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Od Redaktora
Wydanie tomu 20 nowej serii „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” zbiega się w czasie z ważnymi wydarzeniami w zakresie heraldyki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
skierował w 2021 r. do konsultacji społecznych projekt ustawy o symbolach narodowych. Nasze
Towarzystwo zajęło stanowisko, wskazując na kilkudziesięciu stronach na poważne błędy występujące w projekcie tej ustawy. Z niezrozumiałych powodów na stronach Centrum Legislacyjnego
Rządu nie pojawiło się nasze stanowisko. Na razie oczekujemy na rozwój spraw związanych z projektem ustawy. W zależności od dalszych kroków ustawodawcy opublikujemy nasz komentarz.
Jedną z kontrowersji w projekcie ustawy jest próba wprowadzenia dwóch flag — narodowej
i państwowej. Pomimo tego, że w trakcie konsultacji przesyłaliśmy do Ministerstwa nasze uwagi
ten pomysł pojawił się w treści opublikowanego projektu. W tomie dr hab. prof. UŁ Marek
Adamczewski publikuje tekst wskazujący na błędne założenia takiego pomysłu.
Symbolice państwowej poświęcił także ten autor omówienie zakończonego w 2021 r. grantu
badawczego pt. „Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015”.
Ze względu na wagę tego tematu, także w kontekście wyżej wspomnianego projektu ustawy,
omówienie grantu znalazło się na łamach „Rocznika”.
Heraldyce państwowej poświęcony jest również tekst dr. Macieja D. Kossowskiego, a właściwie pierwszemu herbowi monarchy elekcyjnego — Henryka I i jego długiemu trwaniu w systemie monarszych herbów francuskich.
Badania dotyczące stricte heraldyki pojawiają się na łamach naszego pisma rzadko. Tym razem
problematyka jednego z elementów herbów miejskich (i nie tylko) na obszarze Królestwa Pruskiego, a mianowicie korony murowej, stała się przedmiotem rozważań dr hab. prof. US Agnieszki Gut. Temat ten, ciekawy i wymagający dalszych badań dla innych obszarów Europy i Polski,
także w kontekście współczesnej heraldyki, mam nadzieję będzie jeszcze zagadnieniem poruszanym na łamach „Rocznika”.
O szlachcie ruskiej kontynuuje swoje rozważania i prezentację wykazów dr hab. prof. UW
Henryk Litwin.
Po raz pierwszy pojawia się na łamach „Rocznika” artykuł z pogranicza historii literatury
i heraldyki, a jednocześnie poświęcony heraldyce imaginacyjnej. Agnieszka Żurek ze znawstwem
prezentuje świat herbów i symboli heraldycznych pojawiających się w twórczości J.R.R. Tolkiena. Zamieszczone w tekście ilustracje uzyskały po raz pierwszy zgodę właścicieli praw autorskich
do twórczości J.R.R. Tolkiena do publikacji, co szczególnie — obok opisu zjawiska — podnosi
walor poznawczy tego artykułu (tekst ten w wersji angielskojęzycznej zostanie opublikowany na
zaproszenie redakcji „The Coat of Arms” w 2022 lub 2023 r.).
Tom kończą recenzje z prac polskich i obcych.
Sławomir Górzyński
Redaktor Naczelny Rocznika i Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
ORCID: 0000-0001-6067-4355
DOI: 10.36693/RPTHer.2021.01
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O zakończeniu prac w ramach grantu pt. „Orzeł Biały. Źródła
do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015”
i o publikacji kończącej ten etap badań nad źródłami do historii Orła Białego
W grudniu 2020 r. zakończyły się prace nad projektem „Orzeł Biały. Źródła do historii herbu
państwa polskiego w latach 1815–2015”. Trzy autorskie tomy publikacji1 o układzie zaproponowanym przez Marka Adamczewskiego (redaktor wydawnictwa) zostały przygotowane w ramach
grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Grant otrzymało Polskie Towarzystwo
Heraldyczne w 2015 r. Wykonawcami projektu byli pracownicy i doktoranci Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego2 oraz dwoje specjalistów spoza ośrodka łódzkiego,
którzy wsparli naukowców łódzkich w tych pracach3.
Zgłoszenie przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne projektu przeprowadzenia badań na temat
Orła Białego w XIX i XX w. było oczywistą konsekwencją wcześniejszych aktywności członków
Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Heraldyczne jeszcze przed 1989 r. podjęło działania zmierzające do przywrócenia korony polskiemu Orłu Białemu i do skorygowania jego heraldycznej formy. Ponadto Towarzystwo od lat zabiega o poprawienie, czy też wręcz o zmianę zapisów konstytucyjnych dotyczących polskiego godła państwowego, które to zapisy de iure utrudniają podjęcie
prac nad nową ustawą o godłach Rzeczypospolitej.
Trzy tomy wydawnictwa grantowego miały ukazać się na początku 2021 r., jednocześnie w tradycyjnym druku i w wersji cyfrowej na stronach internetowych. Zbieg różnych okoliczności, a w tym
przede wszystkim informacja o gotowym już projekcie nowej ustawy o godle Rzeczypospolitej,
przygotowywanym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2016 r., wstrzymał na
1

Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015, t. 1, Orzeł Biały 1815–1914,
wyd. S. Górzyński, Warszawa 2021, ss. 324; t. 2, Orzeł Biały 1914–1944, wyd. M. Adamczewski, I. Florczak, Warszawa 2021, ss. 1119; t. 3. Orzeł Biały 1944–2015, wyd. A. Jaworska, M. Adamczewski, Warszawa 2021, ss. 1164.
2
Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) uczestniczący w grancie: dr hab. Marek Adamczewski, dr Ilona Florczak, dr Tomasz Pietras, dr Piotr Szkutnik; doktoranci UŁ uczestniczący w grancie: dr Michał Klimas, dr Tomasz
Rosiński, mgr Grzegorz Trafalski.
3
Naukowcy wspierający pracowników UŁ: dr hab. Aleksandra Jaworska z Lublina i dr hab. Sławomir Górzyński
z Warszawy, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
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początku 2021 r. ostatnie prace redakcyjne. Wydawało się, że „już w najbliższym czasie” projekt
nowej ustawy o godle Rzeczypospolitej zostanie oficjalnie zaprezentowany, a wraz z tą oficjalną prezentacją ta nowa norma polskiego prawa heraldycznego zakończy trzeci tom wydawnictwa.
Uczestnicy grantu na przełomie czerwca i lipca 2021 r. zapoznali się ze wstępną wersją projektu ustawy o godle Rzeczypospolitej, jednakże twórca ustawy nie zezwolił na edycję jej tekstu
lub nawet na publikację jej obszernego omówienia przed przekazaniem projektu ustawy do prac
sejmowych. Wydawcy zdecydowali więc o zamknięciu projektu, pozostawiając nowy rozdział
Orła Białego w zapowiedzi.
Zasygnalizowana wyżej okoliczność spowodowała, że wydawnictwo zostało przekazane odbiorcom z ponad półrocznym opóźnieniem, ale — co bardzo ważne — zostało przekazane i tak
przed rozpoczęciem spodziewanej dyskusji nad nową ustawą o godle Rzeczypospolitej.
Ujawnienie, zebranie i udostępnienie głównie pisanych źródeł historycznych o różnym charakterze na temat polskiego orła państwowego w latach 1815–2015 może podnieść jakość dyskusji na temat godła i innych znaków Rzeczypospolitej z poziomu pogadanki popularyzującej
zagadnienie na poziom poważnych ustaleń źródłowych. Może także przyczynić się do przemyślenia na nowo niektórych kontrowersyjnych dla (ortodoksyjnego) heraldyka zapisów nowej ustawy. To ostatnie założenie jest jednak li tylko założeniem, niestety idealistycznym, typowym dla
optymistycznego myślenia naukowców-humanistów na temat wartości merytorycznej miękkiej
wiedzy. Badania nad Orłem Białym, szczególnie nad jego historią w latach 1918–1990 i przede
wszystkim w roku 1997 (1997 — przyjęcie obowiązującej konstytucji), dowiodły, że tym, co
najbardziej przeszkadza politykom i tzw. czynnikom miarodajnym w realizacji ich wyobrażeń
o polskim godle państwowym, jest... wiedza historyczna i heraldyczna, która nieznośnie krępuje
tzw. osobiste zapatrywania rządzących oraz ich realizację.
Naukowe badania nad Orłem Białym, herbem najpierw królów Polski, a następnie państwa
polskiego, przez lata koncentrowały się na jego najwcześniejszej historii, tj. na genezie polskiego
orła królewskiego i nad jego przesłaniem symbolicznym, a szczególnie nad formą i symboliką
dwóch koron występujących od końca XV i początku XVI w. jednocześnie w herbie Korony —
jednej na głowie Orła Białego (korona otwarta — symbol przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego, zjednoczenia Polski) i drugiej nad tarczą herbową (korona zamknięta — symbol suwerennej
władzy królów polskich i ich szczególnej roli w Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Z mniejszym
zainteresowaniem historycy i heraldycy analizowali nowe i najnowsze epizody z długiej (liczącej
ponad 700 lat) historii Orła Białego.
Lata dziewiętnastowiecznej niewoli z krótkimi powstańczymi epizodami wolności spowodowały, że Orzeł Biały jako znak suwerennej państwowości polskiej i znak narodu polskiego pozbawionego kraju nie rozwijał się w sposób typowy dla herbów ówczesnych państw europejskich.
Nie został opisany w artykułach spisanego prawa, choć na początku 1831 r. powstańczy Sejm
Królestwa Polskiego podjął ważne decyzje w sprawie polskich znaków państwowych. Sylweta
polskiego orła w XIX w. zastygła w formie właściwej dla końca XVIII w., czyli ostatnich lat I Rzeczypospolitej. W XIX w. nie istniała żadna polska władza zdolna do określenia, a następnie do
narzucenia Polakom nowej formy polskiego znaku państwowego, odpowiadającej wówczas właściwej estetyce i dominującym wtedy upodobaniom plastycznym. Nawet polski orzeł państwowy
(według Joachima Lelewela — Orzeł Jagielloński), przyjęty przez powstańczy Sejm na początku
1831 r. i znany z wielu pieczęci z 1831 r. i monet bitych w czasie powstania listopadowego, nie
został uznany za wzór powszechnie obowiązujący.
Polski Orzeł Biały w formie uznanej za godło III Rzeczypospolitej jest znakiem wymyślonym i opracowanym na początku 1927 r. przez prof. Zygmunta Kamińskiego i Zofię
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Trzcińską-Kamińską, żonę profesora. Projekt orła z początku 1927 r. został skorygowany w połowie 1927 r. przez techników z Mennicy Państwowej, a finalnie zaakceptowany przez Ignacego
Mościckiego, prezydenta RP w rozporządzeniu z grudniu 1927 r.
Trzy książki podsumowujące badania nad Orłem Białym w XIX i XX w. są de facto edycją
źródeł (głównie źródeł pisanych) ujawniających okoliczności powstania herbu III Rzeczypospolitej oraz informujących, że jego obecna forma nie była oczywista, a decyzje o jej zaakceptowaniu — polityczno-artystyczne, z wyłączeniem znacznej części racji historycznych i heraldycznych.
Wydaje się, że o formie nam współczesnego polskiego orła państwowego zadecydowały wypadki
majowe z 1926 r. Nowi rządzący Polską po zbrojnym obaleniu legalnego rządu Rzeczypospolitej
uznali, że przygotowywane od sierpnia 1919 r. i już właściwie gotowe lepsze wersje pierwszego
herbu II Rzeczypospolitej nie dość dobrze charakteryzują mocarstwową pozycję Polski w ówczesnym świecie i zlecili pilne wykonanie nowego wzoru odzwierciedlającego tę — jak sądzili —
szczególną pozycję Polski.
W najnowszej historii Orła Białego wyróżnić można dwa historyczne tematy, które z różnym
natężeniem powracają przy okazji każdej rozmowy o herbie Rzeczypospolitej. Pierwszym tematem była i jest sylweta orła, która — co uznano za polityczny aksjomat — miała stylem odwoływać się do wybranego okresu historycznego istotnego dla rozwoju Polski (Orzeł Piastowski, Orzeł
Jagielloński), a drugim — korona na głowie orła. W tym ostatnim przypadku można wskazać
aż dwie płaszczyzny sporu. W różnych okolicznościach i okresach historycznych polski orzeł
państwowy był orłem dekoronowanym, co wynikało z błędnego przekonania tzw. czynników
miarodajnych podejmujących decyzje heraldyczne, że korona polskiego orła była symbolem identyfikującym ustrój monarchiczny państwa. Ten pogląd był wspólny dla przedstawicieli różnych
ugrupowań lewicowych i został — w sensie prawnym — zrealizowany w najnowszej historii Orła
Białego kilka razy: w XIX w. (np. w Krakowie w 1846 r.), u progu drugiej niepodległości (1918)
i przede wszystkim na ziemiach polskich po zakończeniu drugiej wojny światowej (po 1945 r.).
Zwolennicy obecności korony na głowie orła z kolei do dziś nie potrafią uzgodnić, czy korona
polskiego orła państwowego powinna być koroną otwartą czy też koroną zamkniętą.
Trzeci istotny temat dyskusji o polskim orle państwowym został wywołany w 1952 r. przez
artykuł w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który, niestety, bez istotnej zmiany
merytorycznej został przeniesiony do obowiązującej dziś Konstytucji III Rzeczypospolitej. Stanowił on (i dalej stanowi), że Polska de iure nie ma herbu, a jej naczelnym znakiem jest godło
budową tylko przypominające herb. Okazuje się, że ten problem, ściśle terminologiczny (oczywisty dla heraldyka), stał się obszarem sporu lingwistów, językoznawców, prawników i legislatorów
oraz, co oczywiste, polityków. Racje historyków i heraldyków w sprawie zapisu konstytucyjnego
dotyczącego Orła Białego zostały kilkakrotnie wysłuchane przez polityków, także przez parlamentarzystów, a po wysłuchaniu... ostentacyjnie pominięte. Być może słuszne racje historyków
i heraldyków (zwłaszczaracje „konstytucyjne”, podniesione w 1997 r.) zostały zignorowane, bo
historycy i heraldycy nie mogli wówczas skonfrontować polityków i prawników z wynikami badań wyrażonych w druku w skończonych publikacjach naukowych.
W pierwszych latach po odzyskaniu trzeciej niepodległości prof. Józef Szymański, historyk,
który uczestniczył w różnych pracach zmierzających do zredagowania poprawnego opisu Orła
Białego w przygotowywanej Konstytucji III Rzeczypospolitej (1997), jak również w „prezydenckich” pracach nad ustawą o znakach państwa i narodu polskiego (2004–2005), zauważył, że stan
badań nad herbem państwa polskiego w XIX i XX w., czyli w czasach szczególnie istotnych dla
dziś obowiązujących regulacji, był przynajmniej niezadowalający. Pomysł podjęcia systematycznych badań nad herbem Polski w czasach nowych i najnowszych został podjęty w 2015 r. przez
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zespół w składzie wymienionym wyżej. Rezultatem tych badań są trzy autorskie książki, a także
niepoliczona liczba źródeł, które nie zostały włączone do zamkniętej publikacji. Te źródła, pozostając w dyspozycji wydawców, na pewno w nieodległym czasie przyczynią się do publikacji
kolejnych artykułów na temat Orła Białego.
Badania nad Orłem Białym w XIX i XX w., oprócz celu ściśle naukowego i popularno-naukowego, zostały podjęte także w związku z dyskusją na temat herbu i innych znaków III Rzeczypospolitej,
która (z przerwami) trwa od przełomu ustrojowego z 1989/1990 r. i zapewne w najbliższej przyszłości zostanie zintensyfikowana w związku ze wspomnianym wyżej zakończeniem prac redakcyjnych
nad nową ustawą o godle Rzeczypospolitej, prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Być może tym razem racje historyków i heraldyków, wyłożone na ponad 2 tys. stron,
zostaną dostrzeżone i nie zostaną — tak jak wcześniej — ostentacyjnie pominięte.
Wiedza historyczna i heraldyczna (oprócz, co oczywiste, znajomości prawa i zasad dobrej
legislacji) jest niezbędna podczas redagowania ustawy o znakach państwowych i narodowych.
Współczesne znaki państwowe tych krajów, które istnieją od „niepamiętnych” czasów, a ich pierwsze godła powstały w kręgu znaków i symboli właściwych dla średniowiecznej Europy, powinny
w swych kształtach i zasadach manifestowania uwzględniać ich historycznie ukształtowaną tradycję. Ta uwaga dotyczy także herbu (względnie godła) Polski przedstawionego w heraldycznej postaci po raz pierwszy w 1295 r., po częściowym przezwyciężeniu skutków rozbicia dzielnicowego.
Prawo heraldyczne w Polsce, a zwłaszcza normy dotyczące współczesnego herbu Rzeczypospolitej, powinno być mądrą syntezą tradycji polskich znaków królewskich, a także późniejszych
polskich znaków państwowych i dziewiętnastowiecznych znaków narodu polskiego, wyprowadzonych z polskich znaków królewsko-państwowych, kształtowanych (pomijając rozwiązania
przedheraldyczne) przez (przynajmniej) 24 pokolenia Polaków.
W rozważaniach dotyczących mądrego wykorzystania tradycji historycznej i heraldycznej podczas redagowania polskiego prawa heraldycznego mają szczególne znaczenie (choć często są marginalizowane) epizody z ostatnich 200 lat historii polskich znaków państwowych i narodowych,
a to z tego powodu, że — będąc ciągle znakami państwa — znaki te stały się w XIX w. znakami
narodu polskiego dążącego od wskrzeszenia nieistniejącego państwa. Tę unikatową cechę Orła
Białego oraz barw białej i czerwonej powinna uwypuklić nowa ustawa o znakach państwa i narodu polskiego. W tym przypadku chodzi o odnalezienie właściwej proporcji między charakterem
państwowym znaków Rzeczypospolitej i ich narodową, tj. obywatelską, właściwością.
W trzech autorskich tomach wydawnictwa Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015 zostały opublikowane wybrane źródła o różnym charakterze i znaczeniu. Zdecydowanie przeważają źródła pisane o charakterze normatywnym (w znaczeniu obowiązującej normy i materiałów wytworzonych w toku urzędowego formułowania normy) oraz pisane
źródła narracyjne (artykuły w prasie i czasopismach, wspomnienia).
Na pierwszym miejscu w każdym tomie są teksty, które pozwalają zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi znaków państwowych, jakie zostały przyjęte w formie ustaw, rozporządzeń i innych norm obowiązujących na ziemiach polskich i na terenie państwa polskiego
w XIX i XX w., a także na początku XXI w. Ważną część wydawnictwa stanowią teksty, dzięki
którym można poznać okoliczności prawne, polityczne, ekonomiczne i „estetyczne” prowadzące
do zredagowania obowiązujących regulacji prawnych. W tym przypadku na szczególną uwagę
zasługują te przekazy, w których zostały zawarte uzgodnienia na temat rozwiązań pominiętych
w ustanowionych prawach, ale przez uczestników postępowania legislacyjnego były uzgodnione
i zaakceptowane. Na uwagę np. zasługuje wartość kolorystyczna polskiej czerwieni heraldycznej, nieobecna w przyjętych regulacjach, a żywo podnoszona (np. w roku 1831 i 1918) podczas

O zakończeniu prac w ramach grantu pt. „Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015”...
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tworzenia później obowiązującego prawa. Dalsze części (rozdziały) porządkujące różne źródła
edytowane w charakteryzowanej publikacji zostały określone i utworzone w nawiązaniu do sposobu manifestowania i okoliczności wykorzystywania znaków państwowych. Są więc wzmianki
o heraldycznych oprawach dyplomów, pieczęciach, pieniądzach, znaczkach pocztowych i znaczkach opłat, sztandarach, znakach wykorzystywanych w Wojsku Polskim, ale także o programach
edukacyjnych i żartach rysunkowych z orłem w roli głównej itd., itp. Informacje o polskich znakach państwowych wielokrotnie trafiały na strony gazet i czasopism, zaś autorzy przywołanych tu
tekstów informowali o historii godeł, a także rozprawiali o sposobach i problemach związanych
z projektowaniem polskiego orła państwowego oraz o komunikatach, które płynęły (i płyną)
z sylwety orła i niektórych jego szczegółów. W tomach drugim i trzecim wydawnictwa zostały
opublikowane informacje o przeprowadzonych konkursach na godło polskie i alternatywnych
wzorach Orła Białego. Konkursy „na Orła Białego” oraz rozliczne wzory polskiego orła heraldycznego, które były tworzone przede wszystkim w międzywojniu, a także w ramach konkursu
zorganizowanego w 1946 r. i przeprowadzonego głównie w 1947 r., świadczą o właściwym podejściu do polskiego herbu państwowego, który był i powinien być „żywym” uczestnikiem życia
Polaków, a nie reliktem z czasów minionych, powinien też, podobnie jak w całej swojej długiej
historii (pozostając herbem i Orłem Białym), elastycznie odpowiadać na zmieniające się sposoby
komunikacji i postrzegania znaków graficznych przez kolejnych użytkowników znaku państwowości polskiej i symbolu narodu polskiego.
Wydawnictwo Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015 zamyka w 2021 r. pewien etap badań i prezentuje źródła w subiektywnym wyborze autorów poszczególnych tomów, choć w wyborze, jak sądzę, racjonalnie uzasadnionym. W charakteryzowanej publikacji został upubliczniony szeroki wachlarz różnych typów źródeł, w których jest obecny
Orzeł Biały. Pierwszeństwo publikacji przypadło źródłom pisanym, a źródła ikonograficzne
w ścisłym znaczeniu i różne artefakty oznaczone orłem zostały uwzględnione w wyraźnie ograniczonym zakresie. Taki sposób selekcji źródeł wynikał z bardziej historycznego niż heraldycznego
charakteru publikacji oraz z uzasadnionego przekonania autorów, że na półkach księgarskich
i bibliotecznych znajduje się już dostateczna liczba albumów i wydawnictw kolekcjonerskich
z doskonałymi rysunkami herbów i dobrymi fotografiami ważnych artefaktów. Na podjęcie decyzji ograniczającej publikację źródeł ikonograficznych, a przede wszystkim artefaktów, wpływ miał
także przegląd zasobu Internetu. Specjalistyczne strony kolekcjonerskie zapewniają łatwy dostęp
do wielu źródeł z polskim orłem państwowym.
Trzy autorskie tomy wydawnictwa Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego w latach 1815–2015 zostały upublicznione w wersji elektronicznej 1 września 2021 r., w wolnym
dostępie na stronach internetowych Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
W nieodległej przyszłości pliki zostaną także umieszczone na stronie Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego. Miejsca publikacji elektronicznej wersji wydawnictwa są oczywistą konsekwencją
sposobu zorganizowania zakończonych badań. Polskie Towarzystwo Heraldyczne zapewniło dla
tych badań strukturę organizacyjną, zaś Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego dominującą część siły fachowej, pracowników Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego.
Miłośnicy tradycyjnej książki od 1 września 2021 r. mogą zakupić drukowaną, trzytomową publikację (w twardej okładce i z zakładką w polskich barwach narodowych) w Wydawnictwie DiG.
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O wyższości estetyki obywatelskiej, logiki prawniczej i pragmatyki
polityczno-urzędniczej nad polską tradycją historyczną i heraldyczną*.
Uwagi historyka po przeczytaniu petycji nr BKSP-144-IX-207/20 z 2020 r.
Streszczenie: W sierpniu 1919 r. w ustawie o polskich godłach państwowych prawodawca określił wzory
dwóch polskich flag państwowych — pierwszej, utworzonej z poziomych, równoległych i równo szerokich
pasów w kolorach białym i czerwonym oraz drugiej, utworzonej z poziomych, równoległych, równo szerokich pasów w kolorach białym i czerwonym z herbem Rzeczypospolitej umieszczonym na pasie białym.
Polska biało-czerwona flaga państwowa z herbem na pasie białym miała być, według przyjętego prawa,
używana przez władze i urzędy Rzeczypospolitej działające poza granicami Polski.
Autorzy ustawy o godłach Rzeczypospolitej z sierpnia 1919 r. musieli rozwiązać jednocześnie różne problemy historyczno-heraldyczne i polityczno-dyplomatyczne. Poprawna heraldycznie polska flaga państwowa, czyli flaga utworzona tyko z dwóch pasów w barwach wyprowadzonych z herbu Polski w rzeczywistości
politycznej po zakończeniu „wielkiej wojny”, nie wskazywała jednoznacznie na odrodzoną Polskę. W 1918 r.
biało-czerwoną flagą w Europie Środkowej posługiwało się, oprócz Polski, państwo czeskie. To właśnie dwubarwna flaga czeska była w latach 1918–1919 znakiem lepiej rozpoznawalnym niż dwubarwna flaga Polski.
* Herby i inne znaki wyprowadzone z herbów należą do materii uporządkowanej według reguł opracowanych
w średniowieczu, głównie przez heroldów. W XIX w. wzory i opisy herbów (dotychczas określone zwyczajem i na
podstawie nieco płynnych reguł heraldycznych) zostały skodyfikowane w prawach niektórych państw europejskich. Przełożenie reguł i terminów właściwych dla heraldyki na język paragrafów i artykułów spisanego prawa
było wyzwaniem, które w niektórych państwach (w tym we współczesnej Polsce) zakończyło się niepowodzeniem.
O „heraldycznym” języku polskich współczesnych regulacji prawnych (konstytucja, ustawy, dekrety), ułomnie
opisującym polskie godła państwowe (w tym herb), wielokrotnie informowali heraldycy. Problem ten został dostrzeżony także przez prawników. Z uwagi na konstytucyjny zapis dotyczący godła Rzeczypospolitej zagadnienie
dostosowania języka prawa do języka heraldyki jest świadomie pomijane przez polityków. Błędy popełnione w opisie herbu i innych znaków Rzeczypospolitej są konsekwencją tworzenia „polskiego prawa heraldycznego” przez polityków, urzędników i prawników przy jednoczesnym zmarginalizowaniu opinii heraldyków. Takie postępowanie
nie jest właściwe, ponieważ — co przyznały sądy administracyjne — zasady heraldyki należy zaliczyć do pojęć
prawnych, czyli takich, które powinny zostać dostrzeżone w procesie tworzenia „prawa heraldycznego”. Wydaje
się, że w czasie oczekiwania na nową ustawę o godle Rzeczypospolitej, która być może trafi do Sejmu w sezonie
politycznym 2021/2022, heraldycy powinni zabrać głos na temat węzłowych problemów polskiej symboliki państwowej, a swój punkt widzenia powinni przekazać legislatorom, a ci zaznajomieni z problematyką, rozważyć, jak
materię heraldyczną opisać w języku współczesnego prawa.
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Autorzy ustawy o godłach Rzeczypospolitej z sierpnia 1919 r., chcąc stworzyć niepowtarzalną flagę
państwa polskiego, przeznaczoną do manifestowania poza granicami Polski, sięgnęli zapewne po wzór
bandery polskiej z okresu powstania styczniowego, która — tak jak polska flaga „zagraniczna” — łączyła
pasy biały i czerwony z herbem. W 1863 r. na powstańczej banderze na pasie białym był trójpolowy herb
polsko-litewsko-ruski.
Praktykę stosowania dwóch odmian polskiej flagi państwowej (flaga „wewnątrzkrajowa” i flaga „zewnętrzna”, „dyplomatyczna”), ubraną w literę stanowionego prawa w sierpniu 1919 r., uznać należy za
ważny składnik polskiej tradycji historycznej, a na pewno za ważny składnik polskiej tradycji heraldycznej.
Polski system chorągiewny z sierpnia 1919 r. został zakwestionowany w grudniu 1927 r., ale powrócono
do niego już w 1930 r. De facto i de iure system chorągiewny z sierpnia 1919 r. przetrwał do czasów nam
współczesnych.
Jasno sprecyzowane w obowiązującym prawie zasady wykorzystywania dwóch odmian polskiej flagi
państwowej nie są, przy biernej postawie organów porządkowych państwa, przestrzegane. Polacy chętnie
(choć z naruszeniem prawa) posługują się podczas wydarzeń politycznych, religijnych, sportowych czy
też kulturalnych, organizowanych w kraju, polską flagą z herbem państwa, którą uznają za flagę „wizualnie” atrakcyjniejszą od dwubarwnej flagi biało-czerwonej. To de facto nieposzanowanie obowiązującego
prawa doprowadziło do sformułowania tytułowej petycji w sprawie likwidacji polskiej flagi państwowej
biało-czerwonej z jednoczesnym zgłoszeniem projektu wprowadzenia w jej miejsce (jedynej) polskiej flagi
państwowej biało-czerwonej z herbem Polski na białym pasie.
Projekt zmian w polskim systemie chorągiewnym zaproponowany przez autora petycji został odrzucony, ale w toku dyskusji nad petycją pojawiły się o wiele poważniejsze zagrożenia dla polskiego systemu
chorągiewnego. Została bowiem „urzędowo” w polskim parlamencie zgłoszona propozycja zmiany polskiej flagi „dyplomatycznej” (flagi z herbem) we flagę wszystkich bez wyjątku polskich władz i urzędów,
a dotychczasową polską flagę państwową (bez herbu) w ogólnodostępną flagę narodową. Takie rozwiązanie
jest sprzeczne z tradycją polskich znaków państwowych, a jest zgodne — o czym bez zażenowania mówią
i piszą jego zwolennicy — ze współczesnym systemem niemieckich i rosyjskich znaków chorągiewnych.
Słowa kluczowe: Rzeczpospolita, godło, flaga, chorągiew.

Petycja „osoby prywatnej” (określona w tytule artykułu za pomocą numeru i daty rocznej jej złożenia) dotyczyła zmiany ustawy o godle Rzeczypospolitej w części właściwej dla polskiej flagi państwowej z godłem, tj. z herbem Rzeczypospolitej umieszczonym na pasie białym biało-czerwonego płata
polskiej flagi1. Autor petycji, dostrzegając fakt równoczesnego funkcjonowania w Polsce dwóch flag
symbolizujących Rzeczpospolitą, tj. flagi złożonej z barwnych pasów (białego i czerwonego) oraz flagi
złożonej z barwnych pasów (białego i czerwonego) z naniesionym na pas biały godłem, tj. herbem
Rzeczypospolitej, uznał, że rozwiązanie to nie jest właściwe i wymaga korekty w kierunku uproszczenia systemu polskich flag przez usunięcie z polskiego systemu znaków chorągiewnych flagi złożonej
„tylko” z dwóch barwnych pasów. Tym samym polska flaga biało-czerwona z godłem (tj. z herbem
Rzeczypospolitej) — jedyna flaga pozostawiona (według oczekiwań autora petycji) w systemie polskich znaków chorągiewnych — stałaby się symbolem Polski podnoszonym zarówno w kraju, jak
i poza granicami kraju, także na statkach zarejestrowanych w Polsce (polska bandera morska handlowa). Po wejściu w życie zmian zaproponowanych w petycji, każdy obywatel Polski uzyskałby
prawo, którego de iure obecnie nie posiada, a de facto i tak je stosuje (przy biernej postawie organów

1

„[...] Wnoszę o: 1. Uznanie flagi państwowej z godłem jako jedynej obowiązującej flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej... 2. Przyznanie ogółowi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej prawa do podnoszenia i posługiwania się
flagą państwową z godłem [...], zob. BKSP-144-IX-207/20.
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porządkowych państwa) do manifestowania swych uczuć patriotycznych za pomocą polskiej flagi
z godłem, tj. z herbem Rzeczypospolitej naniesionym na biały pas biało-czerwonego płata.
W petycji odnajdujemy motyw zgłoszenia propozycji nowelizacji ustawy, który w związku
z jego niezwykłym zlekceważeniem historii dwubarwnej polskiej flagi państwowej, uświęconej
szczególnie w latach 1939–1945, należy przedstawić. Dwubarwna polska flaga państwowa jest,
według wnoszącego petycję, zbyt skromna i tą skromnością wyraźnie ustępuje dwubarwnej fladze
z herbem, która jest „[...] ciekawsza w odbiorze estetycznym [...]”. Ponadto, co zauważył autor
przedłożenia, Polacy w swej masie (mając do wyboru dwie flagi państwowe) wybrali tę „ciekawszą”
i ją, wbrew prawu, wykorzystują podczas imprez masowych (np. podczas zawodów sportowych).
Autor petycji, która de facto dotyczy heraldyki i nauk jej pokrewnych, w żadnym miejscu
swojego wywodu nie zwrócił uwagi na reguły heraldyczne i wynikające z nich właściwe dla heraldyki jednostkowe rozwiązania. Polska biało-czerwona flaga z herbem Rzeczypospolitej pośrodku pasa białego według reguł heraldycznych jest pewnym nieporozumieniem. Polska flaga
„dyplomatyczna”2, i w tym tkwi problemem, przekazuje te same informacje za pomocą dwóch
różnych znaków, czy dubluje komunikat. Pierwszym znakiem użytym w polskiej fladze „dyplomatycznej” jest herb, który będąc naczelnym godłem Rzeczypospolitej, w sposób jednoznaczny
określa dysponenta znaku, drugim jest polska flaga państwowa o układzie pasów wyprowadzonych w oczywisty sposób z kolorystyki (tj. z barw) herbu, która również wskazuje (w tym przypadku językiem weksylografii3) na dysponenta znaku i jednocześnie na barwy herbu, z którego
została „wyprowadzona”. Wyjątkowo źle polską flagę „dyplomatyczną” z sierpnia 1919 r. ocenił
prof. Józef Szymański, zwracają uwagę m.in. na to, że koncepcja flagi, która została wykorzystana
podczas jej projektowania, była obca „naszemu” kręgowi kulturowemu, a przede wszystkim była
i jest sprzeczna z polską tradycją narodową4.
Krytyczną ocenę jakości polskiej flagi „dyplomatycznej” (wystawioną na podstawie tylko reguł
heraldycznych) i tym samym złą notę za pracę projektantów flagi w pewnym stopniu złagodzić
powinny okoliczności inne niż heraldyczne, w tym także uwarunkowania polityczne właściwe
dla czasu zaprojektowania polskiej flagi „dyplomatycznej”. Nie można także pominąć dwugłosu
heraldyków polskich w sprawie formy różnych znaków chorągiewnych w okresie zbliżonym do
prac nad ustawą. Adam Chmiel w pierwszych latach drugiej niepodległości klarownie (z pozycji
ortodoksyjnego heraldyka) przedstawił wzory flag i chorągwi, które mogły stać się znakami Polski i Polaków w 1918/1919 r.5 Nie było wśród rekomendowanych przez niego flag i chorągwi
2

Nazwa polska flaga „dyplomatyczna” użyta w artykule na oznaczenie polskiej flagi państwowej z herbem Rzeczypospolitej na białym pasie biało-czerwonego płata odwołuje się do terminologii zastosowanej w ustawie o godłach Rzeczypospolitej z 1 sierpnia 1919 r. — Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1919, nr 68, poz. 416 (cyt. dalej: Ustawa o godłach i barwach).
3
Weksylografia — nazwa zaproponowana przez prof. Józefa Szymańskiego zamiast częściej używanej weksylologii. Propozycja prof. J. Szymańskiego wyposaża badaczy znaków chorągiewnych w nazwę lepiej brzmiącą i powiązaną swoją budową z niektórymi innymi pojęciami z dziedziny nauk pomocniczych historii (np. paleografia,
epigrafika), choć nie ze wszystkimi (np. kodykologia). Wydaje się, że termin promowany przez prof. J. Szymańskiego — wobec np. publikacji podręcznika do weksylologii polskiej (2016) — nie zostanie zaakceptowany.
4
„[...] Był to twór nieodpowiadający zasadom weksylografii, ale analogiczny do flag Andory, Boliwii, Dominikany, Ekwadoru, Gwatemali, Haiti, Hiszpanii, Kuby, Nikaragui, Peru, Portugalii, Salwadoru, San Mario i Wenezueli, a zatem wywodzący się z kręgu kultury iberyjskiej. Zatem kształt nadany fladze w 1919 r. nie wytrzymuje
krytyki. Po pierwsze taki kształt flagi jest obcy kręgowi kulturowemu, do którego należy Polska, a po drugie jest
sprzeczny z tradycją narodową [...]” — J. Szymański, Reddidit victricia signa Polonis. W sprawie konstytucyjnego
zapisu o znakach Rzeczypospolitej, Komisja Konstytucyjna. Biuletyn nr VI [Warszawa] 1990.
5
A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919, s. 13–17.
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flagi biało-czerwonej z herbem na białym pasie dwubarwnego płata. Przed Adamem Chmielem
w 1917 r. w sprawie m.in. znaków chorągiewnych wypowiedział się Franciszek Kamocki6, który
m.in. opublikował bandery morskie z herbami rodów panujących — Habsburgów na banderze
austro-węgierskiej i dynastii sabaudzkiej na banderze włoskiej.
System znaków chorągiewnych Rzeczypospolitej w formie obecnie obowiązującej został w zasadzie zarysowany w ustawie z 1 sierpnia 1919 r.7, opisującej polskie godła państwowe i inne
znaki symbolizujące Rzeczpospolitą odradzającą się w listopadzie 1918 r. po ponad stuletniej
niewoli. Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. (z założenia tymczasowa i z tego też powodu w wielu miejscach niedopracowana) odwoływała się do doświadczeń i rozwiązań historycznych, a jej twórcy — przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego i dyplomaci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych — skoncentrowali swoją uwagę na doświadczeniach, przemyśleniach i rozwiązaniach
stosowanych głównie na ziemiach polskich w XIX w., przede wszystkim w okresie polskich powstań narodowych. To źródło inspiracji, tak uważam, nie było szczególnie dobre, ale pochodziło
z okresu bezpośrednio poprzedzającego odrodzenie państwa w 1918 r. i dawało złudzenie jego
ciągłości. Przez prawie cały XIX w. Orzeł Biały, herb Rzeczypospolitej, nie rozwijał się w sposób
naturalny i w pełni poprawny, a i sama sztuka heraldyczna w XIX w. koncentrowała się już na
stronie dekoracyjnej herbów i złożonych kompozycji heraldycznych, odsuwając na stronę zagadnienia pierwotnej prostoty i komunikatywności obrazowej herbu, tak typowych dla dobrej
średniowiecznej i wczesnonowożytnej heraldyki.
Oficerowie i dyplomaci, tworząc w połowie 1919 r. system godeł i innych znaków odrodzonej Rzeczypospolitej, musieli uwzględnić wówczas istotne realia polityczne, a także znaki innych
państw wykorzystywane w latach 1918–1919. W tym przypadku decydujące znaczenie dla kierunku podejmowanych rozwiązań miały symbole państwa czeskiego, które jak Polska „wybiło” się na
niepodległość w listopadzie 1918 r. i które, podobnie jak Polska, miało prawo do manifestowania
swojego bytu państwowego za pomocą flagi o pasach: (górnym) białym (godło herbu czeskiego —
srebrny/biały lew) i (dolnym) czerwonym (pole tarczy, na której był położony srebrny/biały lew)8.
Dla historyka i heraldyka, który analizuje godła i inne znaki chorągiewne państwa polskiego
w długim trwaniu i obserwacje te prowadzi przy uwzględnieniu państwowo-narodowej tradycji
znaków Rzeczypospolitej, system godeł i znaków Rzeczypospolitej ukształtowany w pierwszych
latach jej odrodzonego istnienia stanowi wartość, na którą nie należy nastawać bez istotnych
i rozumnych powodów. W podniesionej tu sprawie należy być powściągliwym, bowiem system
znaków chorągiewnych Rzeczypospolitej opracowany dla ustawy z 1 sierpnia 1919 r., a następnie
w 1927 i w 1930 r., dostosowany do wiedzy heraldycznej i „powagi” państwa był (przy wspomnianych wyżej zastrzeżeniach heraldycznych dotyczących flagi „dyplomatycznej”) w pewnym
sensie logiczny, a nielogicznym stał się dopiero w wyniku złej, współczesnej nam praktyki bezprawnego wykorzystywania polskiej flagi państwowej z godłem, tj. z herbem Rzeczypospolitej,
przez użytkowników w kraju i której to bezprawnej praktyce nie było w stanie przeciwstawić
się państwo przez swoje służby porządkowe. Wydaje się, że (choć w tym zakresie nie zostały
przeprowadzone stosowne badania) problem bezprawnego wykorzystywania polskiej flagi państwowej z herbem Rzeczypospolitej przez obywateli w kraju nie istniał w międzywojniu. W źródłach z lat 1918/1919–1939 są natomiast liczne wzmianki o zwalczanym przez państwo zwyczaju
6

F. Kamocki, O proporcach, banderach, sztandarach i kokardach, Warszawa 1917, s. 12–13.
Ustawa o godłach i barwach.
8
J. Wrona, Sto lat flagi naszych sąsiadów — Czechów, „Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego” 2020, nr 25 (49), s. 11–13.
7
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wykorzystywania przez obywateli flag w formie czerwonego płata z orłem białym położonym
bezpośrednio na czerwonym materiale. Tak skonstruowana flaga (a raczej chorągiew) znajdowała
się wśród znaków chorągiewnych opisanych i akceptowanych przez Adama Chmiela.
W ustawie o godłach i barwach Rzeczypospolitej z 1 sierpnia 1919 r. są dwa miejsca, w których prawodawca określił w sposób pośredni lub bezpośredni polskie flagi państwowe. W artykule pierwszym, w jego ustępie trzecim zostały opisane polskie barwy narodowe i opis ten można
uznać za instrukcję do wykonania poprawnej flagi państwowej. W artykule pierwszym, w jego
ustępie piątym napisano o fladze „dyplomatycznej”, tj. o fladze „[...] o barwach państwowych
[...] z herbem Rzeczypospolitej w pośrodku białego pasa [...]” oraz o polskiej banderze handlowej
morskiej, tożsamej w formie z polską flagą „dyplomatyczną”. Flaga „dyplomatyczna” Rzeczypospolitej według przywołanego przepisu miała być wykorzystywana tylko przez polskie „poselstwa
i konsulaty”. Nie bez przyczyny polską flagę „dyplomatyczną” już w międzywojniu zaczęto nazywać „polską flagą zagraniczną”9.
Na genezę i treść ustawowych zapisów z 1 sierpnia 1919 r. w sprawie polskich barw narodowych
oraz polskiej flagi „dyplomatycznej” i polskiej bandery morskiej handlowej wpłynęły okoliczności polityczne i prawne, w jakich powstawała Rzeczpospolita w listopadzie 1918 r. W uzasadnieniu do ustawy o godłach Rzeczypospolitej z 1 sierpnia 1919 r. można przeczytać ważne słowa,
które pozwalają zrozumieć znaczenie decyzji podejmowanych w sierpniu 1919 r.10 Dla twórców
pierwszej ustawy o godłach Rzeczypospolitej wartość miała rozpoznawalność godeł i innych znaków Rzeczypospolitej, w tym ich rozpoznawalność za granicą. Godła i inne znaki Rzeczypospolitej
w 1919 r., z uwagi na przeszłość rozbiorową Polski, nie były powszechnie znane. Szczególne znaczenie dla twórców ustawy z 1 sierpnia 1919 r. miały znaki polskich statków i okrętów. Te bowiem,
zgodnie ze zwyczajem i prawem morskim, musiały być podczas rejsów jednoznacznie oflagowane.
W wydawnictwach zbierających bandery morskie z XIX w. zdecydowanie lepiej opracowane były
np. morskie znaki Gdańska i Elbląga niż Polski. Najczęściej na oznaczenie statków polskich publikowana była flaga o płacie białym z błękitnym krzyżem św. Andrzeja i czerwonym kantonem z orłem białym. Bandera w tej postaci (ściśle związana z rosyjską banderą morską) była wykorzystywana
przez Polaków zorganizowanych w Kompanii dla Handlów Wschodnich11.
O ile kwestia polskiego herbu państwowego została w sierpniu 1919 r. rozwiązana w sposób
raczej zgodny, to zagadnienie polskiej flagi państwowej wywołało pewne spory i było dyskutowane nawet po przyjęciu sierpniowej ustawy. W pierwszej kolejności twórcy polskich godeł i znaków
w sprawie polskiej flagi państwowej musieli ustalić następstwo barw12. W tej sprawie zdecydowały — trochę wbrew polskiej tradycji historycznej — reguły heraldyczne, tj. pierwszeństwo barwy
9

K.J. Guzek, Cztery flagi państwowe drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945, Zduny k. Łowicza 2014, [s. 11] (publikacja dostępna online).
10
„[...] Do chwili obecnej żaden akt prawny nie określił wzorów i szczegółów dotyczących godła państwowego
i barw narodowych. Brak również wskazówek do używalności takowych w poszczególnych wypadkach. Tymczasem dziś uznanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, akredytowanie posłów i reprezentantów dyplomatycznych i wojskowych państwa polskiego zagranicą, bliskie powstanie floty polskiej na wodach obcych i własnych,
a wreszcie codzienna praktyka życia państwowego wymaga ustalenia, choćby tylko tymczasowego i prowizorycznego, zewnętrznych symbolów państwowości polskiej, zagranicą w dodatku dotychczas nieznanych lub z dawna
zapomnianych [...]” — Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015), red. M. Adamczewski,
t. 2, Orzeł Biały 1914–1944, wyd. M. Adamczewski, I. Florczak, Warszawa 2021, nr II/3/12.
11
S.K. Kuczyński, Dawne bandery polskie, „Nautologia” 1971, nr 1 (21), s. 3.
12
Sprawie kolejności barw w polskiej fladze narodowo-państwowej u progu drugiej niepodległości został poświęcony oddzielny artykuł — zob. M. Adamczewski, Kilka uwag o kolejności barw na polskiej fladze państwowej
i narodowej u progu 2. Niepodległości, „Rocznik Łódzki” 2019, t. 69, s. 9 i nn.
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godła nad barwą tarczy herbowej. Przyjęcie polskiej flagi o barwach białej i czerwonej doprowadziło jednakże do nieszczęśliwego (wspomnianego wyżej) zrównania jej z flagą czeską, również
(aż do marca 1920 r.) biało-czerwoną. Polska flaga biało-czerwona użyta na terenie Polski miała
sens, bowiem jednoznacznie komunikowała istotne dla Polaków treści. Tej jednoznaczności jednak pozbawiona była w sierpniu 1919 r. biało-czerwona flaga polska wywieszona poza granicami
Rzeczypospolitej. Flaga biało-czerwona była w latach 1918–1919 częściej łączona przez obcych
z państwem czeskim niż polskim.
W trakcie projektowania znaków chorągiewnych Rzeczypospolitej w 1919 r. jednakowo potraktowano przedstawicielstwa polskich władz i urzędów funkcjonujące poza granicami Polski
(poselstwa i konsulaty) oraz statki i okręty Rzeczypospolitej, których pokłady (podobnie jak
siedziby poselstw i konsulatów) były „powierzchniami” należącymi do Polski. W tym podobieństwie terenu poselstwa lub konsulatu do pokładu statku lub okrętu upatrywać należy przyczyny
opisania w jednym ustępie ustawy polskiej flagi „dyplomatycznej” i polskiej handlowej bandery
morskiej. Polska bandera wojenna z uwagi na jej związek z chorągwią względnie ze sztandarem
oddziału wojskowego została opisana w miejscu przeznaczonym dla znaków Wojska Polskiego.
Po określeniu sposobu odróżnienia polskiej flagi państwowej, przeznaczonej dla poselstw i konsulatów Rzeczypospolitej, od czeskiej flagi państwowej za pomocą herbu Rzeczypospolitej13, projektujący polskie znaki państwowe musieli rozwiązać kwestię lokalizacji polskiego orła państwowego
lub polskiego herbu państwowego na płacie dwubarwnej polskiej flagi państwowej. Wydaje się, że
rozwiązanie polegające na umieszczeniu herbu Rzeczypospolitej na środku białego pasa dwubarwnej flagi pozostaje w związku z polską banderą morską z okresu powstania styczniowego (1863)14.
Tym samym podejrzewam, że powstańczy epizod z 1863 r. związany z tworzeniem „floty” wojennej
i określeniem jej znaków mógł zdecydować o odrzuceniu innych, bardzo ciekawych projektów polskiej handlowej bandery morskiej, które były analizowane w pierwszej połowie 1919 r.15
Bandera powstańcza z 1863 r. została opisana w źródle „normatywnym”, tj. w umowie zawartej między agentem Rządu Narodowego a Władysławem Zbyszewskim, który podjął się zadania
zorganizowania „floty” powstańczej16. Interesujący mnie fragment przywołanej umowy otrzymał
brzmienie: „[...] 6. Flaga statków polskich będzie dwukolorowa, biała i amarantowa z herbem
państwa takim, jakiego Rząd Narodowy na pieczęciach swoich używa [...]”.
W dalszej części umowy (mniej interesującej z uwagi na podjęty tu problem) zostały opisane
„znak” i „banderola” wywieszane na polskich statkach lub polskich okrętach przysposobionych
do służby przez Władysława Zbyszewskiego.
Polska flaga „dyplomatyczna” i tożsama z nią w formie polska handlowa bandera morska
otrzymały postać uformowaną jednocześnie z dwóch znaków odradzającej się Rzeczypospolitej — z polskich barw narodowych i polskiego herbu państwowego. Tym samym, jak sądzili
13

Rozwiązanie polegające na umieszczeniu polskiego herbu państwowego na płacie barwnej materii flagi nie było
w 1919 r. oryginalne, choć też nie było stosowane zbyt często. Za przykład posłużyć tu może trójkolorowa flaga,
tzw. sejmowa, z 1831 r. z herbem zbliżonym do znaku ustanowionego w lutym 1831 r., umieszczonym na środku
trójbarwnego płata.
14
Od chwili ustanowienia bandery polskiej w czasie powstania styczniowego (1863) do ustawowego określenia
polskiej bandery morskiej handlowej (1919) minęło zaledwie 56 lat, czyli mniej niż dwa (genealogiczne) pokolenia.
Warto także zwrócić uwagę na szczególny szacunek twórców drugiej niepodległości do powstania styczniowego,
jego dorobku i uczestników (kombatantów).
15
K.J. Guzek, Z historii polskiej bandery. U zarania II Rzeczypospolitej, Zduny k. Łowicza 2010; Orzeł Biały. Źródła, nr II/3/10.
16
S. Zieliński, Marynarka wojenna powstania styczniowego (Urywek), „Morze” 1932, nr 7–8, s. 6; S.K. Kuczyński,
Dawne bandery, s. 4.
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twórcy znaków Rzeczypospolitej, flagi te (tj. flaga „dyplomatyczna” i bandera) szczególnie dobrze
realizowały poza granicami Polski polityczno-propagandowy program popularyzowania polskich
symboli państwowych, które w 1919 r., co wynika z wcześniejszego cytatu, były na świecie nieznane lub zapomniane.
System polskich znaków chorągiewnych był analizowany i rozwijany w międzywojniu po
uchwaleniu wspomnianej, tymczasowej ustawy o godłach Rzeczypospolitej z 1 sierpnia 1919 r.
Flaga polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, tj. polska flaga państwowa poszerzona o herb
umieszczony na białym pasie, przetrwała do grudnia 1927 r., kiedy to została de iure zlikwidowana17, ale po merytorycznej czy też po bardziej emocjonalnej niż merytorycznej dyskusji, została
przywrócona w listopadzie 1930 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przywrócenia
polskiej flagi „dyplomatycznej” był przygotowany już w 1929 r. Projekt z 1929 r. różnił się istotnie od regulacji przyjętej rok później.
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r.18 odnajdujemy przepis
de iure likwidujący polską flagę „dyplomatyczną”. W uzasadnieniu do grudniowego rozporządzenia w części dotyczącej sprawy tu analizowanej można przeczytać, że „[...] kasuje się odrębne
dotąd flagi przedstawicieli dyplomatycznych, uważając, że zasadniczo prócz chorągwi Prezydenta
Rzeczypospolitej powinien być tylko jeden wzór chorągwi [...]”19. Pomimo tak jednoznacznego
zapisu w sprawie likwidacji polskiej flagi „dyplomatycznej” przekonanie o jej funkcjonowaniu
(w sensie prawnym) w latach 1928–1930 podtrzymuje starsza literatura przedmiotu20, ale wobec
zastrzeżenia dotyczącego okresu przejściowego, w którym wykorzystywane były dawne wzory
godeł i innych znaków Rzeczypospolitej, można nie spierać się o to nieprecyzyjne sformułowanie.
Flaga „dyplomatyczna” została de iure usunięta z systemu znaków chorągiewnych Rzeczypospolitej z powodu przywołanego wyżej zamiaru uproszczenia systemu znaków i przybliżenia go do rozwiązań heraldycznych, ale także w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez różne ministerstwa
w czasie konsultacji kolejnych projektów ustawy o godłach Rzeczypospolitej, co miało miejsce
w latach 1924–1925. Podnoszone wątpliwości sprowadzały się do kwestii, czy przedstawicielstwa
dyplomatyczne Rzeczypospolitej powinny używać flagi tożsamej w formie z polską banderą morską handlową, podnoszoną na statkach często należących do niepaństwowych armatorów. W jednym z licznych memoriałów ministerialnych zredagowanych w czasie wspomnianej dyskusji nad
kolejnymi wersjami ustawy o godłach Rzeczypospolitej znajduje się interesujące stwierdzenie, że
forma polskiej flagi „dyplomatycznej”, tj. flagi wywieszanej na poselstwach i konsulatach, powinna
zostać określona „analogicznie do traktowania [tych spraw] przez inne państwa”.
W 1929 r. z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych została przygotowana nowelizacja rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r., zakładająca istnienie dwóch różniących się flag władz
i urzędów polskich, tj. flagi wykorzystywanej przez władze i urzędy w granicach państwa i flagi
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Sformułowanie dotyczące likwidacji flagi „dyplomatycznej” w grudniu 1927 r. nie jest precyzyjne. Okres przejściowy, w którym znaki z sierpnia 1919 r. mogły funkcjonować, trwał bowiem aż dwa lata od chwili wejścia w życie
rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r., a więc — aż do marca 1930 r.
18
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980.
19
Orzeł Biały. Źródła, nr II/3/45.
20
„[...] Rozporządzeniem z 1927 roku dokonano [...] zmiany herbu państwowego, w związku z czym zmieniła
się flaga używana przez władze, urzędy i instytucje za granicą. Wyróżniał ja herb państwowy, zgodny z wzorem
z 1927 roku, umieszczony pośrodku białego pasa [...]” — R. Grabowski, Polskie symbole narodowe i państwowe.
Geneza, ewolucja, stan prawny, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 87, s. 43–44 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3368).
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wykorzystywanej przez władze i urzędy poza granicami państwa polskiego21. Koncepcja dwóch
flag zawarta w projekcie noweli z 1929 r. nie utrzymała się wobec słusznego przekonania władz
państwowych i tzw. czynników miarodajnych, że w systemie polskich znaków chorągiewnych
powinno być miejsce tylko dla jednej flagi państwowej. Wartość poznawczą ma uzasadnienie
dołączone do zarzuconego projektu nowelizacji rozporządzenia o godłach, które co do idei wychodziło niejako naprzeciw oczekiwaniu ujednostajnienia polskiej flagi „dyplomatycznej” według standardów międzynarodowych. We wspomnianym uzasadnieniu czytamy: „[...] Zgodnie
ze zwyczajami międzynarodowymi, ambasady, poselstwa i konsulaty państw używają flag, na których umieszczony jest herb państwa lub odznaka domu panującego (korona na fladze brytyjskiej)
dla odróżnienia jej od zwykłej flagi narodowej [...]”22.
Flagę „dyplomatyczną” dla poselstw i konsulatów przywróciło de iure (choć w zmienionej formule prawnej w odniesieniu do ustawy z 1 sierpnia 1919 r.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 listopada 1930 r., zmieniające art. 5 rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. Artykuł
piąty w nowej wersji rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Flagą państwową jest płachta o barwach państwowych. Władze, urzędy i instytucje państwowe za granicą używają flagi państwowej
z herbem państwowym w środku białego pasa”.
W październiku 1938 r. została zredagowana nowa wersja rozporządzenia prezydenta z 13 grudnia 1927 r., w którym znalazł się przywołany wyżej zapis z noweli z 24 listopada 1930 r.23 w sprawie polskiej flagi „dyplomatycznej”.
Uważne odczytanie noweli do rozporządzenia prezydenta z 13 grudnia 1927 r., przyjętej 24 listopada 1930 r., i zestawienie jej z projektem z 1929 r., a także równie uważna lektura rozporządzenia prezydenta z 13 grudnia 1927 r. w redakcji z 12 października 1938 r. (druk: 1939)24,
w których są zmienione zapisy dotyczące flagi, przeprowadzone z uwzględnieniem układu tekstu
w wierszach normy, prowadzi historyka do stwierdzenia, że polską flagę państwową od listopada 1930 r. stanowił płat materiału o polskich barwach państwowych25 i ta jedyna polska flaga
państwowa tylko w specjalnych okolicznościach, tj. w ramach funkcjonowania władz, urzędów
i instytucji państwowych poza granicami Rzeczypospolitej, była uzupełniana o herb Rzeczypospolitej umieszczony na środku białego pasa dwubarwnej flagi państwowej. Normą prawną była
więc flaga biało-czerwona, a uzasadnionym odstępstwem od tej normy prawnej flaga biało-czerwona z herbem na białym pasie dwubarwnego płata.
Taki sposób odczytania intencji prawodawcy koresponduje z zapisami dotyczącymi pieczęci
urzędowych określonych w rozporządzeniu z 13 grudnia 1927 r. z jego późniejszymi zmianami
21

