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 Przynależność herbowa rodziny Pogirskich, 
mity a rzeczywistość

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i  analiza heraldyki rodziny Pogirskich 

funkcjonującej na krańcach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na jej przykładzie można zobaczyć 

przebieg procesu zmiany używanych  herbów, często skrajnie odmiennych.

Słowa kluczowe: Pogirscy, polska heraldyka.

Rodzina Pogirskich znana jest wszystkim polskim genealogom. Należy do starych rodzin szla-

checkich o przyzwoitym statusie majątkowym. Z dawien dawna zakorzeniona była w wojewódz-

twie trockim, a  w  drugiej połowie XVII  w. w  osobie Lwa (Leo, Leona) Jana zrobiła znaczną 

karierę w powiecie rzeczyckim województwa mińskiego. Sporo jednak wątpliwości i zamieszania 

wywołuje ich przynależność herbowa. Dlatego też niewątpliwie warto zainteresować się tym za-

gadnieniem. Pokazuje ono w interesującym świetle kwestię stabilności heraldycznej części rodzin 

szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Siedemnastowieczny znawca rodzin litewskich 

ks. Wojciech Wijuk Kojałowicz daje im herb Trąby1. Z kolei Kasper Niesiecki (pierwsza połowa 

XVIII w.) opisuje czterech familiantów2, pomijając jednak informację o ich herbie3. Natomiast 

Juliusz hr. Ostrowski w Księdze herbowej rodów polskich (pocz. XX w.), opierając się na posiadanej 

w swych zbiorach pieczęci, kwalifikuje ich herb jako własny. Podaje przy tym: „Pogirski. — Na 

tarczy — wspięty lew z tarczą mniejszą na sobie, na której trzy trąby w gwiazdę. Pieczęć Pogir-

skiego Leona Jana w trockiem, marszałka rzeczyckiego, dzierżawcy tryzkiego 1681, posła na sejm 

1 W oryginale: Trąbki. Wzmiankuje Jerzego, Kazimierza, Jana, Krzysztofa i Leo Pogirskich. Ten najpełniejszy jego 

herbarz został przygotowany w 1648 r., a przepisany w 1658 r. zob.: Šventasis Lietuvos Didosios Kunigaikštijos bei 
jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas = Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus 
Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium / Albertas Kojalavičius-Vijūkas; iš lotynų kalbos vertė [sudarė ir 

pratarmę parašė] Sigitas Narbutas; [komentarus parašė, šaltinių ir literatūros sąrašą parengė Sigitas Narbutas ir 

Edmundas Rimša], Vilnius 2015, s. 490–491, 503. 
2 W tym Lwa Jana Pogirskiego, marszałka rzeczyckiego.
3 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 7, Lipsk 1841, s. 352.
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1683 roku”4. Kilkanaście lat później Seweryn 

Uruski, zgodnie z legitymacjami szlacheckimi 

przeprowadzonymi w  1861  i  1882  r. w  gu-

berni kowieńskiej przez przedstawicieli tej 

rodziny, zalicza ich do herbu Pobóg. Wykaz 

ten obejmuje 23 osoby5. Również i najnowsza 

literatura genealogiczna (z początku XXI w.) 

powtarza informację o  przynależności Po-

girskich do herbu Pobóg6. Na tym jednak 

nie koniec. Sytuację dodatkowo komplikuje 

znalezisko autora tego tekstu. Mianowicie 

9  lutego 2017  r., przeprowadzając rutynową 

kwerendę w Archiwum Głównym Akt Daw-

nych w Warszawie, w zespole Archiwum Ra-

dziwiłłów dział V, natrafiłem na sygnetową 

pieczęć Lwa (Leo) Jana Pogirskiego, marszał-

ka rzeczyckiego, przedstawiającą herb Nałęcz. 

