 pisze: „Klejnot oraz hełm to kolejne 
elementy herbu". Dlaczego więc w opisach herbów nie 
ma hełmu i korony, o której w swoim tekście pisze 
dalej (s. 47): „Herb obok tarczy z godłem i hełmu 
z klejnotem i koroną ozdabiano czasem innymi ele
mentami”.

Zdanie ze s. 26: „Poniższą klasyfikację narzuca
ją same dyplomy nobilitacyjne, w których panujący 
(a raczej jego kancelaria), podkreślając pewne czyny- 
-zasługi, określają powody wyniesienia do stanu szla
checkiego” wskazuje, że Autor korzystał z dyplomów 
nobilitacji, wystawionych w latach 1772-1918. Dla
czego więc, że wrócę do poruszonej wyżej sprawy języ
ka opisu herbów, nie zamieścił opisów z dokumentów 
nobilitacji w ich brzmieniu zapisanym przez kancela
rię cesarską, a stworzył własny język ich opisu? Weź
my dla przykładu opis herbu Hallera Edlera von Hal
lenburg, nobilitowanego 1 sierpnia 1795 roku. Opis 
w katalogu na s. 123: „Tarcza czwórdzielna w krzyż. 
W polu I i IV złotym trzy liście koniczyny (treflowe) 
ułożone 2, 1, w II i III czerwonym rozporka (krokiew) 
złota. W klejnocie trzy pióra strusie zielone, złote i czer
wone. Labry prawe zielone podbite złotem, lewe czer
wone złotem”. Opis herbu z dyplomu szlachectwa brzmi: 
Scutum videlicet militare erectum inferius rotundum in 
cuspidem desinens perpendiculari una, horizontali al
tera linea quadrifariam sectrim, cuius areolae superiori 
dextrae et inferiori sinistrae croceae inscripta sint folia 
tria trifolii intriangulum in vertum disposita naturalis 
coloris, laterculo superiori sinistro et inferiori dextro 
vero muricalo impressus sit cantherius aureus e lateri

bus exurgens; scutum premat galea, ad dextram con- 
verta, chalybea, apertis bucculis, auro clathrata, ac 
coronata torne aria suo ornata torque aureo laciniis 
croceis, a dextra prasino, a sinistra puniceo colore mix- 
tim imbutis urinque molliter ac concinne defluentibus 
circumfusa atque tribus pennis struthioni eis, prima 
prasina, altera crocea tertiacoccineafastigiata (H. Łusz- 
czyński, „Kodeks heraldyczny”, s. 202; BN, rkps IV/ 
6581). W iym przywileju herb opisano w języku łaciń
skim. Natomiast w opisie z katalogu brak w herbie 
hełmu i korony, które, jak to wielokrotnie Autor pod
kreśla, są bardzo ważnymi elementami składowymi 
herbu.

Weźmy z kolei inny opis herbu, nobilitowanego 
21 lutego 1794 r. Tettmayera von Przerwa (s. 260). 
Brak tu hełmu i korony. Dlaczego w drugim polu błę
kitnym jest połupierścień, w pierwszym połulew, a już 
w trzecim i czwartym „dolne pół pierścienia” i „dolna 
połowa lwa na murawie zielonej”. Czy określenie po- 
łu-połowa odnosi się w przypadku lwa tylko do jego 
górnej połowy? Z kolei opisując na s. 42 herb Tettma- 
yerów von Przerwa, Autor nie korzysta z języka blazo- 
nowania tylko pisze, że „w polach naprzemiennych 
znajduje się lew i pierścień, lecz w każdym polu tylko 
jego część, w polu I i II lew od pasa w górę i pół pier
ścienia, a u dołu w polu III i IV dolna część pierścienia 
i dolna połowa lwa”. Przykłady te można mnożyć. Mię
dzy innymi herb Antoniego von Balińskiegou, nobilito
wanego 10 lipca 1801 r., Autor opisał następująco: 
„W polu błękitnym podkowa srebrna barkiem na dół, 
między ocelami takiż krzyż. W klejnocie jastrzębiec 
barwy naturalnej, z podkową i krzyżem jak na tar
czy złotym w prawej łapie. Labiy błękitne podbite sreb
rem z prawej, a z  lewej błękitne złotem” (s. 62). Poniżej 
Autor podkreśla, że od herbu Jastrzębiec herb z nobi
litacji różni się jedynie barwą labrów z prawej strony. 
Analiza powyższego opisu herbu Balińskiego: 1. takiż 
krzyż — srebrny?; 2. brak hełmu i korony; 3. jastrzę
biec z podkową i krzyżem jak w tarczy złotym — takie 
określenie sugeruje, że podkowa i krzyż też są złote 
w tarczy; 4. w prawej łapie — jastrząb nie ma łapy 
(szpony); 5. w klejnocie jastrzębiec — chodzi o jastrzę
bia, ponieważ Jastrzębiec to nazwa herbu; 6. od herbu 
Jastrzębiec różni się kształtem jastrzębia w klejnocie 
— w średniowiecznych wyobrażeniach tego herbu, ja
strząb stoi obiema szponami na hełmie, z rozłożonymi 
do lotu skrzydłami (J. S zymańsk i ,  Herbarz średnio
wiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 138). 
Chyba że Autor ma na myśli wyobrażenie herbu Ja
strzębiec, jakim posługiwała się rodzina Balińskich. 
Stwierdzenie: „zapewne pochodzenia szlacheckiego” 
oznacza, że rodzina posiadała herb Jastrzębiec, jak na 
s. 62, ale według Autora zmiana w tym herbie w wyni
ku nobilitacji dotyczy tylko labrów.

Trzeba tutaj podkreślić, że również kancelaria ca
rów Rosji stosowała w tym okresie taką samą praktykę 
opisywania herbów. Za przykład może posłużyć nobi
litacja wystawiona Teodorowi i Janowi Opitzom, gdzie 
otrzymany przez nich herb o nazwie Boberfeld w języ
kach francuskim i polskim został opisany następują
co: „Na tarczy wzdłuż podzielonej na prawej stronie 
w polu czerwonym dwie srebrne gwiazdy jedna nad 
drugą umieszczone, a na lewej stronie w polu sreb
rnym drzewo laurowe zielone wznoszące się na wzgór
ku okrytym murawą. Nad tarczą hełm otwarty ze skrzy
dłami których pierze różowe i białe ozdobiony trzema
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piórami strusiemi równegoż pierza i dwoma wznie
sionymi czerwonymi orlemi skrzydłami, na każdym 
z tych gwiazda srebrna sześciokątna” (Archiwum Pań
stwowe w Kijowie, f. 484, op. 3, spr. 316, nr 490, 
k. 484-186).

Zdanie przytoczone na s. 28: „Są wśród nich godła 
zachowujące pełnię prawideł heraldyki, a także takie, 
które heraldyce średniowiecznej są zupełnie nieznane” 
wskazuje, że Autor porównuje ze sobą dwa okresy 
nieporównywalne — średniowiecze i lata 1772-1918. 
Herby nowożytne nie mogły być znane heraldyce śred
niowiecznej , gdyż wynika to z prostej logiki. Nikt w śred
niowieczu nie mógł wiedzieć, jak będą wyglądały herby 
w XVIII i XIX wieku. Wyżej cytowane zdanie poprzedza 
inne: „O ponad 32% godeł nie można powiedzieć nic 
pewnego”. Można, ponieważ zostały opisane i znamy 
ich wyobrażenia. Takie wyrażenie sugeruje, że nie 
znamy ani opisu herbu, ani jego ikonografii.

Chciałbym też zwrócić uwagę na pewną niekon
sekwencję w interpretacji źródła, jakim są Pamiętniki 
K. Chłędowskiego. Na s. 31 i 32 Autor podaje przykład 
wymyślania herbu dla Hermana Loebla, ministra dla 
Galicji przez Sienkiewicza, który zaproponował jako 
herb wesz przewracającą koziołki na bębenku i zau
waża w cudzysłowie, z jakim „namysłem” obmyślano 
nowe herby. Natomiast na s. 45, cytując ponownie 
K. Chłędowskiego (t. 2, s. 5-6) pisze: „Wśród tych 
herbów spotyka się przedstawienia odwołujące się do 
klasycznej heraldyki, często obmyślone przez przyja
ciół i znajomych zainteresowanych sztuką i historią”. 
Nasuwa się pytanie: co Autor rozumie pod pojęciem 
„klasyczna heraldyka”, skoro sam przyznaje, że chodzi 
o 1/3 przypadków, których nie klasyfikuje do żadnej 
grupy herbowej, a które to herby mają przedstawienia 
klasycznej heraldyki (czy chodzi o heraldykę średnio
wieczną? — s. 45).

Z kolei na s. 38 Autor zaznacza, że korzystał tylko 
z konceptów dyplomów znajdujących się w Wiedniu. 
Wracam w tym miejscu do poruszonej wcześniej spra
wy. Czy zestawiając koncepty ze znanymi przywilejami 
nobilitacji Autor dostrzegł istotne różnice? W jakim 
celu zostały wykorzystane wizerunki herbu publiko
wane w herbarzach? Źródłem w tym wypadku jest 
herb związany z przywilejem nobilitacji, a w przypad

ku braku wizerunku herbu, na przykład w kopii przy
wileju, gdzie może być zamieszczony jego opis (do
mniemana rekonstrukcja) lub ze źródła, gdzie herb 
został zamieszczony przez nobilitowanego. Uważam 
również, że jeżeli udało się odnaleźć oryginał dyplo
mu nobilitacji, to właśnie z niego powinien zostać za
mieszczony herb w katalogu, a nie z konceptu.

Nie rozumiem następującego fragmentu pracy (s. 38- 
-39): „Tarcza jest jednym z elementów herbu. W śred
niowieczu, a także później godło umieszczano nie tylko 
na niej, ale również na kropierzu końskim czy w przy
padku pieczęci bezpośrednio w jej polu. Jednakże w cza
sach heraldyki papierowej stała się częścią herbu rów
norzędną z godłem i klejnotem”. Ten fragment rozu
miem tak, że w średniowieczu godło i klejnot były waż
niejszymi elementami herbu niż tarcza i często istniały 
osobno. Ponieważ w średniowieczu dokumenty zazwy
czaj wystawiano na pergaminie, o heraldyce papiero
wej można mówić najwcześniej w okresie nowożytnym 
i dopiero wtedy tarcza, jeśli dobrze rozumiem, stała się 
tak samo ważnym elementem herbu jak godło i klej
not. Jeżeli jednak pod pojęciem heraldyka papiero
wa będziemy rozumieli malowanie herbu na pergami
nie i papierze (na przykład role herbowe), to heral
dyka papierowa jest wytworem średniowiecznych he
roldów.

Zamykając swój tekst poprzedzający katalog her
bów zdaniem: „Warto się tylko zastanowić, czy należy 
przykładać miarę heraldyki średniowiecznej do heral 
dyki papierowej w ogóle, a do tego okresu szczególnie” 
Autor ma słuszne wątpliwości i właściwie sformułował 
trudne pytanie, na które odpowiedź wymaga podsta
wowych badań nad heraldyką polską i jej porównania 
z heraldyką europejską.

Na koniec uwagi edytorskie. 1. W pracy brak indek
su osobowego; 2. Czarno-białe, miejscami mało czy
telne herby. Heraldyka to jednak barwa; 3. W biblio
grafii źródła i literatura powinny być podane osobno, 
a nie razem.

Jerzy  M ich ta  
(K ielce)

Gabriel L a d a i q u e ,  Les Origines Lorraines de 
Frćdćric Chopin [Lotaryńskie pochodzenie Frydery
ka Chopina], Editions Pierron, Sarreguemines 1999, 
ss. 400, ilustracje czarno-białe w tekście, indeks 
miejscowości i nazwisk.

Omawiana książka stanowi częściowo zmienioną 
wersję pracy doktorskiej ówczesnego wykładowcy geo
grafii i historii na Uniwersytecie w Nancy, Gabrie
la L a d a i q u e ’ a, przedstawionej i obronionej w pary
skiej Sorbonie w 1986 r. Pierwotna wersja pracy, zaty
tułowana Les ancetres patemels de Frćdćric Chopin, 
wydana została w 1987 r. w postaci dwutomowego 
skryptu akademickiego przez Uniwerstytet w Lille.

Obecna książka, pod zmienionym iytułem, opubliko
wana została w 1999 r. w Sarreguemines przez Edi- 
tions Pierron. Lata dzielące pierwszą wersję i obecne 
wydanie Autor poświęcił na dalsze badania i przemy
ślenia, co powoduje, że książka w wielu miejscach 
znacznie różni się na korzyść od pierwowzoru.

Praca G. Ladaique’a jest pracą pionierską i, jak 
dotąd, jedyną w swoim rodzaju1. Przedstawia rezultat

Analogiczną w zamyśle pracą, dotyczącą macierzystej genealogii Fryderyka Chopina jest: Andrzej S i k o r s k ii
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kilkunastoletnich badań historycznych autora, wypeł 
mających ponad stuletnią lukę w wiedzy o ojczystym 
pochodzeniu Fryderyka Chopina. Autor zbadał 
i przedstawił w postaci opisu, tablic genealogicznych 
i dokumentów zarówno wywód przodków Fryderyka, 
sięgający drugiej połowy XVII wieku, jak i rozwinięcia 
genealogiczne rodzin pokrewnych oraz rodzin z histo
rią Chopinów związanych. Genealogia ta przedstawio
na jest w szerokim kontekście historycznym, zarówno 
francuskim (np. rewolucja) jak i polskim (konfedera
cja barska, insurekcja kościuszkowska czy Warszawa 
lat 1785-1850).