Artykuł 5. rozporządzenia Prezydenta z 13 grudnia 1927 r. miał otrzymać następujące brzmienie: „[...] Flagą
władz i urzędów w kraju oraz zakładów i instytucji państwowych i samorządowych jest płachta o barwach państwowych [...]” oraz dalej: „[...] Flagą władz i urzędów zagranicą jest płachta o barwach państwowych z herbem
państwowym w środku białego pasa [...]” — Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów,
Rkt. 45 Godła i barwy Rzeczypospolitej, teczka 12, b.n.s.
22
Orzeł Biały. Źródła, nr II/1/12.
23
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz.U. 1930, nr 80, poz. 629.
24
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz.U. 1939, nr 2, poz. 8.
25
Taka interpretacja prawa z października 1930 r. w kwestii polskiej flagi państwowej pozwala połączyć przywołaną regulację z jasnym stanowiskiem władz i tzw. czynników miarodajnych sprzed grudnia 1927 r., w którym
zaznaczono, że Rzeczpospolitą może symbolizować tylko jedna polska flaga państwowa.
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oraz z rozporządzeniem prezydenta z 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych z jego późniejszymi zmianami26. Pieczęciami urzędowymi de iure były pieczęcie z polskim orłem państwowym,
ale w określonych w prawie okolicznościach pieczęciami urzędowymi mogły być też pieczęcie
z herbem samorządu, zatwierdzonym lub ustanowionym przez władze państwowe. Normą prawną była więc urzędowa pieczęć z orłem, a uzasadnionym odstępstwem od tejże normy — urzędowa pieczęć z herbem samorządowym.
W dniu 7 grudnia 1955 r. został wydany dekret o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej oraz o pieczęciach państwowych27. W przywołanym dekrecie prawodawca, tak sądzę,
także określił jedną flagę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i uczynił to w oddzielnym artykule.
Nieco dalej zauważył, że opisana wcześniej flaga państwowa, ale z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pośrodku białego pasa dwubarwnej flagi, może być manifestowana w określonych
okolicznościach i miejscach.
Radykalną zmianę w systemie polskich znaków chorągiewnych przyniosła ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej28 obowiązująca —
ze zmianami — w chwili pisania tego artykułu. W artykule szóstym tej ustawy, w jej ustępie
pierwszym, została opisana pierwsza flaga państwa polskiego („[...] prostokątny płat tkaniny
o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [...]”), a w ustępie drugim — druga („[...] Flagą
państwową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem [...]”). Kluczowy dla prowadzonych tu rozważań pozostaje
zwrot „jest także”, który pozycjonuje na tym samym poziomie znaków dwie opisane w ustawie
polskie flagi państwowe. W dalszej części ustawy o godle państwowym ze stycznia 1980 r. są
zapisy precyzujące zasięg stosowania obu flag państwowych, które wskazują, że pierwsza z nich
powinna być podnoszona w czasie aktywności wewnątrz kraju, a druga wszędzie tam, gdzie mniej
lub bardziej wyraziście zarysowane są relacje Polski (względnie Polaków) z zagranicą.
Po zestawieniu normatywnych zapisów dotyczących polskiej flagi państwowej i jej formy w okresie od sierpnia 1919 do stycznia 1980 r, a de facto do sierpnia 2021 r., stwierdzić należy, że dwie
różne polskie flagi państwowe miały ustawowe umocowanie po raz pierwszy w ustawie z 1 sierpnia
1919 r., a następnie (po raz drugi) w ustawie z 31 stycznia 1980 r. W regulacjach obowiązujących
od 13 grudnia 1927 do 31 stycznia 1980 r. — w zgodzie z regułami heraldycznymi, silnie akcentowanymi w międzywojniu przez m.in. Adama Chmiela, konsultującego niektóre rozwiązania rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. — państwo polskie miało jedną flagę, która występowała dodatkowo
w odmianie przewidzianej do stosowania wyłącznie przez przedstawicieli państwa polskiego za granicą (polska flaga państwowa z herbem Rzeczypospolitej, flaga „dyplomatyczna”).
Polski system znaków chorągiewnych poddany został uważnej, specjalistycznej obserwacji
w 2004 i 2005 r. W 2004 r. szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej powołał zespół do opracowania projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tego
zespołu oprócz heraldyków (np. profesorowie Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański) weszli,
co w tym przypadku jest istotne, weksylografowie (Andrzej Bebłowski, Krzysztof Guzek, Jacek
Skorupski i Alfred Znamierowski). W 2005 r. zespół przedstawił uzgodniony projekt ustawy
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych, Dz.U. 1928,
nr 65, poz. 65.
27
Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. 1955, nr 47, poz. 314.
28
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1980,
nr 7, poz. 18.
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o znakach Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego29. Fragment istotny dla omawianej tu
problematyki otrzymał brzmienie: „[...] Flagą Rzeczypospolitej Polskiej jest płat o dwóch pasach
poziomych równej szerokości, z których górny jest biały, dolny czerwony [...] Przedstawicielstwa i misje Rzeczypospolitej Polskiej za granicą używają flagi Rzeczypospolitej Polskiej z herbem
Orzeł Biały umieszczonym pośrodku białego pasa [...]”.
W 2005 r. specjaliści pracujący w zespole dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej zaproponowali przywrócenie w systemie polskich znaków chorągiewnych porządku, który obowiązywał
przed przyjęciem ustawy z 31 stycznia 1980 r. Zwracam uwagę, że w 2005 r. weksylografowie
uczestniczący w pracach nad projektem ustawy zaakceptowali rozwiązanie, które pojawiło się
w polskim prawie heraldycznym w listopadzie 1930 r. Zatem można zastanawiać się, czy opinie
wygłoszone przez weksylografów przed 2005 r. mają dalej moc obowiązującą, czy też — po dyskusji w ramach zespołu odbytej w większym gronie specjalistów — opinie te nie zostały ujednostajnione w kierunku opisanym w projekcie ustawy.
Po przedstawieniu istotnych faktów oświetlających najnowszą historię polskiej flagi państwowej i polskiej flagi „dyplomatycznej”, należy powrócić do tytułowej petycji i jej losów. W listopadzie 2020 r. powstała opinia prawna, w której ekspert ds. legislacji przedstawił stanowisko Biura
Analiz Sejmowych w sprawie petycji. Uwagi ściśle prawnicze i konkluzje istotne dla dalszych
prac nad petycją zawarte w opinii prawnej zostały poprzedzone rozważaniami na temat polskiej
heraldyki państwowej, sformułowanymi przez prawnika Biura Analiz Sejmowych po lekturze
opracowań naukowych i publikacji popularno-naukowych na temat godeł i innych znaków Rzeczypospolitej. Nie miejsce tu na przywołanie wszystkich wypowiedzi badaczy i znawców tematu
polskiej flagi państwowej i polskiej flagi „dyplomatycznej”30, ale zacytowanie osadzonych w czasie
dwóch opinii skrajnych ma sens. W 1990 r. prof. Józef Szymański o normie ze stycznia 1980 r.,
dotyczącej równoległego stosowania dwóch polskich flag, napisał: „[...] Czas najwyższy uporządkować sprawę flagi państwa. Musi ona być po prostu jedna i zgodna z zasadami weksylografii.
Państwo nie może być symbolizowane inną flagą za granicą, a inną w kraju [...] Prawidłowo zbudowana flaga wywodzi się [...] z herbu pastwa i w naszym wypadku barwę górnej strefy określa
godło herbu, a dolnej — barwa pola tarczy [...]”31. W 1995 r. Alfred Znamierowski także o stanie
prawnym ze stycznia 1980 r. napisał:
[...] W polskim ustawodawstwie przyjęto bardzo mylącą terminologię, gdyż flagą państwową nazwano zarówno
flagę biało-czerwoną, jak i biało-czerwoną z herbem państwa pośrodku białego pasa. Uważam, że należałoby flagę
biało-czerwoną nazwać flagą narodową, gdyż od niemal wieku jest symbolem prawdziwie narodowym i mają
prawo jej używać wszyscy obywatele. Flaga z herbem powinna stać się flagą państwową w pełnym tego słowa
znaczeniu, czyli powinna być flagą wszystkich urzędów i instytucji państwowych w kraju oraz symbolem państwa
na arenie międzynarodowej [...]32.
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Orzeł Biały. Źródła, nr III/3/65.
„[...] Niektórzy z polskich weksylologów (znawców flag) uważają, że flagę biało-czerwoną winno się oficjalnie nazwać »narodową«, gdyż od wielu lat jest symbolem narodowym i mieli prawo używać jej wszyscy Polacy. Flaga biało-czerwona z herbem winna stać się »flagą państwową« w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli powinna być flagą
urzędów i instytucji państwowych w kraju i symbolem państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Inni specjaliści
z tego zakresu twierdzą, że flaga winna być jedna, gdyż państwo nie może być symbolizowane inną flagą za granicą,
a inną w kraju [...]” — J. Wrona, Symbole państwowe i narodowe Polski okiem geografa, online: <https://www.pogotowieflagowe.pl/artykuly/symbole_panstwowe_i_narodowe_Polski_okiem_geografa.html> [dostęp: 15 sierpnia 2021].
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J. Szymański, Znaki państwa. Herb, chorągiew, flaga, pieczęć, hymn, „Rzeczpospolita” 1990, nr 213 z 13 września 1990 r., s. III.
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A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa [1995], s. 208.
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W ten sposób Alfred Znamierowski, abstrahując od polskiej tradycji heraldycznej i historycznego systemu polskiego znaków chorągiewnych, zaproponował uporządkowanie terminologii
i zastosowań znaków błędnie opisanych w polskim prawie heraldycznym ze stycznia 1980 r. Mam
wątpliwości, czy zaproponowane tylko formalne uporządkowanie ustawowego nieładu w zakresie
heraldyki ze stycznia 1980 r. usuwa mankamenty źle zaprojektowanej normy.
Istotne znaczenie dla prowadzonych tu rozważań ma fakt, że prof. Józef Szymański i Alfred
Znamierowski, formułując odpowiednio w 1990 i w 1995 r. swoje radykalnie odmienne opinie,
w 2005 r. (zasiadając w jednym zespole) zgodzili się na przywołany wyżej zapis z projektu ustawy
z 2005 r., zredagowanej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.
W konkluzji opinii Sejmowego Biura Analiz w sprawie tytułowej petycji znalazły się dwie
sugestie. Autor opinii słusznie zaproponował, by pozostawić petycję w sprawie de facto likwidacji
polskiej flagi biało-czerwonej bez dalszego biegu i zwrócił uwagę — w czym, jak sądzę, wykroczył
poza zadanie eksperta Biura Analiz Sejmowych — na możliwość podjęcia inicjatywy prawodawczej, zgodnie z propozycją Alfreda Znamierowskiego z 1995 r., zmierzającej do stworzeniu dwóch
flag polskich — flagi narodowej, tj. biało-czerwonej i flagi państwowej, tj. biało-czerwonej z godłem Rzeczypospolitej na pasie białym. Flaga państwowa miała być, również za podpowiedzią
Alfreda Znamierowskiego z 1995 r., znakiem władz i urzędów Rzeczypospolitej zarówno w kraju,
jak i za granicą.
Propozycja stworzenia specjalnej flagi dla władz i urzędów krajowych ma starą metrykę33.
W 1926 r. powstał projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie flagi przysługującej władzom i urzędom państwowym działającym w kraju. Projekt był następnie przesłany wojewodom
do konsultacji34. Opracowany wówczas wzór polskiej flagi dla władz i urzędów państwowych
w kraju był dla ortodoksyjnego heraldyka przynajmniej dziwny. Nową flagę dla władz i urzędów
tworzyć miał dwubarwny płat biało-czerwonej materii z polskim orłem państwowym umieszczonym na pasie czerwonym, czyli na pasie dolnym polskiej flagi państwowej. Takie rozwiązanie
znam z okresu poprzedzającego odzyskanie drugiej niepodległości (pocztówki, druki ulotne),
a także z 1944 r. (plakat propagandowy).
Wzór proponowanej flagi został przygotowany przez polityków, urzędników i prawników
współpracujących z urzędnikami, którzy próbowali znaleźć rozwiązanie rysunkowe dla nowej
flagi usytuowanej w systemie polskich znaków chorągiewnych gdzieś pomiędzy polską flagą
państwową, polską flagą „dyplomatyczną” i chorągwią Rzeczypospolitej. Bez pomocy heraldyka powstał jednak tzw. dziwoląg heraldyczny, tj. flaga raczej ośmieszająca władzę lub urząd niż
podnosząca prestiż tejże władzy lub tegoż urzędu. Forma projektowanego znaku, ale także jego
całkowita nieprzydatność w praktyce urzędowej, spowodowały, że projekt został porzucony.
Uwagę zwraca uzasadnienie do projektu z 1926 r., które warto przytoczyć, także ku przestrodze przed tworzeniem znaków chorągiewnych według osobistych zapatrywań polityków i urzędników, bez refleksji nad historią i znaczeniem poszczególnych znaków chorągiewnych. W uzasadnieniu do projektu z 1926 r. w sprawie polskiej flagi władz i urzędów w kraju można przeczytać:
[...] Unormowanie sprawy flag dla przedstawicieli władz państwowych jest potrzebne tak dla podniesienia wobec
ludności powagi władzy jak i dla ujednolicenia zarówno formy flagi, jak i sposobu jej wywieszania, gdyż pod tym
względem panuje duża rozbieżność. Wzór flagi państwowej przewiduje się w rozporządzeniu, w odróżnieniu od
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Orzeł Biały. Źródła, nr II/3/61.
Ibidem, nr II/3/71–nr II/3/75.
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flagi dyplomatycznej i bandery handlowej — z orłem na czerwonym pasie flagi. Zbliża to przy tym flagę do godła
Rzeczypospolitej przysługującego Prezydentowi, które też posiada orła na czerwonym tle [...]35.

Tytułowa petycja w sprawie likwidacji polskiej flagi biało-czerwonej była analizowana na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji (5 maja 2021)36. Zgodnie z propozycją Biura Analiz Sejmowych petycja została odrzucona, ale podczas krótkiego omówienia sprawy zostały wypowiedziane bardzo niepokojące zdania.
Poseł Jacek Świat, członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, podzielił w części argumentację
osoby wnoszącej petycję, jednakże w konkluzjach — inaczej niż autor petycji — zmierzał do
podtrzymania dwóch flag państwowych, z jednoczesnym powiązaniem flagi „ciekawszej graficznie” z władzami i urzędami Rzeczypospolitej działającymi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na
poparcie tej wątpliwej tezy jako wzór do naśladowania — co szczególnie może zadziwić Polaka
patriotę — poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości przywołał (zresztą popełniając istotny błąd faktograficzny) system flag stosowany we współczesnej Rosji. Nieco później przywołał (jako przykłady popierające wywód) flagi Meksyku i Nikaragui, równie egzotyczne dla polskiej heraldyki jak
heraldyka rosyjska i jej system godeł i innych znaków.
W połowie 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedłożyło
do pierwszych konsultacji tekst wyczekiwanej od przełomu 1989 i 1990 r. nowej ustawy o godle Rzeczypospolitej. Prace nad tekstem nowej normy o godle Rzeczypospolitej zostały podjęte w 2016 r. Później przystąpiono do opracowania wzorów poszczególnych godeł Rzeczypospolitej i innych znaków wyprowadzanych z godeł (załączniki), które zostały opisane w nowym
normatywie.
Zapisy nowej ustawy, a szczególnie artykuły ściśle powiązane z heraldyką i pokrewnymi jej
naukami, co oczywiste, zostaną poddane uważnym, segmentowym analizom przeprowadzonym
przez badaczy i znawców oraz przez obserwatorów życia krajowego zainteresowanych polskim
herbem i polskimi znakami związanymi z herbem, czy też wyprowadzonymi z herbu, dopiero gdy
projekt ustawy zostanie upubliczniony. Być może prawodawca prześle projekt ustawy do Komisji
Heraldycznej, organu doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania opinii uznanych heraldyków. Tu wyprzedzająco należy jedynie stwierdzić, że — podobnie jak
w ramach przywołanej petycji — prawodawca rozważa inne zdefiniowanie funkcji polskiej flagi
państwowej z herbem umieszczonym na białym pasie dwubarwnego płata.
Nowy system polskich znaków chorągiewnych (co wynika ze skąpo przekazywanych informacji w prasie na temat założeń i treści nowej ustawy) — idąc za propozycją zgłoszoną przez Alfreda
Znamierowskiego w 1995 r., a porzuconą przez niego w 2005 r., a także kopiując współczesne
rozwiązania niemieckie (flaga Niemiec, flaga służb państwowych Niemiec) — zakłada m.in. istnienie polskiej flagi państwowej (biało-czerwonego płata z herbem Rzeczypospolitej na pasie
białym) i polskiej flagi narodowej (biało-czerwonego płata). Flaga państwowa wykorzystywana byłaby przez władze i urzędy państwowe, a także w określonych okolicznościach przez inne
podmioty (np. samorządy podczas obrad władz stanowiących poszczególnych gmin, powiatów
i województw) zarówno w kraju, jak i za granicą.
Postępując w ten sposób, prawodawca nie uprości systemu polskich znaków chorągiewnych,
ale go dodatkowo skomplikuje, a także — wobec powszechnego, choć niesłusznego przekonania,
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Ibidem, nr II/3/61.
Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji (nr 53)
z dnia 5 maja 2021 r.
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że polska flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej jest polskim znakiem obywatelskim — wywoła słuszny protest w sprawie zawłaszczenia jednego znaku chorągiewnego przez władze i urzędy.
Nie potrafię powiedzieć, czy polska flaga państwowa w rozumieniu nowej, przygotowywanej
ustawy o godle Rzeczypospolitej jest niezbędna dla poprawnego funkcjonowania władz i urzędów w kraju i do ich klarownego oznaczania w kraju. Tym bardziej, że państwowe władze i urzędy
funkcjonujące w Polsce mają własne oznaczenia — owalne tablice z biało-czerwonym brzeżkiem,
wypełnione herbem Rzeczypospolitej. Z tablicą owalną jest złączona prostokątna tablica, która
(zabarwiona na czerwono z białymi literami) dobitnie wskazuje na urząd i go identyfikuje odpowiednimi słowami. Wydaje się, że podwójne tablice urzędowe są wystarczająco czytelnymi
oznaczeniami władz i urzędów.
Jeśli jednak urzędnicy w Polsce są przekonani o swojej ponadprzeciętnej roli w państwie (kasta), jak i o tym, że tą ponadprzeciętną rolę należy szczególnie podkreślić za pomocą specjalnych
znaków i znaczków, to należałoby zastanowić się razem z heraldykami i weksylografami, w jaki
sposób zaprojektować polską flagę urzędową (państwową), która w zgodzie z polską tradycją heraldyczną mogłaby uzupełnić istniejący już system polskich znaków chorągiewnych. W tym przypadku wydaje się, że niezmiernie instruktywna byłaby uważna lektura tekstów Adama Chmiela
z pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości.
Polska flaga „dyplomatyczna” z sierpnia 1919 r. — obca przedrozbiorowej, czyli polskiej,
suwerennej tradycji heraldycznej — powstała w określonych warunkach politycznych i heraldycznych. W 1919 r. polska, dwubarwna flaga państwowa z herbem, przeznaczona dla poselstw
i konsulatów, miała sens i należało ją wówczas promować. Jednakże już zaledwie po kilku latach,
tj. po okrzepnięciu państwa i po zamanifestowaniu jego pozycji wśród krajów europejskich, została ona krytycznie oceniona w grudniu 1927 r., a następnie została zaakceptowana — jako
swoiste curiosum tylko na potrzeby polskich misji zagranicznych, tj. jako polska flaga „zagraniczna” — w listopadzie 1930 r. W 1990 r. bardzo krytyczną recenzję o tej fladze napisał prof. Józef Szymański, wybitny heraldyk. W 2005 r. polska flaga „dyplomatyczna” przy współudziale
Alfreda Znamierowskiego, znanego znawcy flag, została zredukowana do zagranicznej odmiany
jedynej polskiej, biało-czerwonej flagi państwowej. Teraz okazuje się, że wbrew polskiej tradycji
historycznej, podpierając się rozwiązaniami rosyjskimi i niemieckimi, polska flaga „dyplomatyczna” może stać się drugim znakiem chorągiewnym w Polsce.
Ciąg zdarzeń, które doprowadziły w czasach nam współczesnych do (najpierw) wymyślenia,
a później do zgłoszenia postulatu ustanowienia dwóch polskich flag pozostających jednocześnie w obiegu krajowym, dowodzi, że przesłanki prowadzące do tego nie były merytoryczne.
Nie zostały one wyprowadzone z reguł, które ukształtowały zespół godeł i znaków I Rzeczypospolitej i nie odwoływały się do rozwiązań z okresu II Rzeczypospolitej. W międzywojniu
długo i z pewnym namysłem, choć nie bez błędów wynikających z przekonania polityków,
urzędników i prawników o ich dostatecznym opanowaniu heraldyki, tworzono kompletny
system godeł i innych znaków państwowych. System godeł i innych znaków Rzeczypospolitej,
określony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r. w wersji z października 1938 r. powinien być — po uwzględnieniu zmian wynikających z upływu czasu —
mądrze przywrócony Polsce. W tej dojrzałej regulacji z października 1938 r. nie było miejsca
na polską flagę państwową, która w związku ze zwykłymi konfliktami politycznymi w krótkim
czasie mogła stać się znakiem opresyjnej władzy, skonfliktowanej z obywatelami oznakowanymi polską flagą narodową.
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and official over the Polish historical and heraldic tradition. Historian’s remarks after reading petition
BKSP-144-IX-207/20 of 2020. In August 1919, in the Act on Polish State Emblems, the legislator
defined the patterns of two Polish state flags — the first, formed of horizontal, parallel and evenly wide
stripes in white and red, and the second, formed of horizontal, parallel, evenly wide stripes in white
and red colors with the coat of arms of the Republic of Poland placed on a white stripe. The Polish white
and red state flag with the coat of arms on the white stripe was to be, according to the adopted law, used
by the authorities and offices of the Republic of Poland operating outside the borders of the Polish.
The authors of the act on the emblems of the Republic of Poland of August 1919 had to solve various
historical and heraldic as well as political and diplomatic problems at the same time. The heraldically correct
Polish state flag, i.e. a flag made of only two stripes in the colors derived from the Polish coat of arms
in political reality after the end of the “great war”, did not clearly indicate reborn Poland. In 1918 the white
and red flag in Central Europe was used, apart from Poland, by the Czech state. It was the two-color Czech
flag that was in the years 1918–1919 a sign better recognizable than the two-color Polish flag.
The authors of the Act on the Emblems of the Republic of Poland of August 1919, wishing to create
a unique flag of the Polish state, intended to manifest outside Poland, probably used the pattern of the Polish
flag from the period of the January Uprising, which — like the Polish “foreign” flag — combined white
and white stripes. red with coat of arms. In 1863, there was a three-field Polish-Lithuanian-Ruthenian
coat of arms on the insurgent flag on the white strip.
The practice of using two varieties of the Polish state flag (the “internal” flag and the “external”,
“diplomatic” flag), dressed in the letter of the enacted law in August 1919, should be considered an
important component of the Polish historical tradition, and certainly an important component
of the Polish heraldic tradition. The Polish flag system of August 1919 was questioned in December
1927, but it was returned to it as early as 1930. The de facto and de jure flag system of August 1919 has
survived to the present day.
The rules of the use of two varieties of the Polish state flag, clearly defined in the applicable law, are
not observed, given the passive attitude of the state law enforcement authorities. Poles willingly (although
in violation of the law) use the Polish flag with the coat of arms of the country during political, religious,
sports or cultural events organized in the country, which they consider a flag “visually” more attractive
than the two-color white and red flag. It was the de facto failure to respect the applicable law that led
to the formulation of the title petition on the liquidation of the Polish state red and white flag, with
the simultaneous submission of a proposal to replace it with the (only) Polish state red and white flag with
the Polish coat of arms on a white stripe.
The draft of changes to the Polish flag system proposed by the petitioner was rejected, but
in the discussion on the petition, much more serious threats appeared to the Polish flag system. There
was a proposal to change the Polish “diplomatic” flag (flags with a coat of arms) “officially” in the Polish
parliament into the flag of all Polish authorities and offices, and the Polish state flag (without the coat
of arms) into a generally accessible national flag. Such a solution is contrary to the tradition of Polish
state emblems and is consistent — as its supporters say and write without embarrassment — with
the contemporary system of German and Russian flag signs.
Keywords: Republic of Poland, coat of arms, flag, banner.
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Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw
inkorporowanych w 1569 roku
„Cóż może być cudowniejszego niż spis, ten instrument wspaniałych hipotypoz.”
Umberto Eco, Imię róży.

Streszczenie: Artykuł stanowi kontynuację rozpoczętej w poprzednim numerze „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” serii prac poświęconych odtworzeniu składu społeczności szlacheckiej ziem
ruskich, inkorporowanych w 1569 r. do Korony. Autor publikuje tym razem spisy szlachty posesjonackiej
z powiatów włodzimierskiego i krzemienieckiego województwa wołyńskiego, która w czerwcu 1569 r.
złożyła przysięgę na wierność Koronie. Wykaz ujęto w formę tabelaryczną. Zawiera on także informacje
o ciągłości posiadania dóbr ziemskich w tych powiatach w latach 1569–1648.
Słowa kluczowe: szlachta ruska, województwo wołyńskie, powiat włodzimierski, powiat krzemieniecki,
inkorporacja 1569.

Część II i III.
Województwo wołyńskie –— powiaty włodzimierski i krzemieniecki
Niniejszy tekst jest kontynuacją opublikowanego w poprzednim numerze „Rocznika Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego” artykułu dotyczącego województwa bracławskiego. Przypomnijmy,
że celem autora będzie odtworzenie spisu szlachty-posesjonatów trzech województw inkorporowanych (kijowskiego, wołyńskiego, bracławskiego), według stanu z czerwca 1569 r., kiedy sporządzano rejestry przysięgi na wierność Koronie Królestwa Polskiego. Plan dodatkowy przewiduje zestawienie informacji pozwalających na ocenę trwałości występowania poszczególnych rodów
szlacheckich na tych terenach w okresie od 1569 r. do czasów wielkiej wojny kozackiej, która
rozpoczęła się w 1648 r. Części druga i trzecia publikowanej pracy zawierają tabele wymieniające
rodziny szlacheckie i ich przedstawicieli — właścicieli ziemskich w 1569 r. w powiatach włodzimierskim i krzemienieckim województwa wołyńskiego.
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W przypadku powiatu włodzimierskiego dysponujemy oryginałem spisu osób, które złożyły przysięgę w urzędzie grodzkim włodzimierskim, w związku z czym sporządzono „Реєстр
списаня...” jako wpis do księgi grodzkiej włodzimierskiej1. Dokument wymienia zarówno osoby
obecne w urzędzie grodzkim, które złożyły przysięgę osobiście, jak i posesjonatów, o których
wiadomo było osobom sporządzającym wykaz, że są właścicielami ziemskimi powiatu włodzimierskiego, ale z różnych przyczyn nie mogli stawić się do złożenia przysięgi. Wykaz obejmuje
właścicieli dóbr alodialnych oraz posesorów czasowych — dzierżawców i użytkowników dóbr
wziętych w zastaw. Wszyscy byli traktowania jako posesjonaci.
Choć rejestr wymieniał posesjonatów nieobecnych, to jednak pomijał kilka lub kilkanaście
osób. Wynika to z wcześniejszych i późniejszych wzmianek źródłowych, które wymieniają nieuwzględnione w rejestrze osoby jako posiadaczy dóbr ziemskich w powiecie włodzimierskim.
Dla ustalenia składu tej grupy pomocne są dokumenty wcześniejsze, związane z rewizją zamków
królewskich na Wołyniu, Kijowszczyźnie i Bracławszczyźnie przeprowadzoną w roku 15452, popisem szlachty litewskiej z roku 1567, w którym wyodrębniono szlachtę wołyńską3, a także z wydaniem regestów wpisów do ksiąg sądowych włodzimierskich z lat 1566–15694. Z kolei wśród
dokumentów późniejszych, pozwalających na stwierdzenie ciągłości osiadłości poszczególnych
rodzin w powiecie włodzimierskim, najistotniejszą rolę odgrywają rejestry podatkowe z 1570,
1577 i 1583 r., opublikowane w Źródłach Dziejowych5. Ciągłość występowania poszczególnych
osób i rodzin w dokumentach sprzed i po 1569 r. potwierdza jednoznacznie, że byli oni posesjonatami w powiecie włodzimierskim w roku 1569, w czasie składania przysięgi na wierność Koronie. W wyniku tak skonstruowanych zestawień w prezentowanej niżej tablicy nr 3, dotyczącej
powiatu włodzimierskiego, wymienionych jest 85 rodzin szlacheckich i ich 131 przedstawicieli,
którzy w 1569 r. byli właścicielami lub współwłaścicielami majątków ziemskich w powiecie włodzimierskim. Dane ich dotyczące dla wyróżnienia zapisano pogrubioną czcionką. Przy nazwiskach zamieszczono, w nawiasach okrągłych, różne odmiany ich zapisu, w tym także cyrylicą.
W nawiasach kwadratowych dodano, w niektórych wypadkach, dodatkowe dane identyfikacyjne (brakujące imię, imię ojca, a przy kobietach nazwisko rodowe lub nazwiska z wielokrotnych
małżeństw).
Tablica nr 3 została uzupełniona, podobnie jak w części pierwszej, o dane dotyczące trwałości
występowania poszczególnych rodów szlacheckich oraz ewentualne przejmowania poszczególnych kompleksów dóbr rodowych przez inne rodziny. Dla okresu przed 1569 r. wykorzystano
wspomniane już wcześniej materiały źródłowe6. W odniesieniu do lat 1569–1648 podstawowym
Księga grodzka włodziemierska zapisowa i potoczna za rok 1569, Центральний державний історичний архів
України, м. Київ (ЦДІАУК), Фонд 28, оп. 1, спр. 4, к. 142 зв–145зв. Źródło to było dwukrotnie wydane. Obie
1

edycje są wartościowe. Bardziej rozwinięty aparat naukowy charakteryzuje edycję: Akta unii Polski z Litwą 1385–
1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 325–328. Starsze wydanie rosyjskie zawiera natomiast
rodzaj reprintu, w jakim używa się czcionek naśladujących cyrylicę szesnastowieczną, zob. Жизнь князя Андрея
Михайловича Курбского в Литве и на Волыни, [изд. Н.Д. Иванишев], т. 1, Киев 1849, s. 19–27.
2
Regestr popisów zamków Wołyńskich 1545 r., Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків
1545 року, Підг. В. Кравченко, Київ 2005.
Попис Литовского войска от 1567 г., Русская Историческая Библіотека издаваемая Императорскою
Археографическою Коммиссіею, т. 33, Петроград 1915.
4
Володимирский Гродский Суд. Подокументні описи актових книг, Випуск 1, Справи 1–5 1566–1570, ред.
Г. Боряк, Л. Демченко, Київ 2002, skrót w przypisach: ВГС.
3

5

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 8, Ziemie ruskie. Wołyń i Podole, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1889 („Źródła Dziejowe”, t. 19).
6
Zob. przypisy nr 2–4.
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źródłowym materiałem ewidencyjnym były (oprócz wymienionych wyżej rejestrów podatkowych
z roku 1570, 1577 i 15837) taryfy podymnego z 1629 i 1662 r. oraz rejestr poboru pogłównego
z 1678 r.8 Daty tych dwóch ostatnich dokumentów wykraczają, co prawda, poza interesujący nas
okres, ale zawierają dane bardzo przydatne do określenia stanu posiadania dla 1648 r.
Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w wypadku powiatu krzemienieckiego, bowiem
z tego terenu nie zachował się rejestr szlachty, która złożyła przysięgę na wierność Koronie. Dysponujemy jedynie urzędową zapiską sporządzoną w urzędzie grodzkim krzemienieckim wymieniającą osoby, które przysięgi nie złożyły9. Spis posesjonatów z roku 1569 musimy zatem odtwarzać na podstawie ciągłości osiedlenia oraz wzmianek źródłowych sprzed i po 1569 r. Dla okresu
przed 1569 r. podstawowe znaczenie mają wymienione już wyżej źródła — rewizja zamków
wołyńskich z 1545 r. i popis wojska litewskiego z 1567 r.10 Kluczową rolę w odtworzeniu spisu
właścicieli z roku 1569 odegrały regesty wpisów do ksiąg sądowych powiatu krzemienieckiego
z lat 1568–162511 oraz bliski zapewne kompletności rejestr poborowy powiatu krzemienieckiego z roku 157012. Wykorzystano także krzemieniecki rejestr podatkowy z roku 158313. Wielce
pomocne okazały się również doskonale udokumentowane źródłami rękopiśmiennymi badania
znakomitego znawcy dziejów szlachty powiatu krzemienieckiego w XVI w. Wołodymyra Sobczuka, których wyniki zostały opublikowane w książce pt. Від коріння до крони14. Wynik poszukiwań
prezentuje tablica nr 4. Zrekonstruowany wykaz członków społeczności posesjonatów powiatu
krzemienieckiego z 1569 r. obejmuje 116 osób z 66 rodzin.
Wszystkie wymienione wyżej źródła posłużyły też do badań mających na celu ustalenie trwałości występowania poszczególnych rodów szlacheckich oraz ewentualnie danych dotyczących
przejmowania poszczególnych kompleksów dóbr rodowych przez inne rodziny. W odniesieniu
do lat 1569–1648 podstawowym źródłowym materiałem o charakterze ewidencyjnym były,
oprócz wspomnianych wyżej rejestrów podatkowych z roku 1570 i 158315, taryfy podymnego
z 1629 i 1662 r.16 Data tej ostatniej wykracza wprawdzie poza interesujący nas okres, ale zawiera
dane bardzo przydatne do określenia stanu posiadania dla 1648 r.
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Zob. przypis nr 5.
Rejestry podatkowe z 1662 i 1678 r. zostały opublikowane w: Архив Юго-Западной России, издаваемый

Временною комиссией для разбора древних актов, Высочайше утвержденною при Киевском военном,
Подольском и Волынском генерал-губернаторе, ч. 7, т. 3, Акты о заселении в Юго-Западной России, [ред.
М. Владимирского-Буданова], Киев 1905. Rejestr podymnego z 1629 r. został opracowany w wydawnictwie:
О. Баранович, Залюднення України перед Хмельниччиною: Волинське воєводство, Київ 1930.
9
А.У. Ліцкевіч, Рэестр шляхты Крамянецкага павета, якая не стала да прысягі на вернасць каралю
і Кароне Польскай 16 чэрвеня 1569 г. (дакумент з 583-й кнігі Метрыкі ВКЛ), „Беларускі Археаграфічны
Штогоднік”, Выпуск 8, 2007, s. 183–198 (skrót w przypisach do tablicy nr 4: Реєстр).
10

Zob. przypisy nr 2–3.

Кременецький земский суд. Описи актових книг, випуск 1–3, ред. І.Л. Бутич, Київ 1965 (w przypisach do
tablicy nr 3 zastosowano skrót: КЗС, dodając numer tomu oraz odpowiedniej strony wydawnictwa).

11

12
13

Wydany w t. 19 „Źródeł Dziejowych”, zob. przypis nr 5.
Ibidem.

В. Собчук, Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шлахетських родів Волині XV–
першої половини ХVII ст., Кременець 2014 (w przypisach do tablicy nr 3 zastosowano skrót: Собчук, dodając
14

numer odpowiedniej strony wydawnictwa).
Zob. przypis nr 5.
16
Zob. przypis nr 8.
15
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W niektórych przypadkach dla ustalenia trwałości występowania poszczególnych rodzin szlacheckich w powiatach włodzimierskim i krzemienieckim trzeba było się odwołać do innych źródeł17, niekiedy za pośrednictwem literatury przedmiotu18.
W tablicy umieszczono także dodatkowe informacje dotyczące majątków posiadanych przez
poszczególne rodziny i osoby. W kolumnie trzeciej podaje się nazwy miejscowości, z których
część była centrami kompleksów majątkowych. Kolumna czwarta zawiera dane określające wielkość dóbr, mierzoną sumą wpłaconego podatku (w odniesieniu do stanu z 1570, 1577 i 1583 r.)
lub liczbą dymów, czyli jednostek podatkowych używanych w rejestrach powstałych w roku
1629 i później, odpowiadającą liczbie gospodarstw. W tej samej kolumnie umieszczono też dodatkowe informacje, pomocne w ustaleniu ramowych dat występowania poszczególnych rodzin
w powiatach włodzimierskim i krzemienieckim.
Niniejsza publikacja jest drugą z zaplanowanej serii tekstów. Następna zostanie poświęcona
powiatowi łuckiemu województwa wołyńskiego.

17

Oprócz przywołanych wyżej wykorzystano: Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie,
wyd. Z. Luba Radzimiński, t. 1–7, Lwów 1887–1910, skrót w przypisach: AS; Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty
dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernihowskiego) 1569–1673, wyd. P. Kennedy Grimsted, Kijów 2002, skrót w przypisach: MR; Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566), oprac. G. Lesmaitis, Białystok 2016, skrót w przypisach: Popisy; Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов,

Высочайше утвержденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, ч. 8, т. 3,
Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв., [ред. М. Владимирского-Буданова], Киев 1909, skrót w przypisach: АЮЗР VIII-3; Історія Луцького братства і братського монастиря
1617–1833 років, упоряд. М. Довбищенко, Луцьк 2014, skrót w przypisach: ІЛБ; Волинські грамоти XVI ст.,
упорядники В.Б. Задорожний, А.М. Матвієнко, Київ 1995, skrót w przypisach: ВГ; Документи до історії
унії на Волині і Київщині кінцящ ХВІ–першої половини ХВІІ ст., упорядник М.В. Довбищенко, Київ 2001,
skrót w przypiach ДІУВК; Луцкая гродская записовая, поточная и декретовая книга 1562 года [w:] Опис
актовой книги Киевскаго Централнаго Архива, nr 2036, wyd. О.И. Левицкий, Киев 1883, skrót w przypisach: Опис 2036; Луцкая гродская записовая, поточная и декретовая книга 1566 года [w:] Опис актовой
книги Киевскаго Централнаго Архива, nr 2040, wyd. И.М. Камянин, Киев 1884, skrót w przypisach: Опис
2040; Луцька замкова книга 1560–1561 рр., вид. В.М. Мойсієнко, В.В. Поліщук, Луцьк 2013, skrót w przypisach: ЛЗК; Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. — Вип. 1: Волинь XVI ст.,
ред. І. Ворончук, Київ 2014, skrót w przypisach: Укр. повсякдення; В. Левицкий, Материалы по истории
Почаевской Лавры, t. 1, Почаев 1912, skrót w przypisach: Левицкий.
18

Oprócz przywołanych wyżej wykorzystano: A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1–16, Warszawa 1899–1913, skrót
w przypisach: Boniecki i numer tomu; I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, skrót w przypisach: Czamańska; Pułaski K., Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. 2, oprac. T. Epsztein, S. Górzyński, Warszawa 2004, skrót w przypisach: Pułaski-Kronika; T. Stecki, Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym, t. 1–2, Lwów 1864, skrót w przypisach: Stecki; M. Ujma, Latyfundium
Jana Sobieskiego 1652–1696, Opole 2005, skrót w przypisach: Ujma; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,
t. 1–15, Warszawa 1904–1931, skrót w przypisach: Uruski i nr tomu; Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994, skrót w przypisach: Urz.
WKL; Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. M. Wolski, Kórnik 2007, skrót w przypisach: Urz.woł.;
J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, skrót: Wolff; M. Довбищенко, Волинська
шляхта у релігійних рухах (кінець ХVІ–перша половина ХVІІ ст.), Київ 2008, skrót w przypisach: Довбищенко;
I. Ворончук, Родоводи волинської шляхти ХVІ–першої половини ХVІІ ст., Київ 2009, skrót w przypisach:
Ворончук; C. Горін, Монастирі Західної Волині (друга половина XV‒перша половина XVII століть), Львів
2007, skrót w przypisach: Горін Монастирі; Н. Старченко, Честь, кров і риторика. Конфлікт у шлахетскому
середовищі Волині. Друга половина ХVІ–початок ХVІІ століття, Київ 2014, skrót w przypisach: Старченко;
Н. Яковенко, Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ століття. Волинь і Централ;на Україна, Київ
2008, skrót w przypisach: Яковенко.
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Henryk Litwin, Ruthenian nobility of the Republic of Poland. Nobility — owners of voivodship
incorporated in 1569. The article is a continuation of the series of works started in the previous issue
of the “Yearbook of the Polish Heraldic Society” devoted to the reconstruction of the composition of the
noble community of the Ruthenian lands, incorporated in 1569 into the Crown. This time the author
publishes lists of the nobility of the Estate from the districts of Vladimir and Kremenets of the Volhynian
Voivodeship, who in June 1569 took an oath of allegiance to the Crown. The list is presented in tabular
form. It also contains information about the continuity of ownership of landed goods in these counties
in the years 1569–1648.
Keywords: Ruthenian nobility, Volhynian Voivodeship, Vladimir County, Kremenets County,
Incorporation 1569.
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Skróty użyte w tablicach nr 3 i 4
br. — bracławski
cz. — część
dz. — dzierżawa
gr. — grodzki
kij. — kijowski
kn. — kniaź
krzem. — krzemieniecki
łuc. — łucki

n. — imię nieznane
podkom. — podkomorzy
pow. — powiat
woj. — województwo
wł. — włodzimierski
z. — ziemski.
zast. — zastaw

Skróty użyte w tablicach nr 3 i 4
(w kolumnie dotyczącej popisów wojsk litewskich)
dr. — drab, czyli piechur
hus. — żołnierz konny uzbrojony „po husarsku”
k. — koń, czyli żołnierz konny

koz. — żołnierz konny uzbrojony „po kozacku”
panc. — żołnierz konny „pancerny”

Skróty cyfrowe w przypisach do tablic nr 3 i 4
I — Regestr popisów zamków Wołyńskich z 1545 r., odnośniki do stron Литовська метрика. Книга 561.
Ревізії українських замків 1545 року, підг. В. Кравченко, Київ 2005.
II — Popis wojska litewskiego z 1567 r., zob. przyp. nr 3, odnośniki do stron Русская Историческая
Библіотека издаваемая Императорскою Археографическою Коммиссіею, т. 33, Петроград 1915.
III— Rejestr składania przysięgi przez szlachtę powiatu włodzimierskiego, odnośniki do stron Akta unii
Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.
IV — Rejestr podatkowy powiatów włodzimierskiego i krzemienieckiego z 1570 r., odnośniki do stron
Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 8, Ziemie ruskie. Wołyń i Podole, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1889 („Źródła Dziejowe”, t. 19).
V — Rejestr podatkowy powiatu włodzimierskiego z 1577 r., odnośniki do stron jw.
VI — Rejestr podatkowy powiatów włodzimierskiego i krzemienieckiego z 1583 r., odnośniki do stron jw.
VII — Taryfa podymnego województwa wołyńskiego z 1629 r., odnośniki do stron O. Баранович,
Залюднення України перед Хмельниччиною: Волинське воєводство, Київ 1930.
VIII — Taryfa podymnego powiatów włodzimierskiego i krzemienieckiego z 1662 r., odnośniki do
stron Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов,
Высочайше утвержденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе,
ч. 7. т. 3, Акты о заселении в Юго-Западной России, [ред. М. Владимирского-Буданова], Киев
1905.
IX — Rejestr pogłównego powiatu włodzimierskiego z 1678 r., odnośniki do stron jw.

3

2

1

L.p.

1583
1629
1662

Batkowski Iwan

Batkowscy

Batkowski Aleksander

III/323, 330

Złożył przysięgę w grodzie łuckim, bo
z powodu choroby nie mógł pojechać do
Krzemieńca
Bereżce

1569

194, 196, 199

VIII/164

VII/111

VI/148

IV/27

I/1246

VIII/162, 163, 164

VI/141

IV/25–26

II/1242, 1243,
1254[

I/194, 196, 199

Przypisy

1238

Dymów 6

Dymów 49

Suma podatku 7 zł 2 gr

Suma podatku 5 zł 28 gr

Wystawił 1 koz.

Dymów 1/ 1/ 1/ 1

Suma podatku 3 zł 4 gr/ 1 zł 8 gr/ 2 zł
14 gr/ 4 zł 16 gr

Suma podatku 5 zł 18 gr/ 1 zł 14 gr/ 24 gr/
30gr/ 10 gr/ 2 gr

Wystawił k. 1/ 1 koz./ k. 1 bez zbroi/1k.

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

1 k.

Bereżce

Batków

Batkow, Baszarowka

Batkow

Bathkow

[Batkow]

Andruchy cz., Lyesczin cz./ imienie
Piesczathinskie zastawne/ Lesczin cz./
Andruchy cz.
Andruhy cz./ Ludwiscza cz./ Andruhy cz./
Andruhy cz./ Andruhy cz., Lesczyn cz.,
Berezcze cz.
Andruhy cz./ Andruhy cz./ Andruhy
Przednie/ Bereżce Wyższe

[Andruhy, Leszczyn]

z Liesznoje/ Andruzsk, Andruhy/ /
z Ondruz/ / z drugich Andruz/ Andruzsk,
Andruhy

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

1545

1570

Bathkowski Bohdan

Bereżeckij Jacko także od braci swojej Horjaina
i Hrycka/ Iwaszko i bracia jego/ Jacko i Iwaszko
Bereżecki] Fedor Bereżeckij za otca swoieho
Horaina stareho i choreho pri tomże pocztie
Jełowym (Michajła J-M)
Bereżecki (Бережецкий) Chwalilej
Nekraszewicz [Józef, Matys, Paweł, Niekrasz,
Serhej]

[1569]

[Batkowski (Батковский) Bohdan]

1567

1662

1583

Andruski Bohdan, Piotr, Hrehory/ Hrehory/
Iwan, Fiedor, Siemion/ n./ Opanas

Andruski Konstanty Marcinowicz/ Marek/
Mikołaj/n.
Batkowski] Od Bohdana Batkowskogo
Wojciech Biernackij sam chory

1570

[1569]

1567

1545

Data

Andruski Opanas/ Fedor/ Awriło/ Iwan/ Piotr/
Siemion/

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
Andruzskij/ Sańko i bracia jego/ Fedor
Olechnnowicz/ Fedor z bratjeju/ Mikiticz
Fedor/ Opanas, Fedor, Łukasz/ Mikiticz Wasko
Andruzskij] Fedor wysłał syna sam doma/
Opanas /Demjan / Petr (służy u Romana
Sanguszki) z pow krem
[Andruski (Andruzskij, Андрузский,
Андруский) Opanas, Fedor, Hawryło, Iwan,
Piotr, Semen]

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki
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5

4

3

L.p.

1583
1592
1629
1647
1661

Bilecki Tomasz i bracia Wojciech i Jan

Bilecki Tomasz i bracia Wojciech i Jan

Bilecki Aleksander/ tenże Aleksander/ Jan

Bilecki Aleksander

Bilecki Jan Karol, Remigian Antoni, Krzysztof,
Jerzy Mikołaj, Marianna, Krystyna

1583

Bohowityn [Kutenski] Fiedor

Kut, Zaliczany [Załuże]

Kuthow, Zalusza [Załuże]/ Nowosiołki

[Sadki, Liski]/ [Kuty, Załuże]

1569
1570

z Szumska w pow. krzem. i innych dóbr/
z czasti ryżynskoje

Szumsk, Pigasy

Suma podatku 13 zł 10 gr

Suma podatku 16 gr/ 8 zł 22 gr

przysięgała w grodzie łuckim/

Wystawił / 4k., a s czasti rużynskoje k.
(4 hus. 1 koz.) 3 dr./ 8 koz., 4 dr.

Wzmianka źródłowa — dzieci Aleksandra
podstarościego krzem.

Podstarości krzemieniecki 1647

VI/141

IV/25/ 27

III/190/ Собчук
223

II/1239

I/194

Boniecki 1, s. 218

Boniecki 1, s. 218

VII/90/ 104/ 111

Dymów 44/ 17/ 64

Niemirynce, Mołdkow, Rudka,
królewszczyzna/ Wanżulow dz. od Wiśniowieckich/ Borszczowka

II/1253/ 1256

Urz. woł. 51

VIII/163, 164

VII/111

VI/141

IV/30

Przypisy

КЗС 78, 82

Królewskie zatwierdzenie cesji od ich ojca
Oleksego, który już nie żyje

Wystawił 1k./ 1 k.

Podstarości krzem. mianowany
podkomorzym krzem. został szybko
pozbawiony urzędu jako osoba nowa
w powiecie krzem.

Dymów 0/ 3

Dymów 13/13

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
Suma podatku 28 gr/ 1 zł 6 gr/ 1 zł 4 gr/
4 zł 6 gr
Suma podatku 24 gr/ 1 zł 6 gr/ 1 zł/ 2 zł
20 gr

Wanżulowe, Mołodkowe, Nemirynce

Niemierzyńce w pow. krzem.
Królewszczyzna

Bereżce Wyższe cz.

Bereżce cz.

Berezcze cz.

Berezecz cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

Bohowityn Woinycz Fedor/ Woinycz Iwan

Fedor Wojnicz/ pri tomże pocztie jego stawiła
niewiestka jego pani Klimentowaja
[Bohowitynowa Kolesnicka (Боговитин
Колесницки)] Klimentowaja Wojniczowaja
Katerina [z Dachnowiczów]/ [Bohowityn
Kutenski Fedor Wojnicz]

1545

[1569]

[Bilecki (Белецкий, Билецкий) Tomasz]

[Bohowityn] Wojna Bohuszewicz

1567

Byleckij Semen wysłał slugu / Tomek

1662

Bereżecki Krzysztof/ Samuel
1566

1629

Bereżecki Iwan następcy/ Olena

Bielecki Aleksy

1583

1570

Data

Berezecki Abraham/ Andrzej/ Hrehory/ Iwan

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
Bereszeczki Józef/ Matys/ Paweł Niekrasz/
Orahin (Serhej?)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
35

7

6

5

L.p.