Jest ona wyciśnięta na jego jedynym zachowa-

nym liście7. Dobrze czytelną pieczęć o wymia-

rach 13 mm x 13 mm jej właściciel odcisnął 

w czerwonym laku8. W związku z tym, że na górze widnieją na niej kolejno majuskuły L[ew], 

I[an], P[ogirski], odpowiadające inicjałom marszałka, a  na dole M[arszalek], R[zeczyckiego], 

P[owiatu], wskazujące na pełniony urząd, nie może być tu mowy o zapożyczeniu pieczęci od któ-

regoś z „braci-szlachty”9. Tym bardziej, że przyłożył ją w prywatnej korespondencji. Jest to bardzo 

zastanawiające, ponieważ dotyczy kolejnej, diametralnej zmiany używanego herbu w stosunkowo 

krótkim czasie przez jedną i tę samą osobę. Przypadek ten pokazuje, iż sam zainteresowany co 

najmniej trzykrotnie zmieniał herb. Początkowo przez dołożenie nowego głównego godła heral-

dycznego (lew wspięty) i umieszczenie na nim tarczy z trzema trąbami zmodyfikował on rodzinny 

herb Trąby, uzyskując w ten sposób herb własny, a następnie porzucił go na rzecz herbu Nałęcz. 

Co trzeba przyznać, jest nad wyraz dziwnym i  trudno wytłumaczalnym zabiegiem. Z tym, że 

samo wprowadzenie lwa jako głównego godła jest jeszcze logiczne i trafia do przekonania. Ma 

bowiem ścisły związek z jego imieniem10. Poza tym symbolizuje władzę i siłę, co najprawdopo-

dobniej koreluje z zapatrywaniami i dążeniami właściciela. W jakiejś mierze zaspakaja jego ego. 

Potwierdzeniem może być spora aktywność życiowa oraz zdobyte osiągnięcia naszego bohatera. 

Razi jednak lekkość, z jaką wybierał sobie dowolne herby. Ponadto sugeruje, iż w owym czasie nie 

był to odosobniony casus. Najpewniej jednak wersji z lwem w rodzinie Pogirskich używał tylko 

4 J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, cz. 1, z. 13, Warszawa 1901, wizerunek herbu przedstawiony jest 

pod nr 2663, s. 455; cz. 2, Warszawa 1902, z. 14, opis herbu, s. 271. 
5 S. Uruski, A.A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 14, Warszawa 1917, s. 160–161. 
6 J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 4, Rzeszów 2001, s. 365; G. Błaszczyk, Herbarz 
szlachty żmudzkiej, t. 4, Warszawa 2015, s. 610.
7 List, datowany 17 marca 1688 r. w Grodnie, do Stanisława Niezabitowskiego, podczaszego kaliskiego i ekonoma 

dóbr radziwiłłowskich. Chcąc zweryfikować powyższe, autor poszukiwał listów także i innych członków tej rodzi-

ny we wszystkich dużych archiwach Polski, Litwy i Białorusi. Niestety, ze skutkiem zerowym.
8 Zapewne syn Jerzego, trockiego elektora Władysława IV (1632).
9 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów V, sygn. 12 010, k. 13.
10 List podpisał jako Lew Jan Pogirski.

1. Herb Pogirskiego
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on i  był to herb własny w  dosłownym tego 

słowa znaczeniu. 

Faktycznie, w ciągu wieków niejednokrot-

nie zdarzały się sytuacje porzucania starych 

herbów przez całe populacje rodzinne bądź 

poszczególnych ich członków, ale u  Pogir-

skiego zjawisko to przybrało dość dużą czę-

stotliwość. Wśród rodzin szlacheckich Rze-

czypospolitej przyczyny odstępstw herbowych 

bywały najróżniejsze, od zubożenia i niewie-

dzy, po chęć podkreślenia swojej odrębności. 

Zwykle wszystkie te zmiany zachodziły jednak 

głównie w dłuższych przedziałach czasowych 

i  dotyczyły większych grup współrodowców, 

zwłaszcza podczas procesu legitymacji szla-

checkich przed zaborcami. W  opisywanym 

wypadku niepowetowaną stratą jest to, że 

Juliusz hr. Ostrowski nie podał daty repro-

dukowanej pieczęci. Umożliwiłoby to znacz-

nie dokładniejsze ustalenie okresu, w  jakim 

zachodziły zmiany. Pomimo tego możemy uznać, że pieczęć z herbem Nałęcz jest końcowym 

etapem heraldycznym Lwa (Leo, Leona) Jana Pogirskiego, marszałka rzeczyckiego. Wskazuje na 

to data listu (17 marca 1688 r.), a jest to schyłek jego życia. Zmarł on bowiem po lipcu 1690 r.11 

