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 Dzieje klasztoru Bożogrobców w Miechowie herbami pisane

Streszczenie: Dzieje klasztoru Kanoników Stróżów Grobu Świętego (zwanych po polsku potocznie bożo-

grobcami) w Miechowie sięgają drugiej połowy XII w., gdy właściciel owej miejscowości, rycerz o imieniu 

Jaksa, ok. 1162 r. sprowadził do niej z Ziemi Świętej kilku członków tego zakonu. Klasztor ten od początku 

uzyskiwał hojne nadania od książąt, duchowieństwa i  rycerstwa, odgrywając ważną rolę w polskim życiu 

kościelnym i społecznym. W pierwszej połowie XVII w. jego dzieje utrwalił członek tego zakonu o. Samu-

el Nakielski w monumentalnym dziele Miechovia siue promptuarium antiquitatu monasterii miechoviensis..., 

(Kraków 1634 z uzupełnieniami do 1646), wykorzystując obfi tą bazę źródłową, w tym zwłaszcza dokumenty 

gromadzone przez wieki w tym ośrodku. Jego księga informuje również o herbach związanych z miechowskim 

klasztorem (z dołączeniem ich wizerunków), które dadzą się pogrupować w dwie odrębne grupy. Jedną z nich 

stanowiły herby widniejące w czasach Nakielskiego w wystroju architektonicznym klasztornych budowli, ze-

stawione przez niego wraz z opisami na kilku kartach jego publikacji. Są to głównie polskie herby rodowe 

w liczbie 34, które Nakielski przypisał dobrodziejom klasztoru, ustalając ich personalia na podstawie wspo-

mnianych materiałów archiwalnych. Najwięcej tych osób zidentyfi kował dzięki dokumentom pochodzącym 

z końca XII w., gdy herby w Polsce jeszcze nie występowały. W związku z tym pojawia się potrzeba ustalenia, 

jakimi względami kierował się S. Nakielski, wiążąc każdy z herbów obecnych w miechowskim klasztorze 

ze wskazaną przez niego konkretną postacią. Takie postępowanie jest przykładem stosowanego często w tam-

tym okresie przez heraldyków przypisywania herbów ludziom żyjącym w epoce, zanim się one pojawiły jako 

znaki rozpoznawczo-własnościowe. Z dzisiejszego punktu widzenia herby te muszą być uznane za fi kcyjne. 

Drugi zespół znaków heraldycznych występujący w Miechovii dotyczy prepozytów klasztoru. Spośród 38 osób 

piastujących tę funkcję od początku istnienia klasztoru do pierwszej połowy XVII w., według Nakielskiego, 

20 miało herby. Jedynie informacje na temat połowy z nich można uznać za całkowicie zgodne z historycz-

nymi realiami, pozostałe według dzisiejszych kryteriów mogą uchodzić w większości za imaginacyjne lub fi k-

cyjne. Zawarte w Miechovii ustalenia były w XVII–XVIII w. często cytowane przez heraldyków i historyków, 

dzięki czemu S. Nakielski uchodził w tamtym okresie za autorytet w dziedzinie wiedzy o herbach. 

Słowa kluczowe: Zakon Kanoników Stróżów Grobu Świętego, klasztor w Miechowie, Samuel Nakielski, 

heraldyka staropolska.

Polskie świątynie i klasztory należały do miejsc, w których od czasów średniowiecza były obecne 

herby, umieszczane tam z różnych powodów. Podstawowym motywem ich eksponowania w ta-

kich miejscach były związki posiadaczy owych znaków z instytucjami kościelnymi, do których te 



64 Jan Ptak

obiekty należały. Jednym z nich był klasztor Kanoników Stróżów Grobu Świętego (zwanych po-

tocznie bożogrobcami) w Miechowie. Ufundowany ok. 1162 r., przez kilka stuleci współkształ-

tował religijne i kulturowe oblicze okolicznych ziem, a nawet całego kraju, symbolizując jego 

ideowe związki z Ziemią Świętą1. Odegrał także zauważalną rolę w dziejach polskiej heraldyki 

z powodu herbów funkcjonujących w jego przestrzeni, jak również dzięki wyjątkowej publikacji, 

w której zostały zaprezentowane.

Najogólniej biorąc, tworzą one trzy zespoły, z których tylko jeden zachował się do dziś w po-

staci materialnej na zwornikach sklepień klasztornych krużganków. Dwa inne zostały utrwalone 

w XVII w. przez członka miechowskiej wspólnoty, o. Samuela Nakielskiego, w monumental-

nym dziele pt. Miechovia, poświęconym dziejom tego ośrodka2. Pierwszy z pozostałych obejmuje 

herby występujące w tamtym czasie w kompleksie klasztornych zabudowań (w nawie kościoła 

i w korytarzach otaczających kaplicę Grobu Pańskiego), zestawione przez autora w formie wi-

zerunków i  objaśnień. Niemal wszystkie są polskimi herbami rycerskimi, które według niego 

należały do osób bądź rodzin zasłużonych dla miechowskiego ośrodka zakonnego od czasu jego 

fundacji. Drugi, osobny zespół znaków heraldycznych, tworzą w Miechovii herby kolejnych prze-

łożonych (prepozytów) klasztoru. Są one rozproszone w całym tekście tego dzieła, gdyż Nakielski 

nadał mu układ chronologiczny, wyodrębniając okresy sprawowania owej funkcji przez każdego 

z nich. W tej grupie również dominują herby rycerskie (szlacheckie),wskazujące na stanowe po-

chodzenie znacznej części jej członków.

Pierwszy z owych trzech zespołów, umieszczony na zwornikach sklepień krużganków otaczają-

cych klasztor, powstał zapewne przed 1530 r., po odbudowie tego obiektu po kolejnym pożarze. 

Składa się z kilku zaledwie godeł herbów szlacheckich (Odrowąż, Topór, Łodzia, Pobóg i Łabędź) 

i dwukrotnie występującego godła Bożogrobców. Ponadto na siedmiu innych zwornikach są wi-

doczne renesansowe puste tarcze.

Badający ten zbiór znaków heraldycznych Marcin Szymoniak identyfikuje je z rodowymi her-

bami osób zaangażowanych w dzieło przywracania miechowskiemu klasztorowi dawnego stanu 

majątkowego po podjętej w latach 1517–1525 próbie przyłączenia jego dóbr do posiadłości bi-

skupstwa przemyskiego3. Pierwszy z  tych herbów został przezeń skojarzony z osobą kanclerza 

wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, a właścicielem następnego mógł być Andrzej 

Tęczyński. Łodzia mogłaby odnosić się do Piotra Tomickiego, który jako zwierzchnik diecezji 

przemyskiej, był inicjatorem wspomnianej akcji przejmowania zakonnego majątku, a  potem 

został kolejno biskupem poznańskim i krakowskim. Wówczas też odstąpił od forsowania tego 

pomysłu i mógł być uważany za dobroczyńcę zakonu. Przynależność obu ostatnich herbów była 

trudniejsza do ustalenia, lecz i one zostały hipotetycznie powiązane przez wspomnianego autora 

z konkretnymi osobami4.

1 R. Skrzyniarz, Miechów [w:] Encyklopedia katolicka (cyt. dalej: EK), t. 12, Lublin 2008, kol. 872–873, tam wy-

bór wcześniejszej literatury.
2 O. Samuel Nakielski (imię chrzestne: Andrzej), żył w latach 1584–1652, był członkiem zakonu bożogrobców, au-

torem prac poświęconych jego dziejom: De sacra antiquitate et statu Ordinis Canonici custodum sacrosancti Sepulchri 
Domini Hierosolymitani [Kraków 1625] oraz Miechovia siue promptuarium antiquitatu monasterii miechoviensis..., 
(cyt. dalej: Miechovia), Kraków 1634 [z uzupełnieniami wydawanymi do 1646 r.], zob.: H.E. Wyczawski, Nakielski 
Andrzej, imię zakonne Samuel (1584–1652), bożogrobiec, historyk [w:] Polski słownik biograficzny (cyt. dalej: PSB), 

t. 22, Wrocław 1977, s. 468–469; R. Skrzyniarz, Nakielski Samuel, bożogrobiec [w:] EK, t. 13, red. E. Gigilewicz, 

Lublin 2009, kol. 677–678, tam wcześniejsza literatura.
3 M. Szymoniak, Program heraldyczny krużganków klasztoru bożogrobców w Miechowie [w:] Arma terrarumet baro-
num. Studia heraldyczne, red. W. Drelicharz, Kraków 2009, s. 59.
4 Ibidem, s. 65–80.
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O wiele obszerniejszy jest drugi zespół miechowskich herbów, zaprezentowany przez Na-

kielskiego na kartach jego dzieła. W sumie są to 34 herby rodowe, a ponadto: Orzeł Biały, 

będący znakiem polskich monarchów jako protektorów zakonu, herb przypisany Almerykowi, 

patriarsze jerozolimskiemu, w czasach którego bożogrobcy przybyli do Miechowa, a także ko-

lejny, którym miał się posługiwać pierwszy tamtejszy prepozyt — „Martinus Gallus”5. W tym 

zestawieniu znalazł się również wizerunek herbu kanoników Grobu Świętego z godłem w po-

staci podwójnego krzyża z adnotacją, że jest on barwy czerwonej w czarnym polu6. Nakielski 

przedstawił je w postaci wizerunków i  opisów, z podaniem nazw (proklam) i  barw, a  także 

personaliów ich właścicieli7.

Podejmując analizę owych znaków heraldycznych, warto na początku zwrócić uwagę na dwa 

wspomniane wyżej herby obcego pochodzenia, z których każdy został przez Nakielskiego okre-

ślony jako „stemma exoticum”. Pierwszy z nich, należący według niego do patriarchy jerozolim-

skiego Almeryka, jest dwudzielny w  słup, ma w prawym polu cztery belki, w opisie nazwane 

„rzekami” (flumina), zaś lewe, błękitne, jest usiane pięcioma liliami w układzie 2:1:2. Drugi, 

stanowiący własność wspomnianego Marcina Galla, ma w godle wielbłąda szarej barwy, leżącego 

na zielonym podłożu, na tle zarośli. Jest to więc herb znacznie różniący się wyglądem od przyję-

tych w heraldyce reguł8.

Dominujące w tym zestawieniu polskie herby rodowe zostały podane na kolejnych stronach 

w niżej podanym porządku z adnotacjami na marginesach:

Gryphus albus in campo rubeo9

Srzeniawa in campo rubeo; Cholewain campo rubeo; Zadora in campo lazurino; Rosa, Pol: Poray in campo rubeo; 
Wieniawa in campo fl aveo10.

Solea cum cruce, Pol: Pobogin campo lazurino; Aceruus, Pol: Leszczyc alias Brog, in campo rubeo;Dolęga in campo 
lazurino; Galea seu nauis, Pol: Korab in campo lazurino; Godzamba in campo rubeo11.

Ianina in campo rubeo; Vulpes, Pol: Lis alias Mzura in campo rubeo;Grzymala in campo fl aueo; Kuczaba alias Kusza-
ba in campo albo; Tubae venaticae, Pol.: Traby in campo rubeo; Ascia, Pol: Topor alias Starza in campo rubeo; Cignus 
plumba alba decorus, Pol.: Łabęc; Odrowaz in campo rubeo);Fascia, Pol: Nałęcz in campo rubeo; Equus albus nigro 

tegmine in medio praecinctus in campo rubeo, Pol: Starykon;Abdank in campo rubeo12.

5 Miechovia, s. 64–70. Zestawienie to przytoczył w polskim przekładzie ks. J. Wiśniewski (Dekanat miechowski, 
Radom 1917, s. 120–122), popełnił jednak przy tym wiele błędów, m.in. nazywając biskupa kamieńskiego — 

kamienieckim, lubuskiego — lubelskim, a chełmińskiego — kalmeńskim. O miechowskich herbach zob. także: 

M. Tobiasz, Bożogrobcy w Polsce (w osiemsetlecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza Przeszłość” 1963, t. 17, 

s. 39–40.
6 Miechovia, s. 64. zob.  też: M. Szymoniak, Herb klasztoru Bożogrobców w Miechowie [w:] Insignia et splendor. 
Heraldyka w służbie rodów szlacheckich i instytucji Kościoła, red. W. Drelicharz, Kraków 2011, s. 103–190.
7 Nie wiadomo, czy zachowane do tej pory herby, które zbadał M. Szymoniak, były też częścią zbioru zestawio-

nego w Miechovii. Przeciwko takiej ewentualności mógłby przemawiać fakt, że nie ma w nim herbu Łodzia, który 

znajduje się w grupie dotychczas istniejących w zwornikach klasztornych krużganków.
8 Postać ta została po raz pierwszy wspomniana przez Jana Długosza w jego Liber beneficiorum Dioecesis Cracovien-
sis, t. 3, Monasteria, Cracoviae 1864, s. 3.
9 Miechovia, s. 64.
10 Ibidem, s. 65.
11 Ibidem, s. 66.
12 Ibidem, s. 67.
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Caput Asini, Pol: Pulkozyc in campo rubeo; Bogorya in campo rubeo; Strepa fl auei coloris, Pol: Strzemię in campo 
rubeo; Vexillum ecclesiasticum fl auei coloris in campo rubeo, Polon: Radwan;Nieczuia in campo rubeo; Cornu Cerui 
cum Ala vulturis grisaei coloris, Pol: Dzialosza in campo rubeo13.