1629
1661

Maliński Jeło Daniel [syn Bohowityn Szumskiej
Maryny Stepanowny]

Maliński Jeło Daniel

1545

1569

Bohowitynowa [Szumbarska]
(Боговитин Шумбарский) Michajłowa
Hanna [z Borzobohatych] z synom
Michajłom liet nie dorosłym

1661

1629

1583

1570

[Szumbar, Zahajce]

Szypincy, Olipesy, Obycz, Szumbar
i prysiełki

Szumsk

Szumsk+Krugolec, Litowiszcze, Waśkowce/
Witowiszcze, Bołożowka, Stepanowka

Bołozowka, Stepanowka, Korowica, Krzywa
Wola, Winczkowicze, Worobieyowka,
Moskalowka, Mychnowicze swoje i zastawne
Szumsk, Waskowcze, Kruhulecz,
Stepanowka, Bolozowka

przysięga do liet syna otłożona

Zmarł 1661

Dymów 206/ 78

Suma podatku 17 zł 28 gr

Suma podatku 25 zł 4 gr

Nie złożyli przysięgi w grodzie/

1569

Zmarł 1661

Dymów 73

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
Zmarł bezdzietnie jako ostatni z synów
Fedora 1621
Skupił od córek. Fedora Wojnicza
Bohowityna

Wystawił k. 25, dr. 12
[Szumsk]

Szumsk, Pigasy

Kuty, Załuże

Kuty, Załuże

Kuty, Załuże

Kuty, Załuże

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

Bohowitynowicz Szumbarski Michajło

Maliński Jeło Daniel

[Bohowitynowa]Szumska Stefanowa [Nastazja
Sieniutowna]
Maliński Jeło Daniel [syn Bohowityn Szumskiej
Maryny Stepanowny]/ z Bohowitynów
Szumskich Katarzyna Stepnowna]
Szszkiewiczowa [Tychonowa] podkomorzyna
bracł.

[Bohowityn] Szumski Stepan [Iwanowicz]

Bohowitynowa Iwanowa Koz.ieradskaja Hanna
Koptewna marszałkowa
[Bohowityn] Koziradskij (Боговитин
Козирадский) Gabriel [Iwanowicz] z bratju/
[Bohowityn Szumski Stepan Iwanowicz]

1545

1628

Maliński Jeło Daniel

[Bohowityn] Iwan Bohuszewicz

1621

Data

Bohowityn Kutenski Paweł Fedorowicz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Рэестр 189

Stecki 2,
s. 431–435
I/195, 196, 198,
204

VII/104/ 110

VI/141

IV/30

Рэестр 189

II/514

I/194

Stecki 2,
s. 431–435

VII/104

Собчук 225–226

Собчук 216

Przypisy
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1583
1629
1648

Borowicki Jerzy/ Zdan

Borowicki Hryhorij/ Jan

Borowicki Jan

Kurcewicz [Buremski] kn n. [Iwan]

1568

1567

1570

1662

Bołbas] Rostocka Urszula/ n. podsędkowa krz./ n.

Borowicki Thomyło

1629

Bołbas Rostocka Fedorowa Anna z Leduchowa/
Teodora/ Wacław/ Aleksandrowa

[1569]

1583

Bołbas Rostocki Wasili/ Hrehorowa/ Janowa

[Borowicki (Боровицкий) Tomiło]

1570

Bołbas Hreor pisarz z. krz.

1567

1569

Bołbas (Болбас) Hryhorej pisarz krz.

Borowickij Tomiło

1567

Bołbas Hryhorej pisar zemskij krz./ Wasyl
przyszedł w zastępstwie Hryhorija Czaplica Sz.

1654

Jarmoliński Jan sędzia z. krzem.
1545

1629

Jarmolińska Regina [córka Michajło
Michajłowicza Bohowityna Szumbarskiego]

Bołbas Iwan

1617

1570

Data

Bohowityn Szumbarski Jan

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
[Bohowitynowa Szumbarska] Michaiłowa/
[Stanisławowa Łaszczowa Zofia z Konarskich, Iv
żona Pawła Bohowitynowicza Szumbarskiego]

10 Buremskij kn. Iwan z bratom [Aleksandrem]

9

8

7

L.p.

Korsow, Sestratyn

II/1238, 1239
КЗС 20; Wolff 16

Spór z kn. Kurcewiczem [Buremskim] n.
[Aleksandrem]; potem Korsow i Sestratyn
w dz. lub zast. Iwana Szuta — zob.

Boniecki 2, s. 45

VII/112

VI/141/ 143

IV/26

1244

VIII/167, 168

Wystawił 10 k. hus., 5 dr.

Wzmianka źródłowa

Dymy 4/ 1

Suma podatku 1 zł 2 gr/ 6 zł 26 gr

Ludwiscza cz./ Sadki cz., Leszkow cz.,
Dederkały cz.
Ludwiszcze

Suma podatku 1 zł 10 gr

Andruchy cz.

[Ludwiszcze cz.]

1 koz.

Dymów 4/ 4/ 4

Rostoki cz., Horynka Wielka i Mała/
Rostoki cz./ Łosiatyn cz.

VII/109

VI/139/ 139/ 142

Dymów 118/ 47/ 43/ 14

IV/29

Suma podatku 40 zł 16 gr

Рэестр 189

II/1243/ 1251

Suma podatku 8 zł 24 gr/ 11 zł 18 gr/ 8 zł
18 gr

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

Rostoki, Horyń Mały i Wielki, Porecze

Rostoki cz., Horynka cz., Porzecze cz.

Rosthoka i wsie, Rosthowa, zast. Sawczicze

Rostoki, Poreczje
Wystawił 6 hus, dr. 3 / 5 koz. 2 dr.

Собчук 251–252

Zmarły 1654 syn Reginy z Bohowitynów
Szumbarskich Jarmolińskiej

I/194, 196

VII/107

Dymów 236

Szumbar, Zahajce, Temnohajcy, Horbowce,
Nowy Staw, Miziuryńce, Semenów,
Daniłowka, Turowka, Wolica, Koszelowka
Szumbar

Собчук 253–254

wnuk. Pawła Bohowitynowicza; ostatni
męski potomek linii szumbarskiej

Szumbar; zmarł 1617

Przypisy
IV/36, 27

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
?/ 23 zł 2 gr

Sumbar [Szumbar] cz./ Szumbar cz./

Usytuowanie i wymienienie majątków

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
37

1570
1583
1629
1647
1569

Chomiak. Tyth/ Piotr

Chomiak. Tychon

Chomiak. Adam

Chomiak. Aleksander, Jerzy, Samuel

13 Czaplicz Szpanowski (Czaplic, Чаплич)
Chwiedor

Żemelince zast.

Horodyszca, Seredzencze, Wolicza
Paszkowska
Horodyszcze, Paszuki, Reszniowka,
Seredynce

Horodyszcze, Sudzilkow zast./ Stołpiec zast.

Bracia — wzmianka źródłowa w pow.
krzem.
Złożył przysięgę w grodzie łuckim
z majątków w powiatach łuc. i krzem.

Dymów 137

Suma podatku 3 zł 26 gr

Suma podatku 3 zł 28 gr/ 3 zł 20 gr

III/323, 329

Boniecki 3, s. 66

VII/108

VI/146

IV/25

III/321

Obaj złożyli przysięgę w grodzie łuckim
z majątków w powiatach łuc. i krzem.

1569

MW 466, 475
II/1244

VI/142

Suma podatku 13 zł 13 gr

IV/29

Lenno w starostwie krzem.; 1590 już
w innych rękach.

Suma podatku 5 zł 24 gr

Wystawił 2 koz., 1 dr.
Horodyszcze zast./ Sołpiec zast.

Ośniki

Osnicze

Ossnyki

[Ośniki]

[królewszczyzna]

SGKP 5, s. 176

Kupno od Katarzyny z Leszniewskich
Hieronimowej Charlęskiej

Leszniów z wsiami

VII/109; PSB 17,
s. 175–176

Dymów 152; zmarł 1638

Sestratyn, Korsow, Leszniow, Hrymałow,
Koz.y

КЗС 193

КЗС 132

КЗС 129

Przypisy

Spór z Januszem Żaborzyckim o najazd

Spór o dobra z wdową po Andreju kn.
Buremskim Marią z Łaszczów II/v.
Maciejową Leszniewską
Spór o spadek. po ojcu z Iwanem
Chrennickim

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Korsow

[Korsow, Sestratyn]

[Korsow, Sestratyn]

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

1589

Charmenski Marcin

12 Chomiak. Tyth w miesto sebe prysłał syna
Semena
Chomiak. Tychon sędzia grłuc./ Petr
podstarości łuc.

1583

1641

Koniecpolski Stanisław hetman wielki koronny

Charmiescki Marcin

1629

Leśniewski (Leszniewski) Maciej

1570

1598

Leszniewski Matej

Charnieski Marcin

1594

Buremski kn. Anrej Andrejowicz

[1569]

1594

Buremskiego kn. Andreja spadkobiercy

[1569]

Data

11 [Charniewski Marcin]

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
10 [Buremski Kurcewicz (Курцевич
Буремский) kn. Iwan i Aleksander
Dymitrowicze]

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.
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1578

Sieniuta Lachowiecki Fedor i Iwan

1583
1629
1662

Czetwerteńska Matfiejowa kn.

Zbaraski Jerzy kn.

Wiszniowiecki x. Konstanty

[1569]
1570
1583

1629
1648

[Czołhański (Чолганский) Andrzej]

Czołhanski Andrzey

Czołhanski Andrzej

Czołhański Andrzej

Czołhański Adam

1567

1570

[1569]

1567

Czeczwierthinska Matchwyeowa kn.

Czetwertyńska kn.] Kniehinia Matejewaja
Czetwertynskaja, pri panu Jelu [Michajło Jeło
Maliński]
[Czetwertyńska (Четвертинский)
Matwiejowa]

15 Czołhański] Andriej Czołhanskij służit knjazju
Woiewodie Kiiewskomu, prislal brata Stepana

14
1545

1570

13 Czaplicz Szpanowski Fedor Piotrowicz

Czetwerteńskij Matfiej kn.

Data

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

L.p.

Kamień, Nowostawcze, Kunczenicze,
Ilkowcze, Wierchni Hulewcze, Besowka
cz., Siemionow, Daniłowka, Berezyńcze,
Turowka, Koszelincze
Hulewce, Bisowka, Bereżyńce, Rudka,
Wolica/ Peremorowka, Noworodczyce,
Poczapki, Iljaszowka

Kamień, Kruczewice, Nowostawieczka część

[Kamień z wsiami]

Antonowcze, Stozek, Korchowa folwark,
Zalescze, Uhorskie, Thylawka,
Antonowce, Stożek, Uhorskie, Zalesce,
Tylawka
Antonowce, Biała Krynica, Tylaszka,
Uhorsko, Stożek, Oderadówka, Zalesce
w dzierżawie Lisieckiego

Anthonowce z wsiami

[Antonowce]

Ontonowce, Stożek. Zalesce, Uhorskoje,
Tyliewka

Żemelince

Zamyelincze zast.

Usytuowanie i wymienienie majątków

VI/138

VII/106/ Boniecki
4 s. 17
Boniecki 4, s. 17

Dymów 238 (125+113)/ 1630 wojski
włodz.
Wnuk. Andrzeja; wzmianki źródłowe po
1648 r.

IV/35

1240

VIII/165

VII/100

VI/137

IV/36

II/1237

Suma podatku 113 zł 21 gr

Suma podatku 16 zł 6 gr

Wystawił 4 koz. 3 dr.

Dymów 27

Suma podatku 21 zł 6 gr; odziedziczyli
Zbarascy
Dymów 281 (53+24+91+43+70); zmarł
1631 odziedziczyli Wiśniowieccy

Wystawił 8 koz., dr. 4

КЗС 53

Majątek. powrócił z zastawu do właścicieli
dziedzicznych. Czaplicowie nie pojawiają się
później w pow. krzem.

I/194, 199

IV/29

Przypisy

Suma podatku 5 zł 14 gr

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
39

18

Dederkały

1545

1655

Dederkałowna Aleksandra Aleksandrowa Turska

1567
1569
1570

Denisko Semen

Denisko [Matwiejowski] (Дениско
Матвйовский) Semen Petrowicz/ [Iwan
Petrowicz]/ [Hryhory Petrowicz (bratanek.
poprzednego)]

Denisko Siemion

1663

Deleszkan Żwan Jerzy
1545

1629

Deleszkan Łukasz, Iwan/ n. /Deleszkan Żwan
Aleksander Deleszkan n.

Deniskowicz Petr

1583

Deleszkan Zwan

[1569]

1637

1629

Mathwieiowice

Hrydkowce w zast. u Walentego
Wkryńskiego/ [Matwiejowce]

Matfiejewce, Pieszczatyńce/ Bereh, Werboje
razem z Andrejem Kuniewskim

Młynowce, dzierż Wisniowieckich/
Soszyszcze/ Krzemieniec miasto

Nowosiołki

Dederkały

Dederkały cz. w zastawie u Fedora Sieniuty
Lachowieckiego/ Dederkały cz.
Dederkały Niskie, Lisznia/ Dederkały
Wysokie 3/ Dederkały Niskie/ Dederkały
Wysokie/ Dederkały Niskie

Dederkały cz.

1570
1583

[Dederkały ]

[1569]

1567

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Dederkałowna Maryna Stanisławowa
Mirowicka

17 [Żwan Deleszkan (Жван Делешкан) n.]

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
16 Dederkało Daszko/ Sidor i Daszko i inni
bracia/ Dederkało Sidor/ Dederkałowicz Nester
Dederkało Iwan/ Stepan/ Andrjej i brat jego/
Bohdan/ Dymitr/ Fedor Netiukowicz/ Fedor
Sidorowicz/ Kondrat Daszkowicz
[Dederkało (Дедеркало) Iwan, Stepan,
Andrej, Bohdan, Dymitr, Kondrat, Fedor
Netiukowicz, Fedor Sydorowicz]
Dederkało Andrej od siebie i braci/ Dimitr/
Fedor
Dederkało Bogdan/ Dymitr/ Jacko/ Jacko
i Iwan/ Kondratowa Uliana
Dederkało Daniel/ Hawryło/ Klim/ Nastazja/
Semen

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Dymów 13 zł 26 gr

Wystawił 1 hus. 5 koz. 2 dr.

Wzmianka źródłowa

Dymów 102/ 77/ 10

Wzmianka źródłowa

Zapis na cerkiew w Dederkałach

Dymów 9/ 3/ 9/ 13/ 8

Suma podatku 4 zł 16 gr/ 3 zł 14 gr/ 2 zł
10 gr
Suma podatku 22 gr/ 1 zł 14 gr/ 1 zł 12 gr/
1 zł/ 12 gr/ 4 zł 14 gr

Wystawił 1 k./ 1 koz./ 1 koz./ 1 koz./ 1 koz./
1 koz./ 1 koz./ 1 koz./ 1 koz.

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

IV/35

КЗС 24/
Собчук 180

II/1239

I/194, 196, 200

Boniecki 4, s. 190

VII/77, 113

VI/144

Довбищенко 521

Довбищенко 737

III/111, 113

VI/136

IV/25

II/1239, 1240,
1241

I/194, 195, 198

Przypisy
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1570
1583
1629

Dzyussa Michaiło

Dzusa Iwan

Dziusa Mikołaj

1567
1568
[1569]
1571
1578

Grunczowski Juzef

[Gronczewski (Грончовский) Józef ]

Grunczewski były podstarosta krz.

Gronczewski Józef

1642

[1569]

[Dziusa (Джуса) Michajło]

Dziusa Mikołaj

1567

[Dziusa] Iwan Dczusa ot otca swojego

1682

1629

1583

1569

21 Gronczowskij Juzof chory

20

Drewiński (Drzewiński, Derewiński) Ławrenty
[Wasylewicz, cześnik. woł.]
Drzewiński (Drzewiński, Derewiński) Andrzej,
Piotr, Adam

Drzewiński (Drzewiński, Derewiński) Basilius

19 Drewinskij (Древинский, Дрывинский)
Bazilius pisar JKM

1662

Bereh

1638

Jarmoliński Andrzej

Matwijowce, Piszczatyńce, Hrydkowce

1629

Kulikow cz./ Spikłosy cz., Rudki cz.

Kulikow cz.

[Kulikow cz.]

Sierejec [Seretec?] w pow. kremjanskom

Lachow

Nowohorodczyce/ Lachow

Lyachow, Nowogrodczice

[Lachow]

Kokorow

Kokorow

Matwiejowce

Bereh

Matwiejowce, Pieszczatynce, Hrydkowce

1628

1667

Suma podatku 14 zł 24 gr/ 29 zł 23 gr

Onoszkowcze, Brzeg, Komarowka/
Matfiejowcze, Peszczatyńcze

1583

Spór z Kulikowskimi/ Wsi w starostwie krzem.

Połczwarta służby ludej (czyli 3,5)

Podstarości krzem.

Wystawił 1 k.

Wzmianka źródłowa w pow. krz.

Dymów 32

Suma podatku 4 zł 2 gr/ 6 zł 24 gr

Suma podatku 14 zł 18 gr

Wnuki Ławrentego, wzmianka źródłowa
1682
Wystawił k. 4, okazał k. 2, 2 „wzial z soboju
bo jechał do Czasznik. gdzie brata zabito”

Dymów 34; zmarły 1640

Suma podatku 4 zł 14 gr

MW 329, 333

КЗС 38

КЗС 20

II/1255

Boniecki 5 s. 219

VII/111

VI/139, 148

IV/26

II/1241

Boniecki 5, s. 65

VII/110; Urz.
woł. 131

VI/139

Рэестр 189

VIII/170; Boniecki
8, s. 243

Dymów 3; wnuk. Reginy Jarmolińskiej
z Bohowitynów
Nie złożył przysięgi w „grodzie”

Собчук 199

Собчук 194

VII/107

Собчук 194

VI/135

Przypisy

Zmarł 1667

Wzmianka źródłowa

Dymów 160

Sprzedał Reginie Jarmolińskiej 1629

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Denisko Matwiejowski Jan Aleksandrowicz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
18 Denisko Matfiejowski Hrehory/ Siemion
starosta żyt.
Denisko Matwiejowski Aleksander
Hrehorowicz
Jarmolińska Regina [z Bohowitynów
Szumbarskich]
Denisko Matwiejowski Aleksander
Hryhorowicz

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
41

1608
1687

Hołowiński Gabriel

Hołowiński Dymitr

1645
1648

Horain Jan sędzia ziemski krzem.

Horain Andrzej i Eliasz

1567
1569
1570

1583

1602
1629
1649

Hostskij Jarofiej prislal Stanisława Zapolskoho

Hoszczskij (Hojski, Hostski, Гойский,
Гощский, Гостский) Jerofiej

[Hoscki] Oski Jarofiej

Hoscka Jarofiejowa [Anna Tychnowna z Koz.
ińskich]

Firlej Andrzej i Jan

Firlej Andrzej

Firlej Andrzej wojewoda sandomierski

1545

1590

Horain Bohusz Fedorowicz

24 Host’ski Hawryło, Jerofiej

[1569]

[Horain (Гораин) Fedor]

1564

1578

Hołowiński Iwan i Hawryło

23 Horain Ławryn

[1569]

1559

22 Hołowinskij Dachno Jackowicz

[Hołowiński (Головинский) n.]

Data

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Poczajów z włoscią

Jarofiejowka mtko z wsiami,
m.in. Poczajowem

Poczayew/ wsie zastawne Przeniatyn,
Basiarowka, Wolica, Komnatka/ z części
Leduchowskiej
Jarofiejowka mtko, Poczajew, Komnatka,
Berezce cz., Leduchow cz., Pereniatyn,
Baszerowka,

Poczajew, Sawczycze

Dobra w pow. krzem.

Stowpiec

Korytne cz., Chotyn cz. w pow. krz.

Werbica w pow. krz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

Zmarły 1649

PSB 6, s. 476

VII/106

Левицкий 1–2

Zapis Anny z Kozińskich „wnukom”
[w rzeczywistości dzieciom bratanicy,
córki Michała Tychnowicza, Barbary 3v
Andrzejowej Firlejowej]
Dymów 306

VI/138

IV/25

Рэестр 189

II/1243

Suma podatku 69 zł 9 gr

Suma podatku 63 zł 28 gr

przysięgał w Lublinie jako poseł
województwa wołyńskiego

Wystawił 14 koz. 7 dr.

I/196, 199

Boniecki 7, s. 332

Boniecki 7, s. 332;
Urz. woł. 56

Dział spadku po ojcu Bohuszu zmarłym
1619; Jan zmarł 1643
Udział w elekcji Jana Kazimierza z woj. woł.

КЗС 81

Boniecki 7, s. 331

ІЛБ 379

Boniecki 7, s. 312

MW 324

Опис 2036 18

Przypisy

Zapis żonie Olenie z Bereżeckich

Ziemianin powiatu krzem.

Wzmianka źródłowa

Zmarły 1608

Zakupne

Ziemianin pow. krzem.

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

42
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1629
1637
1662

Hojski Hawryło

Czartoryski Mikołaj kn.

Czartoryski Mikołaj kn.

1629
1663

Isernicka Ewa Markowa, Isernicki Wasyl

Isernicki Jan

1570

1583

Jalowiczky Sawyn podsędek. z. krz./ Dymitr/
Anroni

Jałowicka Dymitrowa Dorota z Orłowa/
Jałowicki Antoni sędzia z. krz./ Jałowicki Sawa
podsędek. z. krz.

Z imion swoich retenty/ Mirohoszcze,
Mylcze, Nosowicze/ Kamienicza,
Suma podatku: /24 zł/ 18 zł 12 gr
Turikowicze, Tarathin. Podlasze, Zaborze,
Zabłoczie, Mykithicze
Mielecz/ Kamienica, Podłuże, Turykowicze,
Pieratyn, Mikiticze, Zabołotie, Hrytkowcze/ Suma podatku 9 zł 18 gr/ 21 zł 26 gr/ 12 zł
Łanowcze, Oryskowicze, Krasna Łąka,
24 gr
Woronowicze, Wolicza, Zerakowicze

Nie złożyli przysięgi w „grodzie”

1569

Ustąpiła Katarzyna z Isernickich Gurowska

Dymów 21/12

Suma podatku 6 gr/ 12 gr/ 6 gr

Suma podatku 1 zł 6 gr/ 18 gr/ 12 gr

Wystawił 1 koz.

VI/137

IV/36, 28

Рэестр 189

I/194, 196, 198,
200
II/1240, 1245,
1248

Boniecki 8 s. 61

VII/112/113

VI/142, 144, 148

IV/26, 27

II/1246

PSB 4, s. 295

Собчук 289

Zapis darowizny od kn. Reginy
Sołomereckiej siostry Romana Hosckiego
Zmarł 1662

VII/103

IV/29

Рэестр 189

1243

Przypisy

Dymów 254 (205+22+24+3)

Suma podatku 28 zł 26 gr

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

Wystawił 4 koz. 6 dr.

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Wystawił 2 koz. 3 dr./ 4 koz./ 5 koz. 2 dr./
3 koz. 2 dr./ 2 k. 2 dr.

Kamienica, Tulikowicze (Turiskowicze)/
Nowostawce razem z Torokanowskim

Lewkowce v. Łosiatyn cz.

Borki/ Lewkowicze

Łosiatyn cz.

Lossiathin cz.

[Łosiatyn cz.]

Rydomel, Chotowica, Usteczko, Łosiatyn cz.

Rydomel, Chotowica, Usteczko, Łosiatyn cz.

Ridoml, Husteczko

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

1545

1583

Isiernski Fiedor/ Lew/ Paweł

27 Jełowicki Hniewosz sędzia krz, nieobecny/
Wasyl
Jałowicki Sawa/ pry nim matka/ Dmitr/
Jałowicka kniehinia/ Jełowicki Anton
Jełowickij (Яловицкий) Sawa podsędek.
krz., Anton, Dymitr

1570

Isiernski Dachno/ Fedor/ Lewko

[1569]

1567

1570

Hoski Roman

26 Isenskij Dachno w mesto sebe prislal syna
Andreja
[Isernicki (Исернский, Исерницкий)
Dachno, Fedor, Lew]

1569

1567

Data

Hostskij (Hojski, Hostski, Гойский,
Гощский, Гостский) Roman

25 Hostskij Roman

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
43

1583
1583
1630
1654

Jarmoliński Mikołaj ze swoich i brata Jarosza

Jarmoliński Roman

Jarmoliński Jan, Włodzimierz, Jerzy

Jarmoliński Jan sędzia z. krz.

1570
1571

Klenski Marko z żoną Oleną z Łabuńskich

1548

30 Klenskij Walentij

Klenski Jurgi

1648

Jenicz Jerzy

[1569]

1629

Jenicz n.

[Klenski (Кленский, Клюнский) Jurij]

1583

Skumicz Jenicz

1565

1570

Skymyn Janycz

Kljunskij Iwan z bratem

[1569]

[Jenicz (Энич) Skumin]

1568

[1569]

[Jarmoliński (Ярмолинский) Mikołaj, Jarosz]

1545

1662

Jełowicka Andrzejowa

Jermoliński Wasyl i bracia jego/ Wasyl i Juchno

1629

Data

Jełowicki Aleksander/ Filon/ Zachariasz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

29 Jenicz Skumin

28

27

L.p.

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Biłopole, Krasnosiełka

Seroczyce [Seretec] cz.

[Seretec]

Seretec, część wsi Nieszkowce

Lesznia

Andruhy, Leszna

Lyesnia cz.

[Lesznia]

Semenow

Turowka, Koszelewcze, Berezyncze,
Biesewka,
Siemionow cz., Berezyncze, Besowka,
Daniłowka

Semenow, Huliewka i inne/ Lachowce,
Semenow razem z Sieniutą dzierżą/
Lachowce, Semenow, Kornica razem
z Hryckiem Sieniutą i Fedorem Kornickim

Kamienica, Turykowicze, Zabłotce

Mikitycze, Podłuże, Kamienica,
Turykowicze, Zabołocie/ Łaniowce mto,
Młynowce, Zabużany, Oryszkowce,
Noworodczyce/ Łaniowce mto, Młynowce,
Zabużany, Oryszkowce, Noworodczyce

Usytuowanie i wymienienie majątków

IV/30
Собчук 372

Marko Klenski otrzymuje w zastaw od
szwagra Krzysztofa Łabuńskiego

Popisy 366

Собчук 372

Boniecki 9, s. 19

VII/112

VI/141

IV/27

Довбищенко 686

Urz. woł. 57

Boniecki 8 s. 243

VI/139

VI/139

I/196, 200

VIII/166

VII/107

Przypisy

Suma podatku 1 zł 4 gr

Wystawił 2 k.

Wzmianka źródłowa w pow. krzem.

Dymów 8

Suma podatku 18 gr

Suma podatku 1 zł 8 gr

Wzmianka źródłowa w pow. krzem.

Zmarł 1654

Suma podatku 17 zł 2 gr

Suma podatku 29 zł 10 gr

Dymów 3

Dymów 50/ 71 (16+24+11+14+6)/ 74

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

44
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

[1569]
1570
1648

[Kornicki (Корницкий) Sydor]

Kornyczki Sydor

Kornicki Jan

1583
1629
1663

Korycieński Paweł/ Michajło pisarz z. łuc.

Korytyński Hryhory

Korytyński Stefan

33 Kozinskij Isaj Olechnowicz/ Paweł/ Paweł /
1567
Demian/ Semen
[Koziński (Козинский) Dymitr, Barbara
[1569]
z Kozińskich kn. Mikołajowa Hołowczyńska]

1570

Korithinski Michajło/ Paweł

[Korytyński (Корытынский, Корытенский)
[1569]
Michajło, Paweł]

1567

1567

Kornickij Wasylej slużit woj.kijewskomu pryslal
slugu/ Sydor chor prislal slugu / Jurko

1631

Lubomirski Stanisław
1545

1629

Klenski Adam Markowicz

Kornickij Fedor i bracia

1629

Aksak. Stefan

32 Korytenskij Paweł, Michajło

31

1616

[Kozin, Iwanie]

Z czasti w pow. krzem./ / / / /

Wystawił 1 k./ 1 koz./ 1 panc./ 3 koz. 1 dr./
1 koz.

Wzmianka źródłowa w pow.krz.

Dymów 29

Suma podatku 20 zł 18 gr/ 16 zł 14 gr

Korytne, Biała Krynica

Suma podatku 23 zł 22 gr/ 16 zł 6 gr

Korithna cz., Choten cz.

Wystawił 5 k.

Wzmianka źródłowa

Suma podatku 11 zł 2 gr

Wystawił 1 koz. / 1 koz./ 1 koz.

II/1253, 1248,
1254, 1246, 1240

Boniecki 11 s. 218

VII/111

VI/139, 138

IV/30, 29

II/1249

Boniecki 11 s. 160

IV/28

II/1251/1249

I/194, 200

Собчук 373

Собчук 373

Zakup od Stefana i Michała Aksaków

VII/108

Dymów 265

Собчук 373

Собчук 372

VI/148

Przypisy

Zastaw od Aksaków — ostatnia wzmianka
o Adamie Klenskim

Spadek. po Łabuńskich

Zapis darowizny od Krzysztofa Łabuńskiego

Suma podatku 2 zł 20 gr/ 1 zł 2 gr

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Korytno cz., Chocin cz., Biała Krynicza
cz., Połuniczne cz./ Tesłuchow, Piesczanka,
Korytno cz., Połuniczne, Biała Krynicza

[Korytne]

Pererosłe

Kornicza cz., Sielec, Oknyn, Wolica,
Przerozła

[Kornica, Pererosłe]

Kornica/ Lachowce, Semenow, Kornica
razem z Hryckiem Sieniutą Wasylem
Jermolińskim

Sudyłków i wsie

Sudyłków i wsie zast.

Sudyłków i wsie

Sudyłków

Biłopole, Mależyki, Horoszki, Michajłowka

1593

Klenski Marko z żoną Oleną z Łabuńskich

Klenski Adam Markowicz, Aksakowa Janowa
Barbara Markowna z Klenskich, Chomiakowa
Maksymowa Marusza Markowna z Klenskich

Usytuowanie i wymienienie majątków
Biłopole, Krasnosiełka/ Seretecz

Data
1583

30 Klenski Marko/ Jan

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
45

1585
1595

Kuniewski Andrzej

Woroniecki kn. Lew

1545

1583

Kuniewski Andrzej

36 Leduchowski Gniewosz Iwanowicz/
Leduchowskij Deniskowicz Petr/
Leduchowski Deniskowicz Jacek, Bohdan,
Hniewosz

z imion swoich

Łuniewski Bereh, Werboje razem z Petrem
Deniskowiczem/ / Leduchow

Tatarynowce, Jeskowce, Krasnołuka

Tatarzynowicze cz.

Wnuk. Andrzeja sędziego z. krz.; zmarły
1585 jako ostatni z męskich potomków
rodu.
Oblata donacji od spadkobierców
Kuniewskich — zob. Woronieccy

Suma podatku 3 zł 26 gr

Suma podatku 40 zł 4 gr

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

1569
1570

Wystawił 2 panc, 1 dr.

Dymów 11

Suma podatku 6 zł 24 gr; podsędek. z.
krzem., zmarł 1599

Popis ziemi wołyńskiej

I/194, 196, 200

Stecki 2, s. 30

Boniecki 13, s. 193

VI/142

IV/26

Рэестр 189

II/1237–1238

I/194, 196

VII/112

VI/144; Urz.
woł. 51

Boniecki 12, s. 161

VII/106

Boniecki 12 s. 92

Spór z Olechno i Paweł Dmitrowicze Koz.
ińscy
Dymów 285; zm. 1649

VI/133

IV/26, 10

Suma podatku 2 zł 18 gr/ Wymienione
w rejestrze pow. łuc.
Suma podatku 29 zł 6 gr

Przypisy

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

1567

Kunyewski Andrzej sędzia z. krz.

Jeło Kuniewskij Semen czerez Stanisława
Dubrowskoho pri poczte Jełowym (Michajła
Jeło Malińskiego)1567
Kuniewskij (Эло Куниевский) Andrej sędzia
z. krz.

Tatarynowce, Eskowce

1629

35 Kuniewskij Andrej, nieobecny, horodniczy
1545

Pererosłe

1583

Krajewski Michajło

Krajewski Andrzej

Ternawka

[1569]

Kozin i Iwanie z włoscią

[Krajewski (Краэвский) Michajło]

1528

1629

Firlej Andrzej

Kozin mtko, Iwanie

1583
Kozin, Iwanie

Kozin, Iwanie

1570

1599

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Kozińska Barbara Andrzejowa Firlejowa [IIIv]

34 Krajewska Fenna Semenowa

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
33 Kozinski Demyth [Dymitr]/ Kozińska
Barbara, żona] Mikołaj kn. Jarosławowicz
[Hołowczyński]
Kozinskiego Barbara Zbaraska Juryowa kn. [Iv
Jarosławowiczowa]

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

46
Henryk Litwin

Leduchow cz.

1583

1583
1629
1662

Ludwiscki Fiedor/ Iwan

Ludwiski Teofor i Iwan

Ludwiski Jan i Nastazja z Ludwiskich Jerzyna
Carinina
1567
1569
1570
1583
1600
1629

Łabunskij pri poczte Myszki Michajla sam chor

Łabunskij (Лабунский) Michajło i Krysztof

Labunski Kristow, Michailo

Łabunski Krzysztof

Łabuński Krzysztof

Lubomirski Stanisław

1545

[1569]

[Ludwiski (Лудвищский, Лудвиский) Fedor]

38 Łabuński n.

1567

1545

Ludwisskij Fedor

37 Ludwińskij Paweł / Ludwiski Paszko

1662

Leduchow cz.

1570

Leduchowski/Ledochowski Samuel, Hieronim,
Jerzy, Michał, sędzia krz.

[Leduchow]

[1569]

Łabuń i wsie

Łabuń i wsie

Łabuń mtko i wsie

Tythkow, Grebienin/ [Sudyłkow] Suldzikow

Horodyszczo

Ludwiszcze cz.

Ludwiszcze

Ludwiscza cz., Liduchow cz./ Ludwiscza cz.

[Ludwiszcze]

Ludwiszcze

Krasnopol mto, Leduchow, Łosiatyn,
Pereniatyn, Wolica, Kreminec mto,
Sapanowczyk
Leduchow, Kuchmancze, Łosiatyn cz.,
Pereniatyn, Krzenieckie Podzamcze

Z pow.krem./ / /

1567

1629

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Leduchowski Jerzy, Aleksander, Jan, Stefan,
Samuel

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
36 Leduchowski Makar wśród sług podkanc.
WKL/ Juchnowa/ Hryhorej s bratom
[Leduchowski (Ledochowski, Ледуховский,
Ледоховский, Лидоховский) Iwan, Iwan
drugi, Fedor, Juchnowa,]
Ledochowski Iwan z części Juchnowej / Fedor/ Iwan
drugi z cz. Jachna Bohdanowcza/ Iwan pierwszy
Leduchowski Fiedor/ Iwan, Daczko/ Makar
pisarz z. krz.

L.p.

VII/98

Собчук 368–370

Zmarł 1606 jako ostatni z męskich
potomków rodu; 1603, sprzedał Łabuń
z włością Konstantemu kn. Ostrogskiemu
Dymów 682 (odziedziczył po Ostrogskich)

VI/147

IV/27, 35

Рэестр 189

II/1255

I/195

VIII/113

VII/111

VI/141

II/1240

I/194, 195, 198

VIII/162, 166, 167,
168

VII/107

VI/137, 147

IV/26, 27, 35

II/446, 1245, 1251

Przypisy

Suma podatku 59 zł

Suma podatku 11 zł 22 gr/ 8 zł 20 gr

Nie złożyli przysięgi w „grodzie”

Wystawił 2 k.

Dymów 26

Suma podatku 6 zł/ 5 zł 20 gr

Wystawił 3 k., 1 dr.

Dymów 73

Dymów 433 (140+163+31+78+14+7)

Suma podatku 1 zł 14 gr/ 1 zł 8 gr/ 1 zł/ 1 zł
20 gr
Suma podatku 1 zł 28 gr/ 2 zł 10 gr/ 6 zł
2 gr

Wystawił 1 k./ 1 k./ 1 koz.

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
47

1583

1588
1629

Łaszcz Stanisław/ Marcin

Łaszcz Stanisław

1629
1689

Łosiatyński Mikołaj/ Semen/ Stanisław/
Łosiatyńska n.

Łosiatyński Jan

Wzmianka źródłowa

Dymów 278/ 20/16/2

Nowy Łosiatyn, Łosiatyn, Oparypsy, Lewiatyn,
Niemirow/ Łosiatyn/ Domanowka, Żukowce
(dzierż. od Wiśniowieckich)/ Łosiatyn cz.

ІЛБ 384

VII/108/108/
103/108

VI/143, 144

Suma podatku 26 gr/ 1 zł/ 12 gr/ 6 gr / 2 zł
2 gr/ 2 zł 2 gr/ 2 zł 10 gr

Łosiatyn cz., Buszkowcze cz.

1583

II/1243, 1246

IV/26, 27, 28

Losiathin cz./ Lossiathin cz., Bohdanowka/
Boszkowcze/ Lossiathin cz.

1570

Wystawił 2 koz./ 2 koz. 1 dr./ 1 koz./ 1 koz.

I/194, 196, 199

Suma podatku 28 gr/ 5 zł 22 gr/ 6 zł 24 gr/
2 zł 10 gr

[Łosiatyn]

/ /Łosiatyn/ Bakowiec, Paszkowce

Zmarł 1588, majątki wróciły do synów
żony Zofii z Konarskiech z jej pierwszego
małżeństwa z Pawłem Bohowitynem
Szumbarskim

VII/111

Собчук 252–253

Suma podatku 43 zł 29 gr/ 21 zł 22 gr

Szumbar, Horbowcze, Bykowicze,
Połutorow, Kordyszow cz., Zabołoki
cz., Woliczka Nowostawce, Berezcze cz.
zakupne/ Zahajcze, Tiemnohajcze

Dymów 40; syn Stanisława

VI/140/ 147

Suma podatku 22 zł 8 gr

IV/27

II/1252

PSB 18, s. 247

Przekazał prawa do majątków na Wołyniu
Zygmuntowi Augustowi
Wystawił 4 koz. 2 dr.

Рэестр189

Przypisy

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Zymbar [Szumbar] i wsie

[1569]

1567

1545

Potutorow, Wonkowce

1570

Łascz Stanisław

Łaszcz Stefan

Szumbar

[1569]

[Łaszcz Stanisław]

[Szumbar]

1567

z ymienej żennych w pow.krem. [Zofia
z Konarskich Iv Pawłowa Bohowitynowa
Szumbarska]

Usytuowanie i wymienienie majątków

Łaszcz Stanisław, a sam w obozie KJM

41 Łosiatyński Michno/ Łosiatyński Hawryło
i Michno / Michno
Łosiatynskij Hryhorej/ Iwan pro Romanie
Hostskim/ Lewko pry Jarofieju Hostskim/
Winko w mesto sebe brata Iwana
[Łosiatyński (Лосятынский) Wasyl,
Hrehory, Iwan, Lew]
Łosiatynski] Losiathinski Wasyl/ Hreor
z bracią/ Iwan/ Lew
Łosiatynski Hrehory podstarości krz./ Iwan/
Dachnowa/ Paweł/ Siemion, Fiedor/ Wasili/
Siemion, Wasili

40

1570

1569

39 Łaski Olbracht wojewoda sieradzki

Łaski Olbracht wojewoda sieradzki

Data

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.
48
Henryk Litwin

1661

Maliński Jeło Daniel

z Minkowcow/ z Minkowicz
Minkowce

1545
[1569]

1655

Turzański Aleksander

Walewo

1611

Bajmaki, Wałow

Wielew, Brykow, Bajmakow

1583

1629

Walew, Brykow, Bałmakow

Walewo

Onoszkowce, Chodaki, Iserna, Zienki

1570

1569

Turzański Aleksander

[Anna z Masalskich] Dibowska [Dybowska]
Andrzejowa przez urzędnika swego Piotr
Sbroszek
[Anna z kn. Masalskich Iv Dybowska
i małżonek] Kłodzinski Kasper
Kłodzińska Anna z kn. Masalskich, Iv
Dybowska

Anna Iwanowna Dybowska z kn. Masalskich
(Масалский)

1629

Chodkiewicz Anna z Ostrogskich

45 Mińkowicz Pańko i braty jego/ Demian
i Lewko
[Minkowski (Минковский) Semen,
Hryhory, Michajło, Semen]

44

Dymów 26; [zakup od spadkobierców Anny
z Masalskich?]
Wzmianka źródłowa — ofiara na monaster
w Zahajcach

Suma podatku 7 zł 22 gr

I/196, 199

Довбищенко 521

VII/112

Wolff 240

VI/143

IV/25

Wolff 240

Suma podatku 17 zł 22 gr

VII/96

Dymów 98 (27+16+34+21); zmarła 1654
Z linii grodzieńskiej, dobra macierzyste
po Helenie Matwiejewnie nieznanego
nazwiska

VI/141

Suma podatku 12 zł 20 gr; ostatni męski
przedstawiciel tej linii rodu; majątki przeszły
na własność Ostrogskich

Chodaki, Zienkow, Isernki cz.

Suma podatku 41 zł 6 gr

Onoskowicze, Suroga, Thurow, Chodakow,
Sernyki [Iserna]

1570
1583

IV/34

[z linii wołyńskiej]

II/194, 196

Urz. woł. 171

VII/104

VI/140

Рэестр 189

Przypisy

[Onoszkowce, Iserna, Chodaki]

Onoszkowce

Dymów 280

Werba+Stowpiec, Bereg, Nosowica, Turia,
Turanka, Biełhorodka
Zmarły 1661

Suma podatku 13 zł 20 gr

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Wierzbna, Stołpiec, Bohdanowka

Usytuowanie i wymienienie majątków

[1569]

Masalski kn. Fedor [Iwanowicz].

[Masalski Muńcza (Масалский Мунча)
Iwan kn.]
Massalski Moncza Iwan kn. przez urzędnika
Florian Lupiensky

1545

1629

Maliński Jeło Daniel

43 Masalskij Muńcza Iwan knjaz

1583

1569

Data

Maliński Wasil

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
42 Malinskij Jełowicz (Эло Малинский)
Michajło marszałek

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
49

47

1570
1583
1624
1641
1695

Nowosielecki Fedor

Nowosielecki Paweł Matyszewicz wójt ostróżki

Nowosielecki Andrej

Nowosielecki Andrej

Nowosielecki Jan

Ostrogski Janusz kn./ Ostrogski Konstanty
kn. krajczy WKL/ Ostrogski Konstanty kn.
wojewoda kijowski

Ostrogski (Острогский, Острозкий)
Konstantyn wojewoda kij.
Ostrogski] kn. wojewoda kij. przez urzędnik.
Hniewosza Woronę/ Konstantyn przez
służebnika Pawła Stepanowicza

1583

1570

1569

1545

[1569]

[Nowosielecki (Новоселецкий,
Новоцелицкий) Fedor wójt krzem.]

Ostrogski] Wasyl Konstantynowicz knjaz/
Ostrogska] knehinia Ilina 195

1568

Nowosielecki Fedor wójt krzem.

1567

1662

Minkowski Aleksander, Piotr, Jan

Suma podatku 53 zł 18 gr/ 366 zł (167 zł
16 gr + 198 zł 14 gr)

Suma podatku 94 zł 21 gr/ 91 zł 23 gr/
950 zł 24 gr (564 zł+386 zł 24 gr)

Szulzyńce mtko i wsie, Połona mtko
i wsie (tu wiele spustoszonych od Tatar)/
Czerniechow mtko i wsie, Kołodno mtko
z wsiami/ Konstantynów mtko, Czerniechow
mtko, Kołodno mtko, Krasiłow mtko,
wszystko z wsiami/ Suraz i wsie, Ostropol
mtko i wsie, Kuzmin mtko i wsie

Nie złożył przysięgi w „grodzie”
Obhow i wsie/ Konstantinow mto i wsie,
Koz.myn

wysługi ojca od Krzemieńca Studenka,
Ptyczoje, Obhow, Biełhorodka, Kostenec,
Mokroje/ kupione u Deniskowiczów
Pańkowcy, Wezowec, Noryłow/ Noryłow
Drybowa, Diedkowcy, Pańkowce, Szelwow

Wzmianka źródłowa

Wzmianka źródłowa — ofiara na cerkiew
w Witkowie

Suma podatku 24 zł 28 gr

Lepiesowka, Łysogorka, Woliczka Zuczki,
Dolbalewka, Diatkowicze
Soszyszcze

Suma podatku 26 gr

1

Suma podatku 1 zł 22 gr

Suma podatku 1 zł 16 gr

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Nowosiolki

[Nowosiółki]

Z pow. krem.

Minkowce cz.

Minkowicze cz.

Mienkowiecz cz.

1570
1583

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Minkowski Siemion, Omelian, Grzegorz

46 Nowosielecki Fedor wśród sług podkanc.WKL

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
45 z Mienkowiecz Siemion, Hriczko, Mychaiło,
Siemion drugi

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

VI/129–133,
145–147

IV/28, 35

Рэестр 189

I/194, 195, 196,
198

ІЛБ 418

Довбищенко 568

КЗС 3, s. 240

VI/140

IV/26

КЗС 18

II/447

VIII/167

VI/140

IV/26

Przypisy

50
Henryk Litwin

1629

1583
1629

Patrykiejowa Kurozwonska Iwanowa
podkomorzyna krz

Bilecki Jan

1583
1629
1662

Podgorski kniaź

Podhorski Michał

Podhorski Andrzej

[1569]
1570
1583
1629
1640

[Porycki kn. (Порыцкий) Aleksander]

Poriczki Alexander [Aleksandrowicz] kn. przez
urzędnika Mathis Zaliesky/ kniaź Aleksander

Porycki Aleksander kn.

Porycki Stefan kn.

Porycki Stefan kn.

1546

1570

Podhorski Hrehory

50 Porycki Aleksander Fedorowicz kn.

[1569]

[Podhorski kn. (Подгорский) Hrehory]

1564

1570

Patrykii Korozweski Iwan podkomorzy krz.

49 Podhorski kn. Hrehory Fedorowicz

[1569]

Wyszhorodek. mto z włością

Wyszgrodek. mtko z wsiami

Baykow, Lassow/ Wyszhorodek. mtko

[Wyszhorodek]

Łozowa, Bajkow

Bortki

Borki, Łosiatyn

Woronowcze cz., Borki cz.

Woronyeczka część

[Woronowka]

Woronowka w starostwie krzem.

Borszczowka

Borszczowka

Kurozwony, Borsczowka, Pulhanow,
Mythyscza, Serchow, Czewow

[Kurozwony]

Stary Konstantynów z włością, Sulżyńce
z włością, Bazalia z włoscią, Krasiłów
z włością, Kuzmin z włością/ Suraż
z włością/ Czernihow z włością, Kolodne
z włością

1567

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

[Patrykiej Kurozwonski (Патрыкей
Курозвонский) Iwan podkomorzy krzem.]

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
47 Zasławski Dominik. kn./ Ostrogska Anna
Chodkiewiczowa/ Zamoyski Tomasz/
Lubomirski Stanisław, Połonne z włością,
Ostropol z włością, Lubartów z włością, Łabuń
z włością, 5215 (2712+1324+497), 97–98
48 Patrykij Iwan podkom.krem.

L.p.

Przypisy

VII/106
Wolff 396–397

Zmarł 1640 jako ostatni męski
potomek. rodu; ostatnia z rodu była jego
bratanica Izabella Zofia, żona Krzysztofa
Koniecpolskiego, zmarła po 1645

VI/135–136

IV/35, 27

Wolff 393

VIII/164

VII/112

VI/139

IV/35

Собчук 377

VII/111

IV/26/ 30

II/1241

Dymów 480

Suma podatku 54 zł 28 gr

Suma podatku 13 zł 12 gr/ 71 zł 24 gr

Dymów 2

Dymów 18

Suma podatku 4 zł 20 gr

Suma podatku 3 zł 2 gr

Uciekinier z Moskwy

Dymów 64 (1628 powołuje się w sporze
na cesję Jana Patrykija Kurozwońskiego,
Boniecki 13 s. 262); zob. Bilecki

Suma podatku 7 zł 18 gr/ 39 zł 22 gr

Wystawił 6 panc. 3 dr.

Dymów 3948 (1681+431, 1029, 717)/ 490/
VII/90–93/96/101
764 (307+457)/ 4532

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
51

1656

Radziwiłł Albrycht Stanisław

53

1567

1569

Sieniuta Lachowiecki
(Сенюта Лаховецкий) Fedor

1662

Sadowski Jerzy

Sieniuta] Fedor Sieniuta/ Hryhorjewaja
Sieniutynaja pry zjatiu swojem/ Sieniutyna

1629

Sadowski n.

1545

1583

Sadowski Siemion

Sieniutycz Hrycko horodniczy krz., nieobecny/
Sieniutycz z Lachowiec/
Senjutyno Koszelewce 208

[1569]

[Sadowski Michajło, Semen]

1567

1629

Łosiatyński Mikołaj

//Lachowce, Semenow i inne razem z
Jermolińskimi dzierży/ Lachowce, Semenow,
Kornica razem z Wasylem
Jermolińskim
i Fedorem Kornickim/ imienije Klietne
Jurasz derżyt (ziemianie kuzmińscy),

Saponowiec ½

Sapanowiec

Saponowiecz

[Sapanowiec]

Radziwiłłów mtko i wsie

I/1245/ 1241/
1256

Рэестр189

Złożył wyjaśnienie, że jego matka
Sieniutyna Hryhorowaja Lachowiecka
Miłka Patrykiejewna nie złożyła przysięgi,
bowiem jest jedynie na dożywociu

I/194, 196, 198,
200, 208

VIII/169

VII/112

VI/148

I/1250

PSB, s. 30,
s. 143–147

VII/108

Wystawił 9 hus, 4 dr./4 koz., dr. 3/ 3 k.

Dymów 1

Dymów 5

Suma podatku 12 gr

Wystawił 2 koz. 1 dr.

Zmarł 1656.

Dymów 278; [dzierż.od Radziwiłłów]

VI/157

V/78

Nie płaci podatku z uwagi na zniszczenia
dokonane przez Tatarów

Nowy Łosiatyn [Radziwiłłów], Oparypsy,
Lewiatyn, Niemirow

Radziwiłłów mto

1577

IV/27

Рэестр 189

Przypisy

Suma podatku 37 zł 9 gr

122 zł

Radziwiłów mtko i wsie

1570

Nie złożyli przysięgi w „grodzie”

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Radziwiłłów mto

Radziwiłłów

1569

1583

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Radziwiłł Stanisław

52 Sadowski Semen] Pawłowicz michajło prysłał
brata Semena Sadowskoho

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
51 Radziwiłłowie wojewodzice wileńscy
[Mikołaj Krzysztof, Jerzy, Albrycht,
Stanisław]
[Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, Jerzy, Albrycht,
Stanisław]] Marcin Kobylski urzędnik.
wojewodziców wileńskich
Radziwiłłowie panowie [Mikołaj Krzysztof,
Jerzy, Albrycht, Stanisław]

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

52
Henryk Litwin

1570
1577
1583
1625

Patrikii n.

Patrykiewicz Sieniuta Bohdan

Patrykij Radohoscki n./ Patrykijewicz Sieniuta
Mikołaj/ Patrykijowicz Bohdan

Sieniuta Radohoski Klim

1662

Sieniuta Konstanty/ Krzysztof/ Wacław

1569

1629

Sieniuta Abram/Paweł Krzysztof/Mojsej
i Konstanty/ S.-Kornicki Aleksander/ S.Kornicki Konstanty

[Sieniuta] Patrykiej Radohostskij
(Радохосцкий, Сенюта Радохосцкий,
Патрыкей Радохосцкий) Bohdan,
brat jego Mikołaj

1583

Sieniuta Lachowiecki Fiedor wojski krz.

1567

1570

Data

Sienyecina/ Sienyutha Lachowieczki Fedor

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

54 Radohoscki Bohdan z rejestru chorążego, sluzyt
kniazju woj. wysłał Sebastiana Filinskoho

53

L.p.

Suma podatku 8 zł 14 gr/ 1 zł 26 gr/ 3 zł
20 gr/ 20 zł 15 gr

Radohoszcz cz., Koz.in cz./ Kuryanki,
Radohoszcz cz., Kozin cz/ Radohoszcz cz.,
Kozin cz., Strakłow, Czernicza, Ozierzyszcza
Radohoszcz, Kozin

Suma podatku 4 zł 22 gr

КЗС 3, s. 280

VI/136/140

V/68

IV/26

III/323, 329,
Рэестр 189

Złożył przysięgę w grodzie łuc. z dóbr
w pow. łuc., krzem., wł., kij; złożył wyjaśnienie, że brat Mikołaj wyjechał na Podole
i nie mógł złożyć przysięgi; w grodzie
krzem. odnotowano, że Bohdan nie złożył
przysięgi a Mikołaj „nie uczynił prysjahu
bo jeszcze nie rozdielny”
Suma podatku 7 zł 18 gr

II/1241

VIII/167/ 167/168

Dymów 3/ 20/ 3

2 k. 1 dr.