Książka poprzedzona jest wstępem pióra profesor 
Daniele P i s t o n z paryskiej Sorbony. Prezentując do
konania autora podkreśla ona m.in. „bogactwo doku
mentacyjne, zadziwiającą precyzję w prezentacji ar
chiwaliów, zasadność argumentacji i finezję w wycią
ganiu wniosków”. Autorka wstępu stwierdza, że dzięki 
tej książce francuskie pochodzenie Fryderyka „zabły
sło nowym światłem, co w niczym nie umniejsza pol
skości artysty i potwierdza przekonanie, że podwójne 
dziedzictwo świata słowiańskiego i łacińskiego wywar
ło znaczący wpływ na unikalną formę ekspresji Cho
pina” (s. 5).

Praca składa się z 12 rozdziałów, poprzedzonych 
wyczerpującym wprowadzeniem, w którym Autor 
szczegółowo kreśli chronologię i przebieg kolejnych 
odkryć i zdarzeń, prowadzących do rozwiązania za
gadki pochodzenia Mikołaja, ojca kompozytora. Chro
nologię zamyka rok 1982, kiedy — niestety — rozebra
no dom rodzinny Mikołaja we wsi Marainville.

Tytuły kolejnych rozdziałów pozwalają zapoznać się 
z konstrukcją i treścią książki: I. Dalecy przodkowie; 
II. Bliscy przodkowie; III. Wykształcenie [Franciszka, 
ojca Mikołaja]; IV. Polski okres (1780-1785); V. Praw
dopodobne przyczyny wyjazdu [Mikołaja do Polski]; VI. 
Rodzina po wyjeździe Mikołaja; VII. Adaptacja w Pol
sce; VIII. Mikołaj Chopin, nauczyciel publiczny; IX. 
Państwo Chopinowie, wychowacy; X. Mikołaj Chopin, 
osoba ustosunkowana; XI. Odejście dzieci; XII. Koniec 
Sprawiedliwego.

Konstrukcja książki jest logiczna, założeniem auto
ra była bowiem prezentacja wiedzy, pogłębionej włas
nymi ustaleniami, na temat ojczystych przodków Fry
deryka. Zadanie to autor wypełnił ze znaczną nadwyż
ką, bowiem książka w znacznej mierze dotyczy pol
skich dziejów rodziny Chopina, jak i szerokiego pol
skiego kontekstu historycznego. Również i w warstwie 
ikonograficznej „polski” materiał ilustracyjny stanowi 
przeważający procent całości. Nic w tym zresztą dzi
wnego, jako że XIX wiek pozostawił więcej dokumen
tów ikonograficznych, niż okresy wcześniejsze.

Wykorzystanie źródeł i literatury przedmiotu wyda
je się bardzo szerokie (chociaż ocenę utrudnia brak 
bibliografii). Sądząc z treści licznych przypisów autor 
sięgnął do większości ważniejszych publikacji, cytując 
niejednokrotnie ich fragmenty, lub krytycznie odno
sząc się do zawartych w nich twierdzeń (chociaż co do

polskiego okresu autor w zasadzie nie korzystał bez
pośrednio ze źródeł). Zaskoczenie budzi jednak pomi
nięcie takiego źródła, jakim są zbiory Biblioteki Pol
skiej w Paryżu, posiadającej znaczną dokumentację 
interesującego Autora okresu konfederacji barskiej. 
Być może, przeszkodę stanowiła tu bariera języko
wa, jako że zbiory te to rękopisy. Ciekawe jest również, 
że Autor nie ustosunkowuje się tu do artykułu Les 
comtes Pac, chätelains polonais de Marainville et pro- 
tecteurs de la familie Chopin, pióra D. Labarre de 
R a i l l i c o u r t ,  który porusza wiele istotnych dla te
matu wątków1 2.

Na podstawie dobrze zachowanych i licznych fran
cuskich dokumentów metrykalnych, notarialnych 
i administracyjnych G. Ladaique odtwarza życiowe pe
rypetie bohaterów, ich sytuację materialną i społecz- 
no-rodzinno-towarzyską, kreśli psychologiczne por
trety opisywanych osób. Czasem jednak te wywody 
odchodzą dość daleko od cytowanych faktów i źródeł, 
stając się wyrazem przekonań Autora i owocem jego 
literackiej wyobraźni — tym bardziej, że Autor zbytnio 
nie wdaje się w krytyczną analizę, poprzestając na 
opisie zdarzeń. Taki charakter książki powoduje, że 
trudno pracę tę zaliczyć do stricte naukowych. Raczej 
jest to bardzo interesująca próba opisania losów rodu 
Chopinów, w oparciu o bogatą dokumentację, zgro
madzoną przez autora. Z opisu tego przebija wiel
ka fascynacja tematem chopinowskim i pasja badaw
cza Autora, wzbogacona jego niewątpliwą erudycją, co 
powoduje, że lektura tej książki jest niezwykłą przy
godą poznawczą. Badacze natomiast znajdą w niej 
bogaty i nie budzący wątpliwości materiał dokumen
tacyjny.

Uwaga ogólna: w pewnym sensie treść książki nie 
odpowiada jej tytułowi. Sprawa „lotaryńskich korzeni 
Fryderyka”, czyli praktycznie jego genealogia ojczysta, 
zajmuje nie więcej niż połowę zawartości. Pozostały 
materiał to szeroko (i bardzo interesująco) przedsta
wione okoliczności mniej lub bardziej odlegle od głów
nego tematu pracy. Takimi są na przykład genealo
giczne wiadomości dotyczące proboszcza parafii Mara
inville, dzieje dawnych właścicieli hrabstwa Marainvil
le czy też majątkowe spory w kręgu polskich emigran
tów. Nie jest to zarzut wobec Autora: przeciwnie, czy
telnik powinien traktować jego pracę jako kopalnię 
wiadomości, naświetlających różnorakie — choć nie
raz bardzo odlegle od gtównego wątku — okoliczności 
historyczne. Autor zada! sobie bowiem wiele trudu by 
zbadać możliwie najwięcej źródeł archiwalnych, zaś 
książka — ze względów rynkowych — zawiera tylko 
pewną część zgromadzonego materiału.

Z rozmowy z Autorem recenzenci uzyskali bowiem 
informację, że na skutek narzuconych warunków wy
dawniczych Autor zmuszony byl do znacznego ograni
czenia objętości książki, zarówno przez „amputację” 
ponad czterdziestu stron tekstu, jak i przez niewyko
rzystanie sporej ilości posiadnego materiału.

1 Piotr M ys łak ow s k i ,  Rodzina matki Chopina, mity i rzeczywistość, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 
2000 .

2 Artykuł ukazał się w „Le Pays Lorrain” w 1960 r. Autor, historyk, powinowaty jednego z Paców, powołując się 
na papiery rodzinne przedstawia dość szczegółowo sprawę bytności Polaków w Marainville i ich wpływ na Mikołaja 
Chopina, jednakże myli główną osobę Michala-Jana Paca z innym, nieistniejącym Michałem-Ignacym (jakoby 
bratem swego przodka, Antoniego-Michala). Jednocześnie podaje szereg faktów z początków pobytu Mikołaja 
w Polsce, mających wykazać znaczną opiekę Paców nad Fryderykiem Chopinem.
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Dotychczasowa wiedza na temat ojczystych przod
ków kompozytora była przedmiotem sprzecznych nie
kiedy lub fantazyjnych twierdzeń, wysuwanych zarów
no we Francji jak 1 w Polsce. Wśród nich wyróżniały 
się trzy:

—przodkowie F.C. przybyli do Lotaryngii z Polski 
wraz ze Stanisławem Leszczyńskim (Jakub Szop vel 
Szopa=Chopin), teza zaprezentowana w 1909 r. przez 
F. Hoesicka i powtórzona we Francji w 1911 r. przez 
Wandę Landowską:

— przodkowie F.C. (szlachta hugenocka) schronili 
sie po cofnięciu edyktu nantejskiego przed prześlado
waniami w Polsce, potem wrócili do Lotaryngii, skąd 
Mikołaj, ojciec kompozytora, ponownie udał się do 
Polski:

— przodkiem F.C. był nieślubny syn kogoś z dworu 
Stanisława Leszczyńskiego (co miało tłumaczyć słyn
ne salonowe maniery Fryderyka):

Na te teorie nakładały się dodatkowo niuanse regio
nalne: dyskutowano o lotaryńskim pochodzeniu, co 
niekoniecznie miało byc równoznaczne z francuskim 
(Lotaryngia została włączona do Francji w 1766 r., 
przedtem stanowiła suwerenne księstwo). Tym kolo
rem zabarwiona jest zresztą omawiana praca; świad
czy o tym sam tytuł a także liczne delikatne aluzje 
w treści książki.

Dopiero, gdy w wyniku traktatu ryskiego Polska 
odzyskała dokumenty emerytalne Mikołaja Chopina, 
ustalono miejsce jego urodzenia (Marainville w Woge- 
zach. ok. 35 km na południe od Nancy), co dało punkt 
wyjścia do rzetelnych badań genealogicznych (rok 1926).

Praca G. Ladaique’a prezentuje rezultaty tych ba
dań i ostatecznie wyjaśnia sprawę ojczystego pocho
dzenia Fryderyka: Chopinowie rzeczywiście mieszkali 
w Lotaryngii na przestrzeni całego wieku osiemnaste
go, jednakże pierwotnym gniazdem tej rodziny, piszą
cej się Chapin, była wioska Saint Crespin w Alpach 
(a ściśle przysiółek o nazwie Les Chapins, ćcart du 
Villard). Jeden z Chapinów, Franciszek syn Antoniego 
i wnuk Chaffreya, parający się przemytem tytoniu, 
osiadł w 1705 r. w Lotaryngii, żeniąc się z miejscową 
chłopką. Jego potomkowie przez kilka pokoleń zajmo
wali się wiejskim rzemiosłem, zaś ojciec Mikołaja, 
Franciszek, dodatkowo pełnił z wyboru funkcję syndy
ka swej miejscowości.

Autor prezentuje szczegółową genealogię potomków 
owego Franciszka-przemytnika, daje przy okazji inte
resującą panoramę ówczesnego życia kilku sąsiadują
cych lotaryńskich miejscowości, szczególnie rozwija
jąc rozdział, dotyczący Franciszka (dziadka kompozy
tora). Na jego to bowiem okres przypada przełomowy 
i brzemienny w skutkach „polski epizod” lotaryńskiej 
wioski: kilkuletni (1780-1785) w niej pobyt polskiego 
dworu marszałka Michala-Jana Paca i „polska” edu
kacja młodego Mikołaja Chopina. Ladaique szczegóło
wo analizuje przyczyny i okoliczności powzięcia decy
zji emigracji Mikołaja do Polski, jego polonlzację i na
stawienie do nowej ojczyzny, wreszcie bogato doku
mentuje polski okres życia Mikołaja i jego rodziny. Na 
uwagę zasługuje przekonywująca sugestia Autora, że 
głównymi sprawcami decyzji o wyjeździe 17-letniego 
Mikołaja do Polski (w 1787 r.) byli Adam Jan Weyd- 
lich, administrator i zausznik Paca, oraz jego żona 
Franciszka z Schellingów.

Prócz wątków ściśle związanych z tytułowym za
gadnieniem pochodzenia Chopina, Autor kreśli szcze

gółową historię dóbr, zamku i miejscowości Marainvil
le w okresie poprzedzającym „polski epizod”.

Istotnym walorem pracy jest ogromny materiał ilu
stracyjny, szczególnie w zakresie faksymilów podpi
sów opisywanych osób. Dla niektórych ważniejszych 
postaci Autor pokusił się o prezentację ich podpisów 
w kolejnych etapach ich życia, co może ilustrować 
np. degradację ich stanu zdrowia (np. Franciszek, oj
ciec Mikołaja). Autor nie poprzestał na reprodukowa
niu inskrypcji z dokumentów: odnalazł i zidentyfiko
wał nawet rzeźbione inicjały Chopinów na ławkach 
kościelnych.

Podziwu godne zgłębienie tematu nie może jednak 
przysłonić pewnych mankamentów książki G. Ladai
que’a. Uwagi krytyczne można podzielić na dwie kate
gorie: uwagi merytoryczne, adresowane do Autora oraz 
uwagi redakcyjno-edytorskie, skierowane do wydawcy.