Dambno in campo rubeo;Tarnawa in campo rubeo;Nowina in campo lazurino;Doliwa in campo lazurino;Lubicz 
in campo lazurino;Kotwicz in campo violaceo14.

Kolejność herbów w tym zestawieniu jest nieprzypadkowa. Nakielski uporządkował je według 

dość czytelnego klucza, kierując się pozycją ich właścicieli w hierarchii urzędowej bądź rolą, jaką 

odegrali w dziejach klasztoru. Pierwszeństwo dał dostojnikom duchownym. Ich listę rozpoczy-

na arcybiskup gnieźnieński, po nim następują biskupi: po dwóch krakowskich, wrocławskich 

i włocławskich, czterech poznańskich, dwóch płockich, na końcu lubuski, kamieński i chełmiń-

ski. W dużym stopniu odpowiada to precedencji duchownych dygnitarzy w senacie w czasach, 

gdy Miechovia powstawała15. Za nimi znalazły się herby osób świeckich, zazwyczaj obdarzonych 

przez autora tytułami określającymi ich możnowładczą pozycję: „dominus”, „comes”, „clarissimus 

vir”, „nobilissimus vir”, w kilku wypadkach z dokładnym wskazaniem piastowanej przez nich 

godności. Niewątpliwie zastanawiający jest fakt, że są to urzędy związane głównie z ziemią sando-

mierską — wojewody sandomierskiego (palatinus sandomiriensis), który mieli sprawować: Piotr 

Szafraniec, Mikołaj Bogoria i Wszebor Nieczuja16 oraz kasztelana sandomierskiego (comes Terrae 
Sandomiriensis) w odniesieniu do Jakuba herbu Półkozic. Łącząc zestawione przez siebie herby 

z pojedynczymi osobami, Nakielski podkreśla jednak za każdym razem, że są to ich znaki rodowe 

(„stemma gentilitium”, „insigne gentilitium”).

Kolejność herbów w tej grupie jest trudniejsza do wyjaśnienia niż w przypadku poprzednio 

opisanych. Ich poczet otwiera Gryf, którym pieczętował się fundator klasztoru; na czele pozo-

stałych znalazł się Topór, co można wyjaśnić panującym w ówczesnym społeczeństwie przekona-

niem, że jest to herb najstarszego polskiego rodu, z tego względu mającego też proklamę Starża17. 

Następne znaki Nakielski powiązał z osobami z kręgu fundatora — jego matką (Łabędź) i żoną 

(Odrowąż). Zaraz po nich zamieścił te, których posiadaczami były — według niego — osoby 

i rodziny zaangażowane w proces zakładania i uposażania klasztoru w jego początkowym okresie. 

13 Ibidem, s. 68.
14 Ibidem, s. 69.
15 Zagadnienie to opisywali nowożytni autorzy, zob. np. M. Kromer, Polonia siue de situ, populis, magistra-
tibus et republica regni Polonici libri duo, Coloniae 1577, s.  117; według niego na czele listy duchownych 

senatorów stoją dwaj arcybiskupi (gnieźnieński i lwowski), po nich następują biskupi: krakowski, włocław-

ski, poznański (dawniej w  odwrotnej kolejności), płocki, następnie trzej biskupi z  terenów Rusi i  Podola 

(przemyski, chełmski, kamieniecki), a także dwaj pruscy (warmiński i chełmiński). Wspomina też o trzech 

biskupach kiedyś zasiadających „w  senacie”, których diecezje wcześniej należały do Polski: wrocławskim, 

lubuskim i kamieńskim. To stwierdzenie staje się zrozumiałe w sytuacji, gdy można znaleźć w jego kronice 

wzmiankę o istnieniu senatu w Polsce już w XII w. za panowania Kazimierza Sprawiedliwego (ibidem, s. 112). 

W innym miejscu podkreśla, iż biskupstwo chełmińskie w swoim czasie zostało przez Krzyżaków oderwane 

od prowincji gnieźnieńskiej, a więc istniało przed utworzeniem państwa krzyżackiego (ibidem, s. 214). Z tego 

zestawienia widać, iż Nakielski uwzględnił w swoim wykazie biskupów wszystkich diecezji, jakie (m.in. we-

dług Kromera) już istniały w XII w. w Polsce, przestrzegając zarazem obowiązującej w czasach nowożytnych 

ich kolejności w izbie senatorskiej.
16 Nakielski podaje, że Piotr Szafraniec był wojewodą sandomierskim ok. 1160 r., a Mikołaj Bogoria objął ten 

urząd po Wszeborze Nieczui: Miechovia, s. 68–69.
17 Zob.: B. Paprocki, Gniazdo cnoty zkąd herby rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego i inszych państw do tego Krolestwa należących książąt y panow 
początek swoy maią, Kraków 1578, s. 14.
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Zaledwie kilka herbów przypisał dobroczyńcom Miechowa żyjącym w  późniejszych czasach, 

głównie w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. W tej grupie zauważalny jest więc porządek chro-

nologiczny, choć nie do końca konsekwentnie stosowany.

Najbardziej istotnym zagadnieniem, jakie należałoby teraz podjąć, jest zastosowany przez sie-

demnastowiecznego historyka, dysponującego dostępną w  tamtym czasie wiedzą historyczno-

-heraldyczną, sposób ustalania właścicieli owych znaków. Mając przed oczami wizerunki herbów 

utrwalone w wystroju miechowskiego klasztoru, przyporządkował każdy z nich konkretnej oso-

bie związanej z tym ośrodkiem. Sposób jego dociekań nie jest łatwy do odtworzenia, nie w każ-

dym przypadku da się wskazać przesłanki, na których się oparł i źródła, którymi się posłużył. 

Warto jednak podjąć taką próbę, gdyż stwarza ona szansę na bliższe poznanie narzędzi, jakimi 

posługiwali się twórcy staropolskiej heraldyki.

Nie ulega wątpliwości, iż Nakielski skrzętnie wykorzystał dostępne mu materiały dotyczące 

dziejów klasztoru i ludzi z nim związanych, odnoszące się do ich przynależności rodzinnej i ro-

dowej. Były to dokumenty zgromadzone w ciągu kilku wieków przez miechowską wspólnotę 

zakonną, których treść przytacza w swym monumentalnym dziele. Ponadto miał do dyspozycji 

dość już bogate w  swoich czasach piśmiennictwo historyczne i  heraldyczne, w  którym mógł 

znaleźć wiadomości na temat ważnych dla klasztoru ludzi czy rodzin. Niemal wszystkie osoby 

i rody wymienione w Miechovii jako właściciele herbów pojawiają się w przekazach narracyjnych, 

będących w obiegu już w momencie, gdy to dzieło ujrzało światło dzienne. Sam Nakielski zresztą 

w niektórych przypadkach bezpośrednio się na nie powołuje.

W sumie dokonał więc identyfikacji właścicieli 34 herbów występujących w polskim zasobie 

heraldycznym, które rozpoznał w wystroju architektonicznym miechowskiego obiektu sakralne-

go. Część imion tych osób wziął, zaznaczając to expressis verbis, z przechowywanego w klasztorze 

i opublikowanego w Miechovii źródła, które określił mianem „Cathalogus Patriarchalis”. Zostało 

ono sporządzone podczas wizyty w Miechowie przybyłego z Ziemi Świętej dostojnika występu-

jącego pod imieniem Monachus, tytułującego się patriarchą Grobu Świętego18. Był on również 

wystawcą innego dokumentu dotyczącego uposażenia klasztoru19. Oba zawierają w dużym stop-

niu pokrywające się ze sobą wykazy osób, które nadały klasztorowi dobra bądź w inny sposób 

przyczyniły się do jego rozwoju20. W związku z tym, że oba datowane są na rok 1198, działalność 

wymienionych tam postaci przypada na okres między ufundowaniem klasztoru (1163) a spisa-

niem owych tekstów. Warto podjąć próbę ustalenia, w  jaki sposób Nakielski skojarzył imiona 

18 Miechovia, s. 81–83: „Exemplar Albi Patriarchalis, in quo nomina benefactorum inscripta habentur, qui a recenter 
fondato Monasterio Miechouiensi, in Fraternitatem Sancti Sepulchri recepti sunt”; do tego tekstu odnosi się używane 

przez Nakielskiego określenie „Cathalogus patriarchalis”. Potwierdza to użyty przez niego zwrot (s. 81): „per modum 
Albi seu cathalogo eorum benefactorum”. Wystawca tych dokumentów, patriarcha jerozolimski miał na imię Haymar 

(Aymar), lecz używał stale przydomka Monachus, zob.: W. Oblizajek, Najstarsze dokumenty bożogrobców miechow-
skich (1198), „Studia Źródłoznawcze” 1979, t. 24, s. 99.
19 Miechovia, s. 83–86: „Alterius Rescripti Patriarchae Hierosolimitani pro Conuentu Miechouiensi exemplar, eiusdem 
fere argumenti, sed interdum nonnullis particularibus additamentis et clausulis, quae in priori desiderantur, interiectis, 
sic habet”.
20 Oba teksty wyd. m.in.: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. 2, 1153–1333, Kraków 1886, 

nr CCCLXXVI (1198. Album patriarchale complectens nomina benefactorum monasterii Miechoviensis Sepulcri Do-
minici), nr CCCLXXV (1198. Monachus s. Resurrectionis ecclesiae patriarcha recenset bona et immunitates, quibus 
monasterium Sepulcri Dominici Miechoviense a ducibus et proceribus Poloniae est dotatum); tam także informacja 

o wcześniejszych edycjach. Uwagi na ich temat zob.: Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów 
doby piastowskiej, z. 1, Do końca wieku XII, Kraków 2006 [reedycja z 1937], s. 198–201; W. Oblizajek, op. cit., 

s. 104–106.
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części osób z owych dokumentów z rodami i herbami, o których w XII w. nie mogło być jeszcze 

mowy w żadnych źródłach21.

Jak już wspomniano, grupę 34 polskich herbów rycerskich otwiera w Miechovii Gryf, którym 

pieczętował się Jaksa, fundator klasztoru. Jego zasługi dla bożogrobców i innych zakonów Nakiel-

ski podkreślił w wielu miejscach swego dzieła. Podał także, iż Jaksa był synem księcia serbskiego 

o tym samym imieniu i córki Piotra Dunina „comitis de Skrzyn”22. W Miechovii wzmiankowani są 

także inni Gryfowie, m.in. arcybiskup gnieźnieński Janisław oraz „Goslavalias Gedetka”, biskup 

płocki. O rodowej identyfikacji samego fundatora wzmiankuje w swoich pracach Jan Długosz. 

W Annales pod rokiem 1162 określił go mianem: „miles nobilis Iaxa de Myechow dominicellus et 

armiger Dioecesis Cracowiensis”23. Dodał przy tym, iż dawni pisarze w niewielkim stopniu infor-

mują o jego rodzie i herbie, chociaż według niektórych pochodził on „de Griffonum domo et ge-

nealogia”24. Z podobną powściągliwością Długosz wypowiedział się na jego temat w Księdze upo-

sażeń diecezji krakowskiej, w opisie klasztoru miechowskiego: „licet nonnulliillum propter nomen 

Iaksza de Griffonum domo genus traxisse per solam coniecturam, fallibilem tamen et tenuem”25. Jak 

z tego wynika, w drugiej połowie XV w. przekonanie o przynależności Jaksy do rodu Gryfów nie 

było jeszcze ostatecznie ugruntowane26. Inaczej sytuacja przedstawia się w następnym stuleciu, 

gdy fakt ten jest już powszechnie przyjęty i powtarzany w dziełach heraldycznych i historiografii. 

Tacy pisarze jak Maciej z Miechowa27, Marcin Kromer28, wspomniany wyżej Bartosz Paprocki29, 

czy Marcin i Joachim Bielscy30piszą o tym jako o fakcie powszechnie znanym. Tym bardziej przy-

należność rodowa i herb Jaksy były oczywiste dla Nakielskiego, który traktował ten szczegół jako 

istotny element klasztornej tradycji, podobnie jak pobyt założyciela klasztoru w Ziemi Świętej31.