VII/105/104–105/
105/ 105/ 105

VI/136

IV/35, 28

Przypisy

Dymów 242/ 1117/ 48/ 29/ 23

Suma podatku 45 zł 4 gr

Suma podatku 37 zł 16 gr/ 15 zł 26 gr

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Radohoszcz, Kozin

Radohoszcz, Kozin

Imiona w pow. krzem.
[Radohoszcz, Kozin]

Karhowiczkiego [Lachowieckiego] imienia
cz./ Wolnyeyow [Wojnichow], Wolica
Choroszowa, Tychoml, Wodziczka
Lachowce mtko i wsie Zemielince,
Zwojnichow [Wojnichow], Denisowka,
Warzywodynce, Wodziczki, Wolice
Nowosiołki, Dederkały cz.
Tychoml z włością, Pohorylce, Moskalowka,
Suszczywce, Miklasze, Worobijowka,
Krywowólka, Korowie, Michnowka,
Wołczkowce/ Lachowce mto z włością,
Koszelew, Teremne/ Olszanica, Wołoskie,
Skrobotowka/ Załuże/ Załuże
Olszanica/ Wsie lachowieckie bez Lachowiec
i Kornic, Wariwódki, Siwki, Jurowka,
Szymkowiec, Dzwonków, Kurhanki,
Żyznikowce, Szaryki, Hulowiec, Zemliniec,
Kosczyniec, Woychowa, Choroszowa,
Kalitince/ Pererosłe cz., Olszanica cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
53

1629
1650

54 Sieniuta Semen/ Dymitr. Klim

Radohowski Dymitr i Klemens

1567

56 Szut Iwan wojski krz.

1570
1583

Thołmaczowa Hrehorowa

Oksinia Hrehorowna z Tołmaczów Hrehorowa
kn. Podhorska

[1569]
1570
1583
1629
1662

[Uszak. (Ушак, Ушак Куліковскый)
Omelian]

Uszak. n. [Omelian]

Uszak. Kulikowski n./ n. [Omelian]

Uszak. Kulikowski Adam/ Aleksander/ Jan

Uszak. Kulikowski Andrzej

1567

[1569]

[Tołmaczowa (Толмач) Hryhorowa n.]

58 Wszakow [Uszakow] Omeljan

1567

1545

Tołmaczowaja Hryhorewaja

57 Tołmaczewicz Hrycko

1570

1653

Sośnicki Tomasz

Szuth Iwan Siemienowicz wojski krz.

1629

Sośnicki Aleksander/ n.

[1569]

1583

Sosnicki Kondrat

[Szut (Шут) Iwan Semenowicz]

[1569]

[Sosnicki (Сосницкий) n.]

55 Sosnickij Bohdan
1561

Data

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Dymów 3

Dymów 8/ 49 (11+30+8)/ 13
Baymaki, Dederkały Wyższe

Suma podatku 1 zł 18 gr/ 1 zł

Kulikow/ Berezcze cz.

Suma podatku 1 zł 24 gr

Wystawił 1 koz.

Majętność przeszła we władanie
Podhorskich — zob.

Suma podatku 3 zł 16 gr

Wystawiła 1 koz.

Suma podatku 19 zł 18 gr; zmarły 1572;
najwyraźniej ostatni z rodu, bo nazwisko
Szut nie pojawia się już później w źródłach

VIII/164

VII/108

VI/142, 143

IV/35

II/1252

Wolff 368

IV/35

II/1253

I/194, 195, 198

IV/29; Urz. woł. 66

Urz. woł. 66

ІЛБ 292

Wzmianka źródłowa — ofiara na prawosławne bractwo łuckie
Nominacja na wojskiego krzem.

VII/113

VI/144

ЛЗК 500

Uruski 15, s. 118

VII/52

Przypisy

Dymów 14/ 4

Suma podatku 11 zł

Wzmianka źródłowa

Dymów 10/21/29

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Kulikow/ Kulikow, Brykow, Dederkały/
Kulikow

Kulykow cz.

[Kulikow]

Borek

Borek

[Borek]

z Borku

Siestratyn cz., Korsow cz., Słonwa,

Sadki, Liski

Kristowka, Gołotki

Ohawczyce

Radohoszcz cz., Kozin cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

54
Henryk Litwin

59

L.p.

1583

1629

Wiśniowiecka] Krystyna z Wiśniowieckich
Malińska/ n. w dzierżawie Żorawnickiego/
Wiśniowiecki Janusz kn./ Janusz kn./ Jeremiasz
kn./ Konstanty kn./ Czartoryski Mikołaj kn.,
677, 103

Wisniowiec cz. i wsie/ Wiśniowiec
Suma podatku 2 zł 16 gr/ 142 zł 16 gr (97 zł
VI/133/ 135,
cz./ Andrzejow i wsie/ Wiśniowiec cz.,
18 gr + 44 zł 28 gr)/ 103 zł 10 gr/ 131 zł
144–145/ 132/ 145
Werbowiecz mtko i wsie/ Wisniowiec mtko
24 gr
cz. i wsie, Manaczyn mto i wsie
Wisniowiec mto z włoscią/ Werbowiec
z włością/ Podhajce, Biała Krynica,
VII/103–104/
Kuszlin etc./ starostwo krzemienieckie/
Dymów 280/ 330/ 326/ 1772/1170
Wisniowiec nowy z włością, Rachmanow
102/ 102–103/ 90/
(715+488)/ 1277 (469+890)/ 677
z włością/ Wiśniowiec stary z włością,
101–102/ 101/ 103
Maniaczyn z włością/ Andrzejow mto
z włością

IV/28, 29

Suma podatku 70 zł 6 gr/ 101 zł 6 gr/ 144 zł
4 gr/ 90 zł 26 gr

Wiśniowiec część włości

1570

II/471/ 469/ 470

I/194. 196, 198,
200

Przypisy

Рэестр 189

Wystawił z Wiszniewca k. 10, od matki
z imion litewskich i wołyńskich k. 8,
wszystkich k. 60 a dr. 11/ z Wiszniewca,
Dorfiejewicz, Hulewicz i dóbr w innych
ziemiach, 24 k. panc., 12 dr. / Wiszniewiec
w pow. krem., Widuta w pow. wołod.,
z dóbr w innych ziemiach, 122 k., hus. 104,
koz. 18, dr. 70

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Nie złożyli przysięgi w „grodzie”

Wiśniowiecka Aleksandrowa kn./ Andrzej
kn. wojewoda woł./ Michajło kn., kaszt.kij./
Konstantyna kn. potomkowie w op. Andrzeja W.

Michajło starosta czerkaskij, Konstantyn,
Aleksander
Wiśniewiecki Aleksander kn. przez służebnika
Walentego Dąbrowskiego/ Konstantin kn.
przez służebnika Jana Jezierskiego/ Andrzej
kn. kasztelan woł./ Michaiło kn. starosta
czerkaski i kaniowski przez służebnika Zdana
Bielickiego/ n.

Вишневецкий) Andrej kasztelan łuc.,

/ /Kusznin, Podhajce, Okniny, Taraż,
Krutniewo, Łopuszno/ Podhajce, Kusznin,
Okniny/ Taraż, Kamaryn, Krutniewo,
Łapusznoje

Usytuowanie i wymienienie majątków

1569

1567

Wiszniewiecki kn. Aleksandro Aleksandrowicz/
kn. Konstantyn Iwanowicz/ Andrej kn.

Wiszniewieckij (Wiśniowiecki,

1545

Data

Wiszniewieckij Fedor knjaz, nieobecny/
Aleksandro knjaz, nieobecny/ Dmitrej
Iwanowicz knjaz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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1569
1570

1571

1583
1629
1647

Wkryński Walenty

Wkryński] Wskrzenski Walenty

Wkryński Walenty

Wkrynski Walenty

Wkryński Stefan

Wkryński Stefan i żona Anna z Kozińskich

1662

Data

1555

Wiszniowiecki Dymitr kn. wojewoda bełzki/
Konstanty kn./ Daniłowicz Karol i Władysław/
Czartoryski kn. wojewoda woł.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

60 Wkryński Walenty

59

L.p.

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

Wzmianka źródłowa

Dymów 17

Omielna cz., Obycz, Olybesy, Letowiszcza,
Sawki, Leski, Sadki cz., Zolobki cz.
Rachmanow Wolica
Sadki, Liski

Suma podatku 34 zł 3 gr

Pigasy od 1578 Rachmanów, Sadki, Liski

Suma podatku 23 zł 16 gr
Kupione 1571 od Iwana Wojnicza
Bohowityna, 1578 osadzone na gruntach
Pigas mto Rachmanów. 1587 Rachmanów
sprzedany Wacławowi Bohowitynowi,
1605 — Adamowi kn. Wiśniowieckiemu

Hrydkowce zast. od Semena
Matwijowskiego
Obicze [Obycz], Olybycze, Redkowicze, cz.
Sathkow [Sadki]

Dymów 27/ 16/ 55

Koszlaki, Koszlawki, Hlinica Miałowa,
Hlinica Werchnia, Hołodki pod miastem
Gabryeluwce, Hawratyn drugi, Sobkowce,
Jachnowce, Kupiel, Hołodki, Lewkowce,
Mackowce, Moskalówka, Palczyńce,
Kolesie, Medosóka, Halczyńce, Sobolówka,
Smoyłówka, Koz.ary/ Biała Krynica,
Tylaszka, Uhorsko, Antonowce, Stożek,
Oderadówka, Zalesce w dzierżawie
Lisieckiego/ Wiszniowiec mto cz.
przedmieście Kwaczówka (13), wsie
Peredmirka, Sniharówka dziedziczne/
Andrzejów mto, wsie Hruska, Swiniuchy,
Korszyłowka, Jeżow, Zwiniacza, Rozowka,
Olexin, Wilkowiec, Dmitrówka, Baszuki,
Łopuszna, Horynka, Iwań, Borszczanka
Mąż kn. Elżbiety Andrejowny Zbaraskiej

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Usytuowanie i wymienienie majątków

Boniecki 12, s. 192

VII/112

VI/143

255–256

Собчук 222.

IV/27

КЗС 24

VIII/165/170/163

Przypisy

56
Henryk Litwin

1583
1595
1601
1605
1608

Woroniecki Lew kn./ Stanisław

Woroniecki kn. Lew

Woroniecka Maryna, żona kn. Lwa

Woroniecki Stanisław i Piotr bracia

Woroniecka Maryna

1569
1570
1583

Żabokryckaja (Zabokrzycki, Żabokrzycki,
Забокрицкий, Жабокрицкий) Iwanowaja
Katerina Promczejkowna i synowie liet nie
dorosły Wasylej a Jan

Zabokriczka Iwanowa/ Huryn

Zabokrycki Hrehory/ Wasili/ Janusz

1545

[1569]

1659

Wołkowski Antoni

[Woroniecki kn. (Воронецкий) Lew,
Stanisław]

1629

Wołkowski n.

1568

1583

Wołkowski Fiedor

Woroniecki Lew kn.

1570

Wołkowski] Wolkowyski Andrzej

63 Żabokryckij Iwan

62

1569

1545

61 Wołkowskij Andrej Fedorowicz

Wołkowska (Волкповский) Iwanowaja

Data

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

L.p.

Suma podatku 9 zł 18 gr/ 2 zł 18 gr
Suma podatku 22 gr/ 22 gr/ 13 zł 18 gr

Zabokryki cz./ Zabokryki cz./ Zabokrzyki,
Baszkowcze, Łosiatyn cz.

Synowie są „na nauce i na ten czas nie
mogli przysięgać”

Zabokrziki cz./ Zabokriki cz.

[Zabokrzyki]

VI/142/ 142/ 147

IV/27

Рэестр 189

I/195/ 199/ 204

КЗС 2, s. 195

Po 1608 skomplikowany spór o te dobra,
które przejmuje ostatecznie Jerzy kn.
Zbaraski — zob.

Tatarynowce, Jakimowce, Juskowce, Krasna
Łuka, Zahorce
z Podłużeczna/ Podłużiszczko a Liepiesowka/
Kołosowa Szpikłosy

КЗС 2, s. 152, 153

КЗС 2, s. 146

Stecki 2, s. 30

VI/139/ 143

580

КЗС 18, 30; Wolff

Boniecki 8, s. 215

VII/112

VI/142

IV/26

Рэестр 189

I/194

Przypisy

Sprzedane Januszowi kn. Zbaraskiemu

Oblata donacji od spadkobierców
Kuniewskich
Testament kn. Lwa Woronieckiego — zapis
żonie

Suma podatku 11 zł 24 gr/ 5 zł 2 gr

Razem z żoną Maryną z Jeło Kuniewskich

Wzmianka źródłowa

Dymów 5

Suma podatku 16 gr

Suma podatku 1 zł 6 gr

Syn „liet nie dorosłyj dan ku nauce”,
przysięgę wykonał w zastępstwie zięć Petr
Bożkowskij

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Kuskowce

Tatarynowce, Jakimowce, Krasnałuka

Tatarynowce, Jakimowce, Krasnołuka

Wereszczaki mtko, Tatarzynowce, Krasna
Łąka/ Kuskowcze

[Tatarynowce]

Tatarynowka

Wołkowce

Wołkowcze cz.

Wolkowysk. cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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65

64

63

L.p.

Mikołaj starosta krz./ Jurej/ Władysław

Zbarażskij (Zbaraski, Збараский,
Збаражский) Stefan wojewoda trocki/
1569

1567

Zbarażskij kn. Jurij Andrejewicz/ kn. Mikołaj
Andrejewicz/ kn. Władysław

1656

Zasławski Dominik
1545

1629

Zasławski kn. Aleksander/ Jerzy/ Dominik

Zbaraska kniehinia i synowie, nieobecni,

1583

1570

1569

Zasławski Janusz kn./ Michał kn.

Żesławskije (Zasławski, Жеславский,
Заславский) Janusz a Michajło
Zasławscy kniaziowie w opiece Chodkiewicz
Hreory kasztelan wileński przez służebnika
Czudina Pawłowicza

1545

1662

Zabokrzycki Jan

Żesławskij Kuzma knjaz, nieobecny

1629

Data

Żabokrzycki Aleksander/ Hryhorij/ Iwan/
Fedor

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 3. Powiat krzemieniecki — cd.

[Zbaraż]

z imieniej zbarażskich/ ze Zbaraża (krzem),
Łokacz (wł.), z Rosnowa (wł.), z Zabycza
(krzem)/ z imienia wołoczyckogo w pow.
krzem.

Zasław mtko i wsie/ Zasław i wsie
(m.in. Sudzilkow)
Zasław Stary z włością/ Zasław Nowy
z włością (m.in. Sudyłków)/ Stary
Konstantynów, Sulżyńce, Bazalia, Krasiłów
z włościami
Zasław Stary i Nowy, Stary Konstantynów,
Sulżyńce, Bazalia Krasiłów z włościami
Ożehowcy, kupione przez kn. Andreja Z. od
Semena Caty

Zasław mto, Białogrodka mto, Wyerchow
mto i wsie

Dworec, Bielhorodka, Seniutka, Ternowka,
Bułyżence/ dworec Biełhorodka/
w Kuzminskoje wołosti Dworec,
Biełhorodka zamoczok, Zubowcy,
Macharincy, Kletnja, Macewicy, Kołoczyńcy,
Zawadyncy, Senjutki, Boliżińcy

Zabokryki

Żabokryki, Sytne/ Żabokryki/ Żabokryki,
Sytne, Łosiatyn/ Bolizuby, Reszniowka,
dzierż Zamoyski

Usytuowanie i wymienienie majątków

Nie złożył przysięgi w „grodzie”

k. 12, dr. 8/ ze Zbaraża (krzem) k. 12 dr, 6,
z Łokacz (wł.) k. 12 dr. 10, z Rosnowa (wł.)
k. 4, dr. 2, z Zabycza 9krzem) k. 3, dr. 1,
wszystkiego k. 39 panc. 18, koz. 21, dr. 19/
k. 8, dr. 4, a „na łasku” k. 4

Рэестр 189

II/474–475/ 473/
472

I/194/ 195

VII/90–96

Dymów 1254/3283/3948;

Zmarł 1656

VI/147/ 134

IV/28

Рэестр 189

I/194, 195, 198,
208

VIII/170

VII/110/ 110/
110/101

Przypisy

Suma podatku 202 zł 4 gr/ 131 zł 14 gr

Suma podatku 816 zł

Nie złożyli przysięgi w „grodzie”

Dymów 2

Dymów 5/ 5/ 58/ 39

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

58
Henryk Litwin

[1569]
1570
1583
1603
1618
1629
1662

[Żórawnicki (Жоравницкий, Зоравницкий)
Jan i Michał Markowicze]

Zorawnicki Jan/ Michaiło

Zorawnicki Jan/ Żorawnicka Michajłowa
podkomorzyna łucka

Żorawnicki Tomasz [Janowicz]/ Jan
[Michajłowicz]

Cetner Andrzej

Żórawnicki Adam [Tomaszewicz]/ Cetner
Mikołaj [brat Andrzeja]

Żórawnicka Katarzyna

1568

1662

Wiśniowiecki kn. Dymitr/ tenże w dzierżawie
Aleksandra Frykacza

66 Żorawnicki Michajło spór z bratem

1629

Tesłuhow, Boratyn, Dobrywody/ Krupiec
mto, Staryki, Baranie, Srebna, Michajłowka,
Sytne
Tesłuchów, Piszczanka, Boratyn,
Dobrywodka

Krupiec i wsie

Dymów 13

Dymów 77/ 258

Kupno od Jana Michajłowicza
Żorawnickiego podkomorzego krzem.

Suma podatku 15 zł 14 gr/ 40 zł 12 gr

Tesluhow, Pieczanka, Dobrywodka, Borstyn/
Krupiecz mtko z wsiami Stary Krupiec,
Sierebrane, Biały Bród, Chotien
Tesłuhow i wsie/ Krupiec i wsie

Suma podatku 11 zł 12 gr/ 20 zł 14 gr

Dymów 35/ 24

Dymów 4812 (1484+1075+409,626+129
+621+468)/ 114

574 zł 8 gr (299 zł 1 gr+275 zł 7 gr)

Thesluchow cz. i wsie/ Thesluchow cz.

[Tesłuchow, Krupiec]]

Tesluchow, Krupce, Boratyn

Zbaraż cz., Nowy Zbaraż, Januszpol/
Wołoczyszcza miasteczka oraz z wsi
Zbaraż mto z włością, Ożyhowce z włością,
Wołoczysk. z włością, Jampol z włością,
Niżkowce +Panasowka+Zahorje, Hrycow
z włoscią, Ludwiszcze+Stożek+ Jełowce etc
+ Juskowce, Tatarynowce, Jakimowce, Krasnołuka, Onuszkowce
Zbaraż z włoscią, Ożohowce z włością/
Jampol z włością

Suma podatku 76 zł 6 gr/ 99 zł 7 gr/ 69 zł
22 gr/ 62 zł 12 gr/ 193 zł 26 gr

Sbaraż ¼/ Krzemieniec starostwo/ Sbaraż ¼/
Wołoczyce i wsie/ Zbaraż Nowy

1570

1583

Uwagi (głównie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Zbaraski Jerzy kaszt.krak./ tenże w dzierżawie
Jerzego Frykacza

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
65 Zbaraski] Jurgi Sbaraski kn. przez służebnika
Wasil Butrimowski/ Mikołaj kn. starosta krz.
przez służebnika Hreora Nowickiego/ Mikołaj kn.
starosta krz. przez służebnika Iwana Zdanowicza/
urzędnik. kniazia Wodzisława Sbarsaskiego/
urzędnik. Sbaraskiego wojewody trockiego
Zbaraski Stefan Korybutowicz kn./ Stefan od
nieboszczyka Władisława

L.p.

VIII/169

VII/111/ 108

КЗС 3, s. 129

103

КЗС 2, s. 46, 94,

VI/140/ 137

IV/29, 30

КЗС 1, s. 17

167/165

VII/98–100/ 110

VI/126–128

IV/30/29/ 29/ 27/
26

Przypisy

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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3

2

1

L.p.

1648

Dzierżek Krzysztof

1567
1569
1570
1583
1592

Bohowityn Fedor Wojnicz

Wojnicz Fedor (Bohowityn, Bohowityn
Koziradzki, Bohowityn Kutenski,
Боговитын Кутенский, Войнич)

[Bohowityn] Bohuwitynowicz Fedor

Bohowityn Koziradzki Fiedor

Bohowityn Kutenskij Fedor Wojnicz

1577

1630

Dzierżek Krzysztof / Bałaban Dymitr, Daniel

Bobickij Jacko

1623

Sienkowski Wojciech

1570

1618

Bałabanowie Osiekrowscy

Babicki Jacko

1583

Bołoban Osiekrowski Manuiło

1569

1577

Bołoban Manolo i brat

[Bobicki Jacko] (Bobicki, Babicki,
Бобицкий)

1569

Bałabany panowie [Manuił i Wasyl]
(Bałaban, Bołoban, Болобaн)

1567

1567

Bołoban Manko

Bobickij Jacko

1545

Data

Bołoban Wasyl

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski

Rużyn cz., Rohowicze cz.

Rużyn cz., Rohowicze cz.

Rużyn, Rogowycze

[Rużyn cz., Rohowicze cz.]

Babice [Bobicze]

[Bobicze]

Osekrow/ w pow. łuckim

Osiekrow

Osiekrow

Osiekrow

Osiekrow cz.

[Osiekrow]

Usiekryki [Osiekrow]

Usytuowanie i wymienienie majątków

MW 599

Consensus cedendi Krzysztofowi Dzierżkowi

VI/125
Собчук 223–224

Zmarł 1592; dobra w powiecie wł. po
I żonie Marii z kn. Rużyńskich nie zostały
przejęte przez jego spadkobierców

IV/20

III/327

II/1239

ВГ 147

IV/20

II/1239

Pułaski-Kronika 51

Suma podatku 6 zł 24 gr

Suma podatku 1 zł

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 4 hus. 1 koz., 3 dr., z części
Rużyna 1 k.

Wzmianka źródłowa

Suma podatku 2 zł 8 gr

Wystawił 1 k.

Wzmianka źródłowa

VII/89, 141

MW 587

Dekret uznający dobra za królewszczyznę
i przyznający ją Wojciechowi Sienkowskiemu
Dymów 11

VI/115

V/70

III/327

II/1251

I/108

Przypisy

Suma podatku 2 zł 10 gr

Suma podatku 1 zł 24 gr

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił 1 k.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

60
Henryk Litwin

6

5

4

L.p.

1662

[Bułyha] Kurcewicz Aleksander
Koniuchy, Biłe Pole, Kuty, Zaszczytów

1577
1583

Czartoryska Michałowa kn.

Litowiż i Sielec z wsiami

Litowiż i Sielec z wsiami

Suma podatku 73 zł 26 gr

Suma podatku 316 zł 29 gr

Lythowyz mtko z wsiami, Sielec z wsiami,
Ziemno monaster 1/2

1570

Czartoryski Michajło kn.

Nie złożył przysięgi w grodzie

VI/124

V/67

IV/22, 23, 34

III/326

II/440

Litowiż, Sielec i ludzie monasteru
Zimenskogo i dobra z innych ziem
[Litowiż z wsiami, Sielec z wsiami]

I/105, 106

VII/83

VI/91

364–368

Укр. повсякдення

V/74

ВГС 3/88

VIII/156

VII/83, 87, 88

V/73

Litowiż, Sielec
Wystawił 100 panc., dr. 50

Dymów 106

Suma podatku 19 zł 12 gr

Koniuchy, Białe Pole, Młynów, Derewczyn
[zastaw od Sanguszków]
Koniuchy, Biłe Pole [zast. od Sanguszków?]

Zastaw na sumę 5400 kop gr lit.

Suma podatku 43 zł 29 gr

zastaw od Lwa Aleksandrowicza Sanguszki

Koniuchy, Białe Pole, Dereczyn, Zawidow,
Kuty, Młynow, zast. [od Sanguszków]

[Koniuchy, Białopol, Kuty, Zaszczytow,
Dereczyn]
Koniuchy, Białe Pole, Mizow, Sieliszcze,
Czereszanka, Barzowo [zast. od Sanguszków]

Dymów 9

Dymów 216 (24+125+67)

Nowosiołki/ Turyczany, Jagodna,
Nowosiołki, Obzyr/ Turyczany, Duliby,
Wola Dulibska
Nowosiółki

Suma podatku 10 zł 14 gr

Turyczany, Jagodna, Nowosiólki

1569

1567

Czortoryskij kn. Aleksandro

Czartoryski kn. Aleksander Fedorowicz
(kn. Czortoryskij, кн. Чорторыский)
[Czartoryski Aleksander] kniaź wojewoda
wołyński

1545

1630

Głembocki Mikołaj

Czortoryski kn.

1583

1582

1577

1569

Prusinowska podstolina wołyńska

[Czaplicz Szpanowski Iwan] (Czaplic
Szpanowski, Чаплич Шпановский)
Czaplicz Szpanowski Iwan [Fedorowicz] wojski
łucki
Prusinowska Katarzyna wdowa po Gabrielu
podstolim wołyńskim, Adam i Kasper synowie
Gabriela, Jadwiga córka Gabriela

1568

1630

Bułyha Samuel/ Kurcewicz Paweł/ Paweł

Czaplicz Szpanowski Iwan wojski łucki

1577

IV/34, 24

Turyczany, Duliby, Jagodna, Nowosiołki/
Turyczany, Jagodna

1570

I/105

Przypisy

III/326
Suma podatku 38 zł 22 gr (28,02+10,20)

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

[Turyczany, Duliby, Jagodna, Nowosiołki]

Usytuowanie i wymienienie majątków

1569

1545

Data

[Bułyha] Kurczewicz Michajło kn.

Bułyha Kurcewicz Dmitrej Wasylewicz
kn., Michajło kn. (kn. Kurczewicz, kn.
Kurcewicz, кн. Курчевич, кн. Булыга)
[Bułyha] Bolozina kn. Wasilewa kn./ Michajło
kn.

Kurcewiczowie

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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9

8

7

6

L.p.

1583
1600
1652

Czerniewski Tymosz

Czerniewski Tymofiej

Czerniewski Konstantyn, Samuel, Zofia
Wojciechowa Gałęska

1566
1569
1577

Czuwat Tuliczowski Chacko

Czuwat Chaćko woźny pow. wł.

Czuwat Chaczko woźny

1570

1577

Czerniewski Czimofiej

Czołhar Tupalski] Czolharowa Pelaya

1571

Czerniewski Tymofiej Hryhoriewicz

1569

1569

Czerniewski Łuka [Olechnowicz]/ Paweł
Jackowicz (Черневский)

[Czołhar Tupalski n.]

1569

1662

Zasławski kn. Aleksander Janusz

Czerniewski Paweł i Bohdan [Jackowiczowie]

1630

Zasławski kn. Dominik/ Prusinowski
Aleksander/
1568

1606

Czartoryski Jerzy Michajłowicz

Czerniewski Olechno i syn Łuka

1598

Data

Czartoryski kn. Jerzy Michajłowicz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Wólka Tuliczowska w zastawie, Hłoboczin

Tupały

[Tupały]

Czerniew

Czerniewo

Czerniewo

[Czerniew]/ Markowicze

Czerniewo

Litowiż, Osmiłowicze, Hrybowica, Lisznia

Litowiż, Grybowica, Osmiłowicze, Lisznia/
Sielec, Nawratyn, Żytany, Żdżary, Żdżarki

Sielec z wsiami

Litowiż, Lesznia, Osmiłowicze, Hrybowica

Usytuowanie i wymienienie majątków

Suma podatku 16 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wzmianka źródłowa szlachcic powiatu wł.

Suma podatku 2 zł 28 gr

Testament Zofii, całe rodzeństwo prawosławne; wzmianka w powiecie ł.

Wzmianka źródłowa w powiecie wł.

Suma podatku 2 zł 6 gr

Suma podatku 1 zł 14 gr

Wykup z zastawu

Wzmianka w aktach grodzkich wł.

Dymów 53

Dymów 197/ dymów 167

V/70, 76

III/327

ВГС 1/19

IV/24

ILB 287–289

195

Горін Монастирі

VI/125

V/72

ВГ 128

III/326, 327

ВГС 2/30

ВГС 2/30

VIII/154

VII/78, 82

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
Przypisy
posiadanych majątków)
Sprzedał Hryhorijowi Kołmowskiemu,
a następnie miały miejsce kolejne
Горін Монастирі
transakcje i pojawiali się kolejni właściciele:
189–191
1608 Krzysztof Zbaraski, 1608 Gabriel Hojski,
1608 Janusz kn. Ostrogski, zmarły 1620, po
którym dziedziczył Aleksander kn. Zasławski.
Zmarł bezpotomnie; wcześniej sprzedał lb
Wolff 29, Горін
zastawił te dobra Adamowi Prusinowskiemu,
Монастирі 167,
zapewne już przed 1598, potwierdzony jako
174, MW 568
właściciel 1615

62
Henryk Litwin

1570
1577
1583
1630
1662

Dabrowski Mikołaj

Dąbrowska Mikołajowa [z Kołmowskich]

Kołmowski Hrehory

Suchodolska Agnieszka z Brzezia

Czaplic Maryan starościc horodelski

1567
1569
1570

Driwinski Wasyl/ Bohusz przy dworze KJM

Drewinski Wasilej Fedorowicz; Kiryk
(Drewiński, Derewinski, Drzewiński,
Дривинский, Деревинский)

Drewinski Fedor

1545

1569

Dubrowski Mikołaj [Dąbrowski]

12 Drywinski] Junko podstarości

1567

1545

11 Junkiewicz Wasyl

Dubrowskij Mikołaj (sługa Mikołaja
Radziwiłła)

1630

Damienski Piotr

1567

1605

Damiński Jan

Dubrowskij Mikołaj

1583

Damenski Stanisław

1567

1570

Damenski] Demenski Stanisław

Dubrowski Mikołaj

1569

Damenski (Damiński, Damienski) Stanisław

Data
1568

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Damenski Stanisław (sługa kn. Lwa Sanguszki)

10

L.p.

Drewinsk cz.

[Derewin]

Drywin

Nowy Dwór, Dazwa, Terebacz, Serkizów

Nowy Dwór, Terebetycz, Dązwa, Nery,
Czerniewo
Makowicze, Nowy Dwór, Daszwa, Nira,
Terebież, Czerniewo
Serkizow, Nowy Dwór, Dażwa, Nery,
Makowicze, Leżechow

Czerkyzow, Makowicze, Nowy Dwor

[Mokowicze, Serkizow, Nowy Dwor,
Dazwa]

Serkizow

Mokowicze

Mokowicze

Werba Mała

Rużyn cz.

Sucha Wola cz. dzierż. u Lwa Sanguszki,
Czernyew cz. w zastawie

Rużyn cz. zast.

Usytuowanie i wymienienie majątków

Suma podatku 22 gr

Nie złożyli przysięgi w grodzie

2 hus, 1 koz., 1 dr./ powinien stawić 1 k.
w pow. wł.

Dymów 26

Dymów 120

Suma podatku 24 zł 4 gr

Suma podatku 6 zł 24 gr

Suma podatku 24 zł 12 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 7 k., 4 dr.

Posiada w imieniu pasierbów Junkowiczów
[Kołmowskich]

Dymów 13

Wzmianka źródłowa w woj. woł.

Suma podatku 2 zł 4 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
zastaw przez szwagra Michajłę kn.
Rużyńskiego

IV/20

III/327

II/1238, 523

I/109

VIII/157

VII/83

VII/122

V/77

IV/24

III/327

II/1251

ВГС 2/58

Укр.
повсякдення. 147

I/108

VII/87

Boniecki 4, s. 71

VI/117

ВГС 4/198, 199

III/326

ВГС 2/63

Przypisy

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
63

1583
1630
1647

Dubnicki Michajło

Dubnicka Owdotia

Dubnicki Teodor z Dubnik

1568
1569
1570
1577
1583
1630
1566
1567

Działyński Michał

Działyński Michał podkomorzy chełmiński
z małżonką [Fedorą z Bohowitynów Iv
Fryderykową Prońską na dożywociu po
pierwszym mężu]

Działyński Michał

Działyńska Chwiedora [właścicielka dóbr po
ojcu Bohuszu Bohowitynie]

Proński kn. Aleksander [syn Fedory
z Bohowitynów Iv Prońskiej, III v. Działyńskiej]

Zasławski Janusz

15 Grajewski Stanisław

Graiewski Stanisław

1567

1577

Dubnicki Michajło

14 Działynskij Michał z dóbr małżonki byvszoj
kniehini Pronskoj

1569

Dubnickij Michajło wójt wł.
(Dubnicki, Дубницкий)

1567

1630

Derewiński Ławryn/ Iwanicki Hawryło,
Matiasz

13 Dubnickij Michajło

1583

Drzewiński Kiryk/ Fiedor

Data
1577

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

12 Derewinski Wasili a Kiryk

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Urzędnik w Falimiczach Radziwiłłów
sługa jego przywiódł 1 hus., a sam przy
kniaziu [Radziwille]

Dymów 213

Swinaryn, Moczułki, Rewuszki, Czerniew,
Pinski Most, Rytawice

II/1247

ВГС 1/20

VII/78

VI/125
Wolff 402, 602

Suma podatku 20 zł
Sprzedał dobra Januszowi kn. Zasławskiemu
p 1595

Swinaryn

IV/34

III/327

ВГС 3/82

II/499

ДІУВК 283

VII/88

VI/115/

V/69

III/328

ВГС 2/48

VII/145, 82, 83

VI/117

V/76

Przypisy

V/55

Suma podatku 30 zł 20 gr

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił k. 73, dr. 63; a „na łasku korola
JM” k. 57; całego pocztu 130 hus., dr. 63

Duchowny unicki we Włodzimierzu

Dymów 2

Suma podatku 5 zł 26 gr

Suma podatku 1 zł 12 gr

Dymów 44 (15+29)

Suma podatku 1 zł 16 gr

Suma podatku 1 zł 2 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Suma podatku 9 zł 24 gr

Czerniewo, Swiniaryn, Moczułki, Rewuski

Czerniewo, Swiniaryn, Moczułki

[Swinaryn, Moczulki, Rewuski, Czerniew]

Swinaryn

Dubniki

Dubniki, Sajkow zakupny

Dubniki

[Dubniki]

Dubniki

W powiecie łuckim i krzemienieckim/
Derewin

Drzewin cz.

Derewin cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

64
Henryk Litwin

1662

Hulewicz Drozdeński n.

1570
1577
1583
1591
1593
1630

Hulewicz Iwan

Hulewicz Smolehowski Iwan

Hulewicz [Smolehowski] Iwan

Hulewicz Smolihowski Iwan Michajłowicz

Hulewiczowna Smolihowska Maryna, II
v. Stanisławowa kn. Woroniecka

Woroniecka Halszka

1569

1630

Hulewicz Drozdeński Andrzej, Gniewosz/
Stefan/ Michajłowa

17 Hulewicz (H. Smolehowski, H. Smolihowski,
Гулевич, Г. Смолиговский, Г. Затурецкий)
Iwan

1583

Drozdeński Bogdan, Michajło, Siemion

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

Kaczyn

[Kaczyn]

Drozdnie cz., Huńczy Bród cz.

Suma podatku 24 zł 12 gr (8 zł 22 gr+10 zł
4 gr+5 zł 16 gr)
Suma podatku 19 zł 24 gr (12 zł 8 gr+3 zł
26 gr+3 zł 20gr)

Lubitów, Drozdenie, Hudczy Bród,
Zubielno
Drozdzienie, Lubitów, Zubielno, Hudczy
Brod
Drozdnie, Hudczy Brod, Lubitow, Porsk,
Zubilne, Dowhe

Dymów 2

Podsędek ziemski wł. od 1572 do rezygnacji
1591
Jedyna córka Iwana Hulewicza
Smolehowskiego

Suma podatku 3 zł 13 gr

Suma podatku 1 zł 20 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Dymów 7

Dymów 147 (27+74+28+18)

Suma podatku 30 zł 28 gr

Drozdeń, Hupczy Bród

1570
1577

Złożył przysięgę w grodzie łuckim

Cześnik woł. od 1641, zm. 1654

[Drozdnie, Lubitow, Hunczy Bród]

1654

Grajewski Jan

3 dymy we Włodzimierzu

1569

1630

Grajewski Jan

Zmarł 1589

Suma podatku 6 zł 22 gr

Zakup od Tychna Radowickiego i Heleny
z Radowickich Rykalskiej

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

4 konie w tym dwa po kozacku, drab1/
2 konie po kozacku

1589

Grajewski Stanisław

Radowicze cz.

Radowicze cz.

[Radowicze cz.]

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

1577

Grajewski Stanisław

16 [Hulewicz] Drozdenskij Semen z bratom
Michajłom/ Bohdan
Drozdenskij (Hulewicz Drozdenski, Гулевич
Дрозденский) Bohdan, Michajło, Semen
[Hulewicz] Drzozdzienski Bohdan i Siemion,
Michało
Drozdzyński Siemion/ Drozdzieńska
Michałowa/ Bohdan z Drozdeń

1570

1569

15 [Grajewski Stanisław] (Кграевский)

Grajewski Stanisław

Data

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

L.p.

s. 88

Boniecki 7, s. 396

Urz.woł. 114

VI/123

V/70

ВГС 5/173

III/327

VIII/150

VII/53, 54

VI/98

V/56, 57, 62

IV/17

III/321, 324

II/1240, 1246

Urz.woł. 131

VII/88

Ворончук 293

V/68

ВГС 5/164, 166

Przypisy

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1577
1583
1623

Hulewicz Hawryło

Hulewicz Sernicka Hawryłowa

Hulewicz Sernicki Paweł Hawryłowicz

1613
1624
1630

Hulewicz Benedykt [Wasylewicz]

Hulewicz Dymitr

Łahodowski n.

Hulewiczowa (Hulewicz Radoszyński,

1570

1577

1583

Hulewiczowa Janowa Piotrkowa [Iv. Romanowa
Hulewiczowa, II v. Janowa Patrykiejowa
Kurozwońska] Połonia Matysowna z Ozdowa
podkomorzyna krz. z imion swoich i synów
Dziemiana i Michała Hulewiczów

Hulewicz Demian/ Fiedor

1569

Hulewiczowa Romanowa

z Radoszyna

Гулевич Радошынский) Polachja

1567

1570

Hulewicz Wasyl

20 Hulewiczowa Romanowa

1569

Hulewicz (H. Zaturecki, Гулевич
Затурецкий) Wasylej wojski wł.

1567

1570

Hulewicz Hawryło

19 Hulewicz Wasylej wojski wł.

1569

1567

Data

Hulewicz z Sernik (H. Sernicki, Гулевич
Серницкий) Hawriło

18 Hulewicz Hawryło

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Radoszyn, Hruszowno

Radoszyn, Hruszowno, Ozero

Radoszyn, Wielemno, Gruszewno

[Radoszyn, Hruszewno]

Zaturce, Szelwow, Ozdiutycze

Zaturce, Szelwów

Zaturce z wsiami

[Zaturce, Szelwow]

Serniki, Kaczyn

V/75

VI/97

Suma podatku 11 zł 28 gr (6 zł 18 gr+5 zł
10 gr)

IV/6

III/322

II/1248

Suma podatku 12 zł 26 gr

Suma podatku 18 zł

Złożyła przysięgę w grodzie łuckim

Wystawił 3 k., 1 dr.

VII/81

Boniecki 7, s. 399

Wstąpił do dominikanów jako o. Hipolit
i zapisał konwentowi cały swój majątek;
bratanek Benedykta
Dymów 241

Boniecki 7, s. 399

IV/33

III/327

Sprzedał Łahodowskiemu

Suma podatku 47 zł 3 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

II/1249

Boniecki 7, s. 397

Oblata testamentu; dobra odziedziczyli
Mrowińscy
Wystawił 8 panc., 4 dr.

VI/115

V/73

IV/36

III/321

II/1247

Przypisy

Suma podatku 6 zł 9 gr

Suma podatku 29 zł 15 gr

Sierniki, Kaczyn, Zubielno, Zaturce Bajow,
Lubiczow, Czwierdzin, Mołczanow mtko
Serniki, Kaczyn

Z imion swoich nic nie dał

Złożył przysięgę w grodzie łuckim

Wystawił 2 hus., 1 dr.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

W powiecie wł.

[Serniki, Kaczyn]

Usytuowanie i wymienienie majątków

66
Henryk Litwin

1662

Hulewicz Konstanty

1570
1577
1583
1630
1662

1545

Iwanicki Lawrin

Iwanicki Ławryn

Iwanicki Ławrynowa/ Bogufał/ Lazar sędzia gr
wł.

Iwanicki Hawryło/ Jan/ Matiasz/ n.

Iwanicki Stefan miecznik czer./ Matyaszowa

22 Jakowicki Hawryło [żonaty z Maryną
Wasylewną Janczynską] razem z Janczynską
Wasylową [teściową]/ Pachno, Hawryło, Jakow,
Juchno Iwaszkowiczowie/ Wasyl a Szczastnyj
a Michajło/ Hawryło a Michajło a Rusin

Jakowicki Juchno/ Awriło/ Tychno
Szczęsnowicz

[Jakowicki Hawryło] Bohdany Wasylowej
Janczyńskiej zięć
Jakowicki (Jakowiczki, Яковицкий) Jurej/
Hawryło/ Maria Wasylowa za siebie i za
potomstwo a mąż w niewoli moskiewskiej
1569

1569

1567

1569

Iwanicki (Иваницкий) Ławryn Bohuszewicz

Jakowicki Jasko/ Hawryło

1567

Iwanickij Bogufał od otca swojego

1545

1630

Data

Hulewicz Filon/ Jerzy

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

21 Iwanicki Ławryn

20

L.p.

IV/22

Suma podatku 25 zł 28 gr (1 zł 6 gr+20 zł
28 gr+ 1 zł 22 gr+ 1 zł 22 gr)

Jakowicze cz./ Jakowicze cz., Bobycze,
Owadow, Thuriczin/ Jakowicze cz./
Jakowicze cz.

III/328

II/1254

I/108, 109

VIII/150, 162

VII/82, 83

VI/115, 120

V/70

IV/20, 21

III/326

II/1241

I/104

VIII/128

VII/53, 54

Przypisy

III/326

Złożył przysięgę w Lublinie

Wystawił 1 k./ 3 k., 1 dr.; służą u Romana
Sanguszki

Dymów 36 (24+12)

Dymów 314 (138+37+81+12)

Suma podatku 21 zł 20 gr (8 zł 28 gr+1 zł
26 gr+10 zł 26 gr)

Suma podatku 2 zł 28 gr

Suma podatku 7 zł 2 gr (3 zł 18 gr+3 zł
14 gr)

Wystawił 3 koz., 1 dr.

Dymów 13

Dymów 362 (30+332)

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

[Jakowicze, Bobicze, Owadno, Turopin]

Owadno, Turopin/ Jakowicze 1/3/ Jakowicze
2/3/ Bobicze

Zimno, Horyczów, Derewin

Iwanicze/ Horsyn zakupne/ Jagodne zast.,
Haiki zast., Czestny Chrest zast., Drzewin
zast.
Iwanicze, Derewin, Stawki, Tuliczow,
Zaturce dz.

Iwanicze

Iwanycze, Sielecz, Miezow

[Iwanicze]

Radoszyn, Wólka Radoszyńska

Radoszyn, Radoszyńska Wola/ Hulewiczów
mtko, Hruszowno, Ozerno, Ruda, Poworsk,
Czeremoszne, Hrywiatki

Usytuowanie i wymienienie majątków

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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1545

23 Kałusowskij Petr

1568
1569

Kierdej Mylski (Кэрдей, Кирдей Мылский)
Olizar marszałek hospodarski

1662

Kałusowski Jan, Konstanty, Michał

Kierdej Mylski Olizar

1630

Kałusowski Iwan/ Jan/ n./ Wacław/n./ Jaryna

1567

1583

Kałusowski Iwan/ Gniewosz/ Iwan/ Jury

24 Kierdej Olizar Petrowicz

1577

[Kisielin]

Kisielin

Kisielin i dobra w innych ziemiach

Nie złożyli przysięgi w grodzie, był w tym
czasie na sejmie w Lublinie

Wystawił 30 panc., dr. 15

Dymów 51 (15+10+26)

Lubitow cz., Wólka Lubitowska cz./
Wierzbiczna cz., Wólka Hłobotyńska,
Lubitoww cz., Wólka Lubitowska/
Uchowieck

III/324, 341

ВГС 3/82

II/456

VIII/154, 160

VII/84

VI/114, 118

Suma podatku 9 zł 16 gr (3 zł 14 gr+3 zł
4 gr+2 zł+28 gr)
Dymów 39 (2+2+22+5+7+1)

V/70, 72, 73, 74,
76

IV/19, 20, 21

III/326

II/1247, 1254

I/106

VIII/149

VII/86

VI/115, 116, 117

V/70, 71

Przypisy

Suma podatku 11 zł 2 gr (1 zł 12 gr+3 zł
14 gr+4 zł 2 gr+1 zł 20 gr+12 gr)

Suma podatku 10 zł 12 gr (28 gr+2 zł
20 gr+2 zł 22 gr+2 zł 20 gr+1 zł 12gr)

Wystawił 1 panc./ 2 hus., 1 dr./ 1 koz.

Na tej części dymu żadnego nie masz

Dymów 53

Suma podatku 19 zł 25 gr (3 zł 17 gr+5 zł
2 gr+9 zł 2 gr+2 zł 4 gr)

Suma podatku 8 zł 20 gr (20 gr+6 zł
18 gr+16 gr+26 gr)

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Kałusow cz., Werbiczno cz.

Kałusow cz./Kałusow cz., Wierzbiczna/
cz., Leczin/ Kałusow cz./ Kałusow cz.,
Werbiczno cz.
Kałusow cz., Werbiczno cz./ Kałusow cz.,
Werbiczno cz./ Letyn cz./ Werbiczno cz.

Kalussow cz., Wierzbiczna cz./

1570

Kałusowski Chwiedor/ Iwan/ Jan/ Piotr/
Wasilej

[Kałusow, Werbiczno]

Kałusow, Werbiczna

Jakowicze cz.

1569

1567

1662

Jakowicki Samuel

Kałusowskij Fedor/ Gniewosz z bratom swoim
niedielnym Iwanom/ Wasylej
Kałusowki (Kałuszowski, Калушовский)
Fedor Wasylewicz/ Hniewosz Petrowicz/
Iwan Petrowicz młodszy/ Iwan Petrowicz
sędzia gr wł./ Wasyl Romanowicz
Kałuszowski Gniewosz/ Iwan/ Wasyl brat
Gniewosza/ Fedor/Iwan

1630

Jakowicki Fedor

Jakowicze, Bobicze, Owadno, Turopin

Jakowicze cz./ Berezowicze/ Owadno,
Turopin, Bobicze

1583

Usytuowanie i wymienienie majątków

Jakowicki Dawid/ Iwan pod opieką Fiodora
Mieleszka/ Iwan [Hawryłowicz] z imion matki
swojej

Data
Jakowicz cz., Rużyn cz./ Bobicze cz.,
Owadnow, Turopice/ Jakowicze cz./
Jakowicze cz.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Jakowicki Wasyl/ Hawryłowa/ Czichno Szczęsnowicz/ Iwan Szołucha

22

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

68
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1567
1569

Kluski Iwan i Matwiej braty niedielnyje

Kluski (Клюский) Iwan, Bohdan, Matwiej

1545

1662

Kisielowie nn.

[Klusk]

Koilno, Ozdiutycze, Swojczow, Klusk

Drewin

II/1248
III/327

Nie złożyli przysięgi w grodzie;
Iwan z powodu choroby, Matwiej
i Bohdan przebywali w Lublinie przy
kn. Lwie Sanguszko

I/108

VIII/150

VII/77

VI/116, 117

V/70, 73, 75

IV/21, 24; ВГС
5/21

III/328

III/326

II/1247

I/108

Boniecki 3, s. 272

VII/80

Voronchuk 300,
301, Boniecki 8,
s. 42

Urz.WKL 94

V/76

IV/22

Przypisy

Wystawił 2 koz.

Dymów 2

Dymów 120 (64+15+28+13)

Tuszkowicze dz., Połupanszczyna dz.,
Niskinicze/ Dorohinicze cz./ Dorohinicze
cz./ Dorohinicze cz.

1630

Markowicze cz./ Dorohinicze cz./ Niskinicze

1583

Kisiel Adam/ Aleksander/ Gabriel/ Matiasz

Dorohinicze cz./ Niskinicze/ Dorohinicze cz.

1577

Nie złożyli przysięgi w grodzie
Suma podatku 17 zł 22 gr (7 zł 12 gr+9 zł
16 gr+24 gr)
Suma podatku 9 zł 18 gr (2 zł 16 gr+3 zł
6 gr+3 zł 26 gr)
Suma podatku 12 zł 6 gr (3 zł+4 zł
12 gr+4 zł 24 gr)

Mieszkają w Litwie

2 koz.

Konfiskata

Dymów 113

Jej synowie odziedziczyli majątki Kierdejów
Mylskich

Suma podatku 11 zł 28 gr (1 zł 20 gr+2 zł
8 gr+3 zł 20 gr+4 zł 10 gr)
Ostatnia wzmianka źródłowa, zm. niebawem
po tej dacie

Suma podatku 14 zł 20 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Drogynicze/ Dorohin, Markowicze/
Nyskinycze

1569

Kisiel Tymosz i Hryhorij, bratankowie Andreja

[Dorohynicze, Niskinicze]

Chrenowo, Szczercewo/ Nizkinicze,
Dorohinicze

Kisielin

Kisielin

Kisielin, Twerdynie, Dymitrowiec, Zorawiec

Kisielin, Twierdin, Dmitrowiec, Zorawiec

Usytuowanie i wymienienie majątków

1570

1569

Kisiel (Кисэл, Кисел) Andrej

Kisiel Andrej/ Piotr/ Hreori Nowoszewicz
[Hniewoszowicz]
Kisiel Aleksander/ Hryhorij Hniewoszewicz/
Piotr horodniczy witebski
Kisiel Piotr/ Aleksander Dorohynicki/ Hrehory
Niskinicki

1567

1660

Czaplic Aleksander

Kisiel Andrej 2 koz 1247

1630

Czaplicz Szpanowski Jerzy

1545

1592

Kierdej Mylska Olizarowna Kateryna Fedorowa
Czapliczowa

Kisiel Hniewosz / Tychno

1585

Kierdej Mylski Olizar

26 Kluski Iwan

25

1577

1570

Data

Kierdej Milski Olizar marzałek JKM

24 Kierdej Olizar

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
69

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1630
1662

Kluski Andrzej, Szymon

Kluska Anastazja, Siemionowa

1577
1583

Kowlenska Żdanowa [Anna Michajłowna
z Chrennickich]

[Koilenska] Hrennickiego Anna Michajłowna

1570
1583
1630
1652
1545

Kolpithowski Jakub

Kołpytowski Konstantyn/ Konstantynowa/
Ostafiey

Kołpytowski n.

Kołpytowski Jan

29 Kostiuszkiewiczowie
1567

1569

Kołpytowski (Колпытовский) Jakow

Kostiuszkowicz Chobowtowskij Bohdan, sudja
wołodiemierskij/ Petr w miesto siebie syna Hrycka

1567

Kołpytowskij Jakow wysłał syna swojego

1545

1577

Koileński Żdan

28 Kołpytowskij Jakow i brat Andrej

1570

1569

1567

Kohilinski Chwiedor

Коиленский, Когилинский)

Koilenski Żdan (Koklenski, Kohilenski,

Kojelenskij Żdan [Tomkowicz]

1545

1583

Kluski Bohdan/ Matwiej/ Iwan

27 Koilenska Tomkowa

1577

1570

Data

Kłutski Matwiej

26 Klusky Iwan

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

z Chobotowy, Jakowicz/

Chobołtow

Kołpytow

Kołpytow cz.

Kołpytow cz., Pirkowicze cz./ Chmielow cz./
Kołpytow cz., Pirkowicze cz.

Kolpithow, Kuthow

[Kołpytow]

Twerdynia

Ozdiutycze, Swojczow

Moilno [wł. Koilno], Ozdiutycze,
Zwoiczewo [wł. Swojczewo], Wolicza

Wystawił 2 k., 1 dr./ 1 k.

Dymów 20

Suma podatku 17 zł 2 gr (6 zł 2 gr+2 zł
4 gr+8 zł 26 gr)

Suma podatku 11 zł 20 gr

Wystawił 2 koz.

Suma podatku 22 zł, 2 gr

Zginał w walce z Tatarami; bezpotomny

II/1239

I/105

Довбищенко 645

VII/87

VI/118

IV/19

III/326

II/1243

I/106, 109

V/69

Boniecki 10, s. 314

IV/34

Kohilno, Swoyciewo, Swoyczewski
Przysiólek, Osduczicze

II/1239

I/108

VIII/152

III/326
Suma podatku 19 zł 22 gr

Wystawił 4 hus., dr. 2

Dymów 9 (7+2)

VII/86

VI/118, 119, 120

Suma podatku 6 zł 4 gr (2 zł 12 gr+2 zł
20 gr+1 zł 2 gr)
Dymów 45 (28+17)

V/74

IV/33

Przypisy

1 zł 20 gr

3 zł 2 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

[Kohilno]

Koilno, Ozdiutycze, Swojczow, Klusk

Klusk cz., Wolica Kluska cz.

Klusk

Klusk cz.

Woszczacin

Klusk

Usytuowanie i wymienienie majątków

70
Henryk Litwin

1567
1569
1570
1577
1583
1630

1662

Kozeka (Kozika, Козека, Козика} Dmitr
Andreewicz kn.

Kozieka Dymitr kn./ Nastazja

Kozeka Dmitr kn.

Kozika Dymitr kn.

Kozika Piotr/ Stanisław/ Wacław/ Jadwiga
Koziczyna/ Jurowa

Kozika Jerzy/ Krzysztof i Stanisławowa/ Tomasz
podstoli woł./ n. Koziczyna/ n. Szymonowa

1662

Kostiuszkiewicz Hryhory / Symon/ Jerzy

Kozieka Dymitr kn.