Uwagi merytoryczne

Recenzenci nie mogą zgodzić się ze stwierdzeniem 
autorki wstępu na temat „zadziwiającej precyzji w pre
zentacji archiwaliów”, gdyż — ich zdaniem — właśnie 
jej brak stanowi jeden z głównych mankamentów me
rytorycznych książki. Szczególnie widoczny jest on 
w transkrypcjach reprodukowanych obok oryginałów. 
Stosowana transkrypcja jest zbyt swobodna. Oddaje, 
co prawda ogólną treść aktu, jednak nie może mieć 
wartości dokumentu jeśli zawiera takie uchybienia, 
jak: pomijanie niektórych wyrazów, dodawanie innych 
czy błędne ich odczytanie (nawet w oryginałach fran
cuskich), stosowanie majuskuły tam, gdzie jej nie ma, 
i odwrotnie. Przykładowo, podając tłumaczenie łaciń
skiej metryki chrztu siostry Fryderyka, Emilii (s. 277) 
dodano bezzasadnie „w mieszkaniu rodziców” (Palais 
de Saxe, le 15 Decembre 1812, au domrcfle des pa- 
rents), chociaż sam akt, reprodukowany obok, podaje 
jedynie rutynowo w lewej rubryce adres zamieszkania 
rodziców (Pałac Saski) i dzień wpisu. Czy więc sam 
chrzest odbył się w domu, jak chce tego Autor? Można 
tak spekulować, skoro chrzest odbył sie de sola aqua, 
co sugeruje niebezpieczeństwo rychłej śmierci dziec
ka, jednak nie można tego przypuszczenia dopisywać 
do tłumaczenia samego aktu. Nie wiadomo też zupeł
nie dlaczego Autor podaje datę urodzenia Emilii jako 
„20 lub 22 listopada”. Wpisu do ksiąg stanu cywilnego 
dokonano bowiem 22-go, podając, że dziecko urodziło 
się 20-go, co potwierdza wpis do ksiąg chrztów parafii 
Świętokrzyskiej zdnia 15grudnia 1812 r. Gwoli wyjaś
nienia, pełna ceremonia chrztu odbyła się dopiero 
14 czerwca 1815 r..

Nagminne pomijanie imion osób (tak francuskich, 
jak polskich) znacznie utrudnia ich identyfikację: np. 
Branicki, wielki łowczy koronny; Czartoryski, kanclerz 
wielki litewski; Durini, nuncjusz; Krasiński, szambe- 
lan; książę Radziwiłł „z Wilna” (?); Wielhorski, wysłan
nik do Paryża (s. 160); Choiseul; duc de Broglie/comte 
de Broglie (s. 162); Monsieur de Choisy; prince de 
Kaunitz (s. 165) itd.

Tablica genealogiczna książąt Lotaryngii (s. 33) po
daje, że Karol lotaryński poślubił „Marię-Eleonorę, 
wdowę po Michale Korybucie, królową Polski”. Dla 
precyzji, szczególnie w wydaniu adresowanym do nie
polskiego czytelnika, należało by podać nazwisko kró
la (Wiśniowiecki), zamiast sprawiać błędne wrażenie, 
że „Korybut” to polskie nazwisko rodowe. Podobnie,

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 



Recenzje 205

opisując perypetie związane z poszukiwaniem gniazda 
rodowego Mikołaja (s. I l i  n.), wspominane jest paro
krotnie nazwisko prorektora Uniwersytetu poznań
skiego, Krygowskiego, bez podania jego imienia3, co 
w przypadku ważnej dla badań osoby, jest wyraźnym 
uchybieniem.

W narracji Autora często pojawiają się cytaty bez 
podania ich źródła, co utrudnia porównanie autorskie
go tłumaczenia lub trankrypcji, z oryginałem. Przykła
dem może być cytat z Franciszka Liszta (s. 280), poda
jący szczegóły „znacznej pomocy finansowej dla mło
dego Fryderyka" ze strony księcia Antoniego Radziwił
ła. Autor poddaje w wątpliwość tak poważny zakres tej 
pomocy, uważając wypowiedź Liszta za przesadną. Nie 
powinno to natomiast dziwić czytelników, znających 
historię powstania cytowanego dzieła (którym, jak 
można sądzić z daty publikacji „w dwa lata po śmierci 
Fryderyka", jest Liszta К Chopin, Paryż 1852). Książka 
ta jest zresztą rozwinięciem 17-odcinkowej biografii 
Chopina, opublikowanej w „La France Musicale” 
w 1851 r. i choć firmuje ją Franciszek Liszt, jednak 
prawdziwą autorką większości tekstu jest jego polska 
kochanka, mająca ambicje literackie (a w rzeczywisto
ści nieznośna grafomanka), Karolina z Iwanowskich 
księżna de Sayn-Wittgenstein, córka kresowego zie
mianina Piotra Iwanowskiego i Pauliny z Podoskich. 
Cechą charakterystyczną książki jest właśnie przesa
da, pompatyczność, egzaltacja i fantazjowanie, zaś tyl
ko niektóre rzeczowe fragmenty tekstu, szczególnie 
odnoszące się do stylu gry i istoty muzyki Chopina, 
autorzy przypisują Lisztowi4.

W niektórych przypadkach Autor dopuszcza się 
pewnych ryzykownych uogólnień lub też puszcza wo
dze literackiej fantazji, wyciagajac nieco zbyt katego
ryczne wnioski z zachowanych źródeł (np. opis zbioro
wego charakteru rodu Chopinów, s. 55). W innych 
przedstawia własne przekonania jako pewniki, nie 
podając przesłanek swego twierdzenia. Komentując 
losy protoplasty rodu, Franciszka, przybysza z Alp, 
rozważa jego ewentualny zawód: domyśla się, że jako 
góral znał tkactwo wełny i „co jest pewne, uczestniczył 
w przemycie tytoniu” (s. 34). Pewność Autora (jednak 
mniej kategoryczna, niż w wersji skryptowej z 1987 r.), 
opiera się na dokumentach pewnej sprawy o przemyt, 
wytoczonej w Nancy w 1705 r. (roku osiedlenia się 
Franciszka pod Nancy) przeciwko niejakiemu Nicola
sowi Choppin, którego związek z Franciszkiem nie jest 
znany, oraz na fakcie odnalezienia w ogródku jedne
go z potomków Franciszka plombownicy i fałszywej 
plomby do workówz tytoniem (z datą 1731 r.). Naszym 
zdaniem, fakty te mogą z dużym prawdopodobień
stwem wskazywać na udział wielu mieszkańców tam
tych okolic w przemycie tytoniu, jednak nic nie dowo
dzi w nim udziału samego Franciszka-protoplasty.

Podobnie jest w zasadniczej sprawie rodziców Ju- 
siyny Krzyżanowskiej i jej sytuacji w Żelazowej Wo
li. Autor jednym słowem „sierota” (s. 244) przesądza
0 wcześniejszej niż rok 1802 (przybycie Mikołaja do 
Żelazowej Woli) śmierci jej rodziców, podczas gdy żad
ne dotychczas znane źródła nie podają tego faktu, co 
może równie dobrze oznaczać, że jej rodzice żyli a po
zycja Justyny przy dworze Skarbków nie była wcale 
pozycją przygarniętej sieroty (choć jest to zupełnie 
prawdopodobne).

Kategoryczne twierdzenie o udziale Mikołaja Chopi 
na w insurekcji kościuszkowskiej (podtytuł rozdzia
łu VII: Officierdans la Resistance), choć pięknie świad
czące o jego przywiązaniu do ideałów nowej ojczyzny, 
nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. I choć nie 
można wykluczyć takiego faktu, jednak podawanie go 
w formie pewnika wydaje sie niewłaściwe5. Jeśli, co 
jest całkiem możliwe. Mikołaj Chopin, wraz z setkami 
innych mieszkańców Warszawy, zgłosił się do ochotni
czych oddziałów milicji miejskiej, mających bronić 
miasta przed zbliżającymi się wojskami Suworowa, 
jeśli otrzymał przydział konkretnego odcinka obrony
1 z tego tytułu dowództwo jakiegoś oddziału, to twier
dzenie, że został mianowany „setnikiem gwardii naro
dowej” (s. 238), a według cytowanego E. Ganche był 
nawet kapitanem (s. 312), na razie nie ma żadnego 
oparcia w źródłach.

Twierdzenie o „prawdziwej przyjaźni” ubogiego, mło
dego i niedawnego przybysza z Francji ze starostą go
styńskim i posłem na sejm, Maciejem Łączyńskim 
(s. 238), wydaje się raczej służyć tezie Autora o wczes
nym wprowadzeniu Mikołaja do kręgów arystokracji. 
Nie ujmując w niczym rzeczywistego szacunku, jakim 
w kręgach polskiej elity cieszył się (szczególnie w póź
niejszym okresie) Mikołaj Chopin jako profesor i wy
chowawca szlacheckich dzieci, nie wydaje się, żeby 
integracja ta miała charakter aż tak intymny, jak chce 
tego Autor.

Przy okazji wydania recenzowanej książki Autor 
■wprowadził szereg uzupełnień i poprawek w stosunku 
do wersji skryptowej: np. w I wersji Maciej Łączyński 
ginie pod Maciejowicami „ratując rannego przyjacie
la”, w książce jako ranny umiera w Kiernozi w roku 
następnym po bitwie (co wynika z cytowanej inskryp
cji z płyty pamiątkowej); pierwotnie Mikołaj uczył dwie 
córki Łączyńskich (Marię i Antoninę), w książce zaś 
syna Teodora i córkę Marię, co wynika z wieku dzieci 
Łączyńskich. Można więc uznać wersję książkową za 
bardziej wiarygodną pod względem faktograficznym.

Wątpliwość budzi — choć jest to mało istotny szcze
gół — twierdzenie, że Adam Weydlich wyjechał z Fran
cji do Warszawy w 1786 r. (s. 311), zaś jego żona z ma
łym dzieckiem i Mikołajem Chopinem w 1787 r. We
dług własnych ustaleń recenzentów, paszport dla Ada
ma Weydlicha „na wyjazd do Warszawy” wydały władze

3 Zdzisław Jan Antoni Krygowski, profesor matematyki ze Lwowa, w latach międzywojennych profesor Uniwersy tu 
Poznańskiego.
4 F. Liszt ,  Fryderyk Chopin (przyg. do druku J. P.), PWM, Kraków 1960. Szczegóły powstania książki i jej 
kolejnych wydań oraz barwną historię związku Liszta z księżną podaje Przedmowa i Nota od redakcji.
5 W rzeczywistości pierwszy podał tę wiadomość M. K a r a s o w s k i  (Fryderyk Chopin, Życie-Listy-Dziela, War
szawa 1882), który zapewne otrzymał ją od którejś z sióstr Fryderyka, we Francji powtórzył to znany chopinolog, 
Edouard Ganche w liście do przyjaciela Roy du Quebec (Ladaique,  op. cit., s. 312). Ganche był znanym 
orędownikiem tezy o całkowitej polonizacji Mikołaja Chopina, także pod względem formalono-prawnym: według 
niego sam fakt, że wziął udział w działaniach wojennych bez zgody władz francuskich, stanowił podstawę do 
pozbawienia go obywatelstwa francuskiego. Ladaique raczej stara się przedstawić Mikołaja jako Francuza, który 
wybrał emigrację 1 dobrze się dostosował do nowych warunków.

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 



206 Recenzje

w Strasburgu 27 lipca 1787 r., co raczej wskazuje, że 
podróż do Polski rodzina Weydllchów (prawdopodob
nie wraz z Mikołajem) odbyła w tym samym czasie, 
jesienią 1787 r.

Omawiając późniejsze losy rodziny Weydllchów, au
tor stwierdza, że „nie biorą udziału w Insurekcji, nie 
zostali pochowani na Powązkach” (s. 238). Pierwsze 
twierdzenie może sugerować przejrzenie źródeł doty
czących Insurekcji (choć Autor Ich nie cytuje), które 
jak wiadomo, nie dają wyczerpującej listy uczestni
ków. Drugie, wobec zniszczenia rejestrów cmentar
nych w czasie II wojny światowej, w ogóle nie może być 
rozstrzygnięte — chyba tylko w przypadkach pozytyw
nych, jeśli ocalały Inskrypcje grobowe.

Ciekawą sprawę porusza Autor (s. 67) opisując pa
miętnik Antoniego Baumana6, ur. w 1809 r., który 
twierdzi, że jego babka, Krystyna Chopin, była siostrą 
Mikołaja (ojca Fryderyka). Ojciec autora pamiętnika, 
architekt Fryderyk Bauman, mlal być (według PSB) 
synem ojca Bawarczyka 1 matki, pochodzącej z Berli
na. Ladaique, właściwie przyjmując te twierdzenia za 
fakt, wnioskuje, że Franciszek Chopin, prócz znanych 
nam dwóch córek (Anny, Marguerite) 1 syna Mikołaja, 
miał jeszcze córkę Krystynę, która przez Berlin miała
by dotrzeć aż do Mltawy w Kurlandii gdzie w latach 
1760-1770 urodziła syna Fryderyka Baumana. Brak 
jej metryki urodzenia w Marainville autor tłumaczy 
zaginięciem ksiąg, dotyczących okresu 1745-1761. 
Jednakże analiza dat i znanych dotychczas danych 
nie dopuszcza takiej możliwości: Krystyna musiała by 
być córką Franciszka z jakiegoś wcześniejszego mał
żeństwa a wówczas brakuje czasu na ślub z Bauma
nem, podróż przez Berlin do Mitawy itd. Nie wyklucza
jąc jakiegoś dalszego pokrewieństwa babki Baumana 
z rodziną Fryderyka Chopina, należy odrzucić bliskie 
pokrewieństwo wskazane przez autora pamiętnika, 
tym bardziej, że względy społeczne 1 klasowe nie prze
mawiają za tym, by ktokolwiek z naszej rodziny Cho
pinów mógł, i to bez pozostawienia śladów w tradycji 
rodzinnej, wyjechać w młodym wieku do Berlina, by 
poślubić kogoś ze „znanej rodziny architektów”.