W  tym miejscu warto wspomnieć, że obszerną notę biograficzną Jana Pogirskiego, autorstwa 

prof. Andrzeja Rachuby, podaje Polski słownik biograficzny12. Z niej czerpiemy informację o dużej 

aktywności życiowej, w tym politycznej i militarnej, naszego bohatera. Dobrze wyedukowany, 

studiował na Akademii Wileńskiej (na przełomie lat 30. i 40 XVII w.), autor panegiryku (1640), 

marszałek rzeczycki (1656), rotmistrz królewski, wielokrotny poseł na sejmy (1661, 1662, 1667, 

1668, 1669, 1672, 1673, 1674, 1683, 1688), deputat z powiatu rzeczyckiego do Głównego Try-

bunału Wielkiego Księstwa Litewskiego (1647, 1662, 1668) oraz do królewskiej rady wojennej 

(1673). Inny przedstawiciel tej familii, Stefan, też zaszedł wysoko (marszałek rzeczycki, elektor 

z województwa mińskiego w 1697 r.)13. W sumie Pogirscy mieli czterech elektorów królewskich14 

i dwóch deputatów do Głównego Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego15. Bez wątpienia 

były to zatem postacie świadome swego pochodzenia i przynależności herbowej. Nie przeszka-

dzało im to jednak, by w ciągu wieków doszło w ich w rodzinie do używania czterech zupełnie 

różnych herbów (Trąby, własny, Nałęcz, Pobóg). Z tym, że pierwotnie z pewnością posługiwali 

11 Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, województwo trockie 1690 r., oprac. H. Lu-

lewicz, Warszawa 2000, s. 99. 
12 A. Rachuba, Pogirski (Pogórski, Pogurski)Leon Jan h. Pobóg [w:] Polski słownik biograficzny, t. 27, Wrocław 1982–

1983, s. 205–206.
13 S. Uruski, A.A. Kosiński, A. Włodarski, op. cit., t. 14, Warszawa 1917, s. 161.
14 O. Pietruski, Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 
1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845, s. 277; J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-

-Wąsowicz, Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augu-
sta III, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1908/9, t. 1, s. 171.
15 Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696). Spis, oprac. H. Lulewicz, red. A. Ra-

chuba, Warszawa 2007, s. 7, 230, 256, 286, 300, 311, 335, 365.

2. Herb Leona Pogirskiego
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się też jakimś swoim przedheraldycznym znakiem kreskowym. Wszystko to zaistniało w obrębie 

jednej zamożnej rodziny, posiadającej wielu wyedukowanych członków. Zdecydowanie inaczej 

można by rzecz odebrać, gdyby się wydarzyła wśród szlachty gołoty czy zbiedniałej kresowej ro-

dziny drobnoszlacheckiej, zwykle łatwo tracącej świadomość właściwej przynależności herbowej, 

a nawet swego pochodzenia.

Reasumując, u marszałka Lwa (Leo, Leona) Jana Pogirskiego daje się zaobserwować zupełny 

brak przywiązania do starego znaku rodowego. Urodził się w rodzinie pieczętującej się herbem 

Trąby, następnie używał herbu własnego, ale w dalszym ciągu nawiązującego do dawnego godła. 

Później, z niewiadomych nam przyczyn, porzucił dotychczasowy znak i używał herbu Nałęcz. 

Cały ten galimatias heraldyczny dopełnia dziewiętnastowieczna legitymacja jego krewnych po 

mieczu z  herbem Pobóg. A  zatem rodzina Pogirskich charakteryzuje się całkowitym brakiem 

stabilności i ciągłości heraldycznej. Stanowi zatem dobry przykład chaosu heraldycznego. Zna-

mienne jest, że zjawisko to dotyczy rodziny z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czy można to 

tłumaczyć, li tylko migracją w odleglejsze jego krańce (województwo mińskie), tego się już nie 

dowiemy. 
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Sławomir Karp, The coat of arms of the Pogirski family, myths and reality. The objective of the article 

is the presentation and analysis of the heraldry of the Pogirski family living in the borderlands of the former 

Polish-Lithuanian Commonwealth. On her example, you can see the process of changing the used coats 

of arms, often extremely different.
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