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R O Z P R A W Y  I  S T U D I A

Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski
Warszawa

Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

Rzekomi członkowie dynastii Piastów to problem, z którym nauka zmaga się od dawna. Dość 
przypomnieć tu, liczący dziesiątki takich postaci, obszerny katalog opublikowany w Genealogii 
Piastów O.  Balzera1, czy uwzględniający takie osoby Rodowód Piastów śląskich K.  Jasińskiego2 
a także inne późniejsze opracowania ukazujące rzekomych Piastów3. Mimo to byty tego rodzaju 
wciąż pojawiają się w literaturze. Niektóre są efektem zwykłej omyłki, czy nieporozumienia, ale 
zdarzają się i takie, które powstają w oparciu o nietrafione hipotezy.

Ostatnio M.  L.  Wójcik, postawił tezę o  istnieniu nieznanego dotąd literaturze Piasta za-
torskiego, benedyktyna tynieckiego, Włodzimierza4. Teza ta opiera się na dokumencie nada-
nia wsi Łączany z  przynależnościami, Radziszów, Wola Radziszowska, Rzozów, oraz dziesię-
ciny z  sąsiadujących z nimi osad Ryczowa i Półwsi, poczynionego przez Władysława, księcia 
oświęcimskiego na rzecz klasztoru tynieckiego, reprezentowanego przez opata Daniela, w związ-
ku ze wstąpieniem syna księcia, Włodzimierza, w szeregi tynieckich benedyktynów. Rzeczony 
dokument wymienia jeszcze rodzonego brata nadawcy, księcia raciborskiego Janusza. Zatem 
przekazana przez dyplom genealogia książąt górnośląskich związanych z klasztorem w Tyńcu 
wygląda w sposób następujący:

1 O. Balzer, Genealogia Piastów wyd. 2, Kraków 2005, s. 983–989.
2 K.  Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd.  2, Kraków 2007, passim, wskazał takich osób znacząco mniej niż 
O. Balzer, bowiem sporo takich bytów wśród Piastów śląskich zostało już wcześniej przez badaczy rozpoznanych 
i odrzuconych o czym pośrednio pisał K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 32–35, 288–289, 490–491.
3 K. R. Prokop, Rzekomi synowie księcia legnickiego Ruperta I. Z dziejów historiograficznej omyłki, Genealogia — Stu-
dia i Materiały Historyczne, t. 6, 1995, s. 75–88; P. A. Dmochowski, A. Sikorski, Rzekomi Piastowie mazowieccy, 
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. IX Nowej Serii (XX), Warszawa 2010, s. 11–28.
4 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy a opactwo tynieckie w średniowieczu, [w:] Klasztor w państwie średniowiecz-
nym i nowożytnym, pod red. M. Derwicha i A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław–Opole–Warszawa 2005, s. 82–89; 
M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iam professus. Nieznany syn Włodka, księ-
cia zatorskiego, [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 2 (6) Katowice 2010, pod red. I. Panica i J. Sperki, 
s. 199–212.
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                NN

           Władysław                                                                                     Janusz
       ks. oświęcimski                                                                             ks. raciborski

         Włodzimierz
  benedyktyn tyniecki

Tablica nr 1. Genealogia książęca przekazana przez omawiany dokument tyniecki5

W treści nadania znalazła się jeszcze jedna istotna informacja, a mianowicie aby nie dopuścić do 
przyszłych sporów, w dokumencie, bardzo szczegółowo opisane zostały granice nadanej wsi Łącza-
ny. Dyplom ten nosi datę 22 maja 1250 r.6 Jednak obecnie jest on uznawany za piętnastowieczny 
falsyfikat7. Pierwszy krytyczny wydawca dokumentu, W. Kętrzyński, interpolował go na lata 1283–
1286. Uczynił to, ponieważ uznał, że Daniel mógł pełnić tę funkcję tylko po 1282 r. (opatem był 
jeszcze wtedy Kosmas) a przed 1287 r. (opatem był już Wojciech)8. Problem jednak w tym że wów-
czas Władysław ks. opolski (bo tak identyfikuje nadawcę W. Kętrzyński) już nie żył, zmarł bowiem 
13 listopada 1282 r. Książę ten nigdy też nie tytułował się księciem oświęcimskim, nie miał także 
syna Włodzimierza, mnicha tynieckiego, ani brata Janusza, księcia raciborskiego, zresztą to ostat-
nie księstwo wówczas także nie istniało9. Dodatkowo okazuje się, że pisownia niektórych wyrazów 
w omawianym dokumencie nie była możliwa w XIII w., a nosiła cechy typowe właśnie dla XV w.10

M. L. Wójcik spojrzał na omawiany dyplom z innej perspektywy. Przede wszystkim założył, 
że fałszerz nie powinien zawrzeć w dokumencie fikcyjnych danych genealogicznych, bowiem na-
tychmiast poddały by one w wątpliwość treść dyspozycji w nim zawartych. Tym samym założył, 
że wszystkie wymienione przez dokument osoby, czyli: Władysław, Janusz, Włodzimierz i Daniel 
istniały. Następnie wykorzystał XVII–wieczną publikację Stanisława Sczygielskiego (ok. 1616 — 
ok. 1687)11, historyka klasztoru tynieckiego, mówiącą, że zmarły 21 maja 1256 r. tamtejszy be-
nedyktyn Włodzimierz był synem księcia oświęcimskiego i zatorskiego. Ze względu na to, że jest 
to zapis dla tego czasu anachroniczny, M. L. Wójcik wskazał na książąt zatorskich jako na krąg 
rodzinny opisany w omawianym dokumencie, wskazał też, że kopista transumptu z 1519 r., mógł 
się pomylić przepisując dokument i z daty „MCDL pleno” uczynić „MCCL pleno”12. Zwrócił 

5 Kodeks dyplomatyczny klasztoru Tynieckiego (dalej: KDTyn), cz. 1, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1875, nr 31. Doku-
ment nie umożliwia wskazania starszeństwa występującego między Januszem a Władysławem, przyjęliśmy więc, że 
Władysław był starszy skoro Janusz najwyraźniej nie miał wówczas dzieci.
6 Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUB), wyd. W. Irgang, t. 2, Wien–Köln–Graz 1977, nr 442, s. 281.
7 Z. Leszczyńska–Skrętowa, Łączany, [w:] Słownik historyczno–geograficzny województwa krakowskiego w średniowie-
czu, Kraków 2003, cz. 3, z. 4, s. 882–883 (tu przyp. 2).
8 KDTyn, cz. 1, s. XXXI; W. Kętrzyński, Podrobione dyplomata tynieckie, „Przegląd Naukowy i Literacki” 2:1874, t. I, 
s. 170–171; W. Kętrzyński, Tynecya x. Stanisława Sczygielskiego, „Przegląd Naukowy i Literacki” 2: 1874, t. II, s. 54.
9 Księstwo raciborskie istniało krótko w XII w. i później ponownie powstało z podziału księstwa opolskiego dopiero 
po śmierci Władysława opolskiego.
10 KDTyn, cz. 1, nr 31, s. 61–63.
11 T. Gronowski, Szczygielski Stanisław (ok. 1616 — ok. 1687) benedyktyn, opat klasztoru w Starych Trokach, hiosto-
riograf, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. XLVII, Warszawa–Kraków 2010–2011, s. 516–518. Chociaż 
biogram podaje nazwisko w formie Szczygielski w niniejszym artykule będziemy się posługiwali formą tego nazwiska 
w postaci powszechnie używanej i utrwalonej w literaturze — Sczygielski.
12 M. L. Wójcik najwyraźniej uznał, że skoro data była w oryginale zatarta (kwestię tę będziemy dyskutować ni-
żej) to data „MCCL pleno” która pojawiła się w odpisie S. Sczygielskiego była wzięta z trasumptu sporządzonego 
w 1519 r. Zatem to kopista dokumentu w 1519 mógł, zdaniem M. L. Wójcika, popełnić taki błąd. Domysł ten jest 
niesprawdzalny.
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5Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

także uwagę i na to, że XV–wieczny książę zatorski Władysław (Włodek) miał brata Janusza. Tym 
samym M. L. Wójcik wykluczył Władysława opolskiego jako ojca Włodzimierza. Jego zdaniem 
Włodzimierz mógł być synem pozamałżeńskim (przedmałżeńskim), co mogło być jednym z po-
wodów wyboru jego drogi życiowej, poświęcenie się Bogu. Podobnie, zdaniem M. L. Wójcika, 
istniał opat Daniel. Zgodnie z założeniem, że dokument dotyczy XV w., a zatem nie znajdując 
dlań miejsca wśród XIII–wiecznych opatów tynieckich, M. L. Wójcik, stara się pokazać, że mógł 
on sprawować ten urząd krótko między zgonem Andrzeja Ożgi, a pojawieniem się w źródłach 
kolejnego opata Jana Sułowskiego, czyli od marca–maja do czerwca 1486 r., bo zgon Daniela 
miał nastąpić przed 6 czerwca 1486 r. A skoro Włodzimierz, syn księcia Władysława wstąpił do 
klasztoru tynieckiego za czasów opata Daniela, to musiało to nastąpić w maju 1486 r.

Ostatecznie M. L. Wójcik zaproponował, że omawiany dokument mógł zostać wystawiony 
w latach 1477–1494, kiedy przypadają wspólne rządy książąt zatorskich, braci Władysława i Ja-
nusza. Treść dokumentu pozwoliła M.  L.  Wójcikowi zaproponować nawet dzienną datę jego 
wystawienia: 21 maja 1486 r.13, a następnie umożliwiła wyznaczenie dość dokładnych ram chro-
nologicznych zamykających życie i działalność benedyktyna tynieckiego Włodzimierza. Jednak, 
aby Włodzimierz był w wieku odpowiednim do wstąpienia do klasztoru, M. L. Wójcik musiał 
przesunąć datę ślubu jego rodziców Władysława zatorskiego i  Anny z  lat 1476/1479 na lata 
1471/1472. A zatem genealogia książąt zatorskich, zdaniem M. L. Wójcika, powinna zostać uzu-
pełniona w sposób następujący:

                        Wacław
                         ks. oświęcimski i zatorski
                *1415/1418 †21 X 1465/2 VIII 1468
      x. Małgorzata

         Kazimierz      Wacław       Jan   Władysław
        ks. zatorski   ks. zatorski               ks. zatorski   (Włodek)
         *p.1450     *p.1450   *p.1450   ks. zatorski
    †8 I/9 III 1490         †14 IX 1485/5 X 1487             †17 IX 1513   *p.1450
  x. 1484 Małgorzata          x. 1475/1477 Barbara                †28 V/29 VII 1494
                   x. 1471/1472 lub 1476/1479 Anna
               
      Włodzimierz          Agnieszka
                benedyktyn tyniecki               *1477/1480 †1505
                *1472 †21 V 1493                    x. 1492/1494 Jan z Tworkowa

Tablica nr 2. Piastowie zatorscy — uproszczony schemat genealogiczny zaproponowany przez M. L. Wójcika14

Ustalenia M. L. Wójcika wydają się jednak nietrafione. Cała jego koncepcja jest bowiem ko-
niunkcją kilku hipotez, z których, co gorsza, część jest zupełnie nieprawdopodobna i nieprzeko-
nywająca. Wszystko zaś sprawia wrażenie podporządkowania z góry założonej tezie. Zresztą sam 
M. L. Wójcik jest tu niekonsekwentny, skoro kilkanaście lat wcześniej pisał o tym samym dyplo-
mie w całkiem innym duchu: „Zupełna nieznajomość faktów chronologiczno–genealogicznych 
przez fałszerza pozwala dopatrywać się w tym dokumencie późnego falsyfikatu”15 i w żaden spo-
sób nie odniósł się do tej radykalnej zmiany zdania. Bez komentarza odnotujmy także kuriozalne 
żale Autora, że jego pierwszy artykuł o Włodzimierzu z 2005 r. nie został wspomniany we wstępie 

13 M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 209.
14 Ibidem, s. 212 (schemat 1).
15 M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelaria książąt opolsko–raciborskich do początków XIV wieku, [w:] „Acta Universi-
tatis Wratislaviensis, Nr 2170 Historia” nr 139 Wrocław 1999, s. 23.
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6 Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski

do drugiego wydania Rodowodu Piastów śląskich, podsumowującym trzydziestoletni okres badań 
na ten temat między ukazaniem się obu wydań dzieła K. Jasińskiego16. Według M. L. Wójcika, 
właśnie niedostrzeżenie tej pracy było głównym powodem powtórnego jej opublikowania.

Spróbujmy po kolei przeanalizować założenia na których M. L. Wójcik oparł swą tezę i prze-
ciwstawić je faktom. Zaczniemy od analizy falsyfikatu tynieckiego. Następnie przyjrzymy się 
osobom w nim występującym.

Wydaje się, że obecnie omawiany dyplom już nie istnieje17. M. L. Wójcik tego nie wyjaśnia. 
Podaje tylko, że odpisy dokumentu można odnaleźć w dwóch rękopisach:

„BJ, rkps 2160/II, s. 1067–1069; BOssol, rkps 1624–1626/II, s. 1097–1110”18. W zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej brak rękopisu oznaczonego sygnaturą: 2160/II. A  rękopis 2160 nosi 
tytuł: Varii Tractatus theologici19 i nie ma on nic wspólnego z omawianym tu zagadnieniem. W Bi-
bliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu rękopisy: 1624/III, 1625/III, 
1626/III kryją trzy części kodeksu dyplomatycznego klasztoru tynieckiego sporządzonego przez 
A. Batowskiego20. To w rękopisie o sygnaturze 1624/III, na stronach 155–156 znajduje się odpis 
omawianego tu dokumentu z 1250 r. Zagadkowy rękopis o sygnaturze 2160/II znajduje się rów-
nież w Bibliotece Ossolińskich21. Jest to kopiariusz dokumentów tynieckich wykonany w klasz-
torze w roku 163422. W rękopisie tym na stronach: 1067–1069 znajduje się wpis dokumentu 
z 1250 r. a dalej na stronach 1097–1100 jest odpis jego transumptu z 1519 r.

Zatem M. L. Wójcik myli rękopisy i miejsce ich przechowywania a także numery stron na 
których miały się znajdować wpisy dokumentu. Na tym nie koniec pomyłek. W tym samym 
przypisie pojawiła się uwaga: „Dodać należy, że wzmiankowany transumpt Zygmunta Starego 
z 1519 roku ma w datacji rok 1520.”23 Jednak dokument nosi datę 1250  r.24! Oznacza to, że 
M. L. Wójcik przestawił w dacie (!) cyfry 2 i 5. Jak to się stało, że w dwóch wydaniach tekstu 
przeszedł niezauważony ten sam błąd, który zupełnie wypacza sens podanej informacji?

Wydaje się, że omawiany dyplom istniał jeszcze w XIX w. Widział go i korzystał zeń A. Batow-
ski, ale W. Kętrzyński już nie25. A. Batowski podał wymiary pergaminu dyplomu, opisał przywie-
szoną doń pieczęć i określił stan zachowania tekstu dyplomu jako nieczytelny, miejscami nie do 
odgadnięcia, a to przez bladość atramentu, wytarcia czy zamoknięcie pergaminu26. Jednak na tej 

16 T. Jurek, Piastowie śląscy i ich rodowód, [w:] K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 7–24.
17 Ostatnio o losach archiwum klasztoru pisał T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólno-
ta tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007, s. 35–39, nie wspomina jednak o omawianym dokumencie.
18 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 82, przyp. 122; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 202, przyp. 16.
19 W. Wisłocki, Katalog rękopisów Bibljoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cz. 2, Rękopisy 1876–4176, Kraków 1881, 
s. 520–521.
20 Codex Diplomaticus abbatiae olim Tiniecensis Ord[inis] S. Benedicti Regni Poloniae palatinatu vero et dioecesi Craco-
viensi sitae, Zebrał Aleksander Batowski. Część 1 (rkps 1624/III); Część 2 (rkps 1625/III); Część 3 (rkps 1626/III).
21 SUB t. 2, nr 442, s. 281.
22 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: B. Ossol.), rkps 2160/II: Rescriptorum 
bullarum, privilegiorum, literarum generalium et specialium super bona, haere[di]tates, dona[ti]ones, exemptiones, im-
munitates, confrater[nitate]s tam gen[era]lis mona[ste]rii Tynecen[sis] quam particularium con[ven]tuum [...] iisdem 
monasteriis datarum, donatarum, concessarum et confirmatarum pars secunda anno domini 1634, quae omnia [...] 
continentur a litera H ad literam T inclusive. <http://bazy.oss.wroc.pl/rkp/pubi/>.
23 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 82, przyp. 122; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 202, przyp. 16.
24 B. Ossol., rkps 2160/II, s. 1100: „MCCL. Pleno”; B. Ossol., rkps 1626/III tu braki w paginacji, dokument nosi 
numer CCXLVII. W miejscu gdzie powinien być wpisany transumowany dokument z 1250 r., jest tylko odesłanie 
do dokumentu spisanego przez A. Batowskiego już wcześniej w B. Ossol., rkps 1624/III, s. 155–156.
25 KDTyn, cz. 1, nr 31, s. 62.
26 B. Ossol., rkps 1624/III, s. 156, przyp. 1.
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7Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

samej stronie, na której tak dokładanie został opisany dokument znalazł się późniejszy dopisek 
— czterowierszowa kolumna o następującej treści:

„Oryginał zagubiony.
Szczygieski.

Rescriptorium.
Lelewel”27.

Jest to niewątpliwie spis źródeł i literatury które posłużyły za podstawę odpisu i uzupełnień 
dokumentu z 1250 r. Gdy do tego dodać, że A. Batowski nie wspomina, by odpis dokumentu 
sporządził z transumptu oraz że W. Kętrzyński napisał wprost, że umieścił w Kodeksie dyploma-
tycznym klasztoru Tynieckiego odpis omawianego dokumentu: „Wedle kopii Batowskiego z orygi-
nału”28. To wygląda, że A. Batowski rzeczywiście miał dostęp do „oryginału”, który dopiero póź-
niej uległ zagubieniu. Bo jak inaczej pogodzić obie spisane na jednej stronie sprzeczne informacje 
dotyczące bez wątpienia dostępności tego samego dokumentu? Przyjęte rozwiązanie najlepiej 
wzmocnić dowodem. Skoro dyplom z którego A. Batowski robił odpis miał zatarty, niemożliwy 
do odczytania tekst, jak np. w miejscu daty jego wystawienia, którą A. Batowski a za nim W. Kę-
trzyński zapisali w formie: „anno domini M....”29, to owo zatarcie nie mogło wystąpić w drukach 
S. Sczygielskiego i J. Lelewela, tak samo autopsja30 Rescriptorium czyli kopiariusza dokumentów 
tynieckich wykonanego w klasztorze w 1634  r. wykazuje że wciąż jest on w doskonałym sta-
nie, atrament nie wyblakł jest dotąd bardzo mocny a pismo bardzo czytelne, staranne, wyraź-
ne i ładne! Można zatem bez trudu odczytać datę, którą zapisano tam jako: „MCCL. pleno”31. 
A. Batowski musiał więc rzeczywiście korzystać z oryginału dyplomu32. Uwaga W. Kętrzyńskiego: 
„Data w dokumencie pierwotnym jest zatarta i była nią już w XVI wieku” wygląda jedynie na 
jego domysł oparty na spostrzeżeniu, że S. Sczygielski i Repertorium zawierają różniące się wersje 
zapisu daty, odpowiednio: „MCCL. pleno”33 i „M. CC. L.”34. We wcześniejszym o kilkanaście 

27 B. Ossol., rkps 1624/III, s. 155 (dla patrzącego, w lewym górnym rogu). Z układu tekstu na tej stronie jasno 
wynika, że najpierw został wpisany dokument z przypisami a później na marginesie ktoś (nie wiemy kto to był, do-
myślamy się, że raczej A. Batowski) dodawał różne dopiski, poprawki wraz ze wskazaną kolumną. Pewną wskazówką 
w tym względzie zdają się być uwagi W. Kętrzyńskiego (KDTyn, cz. 1, s. XIII): „Batowski niebył bardzo biegłym 
w rozwiązywaniu trudności dyplomatycznych, w skutek czego niezawsze szczęśliwie odgadł znaczenie wyrazów skró-
conych lub niewyraźnych [...] Mając w późniejszych latach pod ręką kopiarze tynieckie, wedle nich poprawiał swe 
odpisy oryginałów wymazując atramentem pierwotne lekcye tak dalece, iż dziś nawet domyśleć się niemożna, co 
tam pierwotnie stało”.
Szczygieski, to niewątpliwie S. Sczygielski, Tynecia seu Historia Monasterii Tinecensis Ordinis S. Benedicti Pri-
mariae inter Polonica Caenobia venerationis, Cracoviae 1668; Rescriptorium, to powoływany tu już kopiariusz 
dokumentów tynieckich wykonany w klasztorze w roku 1634 B. Ossol., rkps 2160/II; Lelewel, to najpewniej J. Le-
lewel, Dyplomata, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyjaciół Nauk”, t. 19: 1827, s. 463–466 
(J. Lelewel korzystał z S. Sczygielski, Tynecia..., s. 153–154), W. Ketrzyński korzystał za to z innego wydawnictwa 
J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1859, s. 151–154 (J. Lelewel także korzystał z S. Sczygielskiego, 
Tynecia..., s. 153–154).
28 KDTyn, cz. 1, nr 31, s. 62.
29 B. Ossol., rkps 1624/III, s. 156 i KDTyn, cz. 1, nr 31, s. 62
30 Autorzy korzystali z mikrofilmu nr 9939 w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
31 B. Ossol., rkps 2160/II, s. 1069.
32 A. Batowski (B. Ossol., rkps 1624/III, s. 89, KDTyn, cz. 1, s. X,) pisał: „[...] wnet postanowiłem wziąść się do 
dyplomatów pergaminowych i te, ile się znalazło, skopiować i opisać [...]”.
33 B. Ossol., rkps 2160/II, s. 1069.
34 S. Sczygielski, Tynecia..., s. 154.
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8 Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski

lat opracowaniu M. L. Wójcik, za W. Irgangiem podał, że oryginał dyplomu zaginął w 1871 r.35 
Nie zgadza się to jednak z powyższymi ustaleniami. A. Batowski zmarł w 1862 r.36 więc jeśli to 
on naniósł uwagi dotyczące źródeł i literatury z których wykonał odpis dokumentu, to dyplom 
musiał zaginać znacznie wcześniej, bo już w, lub nawet przed 1862 r.

Dlaczego w ogóle powstał dokument tyniecki z 1250 r.? Przyjmuje się, że celem jego powsta-
nia było opisanie (a może właściwe wyznaczenie?) granic Łączan. Klasztor tyniecki pozostawał 
bowiem w ostrym sporze z klasztorem cysterskim w Mogile o różne wsie położone na tym obsza-
rze37. Zauważmy, że w 1284 r. ks. Przemysław oświęcimski, a w 1302 i 1304 r. ks. oświęcimski 
Mieszko nadali temu drugiemu klasztorowi las koło Łączan, a spór obu klasztorów zakończono 
ugodą w 1329 r., chociaż konflikt trwał jeszcze w 1503 r.38 Może właśnie z okazji tych ostatnich 
sporządzono dokument nieodwołalnie potwierdzający prawa Tyńca do Łączan?39 Zauważmy jed-
nak, że Mogiła nigdy nie podważała praw klasztoru tynieckiego do Łączan, co wskazuje, że była 
to dawna własność klasztoru tynieckiego w tej okolicy. Pierwsza pewna wzmianka o posiadaniu 
Łączan przez klasztor tyniecki pochodzi dopiero z 1440 r.40 Jest to dokument księcia oświęcim-
skiego Wacława, potwierdzający benedyktynom tynieckim otrzymane wcześniej przywileje, ksią-
żę uwolnił również wszystkich mieszkańców kilku wsi klasztornych (Łączany, Połowice, Zorzów, 
Radziszów, Wola [Radziszowska]) od ciężarów prawa polskiego i sądownictwa książęcego. Jednak 
pierwsza wzmianka o Łączanach, jako wsi będącej w posiadaniu klasztoru jest znacznie wcześniej-
sza i pochodzi z bulli papieża Grzegorz IX, noszącej datę 1229 r. i potwierdzającej klasztorowi 
m.in. posiadanie tej wsi. Wyczerpująco o tym dokumencie pisał ostatnio G. Labuda (z podaniem 
wcześniejszej literatury)41. Idąc za ustaleniami F. Papee42 wskazał on, że o Łączanach nie wspomi-
na wcześniejszy dokument tyniecki legata Idziego z 1124 r. Zatem, mimo, że oba te dokumenty 
zostały interpolowane w XV w.43, dopuścił on możliwość, że włość ta wraz z pozostałymi wy-
mienionymi w tej grupie przez bullę papieża Grzegorz IX stała się własnością klasztoru między 
1124 a 1229 r.

Falsyfikat dyplomu z 1250 r. powstał najpewniej w skryptorium klasztoru tynieckiego, fałszerz 
miał więc „pod ręką” wszelkie potrzebne informacje i dokumenty44. Jeśli tak to musiał mieć też 
dostęp do bulli z 1229 r., wiedział zatem o pojawieniu się tam Łączan jako własności klasztoru. 

35 M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelaria książąt opolsko–raciborskich..., s. 22; SUB, t. 2, nr 442, s. 281.
36 K. Lewicki, Batowski Aleksander (1799–1862), h. Trzy zęby, historyk–publicysta i działacz polityczny, [w:] PSB, t. I, 
Kraków 1935, s. 354–355.
37 M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 208.
38 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, Kraków 1865, s. 29–30, nr XXXVI; s. 35, nr XLV; s. 36, 
nr XVLVI; s. 44, nr LVI; s. 145–146, nr CLIX.
39 Można jeszcze próbować wiązać powstanie falsyfikatu z osobą opata Stanisława Baranowskiego, który sprawował 
swe rządy między 25 VIII 1512 r. a 8 V 1526 r. (T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 227–228). W. Kę-
trzynski zwraca uwagę, że za czasów tego opata aż pięć (lub może nawet sześć) fałszywych dokumentów dotyczących 
klasztoru (wśród nich omawiany) było zatwierdzanych przez króla Zygmunat Starego lub oblamowano w krakow-
skim sądzie (KDTyn, cz. 1, s. XXIX).
40 Z. Leszczyńska–Skrętowa, Łączany, s. 882–883; KDTyn, cz. 1, nr 186, s. 82–87.
41 G. Labuda, Klasztor benedyktynów w Tyńcu, [w:] G. Labuda, Szkice historyczne X–XI wieku, Poznań 2004, s. 252.
42 F. Papee, Najstarszy dokument polski. Studyjum dyplomatyczne o akcie Idziego dla klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, 
„Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno–Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. XXIII, 
Kraków 1888, s. 278, przyp. 2.
43 Z. Kozłowska–Budkowa, Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej, Kraków 2006, s. 82–87; G. Labuda, 
op. cit., s. 247–253.
44 Zakładamy tak, ponieważ (sądząc z jego terści) to klasztorowi zależało na powstaniu tego dokuemntu, a „orygi-
nał” podrobionego dyplomu najwyraźniej aż do kasaty zgromadzenia znajdował się w klasztornym archiwum.
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9Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

Możemy również założyć, że gdy powstawał falsyfikat istniały księstwa oświęcimskie oraz raci-
borskie i, aby uprawdopodobnić nadanie nazwano nadawcę księciem oświęcimskim, a jego brata 
księciem raciborskim. Samodzielne księstwo oświęcimskie istniało w latach 1314/1316–1457 r., 
a księstwo raciborskie w latach 1172–1202 oraz 1290–1336 i 1437–152145. Zatem oba księstwa 
równolegle istniały w latach 1314/1316–1336 i 1437–1457. Skoro jednak dokument powstał 
w XV w. to przy powołanym założeniu otrzymujemy lata 1437–1457 jako możliwy okres po-
wstania falsyfikatu. W okresie tym nie znajdziemy jednak pary braci, Władysława i Janusza, która 
panowałaby w Zatorze i Raciborzu.

Jeśli przyjąć ustalenia G. Labudy co do daty wejścia klasztoru w Tyńcu w posiadanie Łączan, 
czyli lata 1124–1229 i założyć, że dokument zawiera w jakiś sposób prawdziwe dane, to na jego 
wystawcę pasuje jedynie Władysław II Wygnaniec (1105–1159). Jednak cała pozostała genealo-
gia przekazana przez dokument zupełnie nie przystaje do rzeczywistej genealogii Piastów z tego 
okresu. Przede wszystkim brak wówczas członka dynastii, który nosiłby imię Janusz lub Jan46. 
Poza tym Władysław II Wygnaniec żonaty był z Agnieszką pochodzącą z dynastii Babenbergów, 
Niemką, zatem jest mało prawdopodobne, że ich nieznany skądinąd syn mógł nosić ruskie imię 
Włodzimierz. Oczywiście można spekulować, że mogło chodzić o syna z nieprawego łoża, jednak 
źródła na temat takiego potomstwa milczą. Również tytulatura Władysława II Wygnańca, księcia 
polskiego, w żaden sposób nie przystaje do tej, przekazanej przez dyplom47. Zatem taki wariant 
zdecydowanie odrzucamy.

Jeśli zaś uznamy datę 1250 r. albo nawet interpolację W. Kętrzyńskiego, czyli lata 1283–1286, 
to w grę wchodzi, co sugerują już wydawcy dokumentu, Władysław opolski, panujący w latach 
1246–1281/8248. Ten jednak nigdy nie był tytułowany księciem raciborskim, nie miał brata Jana 
(Janusza), a wśród jego synów również próżno szukać Włodzimierza. Ta identyfikacja nadaje się 
więc także do natychmiastowego odrzucenia.

Władysław został w dokumencie nazwany jednoznacznie księciem oświęcimskim, a  Janusz 
— raciborskim. Tymczasem Władysław, wybrany przez Wójcika na wystawcę dokumentu, tytu-
łował się przede wszystkim księciem zatorskim. Podział księstwa oświęcimskiego na oświęcimskie 
i zatorskie dokonał się bowiem w 1445 r. i ojcu obu tych książąt — Wacławowi — przypadł 
właśnie Zator49. Co więcej, księstwo oświęcimskie, od 1438 r. pozostające pod silnym naciskiem 
Królestwa Polskiego, zostało w 1457 r. odsprzedane temuż Królestwu przez księcia Jana IV (V)50. 
Używanie tylko samej tytulatury oświęcimskiej byłoby dość ryzykownym ruchem Władysława 
ks. zatorskiego, którego księstwo od 1467 r. było pod polskim protektoratem, a od 1456 r., po 
sprzedaży księstwa oświęcimskiego, stanowiło enklawę w terytorium Królestwa Polskiego; niezro-
zumiały byłby też fakt porzucenia przezeń tytulatury zatorskiej. Występował jako książę zatorski 

45 K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne, Kra-
ków 2002 (Rozprawy wydziału historyczno–filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, t. 97), s. 37, 148.
46 Zobacz niżej Tablica nr 4 i zamieszczony tam opis, dotyczący wnuków Władysaław Wygnańca noszących imiona 
Jan i Władysław.
47 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 60 i tablica I/1 Piastowie wrocławscy i legnicko–brzescy; M. Dworsat-
schek, Władysław II Wygnaniec, Kraków 2009, s. 63–64.
48 KDTyn, cz. 1, nr 31, s. 61.
49 Lehns– und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, oprac. C. Grünhagen, 
H.  Markgraf, t.  II, Leipzig 1883 (Publicationenen aus dem K.  Preussischen Staatsarchiven, t.  XVI), s.  588–592; 
K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie..., s. 73–76.
50 Wcześniej, bo w 1454 r. stany księstwa złożyły hołd królowi polskiemu; Lehns– und Besitzurkunden..., s. 601–
602, 606–610; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie..., s. 121–125, 148–153.
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albo oświęcimski i zatorski51. Podobnie pewne jest, że jego brat Janusz nie mógł być tytułowany 
księciem raciborskim. Księstwo to było początkowo, po podziale księstwa opolskiego w 1280/81 
(1290) r., we władaniu odrębnej linii Piastów, a po jej wymarciu w 1336 r. zostało nadane przez 
króla Czech Mikołajowi II ks. opawskiemu z bocznej linii Przemyślidów i od tej pory aż do po-
czątków XVI w. było w posiadaniu tej rodziny. Zauważmy wreszcie, że książę Władysław zatorski 
nie używał w dokumentach swojego imienia w tej formie, a tylko zdrobnienia Włodek, co też 
jest argumentem przeciwko identyfikacji M. L. Wójcika52. Wreszcie Jan IV (V) oświęcimski, do-
mniemany brat wystawcy inkryminowanego dokumentu nie używał tytułu księcia zatorskiego, 
który według M. L. Wójcika mógł zostać źle odczytany przez fałszerza jako raciborski. Nie mógł 
takiego tytuły używać, bo początkowo władał całym księstwem oświęcimskim, a  po podziale 
księstwa w 1445 r. mniejszym księstwem o tej samej nazwie. Po sprzedaży księstwa Królestwu 
Polskiemu w 1457 r. wciąż używał tytulatury oświęcimskiej; zwróćmy jednak uwagę, że przestał 
być wtedy lennikiem polskim, przebywał w Gliwicach w pewnej już odległości od pogranicza 
i jego działanie miało charakter pretensji do utraconych ziem. Później Jan używał także tytulatury 
gliwickiej i toszeckiej, które to miasta miał od brata Przemysława toszeckiego. Podobnie, bezpo-
średnio po 1457 r., używał tytułu księcia oświęcimskiego ów Przemysław toszecki, niewątpliwie 
z tych samych powodów53.

M. L. Wójcik uznał, iż para książąt występująca w dokumencie, Władysław i Janusz, to XV–
wieczni książęta zatorscy. Jedyną przesłanką za tym przemawiającą, oprócz tego, że rzeczywiście 
istniała para braci o tych imionach, są zapiski w benedyktyńskich nekrologach. Nekrolog lubiński 
notuje śmierć Włodzimierza pod datą 21 maja: „Fratris Wlodimiri fabri filii ducis Oswiecimien-
sis professi Tinecensis 1256”54. Pod tą samą datą znajduje się wpis w Liber commemorationum tam 
professorum Tyneciensium quam universae congregationis benedictino–polonae55. Kolejne wskazanie 
na Zator i Oświęcim znalazł Autor w XVII–wiecznych pracach S. Sczygielskiego, gdzie wspo-
mniany został „Vladomirus, filius Vladislai ducis Osuecimensis et Zatoriensis obiit 1256 die 
21 Maii in eodemque coenobio Tynecensis sepultas quiescit”56. Ponadto, XIX–wieczny historyk 
Ż. Pauli podał, że w krużganku klasztornym w Tyńcu znajdowała się marmurowa płyta nagrobna 
z  następującą inskrypcją: „D:O:M: Aeterne memoriae venerabilium Andreae Nossek abbatis, 
Mscislai prioris, Vlodimiri ducis Osvec. et Zator. filii, Benedicto tynecensium, qui vitae forma 
dati nobis sunt hic tumulati. Viator moribus hoc sequere si Christum quaeris habere. Fortunatus 
tantis antecess. conventus tynecensis posuit. A. D. 1759” oraz obraz przedstawiający Włodzimie-

51 Lehns — und Besitzurkunden..., s. 614, 615, 617.
52 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 658, przyp. 2: „Poza Długoszem nie spotkałem się z pełną formą imienia 
Władysław. W dokumentach występuje stale forma zdrobiała Włodek. Jeżeli nawet mogłem przeoczyć pojawienie się 
w źródłach dyplomatycznych pełnego imienia Władysław, to i tak nie ulega wątpliwości, że najmłodszy syn Wacława 
(VI.29) z reguły używał zdrobiałej formy imienia.”.
53 Lehns — und Besitzurkunden..., s. 571, 611–612, 614–620, 660; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie..., s. 73–74, 
192.
54 Liber mortorum monasterii lubinensis ordinis sancti benedicti, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, 
t. V, Lwów 1888, s. 625; Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, wyd.. Z. Perzanowski, Monumenta 
Poloniae Historica, seria nova, t. IX, cz. 2, Warszawa 1976, s. 69.
55 M.  L.  Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s.  84–85; M.  L.  Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s.  205, Liber comme-
morationum tam proffesorum Tyneciensium quam universae congregationis benedictino–polonae, Archiwum klasztorne 
Benedyktynów w Tyńcu.
56 S. Sczygielski, Aquila Polono–Benedictina in qua, Beatorum et Illustrium Virorum Elogia, Caenobiorum, ac rerum 
memorabilium Synopsis, Exordia quoque et progressus: Ordinis D. P. Benedicti Per Polonia, et eius Sceptris subiectas Pro-
uincias breuiter describuntur; item duplex fulcrum Ordinis subleuandi, cum Appendice diuersarum eiusdem Ordinis Con-
gregationum, proponitur, Cracoviae 1663, s. 27, 52–54, zob. też W. Kętrzyński, Podrobione dyplomata..., s. 170–171.
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11Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

rza z napisem informującym o jego zgonie w 7 lat od przyjęcia profesji „Venerabilis servus Dei 
F. Vladimirus Ducis Oswiecimensis et Zatoriensis filius contempto Principatu Benedictinus Ty-
necensis factus, septem a professione annis religiose transactis... obiit anno 1256 21a Maji in loco 
capituli condidis quiescit” 57.

To samo późne źródło, które pozwoliło M. L. Wójcikowi wskazać pochodzenie Włodzimierza 
z książąt oświęcimskich i zatorskich wspomina go raz jako pochodzącego z książąt oświęcimskich 
(„Vlodimiri Monachi Tynecensis, ex Duces Osuecimensis”58) a nieco później nazywa go synem 
księcia oświęcimskiego i  zatorskiego („Fratris Vlodimiri filii Vladislai Ducis Osuecimensis & 
Zatorensis”59). Skąd wzięła się ta różnica, tego M. L. Wójcik nie wyjaśnia.

M. L. Wójcik w swych dociekaniach nie zwrócił uwagi także i na to, że w linii książąt cie-
szyńskich wystąpili dwaj bracia rodzeni noszący imiona Władysław i Jan. Ilustruje to poniższy 
uproszczony schemat genealogiczny:

Kazimierz I

ks. cieszyński

†1358

x. 1321–1324 Eufemia c. Trojdena I, ks. czerskiego

*ok. 1310 †po1373

             Władysław                  Jan

            *1325/1331                kleryk

        † V (po 5) 1355       *1339 lub 1340

        † po 15 V 1355           †po IV 1359

Tablica nr 3. Władysław i Jan synowie księcia cieszyńskiego Kazimierza I, zmarłego w 1358 r.60

Zatem para braci o takich imionach wystąpiła nie tylko wśród Piastów zatorskich. Powyżsi 
książęta cieszyńscy Władysław oraz Jan to postacie efemeryczne, żyjące nie dłużej niż po 20 lat, 
zmarłe przed swym ojcem. Jan, znany z dwóch wzmianek, ani razu nie nazywany Januszem, był 
klerykiem diecezji wrocławskiej, a więc raczej nie zostawił potomstwa61. Nie mamy również in-
formacji o potomstwie drugiego z braci Władysława62. Oczywiście nie byli, a nawet nie mogli być 
oni władcami Oświęcimia i Raciborza — w tym czasie w Oświęcimiu panował Jan I (stryjeczny 
brat pary książąt cieszyńskich), a w Raciborzu Mikołaj II z opawskiej linii dynastii Przemyślidów. 
Władysław i Jan cieszyńscy nie posiadali więc ziemi zatorskiej w której leżały Łączany, główna 
wieś z nadania omawianego dokumentu. Tak więc, braci tych nie można brać pod uwagę, przy 
próbach identyfikacji postaci z naszego dokumentu.

57 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 86, 88; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 206, 209–210, Ż. Pauli, 
Dzieje księstw Oświęcimia i Zatora..., Biblioteka Jagiellońska, rkps 5375, k. 40.
58 Dodatkowo M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 85, przyp. 154; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 205, 
przyp. 48 pomylił numer strony na której znajduje się pierwsza z informacji: S. Sczygielski, Aquila..., s. 27, a nie jak 
podaje M. L. Wójcki s. 21!
59 S. Sczygielski, Aquila..., s. 52.
60 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 609–610 (Władysław), 618 (Jan) i Tablica VI Piastowie cieszyńscy.
61 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner, t. I, Rzym 1860, s. 588, nr 791; Monumenta Vaticana 
res gestas Bohemicas illustrantia, wyd. J. F. Novák, t. II, Praga 1907, s. 372–373, nr 938.
62 O ks. Władysławie (bezpotomnym) zob. S. Górzyński, Między orłem cesarskim a cieszyńskim. Pizańska sepultura 
księcia cieszyńskiego [w:] Historia u Piastów Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej 
Karoliny, pod red. B. Czechowicza Brzeg 2008.
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12 Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski

Wśród śląskich Piastów odnajdujemy jeszcze jedną parę braci o tych imionach, a są nimi sy-
nowie Bolesława Wysokiego:

Bolesław I Wysoki

ks. śląski

* zap. 1127 † 8 XII 1210

x1. 1142 (ew. 1141) Zwinisława c. Wsiewołoda Olegowicz ks. ruskiego

† zap. 1155/1160

x2. Krystyna * p. 1150 †23 II po 1210 (zap. 1204/1208)

   [2] Jan       [2] Władysław

         *zap. 1161/1169      *zap. po 1180

         † 10 III p. 1174            †p. 1199

Tablica nr 4. Jan i Władysław, synowie księcia śląskiego Bolesława I Wysokiego63

Obaj mogli być tylko synami Bolesława I Wysokiego z jego drugiego małżeństwa, zawartego 
z nieznanego pochodzenia Krystyną. Jan zmarł w bardzo młodym wieku, najpewniej mając zaled-
wie kilka lat i pochowano go w saskiej Pforcie. Władysław zmarł również w bardzo młodym wieku, 
znamy go z jednej tylko zapiski, w której został określony bratem Henryka Brodatego. K. Jasiński 
dopuszczał możliwość, że Władysław był synem, a nie bratem Henryka Brodatego ale uzanał to za 
mniej prawdopodobne. Ze względu na wiek tych dwóch braci, trudno brać ich pod uwagę.

Wobec powyższego należy jednak przyjąć, że fałszerz nie postarał się o poprawne dane gene-
alogiczne w inkryminowanym dokumencie. Wykorzystał jedynie osoby występujące w innych, 
znanych mu dokumentach, a mianowicie Władysława ks. oświęcimskiego i Janusza ks. racibor-
skiego. Ten pierwszy powinien być identyfikowany z pierwszym księciem oświęcimskim Wła-
dysławem (zap. 1275/80–1321/1324), synem ks. cieszyńskiego Mieszka I. Natomiast Janusz to 
zapewne książę raciborski Jan II Żelazny (ok. 1365–1424) lub, co mniej prawdopodobne, jego 
ojciec, książę opawski i raciborski Jan I (ok. 1332–1380/82). Zapewne fałszerz znał wcześniejsze 
dokumenty dotyczące Łączan i je wykorzystał. Bowiem w 1440 i 1449 r. Wacław ks. oświęcim-
ski wystawił dwa dokumenty dotyczące Łączan. W pierwszym uwolnił kmieci z Łączan, Poło-
wic, Zorzowa, Radziszowa i Woli Radziszowskiej od swojego sądownictwa i od ciężarów prawa 
polskiego. W drugim dokumencie książę Wacław sprzedał klasztorowi tynieckiemu zwolnienie 
kmieci z tych miejscowości (i kilku innych) z niektórych danin64. Książę oświęcimski jako wy-
stawca tych dokumentów nie dziwi, bowiem rzecz działa się przed podziałem księstwa na oświę-
cimskie i zatorskie; fałszerz najwyraźniej przeoczył ten fakt.

Kolejna hipoteza Autora dotyczyła osoby opata Daniela. Zacząć trzeba od tego, że według A. Ba-
towskiego i W. Kętrzyńskiego imię to w dyplomie było nieczytelne, o czym M. L. Wójcik w ogó-
le nie wspomina65. Mimo, że W.  Kętrzyński uznał za możliwy okres urzędowania Daniela lata 
1283–1287, to obecnie eliminuje się tego ostatniego z listy opatów jako postać w rzeczywistości 

63 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 86 (Jan), 97–99 (Władysław) i Tablica I Piastowie wrocławscy i legnic-
ko–brzescy.
64 KDTyn, cz. 2, wyd. S. Smolka, Lwów 1875, nr 136, s. 304–306; nr 147, s. 319–322.
65 B. Ossol., rkps 1624/III, s. 155, przyp. 4: „nieczyt. u Szczyg: Daniel”; KDTyn, cz. 1, s. 61, przyp. 4: „w oryginale 
to miejsce było zatarte.”. Warto dodać, że w B. Ossol., rkps 2160/II, s. 1068 i 1098: „Danieli”.
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13Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

nieistniejącą66. Tak np. P. Sczaniecki który uznał Daniela za osobę w rzeczywistości nieistniejącą, 
pisząc przy tym: „Wypadło więc z dawnego katalogu opatów usunąć imię Daniela. Teoretycznie 
mógł on sprawować rządy opackie w latach 1283–1287, ale nie poświadcza go żadne źródło poza 
falsyfikatem i późnymi nekrologami.” A w jednym z przypisów tej pracy znalazło się też stwier-
dzenie: „Zarazem upada legenda tyniecka o  świątobliwym Włodzimierzu Piaście zatorskim.”67. 
M. L. Wójcik uznał to za pewną niekonsekwencję P. Sczanieckiego, wskazując, że „badacz ten nie 
wątpił w rządy kilku innych opatów tynieckich, m.in. Berninusa, Sieciecha, Gilberta, choć pamięć 
o nich zachowała jedynie późna tradycja klasztorna.”68. Wydaje się, że M. L. Wójcik nie ma tu racji. 
P. Sczaniecki napisał bowiem we wstępie do katalogu opatów: „Listę pierwszych opatów zamieścił 
dopiero ks. Stanisław Sczygielski w swych pismach. Wobec tego, że opaci na pewno funkcjonowali 
w Tyńcu w owych czasach, a katalog ten jest jedynym, który wylicza ich z imienia — chcąc nie 
chcąc — trzeba go przyjąć”69. A dalej podając biogramy kolejnych opatów przy imionach dodawał 
znak zapytania, zatem kolejno, na stronie 18: „BERNINUS (?)”, 19: „SIECIECH (?)”, 20: „GIL-
BERT (?)”. Pierwszym opatem bez znaku zapytania w katalogu P. Sczanieckiego jest Hildebrand, 
opat potwierdzony przez współczesne mu źródło z 1166/67 r.70 Zatem stwierdzenie M. L. Wójcika 
jest jednak nadużyciem, bowiem anachronicznie porównuje sytuacje z XI i początków XII w. z tą 
z drugiej połowy wieku XIII, gdy dysponujemy już większą bazą źródłową i to różnej proweniencji, 
a przede wszystkim dokumentami współczesnymi opatom71. Istnieje jednak jeszcze jeden argument, 
który przemawia za wiarygodnością listy pierwszych opatów tynieckich, tych znanych tylko z dzieła 
S. Sczygielskiego. M. Derwich zauważył, że opaci z XI i początków XII w., a więc właśnie ci pierwsi, 
znani tylko z tego późnego źródła, noszą imiona romańsko–iroszkockie, co potwierdzałoby nad-
reńskie pochodzenie tego konwentu. Trudno bowiem podejrzewać, by S. Sczygielski był w stanie 
zmyśleć zestaw imion takiego właśnie pochodzenia72. Nadmieńmy jednak, że sprawa istnienia/nie-
istnienia najstarszych opatów tynieckich nie ma istotnego wpływu na sprawę księcia Włodzimierza.

M.  L.  Wójcik zauważył, że zamieszanie wokół osoby Daniela wywołała zapiska umieszczo-
na w Nekrologu benedyktynów lubińskich73, sporządzona przez benedyktyna, przeora lubińskiego 

66 Tak ostatnio P. Sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość” 49:1978, s. 47. Podtrzymał tę opinię 
T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 226–227.
67 P. Sczaniecki, op. cit., s. 47, przyp. 5. Wspomina o tym i M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 203 (o Danielu 
i o Włodzimierzu).
68 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 83–84, 87; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 203.
69 P. Sczaniecki, op. cit., s. 14.
70 Ibidem, s. 18–25.
71 T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 220–222.
72 M.  Derwich, Benedyktyński klasztor św.  Krzyża na Łysej Górze w  średniowieczu, Wrocław 1992, s.  171–172; 
T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 220.
73 M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 83; M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 203: „Niewątpliwie źródłem 
zamieszania wokół osoby Daniela, którego istnienie zakładała bez żadnych wątpliwości dawna historiografia, stał się 
wpis do papierowej części Nekrologu benedyktynów lubińkich, dokonany przez Bartłomieja z Krzywina na podstawie 
kommemoracji członków konwetu tynieckiego [...]”. Z tekstu M. L. Wójcika nie sposób się jednak zorientować, 
dlaczego to Bartłomiej z Krzywina miał być głównym winowajcą zamieszania związanego z osobą opata Daniela. 
Zacząć trzeba od tego, że rękopis Nekrologu został spisany na pergaminie w latach 1430–1434. Za czasów Bartło-
mieja z Krzywina w rękopisie w miejsce zniszczonego fragmentu pergaminowego pojawiła się papierowa wkładka 
obejmująca wpisy między 28 sierpnia a 20 grudnia. Zdaniem Z. Perzanowskiego została ona, poza jednym wpisem, 
sporządzona w całości ręką Krzywińskiego, który umieścił tam kombinowane przez siebie wpisy komemoracyjne 
o niewielkiej wartości historycznej („Wpisy zaczerpnięte przez Bartłomieja z Księgi brackiej są pod wzgledem chro-
nologicznym zupełnie bezwartościowe.”; Z. Perzanowski, Rękopis Księgi braciej i Nekrologu opactwa lubińsiego, „Stu-
dia Źródłoznawcze” t. XXI Warszawa 1976, s. 82). Papierowa wkładka powstała w latach 1628 (zawarcie konfraterni 
z Tyńcem) a 1659 r. (gdy Nekrolog przestał być używany). Ta rekonstrukcja Bartłomieja z Krzywina nie mogła jednak 
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14 Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski

i historyka tego klasztoru Bartłomieja z Krzywinia74. W 1628 r. została bowiem odnowiona kon-
fraternia między klasztorami w Tyńcu oraz w Lubiniu i do tego ostatniego przesłano wtedy ko-
memoracje członków konwentu tynieckiego. W tym właśnie nekrologu pod datą 6 czerwca zo-
stał odnotowany „Reverendi Danielis abbatis Tinecensis 1258”75. S. Sczygielski jako datę śmierci 
Daniela podał 6 czerwca 1293 r. Tymczasem w 1258 r. opatem tynieckim dowodnie był Bolebor, 
a w 1293 r. Wojciech. Istnienie tego XIII–wiecznego Daniela M. L. Wójcik zdecydowanie od-
rzucił. Pierwotnie, to znaczy w pierwszej wersji swojego artykułu, odnalazł jednak 4–lenią lukę 
na liście opatów zestawionych przez P. Sczanieckiego i następnie przyjął, że opat Daniel rządził 
klasztorem tynieckim, pomiędzy Andrzejem Ożgą (występował do 6 marca 1483 r.) a Janem Su-
łowskim (występował od 31 maja 1487 r.). Ale wkrótce potem T. M. Gronowski opublikował 
swoją pracę o średniowiecznym klasztorze w Tyńcu, opartą nie tylko na archiwum klasztornym 
i źródłach drukowanych, ale i na źródłach rękopiśmiennych, dotąd w sprawie Tyńca niewykorzy-
stanych. Nie umieścił w swym katalogu opata Daniela powołując się na jego ahistoryczność na 
marginesie biogramu Andrzeja Ożgi z Ruszczy, który, jak się okazało, sprawował swój urząd jeszcze 
9 stycznia 1486 r., a Jan Sułowski pojawił się na urzędzie opata już 7 października tegoż roku, co 
oznaczało, że na rządy opata Daniela w zasadzie zabrakło już miejsca76. Ze względu na te ustalenia 
M. L. Wójcik musiał zmodyfikować swoją pierwotną hipotezę. W drugiej wersji artykułu przyjął 
więc, że Daniel zdążył być opatem podczas tej 9–miesięcznej luki styczeń–październik, a ponie-
waż data dzienna inkryminowanego dokumentu (święto Trójcy Świętej) mieści się w tym okresie, 
M. L. Wójcik przyjął, że powstał on właśnie 21 maja 1486 r. Zauważmy, że mimo kilkumiesięcznej 
luki w pojawianiu się opatów tynieckich w 1486 r., w rzeczywistości dla Daniela zupełnie brakuje 
miejsca. T. M. Gronowski w swojej monografii średniowiecznego opactwa w Tyńcu dokładnie 
przedstawił procedurę wyboru nowego opata (w oparciu o dane z 1 poł. XVI w.): najpierw miała 
miejsce elekcja następcy, na którą powinni też zjechać przedstawiciele innych odległych Tyńcowi 
konwentów. Następnie elekta zatwierdzał król, a na końcu otrzymywał inwestyturę od biskupa 
krakowskiego77. Z podanych przykładów wynika, że procedura powoływania nowego opata była 
dość rozciągnięta w czasie i trwała od 2 do 3 miesięcy. Zauważmy jednak, że cały rok 1486 król 

dotyczyć Daniela, którego komemoracja znalazła się w Nekrologu pod datą 6 czerwca! Zatem w jego pergaminowej 
części! Oczywiście Nekrolog był sukcesywnie uzupełnianiany aż do XVII w. gdy czynił to Krzywiński, który „roz-
pisał po całym Nekrologu nadesłany z opactwa w Tyńcu po 1628 r. [...] wykaz komemoracji członków konwentu 
[...] dotyczące Tyńca komemoracje wciągnięte w pergaminowej części Nekrologu ręką Krzywińskiego, są zapewne 
zanotowane pod odpowiednimi dniami, zgodnie z danymi przesłanymi z Tyńca.” (Z. Perzanowski, Rękopis..., s. 82). 
Zatem najpewniej tą drogą dostała się do Nekrologu komemoracja Daniela. Warto zacytować cały wpis przypadajacy 
na ten dzień: „[...] Comemoracio Mirce femine, qui dedit villam. Comemoracio Jacobi conversi loci huius. Fra-
tris Andreae Tinecensis monasterii. Patris Matthiae Myslenitae professi Tinecensis 1639. Reverendi Danielis abbatis 
Tinecensis 1258.” (Księga bracka i nekrolog..., s. 73). Wpis ten zdaje się dowodzić, że wpis Daniela został wprowa-
dzony do Nekrologu późno, po 1639 r. więc rzeczywiście mógł go wprowadzić Bartłomiej z Krzywina. Ale tego już 
M. L. Wójcik nie napisał. Powstaje jednak pytanie, czy S. Sczygielski pisząc swe dzieła w latach sześćdziesiątych XVII 
w. mógł korzystać z Nekrologu z uzupełnieniami Krzywińskiego? Po co miał to czynić, skoro dane dotyczące Daniela 
zostały przesłane mniej więcej w tym okresie z Tyńca do Krzywińskiego który wprowadził je do Nekrologu?
Na temat Nekrologu patrz: Księga bracka i nekrolog..., s. XVI–XVIII, XXV i Z. Perzanowski, Rękopis..., s. 82.
74 P. Sczaniecki, Bartłomiej z Krzywina OSB, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2 red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, 
Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 78–79. Kronikarz klasztorny Bartłomiej z Krzywinia w latach 1642–1645 był prze-
orem w Lubiniu, zmarł 28 października 1669 r.
75 Księga bracka i nekrolog..., s. 73; M. L. Wójcik, Piastowie górnośląscy..., s. 83.
76 T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 226–227.
77 Ibidem, s. 67–102.
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15Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

Kazimierz Jagiellończyk spędził na Litwie78, co musiało spowodować, że powoływanie nowego 
opata musiało zająć więcej czasu, a więc co najmniej trzy miesiące. Oznacza to, że Daniel mógł ob-
jąć opactwo najwcześniej na przełomie kwietnia i maja oraz umrzeć na przełomie czerwca i lipca, 
a więc jego rządy byłyby całkowicie efemeryczne, co najwyżej dwumiesięczne, a zapewne i krótsze. 
Należy wskazać na jeszcze jedną możliwość: według nekrologu lubińskiego opat Andrzej Ożga 
zmarł 6 marca 1478 r. Data ta w świetle innych źródeł, tych współczesnych Andrzejowi, jest nie-
prawdopodobna i dlatego P. Sczaniecki emendował ją na 6 marca 1487 r., co spotkało się z aproba-
tą T. M. Gronowskiego. Przyjmuje się za S. Sczygielskim, że opat Andrzej pod koniec życia choro-
wał i ustąpił ze stanowiska, a zmarł wkrótce potem już za rządów nowego opata, Jana Sułowskiego. 
Możliwa jest jeszcze inna emendacja daty śmierci Andrzeja: data dzienna podana przez nekrolog 
jest poprawna, ale rok już wymyślony przez sporządzającego zapiskę, Andrzej mógł umrzeć wkrót-
ce po swoim ostatnim wystąpieniu w źródłach, to jest 6 marca 1486 r.79. Wtedy na ewentualne 
rządy opata Daniela pozostaje o dwa miesiące mniej i tylko dwa i pół miesiąca na formalne objęcie 
opactwa, co w świetle omówionych wyżej rozważań jest nieprawdopodobne. Nie był więc Daniel 
opatem w końcu XV w., jak chce tego M. L. Wójcik. Czy był nim wcześniej, w XIII w. — trudno 
rozstrzygnąć — raczej nie, choć teoretycznie rzecz biorąc nie można takiej możliwości wykluczyć. 
Z pewnością nie mógł wtedy istnieć książę Włodzimierz, syn Władysława oświęcimskiego.

Na koniec zajmijmy się samym rzekomym benedyktynem księciem Włodzimierzem. 
M. L. Wójcik w oparciu o  swoją identyfikację Władysława oświęcimskiego z Władysławem 
zatorskim i nową datację dokumentu przyjął, że Włodzimierz wstąpił do klasztoru w maju 
1486 r. W takim razie mógł mieć wtedy 14 lat, wobec czego urodził się ok. 1472 r. W związku 
z tym Autor zmuszony był przesunąć datę ślubu jego rodziców, to jest Władysława ks. zator-
skiego i Anny z lat 1476/1479 na lata 1471/1472. Tymczasem data ślubu w latach 1476–1479 
wynikała z następujących rozważań80. Dokument podziału księstwa zatorskiego między Kazi-
mierza, Wacława, Jana i Władysława, synów Wacława z 28 maja 1477 r. jest bardzo szczegóło-
wy81. Nie wymienia jednak, jak zauważył K. Jasiński, żony żadnego z powyższych książąt. Na-
tomiast najstarszy z braci Kazimierz ożenił się dopiero pomiędzy 12 sierpnia 1482 r. a 2 marca 
1484  r. Trzeci z  kolei, Jan V, wziął ślub między 29 maja 1475  a 11 lub 18 marca  r. 1477. 
Jest mało prawdopodobne, by Władysław ożenił się kilka lat wcześniej niż jego starsi bracia, 
zwłaszcza niż Jan, z którym pozostawał w niedziale. Co więcej, M. L. Wójcik w swojej tablicy 
genealogicznej Piastów zatorskich (patrz wyżej, Tablica nr 2) przy wszystkich synach Wacława 
zatorskiego podał, że urodzili się oni przed 1450 r.82 Zauważmy, że K. Jasiński, ustalił ten fakt 
jedynie dla dwójki starszych synów, to jest Kazimierza i Wacława83. Rozciągnięcie tej daty na 
pozostałych synów Wacława uwiarygodnia, oczywiście, wcześniejszy ślub Władysława i Anny. 

78 I. Sułkowska–Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, 
s. 24.
79 Księga bracka..., s. 39; P. Sczaniecki, op. cit., s. 106; T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 226.
80 K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad genealogią Piastów śląskich, „Zeszyty naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki humanistyczno–społeczne. Historia”, t. II, Toruń 1966, s. 123–128 
(tutaj inna data ślubu Kazimierza — przed 12 sierpnia 1482 r. — będąca skutkiem skorzystania z błędnego stresz-
czenia dokumentu); K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich..., s. 655–658 (tu błędy maszynowe: 1432 zamiat 1482); 
A. Sikorski, Uwagi do genealogii książąt zatorskich „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. III Nowej 
Serii (XIV), Warszawa 1997, s. 39.
81 Lehns — und Besitzurkunden..., s. 615–617. W pierwszej pracy K. Jasińskiego o książętach zatorskich błędnie 
wydrukowano rok 1474 zamiast 1476; K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich..., s. 122, 123.
82 M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus..., s. 212 (schemat 1).
83 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s., s. 655–658.
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16 Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski

W  samym tekście M.  L.  Wójcika zabrakło jednak zupełnie uzasadnienia tego twierdzenia. 
Zauważmy wreszcie, że w tablicy genealogicznej z pierwszej wersji pracy M. L. Wójcik podaje 
datę ślubu Władysława i Agnieszki w formie: 1471/1472, podczas, gdy w drugiej wersji zawar-
te są już są dwa warianty, lata: 1471/1472 lub 1476/1479. Ta druga data pozostaje, oczywiście 
w sprzeczności z hipotetycznymi ustaleniami tego autora na temat Włodzimierza. Wątpliwości 
budzi też samo imię rzekomego księcia Włodzimierza. Nie pojawiło się ono ani razu w dynastii 
piastowskiej na przestrzeni jej 700–letnich dziejów, mimo, że małżeństwa z dynastią Ruryko-
wiczów, gdzie imię te było dość popularne, należały do najliczniejszych. Jedynym rozsądnym 
wytłumaczeniem pojawienia się takiego imienia byłoby pochodzenie Anny, żony Władysława, 
z prawosławnych dynastów litewsko–ruskich, ale na ten temat źródła milczą. Druga możli-
wość to błąd autora falsyfikatu: mógł on nie być świadomy tego, że na Śląsku w tym okresie 
imię Władysław zapisywano jako Włodek. I korzystając z dokumentów w archiwum tynieckim 
„nadał” wymyślonemu przez siebie księciu–zakonnikowi właśnie imię Włodek, częste wśród 
książąt górnośląskich; na wszelki wypadek nie użył tego zdrobnienia, ale starał się odtworzyć 
jego pierwotną wersję, z czego wyszło imię Włodzimierz.