Z zauważonych błędów merytorycznych nie można 
pominąć oczywistych omyłek koligacyjno-genealogicz- 
nych: Stefan Wiesiołowski nie był mężem „Ludwiki 
Skarbek, chrzestnej Fryderyka” (s. 325), lecz Anny- 
-Emilii (chrzestnej Fryderyka), zaś Ludwika Skarbko- 
wa (Fengerówna), była jej matką. Podobnie podpis pod 
portretem Fryderyka Skarbka (s. 261) błędnie podaje, 
że jego małżonka, Anna Skarbek, była chrzestną Fry
deryka Chopina (była siostrą Fryderyka Skarbka).

W pewnych przypadkach zostały wprowadzone skró
ty myślowe, prowadzące czytelnika do nieuazsadnio- 
nych wniosków. Tak jest w przypadku Katarzyny So
wińskiej, która jest matką chrzestną w 1788 r. (s. 238). 
Przypis do niej sugeruje, że chodzi o generałową Józe- 
fową Sowińską, która choćby ze względu na daty życia 
(1776-1861) nie mogła być identyczna z cytowaną ma
tką chrzestną. W tym przypadku nie można oczywiście 
przesądzać ani o istnieniu związku tej Sowińskiej z ro
dziną generała, ani o jego braku, choć późniejsze kon

takty Chopinów z Sowińskimi są faktem dowiedzio
nym.

Pewne wątpliwości budzi sprawa polskich tytułów 
dworskich czy konfederackich oraz ich tłumaczenia na 
francuski. Np. Józef Pac (ojciec Michała-Jana), kaszte
lan żmudzki, występuje tu (s. 159) jako inspecteur 
general des forces armees lithuaniennes [inspektor 
generalny litewskich sił zbrojnych]; kuchmistrz litew
ski Michał Wielhorski tłumaczony jest jako grand 
maitre de l’hötel de Lithuanie (s. 160) lub grand maitre 
d’hötel du Grand Duchś de Lithuanie (s. 168). Poza 
wątpliwym tłumaczeniem jego tytułu, różnica języko
wa, choć pozornie mało istotna, powoduje, że pierwsze 
sformułowanie właściwie nic nie znaczy.

W treści książki zauważyć się daje pewna (może 
nieświadoma) tendencja Autora do nadawania wyższej 
niż w rzeczywistości, rangi pewnym sprawom czy zja
wiskom. Jest to wytłumaczalne, jeśli wziąć pod uwagę, 
że historia Mikołaja Chopina jest życiową, wieloletnią 
pasją lotaryńskiego badacza. Dla porządku warto jed
nak pewne fakty przywrócić do ich właściwej proporcji. 
Opisując odziedziczoną przez małżeństwo Weydlichów 
posiadłość w Paryżu przy ul. Tournon (Hotel de Trevil- 
le), autor pisze na przykład, że zamieniony na hotel 
budynek gościł w swych pokojach przebywającego in
cognito w Paryżu cesarza Józefa II, co dało późniejszą 
nazwę Hotel de VEmpereur. W rzeczywistości wiadomo 
jedynie, że zamieszkała tam świta cesarza, zaś sam 
cesarz prawdopodobnie jednak nocował w znajdującym 
się naprzeciw Pałacu Luksemburskim7.

Uwagi dotyczące aspektu redakcyjno-edytorsklego

Wydanie książkowe charakteryzuje się wieloma za
sadniczymi brakami, które świadczą o nieprofesjonal
nym podejściu wydawcy do wydawanego dzieła i które 
w istotnym stopniu je deprecjonują.

Podstawowym błędem redakcyjnym jest zupełny 
brak weryfikacji polskich nazw własnych (nazwisk, 
imion, nazw miejscowych itp.). W rezultacie w tekście 
pojawiają się nazwy własne niemożliwe do identyfika
cji (np. parafia Succie zamiast Świecie, s. 176), co po
woduje, że dzieło traci w dużej mierze na przydatności 
historycznej.

W licznych przypadkach zbyt pobieżnie i bez spraw
dzenia w polskich słownikach błędnie odczytano znane 
polskie nazwiska, pomimo zupełnie wyraźnego orygi
nału: hrabia Berestowski/Bersostowski zamiast Brzo
stowski, Luborski zamiast Lubański (s. 176), Coraka 
zamiast Górska, Gzowaka zamiast Gzowska (s. 243), 
Komilanska zamiast Kołomińska (s. 248) — według 
pisowni Autora — lub też zacytowano polskie słowa 
w niedpowdedniej formie gramatycznej.

Zauważono błędy w datach (traktat ryski nie w 1821, 
lecz 1921, s. 11), dwojaką pisownię gniazda Chapi- 
nów: Crespin i Crepin (s. 31) oraz niezliczone omyłki 
literowe. Brat Adama Weydlicha, Franciszek, był „me
trem" (nauczycielem) w Szkole Rycerskiej, rzeczywi
ście mieszczącej się przy Krakowskim Przedmieściu 
nr 394 (chodzi tu oczywiście o Pałac Kazimierzowski), 
a nie w „Korpusie Kadetów” (s. 238)8.

6 Rękopis w Muzeum w Łańucie.
7 J. H i l l a i r e t ,  Dictionnaire historique des mes de Paris, t. 2, Paris 1975, ss. 572.
8 K. Mrozowska ,  Szkoła Rycerska Stanisława AugustaPoniatowskiego, 1765-1794, Ossolineum 1961, s. 234iin.
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Portret Justyny Krzyżanowsklej-Chopinowej (s. 270), 
poza złą jakością techniczną reprodukcji (efekt moire), 
opisany jest jako „rysunek ołówkiem”, podczas gdy 
chodzi tu o portret olejny.

Graficzno-plastyczna strona publikacji pozostawia 
wiele do życzenia i chociaż jest to sprawa częściowo 
indywidualnego gustu, jednak pewne reguły designu 
powinny być respektowane, szczególnie gdy widać, że 
zamierzano wydać książkę porządnie (dobry papier, 
niezła jakość reprodukcji ilustracji itp.). Na okład
ce książki zastosowano niezrozumiały dla konwencji 
kontynentalnej sposób tytułowania, w którym każdy 
wyraz pisany jest z pierwszej dużej litery. Ten angli- 
cyzm jest tu zupełnie niepotrzebny i estetycznie rażący.

W tekście ciągłym nie zastosowano dzielenia słów 
(rzecz podstawowa w poważnej edycji książkowej), co 
powoduje nieestetyczne rozłożenie spacji pomiędzy 
wyrazami; nieproporcjonalne rozłożenie materiału ilu
stracyjnego i tekstu; dziwna paginacja (po co kropka 
po cyfrach?); nienajlepsze śródtytuły — to główne 
zarzuty graficzne.

Zdziwienie budzi prezentacja licznych tablic genea
logicznych. O ile dla wydania skryptowego z połowy lat 
osiemdziesiątych ręczne rysowanie i opisywanie tablic 
mogło mieć uzasadnienie, o tyle dla wydania książko
wego, przy obecnych możliwościach graficzno-kompu- 
terowych, reprodukowanie pierwotnych, mało czytel
nych, ręcznie wykonanych tablic, jest kardynalną wa
dą książki. Niektóre niby-prawidłowe tablice zawierają 
usterki, utrudniające ich prawidłowe odczytanie (ss. 
30, 60, 160, 214, 254). Jedynie tablica na stronie 24 
jest wykonana prawidłowo, co świadczy, że wydawca 
dysponował taką możliwością.

Bardzo niedobre wrażenie wywołuje prezentacja trans- 
krypcji tekstów oryginalnych. Obok reprodukcji orygi
nalnego dokumentu przedstawia się mianowicie jego 
przepisaną na maszynie (lub ręcznie) treść i dopiero 
ten maszynopis/rękopis jest reprodukowany w po
staci jakby drugiego „dokumentu”. Rezultat jest opła
kany: brak czytelności i fałszywa maniera stylizacyjna 
zamiast prezentacji trankrypcji (lub tłumaczenia) nor
malnym tekstem książkowym.

W całej książce wyraźnie widać brak udziału pro
fesjonalnego korektora: świadczą o tym m.in. liczne 
braki spacji po znakach interpuncyjnych, co jest pod
stawowym warunkiem czytelności tekstu.

Pewne zastrzeżenia można mieć do indeksu: jest 
niekompletny, pobieżny, przerabiany i nieestetycznie 
złożony. I tutaj widać, że wydawca nie radzi sobie 
z problemami łamania tekstu.

Wielka to szkoda, gdyż błędy i niechlujstwo wydaw
nicze w poważny sposób deprecjonują bardzo cenny 
materiał merytoryczny, będący wynikiem dwudziestu 
lat badań Autora i dotyczący tak przecież ważnego dla 
kultury światowej tematu, jakim jest biografia wielkie
go Fryderyka.

W sumie jednak, pomimo wspomnianych usterek 
i mankamentów, książka G. Ladaique’a stanowi pier
wszoplanową pozycję w światowej literaturze chopino- 
logicznej. Nie tylko bowiem kładzie kres legendom 
i mitom, dotyczącym ojczystego pochodzenia kompo
zytora, ale podaje ogromną porcję wiadomości źródło
wych z tą tematyką związanych. Liczne przypisy i bo
gata ikonografia wiedzę tę dodatkowo uzupełniają.

Poczynione tu obserwacje skłaniają jednak recen
zentów do wniosku, że polska część biografii Mikoła
ja Chopina wciąż czeka na wszechstronne zbadanie 
źródeł.

W związku z oczekiwanym, wręcz koniecznym, pol
skim wydaniem, nasuwa się oczywisiy dezyderat, by 
praca ukazała się w wersji nie ograniczonej wymogami 
czysto rynkowymi, co byłoby z korzyścią dla dzieła 
i pożytkiem dla polskiej wiedzy chopinologicznej. Przy 
okazji należy uprzedzić ewentualnego polskiego wy
dawcę, że czeka go bardzo poważna praca redakcyjna 
w celu usunięcia usterek wydania francuskiego tak, 
by praca Gabriela Ladaique’a znalazła właściwe uzna 
nie i poczesne miejsce w literaturze przedmiotu, na 
jakie ze wszech miar zasługuje.

P io tr M y Stokow ski, A ndrzej S ikorsk i 
(W arszawa)

Andrzej S i k o r s k i ,  Piotr M y s i  a k o w s k i ,  Rodzina 
matki Chopina. Mity i rzeczywistość, Studio Wydaw
nicze FAMILIA, Warszawa 2000, ss. 202, 26 tablic 
genealogicznych, ilustracje w tekście, bibliografia, in
deks nazwisk, stereszczenia francuskie i angielskie,
aneks źródłowy.

Badania genealogiczne epoki nowożytnej należą do 
najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych ze 
względu nie tyle na brak źródeł (jak w przypadku 
średniowiecza), ale na ich nadmiar. Z jednej strony są 
to skumulowane zapisy dla rozległych często obszarów 
w księgach jednej kancelarii sądowej, a z drugiej — 
rozproszone metrykalia poszczególnych parafii. Prze
kopanie się przez wszystkie te źródła w poszukiwaniu 
filiacjl konkretnej osoby to prawdziwe poszukiwanie 
igły w stogu siana, a w przypadku drobnej nieosiadłej 
szlachty z przełomu XVIII 1 XIX wieku — niezwykle

mobilnej w poszukiwaniu posad przy administrowa
niu majątkami możniejszych „współbraci” — jest to 
jeszcze dodatkowo utrudnione stosunkowo nieliczny
mi wzmiankami o nich w księgach sądowych i nowym 
porządkiem administracyjnym wprowadzanym przez 
zaborców. Trudno się zatem dziwić, że próby dogtębnej 
analizy grup krewniaczych — tak popularne wśród 
mediewistów — należą do rzadkości dla epok później
szych i zwykle ograniczają się do kręgów elity politycz
nej i gospodarczej.
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Zadania tego podjęli się w swej nowej książce dwaj 
doświadczeni (co podkreślił w przedmowie Stefan 
K. Kuczyńsk i ,  prezes Polskiego Towarzystwa He
raldycznego) badacze — Andrzej S i k o r s k i  i Piotr 
M y s ł a k o w s k i  i — powiedzmy to od razu — wywią
zali się zeń znakomicie. Praca ma jasną i logiczną kon
strukcję, jest świetnie napisana i zaopatrzona w liczne 
tablice genealogiczne. Pierwszy rozdział autorzy po
święcili krótkiemu przedstawieniu francuskich przod
ków Fryderyka Chopina na podstawie badań Gabriela 
Lada ique ,  aby następnie przejść do szczegółowego 
omówienia wcześniejszych prób ustalenia genealogii 
wielkiego kompozytora po kądzieli. Jest to niezwykle 
istotna część książki, odzwierciedlona w podtytule „Mi
ty i rzeczywistość”, tutaj bowiem autorzy rozbijają 
w pył większość dotychczasowych spekulacji na temat 
pochodzenia rodziny matki Chopina, wykazując 
w oparciu o solidne argumenty źródłowe (poparte 
twardą logiką) jak większość konstrukcji genealogicz
nych chopinologów powstawało na bazie dość przypad
kowych danych, często uzupełnianych bezpodstawny
mi hipotezami. Miejscami krytycyzm autorów wyda
wać się może przesadny, nie można jednak podważyć 
precyzji ich logicznego wywodu. Poza wartością mery
toryczną, rozważania te ukazują trudności związane 
z identyfikacją osób spoza ścisłej elity, tak istotnej nie 
tylko w badaniach genealogicznych, ale również dla 
demografii historycznej.