21 Zarówno nazwy (proklamy) rodów, jak i wizerunki ich herbów, są znane dopiero z późnego średniowiecza. 

Spośród 34 herbów rodowych obecnych w Miechovii najwcześniej (1377) została utrwalona na piśmie proklama 

Grzymała, a najstarsze wyobrażenie heraldyczne odnosi się do herbu Topór i pochodzi z 1282 r. Zob.: J. Szymań-

ski, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 131, 277.
22 Miechovia, s. 68. W staropolskim piśmiennictwie określenie starszego Jaksy księciem serbskim odnoszono do 

jego władztwa na Połabiu, np.: M. Bielski (Kronika polska. Nowo przez Joach[ima] Bielskiego syna jego wydana, Kra-

ków 1597,s. 116) pisze: „Jaxa książę Serbskie, ktore Niemcy Windisch zowią”. Tymi samymi terminami posługuje 

się Nakielski: „Iaxa Senior Serborum siue Vinidorum dux” (Miechovia, s. 13). Zarazem jednak sytuuje ową Serbię 

w ramach Dacji (wraz z Siedmiogrodem, Bułgarią i Wołoszczyzną) oddzielonej od Polski rzeką Dniestr (ibidem, 

s. 12–13), co świadczy o jego niezbyt dobrej orientacji w geografii Europy. Wśród historyków toczył się od daw-

na spór o to, czy książę połabski Jaksa był tożsamy z noszącym to imię fundatorem klasztoru w Miechowie, czy 

też były to dwie odrębne osoby, zob. G. Labuda, Jaksa z Kopanicy (poł. XII w.), PSB, t. 10, Wrocław 1962–1964, 

s. 339–340; idem, Jaksa z Miechowa (2. poł. XII w.), ibidem, s. 340–341. Nakielski połączył te osoby więzami 

najbliższego pokrewieństwa, jako ojca i syna. Dla porównania można wspomnieć, iż B. Paprocki (Herby rycerzstwa 
polskiego. Na pięcioro xiąg rozdzielone, Kraków 1584, s. 62) podał wiadomość o małżeństwie księcia serbskiego 

Jaksy z córką Piotra ze Skrzyńska w 1140 r. oraz o Jaksie jako fundatorze klasztoru w Miechowie w roku 1161, nie 

precyzując, czy była to jedna osoba, czy dwie różne.
23 J. Długosz, Annales, L. 5–6, s. 72.
24 Ibidem, s. 73.
25 J. Długosz, Liber beneficiorum, s. 2.
26 Z. Piłat, Fundator i fundacja klasztoru Bożogrobców w Miechowie [w:] Bożogrobcy w Polsce, oprac. zbior., War-

szawa 1993, s. 14–16.
27 Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków 1521 [reprint: 1986], s. XCIIII: „Iaxa de domo Griffonum 
fundauit conuentum in uilla sua Miechow...”.
28 M. Kromer, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Tertium ab authore diligenter recogniti, Bazylea 1568, 

s. 100: „crediderim profectum Iaxam, nobilem et locupletem equitem de familia Gryphium”.
29 B. Paprocki, Herby, s. 62.
30 M. Bielski, Kronika, s. 121: „Iaxa slachcic bogaty z domu Gryfow”.
31 S. Nakielski, De sacra, s. 92.
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Poprawia nawet błędną jego zdaniem informację podaną przez Długosza, że Jaksa uzyskał zgodę 

na miechowską fundację od ówczesnego patriarchy jerozolimskiego o imieniu Monachus32, pod-

czas gdy w rzeczywistości był nim wówczas Almeryk. Zapewne też od Długosza lub późniejszych 

pisarzy korzystających z  jego dorobku autor Miechovii zaczerpnął wiedzę o przynależności do 

rodu Gryfów arcybiskupa Janisława33 oraz biskupa płockiego Gosława34.

Przy identyfikacji właścicieli kilku następnych herbów Nakielski powołuje się na wyżej wspo-

mniany „Cathalogus Patriarchalis” Monacha. Są to, w kolejności ustalonej przez niego: Szreniawa 

(arcybiskup Piotr), Grzymała (biskup lubuski Przecław), Nałęcz (Gniewomir z Czarnkowa), Abdank 

(Kagnimir), Bogoria (wojewoda sandomierski Mikołaj), Nieczuja (wojewoda sandomierski Wsze-

bor), Tarnawa (Budywoj), Nowina (Świętosław).

W dokumencie z 1198 r. figuruje arcybiskup imieniem Piotr z adnotacją o przyjęciu go do brac-

twa Grobu Świętego35. Nakielski podkreśla duchowe walory tego dostojnika, powołując się na Jana 

Długosza. Ten zaś pisał o Piotrze zarówno w Annales, jak i w Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, 

w obu tych dziełach wspominając o jego przynależności do rodu Szreniawitów36. U niego też za-

pewne autor Miechovii uzyskał dane na ten temat.

Kolejną osobą z tekstu „Cathalogus Patriarchalis” był „frater Praeclavvs”, którego Nakielski 

utożsamił z posiadaczem herbu Grzymała, biskupem lubuskim Przecławem, mającym pełnić 

ten urząd od ok. 1179 do 1189 r.37 Pewną wskazówką, mogącą ułatwić odnalezienie przesłanek 

skłaniających go do powiązania herbu Grzymała z dostojnikiem noszącym to imię, wydaje się 

zamieszczona w Miechovii wzmianka, że przed objęciem biskupstwa piastował on godność ka-

nonika gnieźnieńskiego. Przecław z rodu Grzymałów był rzeczywiście prepozytem w tej archi-

diecezji w drugiej połowie XIV w. (1375)38 i być może autor właśnie dlatego z tym imieniem 

skojarzył wspomniany herb. Inna ewentualność, jaką warto wziąć pod uwagę, to powiązanie 

przez Nakielskiego owego dostojnika z  innym jego imiennikiem — wrocławskim biskupem 

Przecławem z Pogorzeli, który według Jana Długosza także pieczętował się herbem Grzymała39. 

Dostojnik ten, podobnie jak poprzednio wymieniony prepozyt gnieźnieński, żył w XIV w., 

więc tu również nastąpiłoby skojarzenie wspomnianego biskupa lubuskiego z osobą istniejącą 

dwa stulecia później.

Gniewomir, którego Nakielski skojarzył z herbem Nałęcz, w „Cathalogus Patriarchalis” Mo-

nacha jest wzmiankowany z  tej racji, że jego żona i  syn podarowali klasztorowi wieś („Uxor 
Gneomiri cum filio suo dedit Lantouic”). Natomiast w Miechovii można znaleźć na jego temat 

32 Annales, Lib. 5–6, s. 72. Po nim tę informację powtórzył Maciej z Miechowa, op. cit., s. XCIIII.
33 J. Długosz, Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium, zob.: idem, Opera omnia, t. 1, Cracoviae 1887, s. 348: 

„Iohannes primus alias Ianislaus... de domo et familia Griffonum”; B. Paprocki, Herby, s. 63 — Janik Gryf biskup 

wrocławski, potem arcybiskup gnieźnieński.
34 J. Długosz, Catalogus episcoporum Plociensium[w:]idem, Opera omnia, t. 1, s. 548: „Goslaus primus alias Gethko 
de domo Griffonum”.
35 Miechovia, s. 83.
36 Piotr, arcybiskup gnieźnieński, według Nakielskiego pełnił swój urząd w latach 1166–1188, w rzeczywistości 

zapewne w latach 1180–1198, J. Długosz, Annales, L. 5–6, s. 80 i przypis 3, ibidem (pod rokiem 1165): „nobilis 
genere Polonus de domo Srzynyewa”; idem, Catalogus Archiepiscoporum [w:] idem, Opera omnia, t. 1, s. 349: „nobilis 
genere de domo et armis Srzenyavitarum”.
37 Miechovia, s. 67. Istnienie biskupa lubuskiego o tym imieniu jest uznawane przez niektórych historyków, przez 

innych zaś kwestionowane, zob.: R.S. Gałczyński, Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań 
nad prosopografią klasztorną, „Nasza Przeszłość” 2002, t. 98, s. 168.
38 A. Radzimiński, Przecław, zm. po 1378, EK, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 612.
39 J. Długosz, Annales, L. 7–8, s. 220.
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1. Strona w Miechovii Samuela Nakielskiego
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2. Miechovia, s. 64; fragment z wizerunkiem herbu Gryf, fundatora klasztoru Jaksy z Miechowa

5. Miechovia, s. 66: fragment z wizerunkiem herbu Korab biskupa poznańskiego Mrokoty

3. Herb patriarchy jerozolimskiego Almeryka 

(Miechovia, s. 64)

4. Herb węgierskich Andegawenów w Psałterzu 
Floriańskim (k. 53 v.) — Biblioteka Narodowa, 

sygn. Rps 8002 III, reprod. Polona (domena publiczna)
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także inne szczegóły, m.in.  informację o  jego pochodzeniu z Czarnkowa oraz wzmiankę, że 

wspomniana wyżej jego małżonka wywodziła się z rodu Toporczyków. Można domniemywać, 

że skojarzenie przez autora Miechovii tego imienia z Czarnkowem, zapewne grodem o takiej 

nazwie leżącym nad Notecią, było oparte na tradycji tego rodu, odnotowanej m.in. przez Bar-

tosza Paprockiego40. Ona z kolei mogła mieć swe źródło w występujących już u Galla Anonima 

i  przejętych od niego przez późniejszych pisarzy zapisach na temat pomorskiego dostojni-

ka o  tym imieniu, pochodzącego z  grodu Czarnkowa, który uznał zwierzchnictwo Bolesła-

wa Krzywoustego i  ochrzcił się, a  potem dopuścił się zdrady41. Paprocki historię tego rodu 

przenosi aż do roku 962, widząc w niej początki rodziny Czarnkowskich herbu Nałęcz, gdy 

książę Gniewomir „ze Szłopy” uzyskał herb Nałęcz po przyjęciu chrztu. Ten sam autor jednak 

w innym dziele wspomina, że obdarowany tym herbem został wówczas Dzierżykraj („Dersikraj 

de Słopa”), zaś Gniewomir z Czarnkowa przyjął chrześcijaństwo w 1185 r.42 Warto też dodać, że 

postacią historyczną był rycerz o tym imieniu, piastujący w pierwszej połowie XIV w. funkcję 

czarnkowskiego kasztelana43.

Następną osobą wymienioną przez Nakielskiego, z powołaniem się na dzieło Monacha, jest 

Kagnimir jako ofiarodawca wsi Benganovo, któremu w Miechovii został przypisany herb Abdank. 

Zapewne autor skojarzył to imię z Kanimirami, będącymi jedną z gałęzi rodu Zgrajów, który 

w późnym średniowieczu stracił swoją odrębność, stapiając się z rodem Awdańców (posługują-

cym się też proklamami Abdank i Habdank)44. Być może Nakielski znał tę tradycję i mógł zali-

czyć do Habdanków przedstawiciela gałęzi rodu mającego wcześniej inną przynależność.

Autor Miechovii dokonał też identyfikacji rodowej wzmiankowanego przez Monacha dobro-

dzieja klasztoru imieniem Mikołaj. Przypisał mu herb Bogoria i utożsamił go z wojewodą san-

domierskim Mikołajem, cieszącym się — jak zaznaczył — wyjątkowym autorytetem u księcia 

Kazimierza Sprawiedliwego i  jego dostojników. Możnowładca o  tym imieniu (komes Mikołaj 

Bogoria) jest wzmiankowany pod rokiem 1185 przez Długosza jako współpracownik wspomnia-

nego księcia w dziele uposażania klasztoru cysterskiego w Koprzywnicy45. Nie wystąpił jednak 

w Annales z  tytułem wojewody (palatinus) sandomierskiego, który mu przypisuje Nakielski46. 