1630

Kostiuszkiewicz Chobołtowski Benedykt/
Gniewosz/ Hryhory

1545

1583

Kostiuszkowicz Chobułtowski Bohdan/ Piotr/
n. Semenowa

30 Kozika Andrej kn./ Iwan/

1577

III/327

Nie złożyli przysięgi w grodzie, przysięgali
w Lublinie

[Żaszkiewicze, Kołona, Zamlicze,
Biskupicze, Bermeszow/ Mokrec]
Zamlycze, Boczmaszowa, Kolaina,
Biskupicze/ Mokrcz
Zazlicz, Biermaszowo, Kolonoje, Biskupicze,
Mokrcza
Zamlicze, Berimeszow, Kolona, Biskupicze,
Molirecz, Zaskowicze
Żaszkiewicz, Mokres/ Puzow/ Zamlicze,
Berneszow/ Mokrec, Biskupicze Rusinow/
Wola Raszkowska
Kołonna cz., Zaskowicze cz., Mokrec
cz./ Mokrec cz./ Czernczyce cz., Rasnów,
Biskupicze, Mokrzec cz., Zaszkowicze cz./
Marków Staw/ Kołonna cz., Zaszkowicze cz.

Mokrec/ Rosnow

Dymów 123 (11+11+88+4+9)

Dymów 337 (101+18+65+120+33)

Suma podatku 40 zł

Suma podatku 21 zł 28 gr

Suma podatku 18 zł 26 gr (15 zł 2 gr+3 zł
24 gr)

Wystawił 7 hus., dr. 3

VII/82

VI/124

V/68

IV/23, 24

III/326

II/1246

I/109, 110

VIII/151, 158

VII/85

VI/117, 120, 124

V/70, 72

IV/21, 22

Przypisy

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Chobułtow ½, Jakowicze cz./ Chobołtow ½, Suma podatku 30 zł 18 gr (24 zł 10 gr+6 zł
Lubotin cz.
8 gr
Suma podatku 8 zł 21 gr (4 zł 18 gr+4 zł
Chobołtow. Chobołcie, Głębocin cz.
3 gr)
Suma podatku 12 zł 15 gr (4 zł 3 gr+4 zł
Chobułtowa/ Chobułtowa ½ / Jakowcze cz.
18 gr+3 zł 24 gr)
Chobołtowo cz., Hłubotyńska Wola cz./
Chobołtowo cz., Hłubotyn/ Chobołtowo
Dymów 61 (9+11+41)
cz., Rużyn cz., Horodelec, Hłubotyńska
Wola cz.
Chobołtowo cz. / Chobołtowo cz.
Dymów 21 (6+7+8)
Chłobotyn / Rużyn cz., Horodelec

[Chobołtow]

1569

1570

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Kostiuszkowicz Bohdan/ Piotr

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
29 Kostiuszkowicz Chobołtowski
(Kostiuszkiewicz Ch., Костюшкович
Хоболтовский, Костюшкевич) Bohdan
sędzia z. wł., Piotr
Kostiuszkowicz Chobołtowski Bohdan, sędzia
z. wł./ Piotr

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
71

1569
1570
1580
1577

Krupski Hieronim (h. Korczak)

Krupski Jeronim

Krupski Hieronim

Pałucki Mikołaj

1569
1570

Kurbski (Kurpski, Курбский) Andrej kn.

Kurpski Andrej kn.

1567

1567

33 Kurpski kn. Andrej Michajłowicz

1545

Krupskij Jaronim, stolnik chołmskij z imjeniej
małzenki swoieie [Heleny z Kotowiczów]

1630

Firlej Jan

32 Krupski Jaronim i jego teść Kotowicz Michajło

1585

Kowet mto i włość

[Kowel i włość]

Kowel i dobra w innych ziemiach

Ludzin zakupne

Ustylug, Ludzin

[Ustyłuh, Łudyn]

Suma podatku 483 zł 14 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił k. 180, dr. 58

III/24

III/327

II/468

V/74

Boniecki 12, s. 350

Zmarły po 1580; z Heleną bezpotomny,
dzieci z II żoną Zofią, majątki po
Kotowiczach przeszły na Wiśniowieckich
i Mikołaja Pałuckiego
Suma podatku 8 zł 2 gr

IV/20

III/327

II/1249

I/108

VII/80, 52

Wolff 612, MW
436

VI/123

V/70

IV/10, ВГС 5/338

III/327

II/442

Przypisy

Suma podatku 12 zł 28 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 4 k., 2 dr.

Dymów 378 (76 + 302); zmarł p. 1645

Osmihowicze/ Hołoby, Dmytraniwka,
Wołczyckie, Puzyni, Mosor, Mosor mtko,
Wygnanka, Uhły
Ustiłohow, Ludyn, Jezow

Zmarła 1591

Senewka

Suma podatku 16 zł 16 gr

Osmiowicze, Krosoje, Łowiszcza,
Muchawiec, Siniawka/ Hołopy,
Demitianowka, Puczyn

Kozińska Barbara Michajłowna IIIv Andrzejowa
Firlejowa

Suma podatku 14 zł 14 gr

Hołowby

1577
1583

Suma podatku 13 zł 10 gr

Osmihowicze, Łowiszcza, Wołoskie, Korosniewe, Leniwka, Hołoby

1570

[Kozińska Michajłowna] Barbara kn. Jurowa
Zbaraska

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił 1,5 k.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

[Osmihowicze, Hołoby]

Osmołowicze

Usytuowanie i wymienienie majątków

1569

1567

31 Kozińskij Michajło kasztelan łucki

Kozińska (Kozinski, Козинский)
[Michajłowa] Maria [z Holszańskich]
kasztelanowa wołyńska i jej zięć Mikołaj
Jarosławowicz [Hołowczyński]
Kozińska Barbara Michajłowna i jej mąż kn.
Mikołaj Jarosławowicz [Hołowczyński]
[Kozińska Barbara Michajłowna i jej mąż IIv.]
Jerzy kn. Zbaraski

Data

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

72
Henryk Litwin

1567
1569
1570
1577
1583
1597
1630
1662

Lachowskij Iwan

Ljachowski (Lachowski, Ляховский) Iwan

Lachowski Iwan

Lachowski Iwan

Lachowski Iwan

Lachowska Zofia wdowa po Iwanie

Siestrzyłowski Frydrych

Romanowski Gabriel

1569
1570
1577
1630
1662

Lonyewski Jakim

Liniewski Jakim

Liniewski Fedor

Liniewski Władysław/ Fryderyk/ sędzina z. łuc.
[wdowa po Andrzeju Liniewskim]

1567

1570

Liniewski (Линевский) Jakim

36 Liniewski Wojna/ Jakim w poczcie Wasyla brata
swoho Wasyla Hulewicza

Lasota Aleksander

1569

1545

34 Lachowska i pasynok

35 Lesota A. (Lasota, Лясота) Aleksandro

1583

Kurpski Andrzej kn.

Data
1577

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

33 Kurbski Andrzej kn.

L.p.

Czestny Chrest cz./ Dubniki/ Chołopecze

Czesny Chrest

Kołpitow

Kolpithow

Kołpytow

Chmielewo

[Chmielew]

Lachow, Szczeniutyn

Lachow, Szczeniutyn

Lachow, Szczeniutyn

Lachow, Sczeniutyn

Lachow, Szczeniutyn

Lachow, Sczuthin

[Lachow, Szczeniutyn]

Lachow

Kowel mto i włość

Kowel mto i włość

Usytuowanie i wymienienie majątków

Dymów 22 (7+0+15)

Dymów 25

Suma podatku 2 zł 26 gr

Suma podatku 7 zł 10 gr

po żonie

VII/149, 150, 151

VI/83

V/73

IV/19

III/326

II/1247

IV/36, ВГС 5/224

Spór z właścicielem Iwanem Sieniutą,
który powrócił z niewoli tatarskiej;
najprawdopodobniej przegrany, bowiem
Lasota nie występuje już później jako
właściciel Chmielewa
Wystawił 2 koz., 1 dr.

III/327

VIII/154

Nie złożył przysięgi w grodzie

Dymów 44

VII/85

Boniecki 13, s. 326

Dymów 64

VI/117

Suma podatku 14 zł 8 gr

V/72

IV/22

III/326

II/1246

Zofia Smietanko, siostra Iwana i jej dzieci
1597 sprzedali dobra po Iwanie

Suma podatku 8 zł 22 gr

Suma podatku 16 zł 20 gr

Wystawił 4 koz., 2 dr.

V/120, 121

Suma podatku 495 zł 18 gr; umarł w tymże
roku; Kowel z włością powrócił do domeny
królewskiej
I/108

IV/64

Przypisy

Suma podatku 415 zł 13 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
73

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1630
1678

Litynski Hawryło

Litynski Jerzy

Werbiczany cz.

Lityn cz.

Lityn

Letyn cz.

IX/186

Pogłówne: on sam zł 6, poddanych osób
26 zł 52, łącznie zł 58

Suma podatku 4 zł 20 gr

VII/86

VI/118

V/71

Dymów 40

Suma podatku 4 zł 10 gr

Suma podatku 4 zł 2 gr

IV/19

1630

1568

40 Łaszcz Witkowski Ambroży

Łaszcz Piotr

1690

Łasko Czernczycki Wojciech

1570

1630

Łasko Czerczycki Matiasz/ Hryhory/ Jan

Łaszcz Ambroży

1583

Łasko Czernczycki Siemion

1569

1570

Łasko Czernczycki Siemion

[Łaszcz Ambroży]

1569

1567

Łasko Czernczycki (Ласко Черчыцкий) Semen

1638

Łudowicz Bohdan

1588

Ludowicz Maksym

39 Łasko Czernenickij Fedor

1583

Ludowicz Maksym

Orany, Łaskow

Hruszowa z wsiami zast. od Poryckich

[Hruszowa]

Hruszowa, zast. od Poryckich

Czerczyce cz.

Czerczyce

Czernczice

[Czerczyce]

Chrenowo

Gnojne zakupne

Dymów 37

Suma podatku 6 zł 4 gr

W pow. łuckim

Dymów 18 (6+8+4)

Suma podatku 8 zł 4 gr

Suma podatku 4 zł 22 gr

Wystawił 1 koz.

Wzmianka źródłowa

Zakupił od Witwińskiej

VII/84

IV/23

ВГС 3/190

Boniecki 15/205

VI/86

V/115

IV/20

III/326

II/1241

Boniecki 16, s. 91

Boniecki 15, s. 110

VI/117

ВГС 4/166, 5/220

1583

Letynski Michajło

Lieczmin

Suma podatku 4 zł 8 gr

III/326

II/1242

I/110

Przypisy

1570

1577

Lieczminski Iwan Jackowicz

Liethin

Wystawił 1 koz.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

III/326

1570

Lethiński Iwan

[Lityn]

Lityn

Usytuowanie i wymienienie majątków

1569

1569

Letynski (Litynski, Литынский) Iwan
Jackowicz

38 Ludowiha (Ludowicz, Łudowicz, Лудович)
Maksym Iwanowicz
Ludowicz Maksym [żonaty z Natalią
Iwanowiczowną Podhorodeńską]

1567

1545

Data

Letynski Iwan

37 Litynskij Jacek z brataniczom

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.
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Henryk Litwin

1567
1577
1585
1630

Łysakowskij Mikołaj z dóbr po zmarłej
małżonce kn. Sołomereckoj

Łysakowski Mikołaj kasztelan chełmski

Łysakowska Jadwiga z Sierzchowskich
kasztelanowa chełmska

Łysakowski Aleksander i Wacław

1577

Markowski Roman

Markowicze cz., Markow cz.

Markow cz.

Suma podatku 1 zł 22 gr

Suma podatku 1 zł 24 gr

[Markowicze cz.]

1569
1570

Nie złożył przysięgi w grodzie

[Markowicze cz.]

1569

Koło Maciejowa w ziemi chełmskiej

Suma podatku 8 zł

Nie złożyła przysięgi w grodzie

Dymów 5 (2+3)/10

Dymów 249

Wystawił 1 k./ 1 koz. „a sam chor”

Markowicze

Somin

Somin

[Somin]

Mohylno, Gnojne, Ustyluh, Smolanka,
Turia
Klusk cz., Wólka Kluska/ Męczyce cz./
Usciług

Zastaw od męża Mikołaja

Suma podatku 25 zł 17 gr

Wierboje, Mohilno, Hnuyno, Rudka,
Błażenik, Uściłuh, Uyezdna
Usciług, Ludyn, Jambukow, Prostanki

Wystawił k. 7, dr. 4

Suma podatku 49 zł

Nie złożył przysięgi w grodzie

Suma podatku 12 zł 4 gr

Werboje

Wierba, Usczylug z wsiami

[Ustyłuh, Werba]

Lesna [Lisznia], Osmihowicze
[Osmiłowicze], Kalusow cz. [Kałusów]

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

1567

Markowska Anna

Markowski Chwalilej/ Roman służy u n.
Romana Sanguszki
Markowski (Марковский) Roman
Wasylewicz
Markowska Falilejowa Anna za siebie
i potomstwo

1545

1571

Maciejowska Anna ze Stojaniec kasztelanowa
sandomierska

44 Markowska Wasylowa za [syna] Falileja

1570

Maciejowska n.

1569

1662

1570

Lyssakowski Mikołaj

Łysakowski Andrzej/ Zofia/Karol Potocki [żona
Anna z Łysakowskich]
43 Maciejowska Stanisławowa kasztelanowa
sandomierska z synami

1569

42 Łysakowski Mikołaj

1583

Łukowiecki Bohusz

Laskowo cz. oddał w zast.

1567
1569

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

[Łukowiecki Szczęsny]

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
41 Łukowiecki Szczęsny i żona Olena Bohuszowna
Szelwowska

L.p.

V/70, 75

IV/21

III/326

III/326

II/1252, 1254

I/108

165

Укр. повсякдення.

IV/22

III/327

VIII/153, 155,
137, PSB 28, s. 84

VII/82

MW 401

V/71, 72

II/495

IV/21

III/327

VI/118

ВГС 2/77, 92

Przypisy

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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1570
1577
1583
1630
1678

Mykulicki Wasyli

Mikulicka Wasyliewa/ Fiedor

Mikulicki Wasyli

Mieleszko Aleksander/ Jerzy/ Stanisław

Mieleszko Aleksander

1570
1577
1582
1630

Mirowicki Wasyl

Mirowicki Wasil

Mirowicki Wasyl i małżonka Owdotia Jurjewna
Wochnowskoho

Mirowicki Lambardiewicz n./ Dymitr

1569

1569

Mikulicki Fedor

46 Mirowicki [Ochnowicz Werbski,
Lambardiewicz, Вохнович Вербский,
Ламбардэвич Мировицкий] Wasilej

1569

Mikulicki Fedor/ Wasilej zięć Dymitra
Koziki (Mikulicki Mieleszkowicz, Mieleszko,
Микулицкий Мелешкович, Мелешко
Микулицкий)

Werba Mała, czyli Wochniewicze/ Lityn cz.

Werba cz., Wochnow cz.

Wierzba cz., Wochniewicze cz.

Werba cz.

[Werba cz., Ochnowka cz.]

Berezowicze cz.

Berezowicze/ Mikulicze/ Bilicze

Mikulicze

Mikulicze/ Bierezowicze

Mikulicze

Berezowicze

[Mikulicze, Berezowicze]

Berezowicze, Mikulicze

1630

46 Mieleszkowicz Olechno
1545

Butiatycze

1583

Mieszkowski Bartosz

Mieszkowski Andrzej

Mielnikow zakupne

1570

Budiathicze

Babicze cz.

Myszkowski (Mieszkowski) Bartosz [i żona
Hanna z Kluskich Iv Onikijowa Stawecka]

1569

1662

Markowscy

Markowicze cz.

Markowicze cz.

1583
1630

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Markowski Jan

45 [Mieszkowski Bartosz]

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
44 Markowski Roman/ Jacko z siostrą Janową
Węglińską

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Dymów 9 (6+3)

Suma podatku 1 zł 28 gr

Suma podatku 2 zł 28 gr

IX/173

On sam z małżonką zł 9, poddanych 5 zł 10;
łącznie zł 19

VII/87

386

Укр. повсякдення

V/75

IV/20

III/326

VII/83

Dymów 132 (46+56+30)

VI/116

V/74

Suma podatku 7 zł 12 gr (3 zł 26 gr+3 zł
16 gr)
Suma podatku 7 zł 6 gr

IV/23

ВГС 4/65

III/327

I/104, 109

VII/87

VI/118

IV/20, ВГС 5/43,
54

VIII/149

VII/88

VI/115

Przypisy

Suma podatku 7 zł 10 gr

Nie złożyli przysięgi w grodzie, Wasilej
mieszka w Litwie

Dymów 13

Suma podatku 3 zł 24 gr

Suma podatku 1 zł 20 gr; sługa Aleksandra
kn. Czartoryskiego

Dymów 1

Dymów 21

Suma podatku 2 zł 4 gr (14 gr+1 zł 20 gr)

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

76
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1622
1630

Molińska Helena Aleksandrowa Markowska

Moliński Jan i Szymon

1611
1567

Obuch Jacko

50 Gniewosz Balcer

1577

1596

Obuch Woszczatynskij Iwan, Jacko, Tymofiej
Olechnowicze, Petr i Slesko Fedorowicze, bracia
stryjeczni

Oleksowski Gniewosz Balthazar

1583

Obuchowie Tymofiej, Iwan, Jacko, Fiedor

1570

1577

Obuch Fiedor/ Iwan/ Jacko/ Timofiej

Gniewosz Balczer

1570

Obuchowa

1569

1569

Obuch Tymofiej/ Obuchowicz Woszczatynski
(Обухович Вощатынский) Iwan

Oleksowski Gniewosz Baltazar

1567

Obuch Iwan od matki

1545

1583

Moliński Stanisław

1655

Mokrynska Marusza Benedyktowa Jełowicka
1569

1601

Mokreńska Nastazja Stanisławowa Ostojska

Molski (Moliński) Stanisław

1583

Mokrenski Demian

49 Obuchowicz Hrycko

48

1569

1567

Data

[Mokrenski (Мокренский) Demian]

47 Mokrenskij Dachno

L.p.

Swynyuchy, Kozlow, Zayeczycze
Korithnicze, Puthomithe, Dubnow, Woynin,
Swiniuchy, Korytnicza, Pustomyty, Bubnow,
Woinin, Kozłów, Zajęczyce, Wołkowiczy

[Swiniuchy z wsiami]

Z imieniej Swiniuszskich

Woszczatyn

Woszczatyn

Woszczatyn

Woszczacin cz.

Sczucin

[Woszczatyn]

Woszczatyn

Rohowicze cz.

Rohowicze cz., Tworynicze cz.

Kalinowice

Rohowicze cz.

Kalinowiec

Usytuowanie i wymienienie majątków

Suma podatku 82 zł 13 gr

Suma podatku 75 zł

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 12 hus., 4 koz., 9 dr.

Pochowany w cerkwi w Woszczatynie

Suma podatku 6 zł 4 gr

Suma podatku 3 zł (28 gr+28 gr+28 gr+6 gr)

Suma podatku 2 zł 18 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie/ złożył
przysięgę

Wystawił 1 k.

Dymów 12

Fundusz na cerkiew w Markowiczach

V/76, 77

IV/22

III/327

II/1239

Довбищенко 568

558–560

Укр. повсякдення.

VI/117

V/70, 74

IV/23

III/327/ 326

II/1252

I/109

VII/87

Довбищенко 559

VI/117

III/298

Komornik królewski do odebrania
przysięgi z powiatu łuckiego
Suma podatku 1 zł 28 gr

Довбищенко 565

MW 503

VI/117

ВГС 2/46

Przypisy

W powiecie łuckim

Suma podatku 1 zł 8 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
77

1585
1588
1605
1630
1671

Oleksowski Gniewosz Baltazar

Sobieski Marek

Sobieski Jakub

Sobieski Jakub

Sobieski Jan

1630
1662

Orański Michał

Orański Woyna Jakub podsędek
czerniechowski/Orański Józef horodniczy wł.

1570
1577

Ostrożecki Andrzej

Ostrożecki Andrzej kn,

1569

1583

Oranski Michajło/ Paweł przez syna Michajłę/
Hrehorijowa

52 Ostrożeckij Hołownia (Ostorożecki,
Осторожецкий Головня кн.) Andrej kn.

1570

1569

1567

Oranski Hreor/ Juchno/ Paweł

Oranskij Hryhorej Semenowicz od otca swego/
Paweł
Oranski (Orański, Wojna O., Оранский)
Hryhorej Semenowicz, Jurij Andrejewicz,
Tychno Andrejewicz woźny wł.

1545

1583

Data

Oleksowski Gniewosz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

51 Oranskij Semen a Paweł, Andrej a Maciek

50

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Wystawił 2 koz., 1 dr./ 1 k.

Dymów 275

Nadanie jako dożywocia dóbr królewskich

Uchowiczko

Uchowiczko

Suma podatku 8 zł 8 gr

Suma podatku 1 zł 14 gr

Złożył przysięgę z powiatem łuckim

Dymów 19 (13+6)

[Uchowieck]

Dymów 17

Orany, Łaskow
Orany, Łaskow, Koilno, Koilenszczyzna
grunt w mieście włodzimierskim/
Wierzbiczna cz.

V/75

IV/23

III/322

VIII/154, 161

VII/87

VI/114, 115

IV/20, 21, 34

III/326

II/1241

I/109

Ujma 339

VII/81

MW 532

MW 431

Boniecki 6, s. 38,
MW 244, 253

Zm. bezpotomnie 1588, posiadał Swiniuchy
jako dożywocie dóbr królewskich wraz
z żoną Teodorą kn. Czartoryską I v.
Michałową Swiniuską
Nadanie jako dożywocia dóbr królewskich

VI/122

Przypisy

Suma podatku 120 zł 16 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Orany cz., Laskow cz./ Orany cz./ Orany Suma podatku 9 zł 9 gr (2 zł 24 gr+6 gr+6 zł
cz., Lassow, Orany monaster
9 gr)
Włodzimierz przedmieście/ Laskow ojczyste/ Suma podatku 10 zł 10 gr (2 zł 4 gr+6 zł
Orany cz., Laszkow cz., Janikow
10 gr+3 zł 24 gr)

[Orany cz., Laskow cz.]

Orany, Łazkow

Swiniuchy z włością

Swiniuchy

Swiniuchy z włością

Swiniuchy z włością

Swiniuchy, Korytnica, Bubnow, Pustomyty,
Woinin, Zajęczyce, Kozłow, Borodczyce,
Molnicze, Sopacze, Babka, Sobieszyce,
Hwarasze, Kołodzieje

Usytuowanie i wymienienie majątków

78
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1583
1630
1662

Owłoczymski Abraham/ Gniewosz/ Jan

Owłoczymski Aleksander/ Łukasz/ Iwanowa

Owłoczyńska Wacławowa/ Łukaszowa

1569
1577

Pajewski Wojciech

Pajewski Wojciech

1569

1577

Owłoczymski Andrzej/ Cziewon/ Juryowa

54 Paewski (Pajewski) Wojciech

1570

Owłoczimski Andrzej/ Gniewosz/ Jurgowa

Chrypalicze cz.

Bortnow cz.

245–246

Укр. повсякдення.

ВГС 4/105, 138

Sługa Ostafiego Wołowicza podkanclerzego
lit.
Kupione od władyki wł.

III/327

VIII/157
Nie złożył przysięgi w grodzie

Dymów 19 (7+12)

Dymów 73 (26+38+9)

Owłoczyn cz., Stawki cz./ Owłoczyn cz.,
Stawki cz., Hajki, Wólka/ Owłoczyn cz.,
Stawki cz.
Owłoczyn cz., Stawki cz./ Owłoczyn cz.

VI/120, 121, 123

Suma podatku 17 zł 26 gr (5 zł 24 gr+8 zł
8 gr+3 zł 24 gr)

Owłuczym cz., Stawki cz.

VII/85

V/72, 73

Suma podatku 19 zł 10 gr (6 zł 18 gr+6 zł
6 gr+6 zł 16 gr)

III/326, 327

Mieszkają w Litwie, nie złożyli przysięgi
w grodzie/ złożyła przysięgę

IV/20, 34

II/1244, 515

I/1089

Wolff 448

Wystawił 4 hus., 3 dr. / k. 7

Zmarł 1653

VII/79

Wolff 134

Po śmierci Andrzeja kn. Hołowni
Ostrożeckiego w 1585 r., w 1586 wdowa
po nim Nastazja z Jeło Malińskich ustąpiła
prawo do tych dóbr siostrom Andrzeja
Dymów 32

VI/94

Przypisy

Suma podatku 8 zł

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Suma podatku 25 zł 14 gr (10 zł 20 gr+6 zł
8 gr+8 zł 16 gr)

Owłoczim cz., Stawek cz., Haik/ Owłoczyn
cz., Stawek cz./Owłoczym cz., Hayki cz.,
Stawki cz., Usczilug cz.
Owłoczyn cz., Stawek cz., Czajki cz./
Owłuczin cz., Stawek cz./ Owłuczyn cz.,
Hajki, Stawki

[Owłoczym, Stawki, Hajki]

Owłuczym, Hajki, Stawczyce

1569

1545

53 Owłuczemskij Andrej a Hnewosz a Jurij
Owłoczym i z innych dóbr

1653

Sanguszko Adam Aleksander kn.

Uchowieck

Uchowieck

Uchowieczk

Usytuowanie i wymienienie majątków

1567

1630

Sanguszko Adam Aleksander kn.

Owłuczemskij Gniewosz/ Andrej w poczcie
dworzan królewskich, wysłał syna Stanisława,
sam przy woj. Wileńskim
Owłoczymski (Owłuczymski,
Овлучымский) Andrzej, Gniewosz/ Jurewa
Anna za siebie i potomstwo

1586

1583

Data

Ostrożecka Anna Adamowa Pociejowa, Maryna
Fedorowa Tuszewicka

52 Ostrożecki Ołownia kn.

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
79

1574

Rużyńska kn. Kataryna I v. Janowa Pankowska,
IIv Wasylowa Jakowiczowa

1569
1570
1577
1583

Porycki kn. Aleksander/ Piotr/ Januszowa

Porycki kn. Aleksander Aleksandrowicz/ kn.
Trubecka [Druzjana Michałowa kn. Porycka]

Porycki kn. Aleksander/ kn. Trubecka
[Druzjana Michałowa kn. Porycka]

1545

58 Porycki kn. Aleksandro

Porycki kn. (Порыцкий кн.) Janusz z brateju

1640

Pawłowski Sebastian

1567

1630

Pawłowski Stefan

Poryckij kn. Janusz/ Aleksandro Aleksandrowicz
kn./ Petr

1583

1630

Paszkowski Adam

Pawłowski Andrzej

1577

Paszkowski n.

1569

1570

Paszkowski Stanisław

Pawłowski Andrzej

57

1569

Paszkowski Stanisław i małżonka Bohdana
Czuwat Tuliczowska, Iv. Wołczkowa
Żaszkowska

1567

1569

Pankowski Jan

56 Paszkowski Stanisław

1568

Pańkowski Jan

Data
1567

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

55 Pankowskij Jan

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Suma podatku 57 zł 9 gr (8 zł 28 gr+22 zł
16 gr+25 zł 25 gr)
Suma podatku 26 zł 20 gr (23 zł 2 gr+3 zł
18 gr)

Thopiliszcza/ Rychowicze, Klikowicze/
Poriczk mto i włość
Poryck myko, Jaże, Porycko Stare,
Hrykowiczy/ Trubki
Poryck mtko, Poryck Stary, Hrykowicze,
Hruszowa, Samowola, Kaczkowicze,
Topyliszcza, Peresławiszcza/ Trubki

Suma podatku 39 zł 17 gr (35 zł 13 gr+4 zł
4 gr)

Nie złożył przysięgi w grodzie

[Poryck z wsiami]

Wystawił 6 koz., 2 dr./ 6 k., 5 dr./ k. 2, dr. 1

VI/122, 123

V/73, 59

IV/23, 33, 34

III/327

II/1247, 470

I/100

Довбищенко 753

Zapis testamentowy na rzecz dominikanów
we Włodzimierzu
/Wyszegrod w pow. krzem., Topiliszcza/
Hrykowicze

VII/79, 80, 84

Dymów 176 (94+35+47)

VI/114

Suma podatku 3 zł 16 gr (1 zł 16 gr+2 zł)

ВГС 4/122

W personelu sądu grodzkiego we
Włodzimierzu
Jakowicze cz. własna, cz. zast.

VII/88

V/72

IV/19

ВГС 4/24

ВГС 2/23

Ворончук 128

III/327

ВГС 3/76

II/1240

Przypisy

Dymów 2

Suma podatku 1 zł

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 1 k.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Jakowicze, Radowicze, Turopin, Owadne/
Hrywa/ Werchy dz.

Kaczyn cz.

Zielenow, Wola Tulichonska cz.

Olechow cz.

Żaszkow zast.

Żaszkow zast.

Rohowicze

Rohowicze

Usytuowanie i wymienienie majątków

80
Henryk Litwin

1662

Wielopolski Jan starosta biecki

Puzow
Puzow cz., Owadno cz.

1569
1570
1577
1583
1630
1662
1545
1545
1569
1570
1577
1583

Puzowski Semen, Wasyl i Bohdan bracia/
Timosz/ Katerina Fedorowa za siebie
i potomstwo

Puzowski Tymosz/ Wasyl/ Fedorowa

Puzowski Paweł/ Siemion/ Czimochwiej/ n./

Puzowski Abram/ Bohdan podsędek brzeski/
Tymofiej/ Fiedorowa

Puzowska Maryna/ Raina

Puzowski Daniel

60 Radowicki Wasko

Ilia z Radowicz

Radowicki Roman, Tychno, Wasyl/
Złotolinski Ilia z Radowicz

Złotoliński Ilia

Radowicki Ilia

Radowicki Ilia

Radowicze cz.

Radowicze cz.

Radowicze cz.

[Radowicze cz.]

Puzow cz.

Puzow cz.

Puzow cz.

1567
[Puzow cz.]

Poryck, Stary Poryck, Kłopoczyn,
Hrynkowicze, Peresławicze, Hruszowa,
Trubki, Kaczków, Worobiniec

Poryck, Gruszowa

Usytuowanie i wymienienie majątków

Puzowskij Paweł Tymoszewicz

1545

1645

Porycka Izabela Zofia Aleksandrówna
Krzysztofowa Koniecpolska

59 Puzowscy

1640

Porycki kn. Stefan

Data
1630

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

58 Porycki kn. Stefan

L.p.
VII/80

Przypisy

Suma podatku 2 zł 17 gr

Suma podatku 2 zł 4 gr

Suma podatku 2 zł 18 gr

Roman nie złożył przysięgi w grodzie;
pozostali złożyli

Dymów 16

Dymów 9 (4+5)

Suma podatku 5 zł 14 gr (2 zł 10 gr+ 2 zł
10 gr+24 gr)
Suma podatku 2 zł 20 gr (10 gr+10 gr+1 zł
20 gr+10 gr)
6 zł 20 gr (2 zł 4 gr+1 zł 24 gr+2 zł
8 gr+14 gr)

Bohdan był w tym czasie poborcą
brzeskim i nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił k. 1

Dymów 112

VI/117

V/73

IV/20

III/326

II/1249

I/105

VIII/158

VII/87

VI/115, 116, 117,
118

V/70, 71

IV/20, 22

III/326, 327

II/1242

I/105

VIII/157

Zmarł jako ostatni męski przedstawiciel
Яковенко 339
rodu
Zmarła 1645 jako ostatnia z rodu; majątki
Яковенко 339, PSB
Poryckich odziedziczyła jej córka Angela
13, s. 522
Febronia z Koniecpolskich od 1657 r. Janowa
Wielopolska

Dymów 305

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
81

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1569
1570
1577
1583
1662

[Romanowski (Романовский) Andrzej]

Romanowski Andrzej

Romanowski Andrzej

Romanowski Andrzej

Romanowski Gabryel

1569
1570

Rosalski (Rusalski, Русалский, Росалский)
Michajło

Rusalski Michajło

1567

1566

1624

Rakowski Jan

Romanowski Stanisław

1570

Rakowski Zygmunt

1567
1569

64 Rosalskij Michajło

63

Chwalymycze, domy we Włodzimierzu

1570

Wierba cz., Wochnowycze cz. [Ochnowka]

[Werba cz., Ochnowicze cz.]

Lachow, Szczeniutyn, Wola Żaszkowska

Dorohincze

Droginicze [zast. władyctwa wł.], Bortniewo

Osmiowicze [Osmiłowicze], Korosniow,
Łowiszcza, Sieniawka, Hłuchowicze [zast.?]

[Osmiłowicze zast.]

Chrenow dzierż.

[Chrenow zast.]

Chrenow zast. od Witwińskiego

Falimicze

[Falimicze]

1569

1574

Falimicze

Radowicze

Radowicze cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

1568

1642

1630

Data

Rakowski [Zygmunt]

62 Rakowski Zygmunt

Radziwiłłowie kniaziowie

61 Wojewodzice wileńscy [Radziwiłłowie, synowie
Mikołaja „Czarnego”]
Wojewodzice wileńscy [Radziwiłłowie,
synowie Mikołaja „Czarnego”]
Wojewodzice wileńscy [Radziwiłłowie, synowie
Mikołaja „Czarnego”]

Radowicki Jan

60 Radowicki Iwan

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Suma podatku 2 zł 18 gr

Wystawił 1 koz.

Dymów 44

Suma podatku 2 zł 22 gr

Suma podatku 3 zł 25 gr

Suma podatku 12 zł 6 gr

Landwójt łucki mianowany przez Michajła
Jeło Malinskiego

Wykonawca testamentu żony

Nie złożył przysięgi w grodzie; arendarz
Witwińskiego
Suma podatku 5 zł 18 gr; przed
1577 wróciło w użytkowanie do
Witwińskiego

Suma podatku 45 zł 10 gr (42 zł 4 gr+3 zł
6 gr)
Zamiana na Chorłupy na Litwie z władyką
łuckim

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wykonawca testamentu żony

Dymów 3

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

IV/20

III/326

II/1249

VIII/154

VI/123

V/70, MW 300

IV/11

Опис 2040 s. 7

Довбищенко 534

IV/19, V/68

III/327

ВГС 2/47

MW 259

IV/21

III/327

ВГС 3/86

Довбищенко 612

VII/88

Przypisy

82
Henryk Litwin

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1583
1630
1640

Ruzynska kn. Hrehorowa/ kn. Dymitr/ kn.
Kiryk/ kn. Michajło

Rużyński n.

Rużyński kn. Iwan

1567
1569

Sanguszkowicz kn. Roman

Sanguszko kn. (Sanguszkowicz
na Niesuchojeżu, кн. Сангушко)
Roman Fedorowicz

1545

1577

Ruzynska kn. Hryhorowa/ Raina Michałowa/
Ruzinski kn. Stefan/ Ruzyczski kn. Ostafi/
Ruzynski kn. Dymitr/ kn. Stefan

66 Sanguszkowicz kn. Fedor Andrejewicz

1570

1569

1567

Rozinska knehyni/ Rozenski kn. Michajło/
Rozinski kn. Dymitr/ Hreory/ Ostafiej/ Stepan

[Fedorowicz], Dymitr Iwanowicz, Michajło
Iwanowicz, Wasilisa [zapewne Wasylowa] za
siebie i potomstwo/ Michajło brat Stefana/
Hrihorej i Ostafej bracia Dymitra i Michajła
Iwanowiczów

кн. Рожинский, кн. Рожинский) Stefan

Rużinskij kn. (kn. Rużyński, kn. Rożynski,

Rużynskij Stefan/ Michajło

1545

1631

Rusalski Hawryło

65 Rohowicki kn. Iwan, Wasylowa, Fedorowa

1630

1583

Data

Rusalski Hawryło/ Semenowa

64 Rozalski Michajło

L.p.

Niesuchojeże, Tursk i dobra w innych
ziemiach

Rużyn, Horodelec

Rozin cz./ Rozyn cz., Tworinycze cz., Orsyn/
Rozin cz., Thworynycze cz./ Rozin cz.,
Tworinycze cz./ Rozin cz., Tworinycze cz.,
Kołomyja/ Rohowycze cz., Zorynycze cz.
Ruzyn cz./ Ruzyn cz./ Ruzyn cz./ Ruzyn cz.,
Grodzienska część, Tworynicze/ Ruzyn cz./
Rohowicze cz., Tworzynicze cz.
Ruzyn cz., Rohowicze cz., Tworynicze
cz./ Ruzyn cz., Łopuszno cz., Tworynicze
cz./ Ruzyn cz., Tworynicze cz./ Ruzyn cz.,
Tworynicze cz.

[Rużyn i Horodelec, Tworynicze
i Rohowicze]

Rużyn, Horow, Tworynicze

Werba

Werba, Wochnowicze

Wierba, Wochnowicze

Usytuowanie i wymienienie majątków

Nie złożył przysięgi w grodzie

III/326

II/452

Яковенко 316

Wystawił 100 koz., dr. 50

VII/88

Dymów 9

VI/116, 125

V/70, 74, 75

IV/10, 20, 21, 22

III/326, 327

II/1240, 1242

Ostatnia wzmianka o męskim potomku
rodu

Suma podatku 7 zł 27 gr (3 zł 16 gr+2 zł
3 gr+1 zł 11 gr+27 gr)

Suma podatku 8 zł 8 gr (4 zł
12 gr+14 gr+8 gr+1 zł+ 1 zł+1 zł 4 gr)

Suma podatku 17 zł 12 gr (2 zł 16 gr+2 zł
26 gr+2 zł 2 gr+2 zł 8 gr+5 zł 20 gr+1 zł
28 gr)

Hrihorej na Ukrainie służy, Ostafej
przy kniaziu Michajle Wiśniowieckim
w Lublinie, Michajło Fedorowicz w Polsce
mieszka; ci nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił 1 koz./1 panc.

Довбищенко 590

Zmarły 1631, pochowany w cerkwi
w Werbie

I/108

VII/87

VI/115

Przypisy

Dymów 16 (8+8)

Suma podatku 3 zł 12 gr

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
83

67

1570

1571

1583

Sanguszko Koszerski kn. Lew

Sanguszko Koszerski kn. Lew

[Sanguszko] Koszerski kn. [Hryhorij]

кн. Сангушко Коширский) Lew

1569

1567

Sanguszkowicz Koszyrski kn. Lew

Sanguszko Koszyrski kn. (kn. S. Koszerski,

1545

1662

Zasławski kn. Aleksander Janusz

Koszyrskij kn. Starosta łucki

1630

Zasławski kn. Aleksander/ kn. Janusz

Turijsk z włością/ Łokacze z włością

Suma podatku 145 zł 12 gr

Dobra w powiecie wł. w razie
bezpotomnej śmierci syna przejdą na linię
niesuchojeżską — potomków kn, Romana
Sanguszki; testament

Koszar mtko, Kamień mtko

Suma podatku 79 zł 6 gr

VI/125

163–165

ВГ 139–141,

IV/24

III/326

Nie złożył przysięgi w grodzie
a w Lublinie
Koszer z włością

II/474

I/104

VIII/ 112, 148,
159

VII/78

Wystawił k. 160, dr. 56

Dymów 99

Kamien zamek i miasto oraz przyległości —
dwór Lubcze, Głuszka, Wedert’, Worokoml,
Police; Koszer zamek i miasto oraz
przyległości — Koszer Stary, Horodelec,
Pierewisy, Krugłe, Krasnostawie, Tupały;
dwór Miezow i wsie Miezow, Czeremszanka,
Borzdowa, Sieliszcze; Zawidow i Wola
Zawidowska, Kuty, Koniuchy, Młynow,
Zaszczytow, Biełoje Pole,

Somin, Koniuchy, Zawidow, Zaszczytow,
Biełopole, Werbiszcze, Kuty

Turzysk, Łokacze

Dymów 1827 (1080+747)

Wolff 435

Zmarła 1602; wraz z siostrą Fedorą
spadkobierczyni dóbr po ojcu

1602

Wolff 436

VI/112, 113, 114

V/64, 65, 66, 77

IV/35

Przypisy

Wolff 435–436.

Suma podatku 419 zł 28 gr (360 zł
14 gr+59 zł 14 gr)
Zmarł jako ostatni w linii męskiej z gałęzi
niesuchochejeżskiej

Suma podatku 488 zł 21 gr

Z imion swoich nic nie dał

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Zmarła 1598; wraz z siostrą Aleksandrą
spadkobierczyni dóbr po ojcu

1591

Sanguszko kn. Fedor (Roman)

Niesuchojeży mtko, Łokacze mtko, Turejsk
mtko z włościami
Niesuchojez mtko, Łokacze mtko, Turejsk
mtko z włościami/ Beresko mtko z włością

Usytuowanie i wymienienie majątków

1598

1583

Sanguszko kn. Fiodor (Roman) [Romanowicz]

Sanguszko kn. Fedora Romanowna Iv.
Radzimińska, II v. kn. Prońska, IIIv.
Andrzejowa Leszczyńska
Sanguszko kn. Aleksandra Romanowna
Januszowa kn. Zasławska

1577

1570

66 Sanguszko kn. Roman [Fedorowicz]

Sanguszko kn. Roman [Romanowicz]

Data

L.p.

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

84
Henryk Litwin

1577
1613
1630
1662

Czaplic Szpanowski Iwan

Żeliborska Marusza

Oleszkowa Agnieszka z Radziejowic wojska wł.

Oleszko Stanisław

1583
1602
1630

Siemaszko Aleksander podkomorzy wł.

Kaszowski Jan

1662

Dymów 235

Mielnica, Krywalin, Rudka, Żmudcze,
Miryn

1577

Siemaszko Aleksander podkomorzy wł.

[Kaszowski Henryk] kasztelan wendeński

Zakup od Siemaszków

Mielnica

1570

Mielnica, Krywalin, Rudki

Mielnicza, Stawek, Sierchocin, Wola,
Żmuha, Wola Zmodzka
Mielnicza, Stawek, Serchotyn, Wola
Rudzińska

Dymów 49

Suma podatku 33 zł 18 gr

Suma podatku 26 zł 16 gr

Z imion swoich nic nie dał

Nie złożył przysięgi w grodzie

Siomasko Alexander

[Mielnica]

1569

Siemaszko (Семашко) Aleksander

Wystawił 20 hus., dr. 10

Dymów 6

Dymów 131

Sprzedaje Florianowi Oleszce

Zmarł 1576; dobra zapisał żonie Hannie
z Bołbasów IIv Iwanowej Czaplicowej
Szpanowskiej
Suma podatku 27 zł 14 gr (8 zł 12 gr+19 zł
2 gr)

Suma podatku 22 zł 22 gr

Wystawił 10 hus., 2 koz., 7 dr.

Wolff 448

Zmarł 1653 jako ostatni męski
przedstawiciel linii koszyrskiej

VIII/117

VII/59

Boniecki 9/337

VI/87

V/68

IV/35

III/327

II/518

I/105

VIII/158

VII/83

MW 562

V/74

Urz.woł. 128,

IV/24

II/1238

I/109

VII/79, 80

Przypisy

Dymów 2262 (309+1004+949)

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

1567

Mielnica i z innych dóbr

Pirkowicze

Perkowicze i inne dobra

Perkowicze

Perkowicze/ Zawidow

Pierkowicze/ Zawidow, Wolica zast. od
Sanguszków

[Pirkowicze]

Pirkowicze

Koszyr, Kamień Koszyrski, Niesuchojeże

Usytuowanie i wymienienie majątków

Siemaszko Aleksandro Bohdanowicz
podkomorzy wł. w poczcie dworzan
królewskich

1545

1576

Serbin Michajło podkomorzy łucki

69 Siemaszko

1570

1569

1567

1545

Serbin Michajło podkomorzy łucki

Хорохорынский) Michajło

Serbin (S. Chorochorynski, Сербин

Serbin Michajło podkomorzy łucki

68 Serbin Fedor chorąży wołyński

1653

Sanguszko kn. Adam Aleksander

Data
1630

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

67 Sanguszko kn. Adam Aleksander

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1577
1578
1593

Sieniuta Michowicki Iwan

Sieniuta Lachowiecki Iwan Romanowicz

Sieniuta Lachowiecki Iwan Iwanowicz

1570
1577
1583
1593

Sołtan Fiedor

Sołtan Fiedor pisarz ziemski wł.

Sołtan Fedor pisarz ziemski wł.

1545

72 Sołtan Bohdan i Iwan

Sołthan Fedor

1630

Radohoski Mikołaj

1569

1583

Patrykijewicz Bohdan

Sołtan Butietycki (Солтан Бутятыцкий)
Fedor pisarz ziemski wł.

1577

Patrykiewicz Sieniuta Bohdan

1567

1570

Patrykii Bohdan

[Sołtan] Fedor pisarz ziemski wł.

1569

Sieniuta Radohoscki (Patrykiej Radohoscki,
Patrykijewicz Sieniuta, Патрыкий
Радогоски, Сенюта Радогосцки) Bohdan

1567

1570

Sieniuta Iwan

71 Patrikiej Bohdan

1569

1545

Data

Sieniuta (S. Lachowiecki, Сенюта Сенюта
Ляховецкий) Iwan

70 Sieniuta Hrycko

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Butiatycze, Romanowska część

Buczecznia (Butiatycze?), Lastkow cz. zast.

Buthiatycze

[Butiatycze cz.]

Butiatycze

Radowicze cz.

Radowicze cz.

Radowicze cz.

Radowycze cz.

[Radowicze cz.]

Chmielewo, Olszanica

Chmielow

Chmielew

[Chmielew]

Chmielew

Usytuowanie i wymienienie majątków

VI/124
Urz.woł. 108

Suma podatku 2 zł 18 gr

V/74, 75

IV/21

III/327,

II/1247

I/108

VII/88

VI/140

V/69

IV/19

III/327

II/1238

508

Укр. повсякдення

286–287

Укр. повсякдення

V/71

ВГС 5/168

I/105

Przypisy

Zmarł 1593; zapewne ostatni w linii męskiej
z Sołtanów Butiatyckich

Suma podatku 1 zł 20 gr

Suma podatku 1 zł 10 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 1 koz.

Dymów 4

Suma podatku 2 zł 9 gr

Suma podatku 1 zł 12 gr

Suma podatku 3 zł 6 gr

Nie złożył przysięgi w grodzie

Wystawił 2 k., 1 dr.

Osiągnął pełnoletniość

Zmarł 1578, wpis testamentu do ksiąg
grodzkich wł.; dobra dla małżonki do
pełnoletniości synów z dwóch małżeństw

Suma podatku 3 zł 18 gr

Powrócił z niewoli tatarskiej i stara się
o odzyskanie majątku

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

86
Henryk Litwin

76

1583

Tuliczowski n.

1581

Szelwowski Prokop

1569

1577

Szelwowski Iwan

Czuwat (Tuliczowski, Чущат Туличовский)
Chacko

1570

Zelwowski Iwan

1566

1569

Szelwowski Iwan

Czuwat Tuliczowski Chacko

1567

Wólka Dołmatowska cz.

Szelwow, Wólka

Zelwow

[Szelwow]

Jakowicze cz.

1583
1545

Jakowicze cz.

Szelwowskij Prokop

75 Szenwowscy Bogusz i bracia

Storożenski Panko

[Storożowicki] Panko

1570

[Jakowicze cz.]

1569

Сторожынский, Сторожовицкий) Panko]

[Storożenski (Storożynski, Storożowicki,

Jakowicze cz.

1568

Butiatycze cz.

Storożowicki Panko

1583

Stawecka Siemionowa z Kałusowskich

Buthiatycze cz.

1567

1570

Stawiecki Siemion

[Butiatyczer cz.]

Butiatycze

Usytuowanie i wymienienie majątków

74 Stotożynskij Fedor

1569

1567

1630

1618

Data

Stawecki (Szyszka Stawecki, Ставецкий)
Semen/ Anna z Butietycz wdowa za siebie
i potomstwo

73 Stawecki Onikij

Mieszkowski Andrzej

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
72 Mieszkowska Bartoszowa Katarzyna Iwanowna
z Kluskich, Iv za Onikijem Bohdanowiczem
Butiatyckim [Sołtanem]

L.p.

Suma podatku 1 zł 20 gr

Wzmianka źródłowa; późniejszych brak;
Szelwów p. 1613 przeszedł na własność
Hulewiczów Zatureckich.
Wzmianka źródłowa dotycząca spławu zboża
po Bugu

Suma podatku 5 zł 18 gr

Suma podatku 9 zł 2 gr

Wystawił 1 hus., 1 koz., 1 dr.

Suma podatku 4 gr

Suma podatku 8 gr

Wystawił 1 koz.

Suma podatku 12 gr

Suma podatku 12 gr

Wystawił 1 koz.

Dymów 13

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

VI/118

III/327

ВГС 1/19

MW 348

V/73

IV/34

III/326

II/1240

I/105

VI/123

IV/22

ВГС 3/91

II/1243

VI/120, 124

IV/21

III/326

II/1242

VII/87

Ворончук 237

Przypisy

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
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Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1583
1630
1662

Wierbski Wasili

Werbski n./Hryhory/ G.

Werbska Elyaszowa

79

1662

Węgliński Szymon

1569

1570
1574
1577

Skorucianka/ kn. Andrej Iwanowicz/
kn. Aleksander Aleksndrowicz/ kn. Michał
Aleksandrowicz

Wyssnyewieczki kn. Michaiło i Alexander

Wiśniowiecki Aleksander

Wiśniewiecki kn. Andrzej wojewoda wołyński/
kn. Aleksandrowa [Aleksandra z kn. Kapustów]

Wiśniowiecka kn. (kn. Wiszniewiecki, кн.
Вишневецкий) Aleksandrowa Katerina

1567

1580

Węgliński Jan z żoną Rainą Hryhorjewną
z Czekonskich

Wiszniewieckij kn. Andrej/ kn. Aleksandrowa

1577

Węgliński Jan

1545

1570

Węglińska Katarzyna z Markowskich

Wiszniewieckij kn. Aleksandro

1569

[Węgliński (Вакгленский) Jan]

1569

1569

Werbski (Вербский) Wasyl

78 Węgliński Jakub

1567

1545

Data

Werbskij Wasylej

77 Werbowski Juchno

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Somin/ Myssow, Jeżow, Rokitnicza

Suma podatku 18 zł (5 zł +13 zł)

V/70, 71, 75

Czamańska 63

W ramach działu majątkowego między
braćmi Michałewm i Aleksandrem majątki
przypadły Aleksandrowi

Myszow, Drywin, Jeżów, Rokitnica

IV/21

Suma podatku 58 zł 26 gr

Myszow, Drywin, Jezow, Rokythnycze,
Sieliszcze, Borzdowa, Czeremiszka

III/326, 327

II/470, 471

I/105, 108, 109

VIII/154

Ворончук 302

V/70

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił hus. 104, koz. 18, dr. 70/ k. 8

Dymów 12

Wzmianka źródłowa.

Suma podatku 1 zł 8 gr

ВГС 5/60

ВГ 78

VIII/161

VII/87, 89

VI/116, 119

ВГС 4/8, 351

II/1247

I/105

Przypisy

[Myszow i Drywin, Jeżow i Rokitnica,
Somin i Widuty]

Ustiłohow cz., Ludyn cz., Jezow cz.,
Myszow, Czernikow zakupny
Widuta i dobra w innych ziemiach/ z imion
wołyńskich

Lazków cz., Oranie cz., Woszczatyn cz.

Markow cz.

Markowicze cz.

[Markowicze cz.]

Wzmianka źródłowa jako już nieżyjący

Dymów 3

Dymów 22 (18+2+2)

Werba, Wochnowicze/ Radowicze cz./
Puzow cz.
Werrba Mała cz. alias Wochnowicze

Suma podatku 2 zł 20 gr

Wystawił 1 k.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

Wierba, Wochnowce,

Werba, Wochnowce

Usytuowanie i wymienienie majątków

88
Henryk Litwin

Somin, Widuty

1583

1567
1567
1569
1570
1577
1583
1592
1630
1545
1567
1569

Witwinskij Bartosz

Witwinski (Витвинский) Bartosz

Witwiński Bartosz

Witwinowski Bartosz

Witwiński Zygmunt

Witwiński Krzysztof syn Bartosza mąż Oleny
Fedorowny Bohowitynowny

Witwiński Kilian

81 Wołczko Żaskowskij

Wołczko Prokop

Wołczko Żaszkowski (Zaszkowski,
Жашковский) Prokop

1630

Korczmiński Stanisław

80 Witwinski Bartosz

1630

1630

1627

1621

[Chmielew cz., Podhajce cz.]

Żaskowicze, Chmielew

Mienczyce dz. od Mikołaja Czrtoryskiego

Chrenow

Chrzanow

Chrenow

[Chrenow]

Z imienia kotoroie maiet na Wołyni

Chrenow

Jeżów, Rokitnica

Somin Widuty

Myszów

Myszów

Jeżów, Rokitnica

Somin, Widutie/ Myszewo, Jezow,
Rokitnicza, Uściług cz.

1583

1604

Usytuowanie i wymienienie majątków

Data

Sapiehowa Fryderykowa Ewa ze Skaszowskich

Wiśniowiecka Krystyna Mikołajowa Jeło
Malińska,
Czechowska Krystyna [córka Pawła] zamężna za
Stanisławem Korczmińskim
Wiśniowiecka Krystyna Mikołajowa Jeło
Malińska

Wiśniowiecki Adam Aleksandrowicz

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)
79 Wiśniowiecki kn. Andrzej/ kn. Aleksandrowa
[Aleksandra z kn. Kapustów]
Wiśniowiecka Hanna Andrzejowna Mikołajowa
Sapiehowa

L.p.

Wystawił 4 hus., dr. 2

Dymów 10

Wzmianka źródłowa

Suma podatku 4 zł 28 gr

III/326

II/1241

I/110

VII/79

Ворончук 189

VI/116

V/68

IV/19
Suma podatku 2 zł 8 gr

III/327

Nie złożył przysięgi w grodzie

II/1255

ВГС 2/33

VII/84; Urz.
woł. 117

VII/84; PSB 35,
s. 156

VII/80; Czamańska
146

Boniecki 11/138

Czamańska 144

Czamańska 134

Czamańska 91

VI/114, 116, 117

Przypisy

Suma podatku 5 zł 18 gr; w dzierżawie
Zygmunta Rakowskiego

Wystawił k. 2

Dymów 43; zmarł 1658

Dymów 55; od 1635 II v Piotrowa
Daniłowiczowa, zm. 1654
Dymów 70; wdowa po synu Hanny Wiśniowieckiej; zm. p. 1642, dobra w pow.
wł. przeszły na syna Tomasza Kazimierza
Sapiehę zm. 1654

Odziedziczyła po ojcu Adamie

Sprzedane Pawłowi Czechowskiemu

Odziedziczyła po ojcu Andrzeju

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
Suma podatku 38 zł 8 gr (15 zł 4 gr+23 zł
4 gr)

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
89

82

L.p.