Wskażmy też, na fakt, przeoczony przez M. L. Wójcicka, że zupełnie inny książę Włodzi-
mierz, tym razem z całą pewnością realnie istniejący, działał w średniowieczu na Śląsku. Chodzi 
tu o Włodzimierza, syna ks. ołomunieckiego Ottona i Durancji, pochodzącego z bocznej linii 
Przemyślidów, panującej na Morawach. Najpewniej to właśnie jego zgon został odnotowany 
w nekrologu klasztoru w Czarnowąsach pod datą 5 grudnia. Ostatnio W. Brzeziński i N. Mika 
wskazali na jego możliwe związki z Górnym Śląskiem, jako ojca lub brata Ludmiły, żony księcia 
opolskiego Mieszka Plątonogiego (Laskonogiego), protoplasty Piastów górnośląskich. Zauważ-
my, że zapis w nekrologu czarnowąskim pod datą 5 grudnia brzmi: „Wladislaus et Vladimirus 
dux”. Obok Włodzimierza ołomunieckiego we wspomnianej zapisce widzi się Władysława II 
Wygnańca84. Wygnaniec zmarł jednak 30 maja 1159 r. lub, co mniej prawdopodobne, 30 maja 
1163  r.85 W  nekrologu czarnowąskim oprócz Władysława i  Włodzimierza możemy znaleźć 
i trzecie imię pojawiające się w sfałszowanym dokumencie i to jeszcze z tym samym tytułem: 
pod datą 14 kwietnia zapisano „D. Joannes Dux Ratiboriensis”86. Poza tym, pod różnymi da-
tami, możemy znaleźć jeszcze kilku innych Władysławów, nie pojawia się tam natomiast żaden 
Daniel87. Czy pojawienie się razem tych obu imion jest tylko zbiegiem okoliczności czy też aku-
rat nekrolog ten był dostępny dla autora falsyfikatu i natchnął go do wykorzystania tych postaci 
w inkryminowanym dokumencie; być może fałszerz wykorzystał podobny rodzaj źródła?

O Włodzimierzu morawskim wiadomo niewiele. Urodzony w 1145 r., wypędzony z Oło-
muńca, powrócił tam dopiero w 1182, gdy cesarz Fryderyk Barbarossa uczynił Morawy osob-
nym lennem Rzeszy. Włodzimierz i  jego brat Brzetysław byli potem udzielnymi książętami 
ołomunieckimi, podlegającymi władzy margrabiego Konrada II Ottona88. Jego związek z Gór-

84 N. Mika, Mieszko syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i  pan Krakowa — dzielnicowy władca Polski, 
Kraków 2010, s. 116.
85 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich..., s. 57–58.
86 Necrolog des Klosters Czarnowanz, wyd. W. Wattenbach, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum 
Schlesiens”, 1:1855, s. 227.
87 Ibidem, s. 226–228.
88 Ibidem, s. 228; W. Brzeziński, Pochodzenie Ludmiły żony Mieszka Płątonogiego. Przyczynek do dziejów czesko–pol-
skich w drugiej połowie XII wieku, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska–Melkowa, 
Toruń 1997, s. 213–219; N. Mika, Mieszko syn Władysława II Wygnańca..., s. 111–117. Ostatnio o Włodzimierzu 
w opracowaniu popularnym: A. Paner, Przemyślidzi. Od Borzywoja I do Przemysła II Otokara. Ludzie i wydarzenia 
w latach 872–1278, Gdańsk 2008, s. 188–189, przyp. 430.
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17Jeszcze o rzekomym księciu zatorskim Włodzimierzu

nym Śląskiem sprowadzał się do małżeństwa jego domniemanej siostry czy córki z Mieszkiem 
Plątonogim.

        Otto III

         ks. na Ołomuńcu 1140

        *1122 †12 V 1160

        x. Durancja †po 13 XII 1160

           Swatawa              Włodzimierz                  Brzetysław           Eufemia          Jadwiga           Maria               Ludmiła

          †p. ojcem   *1145 †p. 11 XII 1200             †p.1201             †po ojcu     †po 16 I 1160    zapewne      † 20 X po 1210

   ks. na Ołomuńcu     ks. na Ołomuńcu                                          po ojcu        x. Mieszko I

       1189, 1194                   1194                                               ks. raciborski

                                                                                  *1132–1146 (zap. ok. 1138)

                                          Zygfryd                                                  †1211

                                          †1227

                                kan. ołomuniecki

Tablica nr 5. Krąg rodzinny Przemyślidy Włodzimierza księcia na Ołomuńcu89

Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że żadne współczesne źródło, co podkreśla T. M. Gro-
nowski, nie wspomina o Włodzimierzu, ani jako o księciu, ani jako zakonniku tynieckim. A prze-
cież wedle informacji przekazanych przez dość późną tradycję tyniecką Włodzimierz miał tam 
spędzić siedem lat90. Jeśli przyjąć, że Włodzimierz żył w XV w., to te siedem lat spędzone w zakonie 
stanowi okres, z którego mogły się zachować o nim jakieś informacje źródłowe. Na końcu przy-
toczmy jeszcze jeden argument osłabiający hipotezę o istnieniu księcia Włodzimierza w końcu 
XV w. T. M. Gronowski wymienia w swoim katalogu piętnastowiecznych zakonników: w latach 
1486–1493 można ich naliczyć bodaj 16, co oznacza, że stanowią oni większość tego konwentu, 
ocenianego na 20–25 osób; a żadnego Włodzimierza wśród nich nie ma91.

Wobec tego, należy jeszcze raz z całą stanowczością stwierdzić, że benedyktyn tyniecki, książę 
zatorski Włodzimierz nie istniał. Jest niemożliwe by kluczowy dla sprawy falsyfikat z nadaniami 
dla Tyńca powstał w końcu XV w., to znaczy by fałszerz uwikłał weń osoby żyjące przed kilku 
czy kilkunastu laty. Inne przesłanki, związane z genealogią książąt zatorskich i stosunkami po-
litycznymi w tym rejonie wskazują, że Włodzimierz nie mógł być synem Włodka zatorskiego, 
żyjącego w końcu XV w. Nie ma dla niego też miejsca we wcześniejszych wiekach, kiedy nie 
istniało księstwo oświęcimskie, bądź też, kiedy Daniel nie mógł być opatem tynieckim. Należy 
uznać, że fałszerz zawarł w dokumencie z 1250 r. fikcyjne dane genealogiczne, bowiem źródła 
nie potwierdzają możliwości istnienia przedstawionego w dyplomie kręgu krewniaczego. Zatem 
uzupełnienia do genealogii książąt zatorskich zaproponowane przez M. L. Wójcika nie dadzą się 
utrzymać i muszą zostać jednoznacznie odrzucone, jako nie mające pokrycia w źródłach.

89 W. Dworzaczek, Genealogia, t. 2 Tablice, Warszawa 1959, tabl. 81; o Ludmile na podstawie: W. Brzeziński, Po-
chodzenie Ludmiły żony Mieszka Plątonogiego..., s. 213–219; D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze 
pokolenia (do początku XIV wieku), Kraków 2008, s. 650, przyp. 2848; K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, s. 68–
71 i tablica I/1 Piastowie wrocławscy i legnicko–brzescy.
90 Włodzimierz wystąpił w dokumencie z 1250 r., zmarł w 1256 r. okres zawarty między tymi dwoma datami daje 
właśnie te siedem lat które miał on spędzić w klasztorze.
91 T. M. Gronowski OSB, Zwyczajny klasztor..., s. 152–154, 291–325.
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Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XI (XXII) ISSN 1230–803X

Tomasz Jaszczołt
Białystok

Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

Gdy w 1390 r. Władysław Jagiełło nadał księciu mazowieckiemu Januszowi I w lenno ziemię 
drohicką1 wydawało się, że przed rycerstwem z jego dzielnicy otworzyły się wrota ekspansji na 
wschód, na tereny niemal wyludnione i idealnie nadające się do kolonizacji. Niestety, zbyt krótki 
okres władania ziemią drohicką nie pozwolił księciu Januszowi rozwinąć na szerszą skalę takiej 
akcji kolonizacyjnej jaką z powodzeniem prowadził aż do swej śmierci w 1429 r. na całym pasie 
pogranicznych ziem wschodniego Mazowsza, czyli w  ziemiach: wiskiej, łomżyńskiej, nurskiej 
i liwskiej2. Z podobnym procesem mamy również do czynienia w przypadku ziemi bełskiej nada-
nej bratu Janusza I — Siemowitowi IV, którą skolonizowało bardzo licznie rycerstwo mazowiec-
kie3. Niemniej i  ten krótki, ponad dziesięcioletni okres musiał być wypełniony prowadzeniem 
kolonizacji ziemi drohickiej i rozdawaniem dóbr swoim poddanym. Do naszych czasów nie do-
trwały jednak niemal żadne świadectwa z tym związane, poza jednym.

Otóż 17 VI 1401 r. przebywając w Gródku, książę mazowiecki Janusz I, władający jeszcze 
ziemią drohicką, nadał rycerzowi Prejtorowi z Brześca w ziemi warszawskiej (dzisiaj wieś Skierdy 
nad Wisłą 5 km na zachód od Legionowa) 30 włók miary chełmińskiej w Korczewie nad rzeką 
Kamianką (dziś Kołodziejka), wraz z młynem, który zostanie wybudowany na tej rzece. Poddani 
Prejtora mieli być sądzeni według prawa i zwyczaju ruskiego. Corocznie na dzień św. Marcina 
(11 listopada) mieli oddawać księciu po 8 groszy praskich z każdej włóki. Kmiecie zostali zwol-
nieni od prac przy naprawie zamków, za wyjątkiem sytuacji, gdyby władca chciał wznieść nowy 
gród. Mieli również obowiązek wnosić nadzwyczajne daniny w przypadku wyprawiania wesela 
władcy lub jego potomków, w  razie uszczuplenia terytorium księstwa przez nieprzyjaciół lub 
w przypadku konieczności wykupienia z niewoli kogoś z rodziny panującego. Odbiorca nadania 
Prejtor miał natomiast obowiązek stawiać się na wyprawę zbrojną na każdorazowe wezwanie 

1 Na temat daty rocznej nadania ziemi drohickiej ks. Januszowi I: M. Radoch, W sprawie daty nadania przez Wła-
dysława Jagiełłę ziemi drohickiej księciu mazowieckiemu Januszowi I, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Gro-
dzieńszczyzny od XIV do XVI wieku, Olsztyn 2002, s. 11–20. Autor jedynie niepotrzebnie próbuje korygować datę 
roczną wystawienia dokumentu Władysława Jagiełły, który faktycznie mógł być wystawiony rok po samej donacji.
2 Sam proces kolonizacji wschodniego Mazowsza na przykładzie ziemi łomzyńskiej opisał m.in. J. Wiśniewski, 
Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku, „Studia Łomżyńskie”, 1, 1989, 
s. 19–105.
3 A.  Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko–ruskiego. Województwo bełzkie od schyłku XIV do początku XVII w., 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
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20 Tomasz Jaszczołt

księcia na koniu o wartości 12 grzywien, z kopią4. Nadanie to stało się zalążkiem dóbr należących 
do rodziny Korczewskich, której Prejtor był protoplastą.

O Korczewskich posiadaliśmy do tej pory rozproszone i fragmentaryczne informacje, gdyż mimo 
posiadania dosyć dużego majątku w XV w. zostali szybko zapomniani ze względu na to, że wymarli 
w linii męskiej na przełomie XV i XVI w.5 Ich dobra zostały podzielone i trafiły w ręce różnych 
rodzin. Część tych dóbr trafiła także na krótko w ręce królewskie wraz z przywilejami i dokumenta-
mi, które zostały włączone najpierw do archiwum hospodarskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
przechowywanego przy Metryce Litewskiej a następnie po 1569 r. przekazane do Archiwum Ko-
ronnego, gdzie wchodziły w skład działu zwanego Podlachiae6. Dzięki temu dokumenty te, choć 
rozproszone, w większości przetrwały do naszych czasów. Natomiast te które zaginęły znamy z peł-
nych odpisów zawartych w Tekach Naruszewicza przechowywanych w Bibliotece Czaroryskich.

Dzięki dokumentom Korczewskich włączonym do Archiwum Koronnego a także innym źró-
dłom możemy w miarę dobrze odtworzyć genealogię i stan posiadania tej rodziny oraz wyjaśnić 
pewne niejasności co do identyfikacji poszczególnych jej członków. Wydaje się, że te okoliczno-
ści, a także brak pełniejszych informacji o Korczewskich w literaturze genealogicznej, uprawniają 
do zajęcia się tym tematem.

Jak wyżej wspomniano protoplastą rodziny był odbiorca nadania księcia Janusza z 1401 r. — 
rycerz Prejtor z Brześca w ziemi warszawskiej. Ze względu na to, że miał syna o takim samym 
imieniu, co wykażemy niżej, umownie będziemy go określali jako Prejtora (I). Poza wspomnia-
nym dokumentem praktycznie nie posiadamy o nim więcej pewnych informacji, gdyż jak się 
okazuje cześć z nich, przypisywanych jemu, zresztą też nielicznych, odnosiła się w rzeczywistości 
do jego syna czyli Prejtora (II). Najpewniej jednak z Prejtorem (I) możemy utożsamiać wojewodę 
(starostę) drohickiego, który w 1414 r. świadczył na dokumencie fundacyjnym kościoła w Wę-
growie, wystawionym przez Piotra Pilika wojewodę mazowieckiego7. Bardzo rzadko spotykane 
imię a także pozycja majątkowa zdaje się przemawiać za identycznością obu Prejtorów, a więc 
odbiorcy nadania Korczewa z 1401 r oraz wojewody drohickiego z 1414 r.

25 I 1416 r. w Trokach wielki książę litewski Witold wystawił dokument dla Prejtora z Korcze-
wa. Nie ma w nim w ogóle wzmianki o wcześniejszym nadaniu ks. Janusza z 1401 r. Dowiadujemy 
się tylko, że Witold mając na względzie wierne i liczne posługi Prejtora nadał mu wsie Korczew 
i Szczeglacin w ziemi drohickiej nad rzeką Kamianką na prawie lennym, czyli feudalnym. Z dóbr 
tych Prejtor i jego potomkowie winni sprawować służbę wojskową, natomiast kmiecie mieli dawać 
zwyczajowe daniny i podatki, musieli również zezwolić swoim sąsiadom Rusinom i Polakom na 
wypełnianie ich dotychczasowych obowiązków. Chodziło tu o prawo wchodów bartnych, czyli 

4 Archiwum Państwowe (dalej: AP) Kraków, dok. perg. 867 (oryginał); Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (da-
lej: BCzart. Kraków), Teki Naruszewicza, t. 10, nr 24, s. 105–108 (kopia). A. Buszko, Ziemia korczewska, Korczew 
1997, s. 8, (tam fotografia dokumentu). Dokument został niedawno opublikowany w całości: S. Szybkowski, Do-
kument księcia mazowieckiego Janusza I dla Pretora z Brześci z 9 VI 1401 roku, [w:] Komturzy, rajcy, żupani, Studia 
z dziejów średniowiecza nr 11, Malbork 2005, s. 497–505.
5 A. Boniecki, Herbarz polski, t. XI, Warszawa 1907, s.  137–138; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, 
t. VII, Warszawa 1910, s. 204.
6 Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum 
quecunque in  archivo regni in  arce Cracoviensi continetur, wyd.  E.  Rykaczewski, Lutetiae–Parisiorum 1862, 
s. 357–371, 383.
7 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów, dz. VIII, nr 601, s. 1–2; A. Jabłonow-
ski, Podlasie, cz. II, Warszawa, 1909, s. 214–215. A. Jabłonowski a za nim autorzy opracowujący spisy urzędników 
podlaskich przekręcili jego imię na „Przedbor, Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Dubas–Urwano-
wicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994, nr 622, s. 90.
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21Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

wybierania miodu z barci położonych na terenie dóbr, przez bartników książęcych z sąsiednich 
wsi8. Jednym ze świadków dokumentu Witolda dla Prejtora był Mikita wojewoda drohicki (Mic-
kitha voyewoda protunc Drohiczinensi). A więc wojewodą (starostą) nie był już Prejtor występujący 
w 1414 r. Mógł on co prawda ustąpić z urzędu, ale nie wykluczone również, że zmarł.

Do tej pory badacze podawali ten dokument jako przykład nie uznawania przez księcia Witol-
da dokumentów nadań Janusza I na terenie ziemi drohickiej i zastępowania ich swoimi9. Możemy 
jednak postawić hipotezę, że odbiorcą dokumentu Witolda był nie Prejtor (I), lecz jego syn o tym 
samym imieniu — Prejtor (II), który po śmierci ojca wystarał się o odpowiedni dokument, lepiej 
potwierdzający jego prawa do posiadania dóbr korczewskich.

Jeśli przyjmiemy, że tak istotnie było, to należy przyjąć, że Prejtor (I) zmarł pomiędzy 1414 a 1416 
rokiem. Prejtora (I) znamy również z dokumentu, który jest jednak ewidentnym falsyfikatem, wpi-
sanym do akt ziemskich drohickich w 1558 r. Opatrzony on został datą 2 XI 1386 r. (!). Według 
jego treści Prejtor z Korczewa (Magnificus dominus miles Praeitor de Korczewo) za zgodą żony Anny 
i syna Skierdy darował swemu słudze Pawłowi synowi Jana z Grodna wieś Targowisk10. Cała treść 
jest oczywiście sfałszowana. Jednak dane genealogiczne dotyczące Prejtora i jego rodziny mogły być 
zaczerpnięte z autentycznego dokumentu i odpowiadają prawdzie. Syna Skierdę znamy z innych 
źródeł (zob. niżej), także i żona mogła faktycznie mieć na imię Anna. Żyła ona jeszcze w 1442 r., gdy 
razem ze wspomnianym synem — Skierdą z Korczewa uczestniczyła w fundacji kościoła w Rudce11. 
Została jednak wówczas wspomniana bez imienia, podobnie jak i Prejtor (I) — ojciec Skierdy.

Na podstawie zachowanych źródeł możemy zidentyfikować trzech synów Prejtora (I). Pierw-
szym z nich był rycerz o  bardzo rzadko spotykanym imieniu Skierdo. Za tym, że był synem 
Prejtora (I) przemawia dziedziczenie w Brześcu i Korczewie, czyli dobrach należących do nie-
go. Skierdo pojawił się po raz pierwszy w znanych źródłach w 1421 r., w sądzie warszawskim, 
gdy był pozywany przez Marcisza, starostę pułtuskiego (identycznego z Marcinem z Ciołkowa 
i Kosowa, herbu Ciołek). W 1428 r. została poświadczona w tymże sądzie Więchna Skierdowa, 
a więc niewątpliwie żona naszego Skierdy12. Co najmniej od 1432 roku piastował urząd sędziego 
ziemskiego drohickiego. Nie znamy imion jego poprzedników, stąd można założyć, że był sędzią 
już co najmniej kilka lat wcześniej. 15 V 1432 r. świadczył na dokumencie przymierza zawartego 
przez księcia Świdrygiełłę w Skirstymoniu z Krzyżakami13. W tym samym roku wystawił wspólnie 
z starostą drohickim Olechną (Dowojnowiczem) dokument rozgraniczający poświętne kościoła 
w Winnej od dóbr tamtejszych dziedziców14. Możemy zatem okres jego urzędowania, jako sę-

8 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk (dalej: BPAN) Kraków, dok. perg. nr 22; BCzart. Kraków, Teki Naruszewicza, 
t. XI; Vitoldiana, nr 90, s. 86.
9 Tak np. J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny. Geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany et-
niczne, „Acta Baltico–Slavica”, 11, 1977, s. 15; S. Szybkowski, Dokument księcia mazowieckiego Janusza I dla Pretora 
z Brześci z 9 VI 1401 roku, [w:] Komturzy, rajcy, żupani, Studia z dziejów średniowiecza nr 11, Malbork 2005, s. 500.
10 AGAD, Kapicjana, p. 3, s. 119–124.
11 J. Soszyński, Dokumenty uposażające kościół w Rudce (1442–1543), „Studia Podlaskie”, t. 3, 1991, s. 162.
12 AGAD, Terr. Warsz. Nr 1, k. 4, 4v; tamże Warsz. Terr. Castr. Dissoluta, nr 1, k. 111v (za pośrednictwem infor-
macji Słownika historyczno–geograficznego ziemi warszawskiej w średniowieczu, przygotowywanego do druku i udo-
stępnionego przez P. dra Kazimierza Pacuskiego, któremu składam serdeczne podziękowania).
13 K. Napiersky, Russko–livonskie akty, Sankt Peterburg, 1868, s. 191. Lista świadków została przez wydawcę nie-
właściwie odczytana:... Waysko Wołczkowicz Skerdo, landrichter czu Drahaczyn, Nassuta.... W rzeczywistości po Waś-
ku Wołczkowiczu powinien być umieszczony przecinek odróżniający go od Skierdy, który był już wtedy sędzią 
ziemskim ( niem.: landrichter). Stąd niekiedy błędnie urząd sędziego ziemskiego przypisywano następnemu z listy 
Nasucie (Mikołaj Nasuta z Międzyrzecza). Zob. A. Jabłonowski, Podlasie, cz. 2, s. 6.
14 Archiwum Diecezjalne (dalej: AD) Drohiczyn, Akta parafii Winna, sygn. VIII/R/1a, s. 3.
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dziego ziemskiego drohickiego, przesunąć o  cztery lata wstecz, w  stosunku do ustaleń spisów 
urzędników podlaskich, notujących go na tym urzędzie od 1436 roku15.

Skierdo jako sędzia drohicki jest znany także z dokumentu wystawionego wspólnie z podsędkiem 
drohickim Grzymisławem z Padkowic i wpisanego na rokach sądowych zakroczymskich z 17 VII 
1436 r. do księgi tego sądu16. Sam dokument był opatrzony datą dzienną feria secunda proxima ante 
festum Vincula sancti Petri (święto to wypadało 1 sierpnia), jednak bez daty rocznej. Mógł być zatem 
wystawiony w  roku poprzednim czyli 1435. Chyba, że przyjmiemy pomyłkę w dacie dziennej. 
Skierdo z Grzymisławem kierowali do urzędników mazowieckich, w tym do sądu ziemskiego zakro-
czymskiego, zawiadomienie, że Helena, żona Stanisława z Korczewa oraz jej siostra Małgorzata dały 
swoim braciom Sasinowi i Parysowi z Radzanowa upoważnienie i pełnomocnictwo do prowadzenia 
spraw związanych z dobrami jeszcze przez nich wszystkich nie podzielonymi.

19 VI 1437 r. w Warszawie, Skierdo piszący się z Brześca, sędzia ziemski drohicki sprzedał 
całe Brześce w ziemi warszawskiej Marciszowi z Wierzuchowa za 150 kop groszy pospolitych17. 
Wynika z tego, że Skierdo wykupił albo w inny sposób nabył części wsi Brześca od swoich braci 
i posiadał jej całość. Posiadając jednak dobra w ziemi drohickiej oraz sprawując tutaj dość ważny 
urząd postanowił się ich pozbyć i na trwale związać z Podlasiem

Możliwe, że w tym czasie otrzymał od Zygmunta Kiejstutowicza Łosice w ziemi mielnickiej, 
z których pisał się wystawiając w 1438 roku wspólnie z podsędkiem Grzymisławem z Padkowic 
dokument sądowy w sprawie dziedziców Kamianki18. Sędzią drohickim Skierdo pozostał również 
za rządów ks. Bolesława IV mazowieckiego. Występował w jego otoczeniu w Nurze podczas ob-
jazdów księstwa m. in. 29 IX 1442 r.19 oraz 17 I 1443 r.20

14 VI 1442 r. Skierdo z Korczewa i Rudki razem ze swą matką, wdową po Prejtorze (I) oraz 
bratankami: Janem, Jerzym i Stanisławem ufundował i uposażył kościół w Rudce powierzając 
go księdzu Janowi Gozdowie z Sochaczewa. Polecił plebanowi modlitwy za dusze swojego ojca 
oraz brata Stanisława. Skierdo został wymieniony w dokumencie bez urzędu sędziego drohickie-
go, który jednak niewątpliwie wówczas sprawował21. Skierdo nie był chyba jednak właścicielem 
Rudki, gdyż ta została nadana w 1434 r. przez ks. Zygmunta Kiejstutowicza jego bratu Prejto-
rowi (II) z Korczewa. Należy więc sądzić, że Skierdo występował tu jako opiekun małoletnich 
synów (syna?) swego już nieżyjącego brata.

W 1444 r. po zajęciu Podlasia przez Kazimierza Jagiellończyka pozostał wierny Bolesławo-
wi IV i udał się na Mazowsze, gdzie występował w otoczeniu tego księcia. Jako sędzia ziemski dro-
hicki został wymieniony jeszcze 16 XI 1444 r., gdy razem z Bolesławem IV i innymi urzędnikami 
wydawał statut w sprawie opłat przy sporach granicznych22. W następnym roku sędzią ziemskim 
drohickim był już Małopolanin Piotr Malewski z Malowej Góry (w ziemi brzeskiej) i z Brzyski 
(w powiecie bieckim, w województwie krakowskim), chociaż nie wykluczone, że sędzią drohic-
kim został on mianowany przez Kazimierza Jagiellończyka już w drugiej połowie 1444 roku23.

15 Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Dubas–Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwano-
wicz, Kórnik 1994, nr 555, s. 85.
16 Księga ziemska zakroczymska druga 1434–1437, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920, s. 198, nr 2191.
17 AGAD, MK 3, k. 203.
18 AP Kraków, ZZG 32, s. 441.
19 BCzart., pergamin Muzeum Narodowego w Krakowie, sygn. 533/20.
20 AGAD, MK 3, k. 281v.
21 AD Siedlce, D 149, k. 301–304; AGAD, Kapicjana, p. 26, dok. 167; J. Soszyński, Dokumenty uposażające kościół 
w Rudce (1442–1543), „Studia Podlaskie”, t. 3, 1991, s. 162.
22 Iura Masoviae Terrestria, t. I, opr.. J. Sawicki, Warszawa 1972, s. 159.
23 AGAD, Terr. Droh. 2, k. 378v.
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Potomstwa Skierdy nie spotykamy później w ziemi drohickiej. Najprawdopodobniej jego dobra ule-
gły konfiskacie, albo też pozbył się ich na rzecz pozostałych w ziemi drohickiej krewnych. Do domeny 
hospodarskiej na pewno wróciły Łosice, które na początku XVI w. zostały lokowane jako miasto kró-
lewskie24. Skierdo będzie chyba identyczny ze Skierdą podstolim księcia Bolesława IV, z l. 1445–1447, 
który w 1445 r. kupił część wsi Gadnowo w ziemi ciechanowskiej za 220 kop półgroszków od Jana 
Rogali z Węgrzynowa, wojewody mazowieckiego. Natomiast w 1450 r. otrzymał przywilej na prawo 
niemieckie dla tej wsi25. W 1452 r. kupił od szwagrów Andrzeja z Kosowa i Pawła z Jasieńca, liczące 
7 włók wójtostwo w Obrytem koło Pułtuska, za 130 kop groszy26. Spory zapas gotówki jakim obracał, 
skłania do wniosku, że jednak sprzedał dobra posiadane w ziemi drohickiej, przynajmniej niektóre.

Jego synem powinien być Skierdo z Gadnowa, który w 1473 a następnie w 1480 r. zapisał 
się na studia w Uniwersytecie Krakowskim27. Drugim synem mógł być Windyka z Gadnowa 
poświadczony w 1476 r.28 Gadnowo w XVI w. nosiło nazwę Gadnowo–Skierdy (obecnie Garno-
wo Stare). Możliwe więc, że późniejsi właściciele Gadnowa byli potomkami Skierdy z Korczewa 
i Gadnowa, sędziego ziemskiego drohickiego.

Drugim synem Prejtora (I) był Stanisław, znany od 1425 r., kiedy to pojawił się w sądzie ziem-
skim warszawskim29. Już wówczas określony jako syn Prejtora. Ze względu na to, że jego bratan-
kiem był także Stanisław, będziemy go określali jako Stanisława (I). Na jego filiację w stosunku do 
Prejtora (I) wskazuje bezpośrednio powyższy zapis z 1425 r. jak i używany przez niego patronimik 
— Prejtorowicz zapisany przy nim w 1430 r. (Stanislaus Prethorowicz). Wówczas to książę Witold 
rozsądzał spór pomiędzy Stanisławem Prejtorowiczem z Korczewa, a Maciejem z Sarnowa. Stani-
sław twierdził, że Maciej osiadł na gruntach należących do jego dóbr korczewskich. Z kolei Maciej 
dowodził, że grunty, na których siedzi zostały nadane mu przed dziesięcioma laty przez księcia 
Witolda. Przedstawił też jako dowód jego przywilej. Książę Witold rozstrzygnął spór na korzyść 
Macieja i przysądził mu Sarnowo30. Żoną Stanisława była Helena córka Piotra z Radzanowa herbu 
Prawdzic w ziemi płockiej. która w 1438 r. kwitowała swych braci Sasina i Parysa z Radzanowa 
z zadość uczynienia za ojcowiznę31. Helena jako żona Stanisława z Korczewa została wspomniana już 
w 1436 r.32 Stanisław nie żył już w 1442 r., W tym roku, gdy jego brat Skierdo ze swymi bratankami 
Janem, Jerzym i Stanisławem, fundował kościół w Rudce wspominał o nim jako nieżyjącym. Miały 
być odprawiane za niego w tym kościele modły33. Spośród tych bratanków synem Stanisława był 
niewątpliwie Jan, o którym mowa będzie niżej. Stanisław (II) był synem drugiego brata Skierdy — 
Prejtora (II). Nie wiadomo natomiast z całą pewnością czyim synem był Jerzy.

24 S. Alexandrowicz, Zarys dziejów Łosic (XIII–XVIII wiek), [w:] Łosice 1264–1966, pod red.  J. Kazimierskiego, 
Warszawa 1969, s. 9–29.
25 AGAD, MK 4, k. 45, 76, 113.
26 AD Płock, Episcopalia 5, k. 67v. Tu zapisany jako: nobili Preyloni alias Skierdo de Gadnowo.
27 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. I, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współ-
pracy Ryszarda Grzesika, Kraków 2004, s. 364, 414. Tu jako: Skyerdo Skyerdonis de Gadmow (1473); Skyerdo Skyer-
donis de Gadnowo (1480).
28 AD Płock, Episcopalia 13, k. 8, 14.
29 AGAD, Terr. Warsz. 1, k. 176v.
30 AGAD, Kapicjana, p. 3, s. 68–71; Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni ducis Lithuaniae 1386–1430, 
opr. J. Ochmański, Warszawa–Poznań, 1986, nr 118, s. 107–108.
31 AGAD, MK 3, k. 219. Tu zapisana jako: Helena filia Petri de Radzonowo, consors Stanislai Preytor de Corczewo; 
Słownik historyczno–geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, opr. A. Borkiewicz–Celińska, zeszyt 3, Ml–
Św, Warszawa 1998, s. 251.
32 Księga ziemska zakroczymska druga 1434–1437, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920, s. 198, nr 2191.
33 AD Siedlce, D 149, k. 301–304; AGAD, Kapicjana, p. 26, dok. 167; J. Soszyński, Dokumenty uposażające kościół 
w Rudce (1442–1543), Studia Podlaskie, t. III, 1991, s. 162.
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24 Tomasz Jaszczołt

Synem Stanisława (I) Prejtorowicza z Korczewa i Heleny z Radzanowa był na pewno Jan. Jak 
już wyżej wspomniano, razem ze stryjem i braćmi stryjecznymi: Jerzym i Stanisławem uczestni-
czył w fundacji kościoła w Rudce w 1442 r. Był zapewne wówczas niepełnoletni i pozostawał pod 
opieką stryja. W 1451 r., z polecenia króla, sąd ziemski drohicki wydał wyrok w sprawie Korduli 
i Jana Mordzkiego (Morthsky). Sędziowie przysądzili wówczas Korczew dla Korduli, a Janowi Sar-
nowo, które wcześniej było zapisane jako wiano Korduli34. Z zapiski wynika, że w wyniku bliżej 
nieznanych transakcji rodzinnych Jan (lub też jeszcze jego ojciec Stanisław (I)) wszedł w posiada-
nie Mordów, które jak wiemy, zostały w 1434 r. nadane Prejtorowi (II) — stryjowi Jana.

Zapewne w 1458 r. Jan Mordzki ufundował wspólnie z dziedzicami ze Skolimowa pierwszy 
kościół w swej głównej posiadłości. Dokument fundacyjny znamy z kilku kopii, które wszyst-
kie są jednak zepsute pod względem treści35. Błędna i niemożliwa do przyjęcia jest data roczna 
„1408” widniejąca w dokumencie. W treści jest wyraźnie mowa o biskupie łuckim Andrzeju, 
sprawującym swoją funkcję w latach 1425–145936. Zepsute jest także nazwisko głównego fun-
datora — „Koszycki”. Niewątpliwie w oryginale widniało nazwisko Mordzki, o czym przekonu-
ją zeznania świadków z 1472 r. przedstawione w konsystorzu janowskim w sprawie pomiędzy 
dziedzicami Skolimowa a Janem, plebanem z Mordów, który chciał od nich odzyskać należne 
dziesięciny. Jeden ze świadków — Mikołaj z Mordów zeznał, że widział dokument fundacyjny 
kościoła w Mordach i przywieszone do niego cztery pieczęcie. Według niego pierwsza należała 
do biskupa (Andrzeja z Płonska), druga do Jana Mordzkiego (Johanni Morsky), trzecia do kola-
torów ze Skolimowa (zapewne jednego z nich), czwarta zaś do Głuchowskiego (jeden ze świad-
ków dokumentu)37. Zeznanie to przekonuje nas ponad wszelką wątpliwość, że fundatorem ko-
ścioła w Mordach był nie nieznany skądinąd Jan Koszycki, lecz Jan Mordzki. Główny fundator 
darował wówczas kościołowi w Mordach dwie włóki ziemi położone w trzech polach, plac na 
którym pleban mógł w przyszłości zbudować karczmę i osadzić zagrodników oraz jeden jaz na 
stawie, w którym mógł łowić ryby małą siecią czyli watą. Ponadto Jan Mordzki oraz wspomniani 
dziedzice Skolimowa zobowiązali się dawać kościołowi mordzkiemu dziesięciny ze swoich dóbr 
i kmieci w nich osadzonych.

W kolejnym dokumencie, wystawionym w Mordach 5  II 1463  r., Jan dziedzic z Mordów 
i Sarnowa, wprost nazwany synem Stanisława, sprzedał młyn w Sarnowie niejakiemu Mikołajowi 
Kapustce. Wśród świadków tego dokumentu zostali wymienieni: Wojciech rządca oraz Mikołaj 
Smieczinski (?) i Paweł Soszyński, słudzy Jana38. Z nich na pewno ostatni był pochodzenia szla-
checkiego. Jest to ostatnie źródło przekazujące informację o Janie jako żyjącym. Zmarł bezpo-
tomnie, gdyż jego dobra przeszły w posiadanie brata stryjecznego Stanisława (II). Nie żył zapew-
ne w 1469 r., gdy przed sądem ziemskim drohickim toczyła się sprawa o dobra po nim pomiędzy 

34 BPAN Kraków, sygn. 8823, z. XIII, k. 32v.
35 AD Siedlce sygn. D 131, k. 26–26v; tamże sygn. D 148, k. 22–23v. Dokument opublikowany: T. Jaszczołt, Do-
kument fundacyjny pierwszego kościoła w Mordach i data jego wystawienia, [w:] Małe miasta. Religie, Lublin–Supraśl 
2006, s. 41–56. Tam też jego dokładniejsze omówienie
36 Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., opr. Vytautas Ališauskas, Tomasz Jaszczołt, Liudas Jovaiša, Mindaugas 
Paknys. Vilnius, 2009, s. 47.
37 AD Siedlce, sygn. D 1, k. 25v, 26v.
38 Oryginał dokumentu trafił po przejęciu dóbr mordzkich w ręce królewskie. Nie został jednak po 1569 r. prze-
kazany do Archiwum Koronnego lecz pozostał w zbiorze dokumentów Metryki Litewskiej (Lietuvos Metrika, knyga 
nr 1[1], (1380–1584) Užrašymų knyga 1, par. A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 1998, s. 82). W 1522 r. na prośbę 
Zofii z Korczewskich Hlebowiczowej król Zygmunt Stary sporządził jego transumpt, który został oblatowany w ak-
tach ziemskich drohickich w 1569 r. przez Stanisława Sobiczewskiego, Nacyjanalnyj Gistarycznyj Archiv Belarusi 
(dalej: NGAB) Mińsk, f. 1759–2–32, k. 291v–292; AP Kraków, ZZG 32, s. 69.
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25Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

jego rodzeństwem stryjecznym: Stanisławem (II) i Fiedką, dziećmi Prejtora (II)39. Mordy trafiły 
w ręce Stanisława (II) Korczewskiego, którego własnością były co najmniej od 1471 r.40

Trzecim synem Prejtora (I) z Korczewa był Prejtor (II). Jak już wyżej wspomniano, bardzo moż-
liwe jest, że to on był odbiorcą dokumentu księcia Witolda z 1416 roku. O ile jednak nie możemy 
być całkowicie co do tego pewni, to z całą pewnością możemy przyjąć, że to już Prejtor (II) z Kor-
czewa był odbiorcą obszernego nadania księcia Zygmunta Kiejstutowicza z 4 IX 1434 r. Prejtor (II) 
otrzymał wówczas od Zygmunta dwa duże kompleksy dóbr w ziemi drohickiej: Rudkę nad Nurcem 
z wsią Czarna oraz Mordy nad Liwcem z wsiami: Pruszyn, Głuchowo i Czołomia (Czołomyje). 
Warta uwagi jest klauzula zwalniająca Prejtora (II) i jego potomków od wszelkiego sądownictwa 
za wyjątkiem książęcego, a więc spod sądów starostów, wojewodów, ziemskich i innych41. Jest to 
swego rodzaju odpowiednik tzw. prawa „nieodpowiedniego” (ius non responsivum) nadanego m.in. 
rodowi Prusów na Mazowszu42. Jak niżej będziemy starali się wykazać, do tego rodu właśnie należeli 
Korczewscy. W zamian za nadanie Prejtor (II) i  jego potomkowie mieli obowiązek uczestniczyć 
w wyprawach wojennych organizowanych przez książąt z włócznią i dwiema kuszami.

Później Prejtora (II) nie spotykamy już w  źródłach jako żyjącego. Zmarł zapewne przed 1442 
rokiem. Jego synem był Stanisław (II), który w 1442 r. razem ze stryjem Skierdą oraz braćmi stryjecz-
nymi Janem i Jerzym (ten mógł być jego bratem rodzonym) ufundował kościół w Rudce. Natomiast 
jedyną znaną córką była Fiedka, żona Jakuba Dowojnowicza, starosty drohickiego, herbu Zaremba43.

Żoną Prejtora (II) była Kordula o której pochodzeniu nie mamy żadnych informacji. W 1451 r. 
z polecenia króla sąd ziemski drohicki wydał wyrok w sprawie Korduli i wyżej wspomnianego 
Jana Mordzkiego. Sędziowie przysądzili wówczas Korczew dla Korduli w zamian za Sarnowo, na 
którym wcześniej było zapisane wiano Korduli44.

W 1463 r. Kordula z synem Stanisławem (II) z Korczewa zastawiła swą wieś Szczeglacin wraz z mły-
nem Bartkowskim niejakiemu szlachcicowi Mikołajowi45. Kordula Korczewska żyła jeszcze w 1474 r. 
gdy występowała przed sądem ziemskim drohickim w sprawie przeciwko Katarzynie z Proszewa46.

39 BPAN, Kraków, 8823, z. X, k. 12.
40 AD Siedlce, sygn. D 1, k. 17. Występował wówczas w konsystorzu janowskim: Michael procurator domini Cor-
czowsky de Mordy.
41 BCzart., Teki Naruszewicza, t. 15, s. 443–446 (kopia sporządzona bezpośrednio z oryginału); Inventarium omnium et sin-
gulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum quecunque in archivo regni in arce Cracoviensi 
continetur, wyd. E. Rykaczewski, Lutetiae–Parisiorum 1862, s. 383. Oryginał dokumentu został spalony w 1944 r. w Bi-
bliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, A. Wolff, Zniszczone dokumenty Biblioteki Ordynacji Krasińskich, [w:] Straty 
bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III, Biblioteki, Warszawa 1955, s. 195.
42 O tym szerzej m. in. J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, s. 17–22. Sam przywilej wy-
dany ostatnio: Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska Kuraś, 
S. Kuraś, przy wsp. K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989, s. 269–270, nr 266.
43 Na podstawie jej imienia K. Pietkiewicz sądził, że Fiedka Dowojnowiczowa pochodziła z rodziny ruskiej i zmie-
niła wyznanie na katolickie. (zob. K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, 
Poznań 1995, s. 132). Co oczywiście w świetle całego zgromadzonego materiału, dotyczącego rodziny Korczewskich 
jest nie do przyjęcia. Natomiast trudne do jednoznacznego wytłumaczenia jest to, dlaczego Fiedka od r. 1507 aż do 
śmierci, która nastąpiła po 1524 r., używała imienia Hanna (Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, t. XX, Sankt Peters-
burg 1903, kol. 543–544; Lietuvos Metrika knyga nr 4[224], 4–oji Teismų bylų knyga, par. S. Lazutka, I. Valikonytė, 
Vilnius 1997, s. 111–112, 118) Przy czym nie mamy wątpliwości, że cały czas chodziło o jedną żonę Jakuba An-
drzejewicza Dowojnowicza, starosty drohickiego i matkę jego synów: Jerzego, Andrzeja i Stanisława. Inaczej sądził 
A. Boniecki, który uważał, że Jakub Dowojnowicz miał dwie żony: Fiedkę Korczewską i Hannę (A. Boniecki, Poczet 
rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 1883, s. 48).
44 BPAN Kraków, sygn. 8823, z. XIII, k. 32v.
45 BPAN, Kraków, 8823, z. IX, k. 43.
46 AGAD, Castr. Droh. seria II nr 1, k. 28v.
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26 Tomasz Jaszczołt

Fedka i Stanisław Korczewski byli dziećmi Prejtora (II) z Korczewa i Korduli, a zarazem jedy-
nymi jego znanymi spadkobiercami. W 1469 r. toczyła się w sądzie drohickim sprawa pomiędzy 
Jakubem Dowojnowiczem i jego żoną Fiedką, a jej rodzonym bratem Stanisławem Korczewskim. 
Małżonkowie ci upominali się u Korczewskiego części dóbr ojczystych oraz części dóbr spadłych 
na Korczewskiego po niewymienionym z  imienia stryjecznym bracie47. Najpewniej chodziło tu 
o Jana Mordzkiego, który zmarł bezpotomnie krótko przedtem. Sprawa toczyła się także w roku 
następnym. Apogeum sporu przypadło na rok 1481, gdy mąż Fiedki — Jakub Dowojnowicz został 
starostą drohickim. Stanisław Korczewski odłożył wówczas siostrze 200 kop groszy. Jednak suma 
ta nie była dla niej wystarczająca i ponownie pozwała brata przed sąd. Do rozsądzenia sprawy zo-
stali powołani arbitrzy wyznaczeni przez króla: Jan Nasuta starosta grodzieński herbu Rogala, Piotr 
Strumiłło, marszałek hospodarski i starosta lidzki herbu Dąbrowa, Jan Sepieński, ochmistrz królo-
wej herbu Nowina (syn Mikołaja Sepieńskiego, właściciela Sokołowa), Jan Zabrzeziński miecznik 
Wielkiego Księstwa Litewskiego herbu Leliwa i Michał Marcinowicz, starosta merecki. Arbitrzy 
ustalili, że Fiedka do czasu pełnego spłacenia przez brata otrzyma wwiązanie w dobra Czarna w zie-
mi drohickiej. W następnym roku Korczewski odłożył siostrze kolejne 300 kop groszy48. Dopiero 
w 1485 r. Fiedka Dowojnowiczowa z mężem Jakubem przed sądem drohickim zeznała, że brat 
zadość uczynił jej z dóbr ojczystych i macierzystych i tym samym zrzekła się wszelkich roszczeń49.

Do dóbr korczewskich należały także inne okoliczne wsie. Jak wiemy już w 1416 r. istniał 
Szczeglacin. W 1463 r. Kordula Korczewska z synem Mikołajem zastawiła tę wieś szlachcicowi 
Mikołajowi. Razem ze Szczeglacinem zastawiła młyn Bartkowski, który niewątpliwie był zaląż-
kiem osady Bartków50. Sarnów w 1430 r. był odrębną osadą pozostającą w rękach rycerza Ma-
cieja51. Później, albo część, albo całość Sarnowa trafiła w ręce Korczewskich. W 1463 r. Jan syn 
Stanisława (Prejtorowicza Korczewskiego), dziedzic z Mord i Sarnowa sprzedał Mikołajowi Ka-
puście młyn w Sarnowie za 5 kop groszy52. Zapewne jego synem był „pracowity” Andrzej Kapusta 
z Sarnowa występujący w 1481 r. Może był on identyczny z Andrzejem wójtem z Sarnowa, który 
pojawił się w 1479 r. w sądzie drohickim53. Niewiele wiadomo jednak o innych, oprócz Korczew-
skich, właścicielach Sarnowa. Jednak tacy musieli istnieć, skoro w 1555 r. Mateusz, Jan i Paweł 
synowie nieżyjącego Andrzeja Sarnowskiego z Sarnowa przedstawili do wpisania w akta ziemskie 
drohickie przywilej Witolda z 1430 r. dla rycerza Macieja, który mógł być ich przodkiem w pro-
stej linii54. Mogli oni być jednak również potomkami (synami?) owego Andrzeja Kapusty z Sarno-
wa, występującego w 1481 r. W 1487 r. występował Paweł z Sarnowa, zięć Heleny Przesmyckiej. 
Pojawił się on jeszcze w 1508 r., gdy toczył jakieś spory z Przesmyckimi55. Wzmianki o wsiach 
Laskowice i Knychówek spotykamy już dopiero na początku XVI w.

Stanisław Korczewski należał do elity szlacheckiej ziemi drohickiej. Nie piastował tu jednak 
żadnych urzędów. Był jedynie starostą (namiestnikiem) kamienieckim (Kamieniec Litewski). 
W 1488 r. uzyskał od Kazimierza Jagiellończyka daninę 12 kop gr. z myta brzeskiego i 2 wozy 

47 BPAN, Kraków, 8823, z. X, k. 12.
48 NGAB Mińsk, f. 1759–2–22, k. 139; AGAD, Castr. Droh., s. II, nr 1, k. 403, 407v, 415v, 452.
49 BCzart. Kraków, Teki Naruszewicza, t. 22, nr 94, s. 283–284.
50 BPAN, Kraków, dok. perg. 22; tamże, rkps 8823/9, k. 43.
51 Vitoldiana, nr 118, s. 107–108.
52 AP Kraków, ZZG, 32, s. 41, 69; Lietuvos Metrika, knyga nr 1[1], (1380–1584) Užrašymų knyga 1, par. A. Baliu-
lis, R. Firkovičius, Vilnius 1998, s. 82, nr 361.
53 AGAD, Castr. Droh., s. II, nr 1, k. 348v; AD Siedlce, D 1, k. 70.
54 AGAD, Kapicjana, p. 3, s. 64.
55 NGAB Mińsk, f. 1759–2–2, k. 288; f. 1759–2–22, k. 61v.
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27Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

soli stamtąd56. W 1494 r. posłował razem z Rafałem Raczką Puczyckim herbu Gozdawa starostą 
mielnickim od Aleksandra Jagiellończyka do księcia Konrada Rudego w sprawie krzywd czynio-
nych przez Mazowszan mieszkańcom ziemi drohickiej. W następnym roku Korczewski posłował 
również w tej sprawie, lecz już sam57.

W 1486 r. potwierdził oraz powiększył uposażenie kościoła w Rudce, ufundowanego w 1442 r. 
przez swego stryja Skierdę z Korczewa. Przeznaczył na ten cel dodatkowo jedną włókę do dwóch 
poprzednio nadanych a także inne dodatkowe elementy58.

Jeden z ośrodków dóbr Stanisława Korczewskiego — Mordy był na tyle rozwinięty, że ten 
postanowił lokować go na prawie miejskim. Dokonał tego 16 V 1488 r. wystawiając obszerny do-
kument. Stanisław Korczewski przyznał Mordom prawo miejskie niemieckie zwane chełmińskim 
na wzór leżącego nieopodal Węgrowa, miasta posiadającego to prawo już od ponad pół wieku. 
Dla zachęcenia do osiedlania się w Mordach ustanowiona została długa, dwunastoletnia wolni-
zna. Liczyła się ona od 1486 r., co może oznaczać, że projekt lokacji miejskiej narodził się już 
w tym roku. W czasie wolnizny mieszczan nie obowiązywały żadne podatki. Dopiero po upływie 
tego terminu mieszczanie mieli płacić co roku na św. Marcina (11 XI) po 16 groszy z łanu. Każdy 
właściciel domu był zobowiązany do płacenia czynszu rocznego w wysokości 15 groszy, natomiast 
mieszczanie trzymający jatki mięsne byli zobowiązani do dawania po kamieniu łoju i pół funta 
pieprzu. Równocześnie mieszczanie otrzymali też pewne uprawnienia, np. otrzymali staw dworski 
i prawo połowu ryb, tak samo na pobliskiej rzeczce Wyczółce. Oprócz tego mieszczanie uzyskali 
zezwolenie korzystania z lasów pańskich ciągnących się ku rzece Liwiec. W zamian za to mieli 
obowiązek naprawiania grobli i mostu w mieście oraz uczestniczenia w dwóch tłokach obejmu-
jących karczunek drzew i pomoc w żniwach. Na dokumencie lokacyjnym świadczyli miejscowi 
duchowni: pleban Jan oraz wikariusz Maciej a także sąsiedzi Stanisława Korczewskiego — szlach-
cice: Sasin z Krynicy z synem Mikołajem, Michał Rzewuski i Mikołaj Sawicki. Sam dokument 
został spisany przez Stanisława Wodyńskiego ówczesnego pisarza ziemskiego drohickiego59.

Stanisław Korczewski doprowadził również do powstania samodzielnej placówki kościelnej w klu-
czu korczewskim swoich dóbr. Pierwotnie istniała tu zapewne tylko kaplica ufundowana około 1460 r. 
przez Kordulę Korczewską. Poświadcza to także dokument Mikołaja Hlebowicza, prawnuka wspo-
mnianej Korduli, dziedzica Korczewa, potwierdzający kościołowi w Knychówku dziesięcinę z dóbr 
Korczewskich „od poddanych Lachow y Rusi, taka, jaka za przodków jego, to jest: państwa Przecława y 
Korduli, która dom boży fundowała, pradziadów; y za dziada mego Stanisława Korczewskiego, y za ojca 
Pana Stanisława Chleba wojewody połockiego dawana była”60. Informacje genealogiczne zawarte w po-
wyższym fragmencie są zgodne z rzeczywistością, poza imieniem pradziada Mikołaja Hlebowicza, 
które z Prejtora zostało przekręcone na Przecława. Ojcem Mikołaja Hlebowicza, był Stanisław, woje-
woda połocki, żonaty z Zofią Korczewską, córką Stanisława, a wnuczką Pretora i Korduli. Rok 1460, 
lub pobliski fundacji dokonanej przez Kordulę jest prawdopodobny z tego względu, że Stanisław 
Korczewski nie był jeszcze wtedy chyba pełnoletni. Kaplica ufundowana przez Kordulę formalnie 

56 Lietuvos Metrika, knyga nr 4[4], (1479–1491), Užrašymų knyga, par. L. Anužytė, Vilnius 2004 s. 63.
57 Lietuvos Metrika, knyga nr 5[5], (1427–1506) Užrašymų knyga, par. E. Banionis, Vilnius 1993, s. 86–87, 95–96.
58 AD Siedlce, D 149, k. 301–304; AGAD, Kapicjana, p. 26, dok. 167; J. Soszyński, Dokumenty uposażające kościół 
w Rudce (1442–1543), Studia Podlaskie, t. III, 1991, s. 162–163.
59 Dokument znany z dwóch najstarszych kopii: AGAD, tzw. Metryka Litewska, sygn. I B 31, k. 116v–117; tamże, 
Kapicjana, p. 7, s. 379–383. Lokację miejską w Mordach omówił szczegółowo W. Jarmolik, Podlaskie miasteczko 
Mordy i jego pierwsi właściciele, [w:] Małe miasta. Historia i współczesność, red. P. Czyżewski, M. Zemło, Supraśl 2001, 
s. 37–42.
60 AP Siedlce, Akta Kuczyńskich z Repek, sygn. 6, k. 10.
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należała do parafii drohickiej. Dopiero syn Korduli Stanisław rozpoczął starania o usamodzielnienie 
się kościoła połączone z powstaniem parafii, która obejmowałaby jego dobra. Zabiegi te napotkały na 
opór plebana drohickiego Jana. W 1493 r. wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk rozsądzał 
w Wilnie spór pomiędzy Stanisławem Korczewskim, namiestnikiem (dzierżawcą) kamienieckim (te-
nutarius noster Camenecensis) oraz plebanem drohickim Janem. Korczewski twierdził, że dziesięciny 
z  jego dóbr dziedzicznych: Korczewa, Bartkowa i Szczeglacina były dawane przez jego przodków 
i przez niego samego z dobrej woli do kościoła drohickiego, lecz było to bardzo utrudnione ze wzglę-
du na wylewy rzeki Bug, szczególnie wiosną i jesienią. Dlatego Korczewski postawił nowy kościół 
w swoich dobrach, do którego zaczął oddawać dziesięcinę. Pleban drohicki protestował przeciwko 
temu, jednak nie mając żadnych dokumentów i dowodów na to, że dziesięcina z dóbr korczewskich 
winna być dawana jemu, sprawę przegrał. Aleksander Jagiellończyk przysądził wspomniane dziesię-
ciny kościołowi wzniesionemu przez Korczewskiego61. W dokumencie wprawdzie nie wymieniono 
nazwy miejscowości, w której znajdował się ów kościół, lecz niewątpliwie chodziło tutaj o później-
szy kościół w Knychówku. Decyzja Aleksandra Jagiellończyka spotkała się bez wątpienia z aprobatą 
biskupa łuckiego Jana Andruszewicza, który był jednym ze świadków wspomnianego dokumentu. 
Stąd też 24 IV 1494 r. biskup łucki Jan Andruszewicz w obecności licznie zgromadzonego ludu 
dokonał konsekracji kościoła ufundowanego przez Stanisława Korczewskiego. Jednocześnie dokonał 
inwestytury na plebana ks. Jerzego, który był prezentowany przez Korczewskiego, starostę kamie-
nieckiego „ad ecclesiam de novo fundata”62. W akcie konsekracji jest mowa o kościele w Bartkowie. 
Najprawdopodobniej więc nazwa Knychówek wówczas jeszcze nie funkcjonowała i ustaliła się dopie-
ro w I połowie następnego wieku. Sama wieś mogła wyodrębnić się z części Bartkowa. Knychówek 
i Bartków leżą bardzo blisko siebie, oddziela je tylko rzeka Kołodziejka63. W 1555 r. pleban knychow-
ski Bernard skarżył się na poddanych dóbr korczewskich, że nie chcą oddawać dziesięciny, tak jak 
była ona dawana za jego przodków od czasów plebana Jurka. W 1558 r. pleban Bernard zawarł ugodę 
z kolatorami kościoła, na mocy, której odstąpił od zapisu na 2 łany, zdziałanego „nieprawnie” na rzecz 
kościoła przez Mikołaja Hlebowicza i jego matkę Zofię64.

W maju lub 1495 r. Aleksander Jagiellończyk z powodu skarg kierowanych przez braci Głu-
chowskich, z graniczącego z dobrami mordzkimi Głuchowa na wielkie krzywdy i grabieże czy-
nione przez Stanisława Korczewskiego nałożył vadium (zaruka) pomiędzy obie zwaśnione strony 
w wysokości 200 rubli groszy65. Jest to jednocześnie jedna z ostatnich wzmianek o Stanisławie 
Korczewskim jako żyjącym

Stanisław Korczewski zmarł zapewne przed 1501 r., kiedy to na stanowisku starosty kamie-
nieckiego pojawił się kniaź Semen Juriewicz Holszański66. Stanisław pozostawił po sobie dosyć 
znaczny majątek liczący na początku XVI w. 1 miasto i co najmniej 21 wsi. W owym czasie były 
to największe dobra w ziemi drohickiej. Dopiero nieco później zaczęła je przewyższać fortuna 
Kiszków herbu Dąbrowa.

Do dóbr tych nadal zgłaszała pretensje siostra zmarłego Stanisława Korczewskiego Fiedka 
Dowojnowiczowa, wówczas już wdowa, pomimo, że zrzekła się roszczeń w 1485 r. Aleksander 

61 BCzart. Kraków, Teki Naruszewicza, t. 23, s. 255–257.
62 NGAB Mińsk, f. 1759–2–28, k. 383; BPAN Kraków, 8822/4, s. 110–111.
63 A. Jabłonowski, Podlasie, cz. II, s. 214.
64 AGAD, Kapicjana, p. 5, s. 368–371; BPAN Kraków, 8822/4, s. 110–111.
65 Akty Litovskoj Metriki, t. I, č. I, wyd. F. N. Leontovič, Warszawa 1896, s. 70, nr 183; Russkaja Istoričeskaja Biblio-
teka, t. XXVII, Sankt Petersburg 1910, kol. 269.
66 Lietuvos Metrika, knyga nr 6[6], (1494–1506) Užrašymų knyga par. A. Baliulis, Vilnius 2007, s. 261, nr 436; 
J. Wolff, Kniaziowie litewsko–ruscy od końca XIV w., Kraków 1895, s. 100.
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29Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

Jagiellończyk w 1505 r. wydał dekret i jednocześnie wystawił dokument, w którym potwierdził 
wszystkie dobra pozostałe po Stanisławie Korczewskim jego jedynej córce Zofii i  jej mężowi 
Stanisławowi Hlebowiczowi wojewodzie połockiemu. Tym samym król oddalił pretensje Do-
wojnowiczowej i zakazał jej powracać do tej sprawy. Dobra które odziedziczyła Zofia składały się 
z trzech obszernych kompleksów: rudzkiego (Rudka i wsie: Korycino, Spieszyno, Horodziszcze, 
dwie wsie Czarna, Siemiony, Płatowo, Mirinowo, Kozłowo, Targowo, Luboscki, Wilcza Dąbro-
wa, Małyszczyno), mordzkiego (miasto Mordy i  wsie Wyczółki, Czepielin, Czołomyje, Głucho-
wo) i korczewskiego (w skład, którego wchodziły wsie: Korczew, Bartków, Sarnowo, Korczew, 
Szczeglacin i Laskowice67. Dwa pierwsze kompleksy Zofia zapisała jeszcze za życia swoim córkom: 
Elżbiecie, żonie najpierw Jana Sapiehy wojewody podlaskiego, a  następnie Grzegorza Ościka 
(mordzki)68, Katarzynie, żonie Macieja Kłoczkowicza (rudzki)69 i  synowi Mikołajowi (Grodzi-
sk)70. Sobie zatrzymała Korczew z okolicznymi wsiami. Po śmierci Stanisława Hlebowicza po-
ślubiła swego sąsiada Mikołaja syna Rafała Saczkowicza z Czapli, z którym wiodła żywot dosyć 
burzliwy. W 1519 r. zapisała mu 1000 kop groszy na Bartkowie, Szczeglacinie i Sarnowie. Sy-
nowi Mikołajowi zapisała w 1529 Korczew, Knychówek i Laskowice. W tym samym roku jego 
ojczym dokonał zapisu sumy 1000 kop groszy na Bartkowie, Szczeglacinie i Laskowicach królowi 
Zygmuntowi Staremu i  jego synowi Zygmuntowi Augustowi. Spowodowało to ostry konflikt 
pomiędzy ojczymem i pasierbem. Mikołaj Hlebowicz w 1531 r. dokonał głośnego zajazdu na 
dobra dzierżone przez Mikołaja Saczkowicza, połączonego z rabunkiem wielkiej ilości dobytku. 
Również pomiędzy małżonkami: Zofią Korczewską i Saczkowiczem doszło do niesnasek. Saczko-
wicz porzucił prawowitą żonę, a wziął do siebie wdowę po zabitym bracie. Wskutek tego Zofia 
Korczewska odwołała zapis z 1519 r. uczyniony na rzecz męża, a przeniosła go w 1537 r. na kate-
drę łucką. Po pewnym czasie doszło do ugody pomiędzy małżonkami, gdyż już w 1542 r. Mikołaj 
Saczkowicz zapisał żonie dożywocie na połowie swoich dóbr w Czaplach i Liszkach71.