Za motto metodologiczne całej pracy uznać moż
na przywołaną we wstępie opinię Włodzimierza D w o 
rz a c z к a. że „genealogie rodzin noszących nazwiska 
pospolite dadzą się zrekonstruować jedynie wtedy, 
kiedy uda się zebrać dane o możliwie wszystkich oso
bach tak się nazywających” (s. 10). Taki też byl cel 
badaczy, którzy zadali sobie trud dokładnego przejrze
nia — obok metrykaliów kilku parafii — ksiąg gro
dzkich przedeckich, a wybiórczo również sąsiednich 
powiatów — radziejowskiego i brzeskiego, oraz ziemi 
dobrzyńskiej. Na uwagę zasługuje zaskoczenie Auto
rów nikłym wykorzystaniem przez badaczy tak podsta
wowych dla okresu staropolskiego źródeł — większość 
metryczek archiwalnych zawierała najwyżej pojedyn
cze wrpisy sprzed kilkudziesięciu lat! Podobne obser
wacje miał Jerzy Ł e m p i c k i z  kwerend do Herbarza 
mazowieckiego w księgach grodzkich z obszaru Ma
zowsza, z czego można wmioskować, iż księgi grodzkie 
stały się źródłami martwymi, z których historycy nie 
korzystają.

Kolejne rozdziały to prezentacja ustaleń źródłowych 
dotyczących dziadków macierzystych Chopina i roz
patrzenie możliwości powiązania ich z jedną z wielu 
szlacheckich rodzin Krzyżanowskich, jak rówmież omó
wienie innych — pewnych lub domniemanych — po
wiązań Chopinów z rodzinami Skarbków, Czetwertyń- 
skich, Kolomińskich, Bruchentalów, Czachowskich i Biel
skich. Część tę kończy krótki fragment wykazujący 
nieprawdziwość tradycji rodzinnych o pokrewieństwie 
z matką Fryderyka Chopina trojga muzyków o nazwi
sku Krzyżanowski.

Ostatnia część książki prezentuje krótkie monogra
fie genealogiczne wszystkich znanych autorom szla
checkich rodzin Krzyżanowskich, po których następu

je cenny aneks z najważniejszymi dokumentami doty
czącymi dziadków Chopina — w oryginale i tłumacze
niu. Całość uzupełniają tablice genealogiczne na roz
kładówkach, co znacznie ułatwia śledzenie wywodów 
autorów (publikacje tego rodzaju bez tablic i indeksu 
nazwisk są praktycznie bezużyteczne, ale niestety co
raz częściej spotykane).

Podkreślić trzeba niezwykły wręcz pietyzm, z jakim 
praca została wydana — a skład wykonał jeden z Au
torów. Czytelny druk, znakomity papier, wyraźne ilu
stracje, precyzyjne cytacje, wyróżnienie kluczowych 
osób w tablicach — to tylko niektóre z licznych plusów 
strony edytorskiej. Nawet podczas uważnej lektury nie 
widać tak nagminnych dziś „literówek” (znalazłem tyl
ko cztery, na stronach 5, 29, 33 i tablicy VII).

Przechodząc do nielicznych uwag krytycznych, wska
zać trzeba, iż z niewyjaśnionych przyczyn Autorzy zre
zygnowali z dokładnego odsyłania czytelnika do infor 
macji zawartych w Tekach Dworzaczka — co skrupu
latnie czynią w przypadku wszystkich innych źródeł 
i literatury. Choć są to „najcenniejsze i najszerzej wy
korzystane przez nas materiały źródłowe” (s. 11). 
wszystkie odsyłacze w tekście podają tylko tytuł, a nie 
konkretny zapis. Mogłoby się wydawać, że w publika
cji elektronicznej (a więc łatwo przeszukiwalnej) infor
macja taka nie jest konieczna — jednak w przypadku 
tak wielkiego zbioru danych (ok. 50 tys. stron maszy
nopisu) rezultaty przeszukiwania również są zwykle 
bardzo obszerne, a sposób zadania właściwego pyta
nia bazie danych może sprawiać kłopoty niektórym 
użytkownikom. Wychodząc z takich założeń, należało
by zrezygnować z podawania stron w cytowanych pu
blikacjach. jeżeli te zawierają indeks — a przecież 
Autorzy tego nie robią. Co więcej, czytelnik nigdy nie 
będzie miał pewności, że autorzy istotnie powołują się 
na ten sam regest, który on akurat znalazł i z którego 
wynikają inne wnioski — co prowadzi do niepotrzeb
nych wątpliwości i kontrowersji. Przykładowo, w omó
wieniu sześciu Jakubów Krzyżanowskich pod kątem 
możliwości ich identyfikacji z dziadkiem Fryderyka 
Chopina (s. 86-91). szczegóły genealogiczne o czte
rech z nich odtworzone zostały wyłącznie na podsta
wie Tek Dworzaczka, ale odsyłacz nie pozwala stwier
dzić, które regesty Dworzaczka zostały wykorzystane 
i w jakim zakresie Autorzy je zinterpretowali. W przy
padku piątego ze wspomnianych Jakubów. Teki Dwo
rzaczka są przywołane obok trzech innych pozycji, nie 
dając jednak możliwości sprawdzenia, które informac
je pochodzą z którego źródła i czy ewentualnie się 
uzupełniają lub wzajemnie potwierdzają. Dodajmy tu 
jeszcze. że w „mini-monografii” Krzyżanowskich h. Świn
ka z Wielkopolski (s. 119-125), niewątpliwie opraco
wanej głównie na podstawie Tek Dworzaczka, zostały 
one przywołane jedynie jako podstawa informacji o ro
dzinie Arnolda z Owińsk, a cytowana dodatkowa lite
ratura może sugerować czytelnikowi, że to ona właśnie 
była jedynym źródłem danych w tym rozdziale.

Wydawcy Tek Dworzaczka wskazali zalecany spo
sób cytowania poszczgólnych regestów, który—jak się 
zdaje — został zaakceptowany1, jest bowiem odzwier
ciedleniem jednocześnie tradycyjnego odsyłacza do 
zapisu w księgach jak i struktury katalogów i plików

1 J. Dumanowsk i .  Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej, Wydawnictwo Adam Marszalek. Toruń 
2000.
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na dysku CD-ROM. Łatwość przeszukiwania elektro
nicznych edycji źródeł masowych nie może stanowić 
uzasadnienia dla niedokładnego cytowania — gdyby 
Autorzy znaleźli kilkadziesiąt albo kilkaset zapisów 
dotyczących Jakuba 1 Antoniny Krzyżanowskich 
w księgach przedecklch, z pewnością nie odwoływali 
by się do nich bez podania nazwy archiwum, grodu, 
serii, sygnatury i foliacji, a więc tych samych Informa
cji, jakie zawiera poprawny odsyłacz do Tek Dworzacz
ka. Poprawny odsyłacz powinien wyglądać dla obu 
wydań przykładowo tak:

BK-CD#l_v. 1.0.0://REGESTY. TD/KSIEGI/GN_2. 
X#33

BK-CD# 1 v. 1.2.0://REGESTY/KSIEGI/GN 2. 
X#33

Zapis ten zawiera kolejno skrót nazwy publikacji, 
numer wersji, katalog zawierający regesty, podkatalog 
dla ksiąg sądowych, nazwę pliku będącą jednocześnie 
skrótem nazwy grodu z numerem kolejnym (Gniezno 
2) i wreszcie numer kolejny regestu (tutaj: 33).

Alternatywnie można oczywiście powołać się na 
oryginalną księgę w tradycyjny sposób, zaznaczając 
dodatkowo, że Informacja jest znana za pośrednic
twem regestów Dworzaczka, co jednak wymaga znacz
nie dłuższej cytacji i zamiany starej sygnatury (stoso
wanej przez Wł. Dworzaczka) na nową — aby następ
nie utrudnić czytelnikowi dotarcie do tej Informacji.

Z podobnych uchybień formalnych (choć o mniej
szym ciężarze gatunkowym) wspomnieć trzeba o licz
nych odsyłaczach wewnątrztekstowych — „patrz niżej” 
i „patrz wyżej” — bez podania strony, do której czytel
nik jest odsyłany, a tym samym dezorientujących. 
Dziwne jest też użycie dwóch gwiazdek zamiast trady
cyjnego wężyka jako symbolu chrztu w tablicach ge
nealogicznych — ale mieści się to w ramach licentia 
poetica.

Mimo załączenia bardzo wygodnych tablic genealo
gicznych na rozkładówkach, niektóre fragmenty pra
cy zyskałyby z pewnością na przejrzystości, gdyby zi
lustrować je dodatkowo uproszczonymi schematami 
ukazującymi pokrewieństwa i powinowactwa (ustalo
ne lub hipotetyczne) omawianych osób. Dzięki takie
mu podejściu dostrzec można to, co umyka w natłoku 
Informacji tekstowych, ubranych dodatkowo w nar
rację 1 skomplikowany nieraz wywód logiczny. W ten 
właśnie sposób wskazać można na niewykorzystanie 
przez Autorów w pełni niektórych własnych odkryć 
1 ustaleń, z których szczególnie istotne dotyczą dwóch 
kwestii zasadniczych dla genealogii matki Chopina.

W dotychczasowej literaturze pojawia się często in
formacja, jakoby Justyna z Krzyżanowskich Chopino- 
wa była powinowatą Skarbków— właścicieli Żelazowej 
Woli. Autorzy słusznie krytykują niczym nie uzasad
nione konstrukcje Czesława Sie lużyckiego  (s. 31- 
-32) i sami starają się znaleźć wyjaśnienie tej tradycji 
(s. 58-59), dochodząc ostatecznie do wniosku, że „ja
kikolwiek bliższy związek rodzinny ze Skarbkami 
1 Bruchentalaml wydaje się w świetle faktów mało 
prawdopodobny” (s. 141). Na innym miejscu mówią też: 
„Przyjmuje się, że Leon [Bielski] był rodzonym bratem

Adolfa, ale tylko na podstawie tego samego nazwiska 
1 występowania na terenie parafii izblcklej. To jednak 
stanowczo za mało na wysnuwanie takich wniosków” 
(s. 114). Istotnie jest to za mało na uzyskanie pewno
ści, ale jednocześnie zbyt dużo na tak jednoznaczne 
odrzucenie tej hipotezy. Dodajmy, że występują nie 
tylko na terenie tej samej parafii, ale jeden z synów 
Adolfa Bielskiego i Zofii Skarbkówny urodził sięw 1793 r. 
w tym samym Długiem, gdzie wcześniej mieszkali Ja
kub 1 Antonina Krzyżanowscy (i gdzie w 1782 r. uro
dziła się matka Chopina), a Leon Bielski wraz z póź
niejszą żoną Marianną Krzyżanowską (siostrą Justy
ny) byli rodzicami chrzestnymi drugiego ich syna. Nie 
jest jasne, czy autorzy nie dostrzegli możliwości powi
nowactwa Justyny Chopinowej ze Skarbkami poprzez 
Bielskich i siostry Buchentalówny, ale wydaje się ono 
wysoce prawdopodobne, a odrzucenie takiej ewentu
alności musi być poparte solidnymi argumentami — 
wnioskowanie z milczenia źródeł w tym przypadku nie 
wystarcza. Trzeba więc tę kwestię uznać za otwartą 
i oczekującą na wyjaśnienie.

Ciekawe, że w przypadku drugiej najistotniejszej 
kwestii, autorzy są znacznie mniej krytyczni i stawiają 
dość śmiałe hipotezy w oparciu o mniej ważące prze
słanki. Chodzi oczywiście o Juliana Czachowskiego, 
którego sam Fryderyk Chopin w liście do Jana Biało- 
błockiego (nota bene, pominiętego w indeksie nazwisk) 
nazwał „synem brata Tekli Czachowskiej, a naszym 
siostrzeńcem”, informując także, że do jego sióstr zwra
cał się per „ciociu”, a do niego „Wujo Frycio” (s. 96). 
Szczegółowa kwerenda i znajomość wcześniejszych 
ustaleń pozwoliła Autorom na odtworzenie fragmen
tu genealogii Czachowskich i spokrewnionych z nimi 
Krzyżanowskich z Czarnocina (rodziny matki Tekli, 
a babki Juliana — Joanny Krzyżanowskiej). Rozważa
jąc różne możliwości 1 słusznie krytykując ponownie 
twierdzenia Czesława Sielużycklego nie popartne żad
nymi dowodami, Autorzy dali się zwieść Identyczności 
nazwisk, wysnuwając stąd wniosek, że „jedyny możli
wy związek Czachowskich z Chopinem może być przez 
Joannę z Krzyżanowskich Czachowską” (s. 110). Po
nieważ linia wstępnych tej ostatniej urywa się na 
jej ojcu Macieju (w oczywisty sposób błędnie Iden
tyfikowanym z Maciejem-Dlonizym Krzyżanowskim, 
ochrzczonym w 1748 r., miałby on bowiem zaledwie 
17 lat przy urodzeniu się jego syna Adama, brata 
Joanny2), a linia matki Chopina na Jakubie — Autorzy 
uznają Ich z bardzo dużym prawdopodobieństwem za 
braci lub braci stryjecznych (s. 110). Tymczasem za 
wielce wątpliwą uznać należy hipotezę, według której 
tak dalekiego krewmego (7 lub 9 stopnia) mógłby Fry
deryk Chopin nazwać „siostrzeńcem”, szczególnie, że 
można wskazać bardziej oczywiste rozwiązanie.