1586
1599
1617

Woryski Stanisław

Woryski Stanisław i Ostafiej

Woryski Stanisław

1662

[Załęska Andrzejowa] chorążyna nowogrodzka

1583

1662

Pociej Jarosław

Woryska Iwanowa

1630

Zalenski [Załęski] Jan

1583

1630

Pociej Jan

Woryska Iwanowa z Rużyńskich Owdotia

1604

Chmielowska Katarzyna i mąż Jan Pociej oraz
Andrej Zalenskij

1577

1583

Zaleski [Załęski] Andrzej

Woryski Iwan

1583

Chmielowska Stanisławowa

1570

1583

Wołczko Fiedor

Woryski Iwan

1577

Zilenski [Załęski] Andrzej

1569

1577

Wołczko Hryhory

[Woryski (Ворыски, Ворысцки) Iwan]

1575

Wołczko Żaskowskij Hryhorej Aleksandrowicz

1536

1570

Wolczko Prokop

Woryski Iwan

Data

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Woryszcze

Kalussow

Kałusow cz.

Kałussow

Zaszkowicze cz. zakupne, Radowice cz.
zakupne

[Woryszcze]

Byliczi

Chmielowka, Chmielow, Podhajce

Chmielow, Podhajce

Chmielew cz., Podhajce cz.

Chmielow cz., Podhajce cz.

Chmielow

Chmielow cz., Podhajce cz.

Chmielow cz., Podhajce cz.

Zelechow (Lachow?)

Chmielew cz.

Szaskowicze (Zaszkowicze?), Kolona

Chmielew cz., Podhajce cz.

Usytuowanie i wymienienie majątków

Старченко 285
Довбищенко 518

Legat małżonki Rainy z domu Hulewicz na
cerkiew prawosławną w Pawołoczy

Старченко 306

VI/116

MW 365

V/68

IV/34

AS 4, s. 58

VIII/151

VIII/151

VII/86

VII/85

ДІУВК 123

VI/116

VI/123

VI/117

V/74

Wzmianka źródłowa w pow. wł.

Skarga na najazd Romana Sanguszki

Suma podatku 1 zł 26 gr

Ugoda z pasierbem Stanisławem Woryskim

Suma podatku 1 zł 16 gr

Suma podatku 11 zł 26 gr

Od Fedora Sanguszki w zamian za dobra
w pow. krz.

Dymów 17

Dymów 16

Dymów 41

Dymów 63

Zapis na rzecz cerkwi unickiej
w Chmielowie

Suma podatku 6 zł 27 gr

Suma podatku 8 zł 3 gr

Suma podatku 1 zł 14 gr

Suma podatku 2 zł 17 gr

V/70

ВГ 184

Sprzedaje Stanisławowi Chmielewskiemu
i Andrejowi Załonskiemu
Suma podatku 4 zł 24 gr

IV/36

Przypisy

Nic nie dał

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)
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Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

1583
1630
1662

Zahorowska Wasilowa/ Aleksandrowa/
Zahorowski Michajło Janowicz

Zahorowski Aleksander/ Jerzy

Zahorowski Jan stolnik czer./Mikołaj
wielkorządca ł./ Wacław

1569
1570

Zbaraska kn. Marusza

1568

Woykowicze, Chorosthowa, Rywiathki

[Wujkowicze, Chworostow]

Wujkowicze, Chworostow

Rosnow, Biskupicze cz., Zaszkowicze cz.

Łokacze z włością

1577
1583

Suma podatku 8 zł 20 gr/ 115 zł 15 gr

Majątki macierzyste; Rosnow po matce kn.
n. Koziczance/ Łokacze mtko, Biały Kamień
z włością

1570

Suma podatku 7 zł 24 gr

Rezygnacja z dożywocia po pierwszym mężu
na rzecz wnuka Romana kn. Sanguszki
Suma podatku 8 zł 20 gr; w nieustalonych
okolicznościach majątki wróciły do rodziny
Kozieków przed 1629
Zajęte przy pomocy brata Janusza w ramach
sporu z byłym mężem

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił k. 12, dr. 10/ k. 4 dr. 2

[Łokacze, Rosnow]

Rosnow, Żaszkowce

Łokacze/ Rosnów

Dymów 20 (9+11+?)

IV/34

s. 163

АЮЗР VIII-3,

VI/114

Wolff 432

IV/24; ВГС 5/181

III/327

s. 162

АЮЗР VIII-3,

II/473

VIII/156, 157, 162

VII/81

Dymów 273 (144+129)

V/72, 73

IV/23, 33

VI/114, 115, 116,
123

Suma podatku 71 zł 19 gr (13 zł 17 gr+58 zł
2 gr)
Suma podatku 21 zł 28 gr (9 zł 22 gr+12 zł
6 gr)

Suchodole, Diechszow/ Zahorow z wsiami,
Chorew
Zahorow cz., imienie Rosalskie,
Krymieszow/ Zahorow cz., Woszczecin cz.
Suchodoły, domy na przedmieściu
Włodzimierza/ Ostrowiecz/ Zahorow,
Kremieszow, Diechtiew
Chorew, Zahajce, Woszczatyn/ Zahorów,
Kuty
Molników/ Zawałowicze, Kremesz/ Nowy
Dwór, Dazwa, Terebe, Serhijów

III/327

II/1240

I/100

Przypisy

Suma podatku 29 zł 24 gr (18 zł
6 gr+1 zł+10 zł 18 gr)

Nie złożyli przysięgi w grodzie

Wystawił 12 hus., dr. 6

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

[Zahorow z wsiami, Suchodoły]

Usytuowanie i wymienienie majątków

1569

Zbaraska kn. Marusza

85 Zbaraska kn. Marusza rozwiedziona z Wasylem
Zahorowskim

Zbaraski kn. Janusz

Zbaraski Mikołaj Andrejewicz/ Janusz
Mikołajowicz
Zbaraski kn. Janusz/ Zbaraska kn. Mikołajowa
[Hanna Despotowna, Iv. Fedorowa kn.
Sanguszko]
Zbaraska kn. Mikołajowa [Hanna Despotowna,
Iv. Fedorowa kn. Sanguszko]

1568

1577

Zahorowski Michajło/ Chwiedor Pietrowicz

Zbaraski kn. Janusz Mikołajowicz

1570

Zahorowski Wasyl/ Piotr

1567

1569

Zahorowski Piotr Bohdanowicz/ Wasyl
Petrowicz/ Michajło Janowicz/ Hawryło
Janowicz

84 Zbaraski kn. Mikołaj Andrejewicz

1567

1545

Data

Zahorowskij Petr marszałok JKM

83 Zahorowski Jan a Olechno

L.p.

Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 roku
91

1620

1630
1662

Zbaraska Marusza

Wiśniowiecki kn. Janusz

Wiśniowiecki kn. Dymitr Jerzy

Data
1577

Nazwisko i imię
(inne formy zapisu nazwiska)

85 Zbaraska kn. Marusza

L.p.

Tablica nr 4. Powiat włodzimierski — cd.

Wuykowicze, Chworostow, Jakowicze cz.

Diohtiw, Wojkowicze, Chorostow,
Jakowicze, Suchodoły, Illinszczyna we
Włodzimierzu

Wojkowicze, Chworostow, Chrywiatka

Usytuowanie i wymienienie majątków

Dymów 75

VIII/161

VII/79

Wolff 617

Dymów 302

VI/114

Suma podatku 8 zł 14 gr

Przypisy

Zmarła. Majątki przeszły na wnuka po
nieżyjącej już córce Annie Konstanynowej
Wiśniowieckiej, Janusza.

Uwagi (głownie dotyczące wielkości
posiadanych majątków)

92
Henryk Litwin

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XX (XXXI) ISSN 1230-803X

Agnieszka Gut
(Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny)
ORCD: 0000-0003-0393-2543
DOI: 10.36693/RPTHer.2021.05

Korona murowa w herbach miast Królestwa Pruskiego w świetle urzędowych
przepisów heraldycznych (do 1918 r.)
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie genezy korony murowej jako jednego z elementów herbów miejskich na obszarze Królestwa Pruskiego, w skład którego przed 1945 r. wchodziła spora część
obecnych zachodnich i północnych ziem Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule podjęto próbę ukazania,
w jaki sposób element narzucony w Królestwie Prus po klęsce w wojnie z Napoleonem Bonaparte stał się
jednym z pożądanych znaków wykorzystywanych w herbach pruskich miast do podkreślania ich statusu.
Analizę przeprowadzono na podstawie akt zachowanych w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
dotyczących kwestii heraldyki i sfragistyki samorządowej w Królestwie Prus.
Słowa kluczowe: korona murowa, heraldyka pruska, heraldyka miejska, Heroldsamt.

Problematyka pruskiej heraldyki samorządowej — w tym przede wszystkim heraldyki miejskiej —
ma ogromne znaczenie dla dużej części obszaru współczesnej Rzeczypospolitej. Nie tylko dlatego, że
w XIX w. spora część Polski znalazła się w granicach zaboru pruskiego, ale przede wszystkim dlatego,
że w 1945 r. w granicach państwa polskiego znalazły się obszary, których państwowo-prawny związek z Polską zerwany został setki lat wcześniej (Śląsk, Warmia i Mazury) lub właściwie w ogóle nie
istniał (Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska). Intensywne badania nad heraldyką tych obszarów
rozpoczęły się w Polsce po 8 marca 1990 r., gdy weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym,
zezwalająca gminom na tworzenie i posługiwanie się herbami. Zagadnienia te są coraz lepiej rozpoznane dzięki wielu analitycznym opracowaniom dotyczącym herbów poszczególnych miast, a także
dzięki bardziej syntetycznym ujęciom Błażeja Śliwińskiego, Beaty Możejko, Wojciecha Strzyżewskiego oraz Agnieszki Gut1. Również w literaturze niemieckojęzycznej trudno znaleźć informacje
1

B. Możejko, B. Śliwiński, Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, t. 1, Gdańsk 2000; B. Możejko, Heraldyka powiatowa Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1930–1943 [w:] Współczesna heraldyka samorządowa
i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 133–143; W. Strzyżewski, Herb dawnego powiatu
zielonogórskiego, „Studia Zielonogórskie” 1997, t. 3, s. 75–78; idem, Herby dawnych powiatów na współczesnych ziemiach Polski Zachodniej [w:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 2002, s. 139–146; idem, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim
do końca XVIII w., Zielona Góra 1999; idem, Odzwierciedlenie zmian polityczno-prawnych w symbolice herbów miast
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na temat prawnych uwarunkowań funkcjonowania heraldyki miejskiej przed 1918 r. Podręczniki,
nawet dziewiętnastowieczne, zajmują się przede wszystkim heraldyką szlachecką, a herby miejskie
traktują marginalnie. Najwięcej miejsca poświęcili heraldycznemu prawu miejskiemu Erich Kittel,
Johann Karl v. Schroeder, Rolf Nagel oraz Wolfgang Blöß 2.
Wiedza na temat zasad wprowadzania herbów, ich budowania oraz opiniowania w Królestwie
Pruskim jest dla współczesnych heraldyków polskich istotna, ponieważ stykając się z ikonograficznymi przedstawieniami herbów miejskich z XIX i pocz. XX., często spotykają się z typowymi
dla tego okresu elementami dodatkowymi herbu, które obecnie w heraldyce samorządowej uznawane są za niepożądane. Korony murowe, hełmy z klejnotami, labry, wieńce laurowe na starych
pocztówkach czy na fasadach budynków pobudzają wyobraźnię także współczesnych mieszkańców. Bardzo dekoracyjna forma „poniemieckich” herbów miejskich powoduje, że dzisiejsze władze miejskie zainteresowane są przywróceniem herbom dawnego wyglądu3.
Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na jeden z takich właśnie elementów, czyli na tzw. koronę murową, przez pryzmat pruskiego prawa heraldycznego stanowionego w XIX i na początku
XX w. W dotychczasowej literaturze heraldycznej problem ten traktowany był marginalnie4 lub
zupełnie ignorowany5, ponieważ historycy-heraldycy zgodnie uważali koronę murową za element
dodawany samowolnie i stanowiący jedynie dekoracyjny dodatek do właściwego herbu. Pojawia
się jednak pytanie: dlaczego w końcu XIX w. tak wiele miast Królestwa Pruskiego, stanowiącego
wówczas trzon Cesarstwa Niemieckiego, posługiwało się na urzędowych pieczęciach i zaklejkach
herbami z identycznie wyglądającą koroną murową o specyficznym kształcie? Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi cel autorki. Podstawę źródłową prowadzonej analizy
pogranicza śląsko-brandenbursko-wielkopolskiego w XVIII i XIX wieku [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów
(1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 67–76; A. Gut, Recepcja niemieckiej heraldyki samorządowej
we współczesnych herbach powiatów zachodniopomorskich, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 28, 2013, z. 4, s. 5–21;
eadem, Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Szczecin 2005; eadem, Prawne
podstawy pruskiej heraldyki samorządowej w latach 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 55, 2003,
z. 2, s. 273–284.
2
E. Kittel, Wappenverleihung in Brandenburg-Preußen bis zur Gründung des Heroldsamtes 1855 [w:] Brandenburgische Siegel und Wappen. Festschrift des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg zur Feier des hundertjährigen Bestehens 1837–1937, hrsg. v. E. Kittel, Berlin 1937, s. 190–235; W. Blöß, Wappenverleihung für Städte und
Landgemeinden in neuerer Zeit, „Archivmitteilungen”, Jg. 11, 1961, H. 3, s. 85–91; J.K. v. Schroeder, Kommunales Wappenwesen in Preussen 1855–1925 [w:] Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Herold zu Berlin, hrsg.
v. K. Winckelsesser, Berlin 1969, s. 167–179; R. Nagel, Einführung [w:] Rechtsgrundlagen der Heraldik. Gesetze und
Verordnungen des 19. und 20. Jahrhunderts, hrsg. v. R. Nagel, Köln 1988, s. 9–18.
3
Często z oficjalnymi herbami miejskimi wyposażonymi w koronę murową mamy do czynienia na Ziemi Lubuskiej, np.: Myślibórz, Dębno Lubuskie, Barlinek, Kostrzyn nad Odrą.
4
G. Seyler, Geschichte der Heraldik, s. 478; M. Gritzner, Handbuch der heraldischen Terminologie nebst den Haupt-Grundsätzen der Wappenkunst, Nürnberg 1890, s. 184; H.G. Ströhl, Heraldischer Atlas, Stuttgart 1899, Text zu
Tafel 52, Fig. 10; G. Oswald, Lexikon der Heraldik, Mannheim–Wien–Zürich 1985, s. 267.
5
O koronie murowej nie wspomina Oskar v. Mitis, Zur Geschichte der Rangkronen, „Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler”, NF Bd. 17, 1907, s. 158–169 czy Felix Hauptmann, Wappenkunde, München–Berlin
1914 (= Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, hrsg. v. G. v. Below, F. Meinecke, Abt. 4, Hilfswissenschaften und Altertümer), s. 48–52 (rozdział o koronach rangowych i innych oznakach godności, ale bez korony
murowej). Korona murowa nie pojawiała się także w najbardziej popularnych herbarzach miejskich tego okresu,
które wykorzystywane są w badaniach nad dziejami herbów miejskich na współczesnych ziemiach polskich należących w XIX w. do Królestwa Pruskiego; zob.: Die Wappen und Siegel der deutsche Städte, Flecken und Dörfer,
H. 1–2, bearb. v. O. Hupp, Frankfurt am Main 1894–1898; Wappenbuch der Städte des Grossherzogthums Posen,
hrsg. v. F.A. Vossberg, Berlin 1866; Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel, hrsg. v. H. Saurma, Berlin
1870; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. 1, Abt. 4, Bd. 1–2, Nürnberg 1885.
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stanowić będzie spuścizna pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przechowywana obecnie
w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem. Jedynie w aktach tego ministerstwa zachowały się bowiem opinie wystawiane w sprawach heraldycznych miast przez pruską
Heroldię (Heroldsamt), których oryginały wraz z całą dokumentacją Heroldii spłonęły w 1945 r.6
Akta te obejmują 25 tomów pism dotyczących wszelkich kwestii miejskich herbów i pieczęci rozpatrywanych w ministerstwie w latach 1817–19357. Analiza źródłowa poprzedzona została krótkim zestawieniem informacji na temat genezy korony murowej w heraldyce, które oparto jednak
wyłącznie na literaturze. Całość stanowić powinna przyczynek do dalszych badań nad rozwojem
heraldyki samorządowej (miejskiej, a także gminnej) w XIX i początkach XX w., która dążąc do
naukowej poprawności, na długo ustalała wzorce miejskich symboli.
Korony rangowe należały do elementów herbu, które powstały w okresie późniejszym niż
sam herb. Na obszarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zaczęto na szerszą
skalę używać ich od XV w., a w XVII stuleciu ustaliła się ich ranga i hierarchiczny system. System
ten nie był jednak w żadnej mierze obowiązkowy, a różnego rodzaju korony stosowano przede
wszystkim w sytuacji, gdy przedstawiano herb bez hełmu i klejnotu8. W żadnym zakresie też
system ten nie obejmował heraldyki miejskiej, która w tym okresie pozostawała poza zainteresowaniem heraldycznego prawa państwowego9, choć w poszczególnych krajach cesarstwa już od
XV w. spotykamy przywileje z nadaniem herbu (lub pieczęci) wydawane lokowanym miastom
przez władców10. Herby te budowane były na wzór herbów szlacheckich i tak jak one bardzo
często wyposażone były w hełm z koroną oraz klejnot. Korona umieszczana na hełmie nie należała jednak w żadnym razie do systemu koron rangowych, miała charakter jedynie dekoracyjny
i w niczym nie przypominała korony murowej, znanej ze sztuki antycznej.
W tym miejscu zwrócić należy uwagę na stwierdzenie Gustava A. Seylera, że korona murowa
ponad tarczą herbową pojawiła się po raz pierwszy w 1532 r. na pieczęci herbowej czeskiego miasta
Čáslav (niem. Czeslau)11. Miasto to otrzymało swój herb w 1472 r. od króla czeskiego Władysława II12. Godło przedstawiało bramę miejską z trzema wieżami. Na dwóch zewnętrznych (wyższych) wieżach stali heroldowie dmący w rogi, nad wieżą środkową (niższą) umieszczono tarczę
herbową z lwem czeskim, tj. herbem Królestwa Czech (ryc. 1). Wizerunek napieczętny umieszczony
w pieczęci mniejszej Čáslav z 1532 r. wyglądał jednak inaczej — nad tarczą herbową z lwem czeskim
umieszczony został krenelaż (ryc. 2). Już w 1902 r. Georg Sello wskazywał, że owe blanki zupełnie
nie przypominają korony murowej, a ich użycie na pieczęci wynikało raczej z nawiązania do murów
miejskich z herbu Čáslav niż z chęci podkreślenia przynależności pieczęci do miasta13.
6

J.K. v. Schroeder, Kommunales Wappenwesen, s. 167; A. Gut, Prawne podstawy, s. 274.
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem (cyt. dalej: GStA PK), I. HA, Rep. 77, Tit. 479,
Nr. 92, Bd. 1–25.
8
G. Seyler, op. cit., s. 473–478; O. Mitis, op. cit., s. 158–169; G. Oswald, op. cit., s. 319–322.
9
W. Blöß, op. cit., s. 86.
10
E. Kittel, op. cit., s. 202–203; W. Strzyżewski, op. cit., s. 31–43.
11
G. Seyler, op. cit., s. 478. Powtarza to Ströhl (op. cit.), a w podręcznikach polskich Alfred Znamierowski, Wielka
księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 248.
12
Wyobrażony został ona w 1602 r. na weducie miasta zamieszczonej w dziele Bartholomeusa Paprockiego, Diadochos, id est successio, ginak posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů
slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského, Praha 1602 (księga: O počátku a dáwnosti měst
w Králowstwii Czeském, s. 199).
13
G. Sello, Das Stadtwappen vom Emden, „Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden”, Bd. 14, 1902, H. 1–2, s. 254. Sello nazywa wyobrażenie napieczętne z 1532 r. „abrewiaturą”
herbu miasta z 1476 r.
7
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1. Pieczęć miasta Čáslav (niem. Czeslau)
z 1532 r. (Seyler, s. 478)

2. Herb miasta Čáslav (niem. Czeslau)
na weducie, autorstwa Jana Willenberga,
w dziele Bartosza Paprockiego, Diadochos,
id est successio[...], Praha 1602

Wydaje się zatem, że klasyczna korona murowa w postaci murów z wieżami (znana od czasów antyku i wykorzystywana w wyobrażeniach miejskich bogiń14) nad tarczą herbu miejskiego
pojawiła się dopiero na początku XVIII w. Z całą pewnością wykorzystana została ona w 1703 r.
na medalu wybitym z okazji zdobycia i zburzenia twierdzy Rothenberg. Oblężenie tej twierdzy,
stanowiącej bawarską enklawę na ziemiach należących do Norymbergi, było elementem wojny
o sukcesję hiszpańską i miało charakter działań dywersyjnych ze strony członków frankońskiego
okręgu Rzeszy (wiernych Habsburgom austriackim), których celem było zaangażowanie wojsk
bawarskich (stojących po stronie Francji). Na rewersie medalu ukazano zwycięzców przy pomocy programu heraldycznego — wokół cesarskiego orła umieszczono tarcze herbowe państw
odgrywających decydującą rolę w czterech kuriach okręgowego sejmu (Kreistag). Kurię książąt
duchownych reprezentował herb biskupiego Księstwa Bambergu, a kurię książąt świeckich herb
Margrabstwa Brandenburg-Ansbach. Oba herby nakryte zostały koronami książęcymi (Fürstenhut). Trzecim herbem był herb Hrabstwa Hohenlohe z kurii hrabiów i panów, który nakryto koroną hrabiowską. Kurię miast reprezentował natomiast herb Norymbergi, nad którym
umieszczono — niespotykaną dotychczas w heraldyce — koronę murową (ryc. 3). Jak słusznie
zauważono w historiografii, dla utrzymania pewnej estetycznej konwencji herb Norymbergii,
choć dotychczas nie stosowano w nim elementów dodatkowych, także musiał zostać dopełniony koroną15. A do tego celu wykorzystano właśnie typ korony, który jeszcze w heraldyce końca
XVII w. wiązany był z herbem personalnym (osobowym)16, ale od dawna kojarzony był także
jako symbol miejskości.

14

Np. E. Christof, Das Glück der Stadt. Die Tyche von Antiochia und andere Stadttychen, Frankfurt a. M. 2001;
M. Meyer, Die Personifikation der Stadt Antiocheia. Ein neues Bild für eine neue Gottheit, Berlin 2006.
15
Ch.A. Imhoff, Sammlung eines Nürnbergischen Münz–Cabinets, Bd. 1, Abt. 2, Nürnberg 1782, s. 136–137;
E. Mummenhoff, Die Mauerkrone über dem Nürnberger Wappen, „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der
Stadt Nürnberg”, Bd. 22, 1918, s. 292–293; R. Schaffer, Die Siegel und Wappen der Reichsstadt Nürnberg, „Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte”, Bd. 10, 1937, s. 189–191.
16
P.J. Spener, Insignium Theoria seu Operis Heraldici, Pars Generalis, Francofurti ad Moenum 1690, s. 310–311.
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Już w XVII w. spotykamy się z personifikacjami miast, tworzonymi na wzór antycznych Tyche miejskich. W 1688 r. w taki
sposób pokazana została Noris — personifikacja Norymbergii17, a w XVIII stuleciu wiele innych miast niemieckich, np. Frankfurt
czy Kołobrzeg18, przedstawiało na propagandowych monetach, medalach czy prospektach własne personifikacje. Były to kobiety
w koronie murowej na głowie, z różnego
rodzaju atrybutami, ale przede wszystkim
z tarczą herbową, dzięki której można było
zidentyfikować konkretne miasto. Również
w XVIII w., zwłaszcza w jego drugiej połowie, korona murowa zyskuje sobie miejsce na
obiegowych monetach bitych przez niektóre
3. Medal z herbem Norymbergi (z prawej u dołu)
miasta niemieckie, należące do stanu wolwybity w 1703 r. z okazji zdobycia twierdzy
nych miast Cesarstwa Rzymskiego. W tych
Rothenberg
(<https://bawue.museum–digital.de/
przypadkach na talarach, grajcarach czy dusingleimage.php?objektnum=6968&resourcenr=5212>
katach — na awersie bądź rewersie — poja[dostęp: 20 maja 2021])
wiają się herby miast w dekoracyjnych polach, a nad nimi korona murowa, najczęściej
trzywieżowa. Takie monety znaleźć można m.in. w Norymberdze, Frankfurcie a. M., Augsburgu czy Ulm (ryc. 4a, b, c, d)19.
Przełom XVIII i XIX w. przyniósł na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ogromne zmiany. Najpierw proces mediatyzacji doprowadził do likwidacji niezależności wolnych miast Rzeszy, które włączono do większych organizmów politycznych, a w końcu
wojny napoleońskie doprowadziły do likwidacji samego cesarstwa (1806). Po 1805 r. rozszerzyły
się również francuskie wpływy wśród niemieckich państw, z których większość została albo anektowana (lewy brzeg Renu), albo politycznie podporządkowana (Związek Reński). Na obszary te
oddziaływał również nowy francuski system heraldyczny wprowadzony dekretem cesarza Napoleona I Bonapartego z 1 marca 1808 r.
Napoleoński system heraldyczny wprowadzał hierarchiczną klasyfikację wszystkich herbów,
których godła oraz rozbudowane elementy dodatkowe wyraźnie wskazywać miały na sprawowany urząd państwowy i znaczenie właściciela. Systemem tym objęte zostały również herby miejskie, których właścicieli, w zależności od ich znaczenia, podzielono na trzy klasy. Pierwszą klasę
tworzyły tzw. dobre miasta (bonnes villes), których przedstawiciele mieli brać udział w koronacji
cesarza. Ich liczba ustalona została pierwotnie w 1804 r. na 36, ale później, wraz z podbojami
17

Ch.A. Imhoff, op. cit., s. 127.
W. Klötzer, Von antiker Abkunft. Die Francofurtia — Stadtsymbol zwischen Allegorie und Werbung [w:] Begegnungen. Frankfurt und die Antike, hrsg. v. M. Herfort-Koch, U. Mandel, U. Schädler, Möhnesee 1994, s. 493–500;
H. Riemann, Geschichte der Stadt Colberg, Colberg 1873, s. 516.
19
E. Mummenhoff, op. cit., s. 293; P. Joseph, E. Fellner, Die Münzen von Frankfurt am Main, Bd. 1, Frankfurt 1896, s. 374 (nr 891, 892), s. 377 (nr 907); A. v. Forster, Die Erzeugnisse der Stempelschneiderkunst in Augsburg [...], Leipzig 1910; E. Nau, Die Münzen und Medaillen der oberschwäbischen Städte, Freiburg i. Br. 1964,
s. 63–92.
18
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a)

b)

c)

d)

4. a) Rewers talara bitego w Norymberdze w 1766 r.
(Właściciel/prawa autorskie: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart; <https://bawue.museum–digital.
de/singleimage.php?objektnum=6968&resourcenr=5212> [dostęp: 20 maja 2021]); b) Awers monety
dwudziestograjcarowej bitej we Frankfurcie n.M. w 1784 r. (<https://www.coingallery.de/stadt/f/fra/fra_25.jpg>
[dostęp: 20 maja 2021]); c) Awers dukata bitego w Augsburgu w 1767 r. (<https://www.coingallery.de/stadt/a/
aug/a_29.jpg> [dostęp: 20 maja 2021]); d) Awers grajcara bitego w Ulm w 1768 r. (<https://www.coingallery.de/
stadt/u/ulm2.htm> [dostęp: 20 maja 2021])

Napoleona, zwiększyła się o 16 miast20. Do herbów tych najdostojniejszych miast cesarstwa dodane zostały w polu tarczy trzy złote pszczoły umieszczone w czerwonej głowicy. Ponad tarczą
miała znajdować się złota korona z siedmioma blankami, a na niej wzbijający się do lotu złoty
orzeł. Koronę przeszywał złoty kaduceusz, z którego wokół tarczy zwisały dwie, również złote,
girlandy (z heraldycznej prawej strony z liści dębowych, z lewej z liści oliwnych) owinięte czerwoną wstęgą (ryc. 5a). W polu tarczy miast drugiej klasy umieszczony miał być prawy narożnik
błękitny, a w nim majuskulna złota litera „N” pod złotą gwiazdą. Nad tarczą pojawiała się z kolei
srebrna korona murowa z pięcioma blankami, przeszyta srebrnym kaduceuszem, z którego również zwisały dwie girlandy z liści. W tym przypadku jednak girlandy były srebrne, liście oliwne
po stronie heraldycznej prawej, a po lewej dębowe, całość oplatała zaś wstęga błękitna (ryc. 5b).
Dla miast trzeciej kategorii przewidziano w tarczy czerwony narożnik lewy z majuskulną srebrną
20

F. Michel, Les bonnes villes, „Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”, 119e
année, N. 4, 1975, s. 558–559.
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a)

b)

c)

5. Oznaki godności miast w heraldyce napoleońskiej: a) miasta klasy pierwszej; b) miasta klasy drugiej;
c) miasta klasy trzeciej (H. Simon, Armorial général de l’Empire Français, t. 1, Paris 1812, k. 5)

literą „N” pod srebrną gwiazdą. Nad tarczą znajdować się powinien złoty kosz wypełniony złotymi kłosami zbóż, a wokół tarczy dwie zielone girlandy z liści oliwnych (z heraldycznej prawej)
i dębowych (z heraldycznej lewej), oplecione czerwoną wstęgą (ryc. 5c)21.
W literaturze mocno podkreśla się wpływ francuskiej heraldyki tego okresu na rozpowszechnienie się zwyczaju dekorowania koroną murową również herbów miast niemieckich, a także
pruskich22. W gronie „dobrych miast” francuskich znalazły się bowiem też miasta dawnego Cesarstwa Rzymskiego: Akwizgran, Moguncja, Brema, Hamburg, Kolonia i Lubeka. W wyniku
postanowień kongresu wiedeńskiego Akwizgran i Kolonia oraz pozostałe miasta reńskie zostały
włączone do Królestwa Pruskiego, a wraz z nimi nowe elementy miejskiej heraldyki okresu napoleońskiego. Napoleońskie herby były w Królestwie Prus niepożądane, ponieważ przypominały
stale o zależności od wrogiego sąsiada. Z tego też powodu jednym z pierwszych pruskich rozporządzeń heraldycznych był rozkaz gabinetowy Fryderyka Wilhelma III z 22 grudnia 1817 r.
zezwalający miastom reńskim na powrót do herbów z okresu „przedfrancuskiego”23. Dość szybko
okazało się jednak, że jeden spośród nowych elementów herbów — korona murowa — stanowił
dodatek na tyle atrakcyjny, że niektóre miasta pruskie zaczęły go do swoich herbów dodawać.
Najbardziej znacząca była postawa Berlina, którego władze w 1839 r. udekorowały tarczę herbową swego miasta pięciowieżową koroną murową24. Element ten zachowały też miasta bawarskie,
również „dotknięte” heraldyką napoleońską, jak wspomniane wcześniej wolne miasta Norymberga czy Augsburg25.
Przez kolejne lata królewskie rozporządzenie z 1817 r. stanowiło podstawowe źródło prawa
heraldycznego dla miast pruskich. Państwo nie ingerowało w istniejące już herby miejskie,
pozostawiając je w rękach samych właścicieli herbów, czyli władz miejskich. Przez długi czas
jedyne państwowe zarządzenia heraldyczne (a właściwie sfragistyczne) odnosiły się do zakazu
21

G. Oswald, op. cit., s. 278–281; H. Simon, Armorial général de l’Empire Français [...], t. 1, Paris 1812, s. 3–8.
Wappenfiebel. Handbuch der Heraldik, 17. verbesserte und erweiterte Auflage, Neustadt an der Aisch 1981, s. 91;
G. Oswald, op. cit., s. 278, 281.
23
R. Nagel, op. cit., s. 15–17; W. Blöß, op. cit., s. 86.
24
W. Vogel, Berlin und seine Wappen. Berlin–Frankfurt/Main 1987, s. 31–33.
25
Zob. E. Mummenhoff, op. cit., s. 293–294; K. Tyroff, Wappenbuch der Städte im Königreich Bayern, Bd. 1,
H. 1–2, Nürnberg 1835.
22
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wykorzystywania na pieczęciach miejskich herbu Królestwa Pruskiego. Prawo nadawania herbu
dla nowych miast, tj. osiedli, które otrzymały prawa miejskie, spoczywało natomiast w rękach
króla pruskiego, działającego w tym zakresie przez pruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(MSW). Z kolei przygotowanie projektów nowych herbów należało do kompetencji władz
nowego miasta.
Początek zmian w tym zakresie nastąpił w 1855 r., gdy utworzona została pruska Heroldia
(Königlich Preussisches Heroldsamt, HA), urząd państwowy, którego podstawowym zadaniem było
zajmowanie się sprawami szlachectwa, w tym także szlacheckimi herbami26. Nie zakładano wówczas, że działania HA obejmą również heraldykę samorządową, ale dosyć szybko przyjął się niepisany zwyczaj przesyłania miejskich projektów herbów do zaopiniowania przez Heroldię. Także
same miasta zgłaszały się bezpośrednio do urzędu o heraldyczne porady i opinie, co w końcu
doprowadziło w 1896 r. do urzędowego zatwierdzenia HA jako obligatoryjnej instancji opiniodawczej również w sprawach heraldyki miejskiej27.
Już pierwsza sprawa miejska, jaką zajęła się HA, wiązała się z problemem korony murowej,
który potem stale powracał we wszystkich niemal opiniach urzędu. W 1860 r. w MSW zaczęto
procedować kwestie herbu miasta Jasień (niem. Gassen, obecnie pow. Żary, woj. lubuskie) i przy
tej okazji po raz pierwszy zwrócono się o opinię do HA28. Warto bliżej spojrzeć na ten przypadek,
bo stworzył on precedens powtarzany w kolejnych latach w przypadku dawnych miast prywatnych, które posługiwały się szlacheckim herbem swoich fundatorów. W podaniu skierowanym
do pruskiego MSW miasto informowało, że od 1660 do 1859 r. było miastem pośrednim (Mediatstadt), tzn. miastem prywatnym, lokowanym w 1660 r. na prośbę swego właściciela Rudolfa
von Bünau. Od tej pory na wszystkich swoich pieczęciach miasto używało rodowego herbu gałęzi
rodu von Bünau, do której należał Rudolf. W 1860 r. Jasień otrzymał rangę miasta bezpośredniego (Immediatstadt) i z tego powodu chciał na własnych pieczęciach używać własnego miejskiego
herbu, odmiennego od herbu dotychczasowego właściciela. Powodem do wystąpienie o nadanie
herbu była także 200. rocznica otrzymania prawa miejskiego. Miasto proponowało herb, w którym wykorzystany zostałby wizerunek murów miejskich, na co HA nie chciała jednak przystać,
jako że Jasień murów miejskich nigdy nie posiadał. Urząd zaproponował zatem własny projekt,
w którym znalazło się zaskakujące uzasadnienie wprowadzenia do herbu korony murowej: „[...]
Allerhochste Entschliessungen wegen den Städten zu verleihenden Wappen in der Regel dem Gründsätze gefolgt sind, dass die gewählten Wappenbilder in einen Schild gesetzt und diesen mit eine Mauerkrone bedeckt werde, so dürfte letzteren an die Stelle des bisherigen Helmes treten und aus ihn zugleich
als Symbol, dass unter dem Schirm den Krone Preussen die Stadt Gassen aus einer Mediat in eine
Immediatstadt verwandelt worden, ein goldgekronter, rothbezungter schwarzen Adler herranwachsen”29. W zaproponowanej przez HA postaci — tj. w polu czerwonym złota głowa lwia nad złotą
lilią, a nad tarczą srebrna trzywieżowa korona murowa z czarnym orłem pruskim (ryc. 6) — herb
zatwierdzony został 22 stycznia 1862 r. przez króla pruskiego Wilhelma I30.
Zaledwie rok później w podobnej sprawie zwróciły się do MSW miasta Oeynhausen w rejencji Minden oraz Eupen, wówczas w rejencji Akwizgran (obecnie miasto w Belgii)31. Oeynhausen
26

O genezie i okolicznościach powstania HA zob. H. v. Kalm, Das Preußische Heroldsamt (1855–1920). Adelsbehörde und Adelsrecht in der preußischen Verfassungsentwicklung, Berlin 1994, s. 18–49.
27
W. Blöß, op. cit., s. 86–87; J.K. v. Schroeder, op. cit., s. 168–169.
28
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 1, k. 50–76.
29
Ibidem, k. 53v.
30
Ibidem, k. 73.
31
Ibidem, k. 77–86, 87–108.
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otrzymał prawo miejskie dopiero w 1860 r., a wcześniej
należał do prywatnych dóbr rodu von Oeynhausen. Eupen z kolei, przez wieki zmieniające swą przynależność
państwową, dopiero w wyniku traktatu wiedeńskiego przyłączone zostało do Królestwa Prus. Oba miasta
w momencie wystąpienia do MSW nie miały herbu
miejskiego (Eupen posiadał pieczęcie sądu miejskiego,
ale HA stwierdziła, że nie mogą one być uznane za herb
miasta ani służyć za jego wzorzec32); dla obu HA zaproponowała podobną konwencję jego stworzenia, dając
przy tym wyraz swoim poglądom na temat herbu miejskiego i jego różnic w budowie w stosunku do herbu
szlacheckiego. Według HA herb miejski musiał różnić
się od szlacheckiego, a służyć temu miało zastąpienie hełmu ponad tarczą koroną murową, którą HA wówczas
jedynie opisywała. Miała ona być srebrna i mieć trzy wieże. Ponad nią mógł znajdować się klejnot — wskazany
6. Herb Jasienia zatwierdzony w 1862 r.
przez miasto albo stworzony przez HA, która w owym
(fragment pocztówki dostępnej online:
czasie preferowała uszczerbionego orła pruskiego33. Same
<https://zamkilubuskie.pl/wp–content/
projekty herbów stworzone zostały przez HA na podstauploads/2009/02/Lubsko–lubuskie.jpg>
[dostęp: 25 maja 2021])
wie herbów szlacheckich rodów von Oeynhausen i von
34
Eupen (ryc. 7, 8) .
Korona murowa w formie stworzonej na początku lat 60. XIX w. była zalecana miastom do
końca lat 80. tego stulecia. W tym czasie jednak Heroldia pruska wspominała w swoich opiniach o koronie murowej jedynie w tych sytuacjach, gdy zawierał ją przesyłany do zaopiniowania
projekt herbu. Jeżeli graficzny wygląd korony nie odpowiadał koncepcji przyjętej przez HA,
to urzędnik heraldyczny nakazywał jej poprawę. Gdy jednak władze miejskie nie przewidywały
w nowym herbie tego elementu, to HA nie zmuszała do wprowadzenia korony do projektu i nie
uzależniała od tego swojej pozytywnej opinii.
Sytuacja zmieniła się na przełomie lat 80. i 90. XIX w., kiedy to pod wpływem ustawy o wolności gospodarczej (Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund) z 1869 r., rozszerzonej w 1883 r.
na obszar całego Cesarstwa Niemieckiego, miasta zaczęły rozszerzać swe granice i obejmować
nimi dotychczasowe przedmieścia albo okoliczne miejscowości, realizując tzw. Eingemeindungspolitik i tworząc w ten sposób nowe jednostki administracyjne35. Te zmiany społeczno-gospodarczo-administracyjne spowodowały jednocześnie ogromny wzrost zainteresowania nowymi
32

Ibidem, k. 98–100.
Ibidem, k. 80.
34
Ibidem, k. 83, k. 85 (królewskie zatwierdzenie herbu Oeynhausen z 16 czerwca 1863), k. 103, k. 106 (zatwierdzenie herbu Eupen z 23 grudnia 1864). W 1869 r. procedowany był także herb dla Chorzowa (Königshütte), który
w 1868 r. otrzymał prawa miejskie (ibidem, k. 121–139). Również w tym przypadku HA nakazał wprowadzenie
korony murowej. Z akt wynika jednak, że nakazywał równocześnie pozbycie się wszystkich innych elementów
dodatkowych (trzymacze, podest, dewiza). W literaturze natomiast przedstawia się rysunek nadanego w 1869 r.
herbu razem z elementami dodatkowymi (Kleines Stadtbuch von Königshütte Oberschlesien, hrsg. v. R. Schmidt,
Königshütte OS. 1941, s. 66 i rysunek na wklejce po s. 66). W aktach nie zachowała się również kopia królewskiego
zatwierdzenia herbu, które wydane zostało 18 października 1869 r.
35
Th. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2, Machtstaat vor der Demokratie, München 1998, s. 141–
146; H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3, 1849–1914, München 2008, s. 530–531.
33
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7. Herb Oeynhausen (dawniej rejencja Minden;
8. Herb Eupen (dawniej rejencja Aachen;
obecnie w kraju związkowym Nadrenia-Westfalia,
obecnie Belgia, prowincja Liège) z 1864 r.
pow. Minden-Lübbecke) z 1863 r. (<https://commons. (<http://www.heraldry-wiki.com/ heraldrywiki/wiki/
wikimedia.org/wiki/ File: Vollwappen_Stadt_Bad_
Eupen> [dostęp: 25 maja 2021])
Oeynhausen_1863.jpg#/ media/File:Vollwappen_Stadt_
Bad_Oeynhausen1863.png> [dostęp: 25 maja 2021])

herbami miejskimi36. W rezultacie tego HA zmuszona została do większego zaangażowania
w sprawy heraldyki miejskiej i konsekwentnie zaczęła realizować swą koncepcję wyraźnego rozróżniania herbu miejskiego od szlacheckiego przez obligatoryjne dodawanie do niego korony
murowej.
Korona murowa w herbach zatwierdzanych w tym okresie różniła się od wersji z lat 60. Jej
przemiany zaczęły się już na początku lat 90. XIX w., ale obserwować je można jedynie za pośrednictwem rysunków nowo zatwierdzonych herbów miejskich, o których informował ukazujący
się od 1870 r. miesięcznik „Deutscher Herold”37. W tym czasie korony nie tworzyły już wieże
połączone murem, ale mur z zamkniętą bramą wjazdową i trzema wieżami, a jej tynktura przyjmowała nie tylko barwę srebrną, ale także czerwoną i złotą (ryc. 9, 10).
Nowy kształt korony murowej wypracowany został podczas procedury zatwierdzania herbu
dla miasta Lüttringshausen w rejencji Düsseldorf w latach 1892–1893, a ostateczny wygląd nadał
jej najprawdopodobniej sam król pruski (i jednocześnie cesarz niemiecki) Wilhelm II. Nie znamy
dokładnego przebiegu procesu podejmowania decyzji w tej sprawie. Z listu Ottona Huppa do
36

Wystarczy tylko wskazać, że w archiwum pruskiego MSW sprawy herbów miejskich z lat 1817–1888 zmieściły
się w dwóch poszytach. Kolejny, trzeci poszyt, obejmuje natomiast już zaledwie sześć lat (1888–1894), poszyt
czwarty — z lat 1894–1897, poszyt piąty — 1897–1899.
37
Od 1873 pod nazwą „Der Deutsche Herold”.
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10. Projekt herbu Lüttringshausen z 1892 r.
(J. Holtmanns, Das Wappen der Stadt
Lüttringhausen, „Der Deutsche Herold”,
Bd. 23, 1892, s. 189)

Rudolfa von Valentiniego, szefa gabinetu cywilnego cesarza, z 1913 r. wiadomo, że gdy cesarz
otrzymał projekt herbu dla Lüttringshausen, to zmienił w nim kształt korony murowej stosowanej dotychczas przez HA (ryc. 10). Nowa korona miała być prosta (nie jak dotychczas zaokrąglona) i opierać się na całej górnej krawędzi tarczy38. W projekcie dla Lüttringshausen po raz pierwszy
nakazano barwienie korony na kolor piaskowca39.
Korona murowa w herbie Lüttringshausen, zatwierdzonym 23 listopada 1893 r.40, stała się od
tego momentu obowiązującym wzorcem, do którego odsyłała HA w późniejszym czasie władze
rejencji i miast zabiegające o nadanie herbu41. Problemem pozostawał fakt, że nie istniał graficzny wzór wyglądu korony, a HA zasadniczo wymagała, by wyglądała ona dokładnie tak samo jak
w herbie Lüttringshausen. Z tego powodu we wrześniu 1896 r. MSW razem z HA przygotowały
wzorcowy rysunek korony murowej dla miast, sporządzony według cesarskich „zaleceń” z 1893 r.
(ryc. 11), który miał zostać wydrukowany w 200 egzemplarzach, a następnie przechowywany
w registraturze bieżącej i przesyłany miastom zabiegającym o zatwierdzenie swojego herbu42.
Przygotowany graficzny wzorzec korony zawierał też rysunek tarczy, w której powinno zostać
umieszczone godło. Nadano jej kształt tzw. tarczy francuskiej nowożytnej. Od tego momentu
HA, zalecając przyjęcie korony w ustalonym kształcie, jednocześnie narzucała jedną formę tarczy.
Na przełomie lat 80. i 90. XIX w. w HA pojawiły się idee rozróżniania wielkości miasta przez
liczbę wież w koronie. Stało się to, gdy w 1888 r. miasto Oberhausen w rejencji Düsseldorf
38

GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 16, k. 45–46v., k. 31.
Ibidem, Bd. 3, k. 154. Podobnie w roku 1896 r. w opinii dla Nowego Dworu Gdańskiego (niem. Tiegenhof),
zob. ibidem, Bd. 4, k. 87 (por.: B. Możejko, B. Śliwiński, Herby miast, gmin i powiatów, t. 1, s. 86–87).
40
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 3, k. 192.
41
Ibidem, Bd. 4, k. 52, 78 v., 86 v.
42
Ibidem, Bd. 4, k. 164–168.
39
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przesłało do oceny m.in. dwa projekty herbu różniące
się wyłącznie liczbą wież w koronie murowej nad tarczą
herbową. W odpowiedzi HA poinformowała, że mniejszym miastom przysługuje korona trzywieżowa, a większym — pięciowieżowa43, chociaż nigdy ani wcześniej,
ani później urząd ten nie forsował takiej koncepcji. Być
może wpływ na tę ideę HA miała dyskusja nad herbem
Berlina, która toczyła się w 1883 r. i w wyniku której powstał „poprawiony” herb tego miasta, zawierający w sobie również pięciowieżową koronę murową44.
W tym miejscu warto wspomnieć o wychodzących
w tym samym czasie z kręgów heraldyków-naukowców
propozycjach wykorzystania korony murowej w herbach miejskich do różnicowania znaczenia miast. Wydaje się bowiem, że ich włączenie się do dyskusji nad
tym zagadnieniem heraldycznym wynikało nie tyle
z przekonania o nieodzowności korony murowej w he11. Rysunek projektu herbu dla Salzkotten,
autorstwa HA z 1908 r., z koroną murową
raldyce miejskiej, ile z aktualności tego tematu w biei tarczą herbową według zarządzenia
żących pracach nad projektami herbów. Z własną proz 1893 r. (GStA PK, I. HA, Rep. 77,
pozycją wystąpił w 1890 r. Maximilian Gritzner, który
Tit. 479, Nr. 92, Bd. 11, k. 80v.)
w podręczniku heraldyki zaproponował sześć różnych
typów korony murowej, różniących się liczbą wież oraz
dekoracyjnością. Oddzielny znak miały zatem mieć stolice landów i miasta rezydencjonalne,
stolice poszczególnych prowincji, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 50 tys.
i miasta poniżej 50 tys. mieszkańców, a także wszystkie pozostałe miejscowości (ryc. 12)45. Dużo
prostszy system proponował w 1899 r. Hugo G. Ströhl, według którego „Residenz- und Hauptstädte führen gewöhnlich eine fünftürmige, grössere Städte eine viertürmige, kleinere Städte eine
dreitürmige Mauerkrone”46. Podkreślał jednak, że oficjalnie żaden system w Niemczech nie funkcjonuje47. Oficjalnego zastosowania nigdy nie znalazł również projekt Gritznera, ale opisany
w popularnym podręczniku heraldyki niewątpliwie mógł przyczynić się do upowszechnienia
przekonania nie tylko o tym, że nad tarczą herbu miejskiego musi znajdować się korona murowa, lecz także, że winna wskazywać na wielkość i znaczenie konkretnej gminy.
Niezależnie od dyskusji toczących się nad potrzebą i formą korony murowej w heraldyce miejskiej, w urzędowej heraldyce HA nadal obowiązywał jej model ustalony w 1893 r. Wzorzec ten
narzucany był miastom do 1914 r.48, kiedy to dokonano jego korekty pod wpływem działań
43

Ibidem, Bd. 3, s. 1–2, 7–13. Podobne uwagi w opiniach dla Linden (ibidem, k. 38) czy Golubia (ibidem, Bd. 4,
k. 24v).
44
R.B., Zum Wappen der Stadt Berlin, „Der Deutsche Herold”, Bd. 14, 1883, s. 151; W. Vogel, Berlin und seine
Wappen, Berlin–Frankfurt/Main 1987, s. 31–34; B.D.W. Unger, Der Berliner Bär. Ein Streifzug durch Geschichte
und Gegenwart, Münster 2000, s. 24–30.
45
M. Gritzner, Handbuch der heraldischen Terminologie nebst den Haupt-Grundsätzen der Wappenkunst, Nürnberg
1890, s. 184 oraz Tafel 35.
46
H.G. Ströhl, Heraldischer Atlas, Stuttgart 1899, Tafel 16, Fig. 54.
47
Nie wiem, skąd zaczerpnął swoje informacje o koronach murowych w Niemczech Paweł Dudziński, Alfabet
heraldyczny, Warszawa 1997, s. 23, ryc. 21 b) 1, 2.
48
Dla przykładu miasta w obecnych granicach RP: GStA PK, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 5, k. 179 (Grudziądz,
1899); Bd. 9, k. 69 (Sopot, 1904; zob. B. Możejko, B. Śliwiński, t. 1, s. 116–124); k. 192 (Szamocin, 1906);
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12. Projekt koron murowych dla miast niemieckich (M. Gritzner Handbuch der heraldischen Terminologie nebst den
Haupt-Grundsätzen der Wappenkunst, Nürnberg 1890, Tafel 35)

Ottona Huppa. W październiku 1913 r. HA zakwestionowała projekt herbu dla miasta Buer
w rejencji Münster, w projektowaniu którego uczestniczył prof. Adolf Hildebrand, autor wznawianego do dziś podręcznika do heraldyki pt. Wappenfiebel. Handbuch der Heraldik i redaktor
czasopisma „Der Deutsche Herold”. Oburzone władze miasta wystąpiły o opinię do innego znanego niemieckiego heraldyka owych czasów — Ottona Huppa, który jednoznacznie odmówił
rysunkowi nad tarczą wartości korony, uznając że jest to po prostu położona na krawędzi tarczy
budowla w kolorze piaskowca49. Hupp, poruszony powtarzającymi się problemami z koroną murową w wersji Heroldsamtu, wystosował w grudniu 1913 r. do Gabinetu Cywilnego cesarza wyżej
wspomniany już list, który w maju 1914 r. poskutkował zmianami w wyglądzie dotychczasowej
korony murowej. Do istniejącego dotychczas wzorca HA wprowadziła, podobno na podstawie
osobistych poprawek cesarza Wilhelma II (ryc. 13), korekty — z korony murowej usunięto światłocienie oraz niektóre blanki, obniżono wieże i zmniejszono otwory strzelnicze, zlikwidowano
zamknięte wrota i mury wychodzące poza szerokość bocznych wież. Zmieniono też kształt tarczy
herbowej, nadając jej formę tarczy francuskiej średniowiecznej (ryc. 14)50. Ten nowy wzorzec miał
być stosowany we wszystkich herbach miejskich, które powstawały w okresie późniejszym. Działania wojenne, zmiana ustrojowa w Niemczech po pierwszej wojnie światowej i likwidacja HA
w marcu 1920 r. ograniczyły liczbę herbów z taką koroną murową, choć otrzymał ją także pierwszy herb dla pruskiej gminy wiejskiej — Tannenberga (obecnie Stębark) w Prusach Wschodnich51.
Rozporządzenie z 30 stycznia 1932 r. zatwierdziło stosowane już w latach 20. XX w. procedury
opiniodawcze oraz prosty rysunek herbów samorządowych, pozbawiony wszelkich elementów
dodatkowych, w tym także korony murowej52.
W zgodnej opinii literatury działalność HA w zakresie heraldyki samorządowej oceniana jest
negatywnie, a jednym z podstawowych tego powodów jest kwestia korony murowej, obligatoryjnie dodawanej do herbów miejskich53. Wygląd korony, a nawet samo jej wykorzystywanie,
krytykowane było już w XIX w., zwłaszcza przez heraldyków, którzy brali udział w projektowaniu herbów. Już w 1889 r. Ludwig A. Clericius, twórca m. in. herbu dla Chorzowa, pisał, że
herby miejskie powinny składać się wyłącznie z tarczy z godłem, a „häßliche Mauerkrone” należy
usunąć. W jego opinii jedynie wspólna decyzja gremiów decyzyjnych mogłaby legitymizować

Bd. 11, k. 6–12v. (Strzelce Krajeńskie, 1907; zob. A. Gut, Rozwój i symbolika herbu Strzelec Krajeńskich [w:] Strzelce
Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, red. D. Kąkol, R. Skrycki, Strzelce Krajeńskie 2016, s. 40–41); Bd. 14, k. 8
(Myślibórz, 1910); Bd. 15, k. 71–72v. (Śrem, 1912).
49
GStA PK, I. HA. Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 15, k. 157v., 229–230v.
50
Ibidem, Tit. 476, Nr. 92, Bd. 16, k. 11–16, 28–55.
51
Ibidem, k. 111.
52
A. Gut, Podstawy prawne, s. 276.
53
W. Blöß, Wappenverleihung, s. 87–88; J.K. v. Schroeder, s. 170–171; R. Nagel, Einführung, s. 17; H. v. Kalm,
Das Preußische Heroldsamt (1855–1920). Adelsbehörde und Adelsrecht in der preußischen Verfassungsentwicklung,
Berlin 1994, s. 129–131.
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13. Poprawki wykonane ręką cesarza
Wilhelma II (GStA PK, I. HA, Rep. 77,
Tit. 476, Nr. 92, Bd. 16, k. 49)

14. Wzorzec korony murowej z 1914 r.
(GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 476,
Nr. 92, Bd. 16, k. 52)

używanie w heraldyce miejskiej „diese Bankerte”54. A takiej decyzji nie było. Dwaj najważniejsi
heraldycy tego okresu — O. Hupp i A. Hildebrandt — również sprzeciwiali się koronie murowej
w wersji proponowanej przez HA, choć z zupełnie różnych przyczyn. Huppowi chodziło przede
wszystkim o wygląd tejże korony, a Hildebrandtowi o jej obligatoryjny charakter55.
Bardzo często koronie murowej w kształcie narzucanym przez HA niechętne były także same
miasta, mimo iż w większości przypadków jako dodatek do herbu nie budziła ona zastrzeżeń. Władze miast przeciwne były bowiem przede wszystkim jej rysunkowi, który powodował, że tarczę
herbową z koroną osadzoną na całej jej górnej krawędzi trudno było umieścić na pieczęci. Okrągłe
pole napieczętne wymagało, by górny element nad tarczą był węższy niż sama tarcza. Dlatego też
wiele „starych” miast, chcąc wprowadzić do swych herbów niezbędne zmiany, rezygnowało z urzędowej procedury zatwierdzającej nową poprawioną wersję herbu. W ten sposób postąpiło najważniejsze miasto Królestwa Pruskiego (a właściwie już Cesarstwa Niemieckiego) — Berlin, który bez
zasięgania opinii HA dokonał zmiany w swoim herbie w 1875 r.56 Taki wybieg uzasadniał zresztą
A. Hildebrandt prawem właściciela herbu do jego korygowania i sam skrzętnie to wykorzystywał57.
54

L.A. Clericius, Ueber Städtewappen-Vermehrungen, „Der Deutsche Herold”, Bd. 20, 1889, s. 114.
A. Hildebrandt lubował się bowiem w herbach miejskich budowanych na kształt herbu szlacheckiego, zgodnie
z niemiecką tradycją okresu wczesno nowożytnego. Jego projekty zawierały zazwyczaj hełm, klejnot i labry, a nawet dwie tarcze herbowe. Nie chodziło mu zatem o usunięcie z heraldyki miejskiej elementów dodatkowych herbu,
ale o możliwość realizacji własnej koncepcji.
56
W. Vogel, op. cit., s. 32–34; GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 8, k. 165–168v.
57
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 479, Nr. 92, Bd. 8, k. 172–174v. Np. w 1913 r. Stargard zaczął posługiwać się
niezwykle dekoracyjnym herbem zaprojektowanym przez Hildebrandta, po czym nie ma żadnego śladu w aktach
pozostałych w pruskim MSW. Podobnie w 1907 r. Strzelce Krajeńskie zrezygnowały z urzędowej procedury po tym,
gdy HA nakazał miastu do skorygowanego herbu dodać koronę murową. Strzelce mimo tego zaczęły jednak używać
poprawionej wersji swego herbu — oczywiście bez korony murowej (zob. A. Gut, Rozwój i symbolika herbu, s. 40–41).
55
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Uparte dążenie do obligatoryjnego wprowadzenia do heraldyki miejskiej jednego wzoru korony murowej prowadziło jednak tylko do ikonograficznego chaosu. Wynikało to w głównej mierze
z braku urzędowych informacji na temat oczekiwań HA w kwestiach heraldyki miejskiej, ale też
z możliwości wprowadzania zmian do istniejących już herbów miejskich bez udziału HA. Niezależnie zresztą od stanowiska HA, popularność korony murowej (oraz innych elementów dodatkowych herbu, jak hełm, labry czy klejnot) wśród dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych miast
Królestwa Pruskiego, wzmacniana przez kolorowe heraldyczne albumy kolekcjonerskie, powodowała, że i bez udziału pruskiej Heroldii wykorzystywana byłaby ona zarówno w nowych herbach
miejskich, jak i we wszelkich wyobrażeniach herbów dawnych. Nakaz, jak i zakaz, stosowania
elementów dodatkowych w heraldyce miejskiej mógłby być egzekwowany jedynie przez oficjalne
przepisy prawne i rejestrację wszystkich herbów miejskich w urzędowej roli herbowej. Choć pewnie i tak znaleziono by możliwości ich omijania.
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Agnieszka Gut, Mural crown in the municipal coat of arms in the Kingdom of Prussia in the light
of official heraldic regulations (until 1918). The aim of the article is to depict the genesis of the mural
crown as one of the elements of municipal coats of arms in the Kingdom of Prussia, which before 1945
included a large part of the present western and northern territories of the Republic of Poland. The article
attempts to show how the element imposed in the Kingdom of Prussia after the defeat in the war with
Napoleon Bonaparte became one of the desirable signs used in the coats of arms of Prussian cities to
emphasize their status. The analysis was carried on the basis of the files preserved in the Prussian Home
Office concerning the issues of municipal heraldry and sphragistics in the Kingdom of Prussia.
Keywords: mural crown, Prussian heraldry, municipal heraldry, Heroldsamt.
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Piæ Et Fortiter: nieznany herb Jerzego Benneta
Streszczenie: Wśród około 450 cudzoziemców wyniesionych do statusu polskiej szlachty znalazł się także Jerzy
Bennet, major i sekretarz królewski. Nadanie indygenatu z 1673 r. zostało odnotowane w Volumina Legum,
ale nie zawierało żadnej informacji na temat pochodzenia ani herbu Benneta. Opis tego przedstawienia heraldycznego nie pojawia się również w późniejszych opracowaniach. W 2006 r. wypłynęły na światło dzienne
trzy dokumenty z początków XIX w., przechowywane wówczas w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Podolskim (ДAМКП). Wypisy z ksiąg szlacheckich guberni wileńskiej zawierają rysunki herbu skopiowane, jak
się wydaje, z oryginalnych szkockich dyplomów z XVII w. Analiza herbu pozwoliła na ustalenie pochodzenia
Jerzego od Bennetów z Chesters, a dokładniej z gałęzi rodu osiadłej w hrabstwie Fife. W połączeniu z innymi
materiałami źródłowymi z archiwów litewskich, polskich, szkockich i szwedzkich, wypisy pozwoliły również
na odtworzenie kariery Benneta, a także prześledzenie procesu jakim posłużył się w celu udowodnienia swojego szlachectwa w Rzeczypospolitej — w 1671 r. Bennet wystąpił o, i uzyskał, tytuł baroneta Nowej Szkocji.
Artykuł zawiera również informacje o karierze wojskowej i gospodarczej Benneta, a także o jego współpracy
z księciem Bogusławem Radziwiłłem i miejscową szlachtą, kooperacji, która niewątpliwie przyczyniła się do
jego awansu społecznego. Wreszcie, artykuł stara się także przybliżyć losy jego potomków.
Słowa kluczowe: Jerzy Bennet, indygenat, herb Bennetów, genealogia Bennetów, tytuł baroneta Nowej
Szkocji.