W świetle dzisiejszych kryteriów badawczych ze zrozumiałych względów nie może zostać defi-

nitywnie potwierdzona nawet sama przynależność owego Mikołaja do rodu Bogoriów, choć na 

ogół nie jest ona kwestionowana. Jak pisze Z. Wdowiszewski: „ugruntowana jest nie tylko starą 

i poważną tradycją Długosza, ale i dawnem osadnictwem rodowem w tych stronach”47. Ten sam 

40 B. Paprocki, Gniazdo cnoty, s. 22.
41 Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, Kraków 1952 (Pomni-

ki Dziejowe Polski, seria II, t. 2), s. 117; J. Długosz, Annales, L. 3–4, Warszawa 1970, s. 234.
42 B. Paprocki, Herby, s. 150. Powołuje się przy tym na Kromera, wskazując nawet miejsce w jego kronice, gdzie 

znalazł tę wiadomość. Dzięki temu można stwierdzić, iż błędnie odczytał w niej datę chrztu Gniewomira, gdyż 

jej odnośny fragment dotyczy walk o Pomorze w czasach Bolesława Krzywoustego, zob. M. Kromer, De origine et 
rebus, s. 73, 75, 76.
43 B. Kürbis, Gniewomir (pierwsza poł. XIV w.), kasztelan czarnkowski, PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 142–143.
44 W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich (ciąg dalszy), „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Po-

znańskiego” 1919, t. 45, s. 221. Autor uważa zapis w Albumie Monacha dotyczący Kagnimira i jego brata Krzysz-

tofa za najdawniejsze ślady rodu Zgrajów, sięgające końca XII w.; zob. ibidem, przypis 7.
45 J. Długosz, Annales, Lib. 5–6, s. 138.
46 Za pierwszego wojewodę sandomierskiego jest zazwyczaj uznawany Goworek, piastujący ten urząd od 1195 r., 

zob.: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 4, Małopolska, z. 1, Urzęd-
nicy małopolscy XII–XV wieku, oprac. J. Kurtyka i in., Wrocław 1990, s. 219. 
47 Z. Wdowiszewski, Ród Bogorjów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1928, 

t. 9, s. 22. 
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autor starał się określić mechanizm, który doprowadził Nakielskiego do skojarzenia Mikołaja 

występującego w dokumentach Monacha z noszącym to imię wspomnianym wielmożą. Według 

niego autor Miechovii zainspirował się znanym mu z przekazów źródłowych faktem ufundowania 

przez Mikołaja z rodu Bogoriów cysterskiego klasztoru w Koprzywnicy, dlatego przypisał mu tak-

że, jako hojnemu dobrodziejowi Kościoła, nadanie dwóch wsi (Jaksic i Rzeplic) bożogrobcom48.

Kolejny herb — Nieczuja — został przez Nakielskiego połączony z dostojnikiem o imieniu 

Wszebor i przezwiskiem (cognomen) Nieczuja, który miał być wojewodą sandomierskim przed 

wspomnianym wyżej Mikołajem. Po jego śmierci klasztor został obdarowany przez wdowę wsią 

Golczowo49. Podobnie jak w poprzednio opisanym przypadku, Wszebora z tytułem wojewody 

sandomierskiego wspomniał Jan Długosz pod rokiem 1144 jako jednego z przywódców stron-

nictwa popierającego piastowskich juniorów walczących z Władysławem II, nie podając jednak 

danych o jego przynależności rodowej50. Informację taką można natomiast znaleźć w herbarzu 

Paprockiego51. Również w kronice Marcina i Joachima Bielskich, w opisie wyprawy Bolesława 

Krzywoustego na Węgry, pojawiła się wzmianka, że księciu towarzyszył, jako hetman jego wojsk, 

Wszebor „herbu (iako niektorzy mieć chcą) Nieczuia”52. Należy podkreślić, iż w piśmiennictwie 

historycznym dostojnik o tym imieniu, występujący zarówno u boku Bolesława Krzywoustego, 

jak i jego młodszych synów, jest na ogół uważany za jedną i tę samą osobę53.

Właścicielem herbu Tarnawa, również widniejącego w miechowskiej świątyni, miał być we-

dług Nakielskiego Budywoj, który ofiarował klasztorowi wieś Goresławice54. Z kolei występujący 

w dokumentach Monacha „dominus Radoslavs” został przez niego zaprezentowany jako Radosław 

z  Końskich herbu Odrowąż, który swoją córkę wydał za Jaksę, fundatora klasztoru55. Możno-

władca o tym imieniu znany jest ze źródeł jako wpływowa postać w drugiej połowie XII w., od-

grywająca czołową rolę w polityce Kazimierza Sprawiedliwego, przywódca rycerstwa w księstwie 

sandomierskim. Piastował on przy boku wspomnianego księcia stanowisko podobne do wojewo-

dy56. Wzmiankowany w miechowskich dokumentach „comes Iacobus Sumdemerensis” został przez 

Nakielskiego skojarzony z herbem Półkozic, a komes Żyra z herbem Dębno57.

48 Ibidem, przypis 5.
49 Miechovia, s. 69.
50 J. Długosz, Annales, L. 5–6, s. 21–22. Jak już wspomniano, urząd wojewody sandomierskiego w tamtym okresie 

nie występował.
51 B. Paprocki, Herby, s. 256: „Wsseborius Nieczuia wojewoda sandomierski, hetman koronny” w 1145 r.
52 M. Bielski, Kronika polska, s. 111.
53 Postać Wszebora scharakteryzował T. Wasilewski (Wszebor [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 6, cz. 2, 

Wrocław 1980, s. 636–637), uznając go za przodka rodu Wszeborowiców, połączonego później z Rawiczami.
54 Miechovia, s. 70. Zob. też: F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 2, obejmuje dwanaście pierwszych 
pokoleń rycerstwa polskiego wieków średnich, Kraków 1896, s. 308. Tam informacja, że jego bratem był Przełaj, od-

notowany jako świadek w dokumencie Kazimierza Sprawiedliwego dla kapituły katedralnej krakowskiej w 1189 r.
55 Miechovia, s. 68. 
56 T.  Giergiel, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy 
XIII wieku, Warszawa 2004, s. 79–81.
57 Nie wiadomo, skąd Nakielski zaczerpnął tę wiadomość. Żyra (Żyro) został wspomniany przez Wincentego 

Kadłubka jako opiekun Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego i rządca ziem, które tamten otrzymał po śmierci 

ojca, zob.: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek, Kronika polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 1992, s. 200). O tymże 

dostojniku pisze J. Długosz pod r. 1179, bez podawania jego przynależności rodowej (Annales, L. 5–6, s. 118). Nie 

odnotowali jej także szesnastowieczni kronikarze, zob.: M. Kromer, De origine, Bazylea 1568, s. 110 — według 

niego Żyra był ojcem Sambora, któremu Kazimierz Sprawiedliwy oddał w zarząd Pomorze Gdańskie; M. Bielski 

(Kronika polska, s. 130) utożsamił Żyrę z Samborem.
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Szczególną postacią w  dokonanym przez Nakielskiego zestawieniu właścicieli herbów był 

z pewnością wspominany przez Monacha Świętosław, który ofiarował miechowskim bożogrob-

com Chyczam interioram. Autor przypisał mu herb Nowina, a także wspomniał o jego bliskim 

pokrewieństwie z matką św. Stanisława i o pełnionej roli najbliższego doradcy księcia Kazimierza 

Sprawiedliwego. O przynależności obu wspomnianych osób do tego rodu pisali autorzy renesan-

sowi. Bartosz Paprocki w opisie herbu „Nowina alias Złotogoleńczyk” wspomniał, że pieczęto-

wała się nim Bogna, inaczej Benigna, matka św. Stanisława58. Potwierdził te dane Bielski, pisząc: 

„Bogna Złotogoleńczykowna, jak to niektórzy chcą mieć. Który herb ma mieć Goleń zbroyną 

z ostrogą, taka jaka jest u Nowiny na hełmie. Tego herbu już dziś nie masz”59. Zamieścił też 

wzmiankę o Świętosławie Złotogoleńczyku, który był posłem Leszka Białego w sprawie tronu 

krakowskiego do tamtejszego rycerstwa60. Również sam Nakielski uznaje identyczność herbów 

Nowina i Złotogoleńczyk61.

O wiele prostsze od wyjaśniania wyżej opisanych przypadków wydaje się ustalenie, skąd Nakiel-

ski uzyskał informacje służące mu do identyfikacji genealogicznej i heraldycznej dostojników du-

chownych, których uwzględnił w swoim zestawieniu. W dokumentach wystawionych przez patriar-

chę Monacha figuruje kilku członków polskiego episkopatu, a mianowicie arcybiskupi gnieźnieńscy 

Zdzisław i Piotr, biskupi krakowscy Gedko i Fulko oraz biskup Lupus (płocki). Pozostałe kilka-

naście osób z tej grupy Nakielski umieścił w opisach herbów na podstawie innych źródeł, wśród 

których szczególne znaczenie miały dla niego katalogi sporządzone przez Jana Długosza. Z nich też 

zaczerpnął większość danych na temat przynależności rodowej i herbów owych dygnitarzy.

Wielokrotnie stwierdza to expressis verbis, gdy powołuje się na wspomnianego kronikarza jako 

na źródło swojej wiedzy. Przykładowo „teste Dlugossi” formułuje pochlebną charakterystykę bisku-

pa wrocławskiego Waltera, któremu przypisuje herb Zadora. Podobnie też, pisząc o krakowskim 

biskupie Fulkonie, pieczętującym się herbem Lis, podkreśla jego szlachetność „ut notat Długossus”. 
Wiadomości na ich temat mógł uzyskać zarówno z Długoszowych Annales, jak i ze sporządzonych 

przez tegoż kronikarza katalogów zawierających biografie arcybiskupów gnieźnieńskich oraz bi-

skupów kilku polskich diecezji62.

Pisząc o innych hierarchach Kościoła, Nakielski odwołuje się wprost do katalogów zwierzch-

ników poszczególnych diecezji. Na podstawie katalogu biskupów włocławskich wymienia w ich 

gronie Rudgera i Wernera, przypisując obu herb Wieniawa63. Z kolei, korzystając z katalogu bisku-

58 Herby, s. 237.
59 M. Bielski, Kronika polska, s. 82.
60 Ibidem, s. 142.
61 Miechovia, s. 100.
62 O biskupie wrocławskim Walterze Długosz w Annales zamieścił pod r. 1148 (L. 5–6, s. 45) wiadomość, że był 

Polakiem herbu Zadora, natomiast w Series Episcoporum Wratislaviensium, (Opera, t. 1, s. 456–457) brak w jego 

biografii informacji na ten temat. Po Długoszu wiadomość tę powtórzyli późniejsi pisarze, zob.: M. Kromer, De 
origine, s.  101: „Huic vero Vualterus equestri Zadoreorum ortus familia”, podobnie M.  Bielski, Historia, s.  120. 

Wzmianki o  pochodzeniu biskupa krakowskiego Fulkona (Pełki) z  rodu Lisów są u  Długosza w  Annales pod 

rokiem 1185 (Liber 5–6, s. 138) oraz w Series episcoporum Cracoviensium, (Opera, t. 1, s. 395): „de domo prosapia 
geminatam crucem sagitta adiecta deferentium, que in vulgari Vulpianus appellatur”.
63 Miechovia, s.  65: o  Rutgerze — „ut docet Cathalogus episcoporum Vladislavien[sium]”, s.  66: o  Wernerze — 

„attestante eodem Cathalogo”. Długosz (Catalogus episcoporum Wladislaviensium [w:] Opera, t. 1, s. 524) na temat 

Rutgera pisze tylko, że był to „vir nationis Teutonice” bez podawania jego rodu i herbu, zaś Werner należał według 

niego do rodu „Rosarum alias Poray”; Nakielski musiał więc oprzeć się na późniejszym katalogu, trudnym dziś do 

ustalenia. Jest zastanawiające, iż Stefan Damalewicz w swoim dziele Vitae Vladislaviensium episcoporum, wydanym 

w Krakowie w 1645 r., a więc prawie równocześnie z Miechovią, przypisuje (na s. 126) Rutgerowi herb Wieniawa, 

powołując się już na Nakielskiego.
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pów poznańskich, pisze o herbach Pobóg Świętosława i Leszczyc Gerarda64. Powołując się na ka-

talog biskupów płockich, identyfikuje tamtejszego biskupa Lupusa z herbem Godziemba, którego 

imię — w odróżnieniu od wyżej wymienionych — zostało wspomniane w dokumencie patriarchy 

Monacha65. Zapewne też ten sam katalog posłużył mu do skojarzenia z herbem Janina biskupa 

płockiego Wita66. Nakielski z pewnością korzystał z katalogów Jana Długosza, gdyż dane na temat 

przynależności rodowej i herbowej większości kościelnych hierarchów odnotowane w Miechovii 
pokrywają się z informacjami tego kronikarza. Niemniej jednak część tego typu szczegółów (do-

tyczących przynajmniej jednego z biskupów poznańskich i dwóch włocławskich) zaczerpnął z in-

nych źródeł, na co wskazują jego ustalenia, odmienne od Długoszowych w tym zakresie.