Autorzy zakładają, że Chopin musiał znać Teklę 
Czachowską jako swoją krewną 1 że jedynym możli
wym łącznikiem jest rodzina Krzyżanowskich: „Rodzi 
się więc pytanie: skąd Chopin znał Teklę 1 to na tyle 
dobrze, że ją właśnie traktował jako punkt odniesienia 
do określenia czyjegoś z nim pokrewieństwa? Jedyną 
sensowmą odpowiedzią jest to, że rzeczywiście musiał

Brak podstaw by zakładać (nawet hipotetycznie), że Maclej-Dlonlzy mógł się urodzić znacznie wcześniej, a zapis 
chrztu dotyczy ceremonii w wieku kilku lat. Znane jest dość liczne jego rodzeństwo (s. 90), którego chrzty odbywały 
się dość regularnie we Włościejewkach. Starsza siostra — Franclszka-Brygida — ochrzczona została w lipcu 
1747 r., a więc gdyby Maciej-Dionizy urodził się wcześniej, byłby niewątpliwie ochrzczony wraz z siostrą. Obszar 
swobody możliwy do przyjęcia dla określenia wieku Macleja-Dlonlzego nie może zatem przekroczyć kilku miesięcy.
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istnieć stały kontakt między rodziną Józefa Czachow
skiego a rodziną kompozytora, mimo że ci pierwsi od 
początku drugiej dekady XIX w. mieszkali w Warsza
wie, a przedtem w Żelazowej Woli. Pokrewieństwa przy
toczonego przez Chopina nie można więc traktować 
jako nieporozumienia powstałego na skutek przypad
kowej zbieżności nazwisk matki Fryderyka i Tekli" 
(s. 99).

Tymczasem z treści listu wynika jedynie to. że Tekla 
Czachowska była znana zarówno Chopinowi, jak i — 
a nawet przede wszystkim — Janowi Białobłockiemu. 
Wymienił w liście jej nazwisko jako punkt odniesienia 
dlatego, że Bialobłocki ją znal, a nie znal jej brata — 
inaczej napisałby przecież „syn Piotra Czachowskie
go". Gdyby, z kolei, żadne z rodzeństwa nie było znane 
adresatowi listu, to wzmianka o Tekli nie miała by 
sensu — albo Fryderyk poprzestał by na określeniu 
„siostrzeniec", albo wyjaśnił pokrewieństwo znacznie 
dokładniej. Wydaje się, że autor listu wybrał właśnie 
to pierwsze i należy jego sformułowanie rozumieć jako 
„syn brata znanej Ci Tekli Czachowskiej, który jest 
jednocześnie moim siostrzeńcem”. Nie wiemy skąd 
zarówno piętnastoletni wówczas Chopin (mieszkający 
w Warszawie) jak i jego o pięć lat starszy3 przyjaciel 
Jan Bialobłocki (1805-1827) — wychowanek pensjo
natu dla chłopców z rodzin ziemiańskich prowadzone
go przez Mikołaja Chopina4, mieszkający w Sokołowie 
kolo Szafami, gdzie Chopin spędzał wakacje w 1824 
i 1825 r. u Dominika, syna Juliana Dziewanowskiego, 
kolegi ze szkoły — mógł znać Teklę, mieszkającą wów
czas jeszcze z rodzicami w Czarnocinie (s. 99). Nie jest 
wykluczone, że Tekla — będąca zapewne w wieku 
Białoblockiego — została wysłana do jakiejś szkoły dla 
panien, z którą pensjonat Mikołaja Chopina utrzymy
wał kontakty, albo też oboje zaczęli „bywać” w salo
nach stolicy, gdzie miody Chopin dawał koncerty — 
i w ten sposób się poznali.

Zwróćmy teraz uwagę na kolejność, w jakiej Chopin 
wymienia swoje siostry wspominając „brata Tekli Cza
chowskiej syna. a naszego siostrzeńca Juliusza Cza
chowskiego. który nieustannie na siostry Ciocia Zuzia, 
Ciocia Ludwisia. Ciocia Izabelka, Ciocia Emilka, a na 
mnie Wujo Frycio wołając, śmiechem cały dom napeł
nia” (s. 96). Czyż nie jest zastanawiające, że rozpoczy
na od siostry ciotecznej (Zuzanny Bielskiej), a dopiero 
później wylicza swe siostry rodzone? A może porządek 
ten wskazuje na inną możliwość interpretacji? Wska
zuje on przede wszystkim na to. że pojęcie „siostry” 
obejmowało zarówno siotry cioteczne, jak i rodzone. 
Wiadomo z całą pewnością, że Julian nie był synem 
żadnej z sióstr rodzonych Fryderyka, ale nie możemy 
tego samego powiedzieć o siostrach ciotecznych — 
znamy bowiem tylko jedną, a nie ma wcale pewności, 
że nie było ich więcej. Z rodzeństwa Justyny Chopino- 
wej wiadomo coś więcej jedynie o wspominanej już 
Mariannie, żonie Leona Bielskiego, a matce „Cioci Zu
zi”. Był jeszcze brat Wincenty Ferrariusz, ochrzczo
ny w Izbicy w 1775 r., którego autorzy książki uznali 
za zmarłego w dzieciństwie, argumentując to jedynie

brakiem dalszych informacji o nim w tejże parafii — 
choć aktu zgonu nie znaleziono (s. 56). Zauważają 
jednak dziwnie długi, bo pięcioletni, odstęp między 
urodzeniem Wincentego i kolejnego dziecka — Ma
rianny, co było w tamtych czasach czymś wyjątko
wym. „Być może Jakub 1 Antonina spędzili te lata 
częściowo poza parafią izbicką i mieli wtedy inne. mło
do zmarłe dzieci?” (s. 31). A może — dodajmy — mieli 
je również wcześniej 1 nie wszystkie zmarły młodo? 
Przecież z faktu, że ktoś nie pojawia się w zapisach 
metrykalnych jako chrzestny nie można wnioskować, 
że nie żył.

Julian Czachowski był synem Kunegundy z Mako
wieckich, o której Autorzy niczego więcej nie mówią — 
najwyraźniej nie zainteresowali się tą rodziną, nie 
dostrzegając zapewne możliwości, by mogła to być 
nieznana dotąd siostra cioteczna Fryderyka Chopina. 
Gdyby tak było, wówczas tekst listu do Białoblockiego 
stałby się zupełnie zrozumiały. Młody Fryderyk mógł 
przecież przedstawić swoją cioteczną szwagierkę przy
jacielowi w jej wieku, a później pisać o „siostrzeńcu”, 
który jest synem jej brata. Czy pozwala na to chrono
logia? Zdecydowanie tak. Julian urodził się w 1814 r., 
a jego ojciec w 1791 r. — można zatem przyjąć, że 
matka (zwykle nieco młodsza od ojca) mogła urodzić 
się około 1793 r. Matka Kunegundy Makowieckiej, 
hipotetyczna siostra rodzeństwa Krzyżanowskich, mo
gła przyjść na świat około 1773 r., a nawet później, co 
zgadza się ze znanymi faktami z życia Jakuba i Anto
niny Krzyżanowskich (a przynajmniej nie jest z nimi 
w sprzeczności). Jednak dopiero odszukanie metryki 
chrztu lub ślubu Kunegundy pozwoli jednoznacznie 
potwierdzić lub odrzucić zaprezentowaną tu hipotezę.

Poszukując rodziny Krzyżanowskich, z której mo
gła pochodzić matka Chopina, Autorzy ograniczyli się 
do rozpatrywania wyłącznie rodzin szlacheckich tego 
nazwiska. Jedynym uzasadnieniem dla takiego zało
żenia metodologicznego jest fakt stosowania tytula- 
tury nobilis i generosus przed nazwiskami rodziców 
w metrykach chrztu dzieci dziadków Chopina, co — 
zdaniem Autorów — „wyraźnie i jednoznacznie wska
zuje na przynależność Jakuba i Antoniny Krzyżanow
skich do stanu szlacheckiego” (s. 68). Powołują się 
przy tym na znany artykuł W. Dworzaczka — który 
jednak stwierdza coś zupełnie przeciwnego: „Owo no
bilis, właściwe w "wieku XVI dla szerokich rzesz szlach
ty średniej i drobnej, potem, z początkiem XVII wieku 
dewaluuje się, poczyna oznaczać raczej bogatszych 
mieszczan, a jeśli jeszcze i szlachtę, to tylko tę zagro
dową. [...] Nie oznacza to oczywiście, by już wszyscy 
bez "wyjątku tytułowani «urodzonymi» to była napra
wdę szlachta z dziada pradziada” [,..]5 i nieco dalej: 
„Określenia stanowe dawane przez księży w księgach 
metrykalnych na każdym kroku odbiegają od Istotne
go stanu rzeczy. Zdarza się często, że ktoś określo
ny w metryce chrztu jako «urodzony», w rzeczywisto
ści był tylko «sławetnym» (mieszczaninem) lub zgoła 
«uczciwym» (chłopem). Brak właściwego rozeznania 
to jedno, swoiście pojęta kurtuazja wobec zasobnlej-

3 T. A. Z i e l iń sk i ,  Chopin — życie i droga twórcza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1998, s. 37; 
A. Zam oysk i ,  Fryderyk Chopin, Warszawa 1985, s. 18.
4 M. To m a s ze w s k i ,  Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998, s. 24. 30.
5 W. Dw o rzaczek ,  O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia 
i szkice, t. 2, pod red. A. W yc z a ń s k i e g o ,  Warszawa 1979, s. 180-181.
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szych, pnących się do szlachectwa parafian to drugie 
i chyba istotniejsze”6.

Jeżeli już od początku XVII wieku tytulatura nobilis 
oznacza „raczej bogatszych mieszczan” niż szlachtę, to 
pod koniec XVIII wieku określenie takie staje się wręcz 
dowodem na przynależność do niższego stanu. Bywa 
nawet, że wykształconych mieszczan nazywa się wów
czas w zapisach metrykalnych generosus — a zdarza 
się, że i magnificus. Bardzo liczne przykłady takiej 
praktyki dają Teki Dworzaczka, znane przecież au
torom, ale nawet przywołany przez nich artykuł naj
większego polskiego genealoga powinien przynajmniej 
uwrażliwić badaczy na możliwość nieszlacheckiego 
pochodzenia Krzyżanowskich. Wątpliwość co do ich 
przynależności klasowej była zresztą podnoszona już 
wcześniej — biogram kompozytora w Polskim słowni
ku biograficznym autorstwa Zdzisława J a c h im e c -  
k iego,  podaje, że „o pochodzeniu matki, przypusz
czalnie szlachcianki, brak bliższych danych”, infor
mując jednocześnie, iż ojciec był „potomkiem wieśnia
ków” z Lotaryngii7.

Problematyka przenikania osób z niższych szczebli 
drabiny społecznej do uprzywilejowanej klasy szla
checkiej w okresie nowożytnym nie została jak dotąd 
dobrze rozpoznana — wiadomo jednak, że zjawisko to 
było w XVIII wieku wręcz nagminne. Służba i „dworza
nie” na dworach magnackich, pisarze dworscy, dzie
rżawcy sołectw w królewszczyznach, a przede wszyst
kim żołnierze i podoficerowie (niejednokrotnie zaprzy
jaźnieni ze swymi dowódcami) mogli stosunkowo ła
two osiągnąć znacznie wyższy status majątkowy niż 
drobnoszlachecka gołota. Przy odpowiedniej protekcji 
swych opiekunów mogli nabyć lub wydzierżawić skra
wek ziemi w innym powiecie lub województwie, aby 
następnie zatwierdzić ową „autonobilitację” przecho
dząc przez zaaranżowaną naganę szlachectwa, która 
od XVII wieku była „przeważnie komedią organizowa
ną dla rozproszenia mniej lub więcej uzasadnionych 
sąsiedzkich wątpliwości”8. W swym niedokończonym 
herbarzu szlachty wielkopolskiej W. Dworzaczek wie
lokrotnie wskazuje na możliwość nieszlacheckiego po
chodzenia osób i rodzin, które pojawiają się „znikąd" 
i często równie nagle znikają ze źródeł po dwóch lub 
trzech pokoleniach. Warto też zacytować jego opinię 
z artykułu dotyczącego procesu odwrotnego — prze
chodzenia szlachty do stanu mieszczańskiego: „W cią
gu istnienia feudalnego, stanowego ustroju Rzeczy
pospolitej granice między poszczególnymi stanami ni
gdy nie miały charakteru nieprzenikalnej zapory. [...] 
Odbywał się nieustanny i niczym nie dający się po
wstrzymać ruch dwukierunkowy. Z jednej strony prze
nikanie do szlachty nie tylko zamożniejszych miesz
czan ale i wszelkiego rodzaju dorabiających się przed

stawicieli warstw plebejskich, proces stale przybiera
jący na sile, mający wszelkie cechy czegoś żywiołowe
go, czegoś, co było nieuchronnym i niemożliwym do 
opanowania wynikiem ówczesnych stosunków gos
podarczo-społecznych. Z drugiej zaś strony znacznie 
mniej zbadane, a nie mniej trudne do uchwycenia 
ilościowego, przechodzenie szlachty do miasta, swoi
sta degradacja społeczna”9.