Mikołaj Hlebowicz, syn Stanisława i Zofii, posiadał również bardzo barwny życiorys, stąd 
m. in. jego przydomek „Durny” nadany przez współczesnych72. Pomijając już jego bardzo licz-
ne procesy z  sąsiadami na Litwie i  Podlasiu, wystarczy wspomnieć o  konfliktach z  najbliższą 
rodziną73. Wiódł procesy i spory nie tylko z matką i ojczymem, ale i z własnym potomstwem, 
któremu nie chciał zapisać odziedziczonych po przodkach dóbr. Był żonaty z Anastazją córką 
Wacława (nie Mikołaja, jak zapisano w biogramie) Niemirowicza. Miał z nią dwóch synów: Ar-
nolfa i Jana. Wydziedziczył ich obu w 1558 roku z powodu niewdzięczności wobec ojca. Jan miał 
do niego strzelać z rusznicy i atakować kordem. W tym samym roku zapisał Korczew, Bartków, 
Laskowice, Sarnowo, Szczeglacin, Knychówek Stanisławowi Dowojnie, wojewodzie połockiemu, 
swemu krewnemu („fratris patruelis”!), który był wnukiem Jakuba Dowojnowicza i Fedki Kor-
czewskiej. W następnym roku Stanisław Dowojno darował Bartków Arnolfowi Hlebowiczowi, 
synowi Mikołaja, sobie zostawił jedynie Sarnowo. Natomiast pozostałe dobra oddał w dożywocie 

67 BLAN Wilno, f. 1, perg. nr 40; BCzart. Kraków, Teki Naruszewicza, t. XXVII, s. 285–289, 515–521.
68 AGAD, dok. perg. 7460, 7467.
69 AGAD, Kapicjana p. 2, s. 38.
70 Lietuvos Metrika knyga nr 4[224], 4–oji Teismų bylų knyga, par. S. Lazutka, I. Valikonytė, Vilnius 1997, s. 44.
71 Archiwum Sanguszków, t.  III, wyd. B. Gorczak Lwów 1890, s. 195, nr 202; Lietuvos Metrika, knyga nr 1[1], 
(1380–1584) Užrašymų knyga 1, par. A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 1998, s. 127, nr 626; A. Jabłonowski, Pod-
lasie, cz. II, s. 205, cz. III, s. 134–135, 238–239.
72 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowskiego, Kraków 1858, s. 845.
73 Jego biogram zob. T.  Jaszczołt, Mikołaj Hlebowicz (ok. 1500–po 1558), h. Leliwa — wojewodzic połocki, [w:] 
Słownik Biograficzny Białostocko–Łomżyńsko–Suwalski, t. II, Białystok 2003, s. 49–51.
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Mikołajowi Hlebowiczowi74. Hlebowicz mimo zasług swojego ojca i dobrego pochodzenia nie 
piastował żadnego poważniejszego urzędu. Jedynie w 1564 r. był podstarościm drohickim dzięki 
protekcji Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego. Wkrótce najpewniej zmarł, gdyż już w 1567 r. 
właścicielem Korczewa i wszystkich pozostałych wsi należących do tej włości był jego syn Arnolf 
Hlebowicz75. Arnolf Hlebowicz, chorąży drohicki i poseł na sejmy, używał także niekiedy nazwi-
ska Korczewski76. Zmarł bezpotomnie i cała jego fortuna przeszła w obce ręce.

Na koniec zajmijmy się próbą ustalenia przynależności rodowej i  herbowej Korczewskich. 
Niestety przy całym bogactwie źródeł do dziejów rodziny, nie zachowały się żadne świadectwa 
materialne w  postaci pieczęci czy nagrobków poszczególnych jej członków, na których z  całą 
pewnością musiał być umieszczony ich herb. Nie zachowały się także żadne zapiski herbowe 
czy wywody szlachectwa w których mogli występować. Korczewscy wymarli wcześnie, stąd nie 
zostali ujęci w naszych najstarszych herbarzach. Niekiedy próbuje się im błędnie przypisać herb 
Świeńczyc, faktycznie przynależny innej rodzinie Korczewskich (Korczowskich) z województwa 
kijowskiego77.

Jedynymi wskazówkami co do przynależności rodowej są dwa nietypowe imiona używane 
przez członków rodziny, a  mianowicie: Prejtor i  Skierdo. Obydwa zostały bardzo rzadko po-
świadczone wśród rycerstwa mazowieckiego, z którego jak wiemy, wywodził się protoplasta ro-
dziny i odbiorca nadania na Korczew w 1401 r. rycerz Prejtor z Korczewa78. Samo imię zostało 
zapomniane w XVI w. i przekręcano je później na: Przecław, Przedbor, Prandota. Zachowała się 
interesująca notatka z 1299 r. potwierdzająca pruską genezę imienia Prejtor. Otóż wtedy komtur 
królewiecki polecił spisać listę nobilów pruskich z Sambii, którzy podczas jednego z powstań 
pruskich poparli Krzyżaków. Wśród wymienionych byli m. in. z okolicy zwanej Schude Graude 
Panote z synem swoim Preytor79. Oprócz dwóch członków rodziny Korczewskich imię to pojawiło 
się tylko u pięciu osób w XV–XVI wieku. W 1428 r. występował Prejtor syn Mikołaja z Brosz-
kowa w  ziemi liwskiej80. Dziedzice z Broszkowa (późniejsi Broszkowscy) najprawdopodobniej 
wywodzili się z rodu Prusów81. Drugiego Prejtora spotykamy także w ziemi liwskiej, wśród dzie-
dziców Świętochowa, którzy ewidentnie posługiwali się herbem Prus82. Prejtor ze Świętochowa 
po raz pierwszy został wymieniony w spisie szlachty liwskiej z 1476 r.83 W 1488 r. występował 
w konsystorzu pułtuskim84. Pojawił się tam jeszcze w 1520 r., gdy wprost podał, że jest herbu 
Prus i ma ok. 90 lat (!)85. Znamy jeszcze ewidentnego Prusa Prejtora z Mlądza w ziemi czerskiej, 
który w 1518 r. razem z braćmi: Windyką, Mikołajem i Jakubem okazywał w sądzie czerskim 

74 A. Jabłonowski, Podlasie, cz. III, s. 239; BPAN Kraków, 8822/, s. 102, 113.
75 Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, t. XXXIII, S. Peterburg 1915, kol. 875.
76 A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, 1904, s. 290
77 A. Buszko, Ziemia korczewska, Korczew 1997, s. 8.
78 Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. IV, z. 2 (Pawlikowic — Pstrąg), Wrocław Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 342 (Prejtor); Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. V, z. 1 
(Sabaszczewska — Starszy), Wrocław Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s. 90 (Skierdo).
79 Skarbiec diplomatow papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych do dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im 
krajów, wyd. I. Daniłowicz, t. I, Wilno 1860, s. 132–133.
80 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. I (1425–1429), wyd. A. Włodarski, Warszawa 1920, nr 640.
81 W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 45. Wittyg zna Macieja Broszkowskiego herbu 
Prus występującego w 1528 r. na Mazowszu.
82 T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa do płn. części ziemi liwskiej w XV i początkach XVI w. Parafie Korytnica i Pniewnik, 
„Zeszyty Korytnickie”, t. 4, 2011, s. 168–169.
83 Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863, s. 272
84 AD Płock, Episcopalia 11, k. 48.
85 AD Płock, Episcopalia 204, k. 44–45.
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31Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej

przywilej prawa nieodpowiedniego dla rodu Prusów z 1345 r.86 Poza rodem Prusów imię udało 
się potwierdzić u dwóch osób, oznacza to więc, że przechodziło po kądzieli także do innych ro-
dów. Pierwszym był Prejtor z Białunina herbu Wścieklica (Topór) wspomniany jako nieżyjący 
w 1483 r.87 Drugą z osób o tym imieniu był Prejtor z Dmochów w ziemi nurskiej poświadczony 
w 1516 r., który najpewniej przynależał do rodu Pobogów tak jak pozostali Dmochowscy88.

Drugie z imion, czyli Skierdo również było używane bardzo rzadko. Poza omówionym wyżej 
Skierdą z Korczewa, sędzią ziemskim drohickim, najpewniej identycznym ze Skierdą z Gadnowa, 
podstolim książęcym (w l. 1445–1450) imię to nosiły tylko dwie znane ze źródeł osoby. Pierwsza 
z nich to syn Skierdy z Gadnowa o tym samym imieniu, który dwukrotnie, w l. 1473 i 1480 
zapisał się na Uniwersytet Krakowski89 a w 1482 r. był wikariuszem w Gołyminie90. Drugą z osób 
był Skierdo syn Michała z Rakowca starosty warszawskiego. W 1468 r. Skierdo zapisał się na Uni-
wersytet Krakowski91. W latach 1475–1488 był plebanem w Nowogrodzie w ziemi łomżyńskiej92. 
Jego ojciec Michał z Rakowca zwany Kobiałka został czterokrotnie poświadczony jako rodowiec 
Prusów93. Na pruskie pochodzenie tego imienia wskazuje także kronikarz krzyżacki Piotr z Dus-
burga, wspominający ok. 1283/84 r. Skardę z Sudowii, który uciekł na Litwę94.

Jeśli uznamy identycznośc Skierdy z Korczewa, sędziego ziemskiego drohickiego (1432–1444) 
z podstolim ks. Bolesława IV Skierdą z Gadnowa, to do grona charakterystycznych imion rodo-
wych możemy także dołączyć imię Windyka, które jak wiemy nosił prawdopodobny syn Skierdy 
Windyka z Gadnowa występujący w 1476 r. 95. Wiemy również, że jednym z pierwszych Prusów, 
który osiadł na Mazowszu był Windyka brat Obizora96. Imię to było spotykane także u później-
szych Prusów, między innymi u wspomnianych dziedziców Mlądza w 1518 r.97

Zdajemy sobie sprawę z zawodności kryterium imionowego przy ustalaniu przynależności ro-
dowej. Niemniej jednak ze względu na wspomniane imiona: Prejtor, Skierdo, Windyka, które 
pojawiły się u Korczewskich (Gadnowskich), oraz kilku pewnych przedstawicieli rodu Prusów, 
możemy również i ich dołączyć do pocztu rodzin uprawnionych do posługiwania się herbem Prus.

Korczewscy w linii męskiej niespełna 100 lat zamieszkiwali w ziemi drohickiej. Wygaśli wcze-
śnie, stąd zostali zapomniani. Stanowili jednak niewątpliwie elitę tej ziemi na samym początku 
ponownego osadnictwa w XV wieku i przyczynili się znacznie do jej rozwoju, o czym świadczy 
choćby lokacja jednego miasta, fundacje trzech kościołów i założenie oraz zasiedlenie ok. 20 wsi.

86 A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV–XVI wieku, Kraków 1937, nr 950.
87 AGAD, MK 6, k. 160; Cz. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych 
w tym regionie Polski (do 1529 r.), Warszawa 1994, s. 207. Prejtora z  Białunina nie znamy z innych źródeł.
88 AD Płock, Episcopalia 2, k. 98; Episcopalia 149, k. 223. Informację o tym jak i powyższym Prejtorze zawdzię-
czam P. Piotrowi A. Dmochowskiemu, któremu składam serdeczne podziękowania.
89 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. I, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współ-
pracy Ryszarda Grzesika, Kraków 2004, s. 364, 414.
90 AD Płock, Episcopalia 11, k. 262.
91 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. I, s. 332 (Szgyerdo Michaelis de Racowyecz).
92 AGAD, MK 6, k. 63v; AD Płock, Episcopalia 11, k. 43, 50, 56, 57 (Cyt. za kartoteką Słownika Historyczno–
Geograficznego Mazowsza, powiat łomżyński, hasło Nowogród).
93 A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV–XVI wieku, Kraków 1937, nr 49, 180, 181, 1077.
94 Piotr z Dusburga. Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszomierski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004, s.163.
95 AD Płock, Acta Episcopalia 13, k. 8, 14.
96 J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, s. 17–19. Za imię charakterystyczne dla Prusów 
uznaje je też K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku, Warszawa 2009, s. 228.
97 A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV–XVI wieku, Kraków 1937, nr 950.
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Litery na plombach towarowych jako znaki identyfikacyjne

Wprowadzenie

Plomby towarowe, być może właściwszą nazwą byłyby — ołowiane pieczęcie towarowe, 
z okresu XIV–XVIII w., są niezwykle interesującym źródłem historycznym, do niedawna pra-
wie całkowicie pomijanym w badaniach. Postęp w tej mierze jest zasługą głównie archeologów, 
zwłaszcza holenderskich i angielskich1. W ostatnich latach tematyka pieczęci tekstylnych została 
szerzej podjęta w Niemczech2. Na szczególną uwagę zasługuje tu pozycja D. Hittingera3. Na grun-
cie polskim, poza kilkoma wcześniejszymi artykułami, pionierskim opracowaniem zagadnienia 
jest publikacja M. K. Kocińskiej i J. Maika, opisująca zbiór plomb Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku4. Ostatnio ukazała się też pozycja B. Bobowskiego przedstawiająca plomby wydobyte 
w toku badań archeologicznych na terenie Długich Ogrodów w Gdańsku5.

Plomby towarowe są szczególnie przydatne przy próbach odtworzenia dawnej rynkowej oby-
czajowości prawnej. Stanowią również nieocenione źródło epigraficzne oraz heraldyczne, urze-
kając różnorodnością średniowiecznych i nowożytnych znaków identyfikacyjnych. W zasadzie 
znajdujemy na tych artefaktach wszystkie ich rodzaje: herby państwowe, królewskie, szlacheckie, 

1 W.  Krook, Loden XIV–XVII, [w:]  Opgravingen im Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek, Amsterdam 1977, 
s. 110–125; idem, Merkloden, [w:] Schans op de Grens. Bourtange bodem vondsten 1580–1850, ed. J.  J. Lenting,
H. van Gangelen, H. van Westing, Sellingen 1993, s. 489–495; W. Endrei, G. Egan, The Sealing of Cloth in Europe,
with Special Reference to the English Evidence, „Textile History”,13 (I), 1982, s. 47–75; G. Egan, Lead Cloth Seals
and Related Items in the British Museum, British Museum Occasional Paper 93, London 1994; idem, England`s post–
medieval cloth trade: a survey of the evidence from cloth seals, [w:] „Trade and Discovery”: The Scientific Study of Arte-
facts from Post–Medieval Europe and Beyond. British Museum Occasional Paper 109, ed. D.R. Hook, D. R. M. Gaim-
ster, Londyn 1995, s. 315–326; M. Mitchiner, Jetons, Medalets & Tokens, Vol. 2 — The Low Countries and France,
s. 945–963, London 1991.
2 C. Spindler, Bleiplomben aus Braunschweiger Funden, Braunschweig 2005.
3 D. Hittinger, Tuchplomben. Warenzeichen des späten Mittelalters und der Neuzeit aus dem norddeutschen Küstenge-
biet, Aachen 2008.
4 M. K. Kocińska, J. Maik, Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku, „Acta Archaeolo-
gica Lodziensia”, nr 50/2, Łódź 2004.
5 B.  Bobowski, Plomby tekstylne z  wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w  Gdańsku, Łódź 2008; największym
walorem publikacji jest katalog wydobytych artefaktów, treść (łącznie z tytułem) wymaga szeregu komentarzy i spro-
stowań.
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34 Tomasz Maćkowski

kościelne, a głównie herby miejskie, godła cechowe i gmerki. Godne większego zainteresowania 
są zespoły symboli i godeł o charakterze gradacyjnym, wykorzystywane przez dane miasto dla 
oznakowania odpowiedniej jakości towarów. Często występującą kategorią znaków na plombach 
są litery.

Moje zainteresowanie literami jako odrębną kategorią znaków stosowanych na plombach wzbu-
dziła zwłaszcza informacja przytoczona przez T. Hirscha. Wzmiankuje on o przesyłce sukna angiel-
skiego z Amsterdamu do Gdańska w 1453 roku, gdzie w ładunku złożonym z 5 terlingów sukna, 
tylko jeden został oznaczony gmerkiem, cztery pozostałe zostały sygnowane literami — k, o, p, q6.

W niniejszym artykule chciałbym baczniejszą uwagę zwrócić na litery jako dawne znaki iden-
tyfikacyjne, która to kategoria, jak się wydaje, w polskiej literaturze historycznej ciągle nie została 
jeszcze należycie dowartościowana. W numizmatyce i heraldyce doskonale znane są przykłady 
posługiwania się literami, zwłaszcza w postaci monogramów, jednak jak wskazują pieczęcie towa-
rowe, zakres funkcjonowania tej kategorii znaków był znacznie szerszy.

Genezy plomb towarowych należy szukać przede wszystkim w   średniowiecznym zwyczaju 
prawnym oznaczania jakości wytworzonych i sprzedawanych artykułów. Trzeba tu jednak zazna-
czyć, że w przypadku tekstyliów, a zwłaszcza jedwabiu, sygnowanie wysokiej jakości materiałów 
znane było na długo przed wykształceniem się systemu cechowego. Drogocenne szaty były zna-
kowane w Cesarstwie Bizantyńskim, głównie dla celów fiskalnych7. Być może stąd właśnie, za 
pośrednictwem kupców weneckich, taka forma znakowania ekskluzywnych materiałów trafiła do 
Zachodniej Europy8. R. Kaiser wskazuje na rolę kontaktów Europejczyków z Bizancjum i Bli-
skim Wschodem w okresie wypraw krzyżowych9. Jednak dopiero zachodnioeuropejski przemysł 
tekstylny wraz z wymaganiami systemu cechowego oraz handlu dalekomorskiego — stworzyły 
z tego rodzaju oznakowań złożony system semantyczny.  W uproszczeniu był to rodzaj pieczęci 
odbitych w ołowiu i podwieszanych do towaru — głównie tekstyliów. W dokumentach średnio-
wiecznych określane były najczęściej jako „ołów” (loy, loie, loth, lood); jako „znak, znak w ołowiu” 
(zeichen, bleizeichen); a w nowożytności ostatecznie przyjęła się nazwa „pieczęć” (segel, siegel, ze-
gel). Wyrażały one jakość i rodzaj materiału, a  przede wszystkim miejsce, gdzie towar został wy-
produkowany bądź gdzie był wykończony i poddany ostatecznej kontroli jakości. Swoje pieczęcie 
dołączali także kupcy dla identyfikacji własnych towarów podczas transportu.

W okresie nowożytnym w głównych ośrodkach produkcyjnych wykształciła się złożona se-
mantyka znakowania i pieczętowania tekstyliów, mająca wyrażać stopień zaawansowania obróbki 
materiału, jego jakość a tym samym wartość. W systemie tym udokumentowany odpowiednią 
plombą powinien być każdy etap produkcji m.in. utkanie materiału, postrzyganie, folowanie, 
farbowanie. Mistrzowie odpowiedzialni za ich realizację poręczali dobrze wykonaną pracę swoim 
gmerkiem. Nadto swój znak przykładał kontroler, albo w postaci osobnej plomby, albo był on 
umieszczany na mostku pieczęci miejskiej. W czołowych ośrodkach produkcji i handlu tekstylia-
mi, po dokonaniu ostatecznego przeglądu przez specjalnych urzędników, była w imieniu władz 
miejskich przywieszana duża pieczęć Stahlsiegel. Im lepsza była jakość materiału, staranność 

6 T. Hirsch, Danzigs Handels — und Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858, 
s. 226.
7 W. Endrei, G. Egan, op. cit., s. 49–50.
8 Ibidem, s. 51.
9 R. Kaiser, Mittelalterliche Tuchplomben — Überreste, Sammelobjekte und technik–, textil — und wirtschaftsgeschich-
tliche Quellen, [w:] Inquirens subtilia diversa. Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, hg. von Horst Kranz und Ludwig 
Falkenstein, Aachen 2002, s. 379.
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35Litery na plombach towarowych jako znaki identyfikacyjne

wykonania, ilość dokonanych farbowań — tym większa była sama pieczęć.  Jednak poza ogól-
nym wspólnym kierunkiem charakteru znakowania, poszczególne ośrodki często różniły się w or-
ganizacji sposobu przeprowadzania kontroli. Zależało to w dużym stopniu nie tylko od okresu 
historycznego i zmieniającej się organizacji produkcji, ale również od rangi ośrodka w handlu 
tekstyliami i wewnętrznych form ustrojowych będących często pochodną specjalizacji produk-
cyjnej oraz dominującej pozycji określonych cechów.

Plomby posiadały kilka różnych form zewnętrznych jednak najliczniejsze są dwie kategorie. 
Duże i średnie pieczęci składały się najczęściej z dwóch połączonych mostkiem dysków (tarczek), 
zaciśniętych na skraju materii i zabitych jednym bądź dwoma ćwiekami. Po obu stronach plomby 
wyciskano bądź wybijano odpowiednie oznakowanie. Małe plomby, zwłaszcza w średniowieczu, 
często miały kształt zaciskanej na materiale ołowianej opaski. Wielkość plomb oscylowała zazwy-
czaj w granicach od 1 do 4 cm średnicy (aczkolwiek znane są plomby bardzo małe o  średnicy 
0,5 cm, jak i  bardzo duże o średnicy 12 cm). Większość odnalezionych plomb do czasu ich wydo-
bycia z ziemi oraz konserwacji zachowała się jedynie częściowo. Proporcjonalnie do ilości tego ro-
dzaju artefaktów stosunkowo rzadko istnieje możliwość podziwiania obu całych dysków plomby.

Semantyka oznakowania jest zagadnieniem bardzo złożonym. W grę wchodzi tu zarówno wiel-
kość plomb, ich ilość przymocowana do jednego materiału, różne kategorie godeł, herbów oraz 
innych znaków, a także napisy. Zagadnienie plomb jako źródeł epigraficznych podjął K. M. Ko-
walski10. Zaproponował on podział na następujące kategorie semantyczne:
1. Plomby z umieszczonymi na powierzchni wyłącznie inskrypcjami, w postaci:

a) jednej litery,
b) zestawu pojedynczych liter,
c) wyrazu w całości,
d) grupy wyrazów.

2. Plomby z inskrypcją (najczęściej w postaci legendy otokowej) i ze znakiem obrazowym (naj-
częściej heraldycznym, w formie herbu lub gmerku) w postaci:
a) kompozycji napisów i znaków obrazowych w ramach każdej z płytek,
b) obiektów z inskrypcją na jednej z płytek, a ze znakiem heraldycznym na drugiej płytce.

3. Plomby z umieszczonymi na powierzchni wyłącznie znakami heraldycznymi (w postaci her-
bu albo gmerku) identyfikującymi przynależność oznaczonego towaru do miejsca produkcji 
i osoby producenta.

W niniejszym artykule rozpatrywane są oznakowania literowe traktowane jako znaki identy-
fikacyjne. Na plombach można wyróżnić ich cztery główne kategorie:

1) L i t e r y  j a k o  z n a k i  o s o b i s t e  k u p c ó w
W  świecie średniowiecznych kupców i  faktorów zamawiających towary na zagranicznych 

rynkach lub giełdach, które stąd następnie były transportowane do miejsca ich przeznaczenia, 
praktyka szybko wykształciła obyczaj posługiwania się określonymi znakami identyfikacyjnymi 
dla określenia własności. Statki zabierały towary należące do wielu kupców. Partnerzy handlowi 
informowali się listownie o znakach jakimi sygnowali towary wysyłane przez jednego do dru-
giego. Znane są także podobne pisma kierowane do władz Gdańska informujące o wysłanym 
asortymencie oraz jego oznakowaniu z prośbą o życzliwe przyjęcie nad Motławą. Określony znak 

10 K. M. Kowalski, Gotyckie plomby towarowe jako źródła epigraficzne (w świetle artefaktów przechowywanych w kolek-
cjach gdańskich, „Studia Epigraficzne”, t. 2, pod red. J. Zdrenki, Zielona Góra 2006, s. 200.
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pomagał zidentyfikować przesyłkę, miał także moc 
dowodową w  przypadkach, kiedy kwestionowano 
prawomocność transakcji, przynależność towaru, 
jego niewłaściwą jakość lub kiedy starano się o zwrot 
zagrabionego ładunku bądź odszkodowanie za utra-
cone mienie11. Zazwyczaj znak właściciela towaru 
był tożsamy z gmerkiem kupca. Niemniej na przeło-
mie średniowiecza i nowożytności kupcy często po-
sługiwali się przy sygnowaniu listów i dokumentów 
pierścieniami pieczętnymi, na których nie widniał 
znak geometryczny, ale pojedyncza litera (rzadziej 
pełny monogram)12. Literę często wieńczyła koro-
na. Pierścienie tego typu były używane w Europie 
Zachodniej zwłaszcza w XV i w pierwszej połowie 

XVI wieku. Przyjmuje się, że umieszczana na typariuszu litera pochodziła od imienia posiadacza 
sygnetu13. Nie można jednak wykluczyć, że osoby prywatne, nie mogąc się posługiwać herbem 
miasta, oznaczały w ten sposób także miejsce wysłania towaru.14

Niestety precyzyjna identyfikacja plomb literowych jest niezwykle trudna. Pojedyncze litery 
na plombach mogły oznaczać nie tylko spedytorów lub właścicieli towaru, ale także odnosić się 
do nazwy miasta, charakteru obróbki sukna, gatunku tekstylnego lub jego wad. Dla przykładu 
litery D — mogły oznaczać, że materiał jest zbyt cienki, a litery O — że jest nierówny15. Litera 
L — odnosiła się do długości postawu, a B — do jego szerokości. W innym przypadku B mogła 
oznaczać gatunek tkaniny — bombasyn. W Anglii słabej jakości sukno oznaczano literą F — 
choć w średniowieczu zazwyczaj tego rodzaju materiałów w ogóle nie stemplowano. Litery na 
plombach mogły także służyć jako tzw. Beimarken do rozróżnienia pakuł tego samego towaru 
w jednym transporcie, ale różnej jakości16. Nadto ta sama litera na różnych plombach mogła wy-
stępować w różnych kontekstach. Dane odnośnie zastosowania ilości plomb i ich oznakowania, 
w tym oznakowania literami, dla określenia rodzaju i jakości sukna zebrał D. Hittinger17.

 Nawiązując do informacji zaczerpniętej od T. Hirscha — współcześnie odnaleziono w Gdań-
sku pewną ilość plomb z  XV wieku w  postaci niewielkich prostokątnych opasek zaciskanych 
na suknie, oznaczonych z jednej strony herbem Amsterdamu, a z drugiej pojedynczymi literami 
(fot. 2). Szczególnie często powtarza się na nich litera ‘v’. Raczej jest mało prawdopodobne, że na-
zbyt często powtarzająca się litera na oznaczeniach tego rodzaju wyraża konkretną osobę. Być może 
‘v’ jest tu skrótem od verven — farbować i plomba taka poświadczała, że materiał został poddany 
farbowaniu zgodnie z regułami miasta Amsterdam (które zresztą słynęło ze swoich farbiarni).

11 O. Held, Marke und Zeichen im hansischen Verkehhr bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, „Hansische Geschichts-
blätter”, vol. 38, 1911, s. 481–512.
12 Por.  Franks bequest. Catalogue of  the  finger rings, early Christian, Byzantine, Teutonic, mediaeval and  later be-
queathed by Sir Augustus Wollaston Franks, K. C. B., in which are included the other rings of the same periods in the mu-
seum, by O.M. Dalton, London 1912, s. 57.
13 Ibidem.
14 W  posiadaniu autora znajduje się pełna dokumentacja prezentowanego materiału ilustracyjnego. Wszystkie 
przedstawiane w artykule artefakty są związane z Gdańskiem jako miejscem ich odnalezienia.
15 W. Krook, op. cit., s. 111.
16 O. Held, op. cit., s. 486.
17 D. Hittinger, op. cit., Anhang 1–4.

Fot. 1. Sygnet z literą D14
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37Litery na plombach towarowych jako znaki identyfikacyjne

Podobne trudności interpretacyjne występują, gdy na jednej plombie mamy wybitych kilka 
pojedynczych liter (fot. 3–5).

Fot. 3. Plomba opaskowa z minuskułową t oraz maju-
skułowymi B, M

Fot. 5. Wybite na plombie litery W, D, A

Fot. 4. Nowożytna plomba z literami S, G

Fot. 6. Plomba z majuskułową literą F, którą w Anglii 
oznaczano towary słabej jakości

Fot. 2. Plomby amsterdamskie; pierwsza z lewej zawiera herb i nazwę 
miasta; pozostałe z pojedynczymi z literami — v, v, v, d(?), n
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38 Tomasz Maćkowski

Natomiast wydaje się, że można być bardziej pewnym, iż mamy do czynienia z monogramem, 
kiedy obok siebie, na jednym poziomie, występują dwie litery. Przykładem tego typu oznako-
wania jest plomba przedstawiająca majuskułowe litery ‘A / L’ rozdzielone wyobrażeniem miecza 
(fot. 8) lub podobna z rozdzielonymi literami `l / f` (fot. 9).

2) L i t e r y  w p i s a n e  w   z n a k  g m e r k u  o r a z  f l a n k u j ą c e  z n a k
Plomby stanowią niezwykle liczny materiał źródłowy pozwalający na obserwację — w  jaki 

sposób ewoluowały gmerki. Umieszczali je na nich wytwórcy cechowi, kontrolerzy jakości i na 
koniec kupcy przewożący towary. Proste znaki graficzne na średniowiecznych plombach były 
stopniowo rozbudowywane. Wynikało to po pierwsze z potrzeby rozróżnienia znaku dla kilku 
osób jednej rodziny, po drugie było to spowodowane funkcjonowaniem na rynku międzynarodo-
wym coraz większej ilości podobnych do siebie godeł. Dla precyzyjniejszej identyfikacji do wize-
runku znaku dodawano litery, najpierw w formie monogramu obok gmerku, a z czasem zaczęto 
wpisywać je jeszcze w kształt znaku głównego.

Fotografia nr  10 pokazuje przykład plomby datowanej na koniec XV wieku, stosunkowo 
rzadkiej jeszcze w takiej formie, gdzie gmerkowi po obu jego stronach towarzyszą litery.

Fot. 7 a–b. Pieczęć Hamburga z odwróconymi od siebie literami B, dla oznaczenia bombasynu

Fot. 8. Prawdopodobnie monogram złożony 
z liter A / L

Fot. 9. Prawdopodobnie monogram złożony 
z liter l / f
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Wraz z upływem okresu nowożytnego, samodzielne (tzn. bez liter) znaki graficzne gmerków 
na plombach pojawiają się coraz rzadziej. Inną formą wykorzystania liter stało się ich wpisywa-
nie w znak główny. Nierzadko dotyczy to nawet czterech (bądź więcej) liter włączonych w jeden 
gmerk. W pełni okresu nowożytnego obie formy — czyli litery monogramu flankujące znak, jak 
i litery wpisane w kształt gmerku — były stosowane jednocześnie. Niekiedy umieszczano gmerki 
w tarczach herbowych, jako godła heraldyczne.

3) L i t e r y  j a k o  m o n o g r a m y  o s ó b  p a n u j ą c y c h
Monogramy monarsze są obok godeł herbów miast najlepiej znanym przykładem traktowa-

nia liter jako znaków identyfikacyjnych. Biorąc pod uwagę, na przykładzie XVI — wiecznych 
monet polskich, miejsce monogramów w hierarchii symbolicznej, można zauważyć, że repre-
zentowały one osobę władcy na monetach o najniższej wartości, na których (choćby z powodu, 
że się nie mieścił) nie umieszczano królewskiego popiersia. Już na plombach średniowiecznych 
znajdujemy szereg godeł (zwłaszcza z terenu Flandrii i północnej Francji), na których widnieją 
herby dynastyczne bądź krajowe. Na powyższych terenach zwłaszcza dynastyczne godła lwa i li-
lii — często były przekazywane jako godła miejskie. Zresztą kuratela różnych monarchów nad 
najważniejszymi ośrodkami miejskimi i  ich interesami ma bogate odzwierciedlenie w recesach 
hanzeatyckich. Czasy nowożytne to w Europie 
Zachodniej okres centralizacji państw i  coraz 
bardziej zdecydowanego angażowania się wła-
dzy w  interesy gospodarcze własnych krajów. 
Najlepiej udokumentowanym tego przykładem 
w postaci licznie odnajdowanych artefaktów są 
plomby angielskiej Kompanii Wschodniej. Jej 
zagorzałą orędowniczką była królowa Elżbie-
ta I Tudor. Świadczą o tym choćby zachowane 
w Archiwum Państwowym w Gdańsku listy kró-
lowej do władz Gdańska oraz Stefana Batorego 
w  sprawie interesów Kompanii Wschodniej. 
Kuratelę królowej nad Kompanią znakomicie 
ilustrują plomby angielskie z  przełomu XVI/

Fot. 10. Plomba z gmerkiem oraz minuskułowymi 
literami — a d (XV/XVI w.)

Fot. 11. Nowożytne plomby z gmerkami

Fot. 12. Plomby z herbem Anglii oraz monogramem 
królewskim E — R
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XVII wieku. Wspaniałe te pieczęcie z jednej strony były sygnowane Różą Tudorów a z drugiej 
herbem Anglii. Na wielu z nich, po dzień dzisiejszy zachowały się ślady złocenia. Herb państwo-
wy często flankowany jest literami E — R (Elisabeth Regina).

W  przypadku Polski, najliczniejszymi plombami odwołującymi się do symboliki królew-
skiej, są plomby gdańskie z okresu Jana III Sobieskiego pokazujące po jednej stronie herb wielki 
Gdańska, po drugiej orła polskiego z  herbem Janina w  tarczy sercowej. Jednak w  jego sym-

bolice nie występują litery. Do rzadkich należy plomba 
z orłem polskim i monogramem Zygmunta II Augusta 
(fot. 13). Jako że w pełni zachował się tylko jeden dysk 
prezentowanej plomby, trudno ustalić jej proweniencję. 
Prawdopodobnie jest to plomba ze Wschowy, na której 
tradycyjnie umieszczano po jednej stronie plomby herb 
miasta — podwójny krzyż jagielloński z dwoma pier-
ścieniami pomiędzy ramionami krzyża, natomiast na 
niektórych plombach wschowskich po drugiej stronie 
widoczny jest właśnie orzeł.

W drugiej połowie XVII i w XVIII wieku symboli-
ka państwowa coraz powszechniej jest umieszczana na 
plombach towarowych. Widać to bardzo wyraźnie tak 
na plombach angielskich, jak i  holenderskich, a  nad 
Bałtykiem przede wszystkim na plombach pruskich.

4) L i t e r y  j a k o  z n a k i  i d e n t y f i k a c y j n e  m i a s t  ( o r a z  h r a b s t w )
Szereg miast posługiwało się jako znakami identyfikacyjnymi na plombach pierwszymi litera-

mi ich nazw. Czyniły tak m.in. Augsburg, Brugia, Franzburg, Gent, Kempten, Naarden, Rotter-
dam, Sankt Gallen, Soest, Szwerin, Ypres, Żytawa. Litery, niekiedy koronowane, mogły pełnić 
swoją rolę samodzielnie, bądź też mogły stanowić element składowy wyobrażenia herbu miasta. 
W tym drugim przypadku najczęściej były umieszczane w przelocie bramnym, bądź między wie-
życzkami flankującymi bramę miejską, np. Żagań.

Najbardziej znanym przykładem plomb literowych są oznaczenia augsburskie. Augsburg pod 
auspicjami rodziny Fugerów rozprowadzał po całej Europie m.in. płótno i moher. Na plombach 

Fot. 13. Plomba z orłem polskim 
i monogramem Zygmunta II Augusta

Fot. 14. Gotyckie plomby z Dordrecht(?), Ypres, Brugii
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z pierwszej połowy XVI wieku widnieje minuskułowe gotyckie’a’, zastąpione w drugiej połowie 
XVI wieku majuskułową literą protorenesansową. Po drugiej stronie oznaczenia widniała szyszka 
pinii jako godło Augsburga. Bardzo dużo tego typu etykiet odnaleziono w Gdańsku i jest to jedna 
z najczęściej spotykanych tu plomb nowożytnych.

Innym ciekawym przykładem tego typu plomb są oznaczenia miasta Naarden. Plomby naar-
deńskie odnalezione w Gdańsku pochodzą z drugiej połowy XV wieku. Na dużych pieczęciach 
podwieszanych do sukien najlepszej jakości — z jednej strony widnieje godło miasta — dwugło-
wy orzeł, po drugiej stronie, umieszczone w centrum, minuskułowe gotyckie — ‘n’ — otoczone 
legendą z nazwą miasta. W zastosowaniu były też małe plomby o  średnicy 1 cm z  taką samą 
literą ‘n’. Mogą się one odnosić do słabszej jakości sukien z Naareden jako pieczęcie mniejsze, 
bądź oznaczają etapy obróbki — podobnie, jak była o tym mowa w przypadku plomb amster-
damskich. Za drugą ewentualnością przemawia fakt, że znane są także gotyckie małe plomby 
z herbem Amsterdamu po jednej stronie i minuskułową literą ‘n’ po drugiej.

Z  tego względu, że na małych plombach obecnie trudno cokolwiek rozpoznać poza samą 
literą — są one bardzo trudne do jednoznacznej identyfikacji. Stylistyka litery równie dobrze jak 
nazwę miasta może oznaczać zupełnie coś innego, a jedynie wytworzonego w tym samym okresie. 

Fot. 15. Plomby augsburskie

Fot. 16. Gotyckie plomby z Naarden
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Niemniej ważniejsze średniowieczne ośrod-
ki tekstylne posługiwały się przynajmniej 
dwoma rodzajami pieczęci — dużą i małą. 
Dowodząc źródłami materialnymi z  XV 
wieku można stwierdzić, że Leida już wów-
czas posiadała całą paletę oznakowań.

Podobny problem jak z Naarden istnie-
je z przypadku Rotterdamu. Niewątpliwie 
z  tego miasta pochodzi duża pieczęć, na-
tomiast pochodzenie z  tego miasta także 
małych plomb z minuskułową literą ‘r’ na 
dzień dzisiejszy pozostaje jedynie domnie-
maniem (fot. 17).

W XVII — wiecznej Anglii funkcjonował na plombach kod literowy przyporządkowujący od-
powiednią literę do miejsca produkcji tkaniny18. Na plombach hrabstwa York, obok królewskiego 
lwa umieszczano literę K (fot. 18).

Mam nadzieję, że ten pobieżny przegląd funkcjonowania liter na pieczęciach ołowianych rzu-
ca odrobinę nowego światła, na szeroki zakres stosowania dawniej symboliki literowej. Pokazuje, 
jakie możliwości poznawcze, zwłaszcza w badaniach heraldycznych i epigraficznych, daje ta ka-
tegoria źródeł. Badania nad plombami są nieco ograniczone potrzebą łączenia źródeł pisanych 
z materialnymi. Niestety, przy bardzo skąpych katalogach plomb, zbieranie informacji i ustala-
nie faktów przychodzi z dużym trudem. Ciągle jeszcze proweniencja większości odnajdywanych 
plomb nie jest ustalona, a  biorąc pod uwagę uniwersalny charakter stemplowania tekstyliów, 
trudno uczynić w tej mierze znaczące postępy bez współpracy międzynarodowej, wymiany myśli 
oraz materiału fotograficznego.

18 W. Endrei, G. Egan, op. cit., s. 63.

Fot. 17. Gotyckie plomby z Rotterdamu

Fot. 18. Plomby hrabstwa York
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Pieczęci safawidzkie na dokumentach perskich 
Archiwum Głównego Akt Dawnych

Zbiory dokumentów i pieczęci perskich w Polsce są dość ubogie, co sprawia, że każdy zachowa-
ny obiekt nabiera ogromnej wartości tak dla orientalistów czy historyków, jak i dla muzealników. 
Ubóstwu temu nie towarzyszy zarazem odpowiednie opracowanie tych egzemplarzy, którymi dys-
ponujemy. Nawet pieczęci, znajdujące się na dokumentach perskich przechowywanych w AGAD 
w Warszawie nie zostały w odpowiedni sposób opisane. Celem niniejszego artykułu jest wypeł-
nienie tej niewielkiej, a  zarazem rażącej luki w polskiej sfragistyce i  iranistyce. Z racji ubóstwa 
literatury na ten temat, konieczny będzie również krótki zarys historii i  roli pieczęci w  Iranie, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu safawidzkiego, z którego pochodzą dokumenty AGAD.

1. Pieczęć w Iranie

Pieczęć na dokumentach perskich okresu muzułmańskiego pojawiła się po najeździe mon-
golskim (XIII w.). Wcześniej zamiast nich stosowano ozdobne podpisy. Aż do panowania Abu 
Saida (1316–1335) z dynastii Ilchanidów (Mongołów panujących w Persji) pieczęci sprowadza-
no z Chin, później — na skutek popsucia się stosunków handlowych między władcami Iranu 
a Państwem Środka — wykonywano je w Tabrizie. Początkowo były one wzoru chińsko-turec-
kiego i nazywano je tamghā1. Safawidzi odziedziczyli system kancelaryjny po władających Iranem 
dynastiach turkmeńskich (Kara Kojunlu i Ak Kojunlu), wprowadzili jednak doń liczne zmiany, 
wynikające między innymi z faktu, iż nowi władcy byli — przynajmniej oficjalnie — głęboko 
wierzącymi szyitami. Spośród wprowadzonych przez nich reform, najważniejsza dla nas — zwią-
zana ze zmianą tytulatury na pieczęciach — związana była właśnie z wiarą Safawidów.

Dokładniejsze źródła na temat pieczęci tej dynastii pochodzą niestety dopiero z czasów pa-
nowania szacha Solejmāna I (1666–1694). Według współczesnego mu rękopisu, miało ich być 
10 rodzajów2:

1 Encyclopaedia Iranica, hasło Farmān.
2 Monszaāt-e Solejmāni, red. Rasul Dża‘farijān, Teheran 1388, s. 37–38.
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1. Pieczęć dād o setad, właściwa dokumentom o toghrze3 Farmān-e homājun szod (Stał się kró-
lewski farmān4). Na marginesie pieczęci widniały imiona dwunastu imamów, była ona okrągła 
bądź mehrabowa.

2. Pieczęć szaraf nafāz, odciskana na dokumentach o toghrze Farmān-e homājun szaraf-e nafāz 
jāft (Farmān królewski z honorem wszedł w życie); bita też na szadżare (dokumentach potwier-
dzających prawdziwość ścieżki sufich); miała kształt kopuły (mehrābu) i  na jej marginesie 
widniał wiersz Sanā’iego:

Tego, kto nie był dobry wraz z Alim,
Czego by nie mówić: nie lubię go.

Każdy, skoro wstydu nie ma,
Nawet, jeśli jest aniołem — hańba mu.

3. Pieczęć neszān, przechowywana przez mohrdāra (strażnika pieczęci), przybijana na dokumen-
tach neszān5, na których widniała toghrā podzielona na 12 kartuszy, w których umieszczone 
były imiona imamów. Na marginesie tej pieczęci widniał dwuwiersz:

Łaska Twoja towarzyszy nam niczym ariergarda,
Nieboskłon za królem naszym nosi pokrowiec na siodło.

4. Pieczęć chałatowa (mohr-e ragham-e chal‘at)6, będąca w posiadaniu mohrdāra, przybijana na 
dokumentach spisywanych przez Moszref-e Ghidżādżichāne (naczelnika krawców pałaco-
wych) metodą sijāgh (dawny sposób prowadzenia rachunków); pieczęć ta była kwadratowa, 
na jej marginesie widniały imiona dwunastu imamów.

5. Mała pieczęć znajdująca się na pierścieniu, przybijana na dokumentach opatrzonych toghrą 
hokm-e dżahān motā‘ szod (Wydany został hokm7 Tego, Któremu świat jest posłuszny) zapisa-
ną czarnym atramentem; upowszechniła się Tahmāsba I (1514–1576), kiedy to miała kształt 
kwadratowy, za Solejmāna I została uzupełniona o mehrāb.

3 W dyplomatyce perskiej, zwłaszcza od czasów safawidzkich, termin ten oznaczał nie tylko ozdobnie zapisane imię 
władcy (jak to było w tradycji tureckiej), lecz również formułę otwierającą dokument (pojawiającą się po inwokacji), 
często zapisaną kolorem innym niż reszta dokumentu. Z racji występowania na dokumentach perskich, zwłaszcza 
przed Safawidami i na początku ich panowania, lecz także po ich upadku, owych tughr typu tureckiego, zachodzi 
konieczność rozróżnienia ich. Stąd proponuję, aby w języku polskim typ turecki nazywać tughra, perski zaś toghra.
4 Farmān — rozkaz królewski, dokument wychodzący od osoby ważniejszej do piastującej niższe stanowisko.
5 Neszān — dokument bądź też inny przedmiot (np. pierścień) potwierdzający autentyczność posłańca bądź doku-
mentu.
6 Chal‘at — pers./arab. ceremonialna szata dworska, nadawana dostojnikom jako wyróżnienie.
7 Hokm — rodzaj farmānu opatrzonego toghrą.
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45Pieczęci safawidzkie na dokumentach perskich Archiwum Głównego Akt Dawnych

6. Pieczęć chatm8, bita na dokumentach neszān-e chatm, sporządzona wg pisma samego monar-
chy. Miała kształt okrągły, na jej marginesie widniał dystych:

Przypieczętowano to: królowanie światem w naszym jest imieniu
Spisano to w księdze naszego wiecznego panowania.

7. Pieczęć brulionowa (mohr-e mosawwade), przybijana brudnopisach dokumentów i  pism 
(np. nadaniach ziemskich itp.), opatrzonych czerwoną toghrą Hokm-e dżahān motā‘ szod; 
stemplowano nią szartnāmcze (umowy?) i to, co pisano na marginesach dekretów i na do-
kumentach tojuli9 i pensji; pieczęć ta była okrągła i opatrzona napisem (Mohr-e mosawwa-
de-je Diwān-e A‘lā wa Esm-e Mobārak, ‚Pieczęć brulionowa Wysokiego Dywanu i Błogosła-
wionego Imienia’)

8. Pieczęć Inna fatah
˙

nā ('Zaprawdę, daliśmy (...) zwycięstwo'. cytat z Sury 48 Koranu, Zwy-
cięstwo, werset 1; tłumaczenie Bielawskiego) przeznaczona do dokumentów finansowych 
skarbca. Zachodzi tu gra słów: Inna fatah

˙
nā można bowiem tłumaczyć zarówno jako 'Za-

prawdę, daliśmy zwycięstwo', ale również jako 'Zaprawdę, otworzyliśmy', które to drugie 
znaczenie zdaje się bardziej odpowiadać kontekstowi finansowemu.

9. Pieczęć sabt-e mohr-e homājun szaraf-e nafāz jāft, którą dysponował mohrdār i którą pieczęto-
wano dokumenty sojurghāli10, tujuli, mo‘āfi (zwolnienia od podatku) i hame sāle (rodzaj sta-
łych dochodów, patrz Loghatnāme-je Dehchodā, hasło hame sāle) amirów (wodzów) i możnych.

10. Pieczęć sabt-e szaraf-e nafāz, którą dysponował mohrdār i którą przybijał przy nadawaniu 
stanowisk (?dar zemn-e ahkām-e manāseb), sporządzana przy okazji wstąpienia nowego sza-
cha na tron, przybijana niekiedy na listach (nāme); miała ona kształt mehrābu i w czasach 
Solejmāna opatrzona była inskrypcją:

Pochodzi on od Salomona [tj. Solejmāna] i oto on: „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!”
(Cytat z Sury 27 Koranu, Mrówki, werset 30; tłumaczenie Bielawskiego)

Odmiennych informacji na temat królewskich pieczęci dostarcza francuski podróżnik Jean 
Chardin (1643–1713), który za panowania tego samego władcy odwiedził Persję. Według jego 
relacji szach ów posługiwał się pięcioma rodzajami pieczęci11:
1. Okrągła z półksiężycem u góry, w jej środku mniejszy okrąg, wewnątrz którego widniał  tytuł

(Bande-je szāh-e welājat Solejmān, Solejmān, niewolnik szacha welājatu12), na marginesie pie-
częci znajdowały się imiona imamów, całość wykonana była z turkusu.

8 Chatm — pers./ar. pieczęć, zwłaszcza umieszczona na pierścieniu.
9 Tojul — rodzaj nadania ziemskiego.
10 Sojurghāl — rodzaj nadania ziemskiego.
11 Podaję za: Mohammad Hasan Semsār, Farmān newisi dar doure-je safawi, w: Barresihā-je Tārichi, rok trzeci, nr 1, 
s. 42–43.
12 Tzn. niewolnik imama; w profetologii szyickiej termin welājat oznacza władzę tudzież misję imamów, w przeci-
wieństwie do nobowwat, który sprawowali prorocy i resālat, którym dysponować miał Wysłannik Boga (tj. prorok 
Muhammad).
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2. Duża pieczęć czworokątna z taką samą inskrypcją jak pierwsza, również wykonana z turkusu.
3. Mała, kwadratowa pieczęć z rubinu, z inskrypcją (Bande-je szāh-e welājat Solejmān)
4. Mała, jajowata pieczęć z inskrypcją (Bande-je szāh-e welājat Solejmān 1080).
5. Pełna, okrągła pieczęć z inskrypcją analogiczną do pierwszej.

Mohammad Hasan Semsār podzielił pieczęci safawidzkie na trzy kategorie13:
— Wielka Pieczęć, którą stemplowano szkatułę z pozostałymi i którą szach miał nosić zawieszoną 

na szyi (co jednak jest mało prawdopodobne, zważywszy na jej wagę)
— Pieczęci drugiej kategorii:

—  Prosta, czworokątna pieczęć, zawierająca jedynie imię szacha, przybijana na raghamach
—  Dwie duże, okrągłe pieczęci —  jedna prosta, druga z daszkiem, przybijane na parwāne14. 

Wg Chardina pieczęć z daszkiem miała służyć do spraw Diwān-e Mamālek15 (miano nią 
pieczętować traktaty — ‘ahdnāmehā, korespondencję zagraniczną i zezwolenia — ahkām-e 
edżāzenāmehā), bez daszka zaś do spraw Chāsse16 i wojskowych (nie znajduje to jednak 
potwierdzenia w zachowanych dokumentach)

— Pieczęci trzeciej kategorii, czyli stosowane na zwykłych, codziennych rozkazach, nie spotykane 
na oficjalnych farmānach.
Oprócz tego istotna jest kwestia, kto — oprócz monarchy — dysponował królewskimi pieczę-

ciami. Również na ten temat istnieją różne przekazy. Wg Chardina szach osobiście pieczętował 
dokumenty i trzymał pieczęci w przechowywanej w haremie szkatule. Inna zaś pieczęć noszona 
była przez szacha na szyi. Pieczęci Abbāsa II i Solejmāna miała pilnować matka króla. Szach miał 
osobiście przybijać pieczęć na górze dokumentu; na listach do posłów zagranicznych pieczęć mia-
ła być przybijana na odwrocie dokumentu, jak to widać na listach Roberta Sherleya17.

Z kolei wg perskich źródeł, opisujących urzędy safawidzkiego Iranu (Tazkerat ol-Moluk i Da-
stur ol-Moluk), na dworze królewskim znajdowało się po dwóch mohrdārów (strażników pieczęci) 
i dawātdārów (strażników kałamarza); niestety, obie prace odmiennie tytułują dawātdārów, choć 
może to wynikać z faktu, że pisane były za panowania różnych władców. Hipotezę tę wzmacnia 
fakt, że wspomnieni urzędnicy pełnili właściwie te same funkcje, a różnili się wyłącznie nazwą.  
Wspomniani dworzanie to:
— Mohrdārowie:
— Mohrdār-e mohr-e homājun
— Mohrdār-e mohr-e szaraf-e nafāz
— Dawātdārowie wg Dastur ol-Moluk:
— Dawātdār-e mohr-e bozorg
— Dawātdār-e mohr-e angosztar
— Dawātdārowie wg Tazkerat ol-Moluk:
— Dawātdār-e e mohr-e angosztar-e āftāb āsār
— Dawātdār-e arghām o ahkām o parwānedżāt

Mohrdār-e mohr-e homājun zaliczany był do urzędników kategorii mogharreb ol-chāghān 
(była to druga co do ważności kategoria urzędników świeckich) niebędących członkami chādże 
sarā (pałacu eunuchów). Zasiadał w zgromadzeniu królewskim, przede wszystkim zaś strzegł pie-
częci wymienionej w nazwie urzędu (mohr-e homājun) i przybijał na dokumentach:

13 Mohammad Hasan Semsār, op. cit., s. 69–70.
14 Parwāne/parwāncze — dokument zezwalający na wykonanie jakiejś czynności bądź jej kontynuację.
15 Państwowych.
16 Prywatnych ziem królewskich.
17 Mohammad Hasan Semsār, op. cit., s. 42.
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— Raghamach nominujących wezyrów, mostufich i kalāntarów
— Dotyczących tuluji, mo‘āfi18, sujurghāli, eghtā‘19

Oprócz tego przybijał ją na marginesach pism urzędowych. Inskrypcja na przechowywanej 
przezeń pieczęci miała brzmieć: sabt-e mohr-e homājun (Zapis królewskiej pieczęci); pobierał 
opłatę za każdą przybitą pieczęć20.

Mohrdār-e mohr-e szaraf-e nafāz zaliczał się do tej samej kategorii urzędników co jego wy-
mieniony wyżej kolega. Rola jego polegała na przybijaniu małej pieczęci po wewnętrznej stronie 
dokumentu, na przeciw pieczęci mohr-e homājun na:
— Raghamach nominujących urzędników
— Tojulnāme21, parwāne/parwāncze

Podobnie jak Mohrdār-e mohr-e homājun pobierał opłatę za pieczętowanie dokumentów; 
w zgromadzeniu królewskim zasiadał koło ghurczi-je szamszir (miecznika?)22.

Dawātdār-e e mohr-e angosztar-e āftāb asar również miał być zaliczany do kategorii urzędni-
ków mogharreb ol-chāghān nie będących członkami chādże sarā. Przybijał pieczęć na raghamach, 
na których toghrę pisał wāghe‘e newis. Podobnie jak wymienieni wcześniej urzędnicy pobierał 
opłatę za każdy dokument, który uwierzytelniał. Na madżles-e ‘āmm (powszechnym zgromadze-
niu urzędników królewskich?) stał w szeregu ghurczijān-e jarāgh, przed dawātdār-e parwānedżāt 
(który był zapewne urzędem starszym)23.

Dawātdār-e arghām o ahkām o parwānedżāt należał do tej samej kategorii urzędników co wy-
mienieni powyżej. Pieczętował: raghamy (?), hokmy i parwāne, na których toghrę pisał monszi 
ol-mamālek. Podobnie jak pozostali wymienieni tu urzędnicy pobierał opłatę od każdego doku-
mentu. Na madżles-e ‘āmm stał w szeregu ghurcziān-e jarāgh24.

Z zestawienia powyższych relacji zdaje się wynikać, że pieczęci pierwszej kategorii (a może i część 
drugiej) przechowywane były przez samego szacha bądź jego matkę, pozostałymi zaś dysponowali wspo-
mniani urzędnicy (mohrdārowie i dawātdārowie). Wiele wskazuje jednak na to, że w czasach poprze-
dzających panowanie Abbāsa I (1587–1629) mohrdārowie odgrywali większą rolę. Zmniejszył ją wspo-
mniany władca, chcąc ograniczyć potęgę kyzyłbaszy25, spośród których wybierani byli mohrdārowie26.

2. Dokumenty perskie w AGAD

W skład zbiorów perskich AGAD wchodzi dziewięć dokumentów, z czego siedem spisano w ję-
zyku perskim, a dwa w tureckim. Łącznie siedem z nich pochodzi od rozmaitych szachów (Abbāsa I, 
Safiego I, 1629–1642 i Abbāsa II, 1642–1666), dwa zaś od wezyra Abbāsa II. Spis tych dokumen-
tów przedstawiony został poniżej (zamiast kolejności chronologicznej podaję przyjętą przez AGAD; 
luki w numeracji pochodzą stąd, że w zbiorze tym znajdują się również dokumenty polskie, których 
niniejsza praca nie dotyczy, tłumaczenia z języków orientalnych oraz jeden dokument turecki):

18 Mo‘āfi — zwolnienie z obowiązku płacenia podatków.
19 Eghtā‘ — rodzaj nadania ziemskiego.
20 Vladimir Minorsky, Tadhkirat al-Mulūk, London 1943, s. 62 i odpowiednie faksymile.
21 Tojulnāme — dokument dotyczący tojuli.
22 Vladimir Minorsky, op. cit., s. 62–63 i odpowiednie faksymile.
23 Vladimir Minorsky, op. cit., s. 63 i odpowiednie faksymile.
24 Ibidem.
25 Kyzyłbasze (tur. czerwone głowy) — ruch wojowniczych, fanatycznie religijnych derwiszów szyickich, który wyniósł 
do władzy dynastię Safawidów. Nazwa tego ruchu wywodzi się od noszonych przez jego członków czerwonych turbanów.
26 Soghra Esmaili, op. cit., s. 129–130.
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Fot. 1. Pieczęć A

1. Abbās II, szach perski, do Władysława IV, króla polskiego z 1647 r.; język perski;
2. Abbās I, szach perski, do Zygmunta III, króla polskiego z przełomu 1607/8 r.; język perski;
3.  Abbās I, szach perski, do senatorów z przełomu 1607/8 r.; język perski;
4. Abbās I, szach perski, do Zygmunta III, króla polskiego, w sprawie udzielenia poparcia tata-

rom Szahin Gereja, brata chana Mehmeda Gereja w walce z Turcją, z 1624 r.; język turecki;
5. Safi I, szach perski, do Zygmunta III, króla polskiego, zawiadamia o śmierci swojego dziadka, 

Abbasa I i zaświadcza o swojej przyjaźni; 1630 r.; język turecki;
6. Chalife Soltān, wezyr perski, do Mikołaja Potockiego, hetmana wielkiego koronnego; 1647 r.; 

język perski;
7. Chalife Soltān, wezyr perski, do Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego; 

1647 r.; język perski;
8. Abbās II, szach perski, do Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego; 1647  r.; 

język perski;
9. Abbās II, szach perski, do Mikołaja Potockiego, hetmana wielkiego koronnego; 1647 r.; język 

perski.

3. Pieczęci

Na wspomnianych dokumentach odnajdujemy cztery rodzaje pieczęci:
A: na dokumentach 1, 8 i 9
B: na dokumentach 2 i 3
C: na dokumentach 2 i 3
D: na dokumencie 4
E: na dokumencie 5
F: na dokumentach 6 i 7

Oprócz tego na dokumencie 4 widać odcisk pieczęci (znajduje się pośrodku pierwszych wier-
szy tekstu), jest on jednak nieczytelny; przypuszczać można jednak, że jest on zbliżony do obec-
nego na dokumentach 2 i 3, zgadza się z nimi bowiem co do kształtu i rozmiaru.

Pieczęci A-E zawierają imię władcy, F należała do wezyra.

Pieczęć A (fot. 1):
Umiejscowienie:
Na dokumencie 1: na odwrocie dokumentu, w prawym 

dolnym rogu; odcisk wykonano do góry nogami (fot. 2);
Na dokumencie 8: na awersie dokumentu, między inwo-

kacją i arengą a pozostałą częścią dokumentu; towarzyszy jej 
napisana złotem toghrā (Farmān-e homājun szaraf-e nafāz 
jāft) (fot. 3);

Na dokumencie 9: tak samo jak na dokumencie 8 (fot. 4);
Rozmiar: ok. 35x40 mm;
Opis pieczęci: kształt gruszkowaty, ewentualnie okrągły 

z mehrābem; W centralnie umieszczonym, niedomnkniętym 
okręgu napis: (Bande-je Szāh-e Welājat Abbās) i  data 1052 
AH (1642/1643); w „daszku” fraza (Hasbī l-Lāh, Bóg mi wy-
starczy); na marginesie dwa kartusze:
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Fot. 5. Pieczęć B

Fot. 2. Rewers dokumentu 1 Fot. 3. Awers dokumentu 8 Fot. 4. Awers dokumentu 9

— w prawym widnieje bejt: 

Tego, kto nie był dobry wraz z Alim,
Czego by nie mówić: nie lubię go.

— w lewym zaś:

Każdy, skoro wstydu nie ma,
Nawet, jeśli jest aniołem — hańba mu.
Centralna częć pieczęci napisana została sulsem, reszta nastalikiem;
Pieczęć ta jest podobna do zamieszczonej w pracy Soghry Esmaili Pażuhesz dar sekkehā wa 

mohrhā-je doure-je safawi, s. 153, różni się jednak od niej datą.