Znacznie bardziej skomplikowane okazuje się wyjaśnienie adnotacji Nakielskiego o  herbie 

Trąby, skojarzonym z biskupem chełmińskim Hipolitem, z racji jego szczodrobliwości dla mie-

chowskiego klasztoru. Miechovia zawiera ponadto wiele dodatkowych informacji na jego te-

mat, m.in. o pochodzeniu z Rzymu, powołaniu na stolicę biskupią przez papieża Aleksandra III 

w 1180 r. i zgonie w 1194 r. Podkreślając walory tego dostojnika, autor dodaje: „ut docet Catha-

logus eiusdem Cathedrae”67. Przy poszukiwaniu źródła tych treści powstaje kilka elementarnych 

trudności związanych z samą postacią biskupa i  jego diecezją. Została ona bowiem utworzona 

64 Miechovia, s. 66: „ut notat Cathalogus episcoporum Posnanien[sium]”. O Świętosławie J. Długosz, (Catalogus epi-
scoporum Posnaniensium [w:] Opera, t. 1, s. 490) napisał: „nobile genus ex familia Accipitrum [Jastrzębców] ducens”, 
podobnie w Annales, L. 5–6, s. 103, pod r. 1175. Wystąpiła więc istotna rozbieżność między treścią tych tekstów 

a zapisem w Miechovii. Nie ma jej natomiast w odniesieniu do biskupa Gerarda (Gerwarda), o którym Długosz 

pisze: „de stirpe Acervorum [Leszczyców]”. Zob. ibidem, s. 491.
65 Miechovia, s. 66: „ut notat Cathalogus episcoporum Plocen[sium]”; ibidem, s. 85: „Dominus Lupus episcopus in commu-
ni predicavit” — O Lupusie J. Długosz, Series episcoporum Plociensium, (Opera, t. 1, s. 548): „de familia Godzamba”.
66 Nakielski pisze tylko: „ut notat Cathalogus”, ale z kontekstu wynika, że ma na myśli katalog biskupów płockich. 

O przynależności Wita do rodu Janinów pisze Długosz w Annales pod rokiem 1180 (Lib. 5–6, s. 120) i w Katalogu 
biskupów płockim (Opera, t. 1, s. 548), jak też w Vitae episcoporum plocensium abbreviatae cum continuatione Lauren-
tii de Wszerecz, wyd. W. Kętrzyński [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 6, Kraków 1893, s. 603.
67 Miechovia, s. 67.

 

6. Herb Bożogrobców (Miechovia, s. 243)
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7. Godło gerbu Hołobok prepozyta miechowskiego 

Wojciecha Cebrowskiego (Miechovia, s. 633)

8. Herb prepozyta generalnego miechowskiego 

Stanisława Fogelwedera (Miechovia, s. 797)

9. Herby z krużganka klasztornego: Odrowąż kanclerza Szydłowieckiego, Łodzia (z insygniami biskupimi) 

oraz herb Topór z niespotykanym dodatkiem w postaci główki anielskiej (?)
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10. Herb Pomian prepozyta generalnego miechowskiego 

Macieja Łubieńskiego (Miechovia, s. 859)

11. Herb Korab prepozyta generalnego miechowskiego 

Jakuba Zadzika (Miechovia, s. 932)

znacznie później niż czasy, w których według Nakielskiego miał nią Hipolit zarządzać. Jej po-

czątki są datowane bowiem na rok 1243, gdy z  inicjatywy papieża Innocentego IV ogłosił jej 

utworzenie legat Wilhelm z Modeny, jako jednej z czterech na terenach objętych ekspansją krzy-

żacką68. Inaczej natomiast jej powstanie przedstawił Jan Długosz, sytuując ten fakt w czasach 

Mieszka I. Według niego diecezja chełmińska była jedną z siedmiu, które powstały na ziemiach 

polskich w 966 r.69 Jego śladem mógł więc pójść Nakielski, pisząc o zarządzaniu nią przez Hi-

polita w XII w. Inne szczegóły podane w Miechovii odnoszące się do tego dostojnika są jeszcze 

bardziej zagadkowe, gdyż żaden ze średniowiecznych biskupów chełmińskich nie nosił tego imie-

nia70. Nie jest też znany żaden katalog tych biskupów, który zawierałby informacje przytoczone 

przez Nakielskiego71.

Równie trudne do wyjaśnienia jest powiązanie przez niego herbu Kuczaba z biskupem ka-

mieńskim Ryszardem, o  którym miał dowiedzieć się „ex antiquis nanuscriptis membranis 

68 B. Kumor, Chełmińska diecezja [w:] EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 114.
69 J. Długosz, Annales, L. 1–2, Warszawa 1964, s. 179; podobnie M. Kromer, De origine, s. 33.
70 Bielski, Kronika, s. 51 przypisuje herb Trąby Jordanowi, pochodzącemu z Italii polskiemu biskupowi z czasów 

Mieszka I, wspominając zarazem o niemożności ustalenia diecezji, którą ten zarządzał. Nie można wykluczyć, że 

Nakielski zainspirował się tą informacją, adaptując ją dla własnych potrzeb. Ibidem na s. 51 Bielski podaje wiado-

mość o utworzeniu biskupstwa chełmińskiego wraz z sześcioma innymi za Mieszka I, ale wyraża powątpiewanie 

co do prawdziwości tej informacji: „gdyż pod ten czas w chełmińskim kraju jeszcze Prusowie pogani panowali”. 

Również u B. Paprockiego (Herby, br. pag.) biskup Jordan h. Trąby i rodzina o tym nazwisku.
71 Nie był znany także w XVIII w. K. Niesieckiemu, który na temat tej osoby pisał: „Nakielski w Miechov: z ja-

kiegoś katalogu biskupów chełmińskich twierdzi, że w roku 1180 od Alexandra III papieża na tę stolicę wstąpił 

Hippolit Rzymianin, herbu Trzy Trąby”; zob. K. Niesiecki, Korona polska przy złotey wolności starożytnemi wszyst-
kich kathedr, prowincyi, rycerstwa kleynotami, heroicznym męstwem y odwagą, naywyższemi honorami, a naypierwey 
cnotą, poboznością, y swiątobliwością ozdobiona. Potomnym zaś wiekom na zaszczyt y niesmiertelną sławę pamiętnych 
w tey oyczyźnie synow podana, t. 1, Lwów 1728, s. 56.
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Conuentualibus”72. Na liście biskupów pomorskich, czyli kamieńskich, nie ma nikogo, kto by no-

sił to imię. W podanym w Miechovii roku śmierci tego dostojnika (1170) zwierzchnikiem diecezji 

pomorskiej był (w latach ok. 1162–1186) Konrad von Salzwedel, a kanoniczne przeniesienie jej 

stolicy z Wolina do Kamienia Pomorskiego nastąpiło dopiero w 1188 r.73

Informacje Nakielskiego o osobach, którym przypisał inne obecne w miechowskiej świątyni 

herby, pochodziły ze źródeł, o których wspomina bardzo ogólnikowo. Wiadomość o Piotrze Sza-

frańcu herbu Starykoń, który ok. 1160 r. miał być wojewodą sandomierskim i wielkim darczyńcą 

klasztoru, uzyskał z polskich roczników („ut notant Annales Polonorum”). Natomiast „ex rescripto” 

pochodziła podana przez niego wiadomość o posiadaczu herbu Strzemię. Miał nim być komes 

Zementa, który obdarował bożogrobców połową swej wsi Uniejów ok. 1214 r.74 Podobnie też „ex 

authentico rescripto” miało wynikać, że ok. 1225 r. miechowski konwent został obdarowany wsią 

przez mieszkańca ziemi łęczyckiej o imieniu „Budzyslaus”, posiadacza herbu Lubicz75.

Odnosząc się do właścicieli pozostałych herbów, Nakielski nie powołuje się na żadne źródła, 

które posłużyły mu do ich identyfikacji. W tej grupie jako posiadacz herbu Cholewa znalazł się 

biskup krakowski Mateusz. Klasztor miechowski miał być założony za jego czasów, zaś pierwszy 

prepozyt miechowski Marcin miał być również przez niego ustanowiony. Jan Długosz nie poda-

je jego przynależności herbowej76, dlatego zapewne Nakielski przejął tę informację od któregoś 

z późniejszych pisarzy. Dostojnikowi temu herb Cholewa przypisuje Bielski, dodając przy tym, iż 

„drudzy tego biskupa za Ostojczyka rozumieją”77. Być może ta rozbieżność w identyfikacji była 

powodowana w XVI w. znacznym podobieństwem w wyglądzie godeł herbów Cholewa i Ostoja, 

co mogłoby wskazywać na istnienie wówczas jakichś wizualnych przedstawień znaku heraldycz-

nego wiązanego z tym biskupem.

Z kolei jako posiadaczy dwóch innych herbów w tej grupie autor Miechovii wskazał biskupów 

poznańskich, będących dobrodziejami klasztoru78. Pierwszy z nich to Arnold, pieczętujący się 

herbem Dołęga. Taką przynależność rodową owego dostojnika podał Jan Długosz, zatem — jak 

w wielu innych wypadkach — Nakielski uzyskał zapewne wiedzę na ten temat z jego dzieł79. Na-

tomiast drugi z hierarchów, o imieniu „Mokrota”, w Miechovii posiadający herb Korab, w dzie-

łach piętnastowiecznego kronikarza jest wzmiankowany bez przynależności rodowej80. Zapewne 

dane o jego rodzie autor Miechovii uzyskał z jakiegoś późniejszego źródła81.

Ważną osobistością był właściciel umieszczonego w klasztorze herbu Łabędź, nazwany przez 

Nakielskiego Piotrem Duninem „de Skrzyn” (ze  Skrzyńska), którego córka była żoną księcia 

72 Miechovia, s. 67.
73 B. Kumor, Kamieńska diecezja [w:] EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 484, 495.
74 F. Piekosiński podaje to imię w wersji Ziemięta, zob. tegoż: Rycerstwo polskie, t. 3, Rycerstwo małopolskie w dobie 
piastowskiej, Kraków 1901, s. 75. Dokument kapituły krakowskiej z 1214 r. poświadczający to nadanie jest opubli-

kowany w Miechovii, s. 131.
75 Zob.: Miechovia, s. 145–146, gdzie tekst dokumentu, w którym książę Konrad łęczycki z synami Kazimierzem 

i Siemowitem potwierdza nadanie przez Budziwoja bożogrobcom wsi „Chotla”. 
76 Annales, L. 5–6, s. 21; Series episcoporum Cracoviensium [w:] Opera omnia, t. 1, s. 393.
77 Bielski, Historia, s. 126; nieco wcześniej M. Kromer (De origine, s. 107), pisząc o Mateuszu, nie podaje jego rodu.
78 Miechovia, s. 66.
79 Annales, L. 5–6, s.114; Catalogus episcoporum Posnaniensium [w:] Opera omnia, t. 1, s. 491: „Arnoldus. Vir hic 
nobilis erat, ex familia et stirpe Dolanga progeniem ducens”.
80 Annales, L. 5–6, s. 140: Catalogus episcoporum Posnaniensium, s. 491–492: „Mrokotha custos Posnaniensis”. 
81 Herb Korab był wiązany z osobą biskupa Mrokoty w czasach, gdy powstawała Miechovia, zob. np.: Vitae Episco-
porum Posnaniensium, per Joannem Longini siue Dlugossium, opera Thomae Treteri, Brunsbergae 1604, k. E3v, gdzie 

tekstowi Długosza odnoszącemu się do tego biskupa towarzyszy wizerunek wspomnianego herbu.
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serbskiego Jaksy i matką fundatora klasztoru. Długosz pisze o jego pochodzeniu z Danii i wspo-

mina też jego rodowy herb82. Jego śladem cała późniejsza historiografia wiąże zazwyczaj Piotra 

z rodem Duninów-Łabędzi83.

Wyjątkowy związek z dziejami klasztoru miał herb Doliwa, który Nakielski przypisał ojcu Jana, 

drugiego z  kolei prepozyta miechowskiego, Niemcowi o  imieniu Teutonicus. Z  jego rąk klasztor 

otrzymał nadania ziem leżących w okolicach Wielunia. Trudno jest wskazać źródło, w którym autor 

Miechovii mógł znaleźć przesłanki do takich ustaleń. Być może u ich podłoża legła jakaś klasztorna 

tradycja. Szczególnie interesujący wydaje się szczegół dotyczący niemieckiego pochodzenia właściciela 

tego herbu, którym według Długosza pieczętował się ród o rodzimej proweniencji: „domus polonica”84.

Zaledwie kilka herbów spośród umieszczonych w  miechowskiej świątyni Nakielski powiązał 

z rodami czy rodzinami z czasów późniejszych niż wyżej omawiane. Jednym z nich był Topór, ozna-

czający rodzinę panów Sieciechowic, których potomkami byli Tęczyńscy85. Do tej grupy należał też 

herb Działosza, którym pieczętowali się zasłużeni dla klasztoru Hinczowie z Rogowa86. Jako ostatni 

został umieszczony w całym zestawieniu herb Kotwicz, z którym Nakielski powiązał pochodzącą 

z Austrii rodzinę Pochnerów. Miała ona podarować bożogrobcom w Polsce liczne dobra87.