Kwestię przenikania przez bariery stanowe uznał za 
„niezmiernie ważną” rówmież A. Mączak,  wskazując 
jednocześnie, że „nielegalny charakter tych poczynań 
przekreśla możliwość oszacowania ich w kategoriach 
liczbowych”10. Dalej dodaje: „W masie szlacheckiej ła
two było się zgubić, byle wykazawszy się wioską czy 
dzierżawą (nawet fikcyjną) [...]. Trzeba było mieć pie
niądze albo łaskę pańską, która pośrednio te pieniądze 
przecież zapewniała. Trzeba było nabrać poloru na 
dworze szlacheckim”11. A to właśnie wiemy o Krzyża
nowskich: cieszyli się łaską pańską i mogli wykazać 
się dzierżawą.

Tymczasem Autorzy omawianej książki jedynie „dla 
porządku” odnotowują, że w swej Liber chamorum Wa
lerian Nekanda Trepka wymienia wielu Krzyżanow
skich uzurpujących sobie szlachectwo (s. 51). Słusz
nie odrzucając jego twierdzenie, jakoby nie było rodzin 
szlacheckich tego nazwiska, a wszyscy Krzyżanowscy 
pochodzili z chłopów, sami przyjmują milcząco równie 
błędne stanowisko przeciwne — że nie było takich 
rodzin pochodzenia nieszlacheckiego. Co więcej, kie
dy trafiają na wyraźny ślad chłopski przy omawia
niu rodziny Kołomińskich — Tekli Kołomińskiej, żony 
Marcina Janowskiego z Miszewa w powiecie płockim 
— stwierdzają jedynie, że „Marcin był włościaninem, 
a nie szlachcicem” (s. 69). A  właśnie to nazwisko bab
ki macierzystej Fryderyka Chopina powinno wzbu
dzić największe podejrzenia Autorów — i spowodować 
przynajmniej zasygnalizowanie takiej możliwości.

Czy zatem istnieli Krzyżanowscy nieszlachta, z któ
rych mógł pochodzić Jakub, dziadek Chopina? Jedno
znaczna odpowiedź na to pytanie wymagałaby, rzecz 
jasna, bardzo szeroko zakrojonej kwerendy źródłowej, 
ale pojedyncze przykłady występowania tego nazwiska 
wśród niższych stanów łatwo znaleźć i poza Małopol
ską (dla której podaje je Trepka, a także inne, bardziej 
wiarygodne źródła12). I tak w Gnieźnie, niezbyt odle
głym od Izbicy Kujawskiej, występuje w 1848 r. siod- 
larz Józef Krzyżanowski13. Być może jest to poto
mek szlachcica osiadłego w mieście, ale równie dobrze 
(a sądząc po solidnym zawodzie rzemieślniczym, nie 
był homo novus w mieście) mógł pochodzić z Inowroc
ławia czy Włocławka.

Jeszcze ciekawszy jest przykład chłopów Krzyża
nowskich, występujących w Ruszajnach koło Barcze-

6 Ibidem, s. 188.
7 Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 420.
8 W. Dw or zac zek ,  O badaniach genealogicznych, s. 189.
9 W. D w or zac zek ,  Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII w.. „Przegląd 
Historyczny", 47, 1956, s. 656.
10 I. Ih n a tow ic z ,  A. Mączak,  B. Z ien ta ra ,  J. Ża rnow sk i ,  Społeczeństwo polskie od X  do XX wieku. wyd. 
2 poszerzone, Warszawa 1988, s. 300.
11 Ibidem, s. 303.
12 Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572, wyd. A. K i e ł b i c k a  i Z. Woj as. Fontes Craco- 
vienses, t. 1, Kraków 1993, wymienia trzy osoby o nazwisku Krzyżanowski przyjęte do prawa miejskiego, w tym 
kupca Joachima i bednarza Marcina pochodzącego z Bochni (pozycje: 1722, 2520, 3908).
13 Dzieje Gniezna, pod red. J. T o p o l s k i e g o ,  Warszawa 1965, s. 511.
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wa, niedaleko Olsztyna, a więc na Warmii — i to w la
tach 1773-1781, a więc w tym samym czasie, kiedy 
Jakub Krzyżanowski pojawia się w otoczeniu Skarb
ków na Kujawach. Otóż dwa źródła — Tabelle zum 
Mühlen-Anschlage der Stadt Wartenburg Anno 1773 
oraz Consignation von dem eingenommenen Mühlen- 
und Malzgelde pro Anno 1780/1781 — notują wśród 
zagrodników Jana (Johanna) o nazwisku „Krzizanow- 
ski” oraz w pisowni „Krzisanowski” bez podania imie
nia14. Nie byłoby w iym może nic szczególnego (ze 
względu choćby na odległość Olsztyna od Kujaw) gdy
by nie znany Autorom fakt, że młodszy brat Kacpra 
Skarbka z Izbicy Kujawskiej i Żelazowej Woli - Michał 
Skarbek — urodził się we Fromborku (s. 61), a więc 
również na Warmii! Nie jest zatem wykluczone, że 
stamtąd właśnie pochodziła ich matka — Konstancja 
Bruchental — i że tam też urodził się Kacper. Jak 
■wiadomo — i z czym zagadzają się autorzy przywołu
jąc artykuł W. Dworzaczka — kobiety często rodziły 
dzieci w domach swych matek (s. 29). Możnaby więc 
widzieć tu ewentualne wyjaśnienie pojawiającego się 
w literaturze określenia „pomorska hrabina”, uzasad
nienia którego Autorzy nie znaleźli w źródłach doty- 
czących Prus Królewskich (s. 76) — podczas gdy mogło 
w rzeczywistości chodzić właśnie o Warmię.

Przy okazji dodać można, że argumentacja za sta
nowczym odrzuceniem twierdzenia wcześniejszych au
torów jakoby Antonina Kołomińska przybyła do pa
rafii izbickiej właśnie z Konstancją Bruchentalówną 
w 1760 r. (s. 75) nie jest przekonująca. Fakt, że nie 
pojawia się w zapisach metrykalnych przed 1771 r. 
nie powinien dziwić, ponieważ trudno spodziewać się, 
by niezamężną i „obcą” pannę proszono na chrzestną 
do miejscowych dzieci. Prawdopodobną przynależność 
Antoniny do otoczenia Bruchentalówny zdaje się po
twierdzać tajemniczy dług z 1772 r. uregulowany przez 
tę ostatnią wobec obojga małżonków Krzyżanowskich 
w 1775 r. — przy czym kwota otrzymana przez Anto
ninę była trzykrotnie wyższa niż przeznaczona dla jej 
męża (s. 79).

Jeszcze jedna możliwość pochodzenia Jakuba Krzy
żanowskiego, której Autorzy nie biorą wcale pod uwa
gę, to pochodzenie pozamałżeńskie. Jak wiadomo, w daw
nej Polsce dzieci z nieprawego łoża nie dziedziczyły ani 
przynależności stanowej, ani tym bardziej majątku 
któregokolwiek z rodziców15 16. Jeżeli jednak ojciec był 
odpowiednio zamożny i darzył swe dziecko sentymen
tem, zawsze mógł znaleźć sposób na obejście prawa: 
„Zdarzało się często, że ojciec otaczał swe nieprawe 
potomstwo opieką, nadawał im ziemię czy majątek, 
mimo że ustawy tego nie dopuszczały, ułatwiał im 
uzyskanie jakiejś intratnej sytuacji. (...) Liber chamo-

rum wspomina z oburzeniem o tym, jak to z ochronek, 
gdzie znajdują się nieprawe dzieci, jednego drugiego 
chłopca »czasem ksiądz weźmie abo i świecki, kiedy 
wie, że jest jego flliusem i od niego po kryjomu do 
szpitala był dany, a jak podrósł, ma go przy sobie 
i patrocynuje mu, potem go jako przezwawszy, majęt
ność mu dzierżawną puści«. Słyszymy o bardzo licz
nym zastępie nieprawych synów, którzy dzięki protek
cji ojcowskiej zdołali utrzymać się jako szlachta i dojść 
do majątku”18.

Dla lepszego „zatarcia śladów” nadawano takim 
dzieciom bardzo popularne nazwisko drobnoszlachec- 
kie (Wolski, Górski czy... Krzyżanowski) i umieszczano 
na dzierżawie w innym województwie. Pozycja dzie
rżawcy czy administratora pozwalała uniknąć kon
frontacji sądowej z rodziną, która niewątpliwie sprze
ciwiłaby się rozdawaniu majątku i ujawniła nieprawe 
pochodzenie. Dorabiając się z czasem i uchodząc już 
w okolicy za pełnoprawnego szlachcica, mógł później 
całkiem legalnie kupić własny majątek i przekazać go 
dzieciom. Metody były więc takie same, jak w przypad
ku uzurpatorów. Nie ma obecnie żadnych oczywistych 
przesłanek, by przyjąć hipotezę o nieprawym pocho
dzeniu Jakuba Krzyżanowskiego — ale nie można też 
nie brać takiej wersji pod uwagę.

Wszystkie powyższe uwagi nie umniejszają w ni
czym dokonań Andrzeja Sikorskiego i Piotra Mysła- 
kowskiego, a jedynie wskazują na ewentualne kierun
ki dalszych badań — poza wskazanymi przez samych 
Autorów (s. 141-142). Możliwe jest oczywiście, że żad
na z proponowanych przeze mnie hipotez nie okaże się 
prawdziwa — ale są to nadal możliwe stopnie swobo
dy, których odbieranie zbliża badacza do pewności 
w identyfikacji genealogicznej17. Książka Rodzina ma
tki Chopina nie tylko odebrała wiele owych stopni 
swobody, ale również wskazała bezpodstawność wielu 
twierdzeń wcześniejszych autorów. Poza niekwestio
nowaną zasługą Autorów w uporządkowaniu i znacz
nym poszerzeniu wiedzy o polskich korzeniach jedne
go z największych kompozytorów wszystkich czasów, 
praca ich stanowi również praktyczną prezentację me
todologii badań genealogicznych dla Polski przełomu 
XVIII i XIX wieku. Będzie niewątpliwie zarówno pod
stawową lekturą przyszłych biografów Fryderyka Cho
pina, jak i jednym z najlepszych w polskim piśmien
nictwie przykładów rzetelnego i krytycznego warsztatu 
badawczego genealogii epoki nowożytnej18.

R afał Prinke  
(Poznań)

14 Altpreussische Geschlechterkunde, Bd. 24, 1994, s. 278 i 297.
15 J. M a tu szew sk i ,  Proles illegitima w polskim prawie ziemskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 18,1966, 
z. 2. s. 71-154.
16 J. S. By stroń. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Warszawa 1960, s. 154.
17 A. S. W a l i s z e w s k i ,  Metody identyfikacji w badaniach heraldyczno-genealogicznych (przykłady), „Gens. 
Kwartalnik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego” [Poznań], 1991, nr 2, s. 43-47.
18 Książka została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne Nagrodą im. Adama Heymowskiego.
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Znani polscy krewni 
Fryderyka Chopina

Jakub Krzyżanowski
fl1771-1798 Długie, I z b ic a _____

Kujawska, Skaszyn, Sarnowo x 
tp1798

Antonina Kołomińska 
(Kołomyska) 

fp1798

Nicolas Chopin 
*15.04.1771 Marainville 
t3.05.1844 Warszawa — x 
x2.06.1806 Brochów

Tekla Justyna Krzyżanowska 
*Długie

■ -14.09.1782 Izbica Kujawska 
t1.10.1861 Warszawa

Wincenty Ferrariusz Marianna Rozalia Regina 
Krzyżanowski Krzyżanowska

-5.04.1775 Izbica Kujawska -2.09.1780
f!1795-1797 Izbica Kujawska

Leon Bielski 
xp1797 

[brat Adolfa?]