Pieczęć B (fot. 5):
Umiejscowienie:
Na dokumencie 2: na odwrocie dokumentu, w prawym 

dolnym rogu, przybita do góry nogami (fot. 6);
Na dokumencie 3: Na awersie dokumentu, między inwo-

kacją i arengą a  resztą dokumentu; towarzyszy mu czerwona 
toghrā (Farmān-e homājun szod) (fot. 7);

Możliwe, że znajduje się na awersie dokumentu 4 wśród 
pierwszych wierszy tekstu;

Rozmiar: średnica ok. 37 mm;
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Fot. 6. Awers dokumentu 3 Fot. 7. Rewers dokumentu 2

Opis pieczęci: okrągła, w centrum umieszono okrągły kartusz, zawierający słowa (Bande-je 
Szāh-e Welājat Abbās) i datę 999 AH (1591–1592); Na marginesie inskrypcja pochwalna ku czci 
czternaściorga ma‘sum27: (Allāhumma salli ‘alā an-Nabī wa al-Wasī wa al-Batūl wa as-Sibtīn wa 
as-Sağğād wa al-Bāqir wa as-Sādiq wa al-Kādim wa ar-Ridā wa at-Taqi wa an-Naqi wa al-Hasan 
wa al-Mahdī; O Boże! Módl się za Proroka [Muhammada], Pełnomocnika/Następcę [imama Ale-
go] i Dziewicę [Fatimę], i Wnuków [imamów Hasana i Hosejna], i Padającego na Twarz [imama 
Alego Sadżdżada, zwanego również Alim Zajn ol-Abedinem], i Uczonego [imama Mohammada 
Baghera], i Prawdomównego [imama Dża’fara Sadegha], i Milczącego [imama Musę ol-Kazema), 
i Zgodnego [imama Alego Rezę], i Bogobojnego [imama Mohammada aTakiego], i Czystego 
[imama Alego Nakiego, znanego również jako Ali Hadi], i Hasana [imama Hasana Askariego], 
i Prowadzonego [przez Boga; imama Mohammada Mahdiego]);

Styl kaligrafii: w centrum nastalik, na marginesie suls, jednak wg Esmaili jest to righā‘;
Pieczęć ta jest podobna do opisanej w: S. Esmaili, op. cit., s. 148 (tam podano jako jej średnicę 

3,4 cm).

27 Czternaścioro niewinnych; chodzi tu o osoby szczególnie ważne dla szyitów, a więc o Muhammada, jego córkę 
Fatimę i dwunastu imamów.
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Fot. 9. Rewers dokumentu 3Fot. 8. Pieczęć C

Pieczęć C (fot. 8):
Umiejscowienie:
Na dokumentach 2 i 3: na rewersie dokumentu, pośrodku jego górnej części (fot. 9);
Rozmiar: 15x17 mm;
Opis pieczęci: w kształcie gruszki albo okręgu z mehrābem, opatrzona napisem (Chātam-e 

Bande-je Szāh-e Welājat); uwagę zwraca brak daty imienia władcy; niewielkie rozmiary oraz treść 
napisu sugerują, że mogła to być pieczęć umieszczona na sygnecie;

Styl kaligrafii: suls;
Jest to pieczęć opisana w: S. Esmaili, op. cit., s. 148 (tam podano jako jej wymiary 1,6x1,3 cm), 

datowana tam na 996 AH (1587/8).

Pieczęć D:
Umiejscowienie: na odwrocie dokumentu 4, u dołu po prawej stronie, obrócona pod kątem 

90 stopni;
Rozmiar: 35x40 mm;
Opis pieczęci: jak A, różni się jednak od niej datą, która jest nieczytelna (najprawdopodobniej 

_95, czyli 995 AH, co odpowiada 1587 r. kalendarza gregoriańskiego i początkowi panowania 
Abbāsa I);

Styl kaligrafii: jak A.
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Fot. 10. Pieczęć F Fot. 11. Rewers dokumentu 7

Pieczęć E:
Umiejscowienie: na odwrocie dokumentu 5, u dołu po prawej stronie, obrócona pod kątem 

90 stopni (fot. 15);
Rozmiar: 35x45 mm;
Opis pieczęci: kształt zbliżony do A i D, ale daszek mehrābu znacznie bardziej wysmukły; 

w centralnie umieszczonym, niedomkniętym okręgu, podzielonym na dwie części literą ی 
słowa Safi, inskrypcja: (Hast az dżān gholām Szāh Safi, ‚W [swojej] duszy (lub: z [istoty swe-
go] żywota jest niewolnikiem Szach Safi’), u dołu okręgu data 1038 AH (1629); margines jak 
A i D;

Styl kaligrafii: jak A i D;
Jest to pieczęć opisana w: S. Esmaili, op. cit., s. 150 (jednak jej wymiary podano tam 4x3,3 cm).

Pieczęć F (fot. 10):
Umiejscowienie:
Na dokumentach 6 i 7:  na rewersie dokumentu, w prawym dol-

nym rogu; przybita do góry nogami i obrócona o 45 stopni (fot. 11);
Rozmiar: 16x12 mm;
Opis pieczęci: jajowata, podzielona na dwie części literą ی słowa 

al-Hosejni; widnieje na niej napis: (Chalife-je Soltān al-Hosejni);
Styl kaligrafii: Nastalik.
Pieczęć tę należy uznać za najciekawszą spośród znajdujących się 

w  AGAD, należała bowiem nie do monarchy (których pieczęci są 
dość dobrze znane), a do wysokiego dostojnika państwowego; w do-
datku przybita została nie na dokumencie urzędowym, a na liście do 
polskiego dostojnika, równego mu stopniem.

Również osoba, do której należała pieczęć, była dość fascynująca. 
Był to bowiem Sejjed Alā’ od-Din Hosejn, znany również jako Soltān 
ol-‘Olamā’ i  Chalife os-Soltān (zm. ok. 1653/4). Pełnił on funkcję 
wezyra trzech kolejnych władców safawidzkich: Abbāsa I, Safiego 
I i Abbāsa II. W drugim roku rządów Safiego popadł w niełaskę i zo-
stał usunięty ze  stanowiska, wkrótce jednak sytuacja między byłym 
ministrem a monarchą uległa po-
prawie, choć Chalife os-Soltānowi 
nie powierzono dawnej roli. Uczy-
nił to dopiero Abbās III28.

Głównym oprócz polityki 
i  spraw urzędowych zajęciem 
Chalife os-Soltāna było zgłębianie 
nauk muzułmańskich. Uczył się 
wraz z  najwybitniejszymi uczo-
nymi swoich czasów i słynął jako 
wybitny filozof i  teolog (jeden 
z jego tytułów,  Soltān ol-‘Olamā’, 
znaczył wszak ‚Sułtan Uczonych’). 

28 Abd or-Rafi‘ Haghighat (Rafi‘), Wazirān-e Irān az Bozorgmehr tā Amir Kabir, Teheran 1386, s. 342–344.
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Pozostawił po sobie wiele dzieł o tematyce religijnej, spośród których znaczną część miał — we-
dług niektórych przekazów — napisać będąc już człowiekiem starym i niewidomym29.

4. Podsumowanie

Pieczęci na dokumentach 2 i 3 wywodzą się sprzed skrystalizowania kancelarii safawidzkiej 
i  świadczą o pewnych zmianach od stylu turkmeńskiego, do widocznego na dokumentach 1, 
8 i 9; widać to m.in. Po innym stylu toghry i braku zgodności z informacjami ze źródeł pisa-
nych z czasów panowania późnych Safawidów. Oprócz tego obecność dodatkowej pieczęci na 
odwrocie dokumentu 3, a także brak pieczęci na dokumencie 5 (którego tu nie przedstawiłem) 
i dość dziwne jej umiejscowienie na nr 4 zdaje się wskazywać na istnienie większej swobody stylu 
w nāme (listów) niż w farmānach.

W  korespondencji osób równych sobie (królów i  wezyrów) pieczęć widnieje: na odwrocie 
dokumentu w prawym dolnym rogu karty, bądź nieco wyżej, lecz nadal po prawej stronie; może 
też być odciśnięta na protokole (jak w dokumencie nr 4; układ pieczęci wydaje się tu być jednak 
nietypowy, nie pasuje on bowiem do reszty znajdującej się w zbiorach polskich korespondencji). 
Z kolei w korespondencji szacha z osobami niższej rangi (senatorami, hetmanem itp.) pieczęć 
widnieje między inwokacją i  arengą a  toghrą. Jest to znaczące odejście od praktyki kancelarii 
władców turkmeńskich (a pierwszych Safawidów), kiedy to pieczęć odciskano u dołu dokumen-
tu, po lewej stronie30.

Przyjmując podział Semsāra, wszystkie pieczęci królewskie, znajdujące się w AGAD, należy 
zaliczyć do kategorii pierwszej.

Z omawianego zbioru dokumentów wynika również, że wezyrowie perscy w korespondencji 
z  wysokimi urzędnikami cudzoziemskimi posługiwali się pieczęciami dość skromnymi, może 
nawet osobistymi, nie urzędowymi — wskazuje na to brak jakichkolwiek odniesień do urzędu 
na pieczęci F, choć kwestię tę ciężko rozstrzygnąć — jego tytuł honorowy (Chalife-je Soltān al-
-Hosejni) można bowiem rozumieć jako funkcję państwową (‚namiestnik sułtana z rodu [imama] 
Husajna’).

29 Ibidem, s. 343–344.
30 Soghra Esmaili, op. cit., s. 130.
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Robert Jop
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Uwagi problemowe o sposobie wydawania metryk  parafialnych 
i innych formach ich udostępniania (tezy referatu)

— Przedmiotem niniejszych rozważań będzie zagadnienie dotyczące sposobów wydawania me-
tryk parafialnych. Odnosząc się do tego tematu chciałbym uwzględnić dotychczasowe osiągnięcia 
i rysujące się perspektywy, przy jednoczesnym nawiązaniu do praktyki stosowanej w sprawie me-
tryk poza naszymi granicami. Chciałbym również zwrócić uwagę na inne formy upowszechniania 
rejestracji metrykalnej, które przynajmniej w części związane są z edytorstwem rozumianym jako 
udostępnianie treści źródła historycznego w formie publikacji drukowanej. Dla odróżnienia tych 
sposobów należy wprowadzić dwa pojęcia: klasyczne edytorstwo i klasyczna edycja, pod którymi 
będę rozumiał oddanie treści zapisów metryk w formie drukowanej.

— Przydatność rejestracji metrykalnej i konieczność sięgania po nią w trakcie badań histo-
rycznych, nie budzi dzisiaj żadnych wątpliwości. Zasadniczym wynikiem zainteresowania metry-
kami jest rozwój takich dyscyplin jak przede wszystkim demografia historyczna i genealogia oraz 
w niektórych aspektach heraldyka czy geografia historyczna. Wartość źródłowa metryk została 
dostrzeżona na gruncie polskim już w latach 20. XX w. a w okresie powojennym systematycznie, 
w coraz większym stopniu włączano je do zasobu źródeł, z których korzystali historycy. Towa-
rzyszyła temu troska o  zasób archiwaliów metrykalnych, szczególnie tych przedrozbiorowych, 
nieskatalogowanych, przechowywanych w archiwach parafialnych, narażonych na postępujący 
proces niszczenia. Efektem tego były opracowania przynoszące informacje na temat zasobów 
archiwów parafialnych i znajdujących się w nich metryk, publikowane albo w osobnych mono-
grafiach, albo na łamach takich czasopism jak,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz,,Prze-
szłość Demograficzna Polski”. Wartość i  ranga metryk parafialnych jako źródeł historycznych 
została doceniona także w najnowszym podręczniku demografii historycznej.

Z  drugiej strony, od wielu lat widoczne jest żywe zainteresowanie rejestracją metrykalną 
(głównie XIX–wieczną) wśród tej części społeczeństwa, która na fali powszechnej popularności 
genealogii dociera do własnych korzeni poszukując informacji o przodkach. Swoistym znakiem 
czasu w tej sprawie jest otwarcie się archiwów na ten typ petenta, wyrażające się w uproszczeniu 
procedury korzystania z metryk i zamieszczaniu na stronach internetowych podstawowych infor-
macji przydatnych w trakcie poszukiwań genealogicznych. Temu celowi służą także pojawiające 
się na rynku księgarskim podręczniki genealoga amatora. Są to zjawiska wspólne dla Polski i jej 
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sąsiadów. Dodać ponadto trzeba, że również w wielu archiwach parafialnych daje się zauważyć 
bardziej przyjazne podejście do osób pragnących skorzystać z ksiąg metrykalnych.

— Niewątpliwie zainteresowanie rejestracją metrykalną uczonych i pasjonatów przeszłości jest 
jednym z powodów ożywienia ruchu edytorskiego tych źródeł, notowanego u nas od połowy lat 
90. XX w. Posługując się terminologią ekonomiczną można powiedzieć, że popyt napędza podaż 
i w związku z tym coraz więcej towarzystw regionalnych finansuje wydanie pojedynczych metryk 
lub ich całych serii. Nie bez znaczenia jest wyróżnienie takich właśnie stowarzyszeń, bowiem do 
nich należy obecnie palma pierwszeństwa a ich zainteresowanie tą formą popularyzacji wiedzy 
o małych ojczyznach wynika z regionalnego charakteru metryk i informacji w nich zawartych. 
Inaczej mówiąc, zanim po wydaną metrykę sięgnie zawodowy historyk, trafia ona w pierwszej 
kolejności do lokalnego odbiorcy. Potrzeba wydawania ksiąg metrykalnych znajduje tym samym 
pełne uzasadnienie.

— Klasyczne edycje metryk parafialnych to jedna strona medalu. Właściwie, wskazując na 
powszechne zainteresowanie tym typem źródła, należałoby mówić o  szeregu różnych działań, 
których celem jest z  jednej strony udostępnienie wybranych informacji pochodzących z  treści 
zapisów metrykalnych, zaś z drugiej udostępnienie tych zapisów w całości. Po klasycznych edy-
cjach najwcześniejszą formą takiego udostępniania jest mikrofilmowanie, praktykowane przede 
wszystkim przez archiwa. Mikrofilmowanie jest wynikiem funkcji, które te instytucje wypełniają. 
Jedną z nich jest udostępnianie zasobu archiwalnego. Od niedawna mamy ponadto do czynienia 
z  indeksowaniem zapisów metrykalnych. Zakres wymienionych form udostępniania rejestracji 
metrykalnej wyznacza czas jej powstania, to znaczy — mówiąc w pewnym uproszczeniu — wy-
daje się przede wszystkim metryki staropolskie (circa do 1795 r.), indeksuje zaś akta stanu cy-
wilnego, powstające od początków XIX stulecia. Swoistym łącznikiem tych działań, w którym 
zacierają się owe granice, jest digitalizacja obydwu rodzajów metryk.

— Zanim zostaną omówione różne sposoby udostępniania rejestracji metrykalnej w naszym 
kraju, należy kilka słów poświęcić scharakteryzowaniu działań podejmowanych w odniesieniu do 
metryk w innych państwach. Ten przegląd jest daleki od wyczerpania, bazuje bowiem jedynie na 
kilku przykładach. Zabieg takiego porównania wydaje się być jednak cenny, choćby z racji usta-
lenia pewnych cech specyficznych dla sytuacji w naszym edytorstwie.

— Digitalizacja jest coraz bardziej powszechnym sposobem udostępniania zasobów archiwal-
nych w tym metryk parafialnych. W krajach Europy Zachodniej (np. Francja) jest to proces za-
awansowany. W Europie Środkowej w wielu przypadkach to dopiero początki. Obecnie możemy 
skorzystać z części zasobów metrykalnych litewskich. Na Słowacji metryki parafialne wykorzy-
stywane są przede wszystkim w badaniach genealogicznych, które w tym kraju koncentrują się 
wokół genealogii rodzin szlacheckich. Przedmiotem refleksji jest także wartość źródłowa metryk 
parafialnych. W  historiografii regionalnej wykorzystywane są w  badaniach nad osadnictwem, 
demografią i klęskami elementarnymi. Podstawową publikacją kompleksowo omawiającą dzieje 
i stan zachowania metryk jest praca Jany Sarmányovej: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. — 
19. storočia. Bratislava 1991. Nie wydaje się w tym kraju metryk parafialnych w formie druko-
wanej i nie są one dostępne w Internecie. Wyjątkiem są zapisy metrykalne parafii ewangelickiej 
w Banskej Bystricy, pochodzące z II połowy XVI i początku XVII w., będące częścią siedemna-
stowiecznego rękopisu historii tej parafii, tzw. Kirchenhistorien.
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Jeśli chodzi o spożytkowanie metryk parafialnych w Czechach, to w historiografii tego kraju 
w  ostatnim 30–leciu dominuje podobna problematyka jak na Słowacji, przy czym wydaje się 
o wiele więcej publikacji. Duża część z nich dotyczy badań nad ludnością żydowską. Ponadto 
liczniej reprezentowane są publikacje o charakterze źródłoznawczym i archiwoznawczym, poru-
szające problematykę wartości metryk parafialnych w pierwszym przypadku i ich rozmieszczenia 
w archiwach w drugim. Jeśli chodzi o edycje metryk parafialnych, to za ostatnie 30–lecie udało mi 
się znaleźć tylko jedną. Jest to Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském 
(1584–1600). Edice. [Ed.]: Mendelová, Jaroslava. Praha 1992, s. 403–404. Ten skromny liczbowo 
stan wydanych drukiem metryk parafialnych można wyjaśnić zaawansowanym w Czechach proce-
sem digitalizacji wszelkich archiwaliów, w tym także metryk parafialnych. Inaczej mówiąc nie ma 
potrzeby wydawania w formie klasycznej metrykaliów skoro są one dostępne w Internecie.

Klasycznym przykładem udanej digitalizacji archiwaliów, w tym metryk parafialnych jest dzia-
łalność Głównego Archiwum Miasta Pragi. Dzięki finansom pozyskanym z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego na projekt Ad fontes udało się wprowadzić do Internetu w latach 2007–2010 
księgi parafii praskich wyznania rzymskokatolickiego od schyłku XVI do przełomu XVIII/XIX 
w. oraz indeksy do 180 tych ksiąg.

— Ponadto indeksacją i digitalizacją metryk parafialnych z całego świata zajmują się Mormo-
ni. Na ich stronie internetowej niektóre z nich są dostępne on–line.

— Jak na tym tle rysuje się sytuacja edytorstwa metryk parafialnych i innych form udostęp-
niania ich treści w Polsce? Można to scharakteryzować w sposób następujący:
1) specyfiką polską wydaje się być duża liczba klasycznych edycji metryk parafialnych, świadczą-

ca o zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na nie;
2) mamy w naszym kraju do czynienia z różnymi formami prezentowania rejestracji metrykalnej;
3) wszelkie podejmowane działania w omawianej sprawie mają charakter bardziej zinstytucjona-

lizowany. Zapisy metrykalne w różnej formie udostępniają archiwa, stowarzyszenia regional-
ne, towarzystwa genealogiczne itp.;

4) w nawiązaniu do najnowszych osiągnięć technologicznych digitalizacja metrykaliów to proces 
zaawansowany, obejmujący zarówno metryki staropolskie, jak też dziewiętnastowieczne akta 
stanu cywilnego.

— Jeśli chodzi o  klasyczne edytorstwo, to skoncentrowane jest ono na wydawaniu metryk 
staropolskich, czy mówiąc inaczej przedrozbiorowych, powstałych na mocy postanowień Soboru 
Trydenckiego z 1563 r. i siedemnastowiecznych dekretów papieskich. Niewiele znajdziemy edycji, 
które dotyczyłyby dziewiętnastowiecznych akt stanu cywilnego. Ta sytuacja jest spowodowana dwo-
ma rodzajami czynników. Po pierwsze chodzi o tak zwaną masowość źródeł. Metryki staropolskie 
— używając języka archiwalnego — są unikatami, zatem powstawały w kancelarii parafialnej tylko 
w jednym egzemplarzu. Dopiero konstytucje sejmowe z lat 60. XVIII w. zobowiązały proboszczów 
do oblatowania serii ksiąg chrztów w aktach grodzkich, co z  resztą nie było realizowane konse-
kwentnie i raczej na niewielką skalę. Mamy zatem do czynienia z pojedynczymi księgami, które 
w wielu przypadkach pozostają jedynym śladem działalności parafii na polu udzielanych sakramen-
tów z jednej strony i ruchu naturalnego wiernych z drugiej. Ta unikatowość metryk przedrozbioro-
wych ma w przypadku edycji bardzo istotne znaczenie. Ponadto metryki staropolskie są traktowane 
jako typ źródła stojący na równi z produkcją kancelaryjną sądów i urzędów I Rzeczpospolitej, tj. 
księgami ziemskimi, grodzkimi czy miejskimi, a miejsce to wyznacza czas ich powstania.
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— Sytuacja z aktami dziewiętnastowiecznymi ma się do tego odwrotnie. Nie dość, że rejestra-
cja metrykalna jest w tym czasie pełniejsza, bo obejmuje obywatela a nie wiernego, to dodatkowo 
każda księga powstawała w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo, ze względu na specyfikę formu-
larza wpisów akt stanu cywilnego, łatwiejsze od strony technicznej wydaje się być wydawanie 
metryk parafialnych.

— Druga grupa czynników wpływających na dobór wydawanych metryk wydaje mi się być 
bardziej istotna, wpływając na wspomniane wcześniej utrudnienia. Jeśli mówimy o zaintereso-
waniu różnych środowisk metrykami parafialnymi, to trzeba do tego dodać, że nie idzie z tym 
w  parze powszechna do nich dostępność. Pamiętajmy, że księgi te przechowywane są przede 
wszystkim w archiwach parafialnych, ewentualnie, w zdecydowanie mniejszej części, w archiwach 
diecezjalnych. Ten stan narzuca szereg ograniczeń. Ponadto, na dostępność niekorzystnie wpływa 
rozproszenie zasobu metrykalnego. W efekcie szereg kompetentnych instytucji, nie posiadając 
odpowiednich warunków, nie jest zainteresowana klasycznym wydawaniem metryk, nie mówiąc 
już o ich digitalizowaniu. Nie widać takiego zainteresowania także wśród archiwów parafialnych 
i diecezjalnych, poza naprawdę jednostkowymi przypadkami

— Konsekwencją opisanej sytuacji jest oddolne podejmowanie inicjatyw wydawniczych, 
często możliwych tylko dzięki osobistym kontaktom z proboszczami. Rozproszenie tego ruchu 
i brak skoordynowanych działań rzutuje na różnorodność sposobów edycji. Pomijam tutaj kwe-
stię przygotowania tekstu do wydania, związaną z zastosowaniem, bądź nie, instrukcji wydaw-
niczych, choć jest to temat do osobnego rozpatrzenia. Można bowiem zapytać, czy instrukcje 
aktualnie istniejące odpowiadają specyfice zapisów metryk staropolskich.

— We współczesnym, klasycznym edytorstwie rejestracji metrykalnej w naszym kraju może-
my mówić o trzech sposobach wydawania. Pierwszy to edycje ksiąg kościołów radomskich. Mają 
one charakter popularny, przede wszystkim ze względu na tłumaczenie na język polski zapisów 
metrykalnych. Wydawcy oddają przy tym treść wpisów w całości, starając się jednocześnie nie 
ingerować w formę rejestracji nazw osobowych i miejscowych, mających szczególne znaczenie.

— Przeciwieństwem edycji radomskich są najliczniej reprezentowane wydania o charakterze 
stricte naukowym. Należą do tej grupy edycje metryk parafii cieszyńskiej (św. Marii Magdaleny 
1628–1641), łęczyńskiej (św. Marii Magdaleny, 1737–1795), mieleckiej (św. Mateusza Apostoła 
i Ewangelisty, 1762–1777), smoguleckiej (Smogulec, św. Katarzyny, 1592–1652) oraz wojnic-
kiej (św. Wawrzyńca, 1675–1784). Treść źródła została w tych publikacjach oddana in extenso, 
z zastosowaniem pełnego aparatu naukowego, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji wy-
dawniczej A.  Wolffa oraz praktycznymi rozwiązaniami edytorów. Przyjęte zasady dają możli-
wość korzystania z metryk szerszej grupie badaczy, powiększonej o  tych, których eliminowała 
forma wydania metryk radomskich. Ograniczony może być również odbiór tego rodzaju edycji 
przez osoby amatorsko nimi zainteresowane, chociaż zastosowanie podstawowych dla publikacji 
naukowych indeksów i przeważnie standardowy formularz zapisów, przy dłuższym obcowaniu 
z tekstem edycji pozwala na przezwyciężenie trudności, związanych chociażby z językiem źródła.

— Wydawnictwa z obydwu grup — mówiąc banalnie — mają swoje wady i zalety. Natomiast 
warto zwrócić uwagę, że z samej zasady edycji drukowanej wynika pominięcie paleografii ksiąg me-
trykalnych, ważnej choćby dla ustaleń dotyczących osoby pisarza. W tym kontekście interesująco 
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przedstawiają się rozwiązania zastosowane przez ks. Antoniego Kaczmarka, przy edycji metryk 
parafii Dmenin (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza). Można powiedzieć, że jest to trzecia 
droga edycji metryk, pośrednia dla wyżej wymienionych, w pewien sposób je godząca, którą przy 
wprowadzeniu pewnych udoskonaleń związanych z warsztatem naukowym, można zaproponować 
jako całkiem atrakcyjną w przyszłości. Wydawca, całkowicie amatorsko zajmujący się zagadnie-
niem, połączył klasyczny sposób wydania drukiem z rozbudowaną indeksacją zapisów metrykal-
nych i digitalizacją źródła na płycie CD, dołączonej do wydania. Całość edycji ma w związku 
z powyższym charakter jednego wielkiego indeksu do skanów ksiąg dołączonych na płycie.

— Następną kwestią jest sprawa udostępniania treści metryk parafialnych poprzez ich indek-
sowanie, które jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do akt XIX–wiecznych. Działanie 
te podejmują przede wszystkim archiwa i  towarzystwa genealogiczne. Indeksowanie przy całej 
swej przydatności jest działaniem, które tylko w części wypełnia zapotrzebowanie na informacje 
znajdujące się w metrykach. Tym bardziej, że ich wykorzystaniu musi towarzyszyć wizyta w ar-
chiwum, bowiem w naszych warunkach nie praktykuje się wydawania akt stanu cywilnego.

— W obliczu najnowszych osiągnięć technologicznych i postępującego procesu digitalizacji 
zasobów archiwalnych, nieuniknione wydaje się być sięgnięcie po metryki i udostępnienie ich 
albo w Internecie, albo na płytach CD. Digitalizacja odpowiada na różne formy zapotrzebowa-
nia, występujące u różnych odbiorców. Jak powiedziano wyżej, proces ten jest w Polsce bardzo 
zaawansowany.

WNIOSKI

— Wydaje się, że proces digitalizacji zasobów metrykalnych jest nieodwracalny i de facto ozna-
cza głównie zmianę nośnika, która już przecież niejednokrotnie miała miejsce w dziejach;

— Zanim się to dokona potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków, polegających 
chociażby na uporządkowaniu spraw związanych z  przechowywaniem metrykaliów, przede 
wszystkim pochodzących z okresu staropolskiego;

— Na obecnym etapie klasyczne edycje wypełniają zapotrzebowanie różnych środowisk na 
treści zawarte w rejestracji metrykalnej i jednocześnie są odpowiedzią na często utrudniony do-
stęp do metryk;

— Aktualnie działania edytorskie powinny iść w  kierunku maksymalnego wykorzystania 
możliwości technologicznych.
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Радавод Адама Міцкевіча: новыя факты і старыя загадкі

Хто такі Адам Міцкевіч, мяркуем, тлумачыць не трэба. Паэт памёр у 1855. Пасля 
смерці Адама яго сын Уладзіслаў выдаў падрабязную манаграфію аб жыцці бацькі, 
якая з шэрагам іншых даследаванняў, праведзеных рознымі гісторыкамі ў канцы 
ХІХ — пач. ХХ ст., здаецца, высветліла ўсе пытанні аб паходжанні Адама Міцкевіча. 
І калі з радаводам па бацьку (Міцкевічы) праблем амаль не было, і сёння з большага 
няма. Гэта бедны шляхецкі род, праўда, так і незразумела адкуль паходзячы. З маці 
(Маеўскія) атрымалася наадварот. Перш за ўсё, таму што сам паэт у прыватнай размове 
нібыта засведчыў: “мой бацька з мазураў, а маці — з выхрыстаў”. Тут, зразумела, 
гісторыкам давялося паспрачацца. Адны даказвалі яе не яўрэйскае паходжанне, другія 
— яўрэйскае. Нарэшце і ў цэлым прадамінавала версія аб бедным шляхецкім родзе 
Маеўскіх.

У сяр. 1990–х “матчына” пытанне закранула і нашу ўвагу. Мы паспрабавалі вырашыць 
яго рэканструкцыяй максімальна поўнага радаводу Маеўскіх, у якім знайшліся б 
і Барбара, і яе бацька Матэвуш, эканом чомбраўскі паводле сямейнай і гістарычнай 
традыцыі. Вынікі гэтага даследавання былі апублікаваны [1]. На згаданых Маеўскіх 
гербу “Стары Конь” у НГАБ Мінска захавалася справа аб дваранстве, складзенае пры 
доказе шляхецкага паходжання ў Расійскай імперыі, звесткі з якога мы паспрабавалі 
дапоўніць незалежнымі актавымі крыніцамі XVIII ст., галоўным чынам, матэрыяламі 
Навагрудскіх земскага і гродскага судоў. Падрабязна спыняцца на выніках радаводу 
Маеўскіх не будзем. Нагадаем толькі, што там адшукаліся два цікавых дакумента. 
Уласна Міцкевічы сустрэліся са згаданымі Маеўскімі мінімум двойчы. Першы раз 
Мікалай Міцкевіч у якасці адваката актыкаваў сведчанне, выдадзенае шляхтай 
Навагрудскага пав. Ігнацію Маеўскаму (гэта па версіі родны брат Барбары).

Вось яго змест, які не выклікае сумненняў.
5.11.1801 — актыкацыя Мікалаем Міцкевічам сведчання ад ураднікаў і абывацеляў 

Навагрудскага павета на шляхецтва Ігнацію Маеўскаму служачага, выдадзенага 
25.08.1801:

“На жаданне Ігнація Маеўскага даём гэтае сведчанне, што згаданы яго мосць ад бацькі 
Матэвуша і маці Ганны Арэшкавай, войскага мельніцкага дачкі, Маеўскіх, малжонкаў, 
быў ураджоны, ад дзеда Міхаіла паходзячы, і ёсць абывацелем Навагрудскага павета да 
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сённяшняга дня. Маладосць сваю правёў за навукамі ў школах павятовых навагрудскіх, 
быў дырэктарам многіх дзяцей абывацельскіх, бацька яго меў фальварак свой 
дзедзічны Равіны, які знаходзіўся ў тым жа павеце і парафіі цяпер Варанчанскай і які 
прадаў свайму сваяку Юзафу Маеўскаму, двараніну былога Скарбу Літоўскага. Годная 
фамілія Маеўскіх прыдомку Муравіч гербу Конь Стары ёсць шляхетнага паходжання 
і з годнымі фаміліямі параднёная, добра вядомая ў гэтым павеце. Пісана ў Навагрудку 
25 жніўня 1801. Подпісы” [2].

Уласна Барбара была згадана ў сувязі з нашымі Маеўскімі толькі аднойчы. Ксэракопія 
гэтага дакумента была прадстаўлена ў той публікацыі і без каментарыеў. Мажліва, гэта 
і ёсць канчатковае вырашэнне пытання, аднак цень незадаволенасці засталася. Тое, 
што Матэвуш быў эканомам чомбраўскім, не даказана. Няма ні адной крыніцы, што 
засведчылa б роднасныя сувязі Маеўскіх з нашай Барбарай. А гэтыя два дакументы 
актыкаваў сам Мікалай Міцкевіч (асоба ў пэўнай ступені зацікаўленая), што выклікае 
розныя сумненні. Але пакінем Барбару, і перайдзём да Міцкевічаў.

У НГАБ Мінска захавалася справа аб дваранскім паходжанні і гэтага роду. Гэта 
даволі вядомая крыніца, аўтографаў паэта там няма, але ў радаводзе ён згаданы. 
Зразумела, нам пашчасціла з ёй азнаёміцца, і напачатку гэтая крыніца не выклікала 
ніякіх вялікіх пытанняў. Аднак у працэсе даследавання радаводаў Маеўскіх, таксама 
сваякоў Адама Міцкевіча Стыпулкоўскіх [3], гісторыі фальварка Завосся (радзіма 
паэта) [4] адшукаліся новыя факты да генеалогіі Міцкевічаў, і адпаведна неабходнасць 
звесці ўсё ў адну радаслоўную.

Тым часам, уважлівы аналіз справы аб дваранстве роду Міцкевічаў паказаў, што не 
ўсё проста. У крыніцы прысутнічае пласт фальсіфікаваных дакументаў, падробленых 
у працэсе доказу дваранства, які відавочна супярэчыць мяркуемай намі рэальнасці 
і блытае недасведчанага даследчыка. Аналіз гэтых матэрыялаў таксама быў апублікаваны 
[5], таму падрабязна на ім не спыняемся. Але скажам некалькі слоў аб фальсіфікацыі 
доказаў на шляхецтва. Пытанне верагоднасці такой крыніцы як вывады шляхецтва 
перыяда Расійскай імперыі разглядалася намі ў кандыдацкай дысертацыі, а вынікі 
даследавання былі апублікаваны асобным артыкулам [6]. Так намі былі адзначаны 
наступныя шляхі, што выкарыстоўваліся для карэкціроўкі (удакладнення) вывада: 
1) “удакладненне” генеалагічнай схемы і стварэнне штучнага радавода на падставе 
чужога радавода, 2) “удакладненне” доказаў у межах уласнага вывада, і 3) аб’яднанне 
абодвух вышэйуказаных шляхоў — штучны радавод, заснаваны на фальсіфікаваных 
доказах (маецца на ўвазе частка радавода, бо позні фрагмент, дзе пазначаны звесткі пра 
складальніка і яго бліжэйшых сваякоў, у любым выпадку павінен быў быць праўдзівым, 
а таму верагодным).

Каб атрымаць больш поўнае уражанне аб маштабах верагоднасці вывадаў, былі 
зроблены падлікі аб колькасці вывадаў і зацвярджэнняў па Мінскім ДДС. Атрымалася 
(падрабязнасці з–за эканоміі месца апускаем), што неверагоднасць можа прысутнічаць 
у каля 80% вывадаў.

У асноўным усе недахопы вывадаў можна падзяліць на два віда. Першы звязаны 
з крыніцамі: дакументаў–доказаў шляхецтва (па імперскай норме) у складальнікаў не 
хапала, ці часцей проста не было, таму што большасць шляхты была дробнай, уласных 
маёнткаў не мела, тэстаментаў ці іншых актаў не пісала, на правядзенне даследванняў 
грошай не мела і г.д. Таму для стварэння радавода выкарыстоўвалі любыя адшуканыя 
дакументы, падганяючы іх нярэдка пад уласную генеалагічную схему. Другi звязаны 
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з постаццю аўтара (складальніка), яго дзеянні маглі быць несвядомымi (памылковае 
ўяўленне радавода ўвогуле і генеалагічнай схемы (сваяцтва) у прыватнасці) і свядомымі 
(прамая фальсiфiкацыя асобных дакументаў i як вынік фрагмента радавода). З першымi 
разабрацца прасцей — трэба прааналiзаваць дадатковыя незалежныя крынiцы 
i адшукаць гістарычна верагодныя звесткі, а другiя патрабуюць разумення дзеянняў 
аўтара, выпраўлення яго “памылак” (выкрыцця фактаў фальсiфiкацыi) і затым 
стварэння рэальнага радавода. Для ранніх вывадаў характэрны несвядомыя дзеянні 
складальнікаў, а для пазнейшых — свядомыя, умоўным падзелам можна лічыць yказы 
імператара пач. 1830–х.

Больш праўдзiвай iнфармацыi маюць пратаколы канца XVIII — пач. XIX ст., калi 
ўмовы прызнання былi дастаткова лёгкiмi: прызнавалi нават па адных пасведчаннях 
ураднiкаў i абывацеляў — шляхты таго павета, дзе пражываў складальнік вывада. 
Найбольш поўна і дакладна ў іх прадстаўлена генеалогія нядаўняга часу, верагоднасць 
ранейшых звестак патрабуе пацвярджэння. Неверагоднасць вывадаў паступова нарастае, 
пачынаючы прыблізна з 1820–х (адзінкавыя выпадкі, найчасцей сярод заможных 
родаў), і дасягае росквіту ў 1830–1850–х (практычна ўсе роды робяць карэкціроўку 
радаводаў і доказаў, каб паспяхова прайсці зацверджанне Дэпартаментам Герольдыі). 
Адпаведна паўнатой і дакладнасцю ў іх вылучаецца ў лепшым выпадку інфармацыя 
імперскага часу. Таксама намі былі апісаны прыкметы магчымых фальсіфікацый. 
Такім чынам, вывады шляхецтва ХІХ ст. — гэта крыніца, якая патрабуе перад усім 
крытычнага стаўлення да сябе.

Цяпер вернемся да Міцкевічаў. Мы прыйшлі да высновы, што больш верагодна 
версія радавода, складзеная самім Мікалаем Міцкевічам (гэта вывад шляхецтва 1804). 
Нагадаем яе змест (цытата па справе аб дваранстве).

“Крыштоф Міцкевіч, прыдомка Рымвід, сын Валенція, прадзед складальніка вывада, 
пакінуў сваю дзедзічную аселасць у Радуньскай парафіі Лідскага павета, перасяліўся 
ў Навагрудскі павет, дзе ажаніўся з Хрысцінай Закржэўскай і атрымаў у пасаг 
частку фальв. Вольца (Wołca), якую пазней прадаў Адаму Букрэю (прадажны запіс 
23.04.1700, актыкаваны 19.09.1784 у Навагрудскім гродзе). Крыштоф пакінуў сына 
Яна, які валодаў земскімі застаўнымі пасэсіямі, а менавіта двума пусткамі ў Прудах 
(квітацыйны дакумент ад Верашчакі 20.03.1739). Ян з Лешчылоўскай1 прыжыў пяць 
сыноў: Якуба, Адама, Юзафа, Стэфана і Базыля. Потым Ян памёр, а ўдава з дзецьмі 
набыла правам вячыстым фальв. Гарбатовічы ў Навагрудскім павеце ад Сасіновіча 
(прадажны запіс 20.04.1770, актыкаваны 14.08.1770 у Навагрудскім гродзе, пераносам 
актыкаваны 2.07.1781 у Навагрудскім земстве)2. А тое, што Міцкевічы плацілі падаткі 
з маёнтка, сведчыць табель абюраты інтраты (даходаў) фальв. Гарбатовічы, якую камісія 
23.07.1789 падпісала. А тое, што іх папярэднік з Лідскага павета перасяліўся, то тыя 
мясцовыя Міцкевічы сведчаць і навагрудскіх Міцкевічаў за сваіх сваякоў і нашчадкаў 
Яна прызнаюць, пра гэта даказвае лінія (генеалогія), актыкаваная ў ГТ ВКЛ 25.06.1789, 
а таксама сведчанне шляхецтва нашчадкаў Крыштофа і Яна 10.08.1789 датаванае, таго 
ж года 10.11. у Лідскім земскім судзе актыкаванае.

Якуб пакінуў сына Мікалая, які ёсць рэчаісным каморнікам мінскім і адвакатам 
навагрудскіх судоў. Мікалай ажаніўся з Барбарай Маеўскай і мае трох сыноў 

1 Вывад яе імя не згадвае, у квіце Верашчакі напісана — Марыянна.
2 Гэты фальварак уключаў толькі зямлю (без прыгонных).
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Францішка, Адама і Аляксандра. Другі сын Яна Адам мае сыноў Феліцыяна і Гіпаліта 
(выпіс з пратаколаў судовых Навагрудскага земства 15.02.1802)3. Астатнія сыны Яна 
Юзаф, Стэфан і Базыль беспатомныя памерлі. Гэтых Міцкевічаў за шляхту прызнаём 
і да 1–й часткі радаслоўнай кнігі ўносім...”.

Як бачым, набор доказаў невялікі, нагадаем іх яшчэ раз:
— прадажны запіс ад Крыштофа і Хрысціны Міцкевічаў і Грыгорыя і Марыянны 

Малюшыцкіх Адаму Букрэю на маёнт. Вольца Букрэеўская Навагрудскага ваяв. за 
200 зл. пол. ад 23.04.1700, актыкаваны 19.09.1784.

— дабравольны квітацыйны запіс ад Францішка Верашчакі Яну і Марыянне 
з Лешчылоўскіх Міцкевічам на выкуп у апошніх двух пустак у Прудах, што былі 
здадзены ў заставу Міцкевічам памерлымі Буткоўскімі, датаваны 20.03.1739 
(арыгінал, прадстаўлены ў 1804).

— прадажны запіс ад Міхаіла Сасіновіча Марыянне, маці, Якубу, Адаму, Юзафу, 
Стэфану і Базылю, сынам, Міцкевічам на фальв. Гарбатовічы ў Навагрудскім ваяв. 
за 1000 зл. пол. ад 20.04.1770.

— выпіс з пратаколаў судовых Навагрудскага земскага суда ад 15.02.1802 аб прызначэнні 
Барбары з Сапліцаў, удаве па Адаму Міцкевічу і дзецям апекуноў.

— лінія (генеалогія) рода Міцкевічаў, датаваная 25.06.1789 (актыкавана ў ГТ ВКЛ?).
Вось такая атрымліваецца пакуль рэальная генеалогія Міцкевічаў. Яна маленькая 

і вельмі простая. Іншыя (пазнейшыя) доказы трэба лічыць падробкамі (для раскрыцця 
і ўдакладнення вывада 1804, калі Міцкевічы мусілі шукаць дастатковыя доказы). На 
жаль, і гэтая генеалогія не выглядае пакуль праўдзівай і канчатковай.

Па–першае, яўна выклікаюць сумненні: актыкацыя продажу Вольцы (праз 84 гады) 
і генеалогія, актыкаваная ў ГТ ВКЛ у 1789. Гэта, скажам, некалькі не ўпісваецца ў 
схему нашага разумення першых (ранніх) вывадаў шляхецтва (аб гэтым было вышэй), 
але вельмі падазрона. Гісторыя называе бацьку Адама — адваката Мікалая Міцкевіча 
вельмі добрым, як гэта патлумачыць, адвакатам. Па–другое, Мікалай назваў усіх жонак 
па генеалогіі апроч свае маці. Тое, што Барбара з роду Маеўскіх гербу Стары Конь 
(а гэты род выглядае больш заможным), ён ведае з 1801, мог згадаць, але не згадвае. 
Увогуле ствараецца ўражанне, што гэта такая штучная карцінка: мінімум доказаў, якія 
ніхто не можа аспрэчыць, няма ніякіх сумніўных месцаў (забыўся на маці, не бяды).

Але мы забыліся яшчэ на адзін важны доказ. Гэта сведчанне абывацеляў Лідскага 
павета шляхецтва нашчадкаў Крыштофа і Яна, датаванае 10.08.1789, актыкаванае 
10.11.1789 у Лідскім земскім судзе. У справе аб дваранстве арыгінала ці копіі гэтага 
дакумента няма. Замест яго Міцкевічы прадставілі (відавочна, не заўважыўшы на 
недакладнасць даты і месца актыкацыі)4 такі дакумент — тэстаманіяльны запіс шляхты 
і абывацеляў Лідскага павета Адаму, Юзафу, Стэфану і Базылю, дзядзькам, і Мікалаю, 
пляменніку, Міцкевічам аб паходжанні з Радуньскай парафіі Лідскага пав. ад Валенція 
Міцкевіча, датаваны 10.08.1787, актыкаваны ў ГТ ВКЛ Гродзенскай кадэнцыі 25.06.1789. 
Да гэтай крыніцы, якая падкрэслівае перасяленне нашых Міцкевічаў з Лідскага павета 
ў Навагрудскі, яшчэ вернемся.

Вось вам, панове, і пытанне — у чым жа рэальнасць генеалогіі, складзенай 
Мікалаем Міцкевічам? Калі доказам, прадстаўленым пры вывадзе шляхецтва, верыць 

3 Гэта рашэнне аб прызначэнні апекі.
4 Або заўважылі, але не маглі зрабіць дакумент з патрэбнай датай і месцам актыкацыі.
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небяспечна, то застаецца адзіны шлях — пошук незалежных крыніц. Імі сталі, перш 
за ўсё, акты Навагрудскіх судоў, а менавіта земскага (захаваліся з 1765) і гродскага 
(у асноўным з пач. XVIII ст., хаця ёсць лакуны, асабліва за першую палову стагоддзя). 
Прагляд гэтых матэрыялаў даў нам некалькі новых момантаў.

Напрыклад, адшукаліся дакументы аб аспрэчанні шляхецтва Міцкевічаў. Гэта 
вельмі цікава, хаця і не адкрыццё, бо аб гэтым пісаў яшчэ перад другой сусветнай 
вайной гісторык Я.Лапацінскі (навагрудскія акты тады знаходзіліся ў Віленскім архіве, 
мы свядома не спасылаемся на сведчанне гэтага гісторыка, бо хацелі атрымаць уласнае 
меркаванне)5. Абвінавачванне (па традыцыі) перамяшалася з наездамі мясцовага 
значэння (бытавымі, хаця ўсё адно ўспамінаецца “Апошні наезд на Літве”) аднаго бока 
на другі. Гісторыя гэта вельмі цікавая незалежна ад пытання аб паходжанні Міцкевічаў. 
Дарэчы ваенны пік супрацьстаяння (наезды са зброей) прыпаў на другую палову 1787, 
а эканамічны (крадзёж жывёлы і іншыя гаспадарчыя прыкрасці) на 1788. На жаль не 
маем часу падрабязна яе апісваць, бо гэта штодзённасць дробнай шляхты6. Што стала 
повадам не зусім зразумела. На нашу думку, хутчэй за ўсё, грошы, бо незадоўга перад 
тым Міцкевічы паклікалі ў суд некаторых мясцовых шляхцічаў, якія ім запазычылі.

Што тычыцца генеалогіі, то гэтая справа адкрывае нам два дакументы, у якіх 
закранаецца паходжанне Міцкевічаў. Першы — гэта пасквіль, апублікаваны мясцовай 
гарбатовіцкай шляхтай (у гэты час Міцкевічы валодаюць зямлёй у згаданай ваколіцы). 
Вось яго кароткі змест:

15.09.17877 — позва Францішка Янішэўскага працавітым... (далей імёны 
ў зняважлівай, халопскай форме — Адамку і г.д.) Міцкевічам.

Згодна з генеалогіей паводле інвентара арыгінальнага (аўтэнтычнага) вёскі Буцюнкі 
дзедзіцтва жалуючагася Янішэўскага, “у якой няправага ложа падданага і падданай 
жалуючагася ў той жа вёсцы народжаны Хведар Міцкевіч, дзед зараз жывых Міцкевічаў, 
які, каб схаваць ад суседзяў сваё паходжанне, перасяліўся ў блізкую (а 4 мілі) каралеўскую 
вёску Цвіклі на жыхарства, з–за блізкасці месца, каб недаведана было аб ім. Адтуль 
у Слонімскі павет удаўся, у Дзявяткавічах немалы час мешкаў, служачы за паштовага. 
Адтуль перасяліўся ў вёску кавалерскую Сліжэвічы, дзе прыжыў сына Яна Міцкевіча, 
бацьку цяперашніх Адамка, Юзэфка, Стэфанка, Базылька, Якуба бацьку Мікалайка. 
А адтуль перасяліўся ў вёску Пруды званую ў Навагрудскім ваяводстве. А з вёскі Прудоў 
прыбыў у ваколіцу Гарбатовічы, Напачатку ад паноў Сасіновічаў арэндай трымаў 
фальварак Гарбатовічы, дзе жыць перастаў, па смерці якога сыны Адамек, Юзэфка, 
Стэфанек, Базылек і Міколаек сын Якуба Міцкевічы дзедзіцтвам незаконным, таму што 
не ад уладальніка, купілі, і той часткай зямлі нарэшце завалодалі...” [7].

Другі дакумент — гэта сведчанне ўраднікаў і абывацеляў Лідскага павета. Яго 
пакуль рэальна не бачна. Нагадаем, яно павінна было быць датавана 10.08.1789 (гэта 
якраз перыяд справы аб аспрэчанні шляхецтва), актыкавана 10.11.1789 у Лідскім 
земскім судзе. Яго з’яўленне акурат трапляе на гэты канфлікт. Змест сведчання вядомы 
нам з справы аб дваранстве, хаця трэба яшчэ даказаць, што гэтыя дакументы цалкам 
ідэнтычны. Там фігуруе ў якасці родапачынальніка Валенці, які сярод іншых сыноў 
пакінуў Крыштофа, што перасяліўся з Радунскай парафіі ў Навагрудскі павет. Той 

5 Гэта вядомыя артыкулы Я. Лапацінскага за 1931–1932 гады.
6 Пра гэтую справу трохі згадвалася: Радавод Мiцкевiча / С. Рыбчонак // Наша Нiва, 1993, № 17, c. 9.
7 Гэта дата актыкацыі позвы. Уласна распаўсюджванне пасквіля пачалося раней (у жніўні 1787).
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Крыштоф меў сыноў Яна і Дамініка (беспатомнага, маляваны на генеалогіі, актыкаванай 
у ГТ ВКЛ), а ўжо Ян пакінуў пяцёх вядомых нам сыноў [8]. Нашыя пошукі згаданага 
сведчання пакуль поспеху не мелі. Захавалася толькі адна актавая кніга Лідскага 
земскага суда за 1788–17898, і ў ёй гэтага дакумента няма.

У цэлым справа аб аспрэчанні шляхецтва скончылася кампрамісам. Гарбатовіцкая 
шляхта не даказала мужыцтва Міцкевічаў, і абодва бакі суд прызваў да маўчання 
(дэкрэт 14.03.1789). Але паколькі Міцкевічы патрабавалі яшчэ вяртання пазычаных 
грошай, то быў яшчэ адзін дэкрэт (14.12.1789)9, па якому Яновічы былі вымушаны 
да ўплаты пазыкі аддаць у заставу Завоссе. Вось паміж гэтымі дэкрэтамі і з’яўляецца 
нашае сведчанне. Можна меркаваць, што Міцкевічы, пачынаючы новы этап барацьбы 
(за вяртанне пазык), паспрабавалі забяспечыць сябе законным сродкам ад “мужыцтва” 
(па Статуту гэта якраз і ёсць сведчанне неаспрэчных шляхцічаў аб належнасці да 
аднога рода). Зрэшты, пытанне ў іншым — рэальнае яно ці купленае? Так, правам 
і хітрасцю (?) Міцкевічы адстаялі шляхецтва і дабылі Завоссе.

У выніку надзённым стала пытанне — з якога ж часу дакладна нашы Міцкевічы 
жывуць на Навагрудчыне, і хто менавіта? Гэта і стала нашай першай задачай. У выніку 
маем такія факты. Гэта найбольш раннія незалежныя згадкі пра Міцкевічаў, пакуль 
толькі 1744, праўда, рэч у ім ходзіць пра 1724 (з іх два асноўных дакументы падаём 
публікацыяй)10:

“Proces w sprawie ichm. panow Mickiewiczow, małżonkow na ichm. pp. Maryjannę 
z Horbatowskich Janową Leszczyłowską i innych ichm.

Roku 1744 miesiąca apryla 14 dnia.
Na urzędzie JKMci grodzkim nowogródzkim — — załował [s] i soleniter protestowały 

się ichm. pp. Jan i Maryjanna z Leszczyłowskich Mickiewiczowie, małżonkowie, na jejm. 
panię Maryjannę z Horbatowskich, primi voti Michałową Borodziczową, secundo voti Jano-
wą Leszczyłowską, in assystencyja opiekunów jejm[iłoś]ci, tudzież na jejm. panię Nastazyję 
z Sapliców, primi voti Tomaszowa Leszczyłowska, ad presens Stanisławowa Hutorowiczo-
wa i potomstwa onej [ss], jako samych aktorek i sukcessorek, tudzież jmp. Stanisława Hu-
torowicza, tylko względem starszeństwa małżeńskiego, także wiel. ichm. pp. Kazimierza 
i Antoniego Tuhanowskich, skarbnikowicza i rotmistrza województwa nowogródzkiego, 
tylko dla przyjęcia aresztu i utrzymania summu [s] złotych dwuchset do finalnej rozprawy, 
ichm. pp. Bazylego Horbatowskiego, Antoniego Żmiejowskiego i Władysława Leszczyłow-
skiego, pieczętarzow, tylko dla wyznania, mieniąc o to, iż co w roku 1724 miesiąca septem-
bra 1 dnia w Bogu zeszła jejm. pani Anna z Przygockich // Leszczyłowska, matka, ichm. 
pp. Jan i Tomasz Leszczyłowscy, bracie rodzone, synowie jejmci, jeszcze będąc nieżonaci, 
wzieli, pożyczyli summy pieniędzy gotowej, rękodajnej a nie kontraktowej, złotych polskich 
cztyrdzieście srebrną monetą na zapis obligacyjny z listem na przyznanie i z terminem od-
danię w roku 1725 miesiąca Junii 24 dnia, w dzień ś. Jana Krzciciela, święta rzymskiego 
przypadającego, na miejscu pewnym, przy księgach grodzkich nowogródzkich strictis[si]me 
opisali się, wszystkie trzy osoby, żałującym delatorom, jako sam w sobie obligacyjny zapis 
sonat. Jakoż żałujące delatores in termino profixo sami przez siebie i przyjaciół swoich wyż 

8 Ф. 1767, воп. 1, спр. 24. Між іншым, там ёсць 3 акты, што тычацца ўласна лідскіх Міцкевічаў.
9 Зразумела, дэкрэтаў было значна больш, гэта апошнія і галоўныя.
10 Зроблена мінімальная апрацоўка тэкста (польская літара ż, коскі, падзел на сказы).
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pomienionej summy rekwirowali i upominali się, na którę rekwizycyję w Bogu zeszli moli-
fikowali i upraszali żałujących delatores, aby byli cierpliwemi do ożenienia swego. Lecz ża-
łujące delatores jako swoję patienter znio[zł]szy prośbę cierpliwie czekali. In posterum jako 
się pożenili iterum żałujące delatores poczęli byli rekwizować i swojej summy należącej się 
upominać, a w Bogu zeszli znowu żałujące delatores stali molestewać, aby czekali nim Bóg 
da lepszy sposób do wypłacenia owej summy złotych cztyrdzieście, Jakoż żałujące delatores 
tak długę czekając nie odebrali i w Bogu zeszli nie wypłaciwszy żałującym delatorom, a tak 
w długiej prolągacyi będąc żałujące delatores już się nie często upominali i w Bogu ze[sz]
ł[y]m nie chcieli się naprzykrzać. Lecz obżałowana jejm. pani Maryjanna z Horbatowskich 
Janowa Leszczyłowska, bratowa żałującej delatorki, namówiwszy // bracią swoją dzierżą-
cych jeszcze gwałtem kazali, ażeby zapisy dał siestrze ich i przyznać; których sami według 
upodobania swego uformowawszy zapisy przynaglili przyznać, gdyż niepojednokrotnie na 
zdrowie onego następowali i na drodze zasiedali tentując koniecznie o przyznanie owych 
zapisów. A widząc onego często w słabym zdrowiu, takoż według ich woli musiał uczynić. 
A notandum, że małżęstwo [s] z sobą nie zgodnie żyli i ustawicznie się z sobą kłócili, któ-
remu w Bogu zesz[łemu] Janowi Leszczyłowskiemu z desperacyi po przyznaniu świętego 
Walętego choroba podpadła i tak fatis cessit i wszystkie trzy osoby, które w obligacyjnym 
zapisie wyrażone, fata zakroczyli nie uspokoiwszy żałujących delatores. Ad interim żałują-
ce delatores post fata których także u obżałowanych teraźniejszych aktorek upominali się 
o ten samy dług summę złotych cztyrdzieście. Lecz obżałowany ichm. ani żadnym już do 
wypłacenia nie przystępują i wypłacać już nie myślą żałującym delatorom wyż pomienionej 
summy złotych cztyrdzieście układając się zapisami swemi, lecz żałujące delatores żadnego 
sposobu nie widząc do zyskania onej u obżałowanych ichmci, tedy do sprawiedliwego sądu 
wymogłych do wypłacenia summy jure agere prosequi ante omnia do skazowania takowych 
zapisów, a przysądzenia samego kapitału złotych czterdzieście, a z prowizyją za jeden rok ty-
l[k]o oraz i z zarękami rachując złotych sto sześćdzie[s]iąt i przez tak wiele lat niepłacono, do 
nagrodzenia szkod i ekspens prawnych przez samychże obżałowanych ichm. pociągnionych 
do prawa, do przyjęcia forum w tychże sądach– –” [9, арк. 601–602адв.].

Так як Марыянна з Лешчылоўскіх Міцкевічава называе Марыянну з Гарбатоўскіх 
Янаву Лешчылоўскую братавай (г.зн. жонка брата), то атрымліваецца, што Ян і Тамаш 
— браты Марыянны.

18.04.1744 запісаны позвы Яна і Марыянны Міцкевічаў у суд гродскі:
1) Марыянне з Гарбатоўскіх Янавай Лешчылоўскай, у Гарбатовічах,
2) Казіміру і Антонію Туганоўскім, скарбнікавічам, у Тугановічах,
3) Настассі з Сапліцаў 1 v. Тамашавай Лешчылоўскай, зараз (2 v.?) Станіслававай 

Гутаровічавай [9, арк. 623–623адв.].
Доўг Яну Міцкевічу фігуруе і яшчэ ў адным дакуменце.

“Akt punktow testamętowych jp. Leszczyłowskiej.
Roku 1744 miesiąca oktobra 13 dnia.
Na roczkach sądowych grodzkich — — przed nami — — urzędnikami sądowymi grodzkimi 

w[ojewództw]a n[owogródzkieg]o comparendo personaliter patron, jp. Franciszek Grekowicz 
opowiadał, prezentował et ad acta podał punkta testamętowe post fata jp. Anny Leszczyłow-
skiej item et partem jp. Janowej Leszczyłowskiej służące i należące, których tenor sequitur tak.

Punkta testamętowe ostatniej woli jp. Anny z Przygodzkich Leszczyłowskiej roku 1726 
miesiąca Februarii 27 dnia.
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Naprzód sumę złotych cztyrysta siedmdziesiąt pięć na folwarku Kuniewiczach jmp. An-
drzeja Żmijewskiego będącej tedy synom moim jpp. Janowi i Tomaszowi po złotych dwie-
ście, a na córkę moją, pannę Helenę Leszczyłowską złotych siedmdziesiąt pięć. A z summy 
na obligu będącej u jp. Michała Przygodzkiego talerów dwadzieścia ośm, tedy tejże jp. Hele-
nie Leszczyłowskiej złotych dwadzieścia pięć. Jp Bazylemu Horbatowskiemu złotych sto, jp. 
Janowi Mickiewiczowi złotych czterdzieście, a za duszę moję złotych dziesięć, a resztę syno-
wie moi mają wpół się podzielić, a oblig ten ma zostawać przy synie moim jp. Tomaszu Lesz-
czyłowskim do odebrania tej sumy, a odebrawszy ma wyż mianowanych osób wedle tych 
punktów namienionych uspokoić. Tak też z bydła i koni // jp. Janowi, synowi memu, klacz 
gniadą i zrzebiec gniady, tak też wołów czarnego i strokatego, tak też i krowa jedna. A jp. 
Tomaszowi Leszczyłowskiemu, synowi memu, koń wrony i zrzebica gniada, tak też z wo-
łów woł łys y i płowy, krowa jedna. Także córce mej Helenie krowa biała, byk łysy i zrzebiec 
gniady, tak też z odzienia białogłowskiego, z chust białych i z płócien przy pannie Helenie 
zostawać ma, a panna Helena ma na miejsce za rok przeszły zapłacić złotych siedm. U tych 
punktów podpis takowy na miejscu jp. Anny z Przygodzkich Leszczyłowskiej, jako pisma 
nieumiejetnej będąc uproszony podpisuję się Michał Dzidziula. Które to takowe punkta za 
podaniem onych przez wyż wyrażonego patrona do akt sądu księg grodzkich województwa 
nowogródzkiego przyjęte i wpisane” [9, арк. 310–310адв.].

У гэтым дакуменце, як бачым, Ганна згадвае дзяцей: сыноў Яна і Тамаша, дачку 
Гелену, дзеліць паміж імі рухомасць, але дачку Марыянну не ўспамінае. Чаму — пакуль 
незразумела.

Вось і атрымліваецца. Не адпускаюць Міцкевічы гісторыкаў з таямніц сваіх, 
загадваюць адзін рэбус за другім. Дзякуй за ўвагу.