Oceniając dorobek piśmienniczy S. Nakielskiego jako heraldyka należałoby zwrócić uwagę na 

intencje, jakie mu przyświecały oraz sposoby jego działania. Przy pisaniu tego fragmentu Mie-
chovii jego zamiarem było wykorzystanie wiedzy genealogiczno-heraldycznej do zilustrowania 

dziejów klasztoru, odwołanie się do jego odwiecznych związków ze  społecznością szlachecką, 

której wybitni protoplaści, zasłużeni dlatego obiektu, zostali w ten sposób przypomniani i utrwa-

leni. Samą obecność motywów heraldycznych na budynkach sakralnych wyjaśnił, powołując się 

na stwierdzenie Waleriusza Maksymusa o  tym, że znaki przodków powinny być utrwalane na 

najważniejszych częściach takich budowli, by  potomni mogli je odczytywać i  naśladować ich 

cnoty88. Nie wiadomo, kiedy owe herby zostały umieszczone w  świątyni, czy były wytworem 

jednorodnym, stanowiąc np. część polichromii, czy też ich zasób narastał w ciągu dłuższego cza-

su. Nie mogą być przydatne do datowania tych herbów ich wizerunki umieszczone w Miechovii, 
zazwyczaj ograniczone do samych godeł. Nie da się bowiem ustalić, czy rysownik odtwarzał je na 

podstawie ich rzeczywistego wyglądu, czy też korzystał z wzorów pochodzących skądinąd89. Na-

kielski podał ponadto, że oprócz opisanych przez niego herbów w kaplicy były też inne, trudne 

do rozpoznania, należące do dobroczyńców klasztoru, zatarte z powodu starości, a więc powstałe 

zapewne wczasach odległych od jego epoki90.

82 J. Długosz, Annales, Lib. 3–4, s. 301.
83 M. Kromer, De origine, s. 86; M. Bielski, Kronika, s. 107.
84 Zob. Stemmata Polonica. Rękopis 1114 Klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, wyd. H. Polaczków-

na, Lwów 1926, s. 53. (Odb. z Prac Sekcyi Historyi Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie).
85 B. Paprocki, (Gniazdo, s. 15) o Tęczyńskich h. Topór; idem (Herby, s. 52) o Toporczykach z Sieciechowic.
86 B. Paprocki, Gniazdo, s. 905, gdzie mowa o Hinczy z Rogowa herbu Działosza; B. Paprocki, Herby, s. 259: Hiń-

cza de Rogow h. Działosza jako kasztelan sieradzki w roku 1260, Hincza kasztelan sieradzki w 1457 r.
87 O herbie Kotwicz, którego posiadaczami byli bracia Pochnerowie z Austrii, zob.: B. Paprocki, Gniazdo, s. 1068.
88 Miechovia, s. 64.
89 Niektóre elementy znaków heraldycznych widniejących w tym zespole zdają się mieć nowożytny wygląd, 

np. tarcze w herbach Janina (jako godło) i Kotwicz, ale z kolei otwarta korona na głowie Orła Białego nadaje 

mu raczej średniowieczną postać, zbliżona do gotyckiej jest też tarcza w herbie Wieniawa, zob. Miechovia, 

s. 64, 65, 67, 70.
90 Ibidem, s. 70: „Extant in eodem sacello aliquot adhuc benefactorum Monasterij Miechouien[sis] insignia, sed quae 
nimia vetustate obsoleta haud facile dignosci poterant”. Próbę ustalenia hipotetycznego momentu wykonania anali-

zowanych herbów można podjąć, badając jeden z nich, przypisany jerozolimskiemu patriarsze Almerykowi, pia-

stującemu swój urząd w  czasie, gdy Jaksa fundował miechowski klasztor. Jego wspomnianemu uprzednio wi-
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Na początku musiał uporać się z  identyfikacją herbów widniejących w  zabudowaniach 

klasztornych obiektów. Następnie skojarzył je z osobami zasłużonymi dla klasztoru albo przy-

najmniej zajmującymi ważne stanowiska publiczne w  najdawniejszym okresie jego dziejów. 

Większość z nich została odnotowana w źródłach odnoszących się do tej epoki. Przy ustalaniu 

listy owych osób w sposób szczególny posłużył się dokumentami wystawionymi dla klasztoru 

przez jerozolimskiego patriarchę Monacha w końcu XII w., ale wykorzystał także inne materia-

ły odnoszące się do dziejów uposażenia tego ośrodka. Dopasowanie owych postaci do herbów 

wyobrażonych w miechowskiej kaplicy wymagało od Nakielskiego dużej erudycji, gdyż swoje 

twierdzenia oparł na istniejącej już w jego czasach wiedzy heraldyczno-genealogicznej na te-

mat polskich rodów szlacheckich. W niektórych sytuacjach odwołał się zapewne do własnej 

inwencji, gdyż w  jego ustaleniach pojawiają się szczegóły nieznane autorom, których dzieła 

ewidentnie wykorzystywał.

Protoplastów owych wspólnot genealogicznych i heraldycznych staropolscy pisarze wskazy-

wali wśród osób, które zaznaczyły swoją obecność już w XII–XIII w. W ich gronie znaleźli się 

także fundatorzy i dobrodzieje miechowskiego klasztoru. Już u Długosza wiele z tych postaci, 

zwłaszcza wysokiej rangi duchowni, ma przypisaną przynależność rodową. W czasach nowo-

żytnych proces ten stał się jeszcze bardziej intensywny, a powstające wówczas dzieła historycz-

ne i heraldyczne zapełniły się szczegółami dotyczącymi genealogii osób żyjących w odległych 

stuleciach i ich herbów. Z pewnością były one nie tylko rezultatem popisu erudycji autorów, 

ale także wynikiem rosnącego zapotrzebowania rodzin szlacheckich na sławnych ascendentów. 

Pamięć o ich godnych podziwu czynach, zasługach dla państwa i Kościoła, utrwalona w tego 

rodzaju przekazach, była jednym z elementów tożsamości stanowej owych rodzin. W ten spo-

sób rozrastał się zasób herbów fikcyjnych, funkcjonujących rzekomo w epoce, którą określa się 

mianem przedheraldycznej.

Okazało się, że prezentując obecne w klasztorze herby, a zarazem łącząc je z osobami histo-

rycznie związanymi z tym ośrodkiem, Nakielski dokonał czegoś bardziej doniosłego niż samo 

uatrakcyjnienie obrazu jego najstarszych dziejów. Utrwalając na kartach Miechovii dzieje swe-

go zakonu, także przez pryzmat rycerskiej genealogii i heraldyki, włączył się w nurt staropol-

skiego piśmiennictwa poświęconego tym dziedzinom. Stał się uznanym heraldykiem, a jego 

zerunkowi towarzyszy opis: „Quinque lilia sparsa cum quatuor distinctis fluminibus in  campo lazurino” (ibidem, 

s. 64). Wykazuje on bliskie podobieństwo z czternastowiecznym herbem węgierskich Andegawenów, w tym pa-

nujących w Polsce w latach 1370–1399 Ludwika i jego córki Jadwigi. Nie można w związku z tym wykluczyć, iż 

wspomniane godło, błędnie zidentyfikowane przez Nakielskiego, pochodziło z herbu jednej z tych koronowanych 

osób. Omawiany zespół heraldyczny lub przynajmniej jego część mogła więc powstać w ostatnich dziesięcioleciach 

XIV w. Wydarzeniem mającym wpływ na szczególne zaangażowanie darczyńców w dzieło wspierania klasztoru 

mógł być pożar jego zabudowań (21 lipca 1379); (Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi mie-
chowskiej do roku 1914, Kraków 1967, s. 250). Wymagało to z pewnością ich gruntownego remontu, zapewne przy 

wsparciu wielu rycerskich rodów, czego świadectwem mogły stać się ich herby umieszczone na ścianach kaplicy. 

Nie wiadomo, jaką techniką zostały sporządzone, ale z pewnością z użyciem barw, o których wspomina Nakielski 

przy ich opisywaniu. Warto też podkreślić, że nie byłby to jedyny przypadek wykonania tego typu przedstawień 

w obiekcie sakralnym w XIV w. w Polsce. Wskazuje na to powstały w tym samym stuleciu (zapewne w latach 

1357–1372) fryz heraldyczny w kaplicy klasztornej cysterskiego opactwa w Lądzie, złożony z 21 znaków, wśród 

których jest Orzeł Biały i 17 herbów rycerskich oznaczających rody zasłużone dla tego ośrodka (zob.: Z. Białło-

wicz-Krygierowa, Malowidła ścienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, Poznań 1957, 

s. 36–39; J. Łojko, Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, „Studia Źródłoznawcze” 

1977, t. 22, s. 125–150; idem, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 110–119; J. Szymański, Herbarz, s. 14). 

Przedstawione powyżej argumenty z pewnością nie są w stanie rozstrzygnąć kwestii datowania miechowskiego 

zespołu, ale może posłużą za punkt wyjścia do dalszych dociekań nad tym zagadnieniem.
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publikacja osiągnęła ważną pozycję w  kręgu twórczości odnoszącej się do polskich rodów 

szlacheckich, zwłaszcza ich początkowych dziejów, które sytuowano w  najstarszym okresie 

naszej państwowości. Wywołała żywy odzew wśród współczesnych mu i późniejszych auto-

rów. Powołał się na nią m.in. wspomniany już Stefan Damalewicz w swoim dziele pt. Vitae 

Vladislaviensium episcoporum, gdy pisał o  przynależności biskupa kujawskiego Rudgera do 

rodu Wieniawa. Wspomniał mianowicie o informacjach, które podał na temat owego dostoj-

nika „A[dmodum] R[everendus] D[ominus] Samuel Nakielski S[anctae] T[heologiae] D[octor] 

Praepositus S[anctae]Hedwigis ad Pontem Regium Cracoviensem” w  swoim dziele Miechovia, 

który osobiście widział wizerunek jego herbu utrwalony dla potomności91. Informację na ten 

sam temat z odwołaniem do Nakielskiego zamieścił kilka lat później dominikanin Szymon 

Okolski na kartach swojego kompendium heraldycznego pt. Orbis Polonus. W ostatnim to-

mie, który ukazał się po połowie 1645 r., wśród posiadaczy herbu Wieniawa wymienił bisku-

pa kujawskiego Rudgera: „cuius laudes A.R.D. Samuel Nakielski Praepositus S. Hedwigis Crac. 

in Miechouia sua, et Cathalogus Volboriensis celebrarunt”92. Z faktu, że wzmianka onim została 

tam zacytowana epizodycznie dopiero pod koniec herbarza, można wnioskować, iż Okolski 

zapoznał się z Miechovią już w trakcie pisania swego dzieła. Natomiast jest ona wielokrotnie 

przywoływana w wydanym niemal wiek później przez jezuitę Kaspra Niesieckiego herbarzu 

Korona Polska (t. 1–4, Lwów 1728–1743), stając się dla niego jednym z poważniejszych źró-

deł93. Jak Niesiecki wielokrotnie zaznaczał, niektóre z zamieszczonych tam informacji znalazł 

wyłącznie u Nakielskiego94.

Warto na koniec porównać jego dane dotyczące przynależności rodowej i  herbowej zesta-

wionych w Miechovii dostojników żyjących w XII i XIII w. z ustaleniami, jakie na ich temat 

sformułowali dziewiętnasto- i  dwudziestowieczni badacze. Wielu z  nich przyjęło założenie, iż 

jest możliwe wyodrębnienie dla tamtych stuleci wspólnot krewniaczych, których kontynuacją 

były w  późnym średniowieczu rody rycerskie. Tym samym możnowładcy udokumentowani 

w źródłach z wcześniejszego okresu mogą być uznani za protoplastów rodów rycerskich żyjących 

w czasach, gdy ani ich nazwy (proklamy), ani związane z nimi herby nie były jeszcze w użyciu. 

Należy jednak dla pełności obrazu odnotować także postawy metodologiczne, podważające taką 

możliwość i odnoszące się sceptycznie do tego rodzaju ustaleń95.