W 1971 r. Zygmunt Wdowiszewski opracował rejestr osób indygenownych w Polsce w latach
1519–1793, obejmujący ok. 450 cudzoziemców wyniesionych do statusu polskiej szlachty1. Ułożony chronologicznie, według panowań poszczególnych monarchów spis, oparty na wiadomościach
zaczerpniętych ze zbioru praw (Volumina Legum), Metryki Koronnej, Ksiąg Kanclerskich, oryginalnych dyplomów oraz innych źródeł lub literatury, zawiera hasła odnoszące się do poszczególnych
indygenów, na które składają się: data i miejsce nadania przywileju; informacja o osobie otrzymującej nadanie np. o jej pochodzeniu, funkcji czy zajmowanym urzędzie; informacje o źródłach,
z których została zaczerpnięta wiadomość o indygenacie oraz, w większości przypadków, o herbie
cudzoziemca przyjętego w poczet polskiej szlachty. Tej ostatniej wiadomości nie ma jednak w opisie
1

Z. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519–1793) [w:] Materiały do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej, t. 5, Buenos Aires 1971.
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indygenatu Jerzego Benneta, który został naturalizowany jako polski szlachcic w 1673 r. Za Volumina Legum Wdowiszewski podaje tylko, że Bennet był majorem i sekretarzem królewskim oraz że na
wyprawę chocimską wystawił 200 dragonów2. Opis herbu nie pojawia się również ani u Bonieckiego, ani w spisie herbów hr. Ostrowskiego, a Uruski podaje tylko jego nazwę — „Bennet”3. Opisu
brakuje również w wydanym kilka lat temu rejestrze herbów nobilitacji i indygenatów zebranym
przez Barbarę Trelińską oraz Herbarzu szlachty żmudzkiej Grzegorza Błaszczyka4.
W 2006 r. podczas badań przygotowawczych do dysertacji doktorskiej na temat emigracji
szkockiej do Rzeczpospolitej5 wypłynęły na światło dzienne trzy dokumenty przechowywane wówczas w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Podolskim (ДAМКП) na Ukrainie. Były
to: „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litto-Wileńskiey Wywodu Familii Uuch Bennetów
(21 wrzesień 1805)”; „Poświadczenie szlachectwa Bennetów wydane przez Kancelarię Generalną
Szlachecką Gubernii Wileńskiej (23 maja 1810)”; „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litto-Wileńskiey Wywodu Familii Uuch Bennetów”, zawierające kolorowe rysunki herbu (il. 1) 6.
Pojawiający się w dokumentach herb, skopiowany z drobnymi błędami z oryginalnego dokumentu wystawionego w Szkocji, można opisać w następujący sposób: w polu czerwonym pomiędzy trzema gwiazdami pięcioramiennymi srebrnymi (2 i 1) takaż krokiew zniżona, na której trzy
krzyże kawalerskie czerwone. W kantonie (narożnik prawy) błękitnym krzyż skośny srebrny, a na
nim tarczka sercowa złota, pod którą krzyż grecki srebrny, na tejże tarczy lew wspięty czerwony.
W klejnocie pół lwa srebrnego dzierżącego w prawej łapie krzyż ćwiekowy czerwony. Nad klejnotem wstęga, na której dewiza: PIÆ ET FORTITER (il. 1)7.
Wspomniane dokumenty zawierają również nieco informacji o potomkach Jerzego, ale wnoszą
niewiele nowego do wiedzy o nim samym lub o jego przodkach. Opierając się na wypisie z encyklopedii Zedlera Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, dokumenty podają
informacje o Bennetach pochodzących z Anglii — wymieniony jest m.in. sławny polityk i sekretarz
stanu Karola II, Henry Bennet, pierwszy Earl of Arlington. Sugerując się zapewne tymi wiadomościami, autorzy dokumentu stwierdzają, że Jerzy Bennet pochodził z Anglii, zaznaczając przy tym, iż
2

Ibidem, s. 38.
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1913, t. 1, s. 161, Uzup. s. 103; J.R. Ostrowski, Księga herbowa
rodów polskich, Warszawa 1897–1906; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904–1938, t. 1,
s. 132.
4
B. Trelińska ed., Album armorum regni Poloniae XV–XVIII saec.: Herby nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w.,
Lublin 2001, s. 378 (nr 1036); G. Błaszczyk, Herbarz szlachty żmudzkiej, Warszawa 2015, t. 1, s. 114.
5
Praca ta została wydana drukiem w 2012 r. — zob. P.P. Bajer, Scots in the Polish Lithuanian Commonwealth, 16th
to 18th Centuries: The Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Leiden 2012.
6
„Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litto-Wileńskiey Wywodu Familii Uuch Bennetów (21 IX 1805)” (cyt.
dalej: WKSGLW I), ДAМКП, F. 230, Op. 1, Spr. 1143, ark. 6–7; „Poświadczenie szlachectwa Bennetów wydane
przez Kancelarię Generalną Szlachecką Gubernii Wileńskiej (23 V 1810)”, ДAМКП, F. 230, Op. 1, Spr. 1143,
ark. 33, 33zb, 38; „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litto-Wileńskiey Wywodu Familii Uuch Bennetów
(21 IX 1805)”, (cyt. dalej: WKSGLW II), ДAМКП, F. 230, Op. 1, Spr. 1143, ark. 21–22. Chciałbym serdecznie
podziękować p. Sergiuszowi Łysenko, który pomógł mi uzyskać kopie wymienionych powyżej dokumentów.
7
Na ilustracjach w obu wypisach krzyże mylnie przedstawiono bez jakiejkolwiej tynktury, a w tarczce sercowej
w kantonie brakuje podwójnego otoku ozdobionego naprzemiennie liliami czerwonymi. Klejnot w pierwszych
dwóch dokumentach mylnie przedstawia pół lwa wspiętego, czerwonego, dzierżącego w prawej łapie takiż krzyż
ćwiekowy. Ibidem, ark. 6–7, 21–23; por. A. Nisbet, A system of heraldry: speculative and practical: with the true
art of blazon, according to the most approved heralds in Europe: illustrated with suitable examples of armorial figures,
and achievements of the most considerable surnames and families in Scotland, &c.: together with historical and genealogical memorials relative thereto, t. 1, Edinburgh 1804, s. 125; R.R. Stodart, Scottish Arms being a Collection
of Armorial Bearings, A.D. 1370–1678, t. 2, Edinburgh 1881, s. 385–387.
3
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Il. 1. Strony z Wypisu z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litto-Wileńskiey Wywodu Familii Uuch Bennetów

nie wiadomo, z której gałęzi rodu8. Ponadto, powołując się na oryginalne dokumenty złożone przed
Kancelarią Generalną Szlachecką Guberni Wileńskiej, autorzy wypisu dają mu tytuł „barona” 9.
Na podstawie kwerendy przeprowadzonej w archiwach Kościoła ewangelicko-reformowanego
oraz wiadomości o Bennetach pojawiających się w literaturze anglojęzycznej udało się ustalić, że Jerzy
(George) Bennet nie był Anglikiem. Jak wskazują na to źródła, pochodził on z prezbiteriańskiej rodziny Bennetów z Chesters, a dokładniej z gałęzi tego rodu, która osiadła w hrabstwie Fife, w Szkocji10.
Ojcem Jerzego był William Bennet (ur. ok. 1580/1590, zm. 1647), minister zborów w Monimail
(Fife) oraz Trinity College Kirk w Edynburgu, członek Zgromadzenia Ogólnego (the Commission
of Assembly), najwyższego organu władzy Kościoła prezbiteriańskiego (1642–1646) i Jean Bonar11.
Duchownymi tego kościoła byli także: ojczysty dziadek Jerzego, Andrew Bennet (ur. ok. 1545/1555,
zm. 1641), żonaty z Margaret Beatton, oraz stryjowie Jerzego: Andrew, minister z parafii Creich
(Fife); Robert, minister z parafii Kilrenny (Fife) oraz James, minister z Auchtermuchty (Fife)12.
Choć jak narazie nie można wyjaśnić dalszych związków rodzinnych Jerzego, wydaje się, że
był dość blisko związany z gałęzią Bennetów z Grubet. Świadczy o tym m.in. podobieństwo jego
herbu do herbu przyznanego w 1670 r. Williamowi Bennetowi z Grubet, przy okazji nadania mu
tytułu baroneta. Herb ten przedstawia w polu czerwonym, pomiędzy trzema gwiazdami pięcioramiennymi srebrnymi (2 i 1), takąż krokiew zniżoną, na której krzyż kawalerski czerwony (il. 2) 13.
8

WKSGLW II, ark. 22; zob. J.H. Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste,
t. 3, Halle und Leipzig 1732, fols. 1173–1174.
9
WKSGLW II, ark. 21.
10
Mielnicki błędnie podaje, że Bennet był Anglikiem. R. Mienicki, Jerzy Bennet [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 1, Kraków 1935, s. 428.
11
H. Scott, Fasti ecclesiae scoticanae: the succession of ministers in the Church of Scotland from the reformation, t. 1,
Edinburgh 1915, s. 131–132; G.E. Cokayne, Complete baronetage, t. 4, (1665–1707), Exeter 1909, s. 283.
12
Scott, Fasti ecclesiae scoticanae, t. 5, s. 165.
13
Klejnot w herbie Williama Benneta jest następujący: z obłoku srebrnego ręka naturalna w której krzyż ćwiekowy czerwony. Nad klejnotem wstęga na której dewiza: Benedictus Qui Tollis Crucem. Nisbet, System of heraldry,
t. 1, s. 125.
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Odmiana herbu Bennetów z Grubet pojawia się
też w herbie Bennetów naturalizowanych w Szwecji,
a pochodzących od Jamesa (później Jakoba) Benneta
(zm. 1693), odnotowanego w dokumentach jako syna
Williama i Jeanny Bonnar (sic!), a więc najprawdopodobniej brata Jerzego. James emigrował do Szwecji w 1640 r.
i tam w 1650 r. zaciągnął się do szwedzkiej armii. Od
1655 r. służył jako podporucznik w pułku piechoty von
Dohna, a w 1657 był kapitanem Gwardii Przybocznej
królowej. Brał udział w drugiej wojnie północnej (1655–
1660) w Polsce, a od 1662 r. był kapitanem piechoty
w Inflantach szwedzkich. James vel Jakob Bennet uzyskał nobilitację i został naturalizowany 7 sierpnia 1675 r.
(wprowadzony do Riddarhus 7 września 1675 r. pod numerem 831). Jego syn Wilhelm (1680–1740), generał
major armii szwedzkiej (1717), otrzymał tytuł barona
(1719) oraz nowy herb14.
Il. 2. Herb Williamowa Benneta z Grubet
Wracając do Jerzego Benneta, prawdopodobnie urodził się on pomiędzy 1620 a 1630 r. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach znalazł się w Rzeczypospolitej. Jak świadczą o tym
dokumenty ze Szkocji i potwierdzają to rodzime źródła, Bennet był w służbie Jana II Kazimierza,
ale przybył do Polski zapewne wcześniej15. Przyjmując, że tak jak i inni Szkoci podjął emigrację
w młodym wieku, tzn. opuszczając ojczyznę mógł mieć ok. 16–17 lat, w Polsce pojawić się mógł
zapewne ok. 1635 lub 1645 r.16 Na podstawie dokumentów przedłożonych w czasie ubiegania się
o naturalizację można przypuszczać, że po przybyciu do Rzeczypospolitej zaciągnął się do armii.
W tym czasie w wojsku polskim służył także jakiś inny nieznany z imienia Bennet, być może jego
krewny. Tenże Bennet dowodził osiemsetosobowym oddziałem złożonym z piechoty niemieckiej
i dragonii w czasie wojny polsko-tureckiej (1633–1634) (il. 3) 17.
14

Herb Bennetów, wyniesionych do stanu baronów w Królestwie Szwecji, można opisać, jak następuje: w polu
czwórdzielnym w krzyż z tarczką sercową w środku, w polu pierwszym złotym lew wspięty czerwony, w polu drugim błękitnym pomiędzy trzema gwiazdami pięcioramiennymi srebrnymi (2 i 1) takaż krokiew, na której trzy róże
pięciolistne czerwone, w polu trzecim błękitnym trzy pasy w skos srebrne, na których trzynaście kręgów czerwonych (4, 5, 4) w polu złotym gałązka oliwna o trzech trójlistnych konarach zielonych, na której dwa skrzyżowane
miecze srebrne o złotych rękojeściach, nad którymi takaż korona szlachecka, w polu sercowym srebrnym krzyż
kawalerski błękitny. Nad tarczą korona baronowska o siedmiu perłach (widocznych) i dwa klejnoty: prawy — na
hełmie z koroną szlachecką pół lwa wspiętego, srebrnego, dzierżącego w prawej łapie dwie skrzyżowane strzały
czerwone, lewy — na hełmie z koroną szlachecką pomiędzy ośmioma proporcami z jaskółczymi ogonami na
przemian złotymi i zielonymi (4 i 4) gałązka oliwna o trzech trójlistnych konarach zielonych. Podpory tarczy: po
prawej lew wspięty, czerwony, po lewej gryf czarny o złotym dziobie i czerwonym języku. S. Murdoch i A. Grosjean, Scotland, Scandinavia & Northern Europe 1580–1707 (cyt. dalej: SSNE), tekst dostępny online: <http://www.
st-andrews.ac.uk/history/ssne, SSNE # 1612>; J. G. Anrep, Svenska Adelns Ättartaflor, t. 1, Stockholm 1858–1864,
s. 143–147; O. Donner, A brief sketch of the Scottish families in Finland and Sweden, Helsinfors 1884, s. 20.
15
„The grant of baronetcy to George Bennet, 28 July 1671” [w:] „The Register of the Great Seal of Scotland ”, NAS
C2/63/f 23.
16
P. Bajer, Scots in the Polish Lithuanian Commonwealth, s. 129.
17
„Comput Woiska Korony w Obozie pod Kamieńcem przeciw Cesarzowi Tureckiemu będącego R. 1634”
[w:] „Zbiór aktów, instrukcji sejmikowych, diariuszy sejmikowych, mów etc., XVI–XVII w., ze zbioru Steinwehra”, BUWrocł. Akc. 1949/0439, k. 338; por. A. Biegańska, „Wielka emigracja Szkotów w Polsce druga połowa
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W polskich źródłach Jerzy Bennet pojawia się dopiero w latach 50. XVII w. Jego imię kilkakrotnie zanotowano w księgach metrycznych zboru ewangelicko-reformowanego w Kiejdanach,
gdzie od lat 30. XVII w. aż do połowy XVIII stulecia istniała spora kolonia szkocka18. W 1652 r.,
zapisany z przydomkiem Scotus, Bennet poślubił w Kiejdanach pannę Zofię Arnott, córkę Jana,
kupca i tamtejszego obywatela, oraz nieznanej z nazwiska Katarzyny19. W tym samym roku został
odnotowany, jako „administrator cełł szlacheckich WXL”, w akcie chrztu Jerzego Somerville’a20.
Powyższy zapis oraz informacje z innych źródeł wskazują na to, iż oprócz służby w armii działał
także w sferze finansowej. Bennet nie tylko administrował zebranymi opłatami, ale i sam udzielał
pożyczek i kredytów. I tak np. w 1662 r. w zamian za pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla Zofii Puciacianki Janowej Podleckiej, Stefana Podleckiego i Reginy Tomaszewiczównej Podleckiej wziął
w zastaw na trzy lata ich dobra rodowe Kulwy w pow. kowieńskim21. Rok później zaciągnięty
u niego dług 100 zł oddali mu starsi zboru w Kiejdanach22.
Bennet sam też zaciągał pożyczki. Suplika Jerzego Pomarnickiego, mieszczanina kiejdańskiego, adresowana do „Jego Mosci Pana Jerzego Beneta, Sekretarza y Maiora JK Msci”, zarzucała
mu, że zalegał Pomarnickiemu z oddaniem długu w wysokości 2730 zł (1674)23.
W tym samym okresie był też mocno związany z kalwińską linią Radziwiłłów na Birżach
i Dubinkach, a szczególnie z ks. Bogusławem (1620–1669). Choć nie wiadomo dokładnie, kiedy
i w jakich okolicznościach zapoczątkował tę współpracę, list ks. Bogusława z Królewca (27 maja
XVI–koniec XVII wieku”, dysertacja doktorska (maszynopis), Uniwersytet Śląski, Katowice 1974, s. 236–237.
Biegańska łączy obu Bennetów w jedną i tę samą osobę: „W kompucie wojska pod Kamieńcem w 1634 r występuje
Jerzy Bennet jako dowódca oddziału o sile 800 ludzi. W 1673 r. na mocy konstytucji sejmowej, która wymienia
go jako majora i sekretarza królewskiego, otrzymał indygenat, jednak dopiero w 1676 r dopełnił warunków jakimi
była dedukcja szlachectwa (o którą zabiegał już w 1671 r.) i złożenie przysięgi wierności. Wiemy ponadto, iż Jerzy
Bennet wystawił na wyprawę chocimską 200 dobrze umundurowanych dragonów i że otrzymał od Michła Korybuta przywilej na kamienicę w Wilnie”, zob. A. Biegańska, Żołnierze szkoccy w dawnej Rzeczpospolitej [w:] „Studia i Materiały do Historii Wojsk” 1984, t. 27, s. 95, 103; R. Brzeziński, British mercenaries in the Baltic 1560–1683
[w:] „Military Illustrated: Past and Present” 1986/1987, t. 4, s. 22; SSNE no. 5307. Według Scotta, oprócz wyżej
wspomnianych, w 1666 r. w polskiej armii służył także nieznany z innych źródeł porucznik Robert Bennet, brat
Jerzego; zob. H. Scott, Fasti ecclesiae scoticanae, t. 1, s. 131–132.
18
L. Eriksonas, The lost colony of Scots: unravelling overseas connections in a Lithuanian town [w:] A.I. Macinnes,
T. Riis i F.G. Pedersen (eds), Ships, Guns and Bibles in the North Sea and the Baltic States, ca. 1350–ca. 1700, East
Linton 2000; R. Žirgulis, The Scottish community in Kėdainiai ca. 1630–ca. 1750 [w:] A. Grosjean i S. Murdoch
(red), Scottish Communities Abroad In The Early Modern Period, Leiden 2005, s. 225–245; por. P. Bajer, Scots in Polish-Lithuanian Commonwealth, s. 277–281.
19
Jan Arnott (zm. po 1662), z pochodzenia Szkot, właściciel kamienicy w Kiejdanach, wywodził się zapewne
z rodziny, która osiedliła się tam już w początkach XVII w. Jego nazwisko pojawia się po raz pierwszy w księgach
rachunków zboru kiejdańskiego w 1637 r.; „Collecta Zboru Kieydańskiego: To jest rachunek wszystkich recept
i expens zborowych zaczęty roku 1628 dnia 20 novembra”, maszynopis, Wilno 1939, Wilno, Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka, Rankrasciu skyrius, Fond. 9–3040, s. 37, 45, 66, nn.; „Akt ślubu Jerzego Benneta z Zofią Arnott
(11 II 1652)” [w:] „Metryka Zboru Kieydanskiego w którey są zapisane chrzty y śluby w parafiey tey odprawowane
od roku MDCXLI miesiąca Augusta za Xiędza Samuela Tomaszewskiego y Xsiędza Iana Halesivsa kaznodziejów...” [MZK], Lietuvos Velstybes Istorijou Archyvos, Wilno, Fond 606, B 144–145 (1641–1799), fol. 63 v.
20
„Akt chrztu Jerzego Somerville (17 II 1662)”, ibidem, f. 18.
21
„Jerzy Bennet w zamian za pożyczkę 5000 zł dla Zofii Puciacianki Janowej Podleckiej, Stefana Podleckiego
i Reginy Tomaszewiczównej Podleckiej bierze w zastaw na trzy lata ich dobra rodowe Kulwy w pow. kowieńskim,
(20 VII 1662)”, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa, Kolekcja Akt Historycznych im. Juozasa Daugirdisa, Zbiór: F94–1507, f. 1–8.
22
„Collecta Zboru Kieydańskiego”, s. 126.
23
„Suplika Jerzego Pomarnickiego, mieszcznina kiejdańskiego, na Jego Mości Pana Jerzego Beneta, Sekretarza y
Maiora JK’Msci (1674)”, Vilniaus Universiteto Biblioteka (VUB), F4-(A221), 17 460.
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1661) świadczy, iż Bennet wstąpił na ich służbę jeszcze przed drugą wojną północną. Chcąc
wynagrodzić Benneta za „wierność, życzliwość y stateczne continuowanie usług w domu mym,
Antecessorom moim Xiążętom Ichmciom i mnie Samemu, az dotąd nieodmiennie oddaiące;
nadto tak w lata fortunne, iako y w niesczęsliwe pod czas zamieszania w Rzptey Korony Polskiey
y W.X.Litt. na Podięte koszty y nakłady w Wystawieniu Kamienic ozdobnych Miastu Całemu
Kieydańskiemu...,” ks. Bogusław zwolnił go i jego potomków płci męskiej od wszystkich podatków miejskich oraz innych kontrybucji na rzecz miasta, dworu i zboru24.
Pismo Radziwiłła nie wyjaśnia wprawdzie, na czym dokładnie polegały usługi Benneta, jednakże na podstawie korespondencji tegoż z lat 1663–1674 można ustalić, iż Szkot zajmował się
różnorakimi sprawami administracyjnymi z ramienia księcia, a później jego córki. Jako ich przedstawiciel operował dużymi sumami pieniędzy, z których wypłacał honoraria, regulował podatki
i opłaty oraz rozliczał się z kosztów renowacji. Pośredniczył też w zakupie majątków, postępowaniach sądowych, odzyskiwaniu długów, zbieraniu podatków oraz rewindykowaniu własności
Radziwiłłów. Jak wskazują na to dokumenty, jego funkcja wiązała się z licznymi podróżami.
Bennet reprezentował interesy Radziwiłłów nie tylko we włości kiejdańskiej, nowomiejskiej czy
wizuńskiej, ale także w Birżach, Kownie, Wilnie, Warszawie, Gdańsku i Królewcu25.
Działalność finansowa i poparcie okazane mu przez Radziwiłłów przyniosły Bennetowi
znaczne zyski. Ok. połowy XVII w. Bennet wybudował murowaną kamienicę w Kiejdanach.
Ten jednokondygnacyjny budynek przy Głównym Rynku (na rogu ulicy Zamkowej) mieścił
w sobie składy towarów ulokowane w piwnicach, gospodę na parterze oraz kwatery mieszkalne na piętrze pierwszym26. Bennet posiadał również drugą kamienicę, którą nabył od Trzeciaków, „na ulicy wielkiej ode Dworu w Rynek idącey” oraz, o czym świadczy plan rynku
z 1661 r. autorstwa Kochańskiego, był także właścicielem sklepu czy może straganu przy
tamtejszym ratuszu27.
Silnie związany ze społecznością szkocką w Kiejdanach, Bennet sprawował funkcję szafarza
(1658), a następnie w 1661 r. obrano go starszym zboru. Bennet finansował w tym czasie najróżniejsze naprawy i projekty związane z budynkiem kościoła. Opłacił m.in. naprawę świecznika
„wielkiego mosiądzowego” przeprowadzoną w Królewcu. W 1663 r. w podziemiach zboru polecił
zbudować rodzinny grób28.
20 marca 1660 r. został powołany na urząd sekretarza Jego Królewskiej Mości29. Z takim
tytułem wymieniony jest w aktach chrztu Katarzyny Couper (1663)30 oraz Jerzego Benneta,
24

„Pismo Bogusława Radziwiłła (27 V 1661)” [w:] VUB F4 (A212), 16 640.
„Korespondencja Jerzego Benneta (1668–1669)”, VUB F4 (A223) 17 521–17 523, 17 526, 17 529, 17 530,
17 532, 17 537, 17 547, 17 550, 17 552; „Listy Bogusława Radziwiłła do Jerzego Benneta (1668–1669)”, VUB F4
(A223) 17 533, 17 535, 17 536, 17 541, 17 544, 17 553, 17 554, 17 556–17 559.
26
Ta dwukondygnacyjna kamienica przy Głównym Rynku na rogu ulicy Zamkowej nie tylko przetrwała burzliwe
dzieje miasta oraz zawieruchę drugiej wojny światowej, a obecnie znajduje się na liście dziedzictwa narodowego
Litwy. A. Juknevičius, Scottish Heritage in Kėdainiai: A study of the Scottish Community in Kėdainiai, Lithuania
during the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Vilnius 2015, s. 17; Žirgulis, The Scottish community in Kėdainiai,
s. 247; Eriksonas, The lost colony of Scots, s. 178.
27
„Pismo Bogusława Radziwiłła (27 V 1661)”; Plan rynku wg. rysunku Wawrzyńca Kochańskiego (ze zbiorów prywatnych) [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1959, t. 4, s. 1–2.
28
„Collecta Zboru Kieydańskiego,” s. 108, 113–115, 120.
29
„Wypis z Ksiag Szlacheckich Subgubernii Litto-Wileńskiej Wywodu Familii Urodzonych Bennetów (20 grudzień 1819)”, [w:] „Zbiór wywodów familiynych szlacheckich gubernii litewsko-wileńskiey (Vilniaus ir Kauno
gubernijų apskričių bajorų vadovai ir bajorų globus įstaigos), LVIA 708–2–1, f. 63–66. Zob. f. 63v. Serdecznie
dziękuję p. Michaelowi Ayre za udostępnienie mi kopii wspomnianego dokumentu.
30
„Akt chrztu Katarzyny Couper (Kouper) (2 X 1663)”, MZK, f. 19 v.
25
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syna Wilhelma (spolonizowana forma imienia William) i Reiny Moncrieff (Mongrieff ) (1664)31.
Następnie, 5 grudnia 1662 r., dekretem królewskim ustanowiono Benneta administratorem ceł
WXL32. Wkrótce potem, w 1668 r., odsprzedał swoją kamienicę Jerzemu Andersonowi, burmistrzowi kiejdańskiemu. Zapewne w tym samym czasie przeniósł się do majątku ziemskiego
i rozpoczął proces ubiegania się o szlachectwo polskie33.
W 1670 r. Bennet wniósł podanie do Najwyższej Rady Szkocji (the Privy Council of Scotland)
o wydanie mu listu dobrego urodzenia. W przedłożonym piśmie napisał, że od lat służy w armii
Rzeczypospolitej i działa jako sekretarz króla Polski na Litwie, w miejscu swojego stałego zamieszkania. Petycja Benneta została poparta dowodem jego pochodzenia, potwierdzonym przez Lairda
of Moncrieff i innych szkockich panów34.
Następnie Bennet podjął starania o uzyskanie dziedzicznego tytułu baroneta (knight baronet)
w Szkocji. Złożenie wniosku jest następnym dowodem na jego majętność — petent był zobowiązany do wpłaty do królewskiego skarbu (King’s Exchequer) 2 tys. marek szkockich35. Przychylając
się do podania, 28 lipca 1671 r. Karol II Stuart ustanowił Benneta baronetem Nowej Szkocji36.
Wydaje się, iż tytuł ten był nieznany w Polsce i zapewne dlatego w dokumentach wywodu szlachectwa potomków Jerzego mylnie nazwano go „baronem”.
Zgodnie z regułami heraldycznymi Bennet otrzymał też zaszczytny dodatek do herbu w postaci kantonu z krzyżem św. Andrzeja, na którym umieszczono tarczkę sercową z herbem Królestwa
Szkocji (w polu złotym, obrzeżonym podwójnym otokiem, ozdobionym naprzemiennie liliami
czerwonymi, lew wspięty tej samej barwy) 37.
Jerzy Bennet powrócił do Rzeczypospolitej zapewne wkrótce po tym wydarzeniu, bo jak można dowiedzieć się z uniwersału hetmana Michała Kazimierza Paca (1624–1682), już w maju
1673 r. oferował się wystawić 300 dragonów na kampanię chocimską38. Jak podaje Bobiatyński,
była to cenna oferta, o czym świadczy rywalizacja między Pacem a Michałem Kazimierzem Radziwiłłem (1625–1680) o pozyskanie Benneta do swojej klienteli39.
31

Jak na razie nie udało się ustalić stopnia pokrewieństwa między Jerzym i Wilhelmem, choć takowy zapewne
istniał. „Akt chrztu Jerzego Benneta (9 IV 1664)”, MZK, f. 20 v.
32
„Wypis z Ksiag Szlacheckich Subgubernii”, ark. 63v.
33
Juknevičius, Scottish Heritage in Kėdainiai, s. 17.
34
SSNE nr. 5307; por. Register of the Privy Council of Scotland, 3rd series, III, s. 374. Niestety, odpisu dokumentu
nie zanotowano, zob. „The Register of the Great Seal of Scotland ”. Według dr. Alana Borthwicka, kierownika Działu
Dokumentów Średniowiecznych z National Records of Scotland (NRS), list dobrego urodzenia najprawdopodobniej
wystawiono, ale nie skopiowano go do rejestru Wielkiej Pieczęci Szkocji (Great Seal of Scotland). Jak wskazują na
to inne przypadki z tego okresu, niekonsekwencja taka nie była wyjątkiem. Archiwum posiada m.in. „List dobrego
urodzenia wystawiony dla Sir Gabriela Wooda, Edynburg, 21 VIII 1672” (NRS, GD2/124), opatrzony Wielką
Pieczęcią, którego odpis także nie pojawia się w rejestrze. Serdecznie dziękuję p. Alison Lindsay (Head of Historical
and Legal Search Rooms, NRS) za udzielone mi informacje i skontaktowanie mnie z dr. Borthwick’iem.
35
Chciałbym podziękować komandorowi C.P.G. Abbottowi OBE RN, sekretarzowi Rady Nieustającej Baronetów (Standing Council of the Baronetage), za udzielenie mi informacji na temat procesu przyznawania tytułu
baroneta w XVII w.
36
„The grant of baronetcy to George Bennet”, f. 23; E. Cokayne, Complete baronetage, t. 4, s. 283; J. Burke, J.B. Burke, Encyclopaedia of Heraldry or general Armory of England, Scotland and Ireland, comprising a registry of all armorial
bearings from the earliest to the present time, including the late grants by the college of arms, London 1847, s. 65.
37
R.R. Stodart, Scottish Arms, t. 1, il. nr. 101, 107; t. 2, s. 385–386.
38
„Uniwersał hetmana Paca (Wilno 6 V 1673)”, VUB, fond 7, nr 29/14 481, k. 70–70v; zob. K. Bobiatyński,
Michał Kazimierz Pac — wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Warszawa 2008, s. 285. Serdecznie dziękuje
dr. Zbigniewowi Hundertowi za odesłanie mnie do tego artykułu.
39
K. Bobiatyński, W drodze pod Chocim. Litewskie przygotowania do wojny przeciwko Turkom w 1673 roku
[w:] Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku, red. M. Nagielski, S. Górzyński, Warszawa
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Bennet nie tylko wystawił „dwóch set dragonii dobrze munderowanych”, ale sam jako major dowodził
swoją jednostką w bitwie pod Chocimiem (11 listopada
1673) 40. Wedle wykazu wojska litewskiego z tej kampanii dwie kompanie dragońskie Benneta składały się
z 90 i 84 koni41.
Udział Benneta w tej zwycięskiej bitwie został uwieczniony w poemacie Virtus dexterae Domini (Prawe siły
Boże), autorstwa Jakuba Benneta, syna Jerzego42. Według
Eugeniji Ulčinaitė, opierającej się prawdopodobnie na
podanej przez jego ojca informacji, Jakub Bennet połączył opis bitwy z mitologią antyczną. W swym dziele
Bennet opisał heroizm 48 osób (wykonawców Boskiej
woli), które wzięły udział w bitwie, w tym także odwagę
i poświęcenie swojego ojca, Jerzego Benneta (il. 4) 43.
Męstwo i ofiarność Benneta zostały dostrzeżone przez
króla Michała Wiśniowieckiego i nagrodzone indygenatem, prawdopodobnie dzięki wstawiennictwu Radziwiłłów, którzy już od czasów księcia Krzysztofa (1585–
1640), gorliwego wyznawcy i protektora kalwinizmu na

Il. 4.

2014, s. 35; dr K. Bobiatyński odwołuje się do postscriptum listu W. Judyckiego do M.K. Radziwiłła (Pozwol, 23 II
1673), AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 6168, k. 92c–92d. „Przypominam WXM i proszę, żebyś WXM
otrzymał na imię pana Beneta na 200 piechoty trybem niemieckim list przypowiedni, a do swego incorporował
regimentu. Nie zawadzi tego człowieka per hanc viam zatrzymać przy sobie. Ma wielkie dokuki od JM pana hetmana wielkiego, aby z nim zostawał, ale on za moją manuductią chce się WXM trzymać protectiej, lubo tu ma od
pana Sobiana (?) niepotrzebne infestatie, którego muszą podobno przywieść ad alium sensum”.
40
VL V, 440 no. 60; zob. K. Bobiatyński, W drodze pod Chocim, s. 35.
41
K. Bobiatyński, W drodze pod Chocim, s. 45; W rozliczeniu wojska litewskiego za kampanię chocimską, które
miało miejsce podczas sejmu grodzieńskiego 1678/1679, widnieje kompania dragońska J. Beneta w sile 100 koni.
Za ćwierć służby otrzymała ona 4,5 tys. zł, a potem zniknęła z komputu litewskiego (LVIA, fondas SA, nr 3444,
k. 553–554v).
42
E. Ulčinaitė, Lietuvos renesanso ir baroko literatūra, Vilnius 2001, s. 211–213; zob. V. Ališauskas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, Aidai 2001, s. 310.
43
J. Bennet, Virtvs Dexterae Domini: In Virtute Polonorum Litvanorumq; Ostensa: Atqve Illustrissimo Domino
D. Michaeli Casimiro Pac [...] Et Illustrissimo Ac Excellentissimo Domino D. Michaeli Casimiro Radziwił [...] Nec
Non Toti Exercitvi M.D. Litvaniæ [...] Dicata A Iacobo Bennet, Wilno, 1674, s. 23–24.
Hic amor urget opus; ne Te mea carmine musa
Praetereat, Genitor: sed cum praeconia nullum
Propria laudis habent munus, siluisse juvabit
Et pro Te breviter fortes meminisse phalanges;
Est quibus in bello Mavors Litvanus ad acrem
Vsus congressum; cum propugnacula valli
Rumperet, & vitam per mortes quaereret ipsas
Illi prima tulit noster suffragia miles
Primus in ausa ruens, pulchro discrimine vitam
Vt pareret Patriae: norunt exempla virilis
In pugna dextrae, geminae consortia gentis;
Et pro magnanimo, magnas, in multa, labore
Saecula de signant laudes, & praemia belli,
Quae sint BENNETIAE monumenta perennial famae.
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Litwie, protegowali związanych z nimi, zdolnych, zawodowych wojskowych obcego pochodzenia
(w większości różnowierców)44. Tym samym aktem Wiśniowiecki nadał Bennetowi także przywilej na kamienicę na ulicy Końskiej w Wilnie45.
Podobnie jak inni cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie w poczet polskiej szlachty, Bennet
otrzymał nadanie pod warunkiem udowodnienia swojego szlachectwa do trzeciego pokolenia
wstecz oraz złożenia przysięgi wierności Rzeczypospolitej i królowi46. Warunków uprawomocnienia tego nadania dopełnił jednakże dopiero trzy lata później, tj. w 1676 r.47 Zwłoka w zakończeniu procesu naturalizacji była najprawdopodobniej spowodowana śmiercią monarchy
i interregnum. Pomimo prolongaty już w 1674 r. Bennet podpisał się, wraz ze szlachtą z powiatu wiłkomirskiego, pod dokumentem elekcyjnym Jana III Sobieskiego48. W powiecie tym
posiadał, jako zastaw od Bogusława Radziwiłła, duże dobra Wiżuny (Vyžuonos)49. Mniej więcej w tym samym czasie Bennet wykupił za posag swojej żony (15 tys. zł) starostwo jaswońskie
na Żmudzi (kompanie Benneta poczyniły tam wcześniej duże szkody) 50. Jak podaje Błaszczyk,
Bennet zmarł w 1677 r.51
Jerzy Bennet co najmniej dwukrotnie wchodził w związki małżeńskie. Jego pierwszą znaną
małżonką była wspomniana Zofia Arnott (Arnet) (zm. ok. 6 lutego 1661), po śmierci której poślubił w Kiejdanach pochodzącą z Elbląga Annę Zofię Castelle (Kasztelle) z domu Rauter, z którą
miał syna Jana (ur. 1664) (il. 5) 52.

44

Wśród osób pochodzących z Wysp Brytyjskich obdarzonych indygenatem, a wywodzących się z kręgu Radziwiłłów, oprócz Benneta byli: Irlandczyk, kpt. piechoty Jakub Butler (Buttler, Puttler) — indygenowany w 1627 r.;
Anglik, oberszter piechoty Jan Wilhelm Donoway (Dunowaj, Dunaway) — indygenowany w 1654 r.; oraz następujący Szkoci: kpt. Jan Maitland (Metland, Meyfland) — indygenowany w 1673 r.; mjr. Jakub Gardiner (Cordner, Gardener, Gordinier, Kordoner, Kordymier, Kordynier, Kordymer) — indygenowany w 1673 r.; mjr. Jerzy
Gordon — indygenowany w 1673 r., zob. P. Bajer, Scots in Polish-Lithuanian Commonwealth, s. 326, 469–470,
472, 473; zob. U. Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła,
Warszawa 2004, s. 61–62, 363.
45
VL V, 152, no. 28; VL V, 440, no. 60.
46
J. Michta, Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia” 1990, t. 45, s. 355–363; por. T. Szulc, Indygenat w Rzeczypospolitej w świetle konstytucji
sejmowych w latach 1588–1793 [w:] „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, t. 34, 1980, nr 15,
s. 1–10.
47
VL V, 440, no. 60.
48
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, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt
Litewskich, i.t.d. / ułożył i wydał Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej 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, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d., Lwów 1845, s. 10; zob. A. Boniecki,
Herbarz polski, t. 1, s. 161.
49
A. Rachuba, Udział „Inflantczyków” i oficerów cudzoziemskiego pochodzenia w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569–1732 [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek,
red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa–Opole 2008, s. 437.
50
„Zeznanie Wielmożnego Jm Pana Judyckiego starostą jaswońskiego y samey Jlymsch Jchm PP Bennetowny
(10 XI 1678)” [w:] „Księgi Trybunalu Litewskiego”, LVIA, fondas SA 23, k. 849–852v. Chciałbym serdecznie
podziękować dr. Konradowi Bobiatyńskiemu za zwrócenie mi uwagi na ten cenny dokument — ugodę między
Jerzym Konstantym Judyckim, jego żoną Katarzyną Bennetówną a synami Benneta — Jakubem i Beniaminem.
51
G. Błaszczyk, Herbarz szlachty żmudzkiej, t. 1, s. 114.
52
„Akt ślubu Jerzego Benneta z Anną Zofią Kasztelle (13 I 1664)”, MZK, fol. 67v; „Akt chrztu Jana Benneta
(25 II 1664)”, MZK, f. 20. Zob. „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii”, s. 64–65v; w dokumencie tym Anna
Zofia Rauter nazwana jest Rychter.
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Z pierwszego małżeństwa urodzili się odnotowani w księdze chrztów zboru w Kiejdanach:
Jerzy [II] (ur. 1652), Wilhelm (ur. 1655) oraz Hugo Beniamin (ur. 1661)53. Według „Wypisu z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii Litto-Wileńskiej Wywodu Familii Urodzonych Bennetów
(20 grudzień 1819)” ze związku z Zofią Arnott pochodzili jego synowie Jan i Jakub, urodzeni zapewne pomiędzy 1653–1654 lub 1656–1660 r.54, oraz córka Katarzyna, późniejsza żona Jerzego
Konstantego Judyckiego55.
Jak na razie nie udało się ustalić dalszych losów Jerzego [II] i Wilhelma, natomiast Jan, „najstarszy z synów” Jerzego Benneta [I], towarzysz chorągwi hetmańskiej, a później podstoli bracławski (1685) (w wywodzie mylnie nazwany stolnikiem), poślubił Konstancję Kimbarównę.
Niestety, nie wiadomo, czy miał z nią potomstwo56.
Kolejny syn Jerzego, wspomniany wcześniej Jakub Bennet (Benet, Benett, Bennett), autor
poematu Virtus dexterae Domini, był studentem Akademii Wileńskiej. Wywód z 1819 r. podaje,
iż tak jak jego starszy brat służył w chorągwi hetmańskiej. Tenże był później stolnikiem mozyrskim (1688–1730), sędzią grodzkim brasławskim (1697–1699?), podstarościm brasławskim
(1699–1700) oraz deputatem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z powiatu
brasławskiego (1699)57. Według Bonieckiego Jakub, stolnik mozyski, poślubił w 1713 r. Helenę
Kimbar, z którą dochował się córki Marianny, późniejszej żony ks. Władysława Połubińskiego58.
Jak podaje wywód i potwierdzają to wiadomości w Słowniku geograficznym, w 1713 r. Jakub
i Helena Bennetowie weszli w posiadanie, drogą zastawu (za 5,5 tys. talarów bitych), dóbr Sarya
wraz z Rosicą w powiecie drysieńskim59. Już w 1690 r. Jakub był też właścicielem dóbr Bohiń
w powiecie brasławskim, w parafii widzkiej, na które składało się osiem dymów60.
Wywód z 1819 roku podaje, iż dzieckiem Jakuba i Heleny był również Jan, stolnikiowicz
mozyrski (1752), do 1742 r. właściciel dóbr Sarya, który z Różą Korsakówną miał dwóch synów: Bogumiła Bogusława (ur. 1778) i Jana (ur. 1787), ochrzczonych w parafii Rosica. Pierwszy
z synów, Bogumił Bogusław, ożenił się z Ludwiką Sztejchertówną, z którą doczekał się dwóch
synów, Ferdynanda i Leopolda, wylegitymowanych ze szlachectwa wraz z ojcem w 181961. Warto tu zaznaczyć, iż linia Bennetów, wywodząca się od Jakuba, stolnika mozyrskiego, nie znając
przysługującego im herbu, mylnie wywiodła swe szlachectwo z herbem Lis, którego odmianą
pieczętowali się Kimbarowie (il. 6).
Ostatni z synów Jerzego [I], Hugo Beniamin, stolnik drohicki, był właścicielem dóbr Kłobinie w powiecie brasławski i Świętorzecze (składających się w 1690 r. z 38 dymów), w powiecie
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Jerzy [II] został ochrzczony 15 grudnia 1652 r., chrzest Wilhelma odbył się 10 sierpnia 1655 r., a Hugona Benjamina 6 lutego 1661 r. (jego ojcem chrzestnym był rotmistrz Hugo Montgomery), MZK, fols. 11, 13v, 17.
54
„Wypis z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii”, str. 64–65v. Jakub wymieniony jest również we wspomnianym
„Zeznaniu Wielmożnego Jm Pana Judyckiego”.
55
„Zeznanie Wielmożnego Jm Pana Judyckiego”.
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zob. „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii”, s. 64–65v; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1,
Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 568.
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Litewskiego 1697–1794, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 33.
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A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, s. 161, Uzupełnienia, s. 103.
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Sarya [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, red. F. Sulimierski, et al.,
Warszawa, 1880–1902, reprint Warszawa 1975–1977, s. 328–329.
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Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo wileńskie 1690 r., red. A. Rachuba, Warszawa
1989, s. 276.
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„Wypis z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii”, s. 65–65v.
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wiłkomierskim (1712)62. Tak jak bracia, Hugo Beniamin był towarzyszem chorągwi hetmańskiej,
o czym świadczy list hetmana litewskiego Jana Kazimierza Sapiehy z 17 maja 1684 r., wymieniony wśród dokumentów złożonych przy wywodzie szlachectwa w 1819 r.63 Hugo Beniamin
ożenił się z Marianną Ostreyko herbu Drogosław, z którą miał czterech synów: Jana, Wincentego,
Aleksandra i Antoniego64.
Z tej czwórki Jan umarł w młodym wieku, zostawiając z małżeństwa z Katarzyną Bykowską
trzech niepełnoletnich synów: Jerzego i Jana (zmarłych bezżennie) oraz Ignacego, dziedzica dóbr
Zarwańce i Chmielowa w powiecie bracławskiem65. Z żoną Zofią Sulimierską dochował się synów Jana i Stanisława. Jak podaje Boniecki, pierwszy z nich, Jan, był porucznikiem straży przedniej, później pułkownikiem, a następnie regentem komisji wojskowej koronnej (1793) i wreszcie
urzędnikiem ministerstwa wojny (1813) 66.
Młodszy syn Ignacego, Stanisław, porucznik (1805), doczekał się trzech synów — Nereusza
Józefa, Juliana Henryka i Wincentego Jana, którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
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Rejestry podymnego, s. 269.
„Wypis z Ksiąg Szlacheckich Subgubernii”, s. 64v.
64
WKSGLW I, ark. 6–7; WKSGLW II, ark. 21–22; „Poświadczenie szlachectwa Bennetów”, ark. 33, 33zb, 38.
65
Wymieniony w legitymacji szlachectwa z guberni podolskiej 29 lutego 1848 r. (nr ukazu 6849). zob. Spisok
dworian wniesiennych w rodosławnoju knigu podolskoj gubernii, Kamieniec Podolski 1897, s. 186.
66
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, s. 161, Uzupełnienia s. 103.
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podolskiej w 1848 r.67 Niestety w źródłach nie ma informacji, jak nazywała się ich matka, a żona
Stanisława. Syn Juliana Henryka, Stanisław, wylegitymował się ze szlachectwa w 1865 r.68
Aleksander, trzeci syn Hugona Beniamina i Marianny Ostreyko, służył w chorągwi petyhorskiej (królewskiej). Idąc śladami swojego dziadka Jerzego, oddał „wierną y gorliwą w służbie Rzpltey usługę”, za co August II nadał mu dobra Mirciany ze wsiami w powiecie wiłkomierskim
(3 listopada 1709) 69. Był on starostą mirciańskim, ożenił się z Anną Kochanowską, z którą miał
trzech synów: Ignacego, Sylwestra i Jakuba. Najmłodszy z nich, Jakub, miał za żonę Joannę Staszkiewicz, z którą dochował się synów: Mateusza (ur. 21 września 1775), Andrzeja (ur. 30 listopada
1777), Ignacego (ur. 24 października 1782) i Onufrego (ur. 27 listopada 1791) — zostali oni
ochrzczeni w parafii Traszkuny, a ze szlachectwa wylegitymowali się w 1823 r.70
Choć losy następnych generacji rodu Bennetów nie są znane i będą wymagały dalszych badań,
to zachowane do dziś poświadczenia szlachectwa potomków Jerzego Benneta, a wśród nich także
wizerunek jego nieznanego dotychczas herbu, stanowią ciekawy przyczynek do polskiej heraldyki
i genealogii.
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Piotr Bajer, Piæ Et Fortiter: Unknown Coat of Arms of George (Jerzy) Bennet. In 1673, George Bennet,
a major of the Polish-Lithuanian Army and a secretary to the Polish king, was granted an indygenat, i.e.
he has been naturalized as a nobleman of the Polish-Lithuanian Commonwealth. As such he was entitled
to all the privileges of the estate and the right to bare his original coat of arms. While the grant has
been officially recorded, it did not contain information about his arms. Additionally, Bennet’s armorial
bearing did not feature in any later rolls of arms.Top of Form In 2006, documents pertaining to his
descendants have been discovered in the State Archives in Kamieniec Podolski, Ukraine. Three 19th
century letters patents contained drawings of Bennet’s coat of arms copied, it seems, from original 17th
century parchments. The distinctive heraldic bearings provided sufficient evidence to track down George’s
origins back to the Bennets of Chesters and, more specifically, a branch of that family which has settled
in Fife County, Scotland.