Крыніцы і літаратура:
1. Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli / S. Rybczonek // Blok–Notes Muzeum 

Literatury im. Adama Mickiewicza. –Warszawa. — 1999. — № 12/13. — S. 177–187.
2. НГАБ, ф. 616, воп. 1, спр. 11, арк. 864–864адв.
3. Радавод Стыпулкоўскiх герба Дзях / С. Рыбчонак / Адам Мiцкевiч i нацыянальныя 

культуры: Матэрыялы Мiжнароднай навуковай канферэнцыi (Мiнск, 7–11 верасня 
1998 г.) / Рэд. кал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 
1998. — С. 102–107.

4. З гісторыі Завосся Міцкевічаў / С.А. Рыбчонак, У.М. Пярвышын // Архіварыус: Зб. 
навук. паведамл. і арт. Вып. 5 / Рэдкал.: Ю.М. Бохан [і інш.]. — Мн.: НГАБ, 2007. 
— С. 203–214.

5. Справа аб дваранстве роду Міцкевічаў: спроба крытычнага аналізу / С. Рыбчонак // 
Павятовая шляхта ВКЛ: гісторыя, геральдыка, генеалогія, культура (XVI–XVIII ст.). 
Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Горадня, 18 лютага 2005 г. / Рэд. А. Шаланда. 
— Горадня: Герольд, 2006. — С. 49–57.

6. Праблема верагоднасці вывадаў шляхецтва ў першай палове XIX ст. (па 
матэрыялах Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу) / С.А. Рыбчонак // Праблемы 
крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы “круглага 
стала”, прысвеч. 60–годдзю з дня нараджэння У.М. Міхнюка (Мінск, 28 верас. 2007 г.) 
/ склад. В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч, навук. рэд. У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. — 
Мн.: БелНДІДАС, 2008. — С. 95–109.

7. НГАБ, ф. 1730, воп. 1, спр. 53, арк. 955–955адв.
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8. НГАБ, ф. 319, воп. 1, спр. 1991, арк. 7–8адв.
9. НГАБ, ф. 1730, воп. 1, спр. 21 — АК Навагрудскага гродскага суда, 1744.

У завяршэнне прадстаўляем генеалогію рода Міцкевічаў, складзеную на падставе 
адшуканых намі матэрыялаў.

Радавод Міцкевічаў гербу “Порай”.

На Беларусі існавала некалькі шляхецкіх родаў з адпаведным прозвішчам, але самы 
вядомы з іх род Міцкевічаў, з якога паходзіў знакаміты славянскі паэт і наш зямляк 
Адам Міцкевіч. Згодна з традыцыяй указаныя Міцкевічы ўжывалі родавы прыдомак 
Рымвiд i карысталiся гербам Порай зменены11. Генеалогія роду паэта была апублікавана 
Т.Вяжбоўскім12, і з таго часу ўсе даследчыкі больш–менш яе перапісваюць. Род быў 
прызнаны ў дваранстве Расiйскай Iмперыi па прашэнню бацькі паэта Мікалая Міцкевіча 
пастановай Гродзенскага дваранскага дэпутацкага сходу (далей — ДДС) 29.11.180413. 
Для стварэння радавода былі выкарыстаны персальная справа аб дваранстве роду, 
метрычныя кнігі, матэрыялы рэвізій і іншыя крыніцы, што захаваліся і знаходзяцца ў 
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, а таксама некаторыя публікацыі14.

Адзначым, што ў радаводзе Міцкевічаў застаецца пакуль колькі белых плям, а пакуль 
не вызначаны дакладныя абставіны іх паходжання, застаюцца адкрытымі пытанні іх 
этнічнай і саслоўнай прыналежнасці. Асобна стаіць праблема з маці паэта. Коратка 
гісторыя спробы зацвярджэння роду Міцкевічаў у дваранстве імперыі выглядае так15.

Міцкевічы былі прызнаны ў дваранстве вышэйуказанай пастановай Гродзенскага 
ДДС, аднак Правячы Сенат не зацвердзіў яе. На пач. 1830–х высветлілася, што 
Гродзенскі ДДС дапусціў дужа злоўжыванняў і незаконных прызнанняў, таму была 
створана спецыяльная камісія для рэвізіі яго дзейнасці. 8.05.1836 гэтая камісія 
пастанавіла «... от их, Мицкевичев, документы (доказы на дваранства — Р.С.) 
препроводить обще с делом в сию же комиссию на ревизию». 3.08.1836 Іпаліт 
Адамавіч Міцкевіч прадставіў неабходныя дакументы ў ДДС. Аднак не ўсе, і ДДС 
28.08.1836 паўторна запатрабаваў усе дакументы і метрыкі, «заверенные духовным 
начальством». Міцкевічы са зборам неабходных дакументаў зацягнулі, таму 15.11.1837 
ДДС паведаміў камісіі, «что Мицкевичи не представили требованных документов». 
Адпаведна Дэпартамент Герольдыі ўказам ад 10.03.1839 за № 2228 скасаваў пастанову 
Гродзенскага ДДС 1804 г. аб прызнанні ў дваранстве Рымвід–Міцкевічаў і прадпісаў 
выключыць іх з радаслоўнай кнігі.

11 Бо меркавалі сваё паходжанне, нібыта, з княжаскага роду Рымвідаў, таму і ў клейноце герба размяшчалі 
княжаскую мітру. Гэта, зразумела, позняя традыцыя і некрытычныя звесткі.
12 Яе прыводзіць С.Урускі ў сваім гербоўніку (гл. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 10. S. 380–382).
13 НГАБ. Ф. 319, воп. 2, спр. 1991, арк. 34–35адв.
14 Зрэшты, мы свядома абмежавалі выкарыстанне звестак з публікацый, каб даць перавагу 
дакументальным сведчанням.
15 Падрабязней гл.: Радаводная справа шляхецкага роду Міцкевічаў / С.А. Рыбчонак // Беларускі 
археаграфічны штогоднік. Вып. 7 / Рэд. кал.: У.К. Коршук (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелНДІДАС, 2006,  
c. 109–120 (гэта больш поўная версія, чым даклад на Гродзенскай канферэнцыі).
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Але Міцкевічы захавалі за сабой права адшукваць дваранства. У жніўні 1841 
Феліцыян Адамавіч Міцкевіч прадставіў тры неабходныя метрыкі, якія ДДС 28.10.1841 
пастанавіў адправіць на паверку (засведчанне) у Вільню. У дадатак ён жа 17.10.1841 
прадставіў тры новаадшуканых дакументы як доказы на дваранства. 11.01.1842 камісія 
разглядзела прадстаўленыя доказы і прапанавала дапоўніць справу метрыкамі на 
Мікалая Якубавіча і яго сыноў і копіямі перакладаў дакументаў на гербавай паперы, 
засведчанымі па форме. Дарэчы, Навагрудскі павет з 1841 апынуўся ў складзе 
Мінскай губерні, таму далейшыя зносіны Міцкевічы трымалі ўжо з Мінскім ДДС. 
Так, у 1844 Феліцыян Адамавіч Міцкевіч хадайнічаў аб выдачы пасведчання, што 
дакументы накіраваны на разгляд камісіі, аднак атрымаў той жа (вышэйуказаны) адказ. 
Запатрабаваных папер Міцкевічы так і не прадставілі. І 20.05.1851 Мінскі ДДС зноў 
разглядзеў справу аб набілітацыі Міцкевічаў, у т.л. канстатаваў адсутнасць патрэбных 
дакументаў па справе аб дваранстве Міцкевічаў і абавязаў хадайнікаў іх прадставіць. 
На гэта Феліцыян і Іпаліт Міцкевічы, якія пражывалі ў вак. Гарбатовічы, далі 
18.08.1851 распіску. Частка дакументаў была накіравана на праверку да гродзенскага 
і навагрудскага павятовых страпчых, што тыя і зрабілі ў маі–чэрвені 1852. Астатнія 
дакументы не былі прадстаўлены, таму 7.12.1856 ДДС пастанавіў: «обязать Мицкевичей 
к немедленному представлению документов», на што 7.03.1857 Сузана Міцкевіч 
(самі хадайнікі, відавочна, ужо памерлі) дала распіску. Пад час праверкі аказалася, 
што маёнтак Міцькоўцы Гродзенскага пав., па валоданню якім Міцкевічы даказвалі 
дваранства, на самай справе знаходзіўся ў Ваўкавыскім пав. і належаў Сцыпіёнам16, 
таму ДДС 4.02.1859 патрабаваў ад Сузаны Міцкевіч падаць дакладныя звесткі аб 
месцазнаходжанні маёнтка Міцькоўцы. На гэта Сузана Міцкевіч, якая пражывала ў 
маёнт. Дварэц ля Дзятлава Слонімскага пав., 27.06.1859 параіла звярнуцца да Юзафа, 
сына Феліцыяна Міцкевіча. 6.09.1859 непісьменны Юзаф Міцкевіч паведаміў, што 
ў ДДС прадстаўлены ўсе наяўныя дакументы і іншых няма. На гэтым справа аб 
зацверджанні Міцкевічаў у дваранстве і скончылася.

I  к а л е н а
1. Крыштоф, жонка Хрысцiна Закржэўская, па звестках са справы аб дваранстве 

пакінуў двух сыноў — Яна і беспатомнага Дамініка17.

I I  к а л е н а
2/1. Ян, † да 177018, жонка Марыянна Лешчылоўская19, з якой меў пяцёра сыноў.
Вядомы судовы працэс, якi вялi ў 1744 Ян i Марыяна Міцкевічы з Марыяннай 

з Гарбатоўскiх, 1 v. Мiхайлавай Бародзiчавай, 2 v. Янавай Лешчылоўскай, i iнш. з–за 

16 Можна меркаваць, што дакументы пра Міцькоўцы былі падроблены ў 1841 пад час бытнасці 
Феліцыяна Міцкевіча ў гасцях у маёнт. Кульбачына Лідскага пав. Сцыпіёнаў.
17 Гэтыя імёны (Крыштоф, Хрысціна Закржэўская, беспатомны Дамінік), згаданыя ў справе аб дваранстве 
(вывадзе 1804), таксама як і звесткі пра валоданне Крыштофам і Хрысцінай з Закржэўскіх Міцкевічамі 
фальв. Вольца Букрэеўская, які здавалі ў заставу Крыштофу і Марыянне з Яцковічаў–Ваўчэцкіх Дашкевічам 
у 1696, а ў 1700 прадалі Адаму і Хрысціне з Равінскіх Букрэям (прадажны запіс быў актыкаваны толькі ў 
1784?) не пацвярджаюцца незалежнымі крыніцамі (магчыма фальсіфікат пач. XIX ст.).
18 Па нашаму меркаванню, нарадзіўся каля 1705, а памёр, магчыма, да 1765.
19 Згодна з альбомам “Adam Mickiewicz. 1798–1855” (Warszawa, 1998) — дачка Яна і Фларыяны 
з Дабржыньскіх (1 v. Пацэвічавай) Лешчылоўскіх. Пацвярджэння гэтаму пакуль не адшукана.
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невяртання пазычаных у 1724 Ганнай з Пржыгоцкiх, маці, i Янам i Тамашам, сынамі, 
Лешчылоўскiмi 40 зл. пол. срэбрам20. Таксама Ян меў у закладзе ад Буткоўскіх дзве 
пусткі ў в. Пруды, якія ў 1739 выкупіў іх дзедзіч Францішак Верашчака (?)21.

3/1. Дамiнiк, † беспатомным.

I I I  к а л е н а
4/2. Якуб, † каля 1773, жонка N.22, пакінуў сына Мікалая i дачку Барбару;
5/2. Адам, * каля 1729??174223, †2(14).02.1802 пад час бойкi на шляхецкiх разборках, 

жонка Вiкторыя (* каля 1748??1758) Саплiца24, меў дачок Барбару і Апалонію i сыноў 
Феліцыяна і Іпаліта;

6/2. Юзаф, †21.02.1798, беспатомны;
7/2. Стэфан, † у канцы 1794 цi ў пач. 179525, жонка Каралiна N. (*1765, 2 v. за 

Петрашкевiчам)26, з якой меў адну дачку Юзэфу;
8/2. Базыль, *1745 (у 1795–50), †6.05.1799, праз два тыднi пасля бойкi з Янам 

Саплiцам, беспатомны.
Якуб, Адам, Стэфан і Базыль Міцкевічы былі на паспалітым рушэнні 30.10.1765 

і запісаны ў складзе 2–й харугвы (кампут генеральны Навагрудскага ваяв.)27. Яны ж 
разам з пятым братам Юзафам і маці набылі 20.04.1770 ад Міхаіла Сасіновіча фальв. 
Гарбатовічы за 1000 зл. пол. Адам, Стэфан, Базыль і Юзаф разам з пляменнікам 
Мікалаем (9) судзіліся з Янішэўскімі, Гарбатоўскімі, Яновічамі і інш. з поваду 

20 Ф. 1730, воп. 1, спр. 21, арк. 601–602адв.
21 Звесткі пра валоданне пусткамі, на нашу думку, малакрытычныя.
22 Лiтаратура называе яе Тэадорай Пянкальскай. Вывад 1804 жонку Якуба не называе. Намі адшуканы 
толькі адзін дакумент: 3.03.1798 — актыкацыя рэестра рухомасці спадчыннай па маці на панну Тэадору 
Пянкальскаю, дачку (ф. 1774, воп. 1, спр. 27, арк. 329–329адв.). Рэестр, складзены 25.02.1751 у Завулках 
апякуном капітанам ЯКМ Стэфанам Прыбароўскім, актыкаваў Вінцэнт Стыпулкоўскі, каморнік 
навагрудскі. У ім згадваецца той самы пярсцёнак дыямантавы і іншы хатні спрэнт, між іншым, уся 
медзь і абора засталася ў брата Сымона Пянкальскага “яшчэ не падзеленая”. Падобна, што гэтыя звесткі 
малакрытычныя. У любым выпадку намi не адшукана нiякiх незалежных дакументаў, што б падцвердзiлi 
сувязь нашых Мiцкевiчаў з якімі–небудзь Пянкальскiмi.
23 У 1795–66 гадоў (Ф. 333, воп. 9, спр. 148, арк. 92), але гэта можа быць недакладна. Магчыма, больш 
дакладны ўзрост пазначаны ў метрыцы аб смерці — “памёр 3 лютага 1802 ва ўзросце 60 гадоў. Пахаваны 
5 лютага на дамініканскіх могілках” (ф. 937, воп. 4, спр. 177, арк. 96). Між іншым, першае вядомае дзіця 
Адама і Вікторыі — дачка Барбара — нарадзілася ў 1782.
24 З Вiкторыяй пражывала яе сынавiца (дачка брата?) Марцыяна Саплiцоўна, што мела 7 гадоў у 1795. 
Узрост Вікторыі (у 1795–47), здаецца, недакладны. Паводле метрыкі аб смерці: “10 снежня 1803 
у Гарбатовічах памерла Вікторыя Міцкевічова, шляхта, 45 гадоў. Пахавана 11 (?) ў Варончы” (ф. 937, 
воп. 4, спр. 171, арк. 70).
25 Што вiдаць з позваў: 1) арандатара гутоўскага, жыда Гiрша Iзраелевiча да Адама i Базыля Мiцкевiчаў, 
асабiста ў Гарбатовiчах, з арыштам цалкам маёнтка па памершым Стэфане М., у суд гродзкi, актыкаванай 
13.05.1795 (Ф. 1730, воп. 1, спр. 58, арк. 264–264адв.), i 2) жонкi Стэфана Каралiны М. да Базыля i Мiкалая 
Мiцкевiчаў, якую ўручыла iм асабiста ў Гарбатовiчах 26.04.1795 (Ф. 1774, воп. 1, спр. 24, арк. 375–
375адв.). Дарэчы той жа Гiрш Iзраелевiч паўторна вызываў Адама Мiцкевiча ў Гарбатовiчах 18.04.1797 
у суд гродзкi, якая позва была актыкавана 25.04.1797 (Ф. 1730, воп. 1, спр. 59, арк. 157–157адв.).
26 У 1795 Караліна, удава, з дачкой Юзэфай пражывала ў вак. Шантыры (ф. 333, воп. 9, спр. 148, арк. 
88адв.) Што яна была за Петрашкевічам вiдаць з яе другой позвы ў суд гродзкi да Адама i Вiкторыi 
з Саплiцаў М., спадкаемцаў Базыля М., асабiста ў Гарбатовiчах, актыкаванай 23.10.1799 (Ф. 1730, воп. 
1, спр. 59, арк. 267–267адв.), хаця дзявочае прозвiшча ў дакуменце не згадана.
27 Ф. 1774, воп. 1, спр. 2, арк. 596–603.
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72 Сяргей Рыбчонак

аспрэчання шляхецтва з 1787 і высудзілі ў Яновічаў фальв. Завоссе28. Вышэйзгаданыя 
пяць асоб выдалі 5.04.1789 пленіпатэнцыю на вядзенне усіх спраў Міцкевічаў адвакату 
Людвіку Грычыхе (актыкавана 25.04.1789), прычым ўласнаручна падпісаліся Базыль, 
Юзаф і Мікалай, а Адам і Стэфан паставілі крыжыкі (бо непісьменныя)29.

I V  к а л е н а
9/4. Мiкалай, *1765, †16.05.181230, Навагрудак. Жонка Барбара (*1767, †9.10.1820, 

Навагрудак)31 Маеўская, дачка эканома чомбраўскага (шлюб у 1794??1795), з якой меў 
пяцёра сыноў;

10/4. Барбара, у шлюбе (з 1797 дакладна) за Вiнцэнтам Стыпулкоўскiм (пра яе 
нашчадкаў гл. радавод Стыпулкоўскiх);

11/5. Барбара, *1782, узяла 16.11.1802 шлюб з Вiнцэнтам Курачыцкiм (з Сваятыцкай 
парафіі)32;

12/5. Апалонiя, *1785;
13/5. Фелiцыян, *1790 (у 1795–5), † каля 1851–1857, служыў аканомам у Шчорсах, 

меў некалькі шлюбаў, 1–я жонка Беата Катлубай, з вак. Сапліцы (шлюб 18.11.1806)33, 
2–я — Багуміла N. (*1790, †28.05.1815)34, з ёй сын Юзаф, 3–я — Сузана Юзафаўна 
N. (* каля 1799), з ёй дачка Гартэнзія35.

Згодна з лiстом Аляксандра Міцкевіча да брата Францiшка ён расказаў пра 
нараджэнне паэта ў Завоссi, пры якiм прысутнiчаў 12–гадовым (?) хлопцам (лiст 
А.Малецкага).

14/5. Iпалiт, *1795 (у 1832–37), † каля 1853, яго жонка Сузана N.
15/7. Юзэфа, *178436.

V  к а л е н а
16/9. Францiшак ці Францішак–Браніслаў, *1796, Навагрудак, †13.11.1862, Ражноў. 

Уланскi паручык, удзельнiк студзеньскага паўстання i абароны Варшавы, калi быў 
узнагароджаны срэбраным крыжам “Virtuti militari” (1830), з 1831 пражываў у маёнт. 
Лукаў Познаньскага ваяв. у гр. Юзафа Грабоўскага, а калi гаспадар прадаў маёнтак, 
пераехаў у маёнт. Ражноў таго ж ваяводства да Бараноўскiх, дзе й памёр беспатомным;

У 1841 ён расказаў Антонiю Малецкаму пра акалiчнасцi нараджэння Адама, 
а менавiта пра прыдарожную карчму пад назвай Выгода, што знаходзiлася, як высветлiў 

28 Падрабязней пра атрыманне Завосся гл.: “З гісторыі Завосся Міцкевічаў”.
29 Ф. 1730, воп. 1, спр. 55, арк. 418–418адв.
30 Метрыка аб смерці падае: “16 мая памёр ад гарачкі шляхетны Мікалай Міцкевіч, 47 гадоў. Пахаваны 
17 мая на дамініканскіх могілках” (ф. 937, воп. 4, спр. 177, арк. 120).
31 Метрыка аб смерці падае: “у Навагрудку 9 кастрычніка па слабасці здароўя памерла шляхцянка 
Разалія Міцкевічова, удава, 53 гады. Пахавана 11 кастрычніка на дамініканскіх могілках” (ф. 937, воп. 
4, спр. 151, арк. 108).
32 Ф. 937, воп. 4, спр. 171, арк. 37.
33 Ф. 937, воп. 4, спр. 171, арк. 45.
34 З метрыкі аб смерці: “28 мая 1815 памерла Багуміла Міцкевічова, з Гарбатовіч, 25 гадоў, шляхта. 
Пахавана 30 мая на Варанчанскіх могілках” (ф. 937, воп. 4, спр. 171, арк. 94адв.).
35 Пра Сузану і Гартэнзію вядома з працы Л.Акалова-Падгорскага: “Realia Mickiewiczowskie”. Kraków, 
1952. S. 53.
36 Мажліва, тая самая згаданая паэтам Юзя (??).
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А.Малецкi, на перакрыжаваннi дарог мiж Калдычавам, Скробавам i Мiхнаўшчынай, за 
чвэрць мiлi ад Завосся (лiст А.Малецкага).

17/9. Адам–Бернард, *24.12.1798 (новага стылю 4.01.1799), Завоссе, хрышчаны 
12.02.1799, Навагрудак, †26.11.1855, Канстанцінопаль, пахаваны на Montmorency. 
Жонка Цэлiна Шыманоўская (*22.07.1812, Варшава, †5.03.1855, Парыж, пахавана на 
Montmorency), з якой узяў шлюб 22.07.1834, пакiнуў чатырох сыноў i дзвюх дачок;

Метрыка хросту Адама вядома: хрысцiў кс. Постлет, канонiк iнфлянцкi, 
успрыемнiкамi былi Бернард Абуховiч, суддзя земскi мазырскi (пэўна, у гонар яго паэт 
атрымаў другое iмя), i Анэля Узлоўская, жонка суддзi гранiчнага навагрудскага.

18/9. Аляксандр ці Юліян–Аляксандр, *11.08.1801 (хрышчаны 11.08)37, Навагрудак, 
†16.11.1871, Губерня. Выхаванец Вiленскай школы (?), пасля працаваў у Крамянецкiм 
лiцэi, з 1835 — у Кiеўскiм унiверсiтэце, з 1840 — у Харкаўскiм унiверсiтэце, дзе 
выкладаў курс лекцый рымскага права. Калі выйшаў на пенсiю, пасялiўся ў в. Губерня 
Кобрынскага пав. Гродзенскай губ., дзе й памёр. Пакiнуў тры навуковыя працы, што 
захавалiся ў рукапiсах: 1) Курс права, выкладанага ў Крамянецкiм лiцэi, 2) Энцыклапедыя 
права (на польскай мове), i 3) Курс права (на рускай мове). З друкаваных прац вядома 
адна: Jaki wpływ prawodawstwo rzymskie na polskie i litewskie miec moglo // Dziennik 
Warszawski, R. 1825, t. 1–2. Яго жонка Тэрэза Тараевiч (*1813, †31.12.1871, Губерня), 
з якой узяў шлюб 7.08.1840, меў сына Францішка і дачку Марыю;

19/9. Казiмiр–Юрый, *26.02 (новага стылю 4.03).1804 (хрышчаны 7.03.1804)38, 
Навагрудак, †1839, Адэса (?). Вывучыўся на лекара 3 класа, служыў iм жа на 
Чарнаморскiм флоце расiйскай службы, памёр ад сухотаў. Каля 1832 узяў шлюб 
з Мартай (Марфай) Пупажэнскай з Расii. Паводле літаратуры меў сыноў Базыля 
і N. і дачку N., якія памёрлі ў Севастопалі39.

20/9. Мiхаiл–Антонi, *29.04.1805 (хрышчаны 7.05.1805)40, Навагрудак, † летам 1810 
(так у альбоме 1998), на сам рэч метрыка аб смерці падае: “у Навагрудку 17 красавіка 
1811 памёр шляхетны Антоні Міцкевіч, 6 гадоў. Пахаваны 18 красавіка на дамініканскіх 
могілках”41;

21/13. Юзаф, *8.05.1814 (хрышчаны 10.05.1814)42, яшчэ жыў у 1859, непісьменны43. 
З літаратуры вядома, што меў дзвюх жонак, аднак пра яго нашчадкаў (калі яны былі?) 
невядома;

22/13. Гартэнзiя, *1816, у шлюбе за Папроцкiм.

V I  к а л е н а
23/17. Марыя–Гелена–Юлія, *7.09.1835, Парыж, †26.11.1922, Парыж. У шлюбе 

(з 1857) за Тадэвушам Гарэцкiм;

37 Ф. 937, воп. 4, спр. 148, арк. 2. У тэксце: “сын законных малжонкаў ураджоных Мікалая і Барбары 
з Маеўскіх Міцкевічаў, ротмістраў навагрудскіх”. Ротмістрства, здаецца, ім памылкова прыпісалі. Між 
іншым, сярод асістэнтаў пры хросце згадана Марыянна Маеўская (магчыма, сястра Барбары?).
38 Ф. 937, воп. 4, спр. 177, арк. 7.
39 З-за адсутнасці дакладных звестак гэтыя дзеці ў радавод не ўключаны.
40 Ф. 937, воп. 4, спр. 177, арк. 9адв.
41 Ф. 937, воп. 4, спр. 177, арк. 115адв.
42 Ф. 937, воп. 4, спр. 171, арк. 28. Спіс 1832 у справе аб дваранстве памылкова паказвае яму 7 гадоў.
43 Л.Падгорскі-Акалоў называе яго слабавумным.
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74 Сяргей Рыбчонак

24/17. Уладзiслаў–Юзаф, *22.06.1838, Парыж, †9.06.1926, Парыж. Жонка Марыя 
Малеўская (*7.12.1834, Пецярбург, †17.12.1926, Парыж), з якой узяў шлюб 23.05.1863, 
меў шасцёра дзяцей, у т.л. двух сыноў, трох дачок i адно ненароджанае;

25/17. Гелена–Іаганна–Караліна, *24.05.1840, Лазанна, †10.08.1897, Коснэ. У 1862 
узяла шлюб з Людвiкам Грынявецкiм;

26/17. Аляксандр–Андрэй–Стэфан, *3.05.1842, Парыж, †27.11.1864, Берлін, 
пахаваны на Montmorency;

27/17. Ян–Габрыэль–Данат, *17.04.1845, Парыж, †23.04.1885, Чарнтон;
28/17. Юзаф–Тэафіл–Рафал, *20.12.1850, Парыж, †25.08.1938, Куістрхэм. Жонка 

Луiза Фромент (*3.12.1888, Парыж, †3.05.1978, Лэйлі–эн–Валь), з якой узяў шлюб 
7.12.1920, меў адну дачку Жэрмен;

29/18. Францішак, *2.01.1842, Харкаў, †6.02.1873, Губерня. Жонка Антаніна 
Касцюшка (1 v. за Рамуальдам Траўгутам, шлюб у лістападзе 1872), але дзяцей не 
пакінуў;

30/18. Марыя, *1.06.1846, Харкаў, †21.02.1913, Мінск. 20.04.1872 узяла шлюб 
з Зыгмунтам Свянціцкім.

V I I  к а л е н а
31/24. Гелена, *8.04.1864, Парыж, †15.09.1896, Парыж;
32/24. Адам, *1866, † красавік 1866, пахаваны на Montmorency;
33/24. Цэлiна, *1867, †15.12.1870, пахаванa на Montmorency;
34/24. Марыя, *7.09.1868, Парыж, †25.05.1952, Парыж;
35/24. Адам, *2.05.1870, памёр немаўлём зімой 1870/1871;
36/24. N., страта 1.04.1878;
37/28. Жэрмен, *15.05.1909, Парыж, †21.07.1972, Парыж. У 1966 узяла шлюб 

з Казiмiрам (*1898, †8.03.1985) Крыжакам.
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Identyfikacja stanowa i heraldyczna na grobach polskich 
emigrantów (na przykładzie cmentarza w Montmorency)

Cmentarz w Montmorency to jeden z najważniejszych symboli trwania we Francji polskiej 
emigracji politycznej, której największa fala w XIX w. trafiła nad Sekwanę po powstaniu 
listopa-dowym. Miejsce to jest swoistym salonem pamięci. Są tu groby wielopokoleniowe, 
wśród nich znajduje się wiele grobów dopiero „oczekujących” na swoich właścicieli. Pewne 
zjawiska społecz-ne można obserwować na podstawie przekazu słownego, zarówno w języku 
polskim, jak i francu-skim, a nawet po łacinie oraz plastycznego, zachowanego w kamieniu 
grobowym.

Pierwsze pochówki są związane z  dwoma wybitnymi przedstawicielami polskiej emigracji 
doby rozbiorów. Pierwszy z nich — Julian Ursyn Niemcewicz zmarł w 1841 r. W następnym 
roku zmarł gen. Karol Kniaziewicz (uwieczniony na Łuku Triumfalnym w Paryżu, na kolum-
nie 12.). Wspólny grób tych dwóch Polaków, z bardzo lapidarnymi inskrypcjami, na prostych, 
płaskich marmurowych tablicach stał się zaczątkiem „polskiego cmentarza w Montmorency”1.

Widok ogólny cmentarza Champeaux w Montmorency, na pierwszym planie groby polskie, 
w oddali mur z polskimi tablicami kommemoratywnymi (wszystkie fot. S. Górzyński)

1 Niezależnie od grobu na cmentarzu w kościele parafialnym znajduje się pomnik dłuta Władysława Oleszczyńskie-
go, przedstawiający obu tych bohaterów we śnie, nad którymi czuwa anioł.
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76 Sławomir Górzyński

Cmentarz w Montmorency stał się z czasem miejscem dorocznych pielgrzymek polskiej emi-
gracji z okazji święta 3 Maja, przypominającego o dniu uchwalenia, pierwszej w Europie, Kon-
stytucji przez Sejm Wielki (jednym z posłów na Sejm był Julian Ursyn Niemcewicz). Kolejne 
pochówki znakomitych przedstawicieli emigrantów polistopadowych i późniejszych fal wychodź-
ców spowodowały, że cmentarz stał się ważnym miejscem spotkań i taką rolę odgrywa po dzień 
dzisiejszy dla emigracji.

Nie dziwi zatem, że sam fakt posiadania na cmentarzu w Montmorency grobu jest dla pol-
skich rodzin ważnym wyznacznikiem pozycji społecznej, także komunikat przekazany za pośred-
nictwem kamiennego pomnika, mniej lub bardziej okazałego, jest już pewną wartością (pomijam 
rolę ekonomiczną). Kolejnym sposobem identyfikującym zmarłych (a zatem także rodziny, któ-
rych bliscy są tu pochowani) jest przekaz słowny. Jego elementem jest użycie (lub nie) określeń 
stanowych oraz ich graficznych identyfikatorów, czyli herbów. Trzeba bowiem pamiętać, że dla 
Polaków–emigrantów, z których wielu należało do stanu szlacheckiego, znalezienie się na francu-
skiej ziemi groziło zdeklasowaniem.

Mówiąc o sposobach owej identyfikacji stanowej, należy pamiętać, że polski system heraldycz-
no–genealogiczny nie zawsze jest jasny dla odbiorcy obcego. Herby w Polsce (dawnej Rzeczypospo-
litej Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego) były znakami identyfikującymi ród, a nie rodzinę. 
Ponadto w odróżnieniu od całej szlachty europejskiej herby polskie (a w ślad za nimi także herby 
litewskie i ruskie) mają swoje własne nazwy. Pozwala to na podanie słowne, a nie wyłącznie graficz-
ne przekazu o pochodzeniu szlacheckim. Przekaz ten jednak nie jest tak jednoznacznie czytelny dla 
odbiorcy obcego. Staje się przekazem skierowanym do polskiego odbiorcy, a więc w pewnym sensie, 
zważywszy na miejsce — Montmorency — miasto w sercu Francji, w pobliżu Paryża, o wymiarze 
ograniczonym. Nie oznacza to jednak, że mniej ważnym. Jest on jasny dla współrodaków. Nagrobki 
z takim przekazem były i są wystawiane na tym cmentarzu od XIX w. po dzień dzisiejszy.

Do chwili obecnej we Francji używa się w  życiu 
publicznym i prywatnym wyznaczników stanowych, 
nie dziwią partykuły szlacheckie, a  także tytuły ary-
stokratyczne. Po rewolucji francuskiej, począwszy od 
ustanowienia Cesarstwa, a nawet w III i kolejnych re-
publikach w tej mierze nic się nie zmieniło. Stąd nie 
dziwi chęć identyfikacji stanowej przez rodziny zmar-
łych osób, które zamawiając groby wraz z ich wystro-
jem i inskrypcją, planowały określony przekaz.

Najstarsza inskrypcja z odniesieniem do nazwy her-
bu to jednocześnie najstarszy grób polski — Niemce-
wicza, którego przydomek rodzinny Ursyn wiąże się 
z nazwą rodową i herbem Ursyn — Ursus — niedź-
wiedź z herbu Rawicz. Natomiast inskrypcja zawiera-
jąca nazwę herbu jest poświęcona Januszowi Pawęży 
Woroniczowi. Ten potomek ukraińskiej rodziny szla-
checkiej Woronów, używających nazwiska Woronicz 
i  herbu Pawęża był bratankiem Jana Pawła Woroni-
cza — księcia kościoła, wyemigrował do Francji po 
powstaniu listopadowym. Na cmentarzu Pere La-
chaise jest pochowany jego przybrany (lub nieślub-
ny) syn, pułkownik armii francuskiej Wojciech Jan 

Nagrobek Wojciecha Jana Woronicza 
na cm. Pére Lachaise
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77Identyfikacja stanowa i heraldyczna na grobach polskich emigrantów...

„WORONIEZ de PAWENZA”. Widać tu, jak w jed-
nym już tylko pokoleniu następuje zmiana desygnatu 
szlacheckiego z polskiego na brzmiący jak francuski — 
z nazwy herbu przemienia się on w przydomek—na-
zwisko szalcheckie z partykułą „de”.

Słowne informacje o  herbach znajdują się nawet 
na tych nagrobkach, gdzie jeszcze nikt nie został po-
chowany, np. okazały nagrobek rodziny Lubicz Zale-
skich, gdzie zapewne z czasem będą wymieniane tylko 
imiona zmarłych, gdyż na szczycie steli o  imponują-
cych wymiarach (wysokość około 2 m) znajduje się 
inskrypcja „Lubicz–Zaleski”, brak informacji często 
spotykanych „Famille”, czy „Rodzina”, jest tylko na-
zwa herbu połączona z nazwiskiem w pierwszym przy-
padku, w formie męskiej.

Umieszczenie w  jednej inskrypcji dwóch her-
bów spotykamy na starym XIX–wiecznym grobie 
rodzinnym pierwotnie Kałużyńskich, a  poprzez 
związki rodzinne także Krzyżanowskich herbu Dęb-
no. O  ile w  inskrypcjach z XIX i  początku XX w. 
brak jest oznak pochodzenia szlacheckiego, to już 

w inskrypcji francusko–polskiej żona Michała, będąca Francuzką, która zmarła w 1946 r., zo-
stała określona jako „MATHILDE CHARLIER/ VEUVE DE MICHAŁ/ DĘBNO/ KRZY-
ŻANOWSKI”, także zmarła w 1962 r. „RENATA Z DEBNO[W] KRZYZANOWSKICH 
ADAMOWA POMIAN GRABINSKA” ma inskrypcję z  jednoznacznym przekazem infor-
mującym o przynależności do stanu szlacheckiego. To zapewne także z fundacji Renaty została 
wykuta inskrypcja kommemo-
ratywna poświęcona jej mężowi 
Adamowi Pomian–Grabińskie-
mu, zmarłemu podczas wojny 
w obozie we Flossenburgu2.

Herb Pomian występuje jesz-
cze na okazałym grobie rodziny 
Pomianowskich, gdzie poprze-
dza nazwisko, zgodnie z  pol-
skim zwyczajem (o  ile w  ogóle 
nazwa herbu jest wymieniana 
czy to na bilecie wizytowym, czy 
np.  na inskrypcji nagrobnej). 
Podobnie grób „Famille/ KO-
RAB–BRZOZOWSKI”, gdzie 
spotykamy tradycyjny sposób 

2 Obóz we Flossenburgu wymieniony jest także na tablicy kommemoratywnej na ścianie cmentarza, wymieniony 
został w inskrypcji Henryk Dunin–Borkowski (1907–1943).

Grób rodziny Lubicz-Zaleskich

Grób m.in. rodziny Krzyżanowskich, Szamańskich
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użycia nazwy herbu w  połą-
czeniu z  nazwiskiem połączo-
nym łącznikiem.

W dość nieoczekiwany spo-
sób — właściwie nieczytelny 
dla odbiorcy — nazwa herbu 
została użyta w  inskrypcjach 
na dwóch nagrobkach, a mia-
nowicie nazwa herbu została 
skrócona tylko do pierwszej li-
tery, tworząc jakby inicjał dru-
giego imienia osoby zmarłej. 
Z takim użyciem nazwy herbu 
nie spotkałem się do tej pory

nigdzie. Nagrobki rodziny Załuski i Zaleskich są opatrzone taką syglą oznaczającą niewątpliwie 
nazwę herbu. W przypadku obu nagrobków znajdują się niezależnie inskrypcje podające całą 
nazwę herbu. W przypadku grobu z inskrypcją „Z KOSTECKICH/ JANINA J. ZAŁUSKA” po-
przedza ją inskrypcja poświęcona Stefanowi Junoszy Załuskiemu, a na grobie Lubiczów Zaleskich 
na steli inskrypcja poświęcona filozofowi i byłemu dyrektorowi Biblioteki Polskiej w Paryżu Zyg-
muntowi Lubiczowi–Zaleskiemu zawiera całą nazwę herbu. Skrót zastosowano w inskrypcji do 
młodo zmarłego jego syna Andrzeja („ANDRZEJ L. ZALESKI”).

W języku polskim powszechnym zwyczajem tworzenia nazwisk szlacheckich odmiejscowych 
było dodawanie końcówki — ski do nazwy miejscowości. We Francji (jak też w wielu innych kra-
jach Europy) nazwisko szlacheckie powstawało jako nazwisko odmiejscowe poprzez dodanie par-
tykuły szlacheckiej „de” (w Niemczech von). Zatem najbardziej jednoznacznym przekazem dla 
francuskiego odbiorcy inskrypcji — informującym o szlacheckim pochodzeniu — jest właśnie 
owa partykuła „de”. W treści inskrypcji na cmentarzu w Montmorency nie znajdujemy innego 
sposobu zapisu partykuły szlacheckiej niż poprzez słowo „de”.

Podawanie nazwy herbu — o czym była mowa wyżej — z dodaniem partykuły „de” jest szcze-
gólnie silnym, a jednocześnie bardzo sztucznym podkreśleniem pochodzenia szlacheckiego w od-
niesieniu do rodzin polskich. Takie przypadki na badanym cmentarzu występują kilka razy. Bardzo 
charakterystyczny przekaz odnosi 
się do rodziny Pożerskich herbu Po-
mian. Dr  Edward Pożerski był sy-
nem Edwarda i  Olimpii, którym 
w tym samym grobie poświęcone są 
inskrypcje, ale bez „de” i zapisane po 
polsku. We francuskojęzycznej in-
skrypcji dr. Edwarda Pożerskiego de 
Pomian i jego żony Charlotty z domu 
Watier nazwa herbu Pomian została 
zapisana w sposób odmienny od wła-
ściwego, z końcówką „e”, umożliwia-
jącą w języku francuskim prawidłową 
wymowę nazwy herbu. Z  takim też 
nazwiskiem de Pomiane występuję Grób rodziny Junosza-Załuskich

Grób rodziny Korab-Brzozowskich
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Edward Pożerski — autor wielu prac 
naukowych z  zakresu higieny jedze-
nia, ale także książek kucharskich.

Herb Pomian jest połączony 
z partykułą szlachecką na kolejnym 
grobie. Tym razem — można by rzec 
— modelowym dla niniejszych roz-
ważań. Na grobie Zygmunta Kacz-
kowskiego (zmarłego w  1896  r.) 
znajdują się inskrypcje informu-
jące o  tym, że jest to grób rodzi-
ny: „SEPULTURE DE POMIAN 
KACZKOWSKI”, a  na nakrywie 
tumby znalazły się dwie inskrypcje 
poświęcone tej samej osobie — Zyg-
muntowi Kaczkowskiemu — jedna w języku francuskim, w której zapisano imię po francusku, 
a przed nazwiskiem poprzedzonym nazwą herbu umieszczono jeszcze partykułę szlachecką: SI-
GISMOND DE POMIAN KACZKOWSKI, w języku polskim opuszczono nazwę herbu oraz 
partykułę szlachecką.

W dwóch przypadkach, gdy mamy do czynienia z rodzinami o nazwiskach niemieckich brak 
partykuły, ale w  akcie śmierci Zofii de Choisel–Gouffier urodzonej hrabianki von Tyzenhauz 

przed nazwiskiem zapisano „de”. Co warto podkreślić 
tytuł użyto przed nazwiskiem panieńskim, a nie nazwi-
skiem męża — rodziny znanej na gruncie francuskim, 
gdzie dla odmiany inflancka rodzina Tyzenhauzów (ty-
tuł hrabiowski Rzeszy Niemieckiej) była o wiele mniej 
znana. Mąż Zofii Tyzenhauz — Antoine Louis Octave 
hrabia de Choiseul–Gouffier (zm. 1840) — był parem 
Francji. W  drugim przypadku użycie partykuły „de” 
w odniesieniu do rodziny o pochodzeniu niemieckim 
dotyczy hrabiów von Sieversów3. Partykuła szlachecka 
została użyta w inskrypcji francuskiej dotyczącej niepo-
lskich członków tej rodziny. Informacja o pochówku 
hrabiny Zofii z domu Mazurkiewicz została opatrzona 
polską inskrypcją bez partykuły szlacheckiej. Przy na-
zwisku natomiast znalazł się tytuł arystokratyczny, ale 
całość tekstu jest w języku polskim (obok francuskiego 
użytego dla informacji o mężu!).

Partykuła szlachecka pojawia się także przy nazwi-
skach polskich, ale u  osób pochodzenia francuskie-
go — żon Polaków, np. Anaïs Julie de Breańska née 
Molière, gdy nawet mąż — Polak (gen. Klemens Bre-
ański) nie podkreślał swego pochodzenia szlacheckiego. 

3 Rodzina von Sievers, pochodzenia niemieckiego z Inflant, swój tytuł hrabiowski zawdzięcza Jakubowi Sieversowi, 
ambasadorowi Rosji, który doprowadził do II rozbioru Polski.

Grób rodziny Pomian-Kaczkowskich

Grób rodziny Pomian-Pożerskich
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Przy czym Breański pochodził 
ze  szlachty herbu Sas4. Ciekawe 
jest też umieszczenie we francu-
skojęzycznej inskrypcji partykuły 
„de” przy nazwisku żony Polki, 
żony Polaka, co więcej brak jest 
w inskrypcji imienia tej osoby. In-
skrypcja ta dotyczy Rozali z  „de” 
Sieszputowskich Makowskiej (lub 
Markowskiej, gdyż w  inskrypcji 
występuje oboczność tego nazwi-
ska). Nie zaprzeczając szlachectwu 
rodziny Sieszputowskich, o  któ-
rych nie potrafię nic więcej po-
wiedzieć niż to, co wiem z owego 

nagrobka, to znana jest w  Polsce (na Wołyniu) rodzina Sierzputowskich h. Dąbrowa. Rodzin 
szlacheckich o nazwisku Makowski jest kilka (Jelita, Prus, Ogończyk, Rawicz).

Tezę o przekazie identyfikującym stanowo w  inskrypcjach francuskojęzycznych — poprzez 
dodanie partykuły „de” ugruntowuje inskrypcja (podobnie jak na grobie Kaczkowskiego) na na-
grobku Józefa Stefana Jaxy–Chamca (zm. 1915 r.). Na obelisku poświecono mu dwie inskrypcje 
umieszczone poniżej herbu: jedna po francusku z partykułą „de”, a druga polskojęzyczna już bez 
tejże. Język polski — jak już wspomniano — nie daje takiej możliwości, ale herb, nazwa rodu 
i inskrypcja „szlachecka” po francusku są już przekazem jasnym i jednoznacznym.

Z zapisem inskrypcji w języku francuskim bez-
pośrednio z partykułą szlachecką „de” wiąże się uży-
cie ewentualnego tytułu arystokratycznego. Wśród 
niewielu wymienionych tytułów na nagrobkach 
polskich mamy do czynienia z a) tytułami faktycz-
nymi, b) uzurpacjami, c) tytułami rodzin francu-
skich. Te ostatnie są oczywistym komunikatem, 

4 Uruski, t. I, s. 384.

Grób rodziny von Sievers

Grób rodziny Makowski (Markowskich) Grób rodziny Jaxów-Chamców
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trzeba jednak zawrócić uwagę na 
fakt, że chyba najbardziej znana 
z tych rodzin — de Choisel–Gouf-
fier „zamknęła” przekaz do tych, 
którzy mogą zajrzeć do wnętrza ka-
pliczki. Inskrypcje znalazły się na 
płycinach na ścianach i  właściwie 
przekaz jest skierowany tylko do 
członków rodziny. Na froncie samej 
kapliczki znalazła się tylko lakonicz-
na inskrypcja: „Famille Choisel–
Gouffier”. Można powiedzieć, że 
tylko tyle i aż tyle! Jak już wcześniej 
wspomniano, ta rodzina hrabiowska 
miała wśród swych członków para Francji, był nim pochowany w tym grobie i opisany inskryp-
cją: ALEXANDRE, COMTE DE CHOISEL–GOUFFIER, a więc w tym przypadku użyto za-
równo partykuły szlacheckiej, jak i tytułu (oczywiście w języku francuskim).

Również francuski tytuł hrabiowski znalazł się na nagrobku rodziny Samucewiczów5. Odnosi 
się on do nie wymienionej z imienia hrabianki (hrabiny?) de Graverol. Większe natomiast zdziwie-
nie musi budzić tytuł, jaki został zapisany w inskrypcji odnoszącej się do Ignacego Samucewicza6. 
Wśród polskich rodzin arystokratycznych znany jest tylko jeden przypadek ozdobienia rodziny 
tytułem margrabiowskim przed rozbiorami — rodziny Myszkowskich, odziedziczony następnie 
na zasadzie primogenitury przez rodzinę Wielopolskich. W XX wieku tytuł margrabiny otrzymała 
Janina z Ostrorogów Sadowskich Umiastowska, żona Władysława. Natomiast o Samucewiczu jako 
margrabim (podobnie jak o innym pochowanym tym razem na paryskim cmentarzu margrabim Ku-
charskim) brak wiadomości ze źródeł urzędowych. Tytuł ten był wymieniany nie tylko na nagrobku, 
ale także w życiu publicznym (druki, 
gazety, zaproszenia). Samucewicz na-
leżał do grona osób zamożnych, ale 
nigdy nie był ozdobiony takim tytu-
łem7. Na nagrobku obok dwóch bar-
dzo słabo czytelnych, ze względu na 
duże zniszczenie kamienia, herbów, 
zapewne związanych z  rodziną Gra-
verol, został wykuty herb Poraj (tak-
że słabo czytelny). Herby francuskie 
w skłonie heraldycznym są przykryte 
jedną koroną hrabiowską, natomiast 
Poraj wieńczy hełm z  koroną szla-
checką i z klejnotem.

5 W polskojęzycznych materiałach genealogicznych o tej rodzinie jest bardzo niewiele wzmianek, jedna z nich doty-
czy legitymacji szlachectwa w guberni mohylowskiej w XIX w., por. S. Dumin, S. Górzyński, Spis szlachty wylegity-
mowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, Warszawa 1992 s. 88.
6 Imię za J. Skowronek i inni. Cmentarz polski w Montmorency. Warszawa 1986, s. 206.
7 O posiadanym dużym majątku przez rodzinę informuje M. Pinçon–Charlot, Grand fortunes: dynasties of wealth 
in France, 1998, s. 100, a o uzurpacji tytułu S. Konarski, O herladyce i „heraldycznym” snobizmie, Paris 1967, s. 40.

Grób rodziny hr. Choisel-Gouffi  er

Grób rodziny Samucewiczów
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Tytułem hrabiowskim, nieznajdującym potwierdzenia w  źródłach urzędowych (związanych 
z nadaniem lub potwierdzeniem) posługiwał się Ignacy Mazewski (Mażewski). Był on aktywnym 
uczestnikiem życia ekonomicznego Francji w ostatniej ćwierci XIX w. Świadczą o tym liczne prze-
kazy źródłowe. Występował konsekwentnie w życiu publicznym z tym tytułem. Nie mogę jednak 
podać żadnego przekazu, który wskazywałby, na jakich przesłankach posługiwał się tym tytułem. 
Zakładając spółkę akcyjną we Francji pod nazwą Comptoir de Paris et des Colonies w akcie zało-
życielskim z 14 II 1889 r. wystąpił z tym tytułem, ale także już wcześniej, bo w 1881 r. w „Journal 
des Debats” jest wymieniany z tym tytułem8. W 1875 r. w „Soirees Parisiennes” ze stycznia t.r. 
(s. 11) informujących o rozpoczęciu sezonu w Operze Paryskiej jest wymieniony, ale bez tytułu. 
Nie wiem, czy był potomkiem oficera z 1831 r. Stefana Mazewskiego h. Jastrzębiec9. Paradoks 
społeczny II Republiki Francuskiej, która została uchwalona przez parlament francuskim, w któ-
rym większość mieli monarchiści, ale monarchiści skłóceni między sobą tak dalece, że mogli tylko 
wybrać monarchistycznego prezydenta, jak widać przejawiał się także w konserwowaniu szlachec-
twa i tytułów arystokratycznych — jak widać czasem własnej kreacji.

Bardzo ciekawą postacią — dowódcą floty w powstaniu styczniowym, a wcześniej oficerem 
marynarki rosyjskiej, był hrabia papieski, z kreacji Leona XIII w 1882 r. „LADISLAS FÉLIX/ 
COMTE/ ZBYSZEWSKI–STARZA/ 1834–1909”. Jego grób został także ozdobiony herbem 
rodziny Zbyszewskich, zwieńczonym zgodnie z zasadami heraldyki koroną o 9 perłach — koroną 
hrabiowską.

Żona Aleksandra Borejko–Chodźki, z domu hrabianka Duninówna–Jundziłł, była wnuczką 
Franciszka Dunina–Jundziłła, który w 1798 r. otrzymał pruski tytuł hrabiowski od Fryderyka 
Wilhelma III. Na nagrobku (prawdopodobnie w wyniku renowacji) inskrypcja została zapisana 
dość dziwnie — częściowo po francusku, częściowo po polsku, a nazwisko Jundziłł przez Y i l: 
„HÉLÈNE/ BOREJKO CHODŹKO/ née Comtesse YUNDZILL”.

Trzykrotnie tytuł hrabiowski jest wymieniony na nagrobkach przedstawicieli rodziny Ostrow-
skich. W jednym grobie są pochowani dwaj bracia — hrabiowie Kazimierz i Tadeusz Leon, sy-
nowie Jana Antoniego, a wnukowie Tomasza, który otrzymał tytuł hrabiowski w Prusach. W obu 
przypadkach inskrypcje są w  języku francuskim, a  zatem czytelne zarówno dla Polaków, jak 
i Francuzów. Ponadto w odniesieniu do Tadeusza Leona zapisano w inskrypcji, że był kawalerem 
Legii Honorowej10.

W innej części cmentarza został pochowany Justyn Ostrowski, określony także w inskrypcji 
francuskojęzycznej jako hrabia, był także kawalerem Legii Honorowej, ale jego związek z rodziną 
Ostrowskich h. Rawicz ozdobionych tytułem hrabiowskim budzi wątpliwość.

Natomiast niewątpliwie do rodziny hrabiowskiej należy Jadwiga hr. Hutten–Czapska, żona 
Władysława Ordęgi, o której na okazałym nagrobku z marmuru zapisano po francusku „HE-
DWIGE ORDĘGA./ NÉE COMTESSE CZAPSKA”, przekazując jednoznaczny komunikat 
o pochodzeniu. Na cmentarzu Pere Lachasie, gdzie pochowana jest jej siostra, także zamieszczono 
informacje o hrabiowskim tytule rodziny Hutten–Czapskich11.

Pisząc o  rodzinach hrabiowskich należy jeszcze wspomnieć o polskojęzycznej inskrypcji — 
niewątpliwie zatem skierowanej do Polaków, na bardzo okazałym nagrobku Delfiny z Komarów 

8 Nie miejsce i czas na biogram Ignacego Aleksandra Maz(ż)ewskiego, ale warto dodać, że był on urodzony w 31 VII 
1840 r. na Ukrainie, był także kawalerem Legii Honorowej (Sygn. Archives National de France, Archiwum Legii 
Honorowej LH 1812/2).
9 O S. Mazewskim zob. Uruski, Rodzina, Warszawa, t. 10, 279.
10 Sygn. Archives National de France, Archiwum Legii Honorowej LH/2025/9.
11 Kwerenda własna.
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Mieczysławowej Potockiej, określonej jako hrabina Potocka. Była ona rozwiedziona z Mieczysła-
wem Potockim od 1844 r., ale na nagrobku podano zarówno nazwisko panieńskie, jak też byłego 
męża. Tytuł jest tu już bardziej wątpliwy. W tej linii Potoccy nie otrzymali potwierdzenia ani 
nadania tytułu hrabiowskiego, choć ich pozycja społeczna była na tyle wysoka, że nikt ani wśród 
Polaków, ani Francuzów nie wątpił w prawo do tytułu. Inaczej sprawa przedstawiała się z rodziną 
Komarów, tytułu hrabiowskiego nie posiadali, choć na bardzo okazałej kaplicy rodziny Komarów 
na cmentarzu Pere Lachaise na grobie ojca Delfiny umieszczono tytuł, także herb na tympanonie 
kaplicy wieńczy korona hrabiowska12.

Zagorzały monarchista, zwolennik Hotel Lambert, gen.  Ludwik Bystrzonowski, który był 
oficerem w powstaniu listopadowym, a generałem w armii tureckiej, został określony polskim 
skrótem tytułu hrabiowskiego „hr.”. Był on bliskim krewnym (prawnukiem ojca) Kajetana hr. 
Bystrzonowskiego, który otrzymał nadanie tytułu hrabiowskiego w Galicji. Jednakże gen. Lu-
dwik nie miał prawa do tego wyróżnika stanowego.

Co warto podkreślić na grobie dwóch niewątpliwych hrabiów — Władysława hr. Zamoyskie-
go generała i młodszego — zabrakło inskrypcji informujących o tytule. W tym samym grobie, co 
gen. Władysława hr. Zamoyskiego pochowano pierwotnie Klaudię z Działyńskich Potocką, na tej 
inskrypcji także brak informacji o tytule hrabiowskim Działyńskich.

Na cmentarzu w Montmorency jest także pochowanych kilku przedstawicieli książęcej ro-
dziny Giedroyciów. Za każdym razem w inskrypcji znalazła się informacja o tytule, zarówno 
gdy pochowanymi są żony z innych rodzin, jak i męscy przedstawiciele tej litewskiej rodziny. 
W inskrypcjach polskojęzycznych jest to skrót „X”, oznaczający w sposób całkowicie czytelny 
tytuł książęcy, a w inskrypcjach francuskojęzycznych użyto pełnej formy tytułu „prince” lub 
„princesce”.

Na koniec odniosę się do przedstawień heral-
dycznych, które już były sygnalizowane wyżej. Jest 
ich — zważywszy na kilkaset grobów na tym cmen-
tarzu — określanych jako polskie — niewiele, bo 
zaledwie 13 z herbami rodzinnymi i dwa z Orłem 
Białym jako herbem Polski. Są one graficznym 

12 S. Górzyński, Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie — praktyka i prawo, „RPTHer.”, 2008, s. 126.

Groby rodziny ks. Giedroyciów
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przekazem, niezależnym od słownego, identyfikującym 
przynależność stanową poprzez fakt umieszczenia obok 
inskrypcji mówiącej o  zmarłym (lub o  całej rodzinie) 
herbu szlacheckiego. W  dawnej Rzeczypospolitej nie 
rozpowszechnił się (co nie oznacza, że nie występował) 
zwyczaj posługiwania się przez rodziny nieszlachec-
kie herbami rodzinnymi, zwanymi gmerkami. Takich 
przedstawień nieszlacheckich na omawianym cmentarzu 
nie znajdujemy. Występuje tylko dwa razy Orzeł Biały, 
określający przynależność do narodu polskiego, mający 
charakter jednocześnie pewnej ideowej afirmacji idei 
utraconego państwa. Te dwa przypadki to orzeł umiesz-
czony na zwieńczeniu nagrobka, bez tarczy na grobie, 
m.in.  Władysława Cieszkowskiego. Inskrypcja w  języ-
ku polskim, Orzeł Biały, treść przekazu informującego
o walkach w powstaniu styczniowym w oddziałach ko-
synierów — to przekazy jednoznacznie skierowane do
współrodaków. Inaczej już było z klepsydrą, która została
rozesłana po śmierci Cieszkowskiego. Była ona francu-
skojęzyczna, zmarły został w niej określony jako weteran
walk, a do nazwiska przydano mu nazwę herbu13.

Drugi z nagrobków opatrzony Orłem Białym to grób ze stelą bardzo dużych rozmiarów, na której 
został wykuty na tarczy herbowej Orzeł Biały. Grób ten kryje doczesne szczątki Józefa Wyrwy, ma-
jora AK. Herb został uszczerbiony przez odjęcie ogona, w miejscu którego umieszczono znak Polski 
Walczącej. Z punktu widzenia heraldyki jest to dość niezwykły wizerunek, niosący jednak duży ła-
dunek emocjonalny dla członka Armii Krajowej i tak też należy go rozpatrywać, a nie przez pryzmat 
sztuki heraldycznej. Można nawet domniemywać, że nie tylko J. Wyrwa (o ile on był projektodawcą 
nagrobka), ale także inni współcześni odbiorcy tego przedstawienia uważają że Orzeł Biały został 

uhonorowany znakiem Polski 
Walczącej, a nie uszczerbiony.

Pomijam w tym miejscu sym-
bole heraldyczne, które znalazły 
się na tablicach kommemoratyw-
nych umieszczonych w dużej licz-
bie na murze cmentarnym, gdyż 
wiążą się one z symbolami stricte 
państwowymi albo odznakami 
bojowymi jednostek wojskowych.

Herby szlacheckie umiesz-
czone na nagrobkach mają cha-
rakter albo herbów odnoszących 
się do całej rodziny, albo zwią-
zanych z  jedną z pochowanych 
w grobie osób.

13 Ladislas de Dolega–Cieszkowski, veteran de l’Insurrection Polonaise 1863–1864.

Grób Józefa Wyrwy z uszczerbionym 
Orłem Białym

W tle mur z polskimi tablicami kommemoratywnymi, w na pierwszym 
planie liczne polskie groby
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Groby rodzinne opatrzone herbem to: Kołupajłłów, Sienkiewiczów, Podhayskich, kaplica Ja-
roszyńskich, Jaxów–Chamców.

O  części z  nich już wcześniej była mowa wyżej. 
W  niektórych przypadkach herb został umieszczo-
ny jako element niezwiązany z  inskrypcją lub wręcz 
wbudowany w narrację — jak Boża Wola na grobie 
Kołupajłłów. Ponieważ nazwa tego herbu składa się 
dwóch słów BOŻA i WOLA — umieszczono wize-
runek herbu, a właściwie tylko tarczy herbowej z go-
dłem, zwieńczonej koroną szlachecką pomiędzy tymi 
słowami. Jest to szczególna gra słów — z jednej strony 
nazwa herbu–rodu, a z drugiej strony można ten na-
pis odczytywać jako śmierć będącą wolą Boga wobec 
członka rodziny–rodu tegoż herbu.

Swoistym dopowiedzeniem do inskrypcji odnoszą-
cej się do konkretnej osoba jest herb Prawdzic na grobie 
Ludwika (Louisa) Me(ę)karskiego. Mimo że grób na 
szczycie ma napis FAMILLE MEKARSKI to herb po 
bokach tarczy został „dopowiedziany” dwoma literami 
— inicjałami tylko jednego z członków tej rodziny.

Oznaki związane z  tytułem pojawiły się na her-
bie Władysława Starży Zbyszewskiego, a więc w tym 
przypadku gdy jest zarówno tytuł rodowy (jemu 
nadany), nazwa rodu (Starża), korona rangowa i sam 
herb z klejnotem.

Podobne cechy graficzne do herbu Zbyszewskie-
go znajdujemy na grobie rodzinnym Podhayskich, 
gdzie znajduje się herb z  oznaczoną szrafowaniem 
barwą pola, jak też na połączonych herbami grobach 
Sienkiewiczów (Sieniuta) i  Szczeniowiskich (herb 
własny). Nagrobki te — wszystkie trzy — są do sie-
bie bardzo zbliżone stylistycznie. Jest to gruba płyta 

Kaplica rodziny Jaroszyńskich

Przykłady herbów na grobach, 
powyżej Bożą Wola rodziny Kołłupayło

Herb Prawdzic z inicjałami 
L M Ludwika Mękarskiego

Herb Topór na grobie hr. Zbyszewskich
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z białego marmuru z plastycznym krzyżem. 
U podnóża wykonano ryte i złocone herby. 
Prawdopodobnie powstały w  tym samym 
zakładzie kamieniarskim, niestety na żad-
nym z  nich nie ma o  tym informacji. Są 
także bardzo blisko siebie umiejscowione 
na cmentarzu.