Postacie znane z Miechovii we współczesnych badaniach nad dziejami polskich rodów ry-

cerskich pojawiają się dość często. Sporo uwagi poświęcono w nich osobie Jaksy, fundatora 

klasztoru. Franciszek Piekosiński utożsamił go z „księciem kopanickim” przybyłym z Połabia 

i  stwierdził, że jego ród jest nieznany. Jako obcy mógł dostać się w obręb polskiego rycer-

stwa tylko przez adopcję do któregoś z istniejących wówczas rodów. Piekosiński założył przy 

91 Kraków 1642, s. 126: „iconemque stemmatis usurpandum oculis ad perenne decus recenti posteritatis memoria fouendum”.
92 S.  Okolski, Orbis Polonus, t.  3: „in  quo antiqua Sarmatarum gentilitia et arma quaecunque à litera S usque 
ad finem Alphabeti suam incipiunt et recensent denominationem, continentur et delucidantur, Cracoviae [po 18 lip-

ca1645]”, s. 293. Nie wiadomo, o jakim „Katalogu wolborskim” autor wspomina. Jego nazwa pochodzi zapewne 

od przechowywania w Wolborzu, gdzie mieściła się siedziba biskupów włocławskich. Nie wchodzi tu raczej w grę 

katalog tych biskupów autorstwa Długosza, gdyż nie zawierał on danych na temat przynależności rodowej Rutge-

ra. Być może Okolski miał na myśli wspomnianą wyżej pracę Damalewicza. Gdyby natomiast był to jeszcze inny 

katalog, można by dopatrywać się w nim źródła, z którego korzystał także Nakielski.
93 I.M. Dacka, „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Warszawa 

2004, s. 73–74.
94 Zob. np. przypis 68.
95 J. Wenta, O stróżach „testamentu” Bolesława Krzywoustego[w:]Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, 

t. 8, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1999, s. 67–112.
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tym, że krewnym Jaksy był inny dobrodziej Miechowa — Jakub, po czym na podstawie 

jego domniemanych koneksji rodzinnych doszedł do wniosku, że połabski dostojnik został 

adoptowany do rodu Mądrostków96. Widać więc wyraźnie, że Nakielski wcześniej wskazał 

zupełnie inną przynależność rodową zarówno Jaksy (Gryf ), jak i Jakuba (Półkozic). Z kolei 

Wszebora, który w Miechovii został zaliczony do Nieczujów, Piekosiński umieścił w rodzie 

Ogniwów-Lubowitów97.

Wiele postaci wymienionych przez Nakielskiego zostało uwzględnionych w monografiach 

rodów rycerskich napisanych według modelu zaproponowanego przez Władysława Semkowi-

cza98. Dla przykładu osobą związanego z Miechowem Budzisława zajmował się Karol Górski 

w  monografii Odrowążów, zaliczając go do tego rodu99, podczas gdy według Nakielskiego 

przynależał on do Lubiczów i pochodził z  ziemi łęczyckiej. Z kolei Semkowicz sprecyzował 

czas nadania Nałęczom Czarnkowa na panowanie Władysława Łokietka, co stoi w sprzeczno-

ści z zamieszczoną przez Nakielskiego informacją o pochodzeniu z tej miejscowości w XII w. 

Gniewomira należącego do rodu Nałęczów100. Ten sam badacz odmiennie niż autor Miechovii 

określił również samą identyfikację rodową owego rycerza, przypisując go do rodu noszącego 

później zawołanie Strzegomia101. Podobnie też zakwestionował dokonane przez Nakielskiego 

połączenie dobrodzieja klasztoru Mikołaja z protoplastą Bogoriów, zaliczając go wraz z  jego 

bratem Stefanem do rodu Lisów102.

Na uwagę z pewnością zasługują także spostrzeżenia, które na temat wspomnianych osób 

sformułował w swoich pracach Janusz Bieniak. Jedno z jego nowatorskich ustaleń odnosi się 

do wybitnej, wzmiankowanej także przez S. Nakielskiego postaci z XII w., którą był Wszebor. 

Wspomniany badacz uznał go za syna Piotra Włostowica, a więc zaliczył do wspólnoty rodowej 

późniejszych Łabędziów103. Z kolei inny możnowładca z tamtego okresu — Radosław — został 

przez niego powiązany z późniejszym rodem Belinów, nie zaś Odrowążów, jak twierdził autor 

Miechovii104.

Jak widać na powyższych przykładach, nowsze badania w  większości przypadków nie po-

twierdzają ustaleń genealogiczno-heraldycznych poczynionych przez Nakielskiego. Nie podważa 

to jednak znaczenia jego dzieła dla współczesnych mu czytelników, dla których wiadomości za-

warte w Miechovii były cennym źródłem wiedzy zarówno o dziejach klasztoru od momentu jego 

96 F. Piekosiński, Rycerstwo polskie, t. 3, s. 80–82.
97 Ibidem, s. 245.
98 Schemat badań nad poszczególnymi rodami rycerskimi W. Semkowicz sformułował w swojej monografii: Ród 
Pałuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1907, t. 49, s. 151–166. Według 

niego jednym z zagadnień kwalifikujących się do ustalenia była geneza rodu i herbu, co wymagało sięgania do 

czasów poprzedzających udokumentowane pojawienie się tych zbiorowości na arenie dziejowej.
99 K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1926–1927, 

t. 8, s. 14 i 48.
100 W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 

1917, t. 44, s. 262.
101 Idem, Nieznane nadanie na rzecz opactwa Jędrzejowskiego z XII w., „Kwartalnik Historyczny” 1910, t. 24, s. 81.
102 Ibidem, s. 82. Przynależność Stefana do rodu Lisów ustalił wcześniej F. Piekosiński, Rycerstwo, t. 2, s. 280.
103 J. Bieniak, Ród Łabędziów [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce śre-
dniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987, s. 27–31.
104 J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III C: Arbitrzy książąt — pełnia władzy [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 8, Warszawa 1999, s. 23, przypis 81.
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fundacji, jak i o ludziach zaangażowanych w jego powstanie i uposażenie. Opisane przez niego 

znaki heraldyczne były swoistym łącznikiem między nimi i  rodzinami, które pieczętowały się 

takimi samymi herbami w czasach Nakielskiego. Było to konsekwencją przekonania, iż człon-

ków stanu szlacheckiego posiadających identyczne herby łączy także więź pokrewieństwa, choćby 

w odległych pokoleniach. Przez zestawienie analizowanych tu herbów autor Miechovii przypomi-

nał wielu szlacheckim rodzinom dawność ich rodów, a zarazem odwieczne związki protoplastów 

tych wspólnot z miechowskim klasztorem.

Trzeci zbiór herbów w dziele Nakielskiego obejmuje znaki 38 zwierzchników tego klasztoru, 

którzy sprawowali swe rządy od jego ufundowania aż do zakończenia edycji Miechovii w 1646 r. 

Przysługiwał im tytuł „praepositus”, po raz pierwszy odnotowany w odniesieniu do zwierzchnika 

miechowskiego klasztoru w dokumencie z 1225 r. Jego polskim odpowiednikiem był „prepozyt” 

albo nawet „proboszcz”. Od 1428 r. przełożeni tego klasztoru nosili tytuł „prepozytów general-

nych”. Kolejnym etapem organizacji władz klasztornych było wprowadzenie funkcji „prepozy-

tów komendatoryjnych”, którymi zostawali ludzie spoza zakonu, najczęściej z racji zasług dla 

Kościoła lub monarchy105.

W sumie Nakielski podał wiadomości o 38 prepozytach miechowskich, spośród których 20 

ma przypisane herby. Zostały one wymienione w  formie proklam oraz przedstawione graficz-

nie techniką drzeworytniczą. Imionom pozostałych dostojników z  tej grupy towarzyszą wize-

runki godła zakonnego w postaci podwójnego krzyża. Jest on przedstawiony zawsze w ten sam 

sposób — w owalnej tarczy okolonej wieńcem. Podobne wieńce otaczają godła herbów, które 

Nakielski przypisał prepozytom zarządzającym miechowskim klasztorem w epoce przedkomen-

datoryjnej, począwszy od Niemca Jana herbu Doliwa (prepozyta w  latach 1198–1210) aż do 

Wojciecha Cebrowskiego herbu Hołobok (pełniącego tę funkcję w latach 1542–1543).

Na 26 prepozytów z tego okresu odnotowanych przez Nakielskiego herby posiada ośmiu, 

wliczając w to pierwszego zwierzchnika klasztoru Marcina Galla, pieczętującego się wspomnia-

nym wcześniej herbem z godłem w postaci leżącego wielbłąda. W dodatku ok. połowy z nich 

z dzisiejszego punktu widzenia należałoby uznać za posiadaczy herbów imaginacyjnych bądź 

fikcyjnych, gdyż za ich życia nie istniały ani nazwy (proklamy) rodów, ani przynależne do nich 

znaki heraldyczne106.

105 Listę zwierzchników klasztoru miechowskiego do 1819 r. zamieszcza Z. Pęckowski, Miechów, s. 463–

466, dzieląc ich na kilka kategorii. W utrwalonym w Miechovii okresie wyróżnia kolejno: „proboszczów” 

(1163–1428), „proboszczów generalnych” (1428–1567) i  „proboszczów generalnych komendatoryjnych” 

(od 1567). Prepozytów miechowskich z epoki średniowiecza omawia też R.S. Gałczyński, Miechowski kon-
went Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną, „Nasza Przeszłość” 2002, 

t. 98, s. 163–195.
106 Wytworem imaginacji był z pewnością herb pierwszego przełożonego klasztoru — Marcina Galla z godłem 

w postaci wielbłąda. Z kolei herb Doliwa, jego następcy Jana, sprawującego ten urząd na przełomie XII i XIII w., 

należy uznać za fikcyjny, podobnie jak herb Ossoria, rzekomo należący do pochodzącego z  Czech Henryka 

(np. w Klejnotach Długosza posiadacze tego herbu określeni jako „domus Polonica”, zob. Stemmata, s. 63), żyjącego 

100 lat później. Także herb Radwan Marcina, zwanego Czcikus, prepozyta w latach 1371–1382, jest trudny do 

potwierdzenia, gdyż po raz pierwszy w źródle pisanym proklama ta pojawia się dopiero w 1409 r., zaś wizerunek 

w 1443 r. na pieczęci podsędka ziemi krakowskiej Piotra Czcikowskiego, zob.: F. Piekosiński, Heraldyka polska, 

s. 257–258. Warto zastanowić się, czy zbieżność w brzmieniu nazw osobowych „Czcikowski” i „Czcikus”jest przy-

padkowa i czy nie miała wpływu na przypisanie herbu Radwan wspomnianemu prepozytowi Marcinowi przez 

Nakielskiego, który mógł znać wspomnianą pieczęć.



84 Jan Ptak

Tabela 1. Prepozyci miechowscy zestawieni przez Samuela Nakielskiego w Miechovii

L.p
Nazwa osobowa i lata 

urzędowania
Herb Uwagi

1.
1163–

1198

Marcin „genere Gallus”

1163–1198

Camelum grisaei coloris 
humi procumbentem pro 

insigni gestabat
Miechovia, s. 63

2. 122
Jan „genere Teutonicus”

1198–1210
Doliwa Miechovia, s. 122

3. 130
Scholastyk „gente Silesius”

1211–1223
Miechovia, s. 130

4. 144
Michał

1223–1233

Miechovia, s. 144

Antiqua diaria non memorant, unde 
sit ortus...

5. 157
Henryk „genere Silesius”

1233–1260
Miechovia, s. 157

6. 182
Gerard „Pragensis” „Bohemus”

1260–1281
Miechovia, s. 182

7. 206
Piotr „Gallus”

1281–1294
Miechovia, s. 206

8. 
223 Henryk „genere Bohemus”

1294–1319
Ossoria Miechovia, s. 223

9. 243

Benedykt „communiter 
Benko appellatus”

1319–1350

Miechovia, s. 243

10. 277

Mikołaj „de Zarnowiec dictus 
Koniusza”

1350–1371

Miechovia, s. 277

11. 293
Marcin „cognomentoCzcikus”

1371–1382
Radwan Miechovia, s. 293

12. 325
Stanisław „Stoiconis”

1382–1395
Miechovia, s. 325

13. 343
Michał „Radomscensis”

1395–1424
Miechovia, s. 343

14. 418
Mikołaj „Casimiritanus”

1424–1428
Miechovia, s. 418

15.
Wacław „de Zdziechowa”

1428–1432
Miechovia, s. 423

16.
Jan „cogn. Oczko”

1432–1452
Miechovia, s. 443

17.
Tomasz „de Sadowie”

1453–1458
Nałęcz Miechovia, s. 490

18.
Jan „de Lelow”

1458–1459
Miechovia, s. 505

19.
Mikołaj „Liszowski”

1459–1469
Bończa Miechovia, s. 509

20. 
Jan „de Grabkow”

1469–1483
Miechovia, s. 528

21.
Jan „de Pankosław”

1483–1493
„Dembno” Miechovia, s. 545

22. 
Jan

1493–1501
Miechovia, s. 561
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L.p
Nazwa osobowa i lata 

urzędowania
Herb Uwagi

23.
Marcin „de Radom”

1501–1508
Miechovia, s.567

24.
Tomasz „de Ilkus”

1508–1542
Miechovia, s. 577

25.
Wojciech Cebrowski

1542–1543
Hołobok Miechovia, s. 633

26.
Jan „à Lwówek”

1544–1567
Miechovia, s. 636

27.
Szymon Ługowski

1567–1583
Junosza Miechovia, s. 683.