N Krzyżanowska 
*c1773

x N Makowiecki

skróty:
* - urodzenie 
-  - chrzest 
t - zgon 
x - ślub 
c - circa 
a - antę 
p - post
fl - wzmiankowany(a) 
bż - bezżenny(a)

Ludwika Marianna Chopin 
*6.04.1807; t29.10.1855 

x22.11.1832 Józef Kalasanty 
Jędrzejewicz 

*7.07.1803; t11.05.1853

Fryderyk Chopin
*22.02.1810 Żelazowa Wola 

f1 7.10.1849 Paryż

I

Izabella Chopin 
*9.07.1811 Warszawa 

f3.06.1881
x8.11.1834 Antoni Feliks 

Barciński
*28.05.1803; f9 .05 .1878

Emilia Chopin 
*20.11.1812 
f10.04.1827

Zuzanna Bielska 
*c1803 Izbica Kujawska 

f1 3.09.1869 Warszawa, bż 
"biedactwo"

Kunegunda Makowiecka
*c1793

x Piotr Wojciech Czachowski

Józef von Bruchental 
fa1760, gen. major wojsk 

cesarskich
x Dorota Koss, f1 743/1760

Domniemane 
powinowactwo 
ze Skarbkami

Domniemane 
pokrewieństwo 

z Czachowskimi
Maciej Krzyżanowski 

x Wiktoria Małachowska

Marianna 
Podgórska 

f1 774/1775

I-----
Kazimierz

Krzyżanowski
fa1820

i

Adam Krzyżanowski 
*15.12.1765 
f27.07.1848 

x Helena Majeranowska

Jan Skarbek 
f1803 - x .

sta Sarnowski

Marianna
Bruchental

fp1794

Konstancja Bruchental Jan Chryzostom
fc 1 792 Skarbek

x(2) Michał Aleksander *c1713; f27.01.1772
ks. Czetwertyński —x — klan inowrocławski

*19.09.1741
f7.08.1796

Joanna Krzyżanowska 
*1767/1771 
f1 2.02.1856

Józef Czachowski
x — -27.03.1758 Adolf Bielski Zofia Joanna 1 syn dzieci

f1 2.10.1829 x1793 _ x —. Skarbek zm.
[brat Leona?] i *4.05.1769 młodo

x{1) 27.08.1743 Anna 
Gajewska 

x(2) 13.09.1760

+
l----------

Piotr Wojciech Czachowski 
-26.04.1791 

fa1837
x Kunegunda Makowiecka

Julian Piotr Konstanty 
Czachowski, *20.05.1814, 

"skubent", siostrzeniec (?) 
Fryderyka Chopina

Feliks Antoni 
Czachowski

i
Tekla Czachowska

*1803/1807; f30.09.1877 
x(1) 23.09.1828 Feliks Górski 

x(2) Marcin Napolski 
*11.11.1803; f6.03.1854

3 synowie

2 synowie 
2 córki

Kacper Skarbek
*6.01.1763; f25.02.1823 

rotmistrz kawalerii narodowej, 
dziedzic Izbicy Kujawskiej (do 

1800), Czubina, Żelazowej Woli 
x(1) 1781 Justyna Dąmbska 

x(2) 22.05.1791 Ludwika Fenger

2 synowie

(2) Fryderyk Skarbek,
ekonomista, ojciec 

chrzestny Fryderyka 
Chopina

(2) Anna Emilia Skarbek 4 synowie 
x Stefan Wiesiołowski, 1 córka 

przyjaciele rodziny Chopina
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Karol Górski — człowiek i uczony, pod red. Zenona 
Huberta N o w a k a ,  Wydawnictwo Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika, Toruń 1999, ss. 128.

Recenzowana publikacja stanowi pokłosie sesji, ja
ka odbyła się 27 kwietnia 1998 r. na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziesiątą rocznicę 
śmierci Karola Górskiego (zm. 11 grudnia 1988) 1.

Inicjatorem 1 głównym organizatorem tego spotka
nia, jak również redaktorem edycji materiałów sesji, 
był zmarły zaledwie w następnym roku Zenon Hubert 
Nowak, uczeń współtwórcy toruńskiej szkoły medle- 
wlstycznej2. Spośród pięciu autorów referatów, któ
re złożyły się na omawiany tom, aż czterech to wycho
wankowie seminarium doktoranckiego Karola Gór
skiego, mianowicie Marian Biskup, Jerzy Kłoczowskl, 
Janusz Małłek 1 właśnie Zenon Hubert Nowak (piątym 
referentem był Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego). Wygłoszone przez nich teksty, obec
nie opublikowane, to — w kolejności druku — Karol 
Górski — koleje życia (Z. H. Nowak) ; Karol Górski
— tradycyjny czy nowatorski badacz dziejów zakonu 
krzyżackiego (M. Biskup);  Zasługi Karola Górskiego 
w wprowadzeniu problematyki stanoiuęj do historio
grafii polskiej (J. Małłek) ;  Karol Górski— historyk 
polskiego chrześcijaństwa ( J .K łoczowsk i )  oraz Wy
miar europejski dorobku naukowego Karola Górskiego
— (H. Sam sonow icz ) .  Dopełnienie całości stano
wi bibliografia prac Karola Górskiego, zestawiona — 
w oparciu o wcześniej ogłoszone już drukiem wyka
zy — przez I. C z a r c iń s k i e go .  Edycję poprzedza 
przedmowa pióra redaktora naukowego.

Recenzja ta nie bez przyczyny ukazuje się na ła
mach „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldyczne
go". Choć dziś, z perspektywy lat, kojarzymy Karola 
Górskiego przede wszystkim jako badacza historii za
konu krzyżackiego 1 jego państwa w Prusach, dalej 
(a może wręcz na pierwszym miejscu) dziejów ducho
wości w Polsce na przestrzeni stuleci (po wiek XX 
włącznie) 1 w ogólności chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich, nadto rozwoju Instytucji reprezentacji sta
nowej w późnośredniowiecznej Europie, to jednak nie 
należy zapominać, że pierwsze publikacje tego uczone
go związane były z genealogią 1 heraldyką. Jego debiut 
autorski stanowiła przygotowana na prowadzonym 
przez Władysława Semkowicza seminarium z zakresu 
nauk pomocniczych historii obszerna rozprawa dyplo
mowa Ród Odrowążów w wiekach średnich (1927), 
która rok później ukazała się na łamach „Rocznika" 
PTHer., w tomie VIII serii przedwojennej3. Inne cztery 
opracowania z zakresu genealogii 1 heraldyki zamie

ścił Karol Górski w latach 1930-1931 w „Miesięczniku 
Heraldycznym”4, jedno zaś w „Kwartalniku Historycz
nym”5. Pierwsze publikacje przyszłego współtwórcy 
ośrodka badań medlewistycznych w Toruniu zdawały 
się tedy wskazywać, że właśnie problematyka polskich 
rodów rycerskich w średniowieczu. Ich rozsiedlenia 
i związków genealogicznych, stanowić będzie zasadni
cze pole eksploracji badawczych tego uczonego. Tak 
się jednak nie stało, o czym zadecydowały złożone 
uwarunkowania, a wśród nich brak możliwości zawo
dowego związania się z macierzystą uczelnią (tj. Uni
wersytetem Jagiellońskim) i tamtejszą Katedrą Nauk 
Pomocniczych Historii. Odbyta bezpośrednio po stu
diach służba wojskowa na tylko po części odzyskanym 
dla odrodzonego państwa polskiego Pomorzu, rozbu
dziła w Karolu Górskim — jak się miało okazać — 
trwałe zainteresowanie dziejami tego regionu6. Odtąd, 
poza jedynie pojedynczymi wyjątkami, problematyka 
genealogiczna 1 heraldyczna nie pojawiała się już w je
go pracach7.

Tym niemniej ranga 1 znaczenie rozprawy o rodzie 
Odrowążów, jak i sama obecność autorska Karola Gór
skiego na łamach „Rocznika” PTHer. i „Miesięcznika 
Heraldycznego”, obligują każdego badacza historio
grafii, zajmującego się rozwojem nauk pomocniczych 
historii w Polsce, do chociażby zdawkowej wzmianki 
o owych wczesnych pracach uczonego, niezależnie od 
faktu, że w jego liczącej ponad sześćset pozycji biblio
grafii publikacje genealogiczno-heraldyczne stanowią 
znikomy procent.

Omawianie poszczególnych tekstów składających 
się na tytułowy wolumin, czy tym bardziej formułowa
nie uwag pod adresem ich strony merytorycznej, wy
daje się w pierwszym przypadku bezcelowe, a w dru
gim wręcz niestosowne. Publikacja ta nie stanowi bib
liofilskiej rzadkości i dotrzeć może do niej każdy, gdy 
z kolei warstwa faktograficzna referatów, w których 
często napotkać można na osobiste dygresje i wspo
mnienia (w pełni uzasadnione w przypadku relacji 
mistrz-uczeń), tudzież refleksje ogólniejszej natury, 
nie stanowi wdzięcznego pola dla weryfikowania za
wartych tam informacji. Podobnie doszukiwanie się, 
jakie wątki nie zostały w danym wystąpieniu poruszo
ne, choć obiektywnie zdawały się na to zasługiwać, 
a jakim znów kwestiom poświęcono w tym czy innym 
tekście nieproporcjonalnie dużo miejsca, nie miałoby

1 Zob. L. Zyg  n e r, Toruńska sesja naukowa „Karol Górski — człowiek i uczony", „Zapiski Historyczne" 63. 1998. 
z. 3-4, s. 166.
2 Zob. m.in. J. Tandeck i ,  Zenon Hubert Nowak (1934-1999), „Zapiski Historyczne” 65, 2000, z. 1, s. 220-222; 
Homines et historia Zenon Hubert Nowak (1934-1999), Toruń 2000.
3 Bibliografia prac Karola Górskiego, [w:] Karol Górski — człowiek i uczony, pod red. Z. H. N o w а к a, Toruń 1999. 
s. 88 nr 1.
4 Ibidem, s. 88 nr 6, 8, 11, 12.
5 Ibidem, s. 88 nr 4.
6 Zob. interesujące w tym względzie wspomnienia odbywającego służbę wojskową wspólnie z Karolem Górskim 
późniejszego benedyktyńskiego historyka i liturgisty o. Pawła Sczanieckiego (zm. 1998) w: Veritas vitae est viaticum 
carissimum. Dokumentacja uroczystego wręczenia ksiąg pamiątkowych ks. prof. Bolesławowi Przybyszewskiemu 
i o. dr. Pawłowi Sczenieckiemu OSB 30 maja 1998 w Tyńcu, wyd. S. N i e w ia ro w s k i ,  Kraków 1999. s. 22-26 
(zwłaszcza s. 24).
7 Bibliografia prac Karola Górskiego, s. 121 nr 578.
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większego sensu. Nie jest to wszak monografia życia 
i działalności uczonego.

Bez względu natomiast na charakter edycji nie moż
na obojętnie przejść nad niekonsekwencjami 1 niesta- 
rannościami opracowania redakcyjnego, które utru
dniają czytelnikowi lekturę i korzystanie z pracy. Przy
kładowo o międzynarodowej sesji w Lille, dotyczą
cej francusko-polskich kontaktów religijnych, na s. 76 
czytamy, że odbyła się w r. 1980, a na s. 77 — że 
wr. 1981 (zestawienie bibliograficzne — s. 121 nr 581 
— potwierdza datę 1981). Nas. 10 wzmiankowane jest 
zgromadzenie zakonne „michaelitów”, miast michali- 
tów; tytuł jednej z prac Z. Wdowiszewskiego podany 
został jako „Róg [!] Bogoriów w wiekach średnich” 
(s. 88 nr 4); podobnie błąd występuje w tytule anglo
języcznej publikacji Prussian Socity [winno być: Socie- 
ty\ and the German Order pióra M. Burleigh (s. 123 
nr 604). Nie wydaje się trafne użycie historycznej na
zwy Białogród Stołeczny na określenie węgierskiego 
miasta Szekesfehervar w odniesieniu do czasów nam 
współczesnych, tj. przy wzmiance o odbytym tam po
siedzeniu Międzynarodowej Komisji dla Historii Par
lamentaryzmu, w którym uczestniczył Karol Górski 
(s. 19). Gdzieniegdzie dają też znać o sobie niekonse
kwencje w pisowni wielkich i małych liter (np. s. 61 
przyp. 46: „Zapiski historyczne"; s. 65: „późniejszego 
Marianina”) czy innego rodzaju niestaranności korek
ty (np. s. 59 w. 9, s. 73 w. 21, s. 80 w. 24 n.). Wątpli
wości natury metodycznej nastręcza również wspo
mniane uprzednio zestawienie publikowanych prac 
Karola Górskiego. Model zapisu bibliograficznego, ja
kim się posłużono, jest dość mało przejrzysty, na co 
nakładają się też rozmaite niekonsekwencje. Dziwić

musi, że w zestawieniu tym zastosowano inny system 
zapisu, niż w obrębie całej pracy (tj. w przypisach przy 
poszczególnych artykułach). W wykazie skrótów na 
s. 87 napotykamy na dwukrotnie użyte identyczne 
sygle „SZ” — raz na oznaczenie „Strażnicy Zachodniej”, 
a drugi raz — w odniesieniu do „Studiów Zródłoznaw- 
czych” (winno być: SŹ). W nr 113 na s. 93 nie wiado
mo co jest elementem tytułu książki, a co adresem 
wydawniczym, gdzie indziej znów nieczytelne jawi się 
oznaczenie tomu serii lub paginacji (np. s. 99 nr 227, 
s. 110 nr 406). Drugie wydanie danego tytułu wskazy
wane jest w omawianej bibliografii pod osobnymi nu
merem (s. 122 nr 592 — s. 124 nr 611) — nawet bez 
odesłania do pierwodruku (s. 118 nr 521 — s. 119 
nr 545).

Zasygnalizowane powyżej drugorzędne usterki w żad - 
nej mierze nie zmieniają faktu, iż omawiana publika
cja stanowi cenną, bo wielopłaszczyznową próbę przy
bliżenia postaci wybitnego historyka, znamienitego 
badacza i myśliciela. Trzymając w ręku tę edycję moż
na jedynie wyrazić żal. że analogicznych zbiorów refe
ratów i wspomnień nie doczekali się jak dotąd inni 
współtwórcy toruńskiej szkoły mediewistycznej, wśród 
nich Bronisław Włodarski i zmarły w r. 1997jego uczeń 
i następca Kazimierz Jasiński.

K rzy sz to f R. Prokop  
(Kraków )
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