W  dwóch przypadkach pod herbem 
znalazła się nawet dewiza herbowa–rodzin-
na. Czy była ona używana przez rodzinę, 
czy też została stworzona na potrzeby ne-
kropolii rodzinnej, trudno powiedzieć, 
gdyż albo brak danych (Chamcowie), albo 
dewiza ta jest trudna do odczytania jak

w przypadku Stadnickiego. Ten ostatni herb jest zwieńczony koroną hrabiowską, a na nagrobku 
dodano przydomek rodzinny „ze  Żmigrodu”, co prawda w  inskrypcji nie ma wymienionego 
tytułu, ale jest on symbolicznie oddany w koronie rangowej. Tytuł hrabiowski został potwierdzo-
ny Kazimierzowi Stadnickiemu h. Drużyna w Imperium Rosyjskim14. Ten herb należy także do 
jednych z najbardziej okazałych, jeśli chodzi o formę. Wykuty został w białym marmurze na tar-
czy–kartuszu „spływającej” z tumby. Na kartuszu umieszczona została tarcza z godłem, a nad nią 
korona rangowa. Brak jest klejnotu. Natomiast pod tarczą umieszczono na wstędze wspomnianą 
dewizę. Niestety całość obecnie, po stu kilkudziesięciu latach od wystawienia, jest słabo czytelna, 
co wynika z wypłukiwania na owej „spływającej” płaszczyźnie delikatnego rysunku godła i treści 
dewizy. Jednak całość sprawia bardzo duże wrażenie estetyczne, zważywszy na użycie różnych ka-
mieni, a  także wielkość samego nagrobka.

Rangowe zwieńczenie herbu znajdujemy 
na jeszcze jednym okazałym nagrobku, tak-
że osoby z Podola. Jest to grób Teodora Jeło-
wickiego15, który prowadził w Paryżu salon, 
a  był po trosze emigrantem politycznym, 
choć odmiennym od polistopadowych czy 
postyczniowych. Opuścił Imperium Ro-
syjskie po tym jak czasowo uwięziony za 
wspieranie powstania styczniowego złożył 
swoje marszałkostwo szlacheckie, został 
zmuszony do wyprzedania swoich dóbr na 
Ukrainie. Na grobie umieszczono jego herb 
własny — Brama, zwieńczony mitrą książę-
cą. Rodzina ta o przydomku Bożeniec posługiwała się tradycją o kniaziowskim pochodzeniu, była 
to jednak tradycja pozbawiona podstaw historycznych16. Taki sam herb znajdujemy np. w koście-
le Św. Krzyża w Warszawie, gdzie znajduje się tablica poświęcona Adolfowi Jełowickiemu. Herb 
Teodora to ryta na przedzie nakrywy tumby i szrafowana tarcza zwieńczona mitrą. Zapewne herb 

14 Spiski titulovannymi rodami i licam’ Rossiskoj Imperii, S. Peterburg, 1892, s. 179.
15 Teodor Jełowicki (1828—1905), prawnik, muzyk, emigrant we Francji, PSB t. XI, s. 165–166.
16 J. Wolff, Kniaziowie litewsko–ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa, 1895, s. 660.

Grób rodziny Podhayskich, u podnóża widoczny herb

Grób hr. Stadnickich z kartuszem herbowym
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był wzorowany na jakimś XIX–wiecznym przekazie 
ikonograficznym, być może Herbarzu polskim Adama 
Bonieckiego.

Herby, które występują na grobach, były tworzone 
w większości bez zbytniej dbałości o zasady heraldyki. 
Można także domniemywać — na podstawie stylistyki 
— że powstawały one na podstawie przekazów ikono-
graficznych pochodzących z herbarza B. Paprockiego, 
K. Niesieckiego, A. Bonieckiego. Na najnowszym —
jak sądzę — nagrobku z herbami to właśnie najstarszy
z polskich drukowanych herbarzy — Bartosza Paproc-
kiego posłużył jako podstawa wykonania herbów Za-
głoba i Poraj17.

Reasumując, na kilkaset grobów polskich znaj-
dujących się na starym cmentarzu w  Montmorency 
z końca XIX i XX w. w kilkudziesięciu przypadkach 
umieszczono jednoznaczne przekazy mówiące o przy-
należności polskich rodzin do stanu szlacheckiego. Były one wyrażane poprzez herby, tytuły, 
partykuły szlacheckie. Jest jeszcze jeden rodzaj przekazu, już o wiele mniej czytelny, wskazujący 
na pochodzenie nie tyle szlacheckie, co ziemiańskie. W kilu przypadkach podano, że rodzina 
pisze się „z”. Nie ma to tego charakteru co niemieckojęzyczne „von und zu”, gdyż polski zwyczaj 
związany z nazwiskami nie zna tego określenia, dla wtajemniczonych jest to jednak przekaz jasny, 
ale głównie dla Polaków.18

17 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. 2, Kraków, 1858, s. 440 — Zagłoba, s. 455 — Poraj.
18 Uwaga ta, jak też inne o charakterze ogólnym, odnoszą się także do innych cmentarzy i pochówków Polaków na 
terenie Francji.

Herb Brama Jełowickich zwieńczony
mitrą książęcą

Herby Poraj i Zagłoba na grobie rodziny Kleniewskich

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 



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 



Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XI (XXII) ISSN 1230–803X

 Herbert Stoyan
Erlangen

 Genealogy and Heraldry of Poland in WW–Person

1. What is WW–Person?

WW–Person is a computer–based information system on European nobility. The work to cre-
ate this system started in 1994 to present historical people in many dimensions. The dimensions 
include literal descriptions, picturial descriptions as portaits or silhouettes, oral descriptions as 
interviews or continuous descriptions like movies.

1.1. Goal: to cover all nobility of europa

The  time span goes from 700 up today. All genealogical publications which are relevant 
and of good quality will be consulted. A new characteristics for genealogy is the explicit and near–
at–usage source management: Sources are named on each person page, quite near to interesting 
information which can be checked and consulted for consequences.

Additionally, all the proofs will be collected and incorporated. In Germany there are many 
editions of charters (Urkundenbcher), which are made computer readable and presented by man-
agement of proofs (actes, documents).

1.2. State of realization

The system has 4 subsystems: A data base of persons, a data base of  locations, a data base 
of events and a data base of coats of arms descriptions.

At present the system contains descriptions of 890000 persons. The life data or the parents are 
not known for all of them. Some biographs have been included already.

The persons are given with their original names. The search procedures can be made language 
sensitive in relation to first names. (For last names this is much more difficult.)

Locations following Ritters Lexicon of 1906. This are location names and their structural em-
bedding in governemental management structures. For France this are cantons, arrondisments 
and departements. For Germany circle (Kreis), governement reagion (Regierungsbezirk), coun-
try (Land). Poland is still occupied by Austria, Germany, and Russia.
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Persons, locations and time define events: An action performed by some people at a date at 
some place. 18000 events are stored an will be used in the biographs of people. This set of data 
is not yet formalized. Therefore, they are given in German.

There is  a data base of blazons: Siebmachers book of  german coats of  arms is  completely 
searchable.

1.3. Description of persons

A person is given by name, dates, locations, biograph, and coat of arms.
Names are difficult things because titles are included. Historical persons could have many 

baptismal names — one of them could be a special callname. Family names are an invention 
of late times. In addition to a baptismal name people used professions, jobs, military positions 
or owned places to address a person. With the change of the profession, job, position or owned 
place the style of adress would change. Often, this style was context dependend: If somebody had 
several such characterics some of them were selected according to convenience.

By time these adressing styles evolved into family names, noble titles and honorary titles. These 
titles are spoken or written before or after the name proper (consisting of baptismal and familiy 
name). Because there is a system of noble titles (duke, prince, marquess, earl, baron, baronet) 
which are associated to a place or a region a good part of the name of a noble person my be a se-
quence of pairs consisting of titles and locational predicates. If this is regarded to be the complete 
name it may be lengthy. This can be seen in spanish names.

A person page is generated for each accessed person and presents these parts. A number of pic-
tures (portraits, passport, autograph, epitaphs, funeral coats of  arms, etc.) may illustrate this 
page. Orders are in preparation. There are a lot of a persons properties which may be represented 
as unary relations. These are seen to be part of the basic person relation.

A person is given in relations to other people. The main relations are: spouse, children, parents 
— marriage and parents–child–relation. Other binary relations like teacher–student, boss–work-
er, friendship, should be possible. N — nary relation describe the person as member of a group: 
Member of a school class, of a military company, of a council, of a traveller group or a group 
of canons at some bishop church. These can be handled as group of people.

For a small group of people (nobles in Frankonia) there are charters which prove their exis-
tence and show their activities.

1.4. Locations

Human dwelling places change over time. They may enlarge or shrink. They may be occupied 
by other people. The inhabitants name it different over times. People near or far away may use 
other names. Is there a „’right”’ name at all? At present, we can speak of an official name which 
is used by the governement of the country which contains the location. If the relation between 
country and location is well defined this works fine. Works it  for all circumstances? If an oc-
cupation makes progress and catches some cities makes this the official name changing? If an 
boundary between two regions ruled by some rulers is disputed or contested the location names 
are disputed also. It may well be that different inhabitants use different names for the same place 
at the same time.
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Therefore, names of locations over the time are a difficult problem. One could associate all names 
found to a given (dwelling) location. The description of structural embedding over time is of simi-
lar complexity. This was the reason that Ritters Ortslexicon was selected. Of course, additional well 
respected location names collections should be consulted and incorporated in the system.

These should augmented by coordinates in future.
Similar to people the locations will be illuminated by pictures (views, coats of arms, etc.)

1.5. Events

Events are actions performed by some people at a date at some place. This is the subject of his-
tory. In difference to people and locations are no well accepted dictionaries of events. This should 
be done. Therefore, our collection of events is a subjective list and should be seen as experiment. 
Questionable is  the  selection of  events (what is  important?) and  the description of  each one. 
The importance is related to the focus of attention. What is important is respect ot a town is not 
necessary important in respect to a country.

Even the  life of  an king is  composed of  events of different importance. If we want to get 
a informative biograph of the people in our system top level importance events are not enough.

One may imagine a system of hierarchies of events based on importance levels. This is not 
ready yet and a big challenge.

Historians tell history by  following the  sequence of  events over time and  covering actors 
or contries. If telling the history of a town the place will be the same and the progressing time 
is used to structure the story. The time progression can be instrumented to argue why events hap-
pened or simply to tell what happened. The basic of arguing why is the assumption of a causal 
relation between events. In fact, many events are cause for an event and one events helps to cause 
many other events.

Therefore, there is a net structure of events based on partial causal relations. Each path through 
this net is a way to read history.

The problem is now, that the real partial causal relations are unkown in general. Not all influ-
ences to an actor are known. Not all circumstances are reported. To create a net of events we can 
only approximate the complete unknown net.

To achieve this we use easy relations of events: Events of same date, events of same location, 
events with the same people. An approximation of the causal relation is an relation which relates 
events with increasing date, near location, related people. Using this idea, an network of events 
can be created.

Because of the insufficient status of the events, for a subset, battles, this network has been 
created.

2. Heraldry in WW–Person

2.1. Association of persons and coat of arms

The goal is to relate each person with its own personal coat of arms. For this in the first run 
the colored shield is used only, helmet and other attributes are dropped. Later the complete form 
will be made visible starting from the image. The colored shield is used in personal pages, in links 
and search results and helps to discriminate people of equal last name.
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2.2. Data base of blazons

A data base of blazons (coats of arms descriptions) based on German literature (Siebmacher) 
was build to help users to identify owners of a given coat of arms or to identify the coat of arms 
of a family. So, the data base of coats of arms decriptions is searchable by owner names and de-
scription concepts. The latter is based on a description of families, the former on heraldic lan-
guage descriptions of coats of arms.

A typical application scenario is the following: The coat of arms to be identified is at hand but 
not in good shape. Parts of it are desctroyed or unclear in color or form. How can it be completed 
starting form the parts which are good enough to be used?

The other typical application scenario is: An user whithout deep heraldic knowledge — un-
acquainted with the terms of the heraldic scientifc language — tries to identify a coats of arms 
visible to him. The data base contains descriptions in terms of the heraldic language. How to 
search with unheraldric terms? Which words people use to describe color areas or — if the coats 
of arms of interest ist cut in stone — concave oder convex areas of material or gaps in it?

2.3. Generation of coats of arms out of description

Blazons, the heraldic descriptions of coats of arms, are given, to remember a coat of arms. 
Is it possible to create a picture starting from such a description? Yes, in some degree, and for 
experienced heralds.

If you have heraldic knowledge, then you know that the  figures are quite stylized. A  lion 
is a lion — with long or short mane. There are variants — the lion looks out of the shield or 
it looks forward, it is crowned or not, it has one or two tails (or a tail of two parts). But it is an 
abstract figure — not a specific figure designet by an artist.

2.4. Coats–of–arms Generator

The blazon, the description of a coat of arms is intended to be used as aid to memory. The bla-
zon is short and uses specific vocabulary. What is important: Many details are not described. Some 
of the details can be deduced from world knowledge (a normal tree has roots down and crown 
up, a crown is placed normally on the head) other from heraldic knowledge (normally a  lion 
has the  sword in  the right prank — if it has one). The more a coat of arms presents a  scene 
from human life (a rider riding a horse, a pelicane feeding its children) the more such details are 
undescribed.

If we intend to use the blazon as a basis to create the picture by computer we understand 
the  possibilities: Real life scenes cannot generated from a  short description. However, there 
is a class of coats of arms which we could call the classical coats of arms which do not show ele-
ments of the human world. They are rather geometrically and use a rather restricted vocubulary 
of geometrical objects. These objects are called herolds pieces: Rectangles, triangles, circles, stars, 
etc. If we augment this set with some shapes of animals, plants and objects of the knights context 
then we can cover a good part of  these classical heraldry. Arndt and Seeger made a catalogue 
of  these herolds pieces [1]. Their intention was to give a  framework for systematiza — tion 
of classic heraldry.
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This framework was developed in the early time of computers. So the autors gave a four–digit 
number for each of the herolds pieces. Their idea was that 10000 such pieces exist. Moreover, 
they introduced numbers for colors and for aspects of placement (so called attributes, as posi-
tion, orientation, overlay, modification, multiplication). The result was the first formal language 
of blazon. A blazon can be given in terms of numbers and some additional characters (colon, 
minus, parentheses, comma, semicolon, slash).

A formal language is set of characters (the alphabet), a set of rules to define correct sentences 
(the grammar) and a description of  semantics. This is what both authors gave in  their book. 
The semantics was given by example pictures.

We used the  formal language of  Arndt and  Seeger with some changes for the  generation 
of pictures of coats of arms. The changes are related to the fact that coats of arms are recursive 
objects (a coat of arms may contain coats of arms which again contain coats of armsd etc.) and to 
the fact that an ordering of the attributes is necessary. Some attributes are related to each other, 
as for example attributes which describe goups of figures. Possibilities of placement exist because 
of the number of the figures in a group.

It is an interesting question if the set of attribute classes of Arnd and Seeger is the right set to 
describe all heraldry.

Our generator works in 2 steps. First, the formal description according to Arnd and Seeger 
is  transformed into postscript — a  graphical language. Secondly, the  postscript programm 
is transformed into a gif — or jpg–format. If a program like Ghostview is installed, the postscript 
program itself can be used to show the picture.

 Definition der Blasonierungssprache

 In diesem System kann man ein Wappen formal beschreiben und (Daraus kann man auch 
Formate wie pdf oder gif bilden). Grundla

Ein Wappen ist normalerweise eine Teilung in einige Teilfelder. die eine Figur er Zusammen-
hang mit der Teilung angegeben werden. Die Teilfelder ktinnen auch rnitZahlen codiert — so 
ergibt sich eine international Wappenbeschreibungsspr
coat::=colorprefix charge colorsuffix{–attribute}|
colorprefix charge colorsuffix{–partattribute colorlist}|
colorlist partition {–repetition}!
{colorlist}partition[subfieldlist]|
colorprefix groupfcharge colorsuffix,arrangernent:orientation]| u [co at; co at] | b [co at; co at] | 

t heroldspiecefcoat]
colorlist::= colorprefix | (color/color) | (color/color/color) colorprefix:: = (color) colorsuffix::=:color
subfield–list::= subfield|subfield;subfieldlist
subfield::= position figurefield|position coat
figure–field:: = figure colorsuffix{attributes}
position::= 381 | 382 | 383 | 384
attribute::= e 701 702 703 704 705
arrangements::= 401 | 402
partattribute::= 201 | 204
repetition:: — 902 | 903 | 904 | 921 orientation:: =
Leerzeichen werden nicht benutzt.| bedeutet oder, {...} optionales Textstuck
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Abb.109: Formal blazon language
The strokes „’ |’” at the end of the first lines express the fact that there are 8 alternatives for 

a formal blazon.
The first line contains the 1st alternative: After the color of the coat follows the main charge, 

then its color and some optional attributes. example: (01)5011:06 in or a lion, sable
The second line contains the 2nd alternative: After the color of  the coat follows the main 

charge, then its colors and some optional partattributes and associated colors.
example: (01)5011:06 in or a lion, sable
The third line contains the 3rd alternative: After a list of colors of the coat follows a parti-

tion (whose subfields get the appropriate color). A „’–”’ and a repetition attribute follows after 
it optionally. example: (01/06)0101 or and  sable parti per pale example: (01/06)0101–902 or 
and sable 2 times parti per pale The forth line contains the 4th alternative: It begins optionally 
with a list of colors. Then follows a partition (whose subfields get the appropriate color). Then 
follow in brackets blazons of the subfields, each starting with a locational attribute and ending 
with a semicolon — the last with the closing bracket.

example: 0231[–371(01)5011:06;–372(06)5011:01] quarterly, in 1 and 4 or a  lion sable, 
in 2 and 3 sable a lion or

The fifth line contains the 5th alternative: After the color of the coat follows the description 
of a group of equal charges. It is given by a repetition attribute, a opening bracket, the descrip-
tion of the charge and ist color, a comma, an placement attribute, a komma and optionally a ori-
entation attribute. A closing bracket ends the blazon.

example: (01)–903[5011:06,441,] or 3 lions sable, 2 and  1 The  sixt line contains the  6th 
alternative: A figure overlays a coat. example: u[(01)0901:06;0411:03] or a roundel, overlayed 
by a bend gules

The  seventh line contains the  7th alternative: A  charge charged by  a  coat. example: 
b[(01)0901:06;0401:03] or a  roundel, charged by a bend gules The 8th line contains the 8th 
alternative: A coat is converted into a charge by starting with a   „ ’t” ’ ,  giving the charge and, 
in brackets, the coat.

example: u[(01)5011:06;t0096[(02)0901:03]] or a  lion sable charged with an escutcheon 
argent an eagle gules

The nineth line describes lists of colors. They are surrounded by parentheses and separated 
by slashes.

example: (01/03/02) or–gules–argent
The tenth line desribes the color prefix. It is a list of one color. example: (01) or
The eleventh line describes the color suffix. It is a colon followed by a color.
example::01 or
The  twelfth line describes a  list of  subfields. It  is  either one subfield alone or a  sequence 

of subfield descriptions separated by semicolons.
example: — 371(01)5011:06;–372(06)5011:01 in 1 or a lion sable; in 2 sable a lion or
The thirteenth line describes a subfield. It is either a position attribute followed by a colored 

figure or followed by a coat. example: — 371(01)5011:06 1 und 4 or lion sable
The forteenth line describes a colored figure as a charge followed by color suffix and optional 

attributes.
The fifteenth line specifies position attributes. These start with a minus followed by numbers 

381, 382, 383 or 384 (371 or 372 for quarters).
The sixteenth line specifies demicharge attributes. These start with a minus followed by num-

bers 701, 702, 703, 704, or 705.
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The seventeenth line specifies group placement attributes. (They are given as second argument 
of a group description.) This are numbers 401, 402, 403, 404, 441, 447, 453, 456, 463, and 464.

example: 401 is in fess, 402 is in pale, 403 is in bend, 404 is in bend sinister, 441 is 2 and 1, 
447 is 1 and 2, 453 is 2 and 2, 456 is 1 and 2 and 1, 463 is 2 and 2 and 1, 464 is 1 and 3 and 1

The eighteenth line specifies charging attributes. These start with a minus followed by num-
bers 201 or 204.

The nineteenths line specifies repetition attributes.These start with a minus followed by num-
bers 902, 903, 904, 905, and 921. example: 902 2times, 903 3times,... 921 many (semy) The col-
ors are 01 (or), 02 (argent), 03 (gules), 04 (azure), 05 (vert), 06 (sables), 07 (purple).

There is a large list of numbers for charges and partitions. example: 0101 parti per pale, 0231 
quarterly, 4051 eagle, 5011 lion etc.

 3. Polish Genealogy in WW–Person

Polish nobles are an important part of  WW–Person. The  reason is  twofold: First, there 
are a  large number of these people. Poland was a republique of nobles and (near) all of them 
were of equal level. Therefore the  should be  included. Second, because of  the heavy suppres-
sion of the country by its neighbours many Poles exiled and married abroad. Therefore this set 
of people connects many families of other European countries and are important to have com-
plete genealogical representation.

The first part of the person data base is the title or office data base. This lists the subsequent 
chiefs of noble houses in the categories of Krol, Ksiaze, Margrabowie and Hrabowie. Originally, 
Ksiaze came from the Kiewski Rus or Lithuania. Margrabowie and Hrabowie are normally tiles 
from abroad. The Polish nobility did not like titles which introduced differences among them. 
In opposite, each family was eager to get such a title to climb a higher level as friends and rela-
tives. In consequence, the number of families which got such title from the HRE, Austria, Prus-
sia, Russia, was not small.

Later, when core Poland was a part of the Russian Empire, noble (russian) titles were handed 
out and so even people from abroad bear polish titles. But they are a much smaller set.

Polish–lithuanian union (usage of lithuanian names?) Still many gaps: search for sources Per-
sons data base: question of sources

People from Gotha or GhdA: given in German or polish/german mixture Dunin–Borkowski 
covers only small part, hard to find Consequence: Some families relatively good but large gaps 
What are good sources, where are they?

 4.  Polish Heraldry

Polish heraldry is special because of the coats of arms communities. Some of them exist be-
cause of  inheritance: A  family whith a  coat of  arms separated in  lines or subfamilies which 
changed name but used the common coat of arms. Other exist because of association: Families 
joined a group of families using a special coat of arms. In consequence, there is a rather small 
set of coats of arms (about 4500?). Families whith identical names use the same coat of arms, 
families with different names use a different coat of arms. One can say that family name and coat 
of arms identify a family i Poland.
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For each occurence of a person whith some family name one has to identify the correct coats 
of arms. Typically, the polish naming of nobles contains the name of the coat of arms used. To 
build the coats of arms data base these 4500 coats of arms have to be described. This is a rather 
modest number.

The  normal armories (Herbarz) present the  coat of  arms with very different appearance. 
A good standard form has to be selected. The German armory, the Siebmacher covers Halicz 
(Galizien), Slask (Schlesien) and  Po — morce (Preuen, Kaschuben) and  West–Poland (Prov.
Posen) — so a good part of blazons exist. Most of the good polish armories are not completed.

An important question for the person–focused system WW–Person is: Are there person–re-
lated variants? In Germany, for example, coats of arms reflected the wealth of a person: With 
acquisition of a new manor or castle or village the coat of arms changed by including the regional 
coat of arms. Other coats of arms contained parts which long ago where owned by the family 
of which the family claimed which should be theirs. In France the sons of a nobleman had differ-
ent titles according to their position in the sons sequence. If a son died the younger sons advanced 
and changed their coats of arms accordingly. So, in generally, the association of the family–owned 
coat of arms to all members of a family is a first step only. The sources hopefully describe how 
the family coats of arms were adopted vy aome peron.

So, again, the question of good sources is crucial for WW–Person. Chrzan — ski and other 
herbarz are the basis to achieve historical truth.

5. Summary and Outlook

If there are 4500 coats of arms then there are at least 10000 families (stirps/houses). If we 
guess 100 people per family we arrive at 1 Mill noble people at least. The current WW–Person 
scratches the surface only. It is not yet better as all printed sources.

Progress is only possible, if there are good sources. Open remains the question for polish cata-
logues of portraits, autographs, graves. Are there such catalogues? Are at least partial lists which 
can be compiled?

It is hoped that with the help of polish partners WW–Person could be a tool to inform Poles 
about their historic representants of historic time.

 References

[1] J. Arndt, W. Seeger: Wappenbilderordnung. Neustadt, Aisch, 1996
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Ostatni szlachcice monarchii austro–węgierskej*

W specjalistycznych kręgach nadal utrzymuje się pogląd, że za panowania ostatniego austro–
węgierskiego władcy, cesarza i króla Karola I (IV) kryzys szlachectwa osiągnął swój szczyt i że war-
tość tego wyróżnienia została całkowicie zdegradowana przez częste jego nadawanie. Dla szlachty 
z tego okresu stosowano nawet ironiczną nazwą „Sehadler”1. Twierdzenie to jest jednak zniekształ-
cone i odpowiada negatywnemu obrazowi ostatniego habsbursko–lotaryńskiego władcy, który po 
1918 r. był celowo budowany przez większość państw powstałych po rozpadzie Austro–Węgier. 
Jak się jeszcze przekonamy, nobilitacje dokonywane za panowania Karola swoją liczbą ani cha-
rakterem wyraźnie nie przewyższają zwykłej średniej w okresie pierwszej wojny światowej i  są 
wynikiem sytuacji nadzwyczajnej, która nastąpiła po jej wybuchu.

Kwestia nadawania szlacheckich tytułów i problematyka szlacheckiego prawa jest przedmio-
tem wielu specjalistycznych studiów2, dlatego też skoncentrujemy się jedynie na specyfice epo-
ki karolińskiej. Należy przede wszystkim podkreślić, że powstanie monarchii austro–węgierskiej 
w 1867  r. nie miało na szlacheckie zagadnienia zasadniczego wpływu.. Pomimo tego, że naj-
wyższymi instytucjami były Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obu części Rzeszy, to jednak 
większość spraw z zakresu szlacheckiego prawa rozwiązywano nadal w Wiedniu. Nobilitacyjne 
dyplomy dla austriackich i węgierskich obywateli co więcej także po powstaniu dualizmu wyda-
wano w Wiedniu, co było bez wątpienia wynikiem presji austriackiego urzędniczego lobby3. Do 

* Owe studium powstało w ramach grantu Grantowej Agentury Republiki Czeskiej nr 410/12/1141.
1 Z j. niemieckiego sehen (widzieć) i adeln (nadać tytuł szlachecki). Osoby te były też ironicznie tytułowane jako 
Spätkarolinger. P. Wiesflecker, Nobilitierungen Kaiser Karl I. von Österreich. Studien zum österreichischen Adel am Ende 
der Donaumonarchie. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der geistenwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien, Wien 1992, s. 351 i 353.
2 B. Waldstein–Wartenberg, Österreichisches Adelsrecht 1804–1918. In Mitteilungen des österreichischen Staatsar-
chivs, 17/18. Bd., 1964/65, s. 109–146;  S. Górzyński, Nobilitacje w Galicii 1772–1918, Warszawa 1997, s. 11–33; 
R. Binder–Krieglstein, Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen Reichshälfte 
bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts, Frankfurt am 
Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2000; P. Frank–Döfering, Adelslexikon des Österreichischen 
Kaisertums 1804–1918, Wien-Freiburg-Basel: Herder, 1989, s. 605–610 i 642–644; J. Županič, Nová šlechta Rako-
uského císařství, Praha 2006, s. 95–226; S. Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogicz-
ne, Warszawa 2009, s. 36–75.
3 Opłatę za dokument nie odprowadzano do Skarbu Państwa, ale dzielono między pracowników szlacheckiego 
oddziału c.  k.  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych według ich pozycji i  wieku. A.  Cornaro, Nobilierungen ohne 
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98 Jan Županič

zmiany doszło dopiero w okresie panowania Karola I (IV), gdy węgierski rząd przeforsował, aby 
dokumenty dla obywateli węgierskich wystawiano wyłącznie w Budapeszcie, drugim rezyden-
cjonalnym mieście monarchii naddunajskiej4. Wydaje się jednak, że ze względu na wyjątkową 
sytuację zarządzenie to nie było przestrzegane. Dla lat 1916  i  1917 nie są niestety dostępne 
dane, ale wszystkie nobilitacyjne dokumenty dla obywateli węgierskich z 1918 r. zostały wydane 
w Wiedniu5.

Po wstąpieniu Karola na tron wyraźnie także obniżył się wpływ władcy na sam proces nobi-
litacyjny na Węgrzech, gdyż dotychczasowy monarszy przywilej zwalniania z płacenia podatku 
za nadzwyczajne zasługi (Nobilitierung mit Nachsicht der Taxe) przeszedł w ręce lokalnego mini-
sterialnego prezesa6. Działania te miały ścisły związek z dążeniem wielu polityków węgierskich 
do uzyskania szerszych uprawnień decyzyjnych przy zarządzaniu Rzeszą i wzmocnienia pozycji 
Krajów Korony Świętego Stefana. W Austrii do podobnego ograniczenia monarszych prerogatyw 
nigdy nie doszło.

Do nabywania szlachectwa za panowania Karola I  (IV) dochodziło w taki sam sposób, jak 
w czasach jego poprzednika Franciszka Józefa I. Poza raczej wyjątkowymi sytuacjami, do których 
należało przenoszenie tytułu, renobilitacje itd.7, do awansu mogło dojść na podstawie najwyższe-
go rozporządzenia władcy albo dzięki systematyzowanemu szlachectwu.

Najwyższe rozporządzenie monarchy mogło mieć dwie formy. Pierwszą stanowiło nadanie 
tytułu za pośrednictwem osobistego pisma władcy (Allerhöchtes Handschreiben), którym panują-
cy informował o swojej decyzji o awansie ministra spraw wewnętrznych. W ten sposób została 
nobilitowana tylko niewielka część odznaczonych, przeważnie osoby z otoczenia władcy i ludzie 
naprawdę nadzwyczajnie sławni. Większość podwyższonych uzyskała tytuł szlachecki w  drugi 
sposób: najwyższym rozporządzeniem (Allerhöchtste Entschließung), a więc poprzez zatwierdzenie 
przez władcę przedłożonych mu nobilitacyjnych wniosków. Najczęściej składali je wspólni mini-
strowie, węgierski minister c. i k. dworu (minister a latere), przedlitawski czy zalitawski ministe-
rialny prezes albo ministrowie resortów. Rzadziej wniosek o nobilitację mógł być podany przez 

Diplom und Ausfertigunsgebühr. In Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischen Archivare, Heft 43, 1990, 
s. 126–139; S. Górzyński, Nobilitacje w Galicii, s. 21–23; J. Županič, Nová šlechta, s. 187.
4 M. Göbl, Die Wappenmaler an der Wiener Hofkanzleien von 1700 bis zum Ende der Monarchie, Hausarbeit am 
Institut für österreichische Geschichtsforschung, Wien 1989, s. 100.
5 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv (dalej tylko: AVA, AA), Adelsausweise, 
Generalia 2, Kt. 584: Adelsausweise ab 1891.
6 Österreichisches Staatsarchiv, Haus–, Hof — und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei (dalej tylko 
HHStA, KK), Korrespondenz, 337Korr./1917. Na początku podatek ten był postrzegany jako zapłata kosztów za 
wykonanie szlacheckiego majestatu, ale później stracił to znaczenie i stał się opłatą za nadanie określonego stopnia 
szlachectwa. Nie miał nic wspólnego z opłatą za wykonanie dyplomu (Diplomausfertigungsgebühr), której nigdy nie 
odpuszczano. Por. J. Županič, Nová šlechta, s. 187–188.
7 Tytuł można było uzyskać także za pośrednictwem urzędu (osobiste szlachectwo z książęcym tytułem dla wysokich 
kościelnych dostojników) przez urodzenie w  szlacheckiej rodzinie, adopcję i przeniesienie tytułu (tylko za zgodą 
władcy), ślub (w przypadku kobiet), renobilitację i konfirmację zagranicznego szlachectwa. J. Županič, Nová šlechta, 
s. 108–119. Kwestią tą zajmowałem się także w studium opracowanym dla czasopisma „Český časopis historický”. 
Ze względu jednak na fakt, iż artykuł był znacznie obszerny, został redakcyjnie podzielony na dwie części, z których 
opublikowano tylko jedną: J. Županič, Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko–Uhersku, „Český časopis histo-
rický”, 2006, vol. 104, č. 2., s. 269–303. Druga część z roboczym tytułem Císař a úředníci. Nobilitační proces v Ra-
kousko–Uhersku, w której zajęto się m.in. kwestią monarszych nobilitacji, została przyjęta do druku do nr 2/2007. 
Ponieważ jednak w międzyczasie wyszła drukiem moja praca habilitacyjna Nová šlechta Rakouského císařství, wydanie 
drugiej części wstrzymano. W ten sposób w ČČH został opublikowany tylko nielogiczny „szkielet”.
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niektórych z najwyższych dworskich urzędników czy nawet namiestników. Ci bowiem podlegali 
ministrowi spraw wewnętrznych, który musiał ich wniosek polecić.

Uprzywilejowane prawa władcy do nadawania szlacheckich tytułów nie zostały nigdy na Au-
stro–Węgrzech naruszone. Jednakże w  odniesieniu do monarszych uprawnień istniały pewne 
niejasności. Artykuł 4 przedlitawskiej grudniowej konstytucji z 1867 r. przyznawał mu bowiem 
wyłączne prawo do nadawania tytułów, orderów i odznaczeń państwowych, jednak artykuł 10 
stanowił, że ustawy wydawane pod imieniem władcy zyskują ważność dopiero po zatwierdze-
niu przez parlament i po podpisaniu przez właściwego ministra8. Te dwa paragrafy, choć nie są 
sprzeczne, to pod koniec istnienia monarchii, w  listopadzie 1918 r., stały się przyczyną wielu 
sporów dotyczących ważności czy nieważności nadanych tytułów szlacheckich. Problem tkwił 
w tym, że niektórzy prawnicy postrzegali nobilitacje jako rozporządzenia z mocą prawa, u któ-
rych niezbędny był podpis ministrów. Na krótko przed upadkiem Austro–Węgier Karol podwyż-
szył wszakże kilka osób do szlacheckiego stanu bez kontrasygnowania jego decyzji przez ministra 
spraw wewnętrznych.

Interesujące było jednak to, że spór powstał aż kilka lat po rozpadzie monarchii, kiedy używa-
nie szlacheckich tytułów było już dawno zakazane. Dotyczył on Rudolfa, szlachcica Granichsta-
edten–Czervy, którego władca 8 listopada 1918 r. podwyższył do szlacheckiego stanu. Pojawiły 
się bowiem wątpliwości, co do ważności tej nobilitacji, której nie uznał minister spraw wewnętrz-
nych. Spór zakończył się dopiero w 1941 r., gdy Granichstaedten–Czerva poprosił o pozytywną 
opinię byłego przedlitawskiego ministerialnego prezesa (1906–1908) Maxa Wladimira barona 
von Beck. Ten powołał się na artykuł 4 grudniowej konstytucji i podkreślił, że nobilitacje zawsze 
należały do wyłącznych praw monarszych, do których nigdy nie było potrzebne ministerialne 
zatwierdzenie. Zwrócił także uwagę, że „...w Austrii utworzono przepis i odpowiadającą jemu 
praktykę, według której cesarskie rozporządzenia w sprawie najwyższych łask, do których należą 
wyróżnienia w tym nobilitacje, nie potrzebują do swojej ważności kontrasygnaty [ministra]”9.

Opinia Becka dokładnie odzwierciedlała sytuację, która panowała w monarchii aż do 1918 r. 
Minister spraw wewnętrznych współpodpisywał bowiem tylko wysyłane dokumenty nobilitacyj-
ne, bynajmniej nie najwyższe rozporządzenia. Jeśliby zaś musiał kontrasygnować także i te mo-
narsze łaski, to byłyby nieważne również wszystkie wcześniejsze podwyższenia, które nie zostały 
zatwierdzone za pośrednictwem dokumentu. A dyplom przy tym nie był do nadania ważności 
tytułu niezbędny10.

O drugiej możliwości nobilitacji, systematyzowanym szlachectwie, można rozmawiać w przy-
padku osób, które uzyskały swój tytuł po spełnieniu wcześniej ustanowionych warunków11. Po 
pierwsze, w epoce Karola I  (IV) mniej liczną grupę, reprezentowali nabywcy tzw. orderowego 
szlachectwa (niem. systematisierter Adelstand). Związane było to z nadaniem któregoś z tzw. uprzy-
wilejowanych orderów monarchii, który przyznawał swojemu nabywcy prawo do określonego 

8 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die Ausübung der Regierungs — und Vollzugsgewalt, Artikel 4 und 10. 
Viz < http://www.verfassungen.de/at/stgg67–5.htm>. Cyt.: 15.9.2010 r.
9 Wyrażenie byłego ministerialnego prezesa dr. Maxa Wladimira barona von Beck, z 27.3.1941. Do tego 1.4.1941 r. 
Rudolf von Granichstaedten–Czerva powiedział: „Prawo nadania szlachectwa należało zawsze do przywilejów koro-
ny i było traktowane jako suwerenne prawo władcy. I tak naprawdę nobilitacje z lat 1867 aż do 1918, tak samo jak 
niektóre inne najwyższe łaski, w większości nie były kontrasygnowane.” AVA, AA, Rudolf Granichstaedten–Czerva, 
Adelstand (Edler von) 1918. Podkreślone słowa zostały uwidocznione przez autora tekstu.
10 Szerzej zob. A. Cornaro, Nobilierungen ohne Diplom und Ausfertigunsgebühr; J. Županič, Nová šlechta, s. 144 i 179.
11 O tym terminie i jego ewolucji: J. Županič, Nová šlechta, s. 119–143.
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stopnia w szlacheckiej hierarchii. Nobilitacyjne paragrafy w większości12, w taki sposób uprzywi-
lejowanych orderów, zostały jednak zniesione najwyższym pismem z 18 lipca 1884 r., które zosta-
ło 5 sierpnia 1884 r. opublikowane w oficjalnej gazecie Wiener Zeitung13. Powodem był ogromny 
wzrost ich nadań po 1848 r. i związana z tym inflacja nobilitacji.

Za panowania Karola orderowe szlachectwo było związane tylko z wojskowym Orderem Marii 
Teresy, który miał w monarchii uprzywilejowaną pozycję. Jego nosiciele (wyłącznie oficerowie) 
nie musieli bowiem wnioskować o nobilitację, ale zaraz po nadaniu orderu uzyskiwali dziedzicz-
ny tytuł szlachecki. Na początku nadawano im tytuł rycerza, ale ze względu na to, że węgierskie 
szlacheckie prawo tego stopnia szlacheckiej hierarchii nie znało, nadawano wszystkim po wyda-
niu najwyższego rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 1894 r., austriacki albo węgierski stan szla-
checki14. Podwyższenie nie było nigdy zatwierdzane za pośrednictwem dokumentu. Na żądanie 
jednak oficerowie mogli uzyskać austriacki albo węgierski baronat (Freiherr/Baron), który był im 
nadawany (wspólnie z herbem) odpowiednim dokumentem nobilitacyjnym. W czasach Karola 
przepis ten został jednak kilkakrotnie naruszony, gdyż sam władca nadawał oficerom wkrótce po 
orderowej promocji ów tytuł najwyższym rozporządzeniem15.

Znacznie częstszą odmianę systematyzowanego szlachectwa za czasów Karola stanowiło syste-
matyzowane szlachectwo oficerów (systemmäßiger Adelstand). Przywilej wychodził z zarządzenia 
Marii Teresy z dnia 12 stycznia 1757 r., według którego wszyscy oficerowie, którzy nieprzerwal-
nie służyli przez trzydzieści lat, uczestniczyli w tym czasie w kampanii wojennej i nie dopuścili 
się żadnego przestępstwa, mieli prawo do szlacheckiego tytułu bez konieczności płacenia podatku 
od awansu16.

Rozporządzenie Marii Teresy było wielokrotnie rewidowane i  uściślane, ale jego istota po-
została aż do rozpadu monarchii taka sama. Jednak i  tu pod koniec XIX w. przejawiła się ro-
snąca pozycja polityków węgierskich. Na podstawie przepisu Marii Teresy oficerowie uzyskiwali 
szlachectwo z dziedzicznych krajów, a później z Cesarstwa Austriackiego, co Węgrzy uważali za 
niedopuszczalne. Na podstawie wniosku zalitawskiego ministra spraw wewnętrznych Károly Hi-
ronymiego, zatwierdzonego przez węgierską Radę Ministrów 8 grudnia 1893 r., Franciszek Józef 
wyraził zgodę na to, aby od 21 sierpnia 1894 r. oficerowie węgierskiego pochodzenia otrzymywali 
przy nobilitacji wyłącznie węgierski stan szlachecki17.

12 Orderu św. Stefana, Orderu Leopolda i Orderu Żelaznej Korony.
13 Wiener Zeitung, 5.8.1884 r. Owe najwyższe zarządzenie zostało jako dodatek włączone do statutu właściwych 
orderów. Po tym terminie mogły ubiegać się o nobilitacje tylko osoby, które określony order uzyskały przed wyda-
niem najwyższego rozporządzenia. Teoretycznie w ten sposób mogły być także w epoce Karola nobilitowane osoby 
dekorowane przed 18.7.1884 r., co jednak było mało prawdopodobne.
14 Przepis uzyskał ważność zarządzeniem z 8 marca 1895 r. R. Binder–Krieglstein, Österreichisches Adelsrecht, s. 55.
15 Np. po 180-tej orderowej promocji, która odbyła się 14.8.1917  r., został wyróżnionym oficerom nadany au-
striacki lub węgierski baronat najwyższym rozporządzeniem z 17.8.1917 r. Niektórzy nawet nie wnioskowali o wy-
danie dokumentu i ich tytuł został zatwierdzony dopiero po upadku Austro-Węgier. Był to przypadek myśliwskie-
go asa Gottfrieda von Banfielda, któremu potwierdzenie wydano 25.1.1919 r. Szlacheckie Archiwum Państwowe 
Urzędu Spraw Wewnętrznych Republiki Niemieckiej Austrii. AVA Wien, AA, Gottfried Banfield, Freiherrnstand 
1917/18. Przy promocji zostały nadane cztery komandorskie krzyże i 12 krzyży rycerskich — wykaz odznaczonych: 
The 180th Promotion of  the Military Maria Theresia Order 17th August 1917, zob.: http://www.austro-hungarian
-army.co.uk/mmto180.html (cyt. 15.9.2010). Wyróżnieni i następnie nobilitowani zostali: Gottfried Banfield, Edu-
ard von Böhm-Ermolli, Viktor Dankl, Otto Ellison von Nidlef, Peter Hofmann, Eduard Hospodarž, Josef Janečka, 
Josef Lutschounig, Guido Novak von Arienti, Emil Prochaska, Robert Procházka, Friedrich Tischer, Ignaz Troll-
mann, Wenzel Wurm a Erwin Zeidler (HHStA, KK, B59 C/1917).
16 O tej kwestii: J. Županič, Nová šlechta, s. 119–123.
17 HHStA, KK, cesarskie pismo z 21.8.1894, 3716/1894.
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Do ostatniej zasadniczej zmiany w zakresie systematyzowanego szlachectwa doszło na podsta-
wie najwyższego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1896 r. Ponieważ Austro–Węgry od 1866 r. 
nie prowadziły żadnej wojny, pogarszały się także perspektywy dużej części oficerskiego grona do 
szlacheckiego tytułu. Mimo, że wojennymi kampaniami nazwano także kilka wojskowych akcji18, 
które miały miejsce po wojnie prusko–austriackiej, to liczba oficerów, którzy w tych wydarze-
niach uczestniczyli, była stosunkowo niska. Sympatie Franciszka Józefa do armii były powszech-
nie znane i dlatego też nie dziwi fakt, że przepis Marii Teresy został zrewidowany i do nobilitacji 
w dalszym ciągu wystarczała tylko czterdziestoletnia nienaganna służba19.

Do nadawania systematyzowanego szlachectwa dochodziło za darmo, bez obowiązku płacenia 
podatku od awansu do Skarbu Państwa, jednakże konieczne było uiszczenie opłaty za przygo-
towanie dokumentu, dlatego że jego wydawanie było dla ważności nobilitacji niezbędne aż do 
panowania Karola I (IV)20. W ten sposób nobilitacja była tylko wynikiem administracyjnego pro-
cesu, który rozpoczynał się po spełnieniu ogólnie określonych warunków (uzyskanie orderu, od-
służenie lat) złożeniem wniosku do właściwych urzędów, i do którego cesarz już nie ingerował21.

Ostatnie poważne zmiany w  zakresie systematyzowanego szlachectwa oficerów są związane 
z wydarzeniami z lat 1914–1918, i zwłaszcza z osobą Karola I (IV). W związku z pierwszą wojną 
światową, zostało bowiem przyjętych kilka rozporządzeń, które znacząco zmieniały dotychcza-
sowe przepisy. Pierwsze dotyczyło przyznawania predykatów. Podczas, gdy na Węgrzech można 
było uzyskać (i często do tego dochodziło) przydomek według „miejsc, gospodarstw, miejscowo-
ści albo puszt i itd. znajdujących się na obszarze świętej korony węgierskiej, jeżeli wnioskodawca 
(...) udowodni za pośrednictwem miejsca swojego urodzenia czy pochodzenia albo poprzez po-
siadanie takiego obszaru związek do wybranego lub pożądanego predykatu”22, a także można było 
wnioskować o przydomki zmarłych i żyjących rodzin szlacheckich23. W Przedlitawii nadawanie 
predykatów według miejscowości, miejsc albo nieruchomości było zabronione, nawet jeśli stano-
wiły one własność nobilitowanego24. Wspólny dla obu części monarchii naddunajskiej był zakaz 
nadawania przydomków według miejsc znajdujących się za granicą, w tym także obszarów, gdzie 

18 Likwidacja powstania w Dalmacji 1869 r., okupacja Bośni i Hercegowiny 1878 r. i akcja przeciw powstańcom 
w Bośni, Hercegowinie i południowej Dalmacji 1882 r.
19 AVA, AA, Generalia 33, 382a/1896.
20 Szczególnie w starszych czasach (w XVIII i na początku XIX stulecia) zarządzenie to powodowało, że niektó-
rzy mniej zamożni oficerowie nigdy nie zostali nobilitowani, dlatego że nie mogli pozwolić sobie na sporządzenie 
dokumentu. Aby uniknąć sporów z osobami, które o podwyższenie wnioskowały i następnie odmówiły zapłaty za 
dyplom, władze wojskowe zarządziły później, aby wnioskujący o  szlachectwo podatek za dyplom (i  ewentualnie 
predykat) uiścili wcześniej.
21 Fakt ten nie zmienił nic w zakresie tego, że niektórzy składali wniosek bezpośrednio do władcy. Jego kancelaria 
jednak takich wniosków nie rozpatrywała, ale od razu przekazywała je właściwym organom państwa (Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Wojny).
22 Cyt. za: P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 11–12.
23 Wniosek mógł być odrzucony tylko w przypadku możliwej zamiany obu rodów, na przykład z powodu takiego 
samego nazwiska czy herbu. Do nadania predykatów pochodzących od miast z municypalnym prawem czy miast 
z ustanowionym magistratem mogło jednak dojść tylko w wyjątkowym przypadku, pod którym rozumiano wykaza-
nie niezwykłych zasług o miejscowość albo szczególnych więzi z tym miejscem. Tamże.
24 Istniały jednak także wyjątki. Właściciel ziemski Karel Jaroslav Kollarz (Kolář) został najwyższym rozporządze-
niem z 21.11.1887 r. i dokumentem z 16.2.1888 r. — dalej tylko: 21.11.1887 r. (16.2.1888 r.) — podniesiony 
do szlacheckiego stanu z przydomkiem „szlachcic z Lasskowa i Lessan”, według swoich majątków koło Prostějova. 
AVA, AA, Carl Jaroslaw Kollarz, Adelstand (Edler von Lasskow und Lessan) 1887/88. Przedsiębiorca przemysłowy 
Josef Bartoň nawet przy swoim awansie do rycerskiego stanu 6.4. (17.6.) 1912 r. uzyskał przydomek „z Dobenína”, 
według nazwy góry niedaleko Náchodu. Národní archiv, Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv (dalej tylko: 
NA, ŠA), kart. 25 — Bartoň z Dobenína.
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nobilitowany wsławił się heroicznym czynem wojennym. Jeszcze podczas panowania Franciszka 
Józefa I, 27 września 1916 r., przepis ten został jednak zrewidowany przez zarządzenie Minister-
stwa Wojny. Było ono w dużej mierze przewrotne. Ze względu na okopową i pozycyjną formę 
wojny, wiele bitew rozegrało się w jednym i tym samym miejscu i dlatego zarządzenie pozwalało 
na nadanie tego samego predykatu więcej osobom25. Do jego przyjęcia doszło w porozumieniu 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych obu części Rzeszy, mimo że przedlitawskie c. k. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych uzasadniło swoje stanowisko w następujący sposób: „Ponieważ 
teraz może być w Austrii nadany jeden predykat tylko jednej szlacheckiej osobie, są inni tak samo 
zasłużeni [oficerowie] skróceni w swoich prawach. Nawet sam dowódca, który za swój bohaterski 
czyn uzyskał najwyższe odznaczenie wojskowe, wojskowy order Marii Teresy, nie może [według 
obecnych prawideł] taki przydomek uzyskać, jeśli był on już wcześniej nadany komuś innemu”26.

Po wstąpieniu Karola na tron przepis ten został znacznie zaostrzony. Na podstawie rozporzą-
dzenia władcy szef jego gabinetu rycerz Arthur Polzer oznajmił 7 kwietnia 1917 r. ministrowi 
spraw wewnętrznych, baronowi Erazmowi Handel, że do nadania podobnego predykatu jest od 
teraz niezbędne monarsze zatwierdzenie. Co więcej, nowy przydomek nie mogli uzyskać wszyscy 
oficerowie, którzy w tym samym miejscu uczestniczyli w bitwach, ale tylko ci, którzy się w nich 
szczególnie wyróżnili27. Karol nakazał również, aby od tej chwili systematyzowane szlachectwo 
oficerów nadawano najwyższym rozporządzeniem. Stało to w ostrej sprzeczności z dotychczaso-
wymi praktykami, kiedy do nobilitacji dochodziło tylko za pośrednictwem procesu administra-
cyjnego. W owym postępowaniu należy dostrzec dążenie władcy do wzmocnienia własnej pozycji 
kosztem władz wojskowych. W tym zakresie odniósł sukcesy, ale poniósł klęskę na Węgrzech, 
gdzie w tym czasie musiał na rzecz lokalnego ministerialnego prezesa zrezygnować ze swojego jak 
dotąd wyłącznego prawa do odpuszczania podatków od awansów.

Druga zmiana za czasów Karola wiązała się z ogromnymi stratami, które armia monarchii 
poniosła w czasie wojny. Podczas, gdy przed 1914 r. legitymacje (i związane z nimi nobilitacje) 
nieślubnych dzieci w Austrii odbywały się stosunkowo rzadko, to po wybuchu konfliktu sytuacja 
znacznie zmieniła się. Jeśli wówczas niezamężnym narzeczonym i dziewczynom poległych żołnie-
rzy urodziło się wiele nieślubnych dzieci, to ich prawna i społeczna pozycja była poważnie skom-
plikowana. Dlatego też Karol 18 maja 1917 r. wydał zarządzenie, które to uznawało dzieci z lewe-
go łoża za ślubne ze wszystkimi z tym związanymi prawami. Warunkiem wstępnym było jednak 
przyrzeczenie zawarcia małżeństwa przez rodziców albo dowód, że ojciec do dziecka otwarcie 
się przyznał i postępował tak, jakby było małżeńskie. W żadnej sytuacji nie mogło jednak dojść 
do naruszenia interesów (zwłaszcza majątkowych) małżeńskich dzieci. Imię ojca i  szlachectwo 
należały się dzieciom tylko w przypadku, gdy nie zostały podniesione żadne wątpliwości, co do 
moralności ich matki. Także narzeczone poległych żołnierzy i matki ich nieślubnych dzieci miały 
w uzasadnionych przypadkach prawo do przyjęcia nazwiska swojego partnera, jednakże nie do 

25 AVA, AA, Generalia 33, 1656a/1916. Pozwolenie do zapisu według miejsc walk było prawdopodobnie wyjątkowo 
nadawane już wcześniej. W Austrii został do szlacheckiego stanu z predykatem „San Martino” już 8.(11.) 5.1916 r. 
podniesiony generał–major Julius Vidale (AVA, AA, Julius Vidale, Adelstand (von San Martino) 1917). Po wyda-
niu wyżej wspomnianego przepisu został przydomek „San Martino del Carso” nadany 4.1.1918 r. pułkownikowi 
Oskarowi Zeiss (HHStA, KK, 2692/1917; AVA, AA, Oskar Zeiss (von San Martino del Carso) 1918). Na Węgrzech 
uzyskał predykat „San Martino” w 1917 r. pułkownik Moriz Czapp (KK, 919/1917) i podpułkownik Franz Gerzin-
ger (KK 2180/1917), „San Martino del Carso” także w 1918 r. hetman Géza von Heim (HHStA, KK, 1773/1918).
26 Cytowano za: komunikat c. k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 27.9.1916 r., [w:] AVA, AA, Generalia 33, 
1656a/1916. Przepis został przedyskutowany z węgierskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które zgodziło się 
na warunki, że przepis „nie umożliwi zamiany nowych nobilitowanych rodzin z rodzinami ze starej szlachty”. Ibidem.
27 HHStA, KK, 324 Korr./1917. Też P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 13–14.
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jego szlacheckiego tytułu28. Wszystkie wnioski o nobilitacje i  inne sprawy szlacheckiego prawa 
(predykaty, zmiany herbów itp.) miały być w dalszym ciągu kierowane bezpośrednio do władcy 
i to z włączeniem tych przypadków, kiedy istniało prawo do systematyzowanego szlachectwa29. 
Całkiem wyraźnie przepis ten był stosowany w  Austrii. Obywatele węgierscy jednak wysyłali 
w większości swoje wnioski do królewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Budapeszcie 
czy do węgierskiej Rady Ministrów. Organy te, jak się wydaje, przekazywały do rozpatrzenia do 
Wiednia tylko niektóre przypadki, a w pozostałych sporządzały pisma same.

Wniosek o tytuł nie miał dokładnie ustalonej formy. Zawierał jednak przyczyny, które prowa-
dziły jednostkę do złożenia wniosku o szlachectwo, niekiedy w formie obszernego życiorysu. Za-
łącznikiem były zazwyczaj polecenia i opinie, w przypadku żołnierzy i urzędników państwowych 
pochodzące od naczelnych organów, u pozostałych zwykle sporządzane przez odpowiednie lokal-
ne organy administracji państwowej (namiestnictwa czy żupy) lub przez inne urzędy państwowe. 
Wnioski sporządzała bądź sama kancelaria gabinetu albo (częściej) wnioskowała o weryfikację 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeśli władca zatwierdził prośbę, jednocześnie w swoim 
rozporządzeniu stwierdzał, czy awans będzie realizowany za darmo (do tego dochodziło w więk-
szości przypadków) czy z  obowiązkiem uiszczenia podatku. W  przypadku, gdy do nobilitacji 
doszło odpłatnie, konieczne było zapłacenie podatku w okresie do jednego roku, inaczej awans 
był nieważny30. W  przypadku, gdy promowanego interesował dyplom, musiał zwrócić się do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o jego sporządzenie. Dla obywateli austriackich 
dokumenty te były wydawane wyłącznie w języku niemieckim, natomiast na Węgrzech i w Chor-
wacji w węgierskim.

Problematyka nadawania szlachectwa za panowania ostatniego władcy monarchii naddunaj-
skiej wciąż pozostaje na uboczu uwagi. Jedynym wyjątkiem jest przeogromna, i niestety dotąd 
nieopublikowana, praca doktorska Petera Wiesfleckera31. Podobnie jak większość badaczy oparł 
się i on przede wszystkim na materiałach archiwum szlacheckiego c. k. Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych. Jedno z opracowań czerpiących głównie z archiwum kancelarii gabinetu do owego 
tematu opublikował także autor tego artykułu32. Biorąc pod uwagę ustalenia, które zostały od 
tego czasu osiągnięte, cała kwestia powinna jednak zostać ponownie otworzona.

Podstawowym problemem jest fakt, że do dziś nie mamy zarejestrowanych wszystkich nobi-
litacji realizowanych w okresie dualistycznej monarchii. Zespół Nobilitacje (Adelsverleihungen), 
przechowywany obecnie w archiwum szlacheckim w Wiedniu33 zawiera bowiem w przeważającej 
mierze tylko nobilitacje, renobilitacje i zatwierdzania tytułów, które zostały udokumentowane. 
Istnieje jednak stosunkowo duża grupa osób, którym tytuł szlachecki został nadany rozporządze-
niem władcy, ale które bądź nie przejawiały zainteresowania dyplomem albo (i to jest przypadek 

28 HHStA, KK, 807/1917. Opublikowane rozporządzeniem c. k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 24 646 
z 2.6.1917 r.
29 Z wyjątkiem orderowego. W tym czasie dotyczyło to tylko nosicieli Orderu Marii Teresy. Liczba osób, które za 
panowania Karola I (IV) były nosicielami innego uprzywilejowanego orderu nadanego przed zniesieniem nobilita-
cyjnych paragrafów 1884 r. była skąpa. W rzeczywistości jednak wielka część wniosków do KK doszła okrężną drogą. 
Część dostojników bowiem i nadal przesyłała wnioski o nobilitacje do Ministerstwa Wojny albo do odpowiedniego 
Ministerstwa Obrony, które je z własnym komentarzem przedkładało władcy.
30 Opłaty za nadawanie poszczególnych tytułów zostały ustanowione paragrafem 137 austriackiej podatkowej usta-
wy z 1840 r. J. Županič, Nová šlechta, s. 188.
31 P. Wiesflecker, Nobilitierungen.
32 J. Županič, Nobilitace Karla I. (IV.) ve světle materiálů jeho kabinetní kanceláře, [w:] Historický časopis. Odborný 
časopis o slovenských a svetových dejinách, vol. 57, č. 3/2009, s. 469–492.
33 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv.
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z okresu panowania Karola) ze względu na późniejszą datę nobilitacji i  rozpad monarchii nie 
zdążyły już o niego wnioskować34. Informacje o tych awansach można dlatego uzyskać w sumie 
z czterech różnych źródeł:
1) w archiwum szlacheckim znajdują się Spisy nobilitacji (Adelsausweise) 35.

 Opracowane są według kwartałów poszczególnych lat i dzielą się na: a. Ausweis A: nadawanie 
i odbieranie tytułów szlacheckich. b. Ausweis B: zatwierdzenie i przenoszenie szlachectwa.
 Spisy nobilitacji zostały wytworzone wstecznie. Po powstaniu Austro–Węgier, z powodu ko-
nieczności centralnej ewidencji, wysyłano do królewskiego węgierskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Wiedniu (choć często z dużym opóźnieniem) takie same spisy pisane w ję-
zyku węgierskim.

2) w archiwum gabinetu36. W przeciwieństwie do zespołu Adelsausweise w Generaliach archiwum 
szlacheckiego austriackie i węgierskie nobilitacje są zarejestrowane wspólnie.