28.
Andrzej Batory

1583–1599
h. Batorych Miechovia, s. 721

29.
Staniaław „Fogelvedrius”

1600–1603
h. własny107 Miechovia, s. 797

30.
Piotr Tylicki

1603–1605
Lubicz Miechovia, s. 806

31.
Maciej Pstrokoński

1606–1609
Róża Miechovia, s. 818

32. 
Szymon Turski

1610–1611
Rogala Miechovia, s. 847

33.
Henryk Firlej

1611–1616
Lewart Miechovia, s. 852

34.
Maciej Łubieński

1617–1627
Pomian Miechovia, s. 859

35. 
Achacy Grochowski

1627–1633
Junosza Miechovia, s. 910

36.
Jakub Zadzik

1633–1635
Korab Miechovia, s. 932

37.
Piotr Gembicki

1635–1642
Nałęcz Miechovia, s. 938

38.
Jan Gembicki

od 1642
Nałęcz Miechovia, s. 957

107

Na uwagę zasługuje brak herbów u 18 prepozytów sprawujących swój urząd od początków 

XIII do połowy XVI w. Tym samym w rozumieniu epoki, w której powstała praca Nakielskiego, 

byli oni pochodzenia nieszlacheckiego — obcego bądź rodzimego. On sam odniósł się do tego, 

pisząc we fragmencie poświęconym Mikołajowi z Żarnowca: „Deo enim facile est etiam vulga-

res homines, ad amplissimam dignitatem pereducere et nobilitas potius virtuti, quam illustri generi 

tribuenda est”108. Niemniej jednak należy podkreślić widoczny u niego brak skłonności do wy-

wodzenia dawnych przełożonych swojego zakonu z kręgów wysoko usytuowanych w społecznej 

hierarchii, co mogłoby podnosić jego prestiż i znaczenie109.

107 Fogelwederowie pieczętowali się herbem własnym, nadanym przez cesarza Maksymiliana I, zob.: K. Pieradzka, 

Ł. Kurdybacha, Fogelweder Andrzej (zm. przed r. 1543), PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 44.
108 Miechovia, s. 278.
109 Dla porównania warto wskazać rękopiśmienny poczet opatów cysterskich z Mogiły k. Krakowa, sporządzony 

w 1604 r., a więc mniej więcej w tym czasie co Miechovia (rękopis 3062 IV w Bibliotece Książąt Czartoryskich 

w  Krakowie). Przy wszystkich 16 uwzględnionych w  nim zwierzchnikach tego klasztoru (z  lat 1221–1436) są 
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Wraz z objęciem w 1567 r. zwierzchnictwa nad Miechowem przez pierwszego prepozyta ko-

mendatoryjnego Szymona Ługowskiego h. Junosza on i  wszyscy jego następcy uwzględnieni 

w Miechovii (w sumie 12 osób) są posiadaczami herbów rodowych. Zostały one tam przedsta-

wione graficznie inaczej niż poprzednie, gdyż rysownik zaopatrzył je w  elementy dodatkowe, 

wskazujące na rangę ich właścicieli. Wśród nich najczęstszym motywem jest kompozycja, w któ-

rej kartuszowi herbu towarzyszą po jego obu stronach anioły z  gałązkami w  rękach, unosząc 

jednocześnie nad nim infułę zwieńczoną krzyżykiem. Głowa trzeciego anioła jest też elementem 

samego kartusza w  jego górnej części. Taka kompozycja powtarza się w omawianej grupie aż 

ośmiokrotnie. Trzem spośród pozostałych czterech kartuszy towarzyszą elementy typowe dla her-

bów dostojników kościelnych, w postaci kapeluszy z szerokimi rondami zaopatrzonych w sznury 

z tzw. chwostami (fiocci)110. Przy dwóch kapeluszach sznury te mają po 10 chwostów, co wskazuje 

na arcybiskupią godność posiadaczy tych herbów, którymi są Henryk Firlej i Maciej Łubieński. 

Obaj u szczytu swoich karier piastowali urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski: Fir-

lej w latach 1624–1626111, Łubieński zaś od 1641r.112 W tej sytuacji zaopatrzenie w Miechovii ich 

herbów w wyżej wspomniane elementy wydaje się w pełni zrozumiałe. Z kolei herb z kapeluszem 

o sześciu chwostach należy do Andrzeja Batorego, który oprócz prepozytury generalnej w Mie-

chowie, uzyskał także biskupstwo warmińskie, a nawet godność kardynalską. Zapewne z  racji 

sprawowania drugiego z tych urzędów znalazł się w jego herbie wspomniany dodatek, oznacza-

jący biskupią rangę. Jest zastanawiające to, że rysownik nie uwzględnił kardynalskiej godności 

Batorego, co wymagałoby umieszczenia nad tarczą herbową kapelusza ze  sznurami mającymi 

po 15 chwostów. Nie wiadomo też, dlaczego tylko trzej wspomniani wyżej prepozyci komenda-

toryjni posiadają w Miechowii tego rodzaju dodatki w herbach, skoro prawie wszystkie osoby 

z tej grupy piastowały w swojej karierze godności biskupie, z wyjątkiem Szymona Ługowskiego, 

Stanisława Fogelwedera i Szymona Turskiego113. Warto też zwrócić uwagę na odmienny od po-

zostałych wygląd herbu Fogelwedera, nie tylko ze względu na obce godło, lecz także z powodu 

upodobnienia go pod względem budowy do herbów szlacheckich tego okresu — z hełmem (za-

opatrzonym w koronę i labry) nad tarczą oraz klejnotem w postaci człowieka trzymającego na 

lewej ręce ptaka114.

Warto na koniec postawić pytanie, jakie walory poznawcze może mieć Miechovia dla współ-

czesnych badań nad heraldyką, czy biorąc szerzej — nad kulturą staropolską. Jak wynika z ana-

lizy obu zbiorów znaków heraldycznych zawartych w  tym dziele, olbrzymia większość z  nich 

to powszechnie rozpoznawalne polskie herby szlacheckie. Jednym z nielicznych wyjątków jest 

wyobrażone ich herby, prawie wyłącznie imaginacyjne lub fikcyjne, co z pewnością wynikało z celowego, choć 

trudnego dziś do zinterpretowania zamysłu autora owego katalogu, zob.: M. Starzyński, Herby średniowiecznych 
opatów mogilskich, Kraków 2005, s. 20–29.
110 Taką nazwę stosują m.in.: P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 24–25; A. Znamierowski, He-
raldyka i weksylologia, Warszawa 2017, s. 182; w innych opracowaniach jest mowa o „chwastach”, zob. np.: J. Szy-

mański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 689 i A. Weiss, Heraldyka kościelna [w:] EK, t. 6, Lublin 

1993, kol. 733–734. 
111 W. Czapliński, Firlej Henryk (zm. 1626), prymas [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 477–478.
112 J. Walkusz, Łubieński Maciej, abp [w:] EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 577–578.
113 Pierwszy prepozyt komendatoryjny — Szymon Ługowski był biskupem nominatem przemyskim, lecz zmarł 

przed uzyskaniem zatwierdzenia, zob.: R. Skrzyniarz, Ługowski Szymon [w:] EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 605–606.
114 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, Warszawa 1902, s. 300, tak opisuje ten herb: „w polu błękitnem pas rycerski, 

z prawej górnej ku lewej dolnej stronie tarczy na ukos, na nim cztery złote gwiazdy, w szczycie hełmu mąż w stroju 

mieszczańskim z pasem jak na tarczy, z prawą ręką spuszczoną, lewą wzniesioną, na której krogulec stoi”.
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z pewnością herb przypisany pierwszemu prepozytowi Marcinowi Gallowi, przez samego Nakiel-

skiego zakwalifikowany jako obcy, który w rzeczywistości powinno się uznać za imaginacyjny.

Odnosząc się do pozostałych, warto wspomnieć, że godnym uwagi zjawiskiem wydaje się kwe-

stia ich realnego bądź rzekomego posiadania przez osoby lub zbiorowości, którym je Nakielski 

przyporządkował. Życie większości wskazanych przez niego w tym kontekście ludzi przypada na 

okres, gdy jeszcze nie zaznaczyły swojej obecności ani rody rycerskie z ich zawołaniami, ani herby, 

które dopiero później stały się znakami identyfikacyjnymi tych wspólnot.

Z drugiej strony, w piśmiennictwie historycznym od późnego średniowiecza widoczna jest 

powszechnie tendencja do przypisywania herbów wybitnym postaciom żyjącym całe wieki wcze-

śniej, przez co stają się one współrodowcami wielu szlacheckich rodzin. Skutki tych działań są wi-

doczne także w Miechovii, w objaśnieniach do herbów należących, według Nakielskiego, do ludzi 

związanych z klasztorem w najstarszej fazie jego funkcjonowania. Aby sformułować te wiadomo-

ści, musiał on sięgać do istniejących wówczas dzieł, o których niejednokrotnie sam wspomina. 

W niektórych przypadkach podaje jednak całkowicie oryginalne informacje, oparte na trudnych 

dziś do ustalenia źródłach albo nawet będące wynikiem jego własnej kreatywności.

Podobnie wygląda sprawa zbioru herbów, które Nakielski przypisał miechowskim prepozy-

tom. Merytoryczna poprawność identyfikacji części z nich, obejmującej znaki heraldyczne pre-

pozytów komendatoryjnych sprawujących zwierzchnictwo nad klasztorem od drugiej połowy 

XVI  w., nie budzi wątpliwości. Natomiast przypisywane wcześniej urzędującym prepozytom 

należy bądź uznać za fikcyjne (w przypadku osób żyjących w epoce przedheraldycznej), bądź —  

o ile to możliwe — poddać weryfikacji trafność ustaleń dokonanych na ich temat w Miechovii115.
Ostatecznie więc prezentowana przez Nakielskiego wiedza z zakresu heraldyki i genealogii, 

którą wykorzystał do nakreślenia dziejów klasztoru w Miechowie, nie wytrzymuje w dużej czę-

ści konfrontacji z dzisiejszym dorobkiem tych nauk. Niemniej jednak pozostaje ona niezwykle 

ważnym polem do badań nad heraldyką fikcyjną, będącą swoistą formą kreowania rzeczywistości 

historycznej w epoce staropolskiej.
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Jan Ptak, History of the Monastery of the Holy Sepulchre in Miechów Written with Coats of Arms. 

The history of the Monastery of the Guardian Canons of the Holy Sepulchre in Miechów dates back 

to the second half of the 12th century, when the owner of this village, a knight named Jaksa, brought 

several members of this order from the Holy Land around 1162. From the very beginning, the monastery 

received generous donations from princes, clergy and knights, playing an important role in Polish church 

and social life. In the first half of the 17th century, its history was recorded by a member of this order, 

Father Samuel Nakielski, in the monumental work Miechovia siue promptuarium antiquitatu monasterii 

miechoviensis..., (Kraków 1634 with supplements until 1646), using an abundant source base, especially 

the documents collected for centuries in this centre. 

His book also informs about coats of arms associated with the Miechów monastery (with their images 

attached), which can be  grouped into two separate groups. One of  them were the  coats of  arms that 

appeared in the times of Nakielski in the architectural decoration of the monastery buildings, juxtaposed 

by him together with descriptions on several pages of his publications. These are mainly Polish family coats 

of arms in the number of 34, which Nakielski attributed to the benefactors of the monastery, establishing 

their personalities based on the mentioned archival materials. He identified most of these people on the basis 

of documents dating back to the end of the 12th century, when coats of arms did not yet exist in Poland. 

Therefore, there is a need to determine what kind of considerations S. Nakielski had in mind, linking each 

of the coats of arms present in the monastery in Miechów with a specific figure indicated by him.

Such an approach is  an example of  the  attribution of  coats of  arms frequently used at that time 

by  heraldsmen to people living in  the  epoch, before they appeared as identification and  ownership 

marks. From the present point of view these coats of arms must be considered to be fictional. The second 

set of heraldic signs occurring in Miechovia concerns the prepositions of the monastery. According to 

Nakielski, out of 38 people who held this function from the beginning of the monastery’s existence until 

the first half of the 17th century, 20 had coats of arms. Only the information about half of them can 

be considered to be completely in line with the historical reality, while the rest can, according to today’s 

criteria, be considered mostly imaginary or fictitious. The findings made in Miechovia were often quoted 

by heraldsmen and historians in the 17th–18th century, thanks to which S. Nakielski was considered an 

authority on coat of arms at that time. 

Keywords: The Order of Canons of the Guardians of the Holy Sepulchre; the monastery in Miechów, 

Samuel Nakielski, Old Polish heraldry.