3) W części Amtlicher Teil gazety Wiener Zeitung (tu jedynie austriackie nobilitacje).
4) W niektórych numerach roczników genealogiczno–heraldycznych spółki Adler (Jahrbuch des 

heraldisch–genealogischen Vereines Adler), gdzie austriackie i węgierskie nobilitacje znajdują się 
osobno37.
Niezarejestrowane pozostają niestety nobilitacje realizowane w ostatnich dniach monarchii za 

pośrednictwem najwyższego pisma władcy. W ten sposób uzyskał tytuł hrabiowski c. i k. generał–
pułkownik baron Wiktor Dankl von  Kraśnik (1854–1941). Był nieszlachcicem (synem c.k. het-
mana) i baronat uzyskał dopiero w sierpniu 1917 r. jako dowódca Orderu Marii Teresy, który 
został mu nadany za zwycięstwo pod północnogalicyjskim Kraśnikiem w sierpniu 1914 r.38. Tylko 
dzień przed rozpadem monarchii i rezygnacją cesarza39, 10 listopada 1918 r., został Wiktorowi 
Dankl nadany tytuł hrabiowski i w ten sposób stał się on jednym z niewielu nowoszlachciców, 
którzy osiągnęli tak wysokie odznaczenie. Do podwyższenia doszło na podstawie osobistego pi-
sma, które Karol wysłał do Dankla i które już nie było ani w kancelarii gabinetu, ani w c. k. Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych zarejestrowane40. Widocznie chodziło o  absolutny wyjątek. 
Z tego samego dnia jest bowiem w archiwum szlacheckim ministerstwa zachowane najwyższe 
pismo dla majora–audytora Albina Schagera (1877–1941), bliskiego współpracownika władcy 

34 A. Cornaro, Nobilierungen ohne Diplom und Ausfertigunsgebühr, [w:] Scrinium, Zeitschrift des Verbandes österre-
ichischen Archivare, 1990, s. 126–139; J. Županič, Nová šlechta, s. 206–213.
35 AVA, AA, Adelsausweise, Generalia 2, Kt. 583–584.
36 Haus–, Hof — und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei.
37 Por. np. A. Heilmann, Standeserhöhungen und Gnadenakte unter der Regierung Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I., 
[w:] Adler. Jahrbuch des heraldisch–genealogischen Vereines Adler in Wien, I. Jahrgang, Wien 1874, s. 217–232; 
III. Jahrgang, Wien 1877, s. 1–28; V. Jahrgang, Wien 1878, s. 29–34, 99–103.
38 Order uzyskał 14.8.1918 r. i 17. 8. 1918 r. cesarz go nobilitował. (HHStA, KK, B59c/1917) 29.8.1918 r. Karol 
I na jego wniosek pozwolił mu na predykat „von Kraśnik”. (HHStA, KK, 1839/1918). Wszystko też AVA, AA, 
Viktor Dankl, Freiherrnstand „von Kraśnik” 1917/18.
39 Karol nigdy nie abdykował. Jedynie podpisał (w Austrii 11.11.1918 r., na Węgrzech o dwa dni później) oświad-
czenie, w którym oddał się swym monarszym powinnościom, odwołał rząd i powierzył przedstawicielom ludu utwo-
rzenie nowego rządu. Urzędników ani wojska nie pozbawił jednak przysięgi wierności i  sam także nie zrzekł się 
korony. Prawdziwa abdykacja w formie trwałej rezygnacji z tronu przodków dla niego i  jego rodu nie wchodziła 
w rachubę, ponieważ władzę monarszą rozumiał według starej habsburskiej tradycji jako świętą sprawę. Zob. J. Ga-
landauer, Karel I. Poslední český král, Praha–Litomyšl, s. 280–285.
40 P.  Frank–Döfering, Adelslexikon, s.  273 (hasło 1548 — Dankl) wymienia, że do  nobilitacji doszło cesarskim 
pismem, które nie było przechowywane w AVA: „Original i[m] Besitze d[es] Grafenstand–Erwerbers wurde vom 
Verfasser eingesehen.”
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i członka jego wojskowego biura, któremu Karol nadał tytuł barona z predykatem „Eckartsau” 41. 
Jak na ironię chodziło o nazwę zamku, w którym cesarz przebywał od czasu swojej rezygnacji do 
odejścia na przymusową emigrację w marcu 1919 r.

Wszystkie kolejne nobilitacje realizowane po 10  listopada 1918  r. trzeba jednak uznać za 
niezwykle kontrowersyjne. Główną kwestią, na którą dotąd nie odpowiedziano jest to, czy Ka-
rol doprowadził te nobilitacje do skutku jeszcze przed swoją rezygnacją z wykonywania władzy 
państwowej albo już później, będąc na zamku Eckartsau albo nawet w Szwajcarii na wygnaniu42. 
Niektóre z tych późniejszych awansów wzbudzają bowiem podejrzenie, że władca sam je antyda-
tował, aby odbiorcy zapewnić powszechne uznanie tytułu.

Najbardziej znany (w kolejnych przypadkach tego fałszowania danych nie udało się jedno-
znacznie udowodnić) jest przypadek Bruno Steinera, konsula przy austriacko–węgierskiej amba-
sadzie w Bernie, któremu cesarz najwyższym pismem rzekomo z 4 listopada 1918 r. nadał tytuł 
barona i pozwolił mu używać predykat „Valmond” w miejscu dotychczasowego nazwiska43. No-
bilitacja nie została nigdzie zarejestrowana, co jest dziwne, z tego względu, że z tego samego dnia 
znanych jest jeszcze kilka awansów44. Co więcej, 4 listopada aparat biurokratyczny wokół wład-
cy jeszcze funkcjonował, co już o tygodniu później (przypadek Dankla) nie można tak pewnie 
stwierdzić. Ponadto według cesarzowej Zyty Karol w listopadzie 1918 r. nie znał jeszcze Steinera, 
ponieważ większą rolę ów mężczyzna odegrał dopiero po rozpadzie monarchii. Z cesarzem spo-
tkał się na zamku Wartegg nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie żyła rodzina władcy po przymusowym 
odejściu z monarchii, i krótko po tym jak rzekomo został nobilitowany45.

Z punktu widzenia badań największą wartość informacyjną mają Spisy nobilitacji (Adelsau-
sweise) i materiały kancelarii gabinetu. Informacyjna wartość Spisów nobilitacji jest wprawdzie 
niższa, ale za to stanowią one jedyny zwarty kompleks, za którego pomocą jest możliwe dotarcie 
do prawie wszystkich46 nadań szlacheckiego stanu i innych najwyższych rozporządzeń związanych 
ze szlacheckim prawem, jak np. nadania predykatów, zmiany szlacheckich nazwisk czy ich połą-
czeń itd.

Poszczególne hasła są posortowane w Spisach nobilitacji chronologicznie według daty wysłania 
dokumentu. Jeśli w jednym dniu zostało wydanych więcej dokumentów, to hasła są poukładane 

41 AVA, AA, Albin Schager, Freiherrnstand (von Eckartsau) 1918; P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 244–246.
42 J. Županič, Nová šlechta, s. 144–145.
43 P. Wiesflecker, ref. 29, s. 60 i 247.
44 Chodzi o następne (wszystkie realizowano najwyższymi pismami): Felix i Egon Gartner szlachcice z Romans-
brücku (nadanie predykatu „Machtenhofen und Romansbrück”; Karl Seidensacher, szlachecki stan; Artur Beck 
(szlachecki stan z predykatem „Tablaufa”). Odpisy czy oryginały wszystkich najwyższych pism są przechowywane 
tylko w odpowiednich jednostkach AVA, AA. W archiwum KK nie są te najwyższe rozporządzenia rejestrowane.
45 E. Feigl, Kaiserin Zita. Legende und Wahrheit. Wien–München: Amaltea, 1977, s. 504, wzmiankuje informację 
szwajcarskiego posła w Wiedniu Boucarta z maja 1921 r.: „W Szwajcarii cesarz jego nobilitował i Steiner sam obrał 
sobie tytuł de Balmont [sic!] jako pamiątkę na Jezioro Genewskie.” Baron Valmond później dla Karola i Zyty zajął 
się pewnym handlem, który miały poprawić złą sytuację ekonomiczną cesarskiej rodziny. Bez ich wiedzy przeprowa-
dził jednak wiele transakcji finansowych i zniknął z większością rodzinnych klejnotów, których nigdy nie udało się 
odnaleźć. Podobno zmarł jeszcze przed drugą wojną światową w ubóstwie.
46 System, według którego były poszczególne osoby umieszczane w spisie jest niejasny. Prawdopodobnie także i tu 
dochodziło do zaniedbań i  to zwłaszcza w  przypadku, że tego samego dnia doszło do wielu nobilitacji. Można 
wymienić przypadek nadania rycerskiego stanu czeskiemu historykowi Wácslawowi Wladiwoj Tomkovi 30. 11. 
1898 r., którego awans w spisie nie jest w ogóle wspomniany! Por. AVA, AA, Adelsausweise, Generalia 2, Kt. 584: 
Adelsausweise ab 1891. O jego przypadku zob. J. Županič, Neznámý rytíř Wácslaw Wladiwoj Tomek, in Řezník, 
Miloš (ed.), Historie a politika (1818–1905). Sborník příspěvků z 100. výročí úmrtí W. W. Tomka, Pardubice 2006, 
s. 69–76.
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bez dalszego systemu bez względu na nadany tytuł czy alfabet. Hasła umieszczone są w prostej 
tabeli złożonej z pięciu pól. W pierwszym z nich znajduje się numer nobilitacji w danym okresie, 
w drugim data wydania dokumentu (jeśli do wydania dokumentu nie doszło, to jest przekreślo-
ne), w trzecim nazwisko i pozycja odbiorcy, w czwartym powód na podstawie którego zostało 
wydane najwyższe rozporządzenie (nadanie określonego stopnia szlachectwa albo predykatu), 
natomiast w ostatnim data najwyższego rozporządzenia.

Niezwykła wartość informacyjna Spisów nobilitacji polega głównie na tym, że oprócz przed-
litawskich (austriackich) ewidują także węgierskie awanse. Chodzi tu o dwie serie spisów (au-
striacką i węgierską). Węgierskie były tak samo jak austriackie zestawiane według poszczególnych 
kwartałów i następnie wysyłane do c. k.  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Wiedniu. Struk-
tura haseł była podobna do przedlitawskich, ale językiem był jednak węgierski i dlatego później 
dla wewnętrznych potrzeb c. k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych często tłumaczono je na język 
niemiecki. W odróżnieniu od austriackich hasła są ułożone chronologicznie, a nie alfabetycznie.

W czasie pierwszej wojny światowej wysyłanie spisów z Budapesztu coraz więcej opóźniało 
się. Choć wykazy za drugą połowę 1915 r. zostały z Budapesztu wysłane 25 lutego 1916 r. i za 
pierwszą połowę 1916 r. 10 listopada 1916 r., to nobilitacje za drugą połowę 1916 r. zostały wy-
słane później niż po roku, bo 13 kwietnia 1918 r., a za pierwszą połowę 1917 r. dopiero 6 czerwca 
1918 r. Pod koniec wojny wymiana tych informacji między austriackim i węgierskim Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych praktycznie została zahamowana. Z tego też względu, że w archi-
wum szlacheckim zapisów o węgierskich nobilitacjach z 1918  r. całkowicie brakowało, wnio-
skowało o nie 12 maja 1937 r. i następnie 8 października 1937 r. austriackie archiwum Spraw 
Wewnętrznych i Sprawiedliwości (Staatsarchiv des Innern und der Justiz) do węgierskiego rządu 
o dodatkowe sporządzenie spisu. Ponieważ wniosek pozostał bez odezwy, generalny państwowy 
archiwista wnioskował 8  stycznia 1938 r. o odpowiedzenie na ten wniosek za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dopiero na ten krok odpowiedziało węgierskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych pozytywnie notą werbalną z 10 stycznia 1938 r. i jeszcze w ciągu 1938 r. 
doszło do wysłania sfotografowanych materiałów do Wiednia. W 1946 r. zostały one przepisane 
na maszynach, a następnie przełożone na język niemiecki47.

O wiele większą wartość informacyjną mają materiały przechowywane w archiwum gabine-
tu, chociaż w odróżnieniu od Spisów nobilitacji brakuje w nich zapisów o niektórych awansach 
(głównie węgierskich). Była to bowiem właśnie kancelaria gabinetu, która dostarczała panujące-
mu niezbędnych informacji do realizacji najwyższego rozporządzenia o nadaniu któregoś stopnia 
szlacheckiego albo o odrzuceniu wniosku. Dlatego jednostki te zawierają największe możliwe in-
formacje o nobilitowanych osobach, w tym sprawozdania o ich karierze, sytuacji rodzinnej, religii 
(lub konwersjach) i sytuacji ekonomicznej. Mimo, że życiorysy nobilitowanych osób wysyłane 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy okazji wniosku o dyplom są w tym czasie w zde-
cydowanej większości niezwykle zwięzłe, to można znaleźć w tym zespole najwięcej informacji 
o nowoszlachcicach48.

Pierwotnie obszerne i ręcznie pisane spisy z wydrukowanym nagłówkiem używane aż do koń-
ca władzy Franciszka Józefa zostały za panowania Karola zmienione na proste, przejrzyste tabelki 

47 AVA, AA, Adelsausweise, Generalia 2, Kt. 584: Adelsausweise ab 1891.
48 W przypadku osób cywilnych w większości materiały te zawierają tylko datę i miejsce urodzenia oraz uzyskane 
tytuły, ordery i odznaczenia. W przypadku żołnierzy, których wniosek został jeszcze przed odesłaniem do cesarza 
zatwierdzony i  polecony przez Ministerstwo Wojny czy (w przypadku Austrii) Ministerstwo dla Obrony Kraju) 
spisy są jednak znacznie obszerniejsze i nierzadko zawierają i kopie materiałów dla monarszej kancelarii gabinetu. 
Por. np. AVA, AA, Egidius Adamović, Adelstand (von Waagstätten).
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pisane na maszynie w kilku egzemplarzach, które różniły się w zależności od tego, czy dotyczyły 
nobilitacji osoby wojskowej czy cywilnej. W przypadku żołnierzy w pierwszym polu umieszczano 
numer rozporządzenia, według którego był następnie ułożony w archiwum kancelarii gabinetu. 
W drugim słupku znajdowały się imię i godność wnioskującego. W trzecim słupku był powód 
nadania tytułu, a więc w przypadku systematyzowanego szlachectwa oficerów najczęściej odsłu-
żone lata. W czwartym słupku informacje z trzeciego słupka były następnie szczegółowo analizo-
wane: przede wszystkim znajdowały się tu lata służby oraz wykaz orderów i odznaczeń, które jed-
nostka w czasie swojej kariery uzyskała. W piątej, w bardzo ważnej kolumnie zostało określone, 
czy osoba wnioskująca brała udział w kampanii wojennej, a jeśli tak, to gdzie. Szósty słupek był 
poświęcony warunkom wnioskującego. Można było tu znaleźć informacje o sytuacji finansowej, 
rodzinie i dzieciach. W kolejnym, siódmym słupku znajdowało się polecenie czy odmowa wnio-
sku przez władze wojskowe a w ósmym analogiczna wypowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Ostatnia, dziewiąta kolumna przeznaczona na notatki pozostawała najczęściej pusta.

W przypadku cywilów tabelka była prostsza. Pierwszy słupek był logicznie taki sam jak u ofi-
cerów i zawierał numer rozporządzenia. W drugim znajdował się przedmiot wniosku — najczę-
ściej prośba o nobilitację albo o przeniesienie szlacheckiego tytułu na krewnego. Trzeci słupek 
zawierał powody, dla których złożono wniosek. Tu zostały wpisane argumenty, które wnioskują-
cy wymienił we wniosku o nadanie tytułu. Czwarty, równie ważny słupek, zawierał stanowisko 
właściwych władz, najczęściej opinie kancelarii gabinetu wychodzące na podstawie informacji 
dostarczonych przez resorty ministerstwa i przez najwyższe władze określonego regionu (namiest-
nictwa, urzędy żupnicze). W piątym słupku znajdowało się podsumowanie stanowiska Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych w  sprawie awansu. Ostatni, szósty słupek zawierał propozycję 
najwyższego rozporządzenia.

Kancelaria gabinetu rejestrowała szlacheckie kwestie w specjalnym dziale (Adel) indeksu ak-
tów określonego roku, ale ponieważ był on dodatkowo uzupełniany, zapisy nie są ułożone chro-
nologicznie. Dla roku 1916 fakt ten niezwykle komplikuje badanie, ponieważ na podstawie in-
deksu nie wiadomo, które awanse były realizowane po wstąpieniu Karola na tron 21 listopada, i  
które doszły do skutku jeszcze za jego poprzednika Franciszka Józefa I. Z tego też względu było 
konieczne dokonanie porównania zapisów w indeksie ze wspomnianymi Spisami nobilitacji prze-
chowywanymi w archiwum szlacheckim.

Główną cechą szlacheckich spisów zarejestrowanych w kancelarii gabinetu jest fakt, że reje-
strują zarówno austriackie, jak i węgierskie nobilitacje oraz wnioski o tytuł. Co więcej, nie chodzi 
tu tylko o prosty spis, jak w przypadku Spisu nobilitacji, ale o obszerne podstawy, które dostar-
czają wiele ważnych informacji o wnioskujących i nabywcach tytułów. Oprócz nobilitacji były 
w dziale Szlachta (Adel) indeksu kancelarii gabinetu rejestrowane także nadania, polepszenia i za-
twierdzenia herbów, nadania przydomków, zmiany imion i inne rozporządzenia władcy związane 
ze szlacheckim prawem49. Wyjątkiem są trzy najwyższe rozporządzenia, które dotyczą szlachty tyl-
ko nieznacznie. Pierwsze dwa zajmują się szlacheckim prawem50, trzeci Ustanawianiem pamiąt-
kowego odznaczenia dla rycerzy Złotej Ostrogi51. Wpisy są w języku niemieckim i na niemiecki 

49 Ogółem chodziło o 32 przypadki z Austrii i 59 z Węgier.
50 Najwyższe rozporządzenie przekazujące przywilej zwolnienia z podatków od awansu do kompetencji węgierskiego 
ministerialnego prezesa (HHStA, KK, 337Korr./1917) i najwyższe rozporządzenie przekazujące nadawanie nazw 
miejsc, gdzie szlachcic zdobył sławę wojennymi czynami, jako predykatów do wyłącznego rozporządzenia władcy 
(tamże, 324Korr./1917).
51 HHStA, KK, 761/1918. Order Złotej Ostrogi istniał od XVII wieku, ale tylko jako honorowy tytuł bez jakiego-
kolwiek zewnętrznego symbolu. Do pasowania na rycerza Złotej Ostrogi dochodziło przy koronacjach, przy czym 
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zostały przetłumaczone i imiona chrzcielne i predykaty wnioskujących oraz nobilitowanych osób 
bez względu na ich pochodzenie.

Ze  względu na praktykę administracyjną węgierskiego rządu, na zamieszanie w  ostatnich 
dniach monarchii austro–węgierskiej i z odniesieniem do charakteru samej kancelarii gabinetu 
jest zrozumiałe, że w jej archiwach nie są zarejestrowane wszystkie wnioski o tytuł i nobilitacje. 
Pomimo to zespół ten stanowi godną uwagi całość, która nie została dotąd w pełni zbadana. 
Szczególnie dla austriackiej części monarchii ma wyjątkowe znaczenie akt kancelarii gabinetu bo, 
jak wynika z poniższej tabeli — rejestruje niemal 93 procent z wszystkich awansów realizowa-
nych za panowania cesarza Karola I52.

Tytuł Austriackie nobilitacje rejestrowane 
w kancelarii gabinetu

Austriackie nobilitacje
ogółem

Wojewodziński tytuł 1 1

Hrabiowski stan 8 11

Baronat (Freiherr/Baron) 57 82

Rycerski stan 31 42

Proste szlachectwo 565 577

Ogółem 662 713

Ogólnie w czasie dwuletniej władzy Karola I (IV) za pośrednictwem kancelarii gabinetu zo-
stało podjętych 1052 najwyższych rozporządzeń w kwestiach szlacheckich. 711 z nich dotyczyło 
Austrii, 337 Węgier i w czterech53 przypadkach żadna część monarchii nie została wspomniana. 
Pozytywnie zostało rozpatrzonych 901 wniosków, z  tego 662 w Przedlitawii, 238 w Zalitawii 
i w przypadku jednej brakuje terytorialnej klasyfikacji:

najstarszy zapis o tym zdarzeniu pochodzi z 1608 r., gdy węgierski król Maciej w ten sposób nagrodził 14 osób. 
Dążenia do utworzenia zewnętrznego symbolu w formie orderu w XVIII i XIX w. zakończyły się niepowodzeniem 
i nawet przy koronacji Karola I (IV) 30. 12. 1916 r. pasowani rycerze nie otrzymali żadnego insygnium. Zostało 
ono utworzone dopiero owym najwyższym rozporządzeniem. Por. J. GRAUS, Rytierske rezíduá vo vyznamenaniach 
habsburskej monarchie, [w:] J. MELIŠ (ed.): Rytierstvo — element v živote stredovekého človeka. Zborník príspevkov 
z rovnomenného sympózia. Trnava, 5–7 listopada 2004, Trnava 2005, s. 44–56 (tu s. 48–49). Za fachową pomoc 
dziękuję PhDr. Igorowi Graus.
52 AVA, AA, Adelsausweise, Generalia 2, Kt. 584: Adelsausweise ab 1891; HHStA, KK, Index 1916, 1917 i 1918; 
P. WIESFLECKER, Nobilitierungen, s. 353. Wiesflecker nie wspomina jednak o nadaniu wojewodzińskiego tytułu 
księciu Maksymilianowi Hohenberg.
53 Chodzi o następujące osoby: Hugo Corti alle Catene — odmowa nadania hrabiowskiego tytułu (HHStA, KK, 
493/1918), arcywojewodę Roberta — przyjęcie imienia i herbu d´Este (tamże, 597/1917) i Gustava von Schmidt 
— przeniesienie szlachectwa, nazwiska i herbu na adoptowanego syna Ernsta Papp (tamże, 2674/1917). Ostatni 
przykład dotyczył Akademii Marii Teresy (Theresianische Akademie) w Wiedniu, w której został zatwierdzony jego 
znak i nadano prawo używania go także na pieczęci (tamże, 1513/1917). Do wszystkich tych przypadków doszło 
w 1917 r.
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Najwyższe rozporządzenia o nadaniu określonego stopnia szlacheckiej hierarchii w ar-
chiwum kancelarii gabinetu (według kraju)54

Austro–Węgry Austria Węgry

Wojewodziński i książęcy tytuł (2) 1 1

Hrabiowski stan (16) 8 8

Baronat (Freiherr/Baron) (83) 57 26

Niższa szlachta (80056) 596 203

 — z tego rycerze (tylko Austria) 31

 — z tego proste szlachectwo 565 203

Ogółem: 901 662 238
55

Niezwykle interesująca jest różnica procentowa między austriackimi i węgierskimi nobilita-
cjami. W stosunku do liczby obywateli obu części Rzeszy56 (Austria 55, 6%, Węgry 40, 6%), dla 
węgierskich obywateli kancelaria gabinetu wydała tylko 26 procent najwyższych rozporządzeń 
nobilitacyjnych. Na Węgry także przypadła największa liczba odrzuconych wniosków. W przy-
padku węgierskich wniosków o niższe szlachectwo była to prawie jedna dziesiąta, natomiast u au-
striackich liczba odmownych wniosków była siedmiokrotnie mniejsza. Czym była spowodowana 
ta różnica? Póki co odpowiedź na tę kwestię można znaleźć w poszczególnych zespołach, rozwią-
zanie problemu wyraźnie niższego przedstawicielstwa Węgier jest znacznie bardziej skompliko-
wane. Może to być spowodowane zróżnicowanym socjoekonomicznym środowiskiem obu części 
monarchii, ale w  tym przypadku różnica między zalitawskimi i przedlitawskimi nobilitacjami 
wydaje się zbyt wysoka. Więcej prawdopodobne jest to, że obywatele węgierscy w przeciwień-
stwie od obywateli Austrii, kierowali znacznie większy procent wniosków o awans do budapesz-
teńskiego rządu, i nie można także wykluczyć, że do kancelarii gabinetu z Węgier przychodziły 
przede wszystkim sporne wnioski57.

Podstawowe wyobrażenie o strukturze nobilitacji realizowanych za panowania Karola uzyska-
my już przy badaniu pierwszych tygodni jego władzy w 1916 r. W tym przypadku odnosi się to 
jedynie do zachodniej części monarchii. Tu cesarz od swojego wstąpienia na tron 21 listopada 
nadał ogółem 31 tytułów. W 28 przypadkach dotyczyło to prostego szlachectwa (z tego jedno 
przeniesienia szlachectwa), natomiast we trzech nadania rycerskiego stanu58. Kancelaria gabinetu 
zarejestrowała przy tym dwa z trzech nadań rycerskiego stanu i wszystkich 28 nadań prostego szla-
chectwa. Wszystkie nobilitacje zostały dokonane między 8 listopada a 22 grudnia 1916 r. Zasad-
niczy dla zrozumienia struktury karolińskiej szlachty jest fakt, że pełnych 84 procent najwyższych 
rozporządzeń zostało skierowanych do oficerów. W jednym przypadku dotyczyło przeniesienia 

54 HHStA, KK, Indeks 1916, 1917 i 1918.
55 Do całkowitej liczby jest co więcej doliczony Gustav von Schmidt (ibidem, 2674/1917), u którego nie została 
podana część Rzeszy.
56 Według spisu ludności z 1910 r. Obywatelstwo Bośni i Hercegowiny tworzyło 1,8 procenta obywateli Rzeszy.
57 Świadczy o tym także fakt, że między odmownymi wnioskami można znaleźć tylko jedną pochodzącą od oficera. 
Emerytowany pułkownik honwedów Ludwig Varjon nie zabiegał jednak o nobilitację, ale o potwierdzenie rzekome-
go starego węgierskiego szlachectwa drogą najwyższej łaski (HHStA, KK, 2673/1917).
58 Spis nobilitacji — 3 i 4 kwartał 1916 r., [w:] AVA, AA, Adelsgeneralien 2, Kt. 584: Adelsausweise ab 1891.
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szlachectwa z oficera na oficera59, natomiast w 25 przypadkach nadania prostego szlachectwa na 
podstawie jednego rozporządzenia z 11 grudnia 1916 r.

Ze struktury karolińskich awansów wymykają się jedynie Węgry 1916 r. Wtedy głównym wy-
darzeniem na początku panowania Karola była koronacja, która doszła do skutku 30 listopada. 
Przygotowanie do tej uroczystości przykryło wszystkie inne kwestie i dlatego od wstąpienia Karo-
la na tron aż do końca roku doszło jedynie do nobilitacji związanych właśnie z przyjęciem Korony 
św. Stefana. Dnia 30 listopada w ten sposób Karol nadał siedem hrabiowskich i cztery barońskie 
tytuły. Z tej liczby trzy osoby awansowały do węgierskiego hrabiowskiego i dwie do węgierskiego 
barońskiego stanu z tym, że król je jednocześnie nazwał dziedzicznymi członkami sejmu magna-
tów60, jedna do węgierskiego barońskiego stanu61 i cztery do węgierskiego hrabiowskiego stanu 
przy jednoczesnym zachowaniu dziedzicznego członkowstwa w sejmie panów62.

Z tytularnego punktu widzenia znajdziemy w materiałach kancelarii gabinetu epoki karoliń-
skiej awanse do wszystkich stopni szlacheckiej hierarchii. Najrzadsze jest oczywiście nadawanie 
wojewodzińskiego tytułu (austriackiego), który został zarejestrowany tylko jeden raz63 i książę-
cego stanu (węgierskiego), który nadano także jedynie jeden64. Częściej był przyznawany tytuł 
hrabiowski: w archiwum kancelarii gabinetu jest siedem, ewentualnie osiem, nadane w Austrii65 
i w tej samej liczbie na Węgrzech. Jednocześnie doszło do odrzucenia dwóch wniosków, jednego 
węgierskiego66 i jednego bez wskazania kraju pochodzenia67. Przy nadawaniu baronatu władca był 
hojniejszy. Ogółem 57 najwyższymi rozporządzeniami zostali do baronatu podniesieni obywatele 
Austrii, w przypadku Węgier natomiast dotyczyło to 26 osób68. Wniosek o ten tytuł odrzucono 
w Przedlitawii w siedmiu69 przypadkach, natomiast w Zalitawii w trzech.

59 Przeniesienie imienia, szlacheckiego tytułu, predykatu i herbu pułkownika emerytowanego Karla Demela szlach-
cica von Gsillern na jego zięcia generała–majora Erwina Jellenchich. AVA, AA, Erwin Jellenchich, Adelstandübertra-
gung (Jellenchich–Demel von Gsillern) 1916/1917; HHStA, KK, 1824/1916.
60 HHStA, KK, 1933/1916.
61 Ibidem, 1934/1916.
62 Ibidem, 1935/1916.
63 Z predykatem Wysokość (Hoheit) księciu Maksymilianowi Hohenberg. HHStA, KK, B 66 c/1917. Maximilian 
von Hohenberg (1902–1962) był najstarszym synem austro–węgierskiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda 
d´Este (1863–1914). Por. J. Županič, Herzöge und Fürsten von Hohenberg, [w:] Adler. Zeitschrift für Genealogie und 
Heraldik, vol. 25. (XXXIX.), no. 3/2009 (Juli/September), s. 112–122.
64 Z predykatem Jasność (Durchlaucht) Elemerowi hrabiemu Lónyay von Nagy–Lonya und Vasárosnamény. HHStA, 
KK, 154/1917. Efemér Lónyay (1863–1946) był drugim mężem belgijskiej księżniczki Stefanii (1864–1945), wdo-
wy po następcy tronu Rudolfie (1858–1889). Por. R. Holec, Poslední Habsburgovci a Slovensko. Bratislava: Ikar 2001, 
s. 233–246.
65  Za hrabiowską nobilitację trzeba uznać de facto także pozwolenie nadane Karolowi Marchese Paulucci delle 
Roncole i jego siostrze Józefie tłumaczyć swój tytuł markiza (Marchese) jako „Graf resp. Gräfin Paulucci zu Roncole” 
(tamże, 2236/1917). W czasie panowania Karola I było jednak austriackich hrabiowskich tytułów nadanych więcej. 
Por.: P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 111–139; J. Županič, Nová šlechta, s. 100–105.
66 Podpułkownika Johanna von Almásy. HHStA, KK, 2404/1918.
67 Polnego podmarszałka Hugo Corti alle Catene. Ibidem, 493/1918.
68 Podczas, gdy w przypadku Węgier baronat został nadany faktycznie 26 osobom, to w Austrii na podstawie jedne-
go najwyższego rozporządzenia (podobnie jak u hrabiów — zob. wyżej) tytuł barona mogło uzyskać więcej jedno-
stek. Np. 20. 3. 1917 r. została w ten sposób nagrodzona przez szczególną łaskę Paula von Colard, wdowa po tajnym 
doradcy, galicyjskim gubernatorze i generale piechoty Hermanie von Colard, z dziećmi Alexią i Guidem. HHStA, 
KK, 447/1917; AVA, AA, von Colard, Adelsakt 1905–1917 (dokument został wydany 23.5.1917 r.).
69 Sześć wniosków zostało odrzuconych całkowicie, w jednym przypadku (wniosek Emanuela Emingera o przenie-
sienie tytułu szlacheckiego zmarłego stryja barona Josefa Emingera na jego osobę — HHStA, KK, 721/1917) zostało 
nadane zamiast baronatu proste szlachectwo: 5.5.1917 r. — dokument i predykat „szlachcic z Reeming” 6.7.1917 r. 
— AVA, AA, Emanuel Eminger, Adelstand (Edler von Reeming) 1917.
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Najliczniej jest oczywiście reprezentowane nadawanie niższego szlachectwa: rycerskiego stanu 
i prostego szlachectwa w Austrii i szlacheckiego stanu na Węgrzech. Rozporządzenie o awansie 
do stanu niższego szlachectwa dokonał Karol za pośrednictwem swojej kancelarii w Austrii ogó-
łem w 596 przypadkach (jednak rycerski tytuł uzyskało tylko 31 osób70), natomiast na Węgrzech 
w 203 przypadkach. Jednej osobie szlachecki tytuł został nadany bez wskazania, czy chodzi o no-
bilitację austriacką czy węgierską71. W tym czasie zostały w Austrii odrzucone dwa wnioski o tytuł 
rycerski72 i  siedem wniosków o nadanie prostego szlachectwa. Uderzający jest wysoki procent 
odrzuconych wniosków na Węgrzech — ogółem 33, które zaskakuje zwłaszcza przy porównaniu 
z liczbą wniosków odrzuconych w Przedlitawii. Bez zainteresowania nie pozostaje jednocześnie 
fakt, że wielka część odrzuconych węgierskich wnioskodawców została nagrodzona w inny spo-
sób73, co w przypadku austriackich w ogóle nie było spotykane.

Na wysoką liczbę osób (ewentualnie rodzin) podniesionych do szlacheckiego stanu trzeba 
patrzeć zwłaszcza z  odniesieniem do istnienia systematyzowanego wojennego szlachectwa. 85 
procent wszystkich nobilitacji realizowanych przez kancelarię gabinetu (769 najwyższych roz-
porządzeń z 901) dotyczyła bowiem nadania prostego szlachectwa i wielką część jego odbiorców 
tworzyli właśnie oficerowie. Stosunkowo wysoką reprezentację mają osoby wojskowego stanu 
także przy przyznawaniu wyższego tytułu — na przykład między baronami stanowili 54 procent 
i wielką część z nich tworzyli rycerze Orderu Marii Teresy. W Austrii proste szlachectwo było 
w czasie panowania Karola nadane w 577 przypadkach i z tego w 256 (44%) właśnie na podsta-
wie tego przepisu74. Po wybuchu wojny w 1914 r. niezwykle wzrosła liczba oficerów służących 
w wojsku więcej niż trzydzieści lat, którzy przez włączenie do wojennych operacji uzyskali prawo 
do szlacheckiego tytułu. Na początku konfliktu dotyczyło to przede wszystkim starszych, już 
emerytowanych oficerów, którzy zostali reaktywowani na czas mobilizacji, ale stopniowo liczba 
osób z prawem do nobilitacji stale wzrastała. Był to wynik nadzwyczajnego rozszerzenia się ope-
racji wojennych, które straciły typowy dla starszych czasów regionalny charakter. Wielkie straty 
wśród kadry oficerskiej i niedostatek doświadczonego dowództwa spowodowały natomiast, że 
prawie wszyscy oficerowie c. i k. armii (wliczając w to reaktywowanych) zostali rzeczywiście włą-
czeni do operacji bojowych, co wcześniej z pewnością nie miałoby miejsca.

W porównaniu z wcześniejszym okresem stosunkowo wysoką część stanowiły tytuły przyjmo-
wane przez wdowy i sieroty. Było to także przedtem stosunkowo rzadkie, dlatego że do systema-
tyzowanego szlachectwa miała prawo tylko osoba spełniająca wymogi do nadania i jednocześnie 

70 W przypadku handlowego doradcy i przemysłowca Maxa Anhaucha zaproponowały urzędy państwowe nadanie 
prostego szlachectwa, ale cesarz Karol I nadał mu 11.8. (4.12.) 1917 r. tytuł rycerski. HHStA, KK, 1556/1917; AVA, 
AA, Max Anhauch, Ritterstand 1917.
71 Gustav von Schmidt. HHStA, KK, 2674/1917.
72 Jeden zupełnie, w drugim przypadku zamiast rycerskiego tytułu zostało nadane proste szlachectwo. Owa causa 
była pod wieloma względami wyjątkowa. Chodzi o przykład rodziny Hubków, której został 31.5. (10.8.) 1895 r. 
przywrócony staroczeski rycerski stan z predykatem „z Czernczitz”. Ponieważ jednak było przy podaniu pochodzenia 
użyte fałszerstwo, tytuł został rodzinie w wyniku tzw. renobilitacyjnych procesów praskich 10.5.1905 r. odebrany. 
Hubkowie z  rozporządzeniem się nie pogodzili i przez wiele lat domagali się jego przywrócenia. Wniosek został 
uznany dopiero 1.8.1917 r., jednak ze względu na fakt, że uzyskali tylko proste szlachectwo, zostało im zakazane uży-
wanie predykatu „Czernczitz” i ich rodowego herbu. HHStA, KK, 1464/1917; NA, ŠA, kart. 30 i 31. O przypadku 
Hubków szerzej: J. Županič, Nová šlechta, s. 352–353.
73 Zamiast szlachectwa zostało nadane: 1 x tytuł węgierskiego dworskiego doradcy, 5 x Order Żelaznej Korony III 
klasy, 2 x oficerski krzyż Orderu Franciszka Józefa, 4 x rycerski krzyż Orderu Franciszka Józefa, 3 x Wojskowy krzyż 
za cywilne zasługi II klasy i 1 x inne odznaczenia (nieokreślone).
74 P. Wiesflecker, Nobilitierungen, s. 270. Zob. także pierwszą tabelkę powyżej.
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zasługi były nieprzenośne. W wyjątkowych sytuacjach (np. w czasie wojny) władca jednak często 
pozwalał krewnym żołnierzy, którzy zostali w czasie wojny zabici, czy zmarli na skutek zranienia, 
wnioskować o tytuł, do którego w innych okolicznościach miałby prawo oficer75.

Z powyższych faktów jasno wynika, że prawdziwość legendy o inflacji nadawania szlacheckich 
tytułów za panowania Karola I (IV) jest więcej niż wątpliwa. Ponad 80 procent wszystkich nobi-
litacji stanowiły nadania prostego szlachectwa, czyli najniższego stopnia szlacheckiej hierarchii, 
którego odbiorcami byli w połowie przypadków oficerowie, a na wypadek śmierci ewentualnie 
ich krewni. Liczba ta jest wysoka, biorąc pod uwagę, że w czasie 114 lat istnienia Austrii lub 
monarchii austro–węgierskiej proste szlachectwo było nadawane średnio 27 oficerom rocznie76. 
Liczba ta odpowiada jednak przemianie korpusu oficerskiego, którego trzon w czasie pierwszej 
wojny światowej stanowili już w zdecydowanej większości ludzie nieszlacheckiego pochodzenia, 
co jest wynikiem nadzwyczajnej sytuacji powstałej z zaangażowania większości oficerów w bez-
pośrednich walkach.

Wszystkie 713 austriackich nobilitacji realizowanych w ciągu niecałych 24 miesięcy za pano-
wania Karola wskazują, że miesięcznie było średnio nadawanych w zachodniej części monarchii 
około 30 nobilitacji dla 37 osób. Przy tym interesujące jest to, że prawie cała krytyka polityki 
nobilitacyjnej Karola i ironie dotyczące „Sehadel” koncentrowały się na cywilach, zwłaszcza na 
wielkich przedsiębiorcach, urzędnikach i osobach z otoczenia władcy. Powodem mógł być i fakt, 
że w czasie pierwszej wojny światowej były po raz pierwszy od czasów Franciszka I nadawane ty-
tuły za udzielanie większych sum pieniężnych albo jako nagroda za pośredniczenie w wojennych 
pożyczkach77. W poprzednim okresie podobne „prezenty” były bądź zatajane albo we właściwym 
najwyższym rozporządzeniem wymienione jako wsparcie dla działalności humanitarnej78. Swoją 
rolę mogły odegrać i motywy religijne, ponieważ zwłaszcza między nobilitowanymi przedsiębior-
cami było wysokie przedstawicielstwo Żydów.

Przeciwnie, nobilitacje oficerów były tradycyjnie postrzegane jako honorowe wyróżnienie za 
wojenne zasługi i rekompensata wymagającej i stosunkowo źle opłacanej służby. Co więcej — 
zwłaszcza w drugiej połowie XIX stulecia — prosty szlachecki tytuł dzięki istnieniu tzw. ordero-
wego szlachectwa stracił aż do tego stopnia na wartości, że odgrywał znaczącą rolę niemal tylko 

75 Np. 1859 r. Por. pismo Franciszka Józefa I do ministra spraw wewnętrznych Bacha z 15.8.1859 r. W nim cesarz 
oznajmia ministrowi, że wymienionym oficerom, którzy zginęli na polu walki albo zmarli w  wyniku zranienia 
[w czasie kampanii we Włoszech 1859 r.] nadaje wymienione ordery i przyznaje ich wdowom i sierotom prawo do 
tytułów szlacheckich z nimi związanych („mit den statutenmäßigen damit verbundenen Adelsansprüchen für ihre allen-
falls hinterbliebene Witwe und Waise”). Pismo przechowywane w: AVA, AA, Maria Theresia Mumb von Mühlheim, 
Freiherrnstand 1863. Nie jest mi wiadome, żeby w ten sposób był nobilitowany ktoś inny, niż potomkowie oficerów, 
którzy zmarli w czasie albo w wyniku operacji bojowych.
76 Tendencja była umiarkowanie wzrastająca, co spowodowała rosnąca liczba mieszczańskich oficerów i złagodzenie 
warunków nobilitacji. Do wyraźnego wzrostu nadawania tytułów doszło dopiero po połowie pierwszej wojny świa-
towej (1916 r. — 178, 1917 r. — 224, 1918 r. — 206 nobilitowanych oficerów). H. Jäger–Sunstenau, Statistik der 
Nobilitierungen in Österreich 1701–1918, [w:] Österreichisches Familienarchiv, Bd. 1, Neustadt an der Aisch 1963, 
s. 4–8.
77 Do tego dochodziło jednak już za poprzednika Karola, Franciszka Józefa. Z epoki Karola jest znanych kilka po-
dobnych nobilitacji, np. nadanie prostego szlachectwa z predykatem „szlachcic z Distelfingen” generalnemu sekreta-
rzowi Allgemeine Pensionsanstallt für Angestellte w Wiedniu Richardowi Kaan: 6.5.(5.10.)1917 r. AVA, AA, Richard 
Kaan, Adelstand (Edler von Distelfingen) 1917.
78 Por.  np.  nadanie rycerskiego stanu na podstawie Orderu Żelaznej Korony III klasy dr.  Emanuelowi Forster 
3.4.1873 r. (AVA, AA, Emanuel Forster, Ritterstand 1873) czy prostego szlachectwa z honorowym tytułem szlachci-
ca Heinrichowi Mattoni 27.10.1889 r. (3.1.1890 r.), [w:] AVA, AA, Heinrich Mattoni, Adestand (Edler von) 1890.
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u oficerów. W porównaniu z nimi, reprezentacja innych grup obywateli, która ten tytuł uzyskała, 
była bardzo niska79.

Aż do końca października 1918 r. polityka nobilitacyjna Karola naśladowała taką linię, którą 
rozpoczął jego poprzednik Franciszek Józef I  i która (biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację 
wojenną i nadzwyczajne warunki) była kontynuowana w ten sam sposób. Zasadniczy przełom 
stanowił jednak koniec października 1918 r., a zwłaszcza okres od 1 do 11  listopada 1918 r., 
gdy władca, który widział przyszłość monarchii więcej niż czarną, pośpiesznie nobilitował wiele 
osób, szczególnie wśród swoich bliskich współpracowników. W austriackiej części Rzeszy wów-
czas nadał jeden hrabiowski, dziewięć barońskich, dwa rycerskie i dziewięć szlacheckich tytułów. 
Jednak twierdzenie, że Karol każdego, kogo widział, nobilitował, jest więcej niż przesadne. Dla 
tej nadzwyczajnej sytuacji jest charakterystyczne to, że kancelaria gabinetu po 29 października 
nie zarządziła żadnej nobilitacji ani żadnego innego rozporządzenia dotyczącego szlacheckiego 
prawa. Wszystkie były realizowane tylko za pośrednictwem osobistego pisma władcy, którego 
kopie czy oryginały są w wielkiej części przechowywane w archiwum szlacheckim w Wiedniu.

Rysunki herbów: Michal Fiala.

79 K. Megner, Zisleithanische Adels — und Ritterstandserwerber 1868–1884, Hausarbeit am Institut für österreichi-
sche Geschichtsforschung, Wien 1974, s. 282.

Wassilko von Serecki (1918)

Granichstaedten-Czerva, von 
(1918)

Hubka, von (1917)

Dankl von Krasnik (1918)

Hohenberg (1917)

Anhauch, von (1917)

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 



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 



Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XI (XXII) ISSN 1230–803X

Paweł Dudziński
Warszawa

Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową 
— działalność Komisji Heraldycznej 

przy Ministrze Spraw  Wewnętrznych i Administracji 
(dziś — Administracji i Cyfryzacji)

Niniejszy tekst ma na celu omówienie dotychczasowych działań w  zakresie uporządkowa-
nia współczesnego systemu znaków identyfikacji jednostek samorządowych w Polsce, w oparciu 
o podlegający zmianom stan legislacyjny1.

1. Termin „heraldyka samorządowa”, szeroko dziś pojmowany, pojawił się w Polsce w ostat-
nim dwudziestoleciu, w literaturze naukowej prawdopodobnie po raz pierwszy w 1992 roku2. 
Przy jego pomocy próbuje się opisywać zarówno zjawisko kulturowe związane z funkcjonowa-
niem herbów jako znaków struktur samorządu terytorialnego jak i przejawy  udziału społeczeń-
stwa w  sprawowaniu władzy w  ramach wspomnianych struktur. Obserwacja tego ostatniego 
wpisuje się niejednokrotnie w  lansowaną ostatnio przez media masowe trywializację poczu-
cia smaku graniczącą z absurdem3. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce stworzyło 

1 Ustawa o odznakach i mundurach z 21.12.1978; Dz. U. 31/1978, poz. 130; zm.: Dz. U. 1998.162.1126 art. 5, 
Dz.U. 2000.12.136 art. 6, Dz. U. 2000.120.11268 art. 19, Dz. U. 2001.123.1353 art. 58, Dz. U. 2009.92.753 art. 2; 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych z 7.12.1955; Dz. U. 47/1955, poz. 316 ze zm.; 
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8.03.1990; Dz. U. 16/1990, poz. 95, art. 18, ust. 13 ze zm.; Ustawa o zmianie 
ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw z 18.05.1990; Dz.U.34/1990, poz. 199, art. 2–3; Ustawa o sa-
morządzie powiatowym z 5.06.1998; Dz. U. 91/1998, poz. 578, art. 12, ust. 10.; Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem  reformy ustrojowej państwa z 30.12.1998; Dz. U. 162/1998, poz. 1126, art. 1; Ustawa o zmia-
nie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 28.07.2005; Dz. U. 172/2005, poz. 1439, art. 1 i in.
2 Zob.  P.  Dymmel, Słowo wstępne, [w:]  Polskie tradycje samorządowe a  heraldyka, red.  P.  Dymmel, Lublin 1992, 
s. 7–11; H. Seroka, O problemach współczesnej heraldyki samorządowej, [w:] Polskie tradycje samorządowe..., s. 127–135.
3 Zob.: K. Król, Oko opaczności, [w:] „Wprost” nr 41/1998, s. 30;  M. Raczkowski, Robocop w pszenicy, [w:] „Poli-
tyka” NR 52(2173)/1998, s. 27–29; E. Winnicka, Herbarz amatorski, [w:] „Polityka” nr 16(2189)/1999, s. 94–95; 
M. Urbanek, Jaki znak twój? Orzeł czarny, [w:] „Polityka” nr 43(2216)/1999, s. 31n; J. Burniewicz, Odkryjmy staro-
żytność, [w:] „Kulisy” nr 19(64)/2001, s. 3; S. Mierzyński, Czarny orzeł czy bociany?, [w:] „Gazeta Olsztyńska” (7 VI 
2001), s. 10n; K. Berent, Projekt herbu z konkursu piękności, [w:] „Gazeta Olsztyńska” (30 X 2001), s. 3; B. Kalinow-
ska, Herbowe spory, [w:] „Wspólnota” nr 5/2001, s. 30–31; S. Janke, Stanęło na gryfie!, [w:] „Pomerania” nr 10/2001, 
s. 12; S. Mierzyński, Baranek i czarny orzeł, [w:] „Gazeta Olsztyńska” (11 I 2002), s. 8; JP, Nie chcą kastrata w herbie, 
[w:] „Fakt”, nr 139(196)/2004, s. 8; J. Wojewódzki, Kolej na Edgara, w Przekrój nr 10(3220)/2007, s. 72; tegoż: Big 
cyc, czyli herboafrodyta, oraz Całkiem nowy herbuś, [w:] „Przekrój” nr 03(3213)/2007, s. 70 i in.
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niezmiernie zróżnicowaną panoramę heraldyki żywej: wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej 
i gminnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że w dziedzinie heraldyki ukształtował się wyraźnie 
nowy obszar badań, których przedmiotem są obok herbów inne wywodzące się od nich znaki 
współczesnych struktur samorządowych, a celem stało się badanie społecznych i historycznych 
ram ich tworzenia i  funkcjonowania. Przemiany jakie nastąpiły w Polsce od 1989  r., będące 
początkiem przełomu politycznego i ustrojowego, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania 
heraldyką i  innymi naukami z nią związanymi, w tym także heraldyką miejską i terytorialną, 
w  rozwoju której nastąpił zauważalny przełom. Kluczowe znaczenie miała tu zmiana polity-
ki państwa w  stosunku do samorządu terytorialnego, któremu przywrócono należne miejsce 
w  życiu publicznym. Samorządne wspólnoty, uwolnione od krępującej kurateli organów ad-
ministracji państwowej, zaczęły manifestować swą podmiotowość i niezależność również w sfe-
rze symbolicznej. Herby, potraktowane jako zewnętrzny znak tych dążeń, przestano traktować 
jako kłopotliwy relikt, a  zaczęto postrzegać jako ważny element życia lokalnej społeczności. 
Ze wspomnianymi nastrojami społecznymi zbiegło się uchwalenie w 1990 r. cytowanej Ustawy 
o samorządzie terytorialnym, która regulowała m.in. ważne kwestie w zakresie heral dyki. Na jej 
mocy wprowadzono, obok dotychczas występujących herbów miejskich, także herb gminy jako 
podstawowej jednostki samorządu. Ta pozornie drobna korekta w zapisie legislacyjnym o po-
szerzającym charakterze, miała duże konsekwencje dla dotychczasowego ustroju heraldycznego 
w Polsce. Ustawa naruszając dotychczasowy porządek polskiej heraldyki samorządowej trady-
cyjnie wiązanej z pojęciem miasta, wprowadzała nową kategorię herbu  gminnego, który wcze-
śniej nie występował w rodzimej tradycji historycznej. Pozostawiając tradycyjny herb miasta, 
wprowadzano dodatkowo herb gminy miejskiej, złożonej z miasta i okolicznych wsi oraz gminy 
wiejskiej składającej się z samych wsi. Rozwiązanie to wzbudziło wiele dyskusji w środowisku hi-
storyków, pojawiło się nawet zdanie o ustawowym zamachu na wielowiekową tradycję i dorobek 
heraldyki miejskiej4. Powstanie nowej kategorii herbu samorządowego było uzasadnione zmie-
niającymi się potrzebami ustrojowymi, a nie realiami historycznymi. Dzięki tym posunięciom 
heraldyka stała się żywym zjawiskiem społecznym i kulturowym, nie ograniczonym tylko do 
przeszłości, choć do niej nawiązującym. Ustawodawstwo polskie ostatniej dekady dokonało od 
dawna potrzebnego uporządkowania zakresu heraldyki samorządowej. Na mocy ustaw o samo-
rządzie województwa, powiatu i gminy (miejskiej i wiejskiej) wprowadzono na wszystkich szcze-
blach samorządu terytorialnego dość jednorodny i ilościowo skromny system znaków, składają-
cy się z herbu i flagi. W jego skład wchodzą zatem herby wo jewództw, powiatów, miast i gmin 
(zgodnie z ustawodawstwem gmin miejskich i wiejskich). Jednostki te mają prawo posługiwania 
się flagami, z tą różnicą, że w przypadku gminy o używaniu flagi decyduje zwyczaj, a nie zapis 
ustawowy. Nowelizacja cytowanej już Ustawy o odznakach i mundurach z 1978 r. przeprowadzo-
na w grudniu 1998 r.  stanowi, że „jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze 
uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne 
symbole”. Ustawodawca rozszerzył zakres symboliki heraldycznej, wprowadzając obok herbów 
i flag także insygnia i inne odznaki władzy funkcjonariuszy samorządowych, nie określając przy 
tym ani rodzajów i  formy tych przedmiotów, ani procedury ich stosowania. Pozostawiona tu 
swoboda interpretacji stworzyła moż liwość wypełnienia tego zapisu przez środowisko naukowe, 
na którym spoczęła rola ustalenia pełnej struktury symboli samorządowych, w nawiązaniu do 
rodzimej tradycji historycznej. Niedostatkom w  tej dziedzinie próbują zaradzić opracowania 

4 J. Szymański, Samorządność społeczeństw lokalnych i jej symbolika, [w:] Materiały do polskiego herbarza samorządo-
wego, red. H. Seroka, K. Skupieński, Lublin 1995, s. 14.
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tworzone w Komisji Heraldycznej5. Brak precyzji w sformułowaniu intencji prawodawcy wpro-
wadził szereg zbędnych nieporozumień, znajdujących swój finał na drodze prawnej6.

2. Lokalne społeczności dość szybko zrozumiały rolę symboliki heraldycznej w tworzeniu na-
turalnego pomostu między przeszłością a  współ czesnością oraz kształtowaniu społecznych więzi 
i określaniu własnej tożsamości. Zorientowano się też, że własny znak herbowy z racji swych walo-
rów plastycznych i rozpoznawczego charakteru, może być skutecznie wykorzystywany na zewnątrz 
do promocji regionu i wspólnoty. Rozwój świadomości heraldycznej zaowocował energicznymi sta-
raniami o posiadanie własnych herbów7. Miasta posiadające od dawna swoje znaki herbowe, teraz 
zaczęły im się uważniej przyglądać w trosce o ich heraldyczną poprawność i historyczną tradycję. 
W rezultacie od początku lat dziewięć dziesiątych wytworzyła się swoista koniunktura, związana 
z projektowaniem nowych i poprawianiem dawnych herbów. Ustawodawca nie wprowadził żadnej 
specjalnej procedury ich tworzenia. Przez prawie dziesięć lat nie zadbano o powołanie odpowied-
niego gremium, którego celem byłoby kontrolowanie działalności na polu heraldyki samorządowej. 
Rady miast, gmin i powiatów oraz sejmiki wojewódzkie, którym powierzono stanowienie o herbach 
i pozostałych symbolach, merytorycznie nie przygotowane same nie mogły temu zadaniu podołać. 
Wprowadzenie Ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 r. zapoczątkowało okres żywiołowego 
uprawi ania heraldyki, do której stopniowo wkradał się coraz większy chaos. Rady miast i gmin po-
szukując na własną rękę różnych sposobów utworzenia herbu, niejednokrotnie sta rały się wyłonić 
jego projekt na drodze konkursu rozpisywanego wśród uczniów, rzadziej z udziałem plastyków, 
z których większość reprezentowała równie niski poziom wiedzy heraldycznej. Zwracano się też do 
różnej proweniencji przygodnych twórców heraldyki, którzy świadcząc swoje usługi przekonywali 
radnych i mieszkańców do swych niedojrzałych realizacji. Obie metody dały nikłe rezultaty, zaś 
tworzone bez podstawowej znajomości sztuki heraldycznej herby, błędnie zaprojektowane i wyko-
nane, stają się dziś początkiem niekończących się, zbędnych polemik. Dopiero w znowelizowanej 
w 1998 r. Ustawie o odznakach i mundurach wprowadzono wymóg, aby tworzenie herbów i innych 
znaków odbywało się „w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologią i miejscową tradycją historyczną”. 
Zapis ten ma zabezpieczać przed zupełnie dowolną działalnością w tym zakresie i zmusza zaintere-
sowane strony do poszukiwania fachowej pomocy środowisk naukowych.

Aby zapobiec żywiołowej i niekontrolowanej „produkcji” znaków herbowych przez osoby nie-
kompetentne, środowisko polskich historyków i heraldyków już od samego początku prac nad heral-
dyką samorządową postulowało potrzebę uregulowania zasad tworzenia i funkcjonowania herbów. 
Równolegle do praktycznego nurtu tworzenia herbów Polskie Towarzystwo Heraldyczne wzięło na 
siebie zadanie prowadzenia naukowej dyskusji nad charakterem współczesnej heraldyki samorządo-
wej w Polsce. Celowi temu miały służyć liczne sym pozja, seminaria i spotkania, będące okazją do 

5 T.  Jeziorowski, Podstawowe zasady sporządzania łańcucha dla Prezydenta (Burmistrza) miasta, idem: Stanowienie 
wyróżnień przez samorządy i inne.
6 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25.05.2006 na rozprawie w Izbie Ogólno-
administracyjnej skargi kasacyjnej Rady Gminy Kleszczewo od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z dnia 29.11.2005, sygn. akt IV SAlPo 862/05 w sprawie skargi Rady Gminy Kleszczewo na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.08.2005, Nr PN.II-3.0911206/05 w przedmiocie ustano-
wienia herbu, flagi i pieczęci. Wyrokiem z dnia 25.05.2006, stwierdził że: „tylko opinia pozytywna ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej wydana w oparciu o  stanowisko kompetentnego w tej dziedzinie organu, jakim jest 
Komisja Heraldyczna (...) daje podstawę organowi stanowiącemu danej jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia 
uchwały o ustanowieniu herbu, flagi czy innego symbolu”. LEX.236551 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 25 maja 2006. l OSK 462/06.
7 Równocześnie, zgodnie z rozpowszechniającą się modą  tworzone są znaki, służące do działań promocyjnych zwane 
popularnie „logo”, przeważnie trywialne w treści.
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przedstawienia wyników badań i wymiany poglądów. Z  inicjatywą pierwszego takiego spotkania 
wyszli heraldycy lubelscy, którzy już w 1991 r. zorganizowali konferencję na temat: „Polskie tradycje 
samorządowe a heraldyka” 8. Problematyka konferencji koncentrowała się na dwóch podstawowych 
obszarach dyskusji. Pierwszy dotyczył potrz eby prowadzenia badań nad dziejami heraldyki samo-
rządowej w Polsce, aby współczesna heraldyka samorządowa w swej treści i formie nawiązywała do 
rodzimej tradycji heraldycznej i historycznej. Drugi — zmierzał w kierunku określenia zakresu sym-
boliki heraldycznej i wypracowania jednolitych zasad postępowania przy tworzeniu herbów.

Obu zagadnieniom poświęcono kolejne spotkania organizowane wspólnie przy udziale Pol-
skiego Towarzystwa Heraldycznego i organów samorzą dowych. Wymienić tu trzeba konferencję 
w Warszawie w 1995 r. na temat Heraldyka samorządowa — tradycja i współczesność i warszawskie 
seminarium pod tytułem Problemy współczesnej heraldyki i weksylologii samorządowej z 1998 r., to-
warzyszące wystawie Godło i barwa Polski samorządowej, którą zorganizował Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego przy udziale Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego9. W październiku 1999 r. 
zostało zorga nizowane w Krakowie kolokwium pod tytułem: Współczesna heraldyka samorządowa 
i jej problemy10. Okazji do podobnych dyskusji dostarczyły też spotkania poświęcone dziejom pol-
skich herbów miejskich i terytorialnych. Wymienić tu należy konferencje we Włocławku w grud-
niu 1996  r. na temat: Herby miast polskich w  okresie zaborów (1772–1918)11, w październiku 
2001 r. — Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej12 oraz w październiku 2004 r. — Heraldyka 
polska w okresie II wojny światowej13, dwa sympozja lubelskie z 1998 i 1999 r. poświęcone kolejno 
herbowi Lublina i herbowi województwa lubelskiego14. Kolokwium krakowskie z 1999 r. zaowo-
cowało sformułowaniem podstawowych postulatów dotyczących heraldyki samorządowej15.

3. W dniu14 I 1998 r. prezesi Polskiego Towarzystwa Weksy lologicznego i Polskiego Towa-
rzystwa Heraldycznego wystąpili do władz państwowych o powołanie komisji heraldycznej przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do zadań której należałoby m.in. opinio-
wanie herbów, flag i innych znaków samorządowych. Starania te wpłynęły na decyzję o wpro-
wadzeniu stosownych zapisów w znowelizowanej 29 XII 1998 r. Ustawie o odznakach i mundu-
rach z 1978 r., która mówiła o wymogu zaopiniowania tworzonych znaków heraldycznych przez 
właściwego ministra do spraw administracji publicznej. Na ministra nałożono też obowiązek 
powołania komisji heraldycznej jako organu opini odawczo-doradczego. Komisja została utwo-
rzona rozporządzeniem premiera z 27 VII 1999 r., które określało także jej kompetencje i skład16. 
W zamierzeniu ustawodawcy stała się ciałem opiniującym sprawy dotyczące herbów, flag, i in-
nych symboli związanych z heraldyką i weksylologią. Składa się ona z 13 osób — heraldyków, 
weksylologów, plastyków, przedstawicieli MSWiA i działaczy samorządowych. W marcu 2000 r. 
rozpoczęła swoją ustawową działalność, przejmując na siebie obowiązek dbania o poprawność 

8 Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, red. P. Dymmel, Lublin 1992.
9 Godło i barwa Polski samorządowej. Herby i flagi miast i gmin polskich, Warszawa 1998.
10 Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000.
11 Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.-K. Kuczyński, Włocławek 1999.
12 Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej, red. S.-K. Kuczyński, Włocławek 2002.
13 Heraldyka polska w okresie II wojny światowej, red. S.-K. Kuczyński, Włocławek 2005.
14 P. Dymmel, Prace nad współczesną heraldyką samorządową w Polsce, [w:] Heraldica viva, red. P. Vorel, Pardubice 
2002, s. 74.
15 Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 235–240, Biu-
letyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nr 20/2000, s. 39–43.
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 27  lipca 1999  r., w  sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U.  Nr  70, 
poz. 779); Komisja Heraldyczna została powołana rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 stycznia 2000 r., w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. Nr 6, poz. 83 z późn. zmian.).
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tworzonych herbów samorządowych. Na podstawie § 2. ust. 2 w skład Komisji wchodzi: 5 osób 
wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego, 
5  osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i  Samorządu Terytorialnego oraz 3 osoby 
wskazane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Komisja od początku 
swej działalności działała w uszczuplonym gronie, wskutek wycofania się członków nie posiadają-
cych wiedzy w wyżej wspomnianych dziedzinach, a nieświadomych charakteru jej prac w chwili 
rekrutacji. W latach 2000–2010 skład Komisji ulegał kolejnym zmianom17. Wskutek niepełnego 
składu, nieustabilizowanych zasad funkcjonowania obsługi technicznej, jej prace przebiegały nie-
kiedy nieregularnie, aż do zawieszenia działalności od lutego do lipca 2010 r.18

Pierwszym przewodniczącym Komisji został prof. Stefan K. Kuczyński, prezes Polskiego To-
warzystwa Heraldycznego19. W 2007 r. obowiązki przewodniczącego przejął dr Henryk Seroka, 
od 2008 r. pełni je piszący te słowa. O skali prac świadczą następujące liczby: Komisja rozpatrzyła 
ponad 1800 wniosków z województw, powiatów i gmin wydając opinie o ok. 4000 znaków (her-
bów, flag, bannerów, chorągwi i sztandarów, pieczęci, łańcuchów, lasek, odznak, medali hymnów 
i hejnałów), a także opiniowała projekty regulaminów stosowania symboli i  insygniów. Wydała 
opinie dla 29 organów administracji publicznej (12 ministerstw, Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu 
i Senatu, ABW, UOP, BBN, GUS, Rzecznika Praw Obywatelskich). Wystosowano ponad 2000 
pism. Niezależnie od ustawowych zadań, Komisja kilkakrotnie podejmowała inicjatywy uregulo-
wania prawodawstwa w dziedzinie symboliki państwowej20, wielokrotnie interweniowała w zakre-
sie posługiwania się symboliką państwową przez przedstawicieli instytucji rządowych, wdrażania 
niefortunnych inicjatyw w zakresie systemów odznaczeń, udzielała odpowiedzi na prywatne listy 
dotyczące nieprawidłowości w dziedzinie symboliki państwowej i samorządowej. Wnioski jedno-
stek samorządu terytorialnego zaczęły napływać jeszcze przed rozpoczęciem działalności Komisji 
Heraldycznej, według danych na dzień 27.03.2000 r. na rozpatrzenie oczekiwało ok. 160 zareje-
strowanych petycji. Poniższa tabela ilustruje zakres prac w dziedzinie symboliki samorządowej:

LATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba
wniosków

376 180 109 161 165 137 118 128 107 140 111

Opinie 
negatywne

112 163 126 58 112 94 74 59 77 156 102

Opinie 
pozytywne

111 78 116 69 57 75 57 44 44 126 63

17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 listopada 2001 r., zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. 2001 Nr 134, poz. 1513); Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2002 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania 
Komisji Heraldycznej (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.  1368); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dn. 21 października 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej 
(Dz.U. 2008 nr 195, poz. 1210); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16  lipca 
2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. 2010 Nr 134, poz. 901).
18 Por.: pisma przewodniczącego w  sprawie ustabilizowania prac Komisji Heraldycznej do: Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 19.02.2010; Dyrektora Biura Ministra MSWiA z 06.04.2010; Sekretarza Stanu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.09.2010 i in., archiwum Komisji Heraldycznej.
19 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 I 2000 r.
20 Pisma z dn. 21.04.2008, 11.02.2011 i in.
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W przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności zmierzających do 
uchwalenia własnych herbów, flag czy innych symboli stosuje się poniższy tryb postępowania:
1. Opracowanie projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym).
2. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wzoru (projektu) 

symbolu do zaopiniowania,
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany wzór (projekt) 

symbolu do opinii Komisji Heraldycznej,
4. Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej 

opinię dotyczącą zgodności nadesłanego wzoru (projektu) symbolu z zasadami heraldyki, we-
ksylologii i miejscową tradycją historyczną,

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu 
terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyję-
cia symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W związku z wymogami zakreślonymi w ustawie Komisja Heraldyczna stosuje ściśle ze sobą 

związane dwie kategorie oceny herbów: kryterium heraldyczne oraz historyczne. Pierwsze kry-
terium oznacza potrzebę stosowania się do ogólnie stosowanych, uniwersalnych zasad sztuki he-
raldycznej. Drugi wyznacznik poprawności herbu oznacza potrzebę respektowania zasad związa-
nych z tworzeniem herbów właściwych lokalnej tradycji, wyrastającej z wielowiekowego obyczaju 
heraldyki polskiej lub z cech właściwych regionalizmom polskich ziem zachodnich i północnych.

1. Kryterium heraldyczne odnosi się do plastycznej realizacji projektu herbu. Przedmiotem 
oceny herbu jest jego poziom estetyczny i zgodność z kanonami sztuki heraldycznej. Poprawny 
herb powinien się odznaczać następującymi cechami:
— zastosowanie tarczy późnogotyckiej (nazywanej hiszpańską), w uzasadnionych przypadkach 

inną poprawnie wykreśloną tarczą np. renesansową, z okresu właściwego i pełnego rozwoju 
polskiej heraldyki samorządowej;

— unikanie profilowania tarczy, cieniowania i  innych zabiegów służących do uplastycznienia 
godeł;

— barwy stosowane w heraldyce (dwa metale, cztery tynktury, wyjątkowo dopuszczalna barwa 
naturalna i cielista), unikanie łamania zasady alternacji (wyjątek — barwa czarna)

— właściwa, antynaturalistyczna, stylizacja heraldyczna godła; wszystkie godła powinny być ob-
wiedzione linią konturową, nie stosuje się fotograficznych przedstawień postaci, zabytków

— umowność znaków stanowiących godło, redukcja jego symboliki do jednego, dwóch lub 
trzech elementów;

— dobre wypełnienie tarczy przez godło;
— godło powinno odznaczać się własną stylizacją, niedopuszczalne jest kopiowanie istniejących 

już herbów, godeł lub ich elementów; zasadnicze tworzywo inspiracji tworzenia nowych godeł 
herbowych stanowi dziedzictwo heraldyki staropolskiej;

— w herbach jednostek samorządowych, poza uzasadnionymi historycznie przypadkami, nie sto-
suje się ornamentyki zewnętrznej, np. hełmów, labrów, koron, trzymaczy, z pewnymi wyjątka-
mi dla koron królewskich;

— współczesna polska heraldyka samorządowa oszczędnie, zawsze z rozmysłem i w sposób uza-
sadniony, wprowadzać może do swego kanonu nowe treści symboliczne, oparte na faktach 
związanych z  industrializacją przemysłową dwóch ostatnich stuleci, dorobkiem kultury po-
wszechnej czy innymi ważnymi zdarzeniami, związanymi z życiem społeczności lokalnych.
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2. Kryterium historyczne odnosi się do metod kreacji herbu i treści w nim reprezentowanych, 
rzetelności przeprowadzonej kwerendy historycznej.

A. uwagi ogólne:
1. Historyczne herby ziemskie oraz miejskie, traktowane są jako nieodłączna część polskiego 

dziedzictwa narodowego, powinny zostać zachowane.
2. Herby, które należy współcześnie utworzyć, zwłaszcza gmin wiejskich oraz powiatów, powsta-

wać powinny w oparciu o zasady wypracowane w przeszłości w szczególności w zgodzie ze sta-
ropolskim obyczajem heraldycznym.

3. W odniesieniu do ewentualnych regionalizmów w heraldyce Pomorza Zachodniego, Śląska, 
Prus, dąży się by wywodziły się one sprzed XIX w.

B. Herby województw i powiatów:
1. Tam, gdzie jest to możliwe, herby województw i powiatów powinny nawiązywać do staropol-

skich herbów terytorialnych — dawnych ziem i województw, unikać zaś należy odwołań do 
herbów terytorialnych tworzonych przez władze zaborcze z lat 1772–1918; dąży się do możli-
wie najpełniejszego wykorzystania historycznych herbów ziemskich.

2. Herby województw i powiatów Polski północnej i zachodniej mogą nawiązywać do historycz-
nych herbów tych ziem.

3. W herbach nowotworzonych należy unikać wielopolowych podziałów tarczy (zasada ta nie 
dotyczy regionów gdzie taka była dawna praktyka heraldyczna: Śląska, Pomorza, Prus) oraz 
stosowania figur heraldycznych rzadko stosowanych w klasycznej heraldyce polskiej.

4. W nowotworzonych herbach powiatów wskazane jest nawiązywanie do współczesnego herbu 
województwa lub historycznego herbu ziemskiego, możliwe jest też nawiązanie do herbu mia-
sta — jego głównego ośrodka (niewłaściwe jest jednak wprowadzanie do herbów powiatów 
klasycznej symboliki miejskiej, np. przedstawień murów miejskich).

5. Źródłem inspiracji w tworzeniu herbów powiatów mogą być lokalne kulty świętych, herby 
szlacheckie nawiązujące do postaci i  rodzin które odegrały wybitną rolę w dziejach danego 
terytorium oraz symbole odnoszące się do współczesnych charakterystycznych zjawisk i osią-
gnięć powiatów.

6. Nawiązanie do herbów terytorialnych lub miejskich powinno odbywać się bez powtarzania 
ich w pełnej wersji zaś herb szlachecki nie może być jedynym elementem współczesnego herbu 
powiatu.

7. Niewłaściwe jest stosowanie podziału tarczy, zawierającej znaki województwa i powiatu oraz 
powiatu i  gminy, jest to tradycja pochodząca z  heraldyki rosyjskiej i  nawiązuje do okresu 
rozbiorów.

8. Herb powiatu nie powinien być sumą herbów poszczególnych miejscowości, należy wybrać 
godło wspólne.

9. Unika się podziału tarczy na pola, jeżeli na terenie gminy/powiatu nie ma kilku odrębnych 
historycznie jednostek terytorialnych.

C. Herby gmin:
1. Polska heraldyka samorządowa nie stosuje tzw. herbu wielkiego. Poza nielicznymi wyjątkami 

(np. Gdańsk, Toruń) nie był on typowy dla heraldyki okresu staropolskiego; współcześnie 
możliwe jest rozważanie możliwości tworzenia herbu wielkiego w  warunkach ustrojowych 
niektórych gmin.
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 2. Miasta i gminy wiejskie, które posiadają własne tradycje heraldyczne, posługują się nie zmie-
nionymi herbami historycznymi, tj. herbami miast będących ich siedzibami lub dawnymi 
herbami innych miejscowości z obszaru gminy.

 3. W przypadku istnienia kilku herbów w dziejach gminy, stosuje się herb najstarszy, najdłużej 
związany z gminą bądź ostatni pochodzący z okresu staropolskiego.

 4. W gminach, które nie posiadają na swym obszarze historycznych herbów samorządowych, 
herby powinny nawiązywać do: genezy miejscowości-siedziby gminy (np. do herbu jej za-
łożyciela), herbów właścicieli którzy wnieśli największy wkład w  jej promocję,etymologii 
nazwy gminy, świętego patrona kościoła parafialnego, w  uzasadnionych przypadkach do 
symboliki pieczęci gminnych z XIX w., charakterystycznych osiągnięć kultury duchowej lub 
materialnej.

 5. W gminach wiejskich, noszących nazwę miasta, w którym znajduje się jej siedziba, używać 
można odniesień do herbu miejskiego, nie powinien być to jednak herb miasta.

 6. W regionach, w których nie ma jednoznacznie utrwalonej historycznej własności ziemskiej, 
herb nie powinien być sumą herbów szlacheckich kolejnych właścicieli.

 7. Własność królewska w czasach historycznych nie uzasadnia umieszczenia korony.
 8. Herby nowo powstałych miast nie powinny zawierać symboli sugerujących dawność posia-

danych praw miejskich (np. mury z wieżami).
 9. W herbach nowo powstałych miast (zwłaszcza na terenie Śląska i Pomorza) nie powinno się 

stosować symboliki książęcej, sugerującej średniowieczne korzenie.

D. Inne znaki samorządowe:
 1. W symbolice wojewódzkiej są to: kontynuująca tradycje staropolskie chorągiew wojewódz-

twa (w  praktyce — flaga), pieczęć sejmiku samorządowego oraz laska marszałka sejmiku 
z umieszczonym na niej herbem województwa jako insygnium).

 2. W symbolice gminnej są to: chorągiew, flaga, sztandar, pieczęć.
 3. Flaga ma jednolite barwy, nie stosuje się dwóch odcieni tej samej barwy.
 4. Jednostki samorządowe dla podkreślenia starych tradycji mogą stosować flagę heraldyczną, 

tj. płat o barwie pola, na którym widnieje godło.
 5. Prawa strona płata sztandaru, zawierać może Orła państwowego wielkości 3/4 wysokości 

płata; obok godła nie umieszcza się wtedy dewiz, można natomiast wkomponować motywy 
odnoszące się do sztuki regionalnej, bordiury, wieńce laurowe itp.; nie umieszcza się na tej 
stronie herbów jednostek samorządowych.

 6. W przypadku użycia na prawej stronie płata herbu państwowego, zgodnego ze wzorem okre-
ślonym ustawowo, dopuszczalne jest umieszczenie dewiz; tarcza herbowa ma wtedy wyso-
kość 1/3 lub 1/2 wysokości płata.

 7. Lewa strona płata zawiera herb jednostki samorządowej, jej nazwę; na tej stronie płata można 
umieszczać dewizy, daty, herby nadrzędnych jednostek samorządowych oraz inne symbole 
odnoszące się do tradycji regionu.

 8. Szarfa sztandaru może mieć barwy państwowe lub jednostki samorządowej.
 9. Zwieńczenie sztandaru (grot, głowica) powinno nawiązywać do tradycji lokalnych, jeśli to 

możliwe element własnego herbu, może zawierać wizerunki godeł z herbu województwa lub  
nadrzędnej jednostki samorządowej; umieszczanie w tym miejscu godła państwowego jest 
niewłaściwe.

10. Na łańcuchach przedstawicieli samorządu nie umieszcza się nazw urzędu, różnicuje się je 
barwą metalu.
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Dla usprawnienia prac Komisji Heraldycznej i uniknięcia nieporozumień w zakresie opiniowa-
nych znaków sugeruje się by wniosek o zaopiniowanie symbolu jednostki samorządowej zawierał:
1. Nazwa wnioskodawcy.
2. Województwo.
3. Powiat.
4. Adres wnioskodawcy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr tel. i fax’u, e-mail).
5. Barwny wzór znaku ze wzornikiem barw w systemie CMYK lub Pantone.
6. Opis znaku: rysunek konturowy z podaniem proporcji części składowych
7. Uzasadnienie doboru barw i godeł na podstawie studium historyczno-heraldycznego, uwzględ-

niającego w szczególności:
a) Pochodzenie, pierwotne znaczenie nazw miejscowych;
b) Przynależność geograficzno-historyczną;
c)  Jeżeli gmina (miasto, powiat) miało już kiedyś herb, podać wizerunki, opis, podstawowe 

informacje o wykorzystanych źródłach ikonograficznych (publikacje, archiwa itp.);
d)  Jeżeli zachowały się jakieś stare pieczęcie lub dokumenty, na których są czytelne wizerunki 

pieczęci, podać wzorce;
e)  Informacje o kolejnych właścicielach miasta/wsi, nazwiska, herby, daty, kto był założycie-

lem miejscowości i który z dawnych właścicieli wniósł największy wkład w jej rozwój;
f )  Zapis chronologiczny (daty i krótkie informacje) najważniejszych wydarzeń w dziejach tej 

ziemi (np. powstanie parafii, przemysłu, znane bitwy, klęski żywiołowe, migracje);
g) Informacje o najważniejszych zabytkach, dawnych cmentarzach, mogiłach, itp.;
h) Lokalne kulty świętych, patroni parafii, miejscowe podania, legendy;
i)  Specyfika regionu: warunki przyrodnicze, osobliwości przyrodnicze, tradycje kulturalne, 

gospodarcze, stosunki wyznaniowe itp.;
j) Projekt uchwały ustanawiającej insygnia samorządowe;

8. W projekcie sztandaru: projekty obu stron płata, głowicy.
9. W projekcie pieczęci: wizerunek w powiększeniu i w skali 1:1.

Aneks

Wnioski I  Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego w  sprawie symboliki samorządowej 
III  Rzeczypospolitej. Są one podsumowaniem tez przedstawionych w  refera tach i  w  dyskusji 
podczas I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego w dn. 8 X 1999 r. Zostały przedyskutowane, 
poprawione i uzupełnio ne na posiedzeniach w dn. 8 XI i 3 XII 1999 r. w Krakowie przez Komisję 
Wnioskową wyłonioną w tym celu przez uczestników Kolokwium  w składzie: dr Marek Adam-
czewski (UŁ, Łódź), mgr  Wojciech Drelicharz (UJ, Kra ków), dr  Tadeusz Jeziorowski (Wiel-
kopolskie Muzeum Wojskowe, Poznań), prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński (PAN, Warszawa), 
dr Jerzy Michta (WSP Kielce), dr Beata Możejko (UG, Gdańsk), dr Zenon Piech (UJ, Kraków), 
dr Henryk Seroka (UMCS, Lublin), dr hab. Wojciech Strzyżewski (WSP Zielona Góra), dr Jan 
Wroniszewski (UMK, Toruń).

1. Symbole wszystkich szczebli samorządu terytorialnego III Rzeczpo spolitej powinny stano-
wić pod względem zasad tworzenia zwarty i jedno lity w skali kraju, chociaż różnorodny w za-
kresie szczegółowych rozwią zań w zależności od tradycji historycznej poszczególnych regionów, 
ze spół symboliki samorządowej.
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2. Historyczne staropolskie herby ziemskie oraz średniowieczne her by ziem i księstw są jedną 
z najcenniejszych części naszego dziedzictwa kulturowego i powinny być wykorzystywane przy 
tworzeniu herbów no wych województw i powiatów. Równie cenna jest dawna tradycja heral-
dyczna ziem północnych i zachodnich.

3. Herby nowych województw oraz powiatów III Rzeczypospolitej po winny nawiązywać do 
staropolskich herbów ziemskich nawet w tych wypadkach, gdy współczesne województwa czy 
powiaty obejmują jedy nie część dawnych ziem, niekiedy znajdujących się już poza granicami 
obecnego państwa polskiego.

4. Herby obecnych województw i powiatów nie mogą być jedynie pro stym powtórzeniem 
historycznych wzorców dawnych herbów. Punktem wyjścia ikonografii obecnych herbów mogą 
być jakieś konkretne histo ryczne wzorce ale zawsze powinny być one poddane oryginalnej, współ-
czesnej stylizacji plastycznej.

5. W przypadku powiatów, które nie mogą odwołać się do własnej staropolskiej tradycji he-
raldyki ziemskiej a tych jest zdecydowana więk szość, herby mogą być tworzone albo w oparciu 
o nawiązanie do her bu aktualnego województwa albo herbu tej z ziem dawnej Rzeczypo spolitej, 
której jakaś część znajduje się w granicach danego powiatu.

W przypadku Polski północnej i zachodniej herby powiatowe mogą na wiązywać do dawnych 
herbów tych ziem, tj. herbów księstw pomorskich czy śląskich.

6. Nie należy się odwoływać do herbów terytorialnych tworzonych przez urzędy poszczegól-
nych państw rozbiorowych bez uwzględnienia tradycji polskich.

7. Wskazane jest nawiązywanie w herbach powiatowych do herbu województwa ale gene-
ralnie bez dzielenia pola tarczy. Zasadne będzie tworzenie herbu powiatu poprzez bezpośrednie 
odniesienie się do herbu województwa, ściślej poprzez nawiązanie w herbie powiatu do godła lub 
przynajmniej do barw herbu województwa.

8. W polskiej heraldyce samorządowej dopuszczalne jest dzielenie pola tarczy tylko w tych 
przypadkach, gdy taki był staropolski herb danego terytorium lub taka była dawna praktyka he-
raldyczna danego regionu historycznego.

9. Nowe herby wojewódzkie i powiatowe powinny być zgodne nie tyl ko z regułami klasycznej, 
zachodnioeuropejskiej sztuki heraldycznej lecz także ze staropolską praktyką tworzenia nowych 
herbów ziemskich. W związku z tym wskazane jest tworzenie godeł herbów powiatowych w dro-
dze takich modyfikacji jak:

a)  utworzenie nowego godła poprzez wydzielenie części z godła herbu województwa (tj. po-
przez uszczerbienie); 

b) odjęcie z godła herbu województwa jakiejś istotnej jego części;
c)  połączenie całości lub części godła herbu województwa z motywem czy motywami nawią-

zującymi do miejscowej tradycji historycznej, w tym heraldycznej (np. miejskiej);
d)  zwielokrotnienie całego lub części godła herbu województwa, połą czone ewentualnie z jego 

pewnym odmienieniem.
10. Nie można przyjmować za herb powiatu herbu siedziby jego władz ani tworzyć herbów 

złożonych (wielopolowych), łączących herby wszyst kich czy znaczniejszych miast danego powia-
tu. Jedynie miasta na prawie powiatu winny posługiwać się swoimi dotychczasowymi herbami 
miej skimi jako herbami „powiatowymi”.

11. Żaden z istniejących herbów miejskich czy szlacheckich nie może być w swojej niezmie-
nionej postaci ikonograficznej herbem powiatowym.

12. W przypadku herbów powiatowych można niekiedy odwoływać się do dawnej heraldyki 
szlacheckiej. Pewne odniesienia do konkretnych herbów szlacheckich wydają się być dopuszczalne 
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wtedy, gdy rola dziejo wa jakiejś postaci, rodziny szlacheckiej czy rodu rycerskiego w istotny, prze-
możny sposób odcisnęła się piętnem na całym tym terytorium, nie ma zaś innych lepszych prze-
słanek kreacji herbu ziemskiego.

13. Źródłem inspiracji dla kreacji herbów powiatowych mogą być lo kalne kulty świętych.
14. W  całej heraldyce samorządowej, od województw po gminy należy stosować tarczę 

późnogotycką.
15. Herby województw, powiatów i gmin mogą być umieszczane na: sztandarze władz danego 

terytorium (a samo godło także na chorągwi), na fladze (powiatowej lub gminnej), na pieczęciach 
władz samorządowych danego szczebla, na atrybutach i odznakach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych (marszałka, starosty, prezydenta miasta, burmistrza i wójta oraz ich zastępców i człon-
ków zarządu oraz przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego, rady powiatowej czy gminnej i jego 
zastępców oraz radnych sejmiku i rad), na budynkach będących siedzibami władz województwa, 
powiatu czy gminy (zarządu województwa, powiatu czy gminy oraz sejmi ku wojewódzkiego, 
rady powiatu czy rady gminy), w salach posiedzeń tych władz, budowlach stanowiących własność 
samorządową, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze województwa, powiatu czy 
gmi ny, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach tych władz a jeśli sejmik wojewódz-
ki, rada powiatowa czy rada gminy na to zezwoli także i niższych urzędników zarządu oraz na 
słupach granicznych danej ziemi i trans parentach umieszczanych przy drodze (na tzw. witaczach), 
wreszcie zaś  wyjątkowo — także na przedmiotach i pismach osób nie urzędowych ale wyłącznie 
czasowo i na mocy specjalnej zgody (uchwały) sejmiku czy rady.

16. Używany oficjalnie herb województwa lub powiatu powinien być zawsze zgodny z jego 
zatwierdzonym wzorem plastycznym.

17. Oprócz herbu w zespole symboli poszczególnych szczebli samo rządu terytorialnego po-
winny znaleźć się (w zależności od jego stopnia) następujące rodzaje weksyliów:

a) województwa, powiaty i gminy miejskie — trzy (flaga, chorągiew, sztan dar);
b) gminy wiejskie — jedno (flaga) lub dwa (flaga i sztandar).
18. Flagi wojewódzkie powinny być zasadniczo klasycznymi flagami, tzn. mieć postać płachty 

barwionej w barwy herbu danego województwa, bez herbu czy godła herbowego. Prawo do jej 
używania mieliby wszyscy mieszkańcy danego województwa i nie byłoby ono ograniczone po-
trzebą uzyskiwania w tym celu specjalnego zezwolenia.

19. Wskazane jest aby flagi powiatowe były flagami urzędowymi (z her bem lub godłem po-
wiatu). Flaga powiatowa byłaby zastrzeżona do wy łącznego użytku służbowego powiatowych 
władz samorządowych.

20. W obrębie każdego województwa flagi powiatowe powinny tworzyć spójny system zna-
ków zbudowany na podobnych zasadach.

21. Flagi gminne powinny mieć postać płachty barwionej w barwy herbu gminy, na którą 
może być nałożony herb, godło lub jego część.

22. Wskazane jest zróżnicowanie flag poszczególnych stopni samorzą du terytorialnego pod 
względem budowy lub proporcji.

23. Tradycja polskich chorągwi ziemskich i miejskich jest równie silna i ważna, jak tradycja 
herbów ziemskich i miejskich. Chorągiew będąca najstarszym używanym w Polsce rodzajem we-
ksylium, ma jak żadne inne głębokie uzasadnienie historyczne i wyjątkowo starą średniowiecz-
ną tra dycję jako symbol ziem i miast dawnej Polski, stąd też powinna ona koniecznie znaleźć 
się w  zespole symboli samorządu terytorialnego III Rze czypospolitej. Niezbędna jest noweli-
zacja odpowiednich aktów praw nych zezwalająca województwom, powiatom oraz miastom na 
posługiwa nie się obok flagi także i chorągwią.
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24. Chorągiew przysługuje przewodniczącym sejmików wojewódzkich i marszałkom woje-
wództw, przewodniczącym rad powiatowych i sta rostom, przewodniczącym rad gmin miejskich 
oraz prezydentom miast i burmistrzom. Chorągiew podnosi się w miejscach i w czasie ich urzę-
dowania bądź przebywania, podczas uroczystości z ich udziałem, w zespole chorągwi tego samego 
szczebla oraz przy szczególnie uroczy stych okazjach.

25. Jakkolwiek nie ma staropolskiej tradycji posługiwania się sztanda rem jako symbolem 
ziemskim, jednak wobec tego, iż współcześnie ten typ weksylium jest bardzo rozpowszechniony 
a przy tym funkcjonuje jako weksylium najbardziej zaszczytne, wydaje się pożądane wprowadze-
nie go także do symboliki wszystkich szczebli samorządu Jako weksylium przynależne odpowied-
nio: sejmikowi wojewódzkiemu, radzie powia tu lub radzie gminy). Sztandar jest uroczyście usta-
wiany w sali w czasie obrad sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu czy rady gminy oraz noszo ny 
przed nią, gdy występuje in gremia lub gdy jest reprezentowana przez swoich upoważnionych 
przedstawicieli.

26. Zgodnie z wolą ustawodawcy jednym z symboli samorządu teryto rialnego są pieczęcie. 
Symbol ten ma silne zakorzenienie w  staropolskiej tradycji. Powinny to być pieczęcie herbo-
we. Staropolska praktyka he raldyczna oraz względy plastyczne przemawiają jednak za tym, aby 
pieczę cie te mogły mieć wygląd dwojaki, tzn. obok pieczęci zawierających wyobrażenie całego 
herbu danej wspólnoty samorządowej, dopuszczalne jest umieszczenie w polu pieczęci wyobraże-
nia jedynie samego godła herbowego.

27. Oprócz powyższych naczelnych symboli samorządu ziemskiego, ujednolicenia wymaga 
także zespół atrybutów i odznak oznaczających najwyższe godności władz samorządowych.

28. Zespół atrybutów i odznak władz samorządowych powinien być uzasadniony historycznie 
a równocześnie odpowiadać duchowi naszych czasów. W skazane jest aby tworzył on zwarty i jed-
nolity system, wspólny dla władz samorządowych poszczególnych szczebli w całej Polsce.

29. Zastosowane przez ustawodawcę dla innych symboli samorządu terytorialnego pojęcie 
„emblematy” jest zbyt wieloznaczne i nadmiernie pojemne. Konieczna jest tutaj precyzyjna ter-
minologia i konkretny wykaz symboli przysługujących władzom samorządowym poszczególnych 
szczebli.

30. Atrybutami najwyższych godności władz samorządowych szcze bla wojewódzkiego mogą 
być: laska przewodniczącego sejmiku wojewódz kiego i laska marszałka województwa. Atrybuty te 
mają silne zakorzenie nie w staropolskiej tradycji. Laski te powinny być zróżnicowane. Rozwa żano 
również możliwość wprowadzenia szarfy marszałka w barwach her bu województwa.

31. Atrybutami władz samorządowych szczebla powiatowego mogą być: laska przewodniczą-
cego rady powiatowej i łańcuch starosty. Rozwa żane były też inne rozwiązania (zamiast łańcucha 
szarfa). W skazane jest jednak zachowanie jednolitości w ramach danego województwa.

32. Atrybutami władz samorządu gminnego mogą być łańcuchy i to zarówno dla przewod-
niczących rad gmin, jak i dla prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Dopuszczalne są także 
inne symbole (np. pierścienie).

33. Wskazane jest przyjęcie we wszystkich szczeblach samorządu te rytorialnego odznak her-
bowych, różnych dla radnych (sejmików woje wódzkich, rad powiatowych i rad gminnych) i dla 
władz wykonawczych. Radnym mogłyby przysługiwać odznaki barwne, emaliowane (z wyróż-
nieniem plastycznym odznaki przewodniczącego), zaś członkom zarzą dów odznaki bez emalio-
wania (metalowe, z dopuszczalną gradacją w za leżności od godności: złota, srebrne, brązowe).

34. Odznaki radnych sejmików wojewódzkich mogą być umieszczane na kokardach w bar-
wach herbu województwa, co jest nawiązaniem do tradycji kokard z czasów dawnej Rzeczpospo-
litej oraz powstań narodo wych.
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127Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową — działalność Komisji Heraldycznej...

Herby negatywnie zaopiniowane (u góry) i poprawione w zgodzie ze sztuką heraldyczną (u dołu). 
Powiat wągrowiecki: przestylizowana sylwetka orła królewskiego z połową herbu kongregacji 

cysterskiej Citeaux i trudnego do zidentyfi kowania herbu rodowego Pałuków na piersi; powiat 
głogowski: nieuzasadnione historycznie połączenie motywów heraldycznych z motywem heral-

dycznym stosowanym w heraldyce włoskiej na tarczy sercowej; powiat lubaczowski: przeładowa-
na kompozycyjnie kombinacja herbu miejskiego z herbem księstwa bełskiego, z zastosowaniem 

nieuzasadnionego podziału tarczy. 

Herby negatywnie zaopiniowane (u góry) i poprawione w zgodzie ze sztuką heraldyczną (u dołu). 
Brzozów: przeładowany kompozycyjnie motyw z pieczęci, zaopatrzony koroną królewską z labra-
mi; Jedlina Zdrój: przeładowany nieheraldycznym, pozbawionym linii konturowych, łamiącym 

alternację chaosem, zastąpiony herbem historycznym; Cybinka: przeładowane treściowo połącze-
nie polskiego orła z herbem rodowym, zakonnym i elementami krajobrazu.
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128 Paweł Dudziński

Herby negatywnie zaopiniowane (u góry) i poprawione w zgodzie ze sztuką heraldyczną 
(u dołu). Lubartów: poprawienie nieudolnej stylizacji autora; Jaworzyna Śląska: zlikwidowanie 
nieuzasadnionych podziałów tarczy, usunięcie niezidentyfi kowanych nieheraldycznych elemen-
tów; Kłobuck: rezygnacja z nieudolnie odwzorowanego kartusza herbowego, usunięcie napisów 

z pola herbu.

Herby negatywnie zaopiniowane (u góry) i poprawione w zgodzie ze sztuką heraldyczną 
(u dołu). Tyczyn: przestylizowanie w duchu sztuki heraldycznej kroju tarczy i godeł; Słubi-
ce: przestylizowanie tarczy i godeł, z podkreśleniem charakteru miejscowości nadgranicznej; 
 powiat przeworski: usunięcie kartusza z herbem miasta zamiana godła ziemi sanockiej na 

godło ziemi przemyskiej.
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Herby negatywnie zaopiniowane (u góry) i poprawione w zgodzie ze sztuką heraldyczną 
(u dołu). Łaszczów: przestylizowanie nieheraldycznych przedstawień na herb rodowy właścicieli 

miasta; Lubycza Królewska: zamiana wizerunku z okresu międzywojennego, który poprzez 
zmianę barw nawiązywał bardziej do herbu czeskiego niż ruskiego, na godła województwa 
bełskiego i symbole wyrażające charakter nadgraniczny; powiat puławski: przestylizowanie 

nieudolnie oddanych godeł w duchu heraldyki.

Proces dochodzenia do poprawnej formy herbu, projekt przed konsultacją, herby po konsultacji. 
Lubaczów: etap 1, zamiana litery na godła rodu Mniszchów i elementy nawiązujące do założonej 
przez nich Huty Kryształowej etap 2, po uświadomieniu plastykowi, że określenie Huta Kryształo-
wa odnosi się do huty szkła, produkującej luksusową galanterię szklaną, i godeł rodowych, którymi 

sygnowano wyroby powstał nowy herb; powiat otwocki: w wyniku wielokrotnych konsultacji 
usunięto orła — plagiat z herbu Obornik, przywracając godło województwa, żmudnie wyjaśniano 

istotę stylizowania godeł, co nie uchroniło kompozycji przed błędami w technice grafi cznej.
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I. Vorončuk, Rodovody volyns’koji šljachty XVI — peršoji polovyny 
XVII st. (rekonstrukcja rodynnych struktur; metodolohija, metodyka, 

džerela), Kyjiv 2009

Książka Iryny Woronczuk, jak pisze sama 
autorka (s. 3), powstała na marginesie jej za-
sadniczych zainteresowań i poszukiwań badaw-
czych. Praca o  genealogii wołyńskiej szlachty 
jest pochodną badań dotyczących dziejów wsi 
i demografii dawnej Ukrainy-Rusi. Bogaty ma-
teriał zebrany przy okazji penetrowania zbioru 
ksiąg grodzkich i ziemskich województwa wo-
łyńskiego z drugiej połowy XVI — pierwszej 
połowy XVII wieku „prosił się” o wykorzysta-
nie i autorka ku pożytkowi historyków dawnej 
Rzeczypospolitej pozytywnie zareagowała na 
ten apel. Dla wspomnianego okresu zachował 
się niezwykle obszerny z punktu widzenia hi-
storyka czasów nowożytnych naszego regionu 
Europy korpus źródłowy w postaci 643 ksiąg 
ziemskich i grodzkich z  trzech powiatów wo-
łyńskich z  lat 1561–1648. One to stały się 
podstawą pracy Iryny Woronczuk.

Zasadnicza część książki — tablice genealo-
giczne 70 rodów szlachty wołyńskiej — zosta-
ła poprzedzona obszernym wstępem. W  jego 
pierwszym rozdziale (s. 5–14) autorka omawia 
obszernie metodologiczne aspekty badań nad 
rodziną wykazując solidną erudycję i  znajo-
mość europejskiej literatury przedmiotu, uty-
skując na tym tle na zapóźnienia historiogra-
fii ukraińskiej wynikające ze straconego czasu 

epoki sowieckiej, kiedy badania socjologiczne 
praktycznie nie istniały. Nieco miejsca poświę-
ca też terminologii badań nad rodziną oma-
wiając kwestie pokrewieństwa i  powinowac-
twa. W  rozdziale drugim wstępu (s.  15–32) 
Woronczuk omawia bazę źródłową swej pracy, 
o której wspomniałem już wyżej. Relacjonuje 
pokrótce ramy prawne, w jakich funkcjonowa-
ła rodzina XVI-to i XVII-towieczna na Woły-
niu i na tym tle charakteryzuje wykorzystany 
materiał dokumentalny. Autorka wskazuje na 
informacyjne zalety szeregu rodzajów doku-
mentów: zapisów oprawy, darowizn, aktów 
kupna-sprzedaży, testamentów, działów ma-
jątków rodzinnych, dokumentacji rodzinnych 
sporów majątkowych, oświadczeń o przepadku 
przywilejów. Przekonuje jednak czytelnika, iż 
obok tych szczególnie ważnych typów doku-
mentów, właściwie każdy akt wpisany do ksiąg 
grodzkich, czy ziemskich może mieścić w sobie 
ciekawe informacje genealogiczne. Rozważania 
te Autorka okrasza zaś licznymi i interesujący-
mi egzemplifikacjami. 

Rozdział III rozważa kwestię historycznej 
terminologii związków rodzinnych (s. 33–85). 
Woronczuk omawia kolejno wszelkie stopnie 
pokrewieństwa i  powinowactwa, wymienia 
używane w  źródłach terminy, wyjaśnia ich 
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znaczenie i  określa częstotliwość występowa-
nia. To użyteczny zwłaszcza dla nie-ukraińskich 
historyków fragment pracy, dzięki któremu nie 
popełnimy pomyłki co do takich terminów 
jak „otrok”, „pasynok”, „szuryn”, „swojak”, 
„swest’„ czy „diwer”. Częścią tego rozdziału są 
rozważania o  metodyce działań genealogicz-
nych, w tym szczególnie o graficznych rozwią-
zaniach sporządzania rodowodów (s. 85–103). 
Od tych mniej interesujących fragmentów 
przechodzimy do omówienia dotyczącej Wo-
łynia literatury genealogicznej (s.  104–120) 
z  bardzo gruntowną relacją dotyczącą pol-
skiej literatury genealogiczno-heraldycznej 
i  oddaniem należnych hołdów Adamowi Bo-
nieckiemu, Józefowi Wolfowi i  Kazimierzowi 
Pułaskiemu. Ostatnią część rozdziału stanowi 
opis przykładowej rekonstrukcji rodowodu 
kniaziów Rużyńskich (s.  120–134). Autorka 
odtwarza tu cały proces badawczo-rekonstruk-
cyjny z  przywołaniem użytych źródeł, wyko-
rzystaniem literatury przedmiotu i  wyjaśnie-
niem wszelkich spornych wątków. 

Swoiste przejście do rodowodów stanowi 
część źródłowa. Odnajdujemy tu 14 wyda-
nych in extenso dokumentów z lat 1564–1607 
(s.  138–175). Są to wybrane przez Autorkę, 
szczególnie jej zdaniem bogate w  informacje 
genealogiczne materiały z  wołyńskich ksiądz 
grodzkich i  ziemskich. Dotyczą Hulewiczów, 
Bokiejów, Jeło-Bukojemskich, Rusynów-
-Beresteckich, Chomiaków-Smordowskich, 
Rżyszczowskich, Żórawnickich, Kozińskich, 
Oszczowskich, Bohowitynów, Horainów 
i  oczywiście wielu innych spokrewnionych 
i  spowinowaconych z  nimi rodzin. Źródła są 
wydane starannie, opatrzone regestami i przy-
pisami tekstowymi. Umieszczone w  edycji 
dokumenty spisane były po rusku. Wydawca 
używa w edycji archaizowanej czcionki ukraiń-
skiej, co zbliża nas maksymalnie do oryginału. 

Główną część książki stanowią rodowody 
70 rodów wołyńskich (s. 179–307). Uwzględ-
nieni tu zostali (kolejność wg alfabetu ukra-
ińskiego) Barsanowie, Bileccy (2 tablice), Bi-
łostoccy (4), Bohowitynowie (4), Bokiejowie, 

Borzobohaci-Krasieńscy (2), Brańscy (2), Wo-
ronowie-Boratyńscy (3), Hojscy (2), Horaino-
wie, Hulewiczowie (12), Hulaniccy (6), Gęsiń-
scy, Dołmatowie-Isajkowscy, Drywinscy czyli 
Derewińscy (2), Dubrowscy (Dąbrowscy), Jeło-
wiccy (3), Jeło-Bukojemscy, Jeło-Malińscy (3), 
Żabokrzyccy (2), Żórawniccy, Zahorowscy (3), 
Kałuscowscy (2), Kisielowie (2), Kluscy (2), 
Kniahynińscy, Kozińscy (6), Kołpytowscy (2), 
Kropotkowie, Kuniewscy, Leduchowscy (5), 
Leszniccy (2), Liniewscy (2), Majkowscy, knia-
ziowie Masalscy, Myszkowie-Chołoniewscy (3), 
Myszkowie-Warkowscy, Mokosiejowie-Bako-
wieccy, Mokreńscy, Montowtowie-Koblińscy, 
Niekraszewiczowie-Bereżeccy, Neswiccy (2), 
Olizarowscy, Orańscy (2), Ostryjiwscy, Ochło-
powscy, Oszczowscy (3), Pawłowiczowie, Po-
rwanieccy (2), Radowiccy, Rżyszczowscy, Ro-
hozińscy, Rudeccy, kniaziowie Rużyńscy (5), 
Rusynowie-Beresteccy (3), Sieleccy, Siemaszko-
wie (3), Serbinowie, Smykowscy, Sołoniewscy, 
Falczewscy, Charlińscy, Chomiakowie-Smor-
dowscy, Chreptowiczowie-Bohuryńscy (3), 
Chrynniccy (2), Czaplicowie-Szpanowscy (2), 
Czarukowscy, Czekońscy, Szpakowscy (2), Ja-
kowiccy (3), Jasieniccy. Znaczną część książki 
stanowi też indeks osobowy (s. 310–509), któ-
ry — trzeba przyznać — wykonany został nie-
zwykle starannie i  jest ważnym instrumentem 
ułatwiającym korzystanie z wydawnictwa.

Historycy i hobbyści otrzymali zatem nie-
zwykle cenny informator, który może być 
użyteczny w  różnych rodzajach badań. Nie 
ma wątpliwości, że po „Rodowody…” sięgnąć 
powinien każdy badacz zajmujący się histo-
rią ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI i XVII 
wieku. Można jednak pokusić się o sformuło-
wanie kilku uwag krytycznych. Przede wszyst-
kim autorka bardzo powściągliwie używa dat 
w rodowodach. Nie ma wątpliwości, że wszyst-
kie podawane przez nią informacje mają jakąś 
podstawę źródłową, a  zatem możemy je wią-
zać z konkretną datą. Tymczasem w rodowo-
dach przy wielu osobach brakuje jakichkol-
wiek dat. Wydaje się zaś nie tylko wskazane, 
ale i konieczne by wymienić choćby jedną datę 
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związaną z pojawieniem się danej osoby w źró-
dle (np. w odniesieniu do dzieci wymienionych 
jako żyjące w datowanym testamencie jednego 
rodziców). Autorka pomija też znane jej daty 
urodzenia niektórych osób1. W praktyce ogra-
nicza się do dat śmierci. Wątpliwości budzi też 
kwestia doboru rodów, których rodowody wy-
dano w recenzowanej edycji. Najwyraźniej nie 
jest to ani wybór strukturalny (według ustalo-
nego klucza), ani arbitralny (według takiego 
czy innego „widzimisię” autora), lecz prezenta-
cja „uskładanego” dorobku. Nie otrzymujemy 
przy tym informacji na ile kompletnie zostało 
wykorzystane badane źródło, czyli wołyńskie 
księgi ziemskie i grodzkie II poł. XVI — I poł. 
XVII wieku. Jaką nadzieję na interesujące 
skutki badawcze mogą mieć historycy zajmu-
jący się dziejami innych rodów wołyńskich? 
Wśród rodów opracowanych są dwa kniaziow-
skie — Rużyńscy i Masalscy. Autorka wyjaśnia, 
że w przypadku Rużyńskich zamieszcza ich ro-
dowód, gdyż udało się jej uzupełnić i  popra-
wić ustalenia literatury przedmiotu. Czy jest 
podobnie w  przypadku Masalskich? Czemu 
pominięto inne rody kniaziowskie? Na te py-
tania brakuje w książce odpowiedzi. Podobne 
wątpliwości powstają w odniesieniu do rodzin 
pańskich i  ziemiańskich. Spośród najważniej-
szych familii Wołynia, pomijając kniaziów, 
brakuje w  książce Woronczuk kilku ważnych 
rodów. Z  nazwisk, które pojawiają się wśród 
urzędników ziemskich, czy posłów na sejmy 
brakuje tu choćby Babińskich, Bołbasów-Ros-
tockich, Denisków-Matwijowskich, Dziusów, 
Iwanickich, Kołmowskich, Koryteńskich, 
Owłoczymskich, Patrykiejów-Kurozwonskich, 
Sieniutów-Lachowieckich czy Wielhorskich. 
W  zestawieniu znalazły się prócz ruskich 
rody polskie: Charlęscy, Dąbrowscy, Falczow-
scy (Chwalczowscy) i Gęsiccy. Po raz kolejny 
powstaje pytanie o  wybór. Czemu pominię-
to inne familie z Korony, które były aktywne 

1 Np. w rodowodzie Czapliców-Szpanowskich (s. 301) 
wymienieni są synowie Fedora Kadianowicza, o których 
datach urodzenia pisze Autorka wcześniej, na stronie 22.

w  badanym okresie, i  silnie związane z  Wo-
łyniem jak choćby Łabuńskich, Wkryńskich 
czy Stempkowskich. Cała ta przypadkowość 
zestawienia rodów uwzględnionych w recenzo-
wanej książce obniża nieco jej wartość, choć 
z drugiej strony przyznać trzeba, że literatura 
genealogiczno-heraldyczna dobrze zna podob-
nie „wybiórcze” dzieła, która stały się mimo 
tego klasyczne, jak choćby Kronika… Kazi-
mierza Pułaskiego2.

Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czy-
nienia — jak pisze sama Autorka — ze  swo-
istą dygresją poczynioną przez Historyka na 
poboczu najbardziej interesujących go wąt-
ków. Rodowody wołyńskich familii nie były 
głównym celem badawczym Woronczuk. Jak 
wskazaliśmy wyżej jej opracowanie nie ma 
charakteru opracowania konkretnej grupy ro-
dzin, wybranej warstwy stanu szlacheckiego, 
czy zawężonego terytorium. Jest podsumowa-
niem znalezisk. Dlatego też musimy traktować 
ustalenia Autorki z pewną ostrożnością. Tę re-
fleksję potwierdza analiza niektórych rodowo-
dów. Zwróćmy np. uwagę na genealogię jedne-
go z najważniejszych rodów pańskich Wołynia 
— Czapliców-Szpanowskich. Rodowód ten 
zawsze sprawiał kłopoty historykom ze wzglę-
du na powtarzalność imion w  jednym z  po-
koleń. Na początku epoki pounijnej aktywni 
byli synowie Kadiana († po1545) Fedor, Iwan 
i  Hrehory, Piotra (†  ok.1559) Fedor i  Iwan 
oraz Wasyla († po1533) Hrehory. Stosunkowo 
łatwo odróżnialny jest Hrehory Wasylowicz, 
ponieważ dość konsekwentnie używał patro-
nimiku. Podobnie czynił Fedor Kadianowicz. 
Obaj Iwanowie czynili to rzadko i  stało się 
to przyczyną ich częstego mylenia. Historycy 
uważali dotąd Iwana Czaplica-Szpanowskie-
go, wojskiego łuckiego i kasztelana kijowskie-
go (†  1607) za syna Kadiana3 i  Woronczuk 

2 K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, 
Wołynia i Ukrainy, t. 1, Brody 1911, t. 2, wyd. T. Epste-
in, S. Górzyński, Warszawa 2004
3 Zob. np. . ко енко,     

V   V  . (    
),  1993, s. 131, 134.
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powtarza tę tezę (s.  300). Jest to jednak po-
gląd nietrafny. Wśród synów Kadiana przed 
1572 r., kiedy nastąpił podział ojczystych ma-
jątków, tylko najstarszy Fedor był pełnoletni 
i występował w imieniu młodszych braci4. Nie 
można zatem doszukiwać się wśród nich Iwana 
będącego już od 1566 roku wojskim łuckim 
i człowiekiem żonatym, a zatem bez wątpienia 
pełnoletnim i  aktywnym i  gospodarczo i  po-
litycznie5. Zresztą Iwan Czaplic-Szpanowski, 
wojski łucki był wymieniany w źródłach z pa-
tronimikiem „Petrowicz”, jak np. w dokumen-
cie z 20 maja 1569 r. opublikowanym niegdyś 
w wydawnictwie Archiw Jugozapadnoj Rossii6. 
Jednoznacznie uporządkować sobie Czapli-
ców-Szpanowskich  możemy w oparciu o wo-
łyńskie rejestry podatkowe z  lat 1570–1577 
roku, jakie ich wymieniają. Odnajdujemy tu 
Fedora i  Iwana wojskiego łuckiego Piotrowi-
czów (co prawda jedynie Fedor wymieniony 
z  patronimikiem), Fedora Kadianowicza oraz 
Hrehorego Wasylowicza7. Iwan i Hryhory Ka-
dianowicze w roku 1570 są wciąż niepełnolet-
ni i nie występują samodzielnie. Całością dóbr 
po ojcu zarządza Fedor i dopiero w 1572 roku 
zostaną one rozdzielone.8 Trzeba zatem skory-
gować rodowód zestawiony przez Woronczuk. 
Jako synów Kadiana wymienić trzeba Fedora, 
sędziego ziemskiego łuckiego (†1602), Iwana 
(† po1573) oraz Hryhorego († po1572). Jako 
synów Piotra — Iwana, wojskiego łuckiego 
i kasztelana kijowskiego († 1607) oraz Fedora 
(† po1578). 

4   ,   -
  1572 , w:    

  , No 2046, wyd.
. . а ян н, е  1890, s. 3; Ziemie ruskie. Wo-

łyń i Podole, opr. A. Jabłonowski, w: Polska XVI wieku 
po względem geograficzno-statystycznym, T. 8, [w:] Źródła 
Dziejowe, T. 19, Warszawa 1894, s. 5.
5     -

     , е  
1859–1905, . 1–8, . 8, T. 3, wyd. . . е к й, 
s. 31–32, 90.
6 Ibidem, s. 130.
7 Ziemie ruskie. Wołyń…, s. 5,  17,  18, 29, 53.
8   [...]  1572 …, s. 3.

Woronczuk błędnie zestawia też informacje 
o małżeństwach Iwana Czaplica wojskiego łuc-
kiego. Choć sama cytuje dokument wymienia-
jący jako jedną z jego żon Rainę Chodorowską 
(s. 19), to w rodowodzie przypisuje to małżeń-
stwo drugiemu z  Iwanów Czapliców aktyw-
nych w tym okresie, który wojskim łuckim nie 
był (s.  300). Wątpliwości budzi też informa-
cja o trzeciej — według Woronczuk — żonie 
kasztelana kijowskiego, Hannie Czetwertyń-
skiej. W  dobrze zbadanym rodowodzie knia-
ziów Czetwertyńskich9 znaleźć można tylko 
jedną „pasującą” Hannę, córkę Jacka Andrejo-
wicza († 1569). Jednak w roku 1606 była ona 
już małżonką Jakuba Stradomskiego10, a Iwan 
Czaplic zmarł po roku 160711. Spis żon Iwana, 
wojskiego łuckiego i  kasztelana kijowskiego 
powinien wyglądać następująco: I= p. 1567 
Olena Karpowna, Iv. Wasylowa Siemaszko-
wa; II=1574 Raina Chodorowska; III=p. 1583 
Hanna Bołbasówna-Rostocka. Trzeba też zgło-
sić znak zapytania co do wywodu drugiego po-
kolenia Czapliców, poprzedników wyżej opi-
sanych. Woronczuk uznaje, że w tej generacji 
występowało czterech synów Iwana († 1510) 
— Hryćko († 1514), Kadian († p.1545), Wa-
syl (†?) i Piotr († ok.1559). Według Bonieckie-
go zaś Kadian i Piotr byli w istocie synami Iwa-
na, ale już Wasyl († po 1533) synem Mikity 
(odnotowanego pod r. 1494 i 1502).12 Opinię 
Bonieckiego w  tej kwestii podziela N.  Jako-
wenko.13 Wersję Woronczuk podważa zaś fakt, 
ze pomija ona całkowicie Mikitę, który w źró-
dłach występuje bez wątpienia obok Iwana, np. 
w 1516 r.14 

9 . ко енко,  …, s. 313–315; 
Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego 
wieku, Warszawa 1895, s. 35–48.
10 J. Wolff, Kniaziowie…,  s. 40.
11 Urzędnicy województw kijowskiego i  czernihowskiego 
XV-XVIII wieku. Spisy, opr. E.  Janas, W.  Kłaczewski, 
Kórnik 2002, s. 30.
12 A. Boniecki, Herbarz Polski, T.  1–16, Warszawa 
1899–1913, T. 3, s. 269.
13 . ко енко,  …, s. 131.
14  …, . 8, T. 4, wyd. . а -

р к й- ано , s. 341.
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135Recenzje

Trzeba także wskazać na pomyłki w rodowo-
dzie Charlińskich (Charlęskich). Feliks, podko-
morzy kijowski, nie był bowiem jak chce Woron-
czuk synem Mikołaja, podkomorzego łuckiego, 
lecz jego bratem. Mikołaj miał co prawda syna, 
Szczęsnego, ale nie był on nigdy podkomo-
rzym kijowskim. Wywód Bonieckiego, oparty 
na aktach grodzkich nie pozostawia co do tego 
żadnych wątpliwości15. Synami Feliksa (Szczę-
snego),  podkomorzego kijowskiego byli zaś 
całkowicie pominięci w  recenzowanej książce 
Stanisław († 1628), Mikołaj († 1623) i Jerzy († 
1617), z których Stanisław i Jerzy mieli, również 
pominiętych, potomków16. Wymieniony przez 
Woronczuk rzekomy syn podkomorzego kijow-

15 A. Boniecki, Herbarz…, T. 2, s. 345. 
16 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–
1648, Warszawa 2000, s. 171–172.

skiego, Jan Chryzostom mógł być synem Felik-
sa, syna Mikołaja. Feliks, podkomorzy kijowski 
nie mógł też mieć wymienionej przez Autorkę 
trzeciej żony Oleny Dorohostajskiej, gdyż po 
jego śmierci „siedzi na dożywociu” druga mał-
żonka, Katarzyna ze Zbaraskich17.

Mamy zatem do czynienia z  książką cen-
ną, ale poszczególne rodowody będą jeszcze 
zapewne weryfikowane przez innych badaczy. 
Uzasadniony wydaje się być postulat, by publi-
kacje rodowodów były w  przyszłości wsparte 
tekstowymi opisami, opatrzonymi przypisami 
źródłowymi. Tylko bowiem w takim przypad-
ku możemy jednoznacznie ocenić wartość po-
szczególnych informacji.

17 Ukraina (Kijów-Bracław), Dział I-III, wyd. A. Jabło-
nowski, w: Polska XVI wieku po względem geograficzno-
-statystycznym, T.  9, [w:] Źródła Dziejowe, T.  20–22, 
Warszawa 1894, Dział II, s. 147, 148;  -

     1611 , 
w:      

, No 12, wyd. . . о к й, е  1877, 
s. 5.
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Piotr Andrzej Dmochowski and Andrzej Sikorski, Warsaw
Even the alleged Duke Vladimir Zator
The authors crack down on the proposal made recently by M.L. Wojcik, the existence of a previously unknown 

literature prince of  Zator, Benedictine from Tyniec, Vladimir. This thesis is based on a document giving the village 
Łączany with appurtenances, Radziszów, Will Radziszowska, Rzozów, and tithes from neighboring settlements Ryczów 
and Półwsi, by Władysław, Duke of Auschwitz to the convent Tyniec, represented by the abbot Daniel, in connection 
with the accession son of Prince Vladimir, the ranks of Tyniec Benedictine. The said document also mentions the sender’s 
own brother, duke Janusz. M.L. Wojcik found that the pair of princes occurring in the document, and Janusz Władysław, 
a fifteenth–century princes of Zator. The conditions relating to the genealogy of princes Zator and political relations 
in the region indicate that Vladimir could be the son of Wlodek of Zator, who lived in the late fifteenth century, for 
it is not a place in the earlier centuries, when there was no Auschwitz principality, or when Daniel could not have been 
the abbot Tyniec. It should be recognized that the forger signed a document of 1250, the fictitious family, because sources 
do not confirm the possible existence presented the diploma circle kin. Thus, additions to the genealogy of princes Zator 
proposed by M.L. Wojcik not unsustainable and must be unequivocally rejected as having no coverage in the sources.

Tomasz Jaszczołt, Białystok
Korczewscy of the House of Prussia in the land Drohiczyn
About Korczewski Family we had hitherto scattered and fragmentary information, because, despite having quite 

a large property in the fifteenth century, they were quickly forgotten due to the fact that the male line died out in the late 
fifteenth and sixteenth centuries Despite a rich source base to this family including the number of messages relating to 
the estates of the family is not known among which belonged, because we do not have any message sphragistic  or iconog-
raphy (tombstone), who witnessed family crest. By the analysis of indirect sources include family, the family crest  Prus.

Tomasz Maćkowski, Gdańsk
Letters for fi llings marks as identifi cation marks
Seal trade, perhaps a more appropriate name would be – lead seals stores, over the XIV–XVIII century, are 

extremely interesting historical source, until recently, almost completely overlooked in research. Seals trademarks 
are especially useful when trying to recreate the old customs of the legal market. They are also an invaluable source 
of epigraphic and heraldic, captivating variety of medieval and modern identification marks. Genesis cargo seals to 
be found primarily in the medieval habit of determining the quality of legally manufactured and marketed products. 
The article dealt with the identification letter considered as identification marks.

Stanisław A. Jaśkowski, Warsaw
Seal of the Safavid Persian documents of the Central  Archives of Historical Records (AGAD)
Collections of documents and stamps Persian in Poland is quite sparse, which makes each stored object becomes 

of great value both for the Orientalists and historians, as well as the museum. Poverty is not accompanied by the ap-
propriate development of both of these units at our disposal. Even the seal, located on the Persian documents stored 
in AGAD in Warsaw were not adequately described. The purpose of this article is to fill this small, yet glaring gap 
in the Polish sphragistic and iranistic. In the present set of documents also reveal that Persian viziers in correspon-
dence with the high officials by foreign stamps used a fairly modest, perhaps even personal, not official.

Robert Jop, Lublin
Notes of concern about how the issue of metrics parish and other forms of sharing (thesis paper)
The subject of this discussion is the question as to how the issue of metrics parish. Referring to the topic I would 

like to take into account the achievements and prospects silhouetted while reference to the practice on metrics be-
yond our borders. I would also like to draw attention to other forms of dissemination registering’s register, which at 

S U M M A R Y
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138 Summary

least in part related to the editing and sharing content is understood as a historical source in the form of a printed 
publication. To distinguish these methods should be introduced two concepts: classic editing and classic edition, 
which I understand the dedication of contents entries metrics in printed form.

Sergei Rybczonak, Minsk
Pedigree of Adam Mickiewicz, new facts and old puzzles
The author presents new findings related to the nobility of the family of Adam Mickiewicz, based on the materi-

als of nobility Polish nobility that arose in connection with the requirements of the law, which emerged in Russia 
after the partitions. An important complement are wills which are an important source for the history of the prop-
erty, as well as genealogy.

Sławomir Górzyński, Warsaw
Identifi cation of state and heraldic on the graves of Polish immigrants 
(for example cemetery in Montmorency)
Cemetery in Montmorency years serves as a pantheon of Polish emigrants in France. The external expression 

of the tomb, the form, the content of the inscriptions and coats of arms are an important means of communication 
within the exile, as well as at the interface between the Poles — the French. Identification state  was expressed by: 
1) the particles of nobility (de), 2) an aristocratic title — both recognized and usurped 3) coats of arms — a) draw-
ings, b) name. Conclusions: 1) generally used in accordance with the facts, 2) in the most fanciful, 3) drawings made 
in stone generally modeled on armorials Polish, noted a surprising phenomenon using the abbreviated name badges 
for the first letter. The phenomenon unknown in other areas of social communication.

Herbert Stoyan, Erlangen
Genealogy and Heraldry of Poland in WW–Person (in english)

Jan Županič, Prague
Last nobles of the Austro–Hungarian
The reign of Charles I (IV) was a period of disintegration in the history of Austria–Hungarian Monarchy. Af-

ter the death of Francis Joseph I, the situation in the Habsburg Monarchy became ever more complicated and not 
only in the field of  foreign policy. The  internal crisis of  the empire also deepened. The monarch, whose position 
in the Kingdom of Hungary was significantly weakening, attempted during his reign, to shape united elite of the mon-
archy, a nobility, which would be loyal to the ruling house in future generation. The exclusive right to grant decora-
tions, titles and orders gave the monarch the possibility to support pro–Habsburg oriented circles in the individual 
crown lands and reward their patriotism. Charles I (IV) continued the policy of Francis Joseph I and in the course 
of 24 months of his reign, he granted some degree of noble status to more than a 1000 people (662 in Cisleithania/
Austria and 238 in Transleithania/Hungary). The structure of the title holders remained the same as in the previous 
period. As a result of the war events the number of the new nobles recruited from the rank of officers rose significantly. 
The notorious thesis about the rising number of the titles granted throughout the reign of the last Austrian–Hungar-
ian monarch therefore proves arguable, to say the least.  A large part of the materials revealing the background to his 
decisions is deposited in the archive of the former cabinet office (Kabinettkanzlei) in Vienna.

Paweł Dudziński, Warsaw
Status of the contemporary Polish heraldry local government — Heraldic Commission’s activities 
at the Ministry of Internal Aff airs and Administration (now — Administration and Digitization)
This paper aims to discuss current activities in the arrangement of the modern system of signs identifying local 

governments in Poland, based on the evolving state legislation. Also discussed the criteria to be taken into account 
in assessing and commenting municipal coat of arms.

Book review
Henryk Litwin, Warsaw
I. Vorončuk, Rodovody volyns’koji šljachty XVI — peršoji polovyny XVII st. (rekonstrukcja 
 rodynnych struktur; metodolohija, metodyka, džerela)
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