These documents, along with materials obtained from archives in Lithuania, Poland, Scotland and Sweden,
allowed also to retrace Bennet’s career, his social advancement, as well as processes used by him to provide
proofs of his nobility — obtain title of Knight Baronet of Nova Scotia and then apply for naturalization
in Poland. The paper also provides information about his military and economic collaboration with
the local gentry which, undoubtabely, helped to advance his career. Lastly, the article looks at the fate
of his descendants.
Keywords: coat of arms of George Bennet, naturalization in 17th century Poland-Lithuania, baronet of
Nova Scotia, genealogy of Polish Bennets.
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Pierwszy poelekcyjny herb Rzeczypospolitej a herb z godłami Polski i Litwy
króla Francji Henryka III na druku z 1579 r.
Streszczenie: Artykuł przedstawia herb króla Francji Henryka III zamieszczony w traktacie rzymskiego
poety i filozofa stoickiego Marcusa Maniliusa pt. Astronomica, wydanym w Paryżu w 1579 r., w kontekście pieczęci króla używanych w okresie jego pobytu w Polsce. Druk zadedykowano królowi i na odwrociu
karty tytułowej zamieszczono drzeworyt ze skwadrowanymi herbami Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(Polski i Litwy) oraz Królestwa Francji. Uzyskana przez Walezjusza pierwsza korona nadal stanowiła prestiżowy powód dumy, dlatego komplementując osiągnięcie swego suwerena, wydawca udostojnił herb
królestwa. Związek ten podkreślony został priorytetowo — godła Orzeł Biały i Pogoń znalazły miejsce
w pierwszym i czwartym polu tarczy herbowej dwudzielnych w słup. Henryk III nigdy nie zrzekł się tytułu
króla Polski i po detronizacji nie odstąpił od podkreślania swoich związków z opuszczonym królestwem,
którego tron osiągnął dzięki elekcji w 1573 r.
Słowa kluczowe: Herb Polski, herb Rzeczypospolitej w XVI w., Henryk I Walezy, herb króla Francji Henryka III, herb polsko-litewsko-francuski, herby Polski i Litwy na drukach francuskich, Order św. Michała
i Order Ducha Świętego w udostojnieniu herbów Polski i Litwy.

Alexandre-Édouard (1551–1589), hrabia Angoulême, następnie książę Orleanu, Anjou i Bourbonnais oraz hrabia Forez i Par Francji, ostatni przedstawiciel dynastii Valois, zanim wyruszył nad Wisłę
posługiwał się, od ósmego roku życia jako syn Francji, herbem w postaci trzech złotych lilii i czerwonego kołnierza turniejowego z trzema występami w polu tarczy lazurowej (d’azur à trois fleurs de
lys d’or chargé d’un lambel à trois pendants de gueules). Lilie na tarczy leżały w układzie odwróconego
trójkąta. Kołnierz turniejowy zaś wzdłuż głowicy tarczy lub nieco niżej, na górnych liliach.
Wiosną 1573 r. Henri de Valois obrany został królem Polski w pierwszej wolnej elekcji przeprowadzonej pod Warszawą. Przybył do kraju pod koniec stycznia 1574 r. Koronowany został
21 lutego, lecz już w czerwcu tego roku potajemnie opuścił Polskę. Nie miał zatem wystarczająco dość czasu do szerszego upamiętnienia znakiem rodowym swojej obecności w królestwie, za
oczywistym wyłączeniem stosunkowo nielicznie zachowanej sfragistyki heraldycznej. Po objęciu
korony Francji od 1575 r., jako Henryk III, używał herbu bez figury w postaci kołnierza turniejowego, a więc herbu Kapetyngów w formie ustalonej w 1376 r. — w polu błękitnej tarczy trzy
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złote lilie (fleur-de-lis). Taki też znak kładł
uprzednio na tarczy sercowej pieczęci wielkiej koronnej (il. 1)1 oraz mniejszej koronnej (il. 2)2. Natomiast w jednym z druków
zwartych pojawił się jeszcze herb używany
w okresie przedkrólewskim (il. 3)3. Wybite
w Paryżu żetony elekcyjne nie miały wyobrażeń heraldycznych4. W czasie krótkiego
panowania mennice Rzeczypospolitej były
zamknięte. Jedynie Gdańsk wybił denary
z herbem miasta na awersie i orłem ziemi
1. Pieczęć wielka koronna Henryka Walezjusza z trzema
pruskiej na rewersie, bez uwzględnienia goliliami w polu tarczy na piersi Orła Białego (domena
publiczna, za: <https://www.digitale-sammlungen.de/de/
deł Francji, Polski i Litwy oraz tytulatury
view/bsb10778821?page=8> [dostęp 20 kwietnia 2021])
królewskiej, co może dowodzić emisji podjętej w okresie bezkrólewia. Godeł Rzeczypospolitej Henryk III nie kładł natomiast na rewersach monet wybijanych we Francji. Także
powstała w latach 1580–1585 flamandzka tapiseria z przedstawieniem fety honorowej wydanej
dla poselstwa polskiego i elekta w ogrodach Tuileries, ze zbiorów Galeria degli Uffizi, nie prezentowała motywów herbowych w polu przedstawienia i na bordiurze5. Tym cenniejsze są wszelkie
ślady heraldyczne akcentujące związki z Polską po jej opuszczeniu przez króla w czerwcu 1574 r.
Wraz z wyborem Walezjusza wzmogły się kontakty polityczne i kulturalne między Polską
a Francją6. Przyjęte przez Katarzynę Medycejską poselstwo znad Wisły zaskoczyło i oczarowało
1

Graficzną postać pieczęci zamieszcza E.H.V. de Noailles, Henri de Valois et la Pologne en 1572, t. 1, Paris 1867,
ryc. przed k. tyt. napis w otoku: HENRICVS • D • G • REX • POLONIE • M • D • LI • RV • PRV • MA • SA •
KI • VO • POT • LIWONIE • ETC • DVX • ANDIVM • || BORBONIORVM • ALVERNORVM • COMES
• MARHIAE • FORESTI • QVERCY • ROVERGY • MONTISFORTI.
2
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 6193; pieczęć odciśnięta w czerwonym wosku, Ø 46 mm; napis w otoku: HENRICVS : DEI : GRA : REX : POLONIÆ :
MAG : DVX : LITHVA : RVSSIE : ETC. Zob.: M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910, s. 31, nr 59.
3
J.A. Krasiński, IOANNIS CRASSINI || POLONIA. || A D SERENISSIMVM, ET POTEN-||tißimum, Henricum
primũ[m] Valesium, || Dei gratia vtriusq́ 3[ue] Poloniæ Regem. || Bononiæ, Apud Peregrinum Bonardum; || Venia ab
Superioribus Concessa, [Bolonia 1574], k. tyt. recto.; egz. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Berol. Ud 6350.
4
E. Raczyński, Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą począwszy od najdawniejszych aż
do końca panowania Jana III (1513–1696), t. 1, wyd. 2, Berlin 1845, s. 204, nr 39. E. Hutten-Czapski, Catalogue de
la collection des médailles et monnaies polonaises, vol. 1–5, Graz 1957 (reprint wyd. z 1871–1916), t. 2, s. 413–414,
nr 591. Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. Zamek Królewski w Warszawie —
Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich. Katalog zbiorów, t. 1, red. M. Zawadzki, Warszawa 2019, s. 28,
poz. 11 (notę opracował M. Zawadzki).
5
Florencja, Galleria degli Uffizi, Deposito Arazzi (Palazzo Pitti), nr inw. 472: Festa nei giardini delle Tuileries
in onore degli ambasciatori polacchi. Wełna, jedwab, złoto, srebro: 388 (wys.) x 480 (szer.) cm. S. Sawicka, Festyn
dla posłów polskich w ogrodach Tuileries w 1573 r. Rysunek Antoine Cartona [w:] Sarmatia artistica. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Tomkiewicza, red. J. Białostocki, Warszawa 1968, s. 17–35. E. Kociszewska,
Arras medycejski króla Henryka Walezego [w:] Urbs celeberrima: Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa,
red. A. Grzybkowski, Z. Żygulski jun., T. Grzybkowska, Kraków 2008, s. 384–386, il. 3.
6
Zob.: M. Serwański, Henryk III Walezy w Polsce: stosunki polsko-francuskie w latach 1566–1576, Kraków 1976.
E. Kociszewska, Elekcja Henryka Walezego a polsko-francuskie relacje artystyczne i intelektualne [w:] Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, red. A. Pieńkos, A. Rosales-Rodriguez, Warszawa 2010, s. 13–20.
D. Półćwiartek-Dremierre, Pierwsze polsko-francuskie rendez-vous kultur Polski epizod Henryka Walezego, „Roczniki
Humanistyczne”, t. 43, 2015, z. 1, s. 205–223.
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2. Pieczęć mniejsza koronna Henryka Walezjusza z trzema liliami w polu tarczy sercowej na skwadrowanej tarczy
Rzeczypospolitej (AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 6193, domena publiczna,
za: <https://agad.gov.pl/?page_id=97> [dostęp 20 kwietnia 2021])

Francuzów ogładą towarzyską, wykształceniem i wytwornością ubiorów7. We Francji wydano druki przybliżające zaistniałe zdarzenia i kraj uważany do tej pory za odległy i egzotyczny8.
W niektórych publikacjach z tego okresu pojawił się herb Henryka niepozostający w łączności
z heraldyką Rzeczypospolitej — jak ten w postaci tarczy z trzema liliami umieszczonej między
dwiema kolumnami w emblematycznym zbiorze poezji wydanym w 1573 r., chociaż karta tytułowa odnotowała już fakt uzyskania korony9. O ile w okresie poelekcyjnym i panowania króla w Rzeczypospolitej racjonalne wydają się edycje francuskie opatrzone godłami obu państw
z krańców europejskiego kontynentu, jak w wypadku herbu odbitego w dziele, które zeszło spod
7

E.H.V. de Noailles, op. cit., t. 2, s. 354–356.
C. Carsus, CAROLI CARSI || PONTIFICIS AC DVCIS || LINGONVM, FRANCIAE PARIS, || & sacri Concilij
Senatoris || Oratio, || Ad amplißimos Legatos Polonorum Metis habita, || Anno Dom. M. D. LXXIII. A. D. || IIII. Id.
Augusti. || PARISIIS, || Ex Officina Petri l’Huillier, via Iacobæa, || sub signo Oliuæ. || 1573. || CVM PRIVILEGIO,
[Paryż 1573].
J. Falckenburg, DE POLONIA || IN FORTISSIMI MAGNA-||nimíque Herois, Christianissimi Francorum ||
Regis C AROLI IX, è serenissimorum Prin-||cipum Valesiorum familia illustrissima Regiáq; || fratris, Dom. HENRICI, eius nominis II, || Polonorum Regis potentissimi, commenda-||tionem, Franciadum laudem & honorem,
Ele-||giæ aliquot, tribus distinctæ Actibus: Quorum || Primus continet Valesiadum Encomia, Poloniæ || situm, Decatuúmque eiusdem vota & suffragia, || Electionem, atque Electi responsionem. || Secundus, itinerariũ[m], Electi
ingressum, & Regum || Poloniæ omnium enumerationem historicam. || Tertius, gratulationes, aliáque summæ
fœlicita-||tis omnia, Regis pij officia & labores, arma || socia, atque fœdera. || Autore Regio Franciæ alumno, quondam Aulico Cæ-||sareo, & Regineæ deductioni in Franciam adiũcto, || Iacobo à Falckenburg, Mil. Brennipolitano, ||
Germano, Iurisconsulto. || LVTETIÆ PARISIORVM. || Ex Officina Federici Morelli Typographi Regij || M. D.
LXXIII. || CVM PRIVILEGIO REGIS, [Paryż 1573].
[-], Discours sur l’hi-||stoire des Polognois, par lequel || on peult cognostre l’origine, situatiõ[n], fertilité ||
mœurs, loix, coustumes, deuotion & modestie || des habitants du Royaume de Pologne: & cõ[m]-||me dés leur
commencement ils esleurent Sei-||gneurs, Ducz & Roys, qui par interruption || d’années les ont gouuernez iusques
à present || que par la diuine prouidence, tres-hault, tres-||puissant & Belliqueux Prince & seigneur, || Môseigneur
HENRY de France, Duc d’An-||jou, d’Auuergne, & Bourbonnois, filz & frere || de Roys en a esté esleu Roy & souuerain. || Le tout extraict des Historiographes Allemans, || qui ont escrit l’ histoire generalle dudict pais. || A PARIS, ||
PAR Guillame de Nyuerd, Imprimeur. || Auec priuilege du Roy, [Paryż 1573]. Na k. [3] verso odbity został drzeworyt
z herbem czwórdzielnym w krzyż Rzeczypospolitej z inicjałami SA na piersi Orła Białego.
9
[J. Dorat], Magnificentissimj || SPECTACVLI, A REGINA || Regum Matre in hortis suburbanis editi, || Jn
HENRICI Regis Poloniæ inuictissimi || nuper renunciati gratulationem, || DESCRIPTIO. || Io. Aurato Poeta Regio Autore. || PARISIIS. || Ex Officina Federici Morelli Typographi Regij. || M. D. LXXIII. || CVM PRIVILEGIO REGIS,
[Paryż 1573], k. [8] verso.
8
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3. Trzy lilie i kołnierz turniejowy w polu tarczy na piersi Orła Białego na druku z 1574 r. (Biblioteka Jagiellońska,
sygn. Berol. Ud 6350, domena publiczna, za: <https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=296856>
[dostęp 20 kwietnia 2021])

prasy drukarskiej przed ceremonią koronacji (il. 4)10, czy na dwóch edycjach panegiryku z następnego roku, z herbem i inicjałem „H” na piersi Orła Białego, wydanego w Paryżu (il. 5)11, oraz
bez litery królewskiej w Krakowie (il. 6)12, o tyle druk niemający żadnego związku z Rzeczpospolitą, a wydany w piątym roku po opuszczeniu Polski, postrzegany jest odmiennie. Na nim właśnie zamieszczono w formie kurtuazyjnej herby obu skonfederowanych narodów w połączeniu
z trzema liliami. Miało to miejsce w interesującym poznawczo i poczytnym dziele — traktacie
astronomiczno-astrologicznym Marka Maniliusza wydanym w Paryżu w 1579 r. (il. 7)13.
Marek Maniliusz (Marcus Manilius) był rzymskim poetą i filozofem stoickim, autorem poematu astrologicznego w pięciu księgach pt. Astronomica, w którym przedstawił „Boską wiedzę
10
B. de Vigenère, LES || CHRONIQVES || & Annales de || Poloigne. || Par Blaise de Vigenere, Secretaire de feu ||
Monseigneur le Duc de Nyuernois. || A PARIS, || Chez Iean Richer Libraire, rue S. Iean de Latran, || à l’enseigne de
l’Arbre Verdoyant. || 1573. || AVEC PRIVILEGE DV ROY, [Paryż 1573], k. tyt. recto. Egz. ze zbiorów Biblioteki Narodowej, sygn. SD XVI.Qu. 491 adl. Inny egz. SD XVI.Qu. 985 adl. oraz w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. Berol.
Uc 4736.
11
S. Karnkowski, STANISLAI || CARNCOVII || EPISCOPI VLADIS-||LAVIENSIS. || A D || HENRICVM VALESIVM || POLONIARVM R EGEM DES. || PANEGYRICVS. || PARISIIS, || Apud Michaelem Vascosanum. || M. D.
LXXIIII. || CVM PRIVILEGIO, [Paryż 1574], k. tyt. verso. Egz. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. BJ St.
Dr. Cim. 5391.
12
Idem, STANISLAI || CARNCOVII || EPISCOPI WLADISLA=||VIENSIS . || AD || HENRICVM VALESIVM POLO-||NIARVM REGEM DES. || PANEGYRICVS, [Kraków 1574], k. tyt. recto. Egz. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej
PAN, sygn. Cim. Qu. 3113.
13
M. Manilius, M. || MANILI || ASTRONOMI-||CΩN LIBRI || QVINQVE . || IOSEPHVS SCALIGER ||
IVL. CAES. F. RECENSVIT, || ac pristino ordini suo restituit. || Eiusdem IOS. SCALIGERI Commentarius || in eosdem libros, & Castigationum || explicationes. || LVTETIÆ, || Apud Mamertum Patissonium Typographum || Regium, in officina Roberti Stephani. || M. D. LXXIX. || CVM PRIVILEGIO REGIS., [Paryż 1679], k. tyt. verso. Egz.
ze zbiorów Biblioteca de Mitologia Clasica „Can Trave” Cubelles [Barcelona], Gab. Urania, sygn. R. 71.
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4. Herb z Orłem Białym, Pogonią oraz trzema liliami i kołnierzem turniejowym w druku z 1573 r. (Biblioteka
Narodowa, sygn. SD XVI.Qu.491 adl., domena publiczna, za: <https://polona.pl/item/la-descriptiondv-royavme-de-poloigne-et-pays-adiacens-avec-les-statuts-constitutions,NDczOTA3MQ/2/#info:metadata>
[dostęp: 20 kwietnia 2021])

6. Trzy lilie w polu tarczy na piersi Orła Białego
w druku z 1574 r. (Biblioteka Kórnicka PAN,
sygn. Cim. Qu. 3113, domena publiczna,
za: <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/
publication/edition/314807?id=314807>
[dostęp: 20 kwietnia 2021])
5. Trzy lilie z inicjałem „H” w polu tarczy o kształcie
serca na Orle Białym w druku z 1573 r. (Biblioteka
Jagiellońska, sygn. BJ St. Dr. Cim. 5391, domena
publiczna, za: <https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
doccontent?id=764036> [dostęp: 20 kwietnia 2021])
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o gwiazdach w los wtajemniczonych, || Które
zmieniać potrafią chwiejne ludzkie życie”14.
Księgę pierwszą poświęcił powstaniu i strukturze nieba. W księdze drugiej opisał znaki zodiaku, a w trzeciej związki ludzi z tymi
znakami. W czwartej omówił wpływy, jakie
wywierają gwiazdy na losy Ziemian. Ostatnią zaś przeznaczył na opowieść o powstaniu
innych znaków i ich oddziaływaniu na ludzi.
Maniliusz był wyznawcą determinizmu losów
człowieka oznaczonych położeniem gwiazd
w dniu jego urodzin. Uważał, że światem rządzą wyroki losu — „fata regunt orbem”, które w równej mierze dotyczą wszystkich ludzi,
także tych sprawujących władzę15. Był przekonany, że wszechświatem kieruje nieśmiertelny
rozum boski. Ten pierwszy poemat astrologiczny w literaturze rzymskiej zdobył dużą popularność w czasach nowożytnych i był często
wydawany16.
7. Herb na verso karty tytułowej druku z 1579 r.
Jedną z wcześniejszych edycji był druk padedykowanego królowi Francji Henrykowi III
ryski z 1579 r. Na odwrociu karty tytułowej,
(Biblioteca de Mitologia Clasica „Can Trave”
przed dedykacją skreśloną przez Iosepha ScaCubelles [Barcelona], Gab. Urania, sygn. R. 71,
ligera dla Henryka III, odbity został drzewodomena publiczna, za: <https://books.google.co.ck/
ryt z herbem, w którym podkreślone zostały
books?id=A0SOkmBMGGgC&hl=pl&source=gbs_
navlinks_s> [dostęp: 20 kwietnia 2021])
związki Walezjusza z Rzeczpospolitą. Pod koroną clausa i w obramieniu łańcucha orderowego
z odznaką Orderu Świętego Michała umieszczona została tarcza ze skwadrowanymi herbami Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Francji. W polu pierwszym i czwartym, podzielonych w słup,
leżą godła Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W polach zaś drugim i trzecim
trzy lilie. Udostojnienie tarczy herbowej łańcuchem orderowym podnosiło rangę przedstawienia
heraldycznego. Henryk III nigdy nie zrzekł się tytułu króla Polski i po detronizacji nie odstąpił
od podkreślania swoich związków z opuszczonym królestwem.
14

M. Manilius, Astronomica, I. 1–3 (przekł. Radosława Piętki: I. 3–4).
Ibidem, IV. 14–22.
16
M. Manilius, M. || MANILI || ASTRONOMICON || A || IOSEPHO SCALIGERO || ex vetusto codice
Gemblacensi in-||finitis mendis repurgatum. || EIVSDEM || IOSEPHI SCALIGERI || NOTÆ , || Quibus auctoris prisca
astrologia explicatur, castigatio-||num caussæ redduntur, portentosæ transpositiones || in eo auctore antiquitus commissæ
indicantur. || Ex Officina Plantiniana, || APVD CHRISTOPHORVM R APHELENGIVM, || Academiæ Lugduno-Batauæ Typographum. || cIɔ. Iɔ. c. || Cum Priuilegiis, [Lejda 1600]. Idem, MARCI || MANILII || ASTRONOMICON.
|| à || IOSEPHO SCALIGERO || ex vetusto codice Gemblacensi infinitis mendis repurgatum. || Eiusdem || IOSEPHI
SCALIGERI || NOTÆ , || Quibusauctoris prisca astrologia explicatur, castigationum caussæ || redduntur, portentosæ
transpositiones in eo auctore || antiquitus commissæ indicantur. || Nunc primum || Ex Codice SCALIGERI, quem
sua manu ad Tertiam Editionem præparaue-||rat, plurimisque accessionibus suarum curarum locupletauerat, post longas
moras latebrasque, || in lucem publicam cum auctario tam nobili, restitutæ. || Accesserunt quædam Clarißimorum Virorum
|| THOMÆ R ENESI || ET || ISMAELIS BVLLIALDI || animaduersiones. || ARGENTORATI, || Sumptibus IOANNIS
IOACHIMI BOCKENHOFFERI, || cIɔ. Iɔc. LV, [Strasburg 1655].
15
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8. 9. Rycina z motywem przysięgi orderowej przed Henrykiem III oraz herb francusko-polsko-litewski z literą
królewską i w otoczeniu Orderu Ducha Świętego (zob. André Favyn, Le théâtre d’honnevr et de chevalerie..., s. 974
[i.e. 688] oraz 643, Bibliothèque municipale de Lyon, sygn. 7 déc. 2010, domena publiczna,
za: <https://books.google.be/books?id=sGDIYhuS7dEC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> [dostęp: 4 listopada 2021])

Od dnia koronacji (20 lutego 1575) na króla Francji Henryk III był wielkim mistrzem Orderu
Świętego Michała, ustanowionego 1 sierpnia 1469 r. w Château d’Ambroise przez Ludwika XI na
cześć patrona kraju. Znaczenie orderu podupadło wskutek sprzedaży dyplomów przez Katarzynę
Medycejską i Henryka III, dlatego tenże ustanowił 31 grudnia 1578 r. Order Ducha Świętego,
najwyższe od tej pory odznaczenie Królestwa Francji, powołane do życia na pamiątkę dostąpienia podwójnego zaszczytu — wyboru na tron polski i objęcia tronu francuskiego w dniu Święta
Zesłania Ducha Świętego17. Drzeworyt przygotowany został przed ustanowieniem nowej dystynkcji z klocka użytego uprzednio do wydania druku Blaise de Vigenere pt. Les chroniques et
annales de Poloigne, w którym usunięto z pola trzeciego i czwartego tarczy kołnierz turniejowy.
Pomimo wyjazdu z Polski i wyboru na tron Rzeczypospolitej Stefana Batorego uzyskana przez
Walezjusza pierwsza korona nadal stanowiła prestiżowy powód dumy, dlatego komplementując
osiągnięcie swego suwerena, wydawca udostojnił herb królestwa, podkreślając w sposób priorytetowy — poczynając od pola pierwszego tarczy — jego związek z mocarstwem wschodnioeuropejskim, wynikający z dokonanej elekcji w 1573 r.

17

O Orderze Ducha Świętego zob. A. Favyn, Le Théâtre d’ honnevr et de chevalerie, ov l’ histoire des ordres militaires des Roys, & Princes de la Chrestienté, & leur Genealogie: De l’Institution des Armes, & Blasons; Roys, Heraulds,
& Poursuiuants d’Armes; Duels, Ioustes, & Tournois; & de tout ce qui concerne le faict du Cheualier de l’Ordre, t. 1,
Paris 1620, s. 643–738. G.-F. Poullain de Saint-Foix, Catalogue des chevaliers, commandeurs et officiers de l’ordre du
Saint Esprit, avec leurs noms et qualités, depuis l’ institution jusqu’ à présent, [Paris 1760].
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Maciej Dariusz Kossowski, The first post-elective coat of arms of the Commonwealth of Poland
and the coat of arms with the coats of arms of Poland and Lithuania King Henry III of France in a print
from 1579. The article presents the coat of arms of Henry III, King of France found in the Treaty of Rome
Stoic poet and philosopher Marcus Manilius entitled Astronomica, issued in Paris in 1579, in the context
of the king’s seals used during his stay in Poland. The print is dedicated to the king and on the reverse
on the title page there is a woodcut with squared coats of arms of the Polish-Lithuanian Commonwealth
and the Kingdom of France. The first crown by Valesius was a prestigious source of pride, therefore
complimenting the achievement of his sovereign, the publisher decorated the coat of arms the kingdom.
This relationship was emphasized as a priority — the White Eagle and Pogoń emblems have been
in the first and fourth field of the shield of the coat of arms vertically divided. Henry III never renounced
his title King of Poland and after his dethronement he never abandon his relationship with the abandoned
kingdom, where he achieved the throne as a result of his election in 1573.
Keywords: Coat of arms of Poland, coat of arms of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th
century, Henry Valesius (Henri de Valois), coat of arms of the Henry III of France, Polish-LithuanianFrench coat of arms, coats of arms of Poland and Lithuania on French prints, Order of St. Michael
and Order of the Holy Spirit in dignificing the coats of arms of Poland and Lithuania.
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Motywy heraldyczne w legendarium J.R.R. Tolkiena
Streszczenie: Utwory należące do gatunku fantasy są często osadzone w realiach zbliżonych do średniowiecznych, dlatego w wielu z nich występują motywy heraldyczne. Szczególnym przypadkiem są dzieła
J.R.R. Tolkiena, będące wzorcem dla wielu późniejszych pisarzy. Przedmiotem analizy są motywy heraldyczne występujące we wszystkich stworzonych przez J.R.R. Tolkiena tekstach i rysunkach dotyczących
uniwersum Śródziemia. Dokonuję rekonstrukcji fikcyjnych systemów heraldycznych, różniących się w zależności od chronologii świata przedstawionego i statusu genologicznego tekstów, odpowiadając na pytania
o ich wewnętrzną spójność oraz zgodność z regułami średniowiecznej heraldyki zachodnioeuropejskiej.
Słowa kluczowe: heraldyka w literaturze, heraldyka w fantastyce, heraldyka imaginacyjna, protoheraldyka, J.R.R. Tolkien.

Opisy herbów, czy wręcz całych systemów heraldycznych, pojawiają się w literaturze nie tylko
w fabularnych utworach historycznych, ale również w tekstach należących do intensywnie rozwijającego się nurtu fantasy. Choć gatunki te różnią się zakresem swobody autora w kształtowaniu
świata przedstawionego, to funkcje motywów heraldycznych są podobne. Najbardziej podstawową można nazwać mimetyczną: jeśli utwór kreuje realia właściwe dla historycznego czasu i miejsca, w którym istniał rozwinięty system heraldyczny, przeniesienie go (lub, w przypadku utworów
fantasy, twórcze przetworzenie) nadaje waloru autentyczności, przez co dzieło wydaje się bardziej
spójne i kompletne. Jednak wielu autorów poprzestaje na włączeniu w świat przedstawiony kilku
wyizolowanych elementów, nieraz pochodzących z zupełnie różnych miejsc i epok, nietworzących spójnej całości, aby wywołać wrażenie bliżej nieokreślonej dawności. Już samo słownictwo
związane z heraldyką (nawet jeśli nie jest używane poprawnie) dla czytelnika niedysponującego
aparatem krytycznym jest sygnałem odsyłającym do „epoki rycerskiej” lub przynajmniej takiego
jej obrazu, jaki mógł sobie wymodelować, obcując z kulturą popularną. Funkcję tą możemy
nazwać ornamentacyjną1. Heraldyka, będąc z natury swej systemem skonwencjonalizowanych
1

Przywołane tu definicje funkcji mimetycznej i ornamentacyjnej są częściowo zainspirowane koncepcją dwóch
postaci archaizacji językowej wyszczególnionych przez K.F. Rudolfa w pracy Archaisation in Literary Translation
as Nostalgic Pastiche (Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2019). Archaizacja mimetyczna
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symboli, jest również doskonałym nośnikiem przekazywania w sposób pośredni, metaforyczny
informacji o świecie przedstawionym. Dlatego w literaturze tak często spotyka się herby mówiące, z których można wywnioskować cechy charakteru lub doświadczenia życiowe ich nosicieli,
czy są nimi pojedyncze osoby, czy całe grupy takie jak narody. Tę trzecią funkcję, którą motywy
heraldyczne w literaturze dzielą ze średniowieczną czy nowożytną heraldyką imaginacyjną, można nazwać symboliczną.
Badając motywy heraldyczne w literaturze fantasy, nie można pominąć J.R.R. Tolkiena, określanego często jako założyciela całego gatunku. Jego powieści, jak również sama koncepcja sub-kreacji wyłożona w eseju O baśniach, wywarły tak ogromny wpływ na literaturę fantasy, że można
przyznać, iż istotnie powstała ona „w cieniu Białego Drzewa”2. Pomimo istnienia ogromnej literatury przedmiotu dotyczącej twórczości Tolkiena temat obecnych w niej motywów heraldycznych
pozostaje słabo zbadany. Nie porusza go nawet większość prac w całości poświęconych roli, jaką
kultura średniowiecza odegrała w procesie twórczym Tolkiena, takich jak Road to Middle-Earth3,
Tolkien the Medievalist4 czy Tolkien’s Modern Middle-Ages5. Istniejące studia6, choć zawierają wiele
cennych spostrzeżeń i trafnych interpretacji, często traktują temat powierzchownie, analizując
wybrane fragmenty legendarium w oderwaniu od pozostałych. Ponadto część z nich pochodzi
z czasu sprzed publikacji The History of Middle-earth, więc ich autorzy z konieczności analizowali
materiał pełen luk, co nieraz prowadziło do błędnych wniosków.
Niniejszy artykuł stanowi analizę motywów heraldycznych z całego legendarium — a więc
wszystkich tekstów i przykładów twórczości plastycznej Tolkiena poświęconych uniwersum Śródziemia, z których zaledwie niewielka część ukazała się drukiem za życia autora. Korpus obejmuje
teksty oryginalne i polskie przekłady Hobbita, Władcy Pierścieni, Silmarillionu i Niedokończonych
Opowieści Númenoru i Śródziemia, a przede wszystkim The History of Middle-earth7, które stanowi
(mimetic archaisation) oznacza u niego staranne odtworzenie możliwie wszystkich cech językowych charakterystycznych dla danego okresu, a archaizacja uwznioślająca (solemnizing archaisation) wyłącznie zasugerowanie tych
cech, aby stworzyć u czytelnika wrażenie dostojnej dawności, bez odwoływania się do konkretnej epoki. Podział
ten można z powodzeniem zastosować nie tylko wobec stylizacji językowej, ale również odtwarzania dowolnego
elementu realiów historycznych.
2
Fraza zaczerpnięta z tytułu książki T. Majkowskiego W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku (Kraków 2013), poświęconej historii gatunku ze szczególnym uwzględnieniem roli J.R.R. Tolkiena.
3
T.A. Shippey, The Road to Middle-Earth, Boston 1983. Wydanie polskie: Droga do Śródziemia, tłum. J. Kokot,
Poznań 2001.
4
Tolkien the Medievalist, red. J. Chance, London–New York 2003.
5
Tolkien’s Modern Middle-Ages, red. J. Chance i A. Siewers, New York 2005.
6
S. Long, Heraldry in The Lord of the Rings, „Mallorn: The Journal of the Tolkien Society” 1970, Vol. 1, s. 5–7;
M.R. Purdy, Symbols of Immortality: A Comparison of European and Elvish Heraldry, „Mythlore”, Vol. 9, 1981,
No. 1, s. 19–36; C. Hriban, The Eye and the Tree. The Semantics of Middle-earth Heraldry, „Hither Shore” 2001,
Vol. 8, s. 198–211; J. McGregor, Tolkien’s Devices: The Heraldry of Middle-Earth, „Mythlore”, Vol. 32, 2013, No. 1,
s. 95–111. Układ niniejszego artykułu jest częściowo (w partiach dotyczących Hobbita i Władcy Pierścieni) zbieżny
z układem dwóch ostatnich prac (osobno omawiane herby protagonistów, osobno herby antagonistów), co wynika z naturalnego podobieństwa herbów w obrębie tych grup (m.in. w zakresie funkcji, sposobu ekspozycji oraz
symboliki barw). Posługuję się jednak szerszym materiałem źródłowym (żadna z cytowanych prac nie rozważa
rozsianych po różnych tekstach The History of Middle-earth wzmianek o „herbach” elfów, z wyjątkiem Upadku
Gondolinu, dość pobieżnie omówionego przez C. Hriban) i odmienną, bogatszą literaturą przedmiotu, co prowadzi do zupełnie różnych wniosków.
7
Używając nazwiska Tolkien, bez podania imienia lub jego inicjałów mam na myśli autora, J.R.R. Tolkiena, a nie
jego syna, a zarazem redaktora, Christophera Tolkiena. Wszystkie cytowane niżej edycje wydzielono w pierwszej
części bibliografii. Zarówno Hobbit, jak i Władca Pierścieni, ulegały autorskim modyfikacjom w kolejnych wydaniach, jednak nie dotyczą one istotnych tu fragmentów tekstu. Zakładam, że czytelnik zna Władcę Pierścieni
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tekstową podstawę Silmarillionu. Tolkien nigdy tej pracy nie dokończył, dlatego po jego śmierci syn
Christopher skompilował zebrane materiały i wydał jako Silmarillion — owoc pracy zarówno autora, jak i redaktora. Wybór tekstów, które ostatecznie znalazły się w książce, był z konieczności naznaczony pewnym subiektywizmem, aby dzieło uzyskało pełną spójność8. The History of Middle-earth,
wydane w 12 tomach z obszernym komentarzem Ch. Tolkiena, zawiera wszystkie warianty tekstów
bez zmian czy poprawek redakcyjnych, co pozwala na wyczerpującą analizę, obejmującą również
ewolucję poszczególnych motywów w okresie ponad 50 lat tworzenia legendarium. Na gruncie
polskim historię nawarstwiania się i przeplatania poszczególnych tekstów przedstawił Zdzisław Lichański w książce pt. Opowiadania o... krawędzi epok i czasów Johna Ronalda Reuela Tolkiena...9.
Analizę motywów heraldycznych w legendarium wypada zacząć od pytania, czy słownictwo
używane przez Tolkiena odpowiada terminologii heraldycznej10. Samego słowa „herb” („coat
of arms”) autor nie używa wcale, zastępując je bardziej ogólnym, niespecjalistycznym emblem lub
nazwą przedmiotu, na którym herb się znajduje (najczęściej jest to sztandar lub tarcza). W opisie
tarczy pojawia się często wyraz „field” („pole”), ale bardzo rzadko również „charge”11, a godło jest
najczęściej określane jako „device”12, „token”13, „emblem”14 lub „badge”15. Rzeczownik „blazon”16
pojawia się również w znaczeniu „godło”, wraz z odpowiadającym mu imiesłowem „unblazoned”17
(„tarcza monochromatyczna, pozbawiona godła”). Odpowiada to znacznie bardziej językowi niespecjalistycznemu, gdyż według Oxford English Dictionary „blazon” oznacza herb lub godło18 niż
terminologii heraldycznej, gdzie „blazon” oznacza głównie czynność opisywania/blazonowania lub
oraz, przynajmniej w ogólnych zarysach, Silmarillion; objaśniam natomiast specyfikę licznych odmiennych wersji
zawartych w The History of Middle-earth. Przyjęto następujące zasady cytowania: w pierwszej kolejności istniejące
polskie przekłady (korygowane w przypadku błędów lub niejednoznaczności istotnych dla niniejszego wywodu),
w przypadku tekstów dotychczas nietłumaczonych podano tłumaczenia autorki niniejszego artykułu (oznaczone
dalej jako „tłum. AŻ”). W oryginale przytaczać będę głównie teksty poetyckie, a prozatorskie w kontekście terminologii stosowanej przez J.R.R. Tolkiena.
8
Szczegółową analizę, z których tekstów pochodzą poszczególne fragmenty opublikowanego Silmarillionu, przeprowadził D.Ch. Kane (Arda Reconstructed. Creation of the Published Silmarillion, Bethlehem 2011).
9
Z. Lichański, Opowiadania o... krawędzi epok i czasów Johna Ronalda Reuela Tolkiena czyli Metafizyka, powieść,
fantazja, Warszawa 2003.
10
Istotnym punktem odniesienia dla poniższej analizy są z jednej strony anglo- i francuskojęzyczne podręczniki
oraz syntezy heraldyki, a z drugiej podstawowy słownik języka angielskiego (Oxford English Dictionary), ten ostatni
według najpełniejszego i nieustannie aktualizowanego wydania elektronicznego.
11
Np. „the standard of the Stewards, bright argent like snow in the sun, bearing no charge nor device” (J.R.R. Tolkien,
The Return of the King, London 2011, s. 966). Obserwujemy tu interesujące rozróżnienie między „charge” i „device”.
12
Np.: „the lady showed him the shield, which was like the shield that had been given to Gimli, and it bore on it the device of the white horse” (The Return of the King, s. 802); „and they made shields in those days and emblazoned them
with devices of silver and gold and gems” (J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring [= The History of Middle-earth, Vol. 3],
red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 188); „on his shield was the star on a blue field that was his device” (J.R.R. Tolkien, The Shaping of Middle-earth [= The History of Middle-earth, Vol. 4], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 106).
13
Np. „with gilded banners bearing his token of the Ship and the Silver Swan” (The Return of the King, s. 771).
14
Np. „It bore a running horse, white upon green, that was the emblem of the House of Eorl” (J.R.R. Tolkien, The Two
Towers, London 2011, s. 522).
15
Np.: „As soon as Aragorn catches the sight of the city, and of the enemy, he hoists his standard (the White Crown
with the stars of Sun and Moon on either hand: Elendil’s badge” (The War of the Ring [= The History of Middle-earth,
Vol. 8], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 399).
16
Np. „Morgoth’s shield was black without a blazon” (The Shaping of Middle-earth, s. 106).
17
Np. „his vast shield, sable unblazoned ” (J.R.R. Tolkien, The Lost Road and Other Writings [= The History of Middle-earth, Vol. 5], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 284).
18
Zob. Blazon, n, Oxford English Dictionary [online]. Dostępny w Internecie: <https://www.oed.com/view/Entry/20024> [dostęp: 19 sierpnia 2021]. Aktualizowane w czerwcu 2021 r.
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jej wynik. Z innych elementów herbu pojawia się jedynie sporadycznie klejnot, jednak bez terminu „crest” (u Tolkiena słowo to określa często nieheraldyczną ozdobę hełmu, np. końską kitę19).
Barwy najczęściej nie są nazywane właściwymi dla heraldyki określeniami wywodzącymi się z języka francuskiego, a „potocznymi” nazwami kolorów. Jedynie „sable”20 („czerń”) powtarza się częściej
niż odpowiadające mu pospolite słowo „black”. Sporadycznie występują określenia „argent” („srebro”) i „azure” („błękit”)21, nie ma natomiast przykładów zastosowania terminów „or” („złoto”),
„gules” („czerwień”) i „vert” („zieleń”). Co ciekawe, w analizowanych tekstach słowa „sable”, „argent” i „azure” występują także poza kontekstem heraldycznym22. Znajdujemy również dowód, że
Tolkien był świadomy zasady, iż heraldyczna biel jest tożsama ze srebrem23, gdyż opisując sztandar
namiestników Gondoru, posługuje się wymiennie określeniami „white”24 i „argent”25.
W pierwszym wydanym drukiem utworze dotyczącym Śródziemia, Hobbicie, znajdziemy
wyłącznie informacje o barwie sztandarów w czasie bitwy pięciu armii: zielone chorągwie Elfów Leśnych, błękitne ludzi znad Jeziora, czerwone i czarne wojsk goblinów i wilków26. Trudno
stwierdzić, czy chorągwie te były monochromatyczne, czy też opis godła został pominięty. Autor
posługuje się tu maksymalnie uproszczoną symboliką barw, które są niejako metonimią opisującą poszczególne oddziały: zieleń oznacza las, błękit — jezioro, a czerwień i czerń — żądne krwi
wojsko wroga27. Nie są wprowadzone bardziej skomplikowane elementy, zapewne z uwagi na
dziecięcego czytelnika, dla którego przeznaczony jest Hobbit.
Najbardziej spójną koncepcję heraldyki odnajdujemy we Władcy Pierścieni, jednakże nawet tu
zaskakuje mała liczba opisanych herbów lub emblematów mogących pełnić ich rolę. Znajdujemy
zaledwie trzy herby protagonistów: herb Gondoru (w polu czarnym drzewo białe28), Rohanu (w polu
19

Np. „Then one rode forward, a tall man, taller than all the rest; from his helm as a crest a white horsetail flowed ”
(The Two Towers, s. 432).
20
Np.: „high helms and sable shields” (The Two Towers, s. 532); „a white tree flowered upon a sable field«” (The Return of the King, s. 953), „his mighty shield/ a vast unblazoned sable field ” (J.R.R. Tolkien, The Lays of Beleriand,
[= The History of Middle-earth, Vol. 3], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 248).
21
„a golden swallow that winged through an azure field ” (The Shaping of Middle-Earth, s. 7).
22
Np. „Until the twinkle of the early stars/ Is tangled palely in their sable bars” (J.R.R. Tolkien, The Book of the Lost
Tales. Part One [= The History of Middle-earth, Vol. 1], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 33) „Thus prisoned saw
he/ on the sable walls the sultry glare” (The Lays of Beleriand, s. 98); „Stands gazing out across an azure sea/ Under an
azure sky” (The Book of the Lost Tales. Part One, s. 136); „white were its timbers as the argent moon” (The Shaping
of Middle-earth, s. 149).
23
Mimo że złamał ją ostentacyjnie, opisując „herb” Gil-galada, który zostanie szczegółowo omówiony poniżej.
W dalszej części tekstu konsekwentnie używam określenia „herb” (z cudzysłowem) na określenie znaków heraldycznych Pierwszej i Drugiej Ery Śródziemia. Powody zostaną szczegółowo wyjaśnione poniżej, nadmienię jedynie, że owe „herby” łamią wiele zasad zasady klasycznej heraldyki.
24
„white banners broke and fluttered from the battlements” (The Return of the King, s. 751).
25
„the standard of the Stewards, bright argent like snow in the sun, bearing no charge nor device” (The Return
of the King, s. 966).
26
J.R.R. Tolkien, Hobbit z objaśnieniami, red. D. Anderson, tłum. A. Polkowski, Wrocław 2012, s. 385.
27
C. Hriban, The Eye and the Tree, s. 202–203.
28
Wskazówki co do kształtu drzewa dostarcza zaprojektowana przez Tolkiena okładka Powrotu Króla (W.G. Hammond i Ch. Scull, J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator, Boston–New York, 1995, s. 183). Przedstawione na niej
drzewo niewątpliwie reprezentuje właśnie Białe Drzewo Gondoru. Ma ono trzy korzenie i sześć symetrycznie
rozmieszczonych, wygiętych ku górze gałęzi, z których każda zwieńczona jest białym kwiatem. Należy jednak
pamiętać, że okładka nie przedstawia herbu Gondoru, a symboliczne przedstawienia elementów kluczowych dla
fabuły, a zwłaszcza dla tytułowego „powrotu króla” — oprócz drzewa znajduje się na niej korona, pusty tron i napis
(alfabetem tengwar, w języku quenya): „Tu pozostanę i tu żyć będą moi potomkowie aż do końca świata” (tłum. za
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2017, s. 1067).
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zielonym koń biały) i Dol Amrothu (w polu błękitnym okręt biały z dziobem w kształcie głowy
łabędzia). Wszystkie trzy godła odnoszą się bezpośrednio do historii początków danego kraju
czy też jego legend założycielskich. Białe drzewo
Gondoru reprezentuje drzewo rosnące na dziedzińcu Minas Tirith, będące symbolem ciągłości
pomiędzy Gondorem a królestwem Númenoru,
z którego pochodziło nasiono29: „Na królewskim
dziedzińcu rosło białe drzewo wyhodowane z nasienia, które Isildur przewiózł przez morskie głębiny; drzewo, co dało to nasienie, wyrosło z ziarna przywiezionego z Eressëi, a do Eressëi nasiona
białych drzew przybyły z Najdalszego Zachodu
w dniu poprzedzającym dni młodości świata”30.
Drzewo zatem symbolizuje zarazem starożytność królestwa, jego pośrednie powiązanie
z „Najdalszym Zachodem” (czyli miejscem
świętym, w mitologii Tolkiena odpowiednikiem raju lub celtyckiego Avalonu31) i opiekę
Valarów. Otaczając szacunkiem Białe Drzewo,
władcy Gondoru podkreślali ciągłość własnej
Autorski projekt okładki do książki Powrót króla,
dynastii, której odległym przodkiem był Elros, Oxford, Bodleian Libraries, MS. Tolkien Drawings 90,
pierwszy z królów Númenoru, który otrzymał
fol. 30, © Tolkien Trust 1992, 1995
drzewo w darze od elfów z Eressëi. W związku
z tym, że władza Elrosa pochodziła z nadania
Valarów32, a losy drzewa były ściśle związane z losami rodu królewskiego33, godło dokonywało
29

Drzewo, które znajduje się w Minas Tirith w momencie rozpoczęcia akcji Władcy Pierścieni, jest trzecim z kolei
po tym, które przywiózł Isildur; pierwsze drzewo zostało zniszczone w 3429 r. Drugiej Ery, zaledwie 110 lat po
jego zasadzeniu, drugie drzewo uschło w 1636 r. Jednakże fakt, że kolejne drzewa nie otrzymują osobnych imion
świadczy o tym, że były postrzegane jako jedno, wyraźnie oddzielone od Nimloth, Białego Drzewa Númenoru.
30
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 277.
31
Podobieństwo to sygnalizują nie tylko elementy fabularne, ale również nazwa portu na Tol Eressëi — Avallónë.
Jest to jedno z niewielu nawiązań do świata pozatekstowego czytelnych (również dla odbiorcy nieposiadającego
wykształcenia filogicznego) od początku legendarium, których Tolkien nie rozmył w toku wielokrotnych zmian
w nazwach (Flieger V., Tolkien and the Matter of Britain [w:] eadem: Green Suns and Faërie. Essays on Tolkien, Kent,
Ohio 2012, s. 127–141, 139).
32
J.R.R. Tolkien, Silmarillion, Warszawa 1985, s. 318. Władza Elrosa była usankcjonowana podwójnie: przez jego
pochodzenie (był spadkobiercą trzech wielkich rodów władających wśród ludzi) oraz przez nakaz Valarów. Białe
Drzewo Númenoru, Nimloth, pochodziło od Galathiliona, drzewa stworzonego na obraz Telperiona, który stał
się symbolem wszystkich Elfów Wysokiego Rodu (zob. poniższe rozważania o rysunku na bramie Morii oraz dotyczące wczesnego tekstu o przybyciu Noldorów do Śródziemia, opublikowanego w The Shaping of Middle-earth),
zatem przekazanie Númenorejczykom szczepki Nimloth było również symbolicznym usankcjonowaniem ciągłości
między tradycją elfów, sięgającą w czasy poprzedzające pojawienie się pierwszych ludzi, a tradycją Númenorejczyków, a w szczególności dynastii Elrosa, połączonej z elfami również związkiem krwi.
33
Związek ten nie jest tak wyrazisty jak w przypadku Nimloth, gdzie wprost wyrażono, że życie dynastii i życie
drzewa są połączone: „[król Tar-Palantír] pielęgnował z szacunkiem Białe Drzewo i przepowiedział, że gdy ono
uschnie, wygaśnie dynastia królów Numenoru” (J.R.R. Tolkien, Silmarillion, s. 327). Jednak dwukrotne uschnię-
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symbolicznej legitymizacji władzy królewskiej. Jednak nie tylko dynastia, ale i samo państwo
Gondor, jako kontynuator tradycji Númenoru, uzyskiwało w ten sposób nadprzyrodzoną sankcję
do władzy zwierzchniej nad ludźmi zamieszkującymi Śródziemie34. Białe Drzewo symbolizuje
przejętą od elfów wiedzę, którą Númenorejczycy przynieśli do Śródziemia, a zarazem właściwą
postawę w wielkim konflikcie, ponieważ drzewa są w legendarium ściśle powiązane ze światłem35
oraz przeciwstawione ciemności i martwocie dziedziny Nieprzyjaciela36.
Symbolikę tę uzupełnia dobór barw: biel czy też srebro na czerni reprezentuje światło zwyciężające ciemność. Obraz ten jest jeszcze bardziej wyrazisty, jeśli przedmiotem analizy uczyni się
herb królów Gondoru. Jest to jedyny we Władcy Pierścieni przykład, gdy herb władcy różni się od
herbu państwa, co można odczytać jako dowód szczególnego statusu królów Gondoru (którego
potwierdzeniem jest również monochromatyczny biały sztandar namiestników, wyrażający oczekiwanie na powrót króla), a także bardziej rozwiniętej kultury dworskiej, gdy obok utrwalonych
tradycją symboli pojawiają się konkretne zasady heraldyki. Herb królów jest herbem Gondoru wzbogaconym o dodatkowe elementy umieszczone ponad wizerunkiem drzewa — koronę
i siedem pięcioramiennych gwiazd. Jak dowiadujemy się z indeksu do Władcy Pierścieni (nieobecnego w żadnym z polskich przekładów), gwiazdy reprezentują siedem palantírów ocalonych
cie drzewa w Gondorze za każdym razem koreluje z wydarzeniami groźnymi dla państwa. W 1636 r. Trzeciej Ery
morowa zaraza wyludnia Gondor, zabijając króla wraz ze wszystkimi jego dziećmi; ponowne uschnięcie Drzewa
w 2852 r. następuje w okresie, gdy wzrasta władza Saurona w Dol Guldur, a nawracające potyczki z Haradrimami
zapowiadają największy od początku Trzeciej Ery kryzys, jakim jest wojna o Pierścień.
34
Godło Białego Drzewa stanowi manifestację ich przekonania o przynależności do Ludzi Dostojnych, jak Gondorczycy nazywali potomków Númenorejczyków, podczas gdy pozostałych zaliczali bądź do Ludzi Półmroku
(potomkowie trzech rodów Edainów, którzy nie udali się na Númenor), bądź do Ludzi Ciemności (J.R.R. Tolkien,
Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 745).
35
Motyw drzewa przewija się przez większość utworów Tolkiena, nie tylko należących do legendarium. W Kowalu z Podlesia Większego Królewskie Drzewo stanowi centrum Krainy Czarów i wyraża pełnię jej rozkwitu:
„Przed nim w oddali wznosiła się góra cienia, a ten cień był korzeniem Królewskiego Drzewa piętrzącego się
aż pod niebo jak kilka wież ustawionych jedna na drugiej; korona świeciła blaskiem olśniewającym niby s łońce
w samo południe, a na każdej gałęzi ros ły jednocześnie liście, kwiaty i niezliczone owoce, każdy inny, tak że
nie znalazłbyś dwóch jednakowych” (J.R.R. Tolkien, Rudy Dżil i jego pies. Kowal z Podlesia Większego, tłum.
M. Skibniewska, Warszawa 1989, s. 65, podkreślenie moje). Liść, dzieło Niggle’a, opowiadanie uznawane za
najbardziej autobiograficzne, ukazuje Drzewo jako symbol ostatecznego piękna, do którego dąży artysta w procesie twórczym, stanowiącego odbicie boskości. W legendarium najdoskonalszym źródłem światła są Srebrne
i Złote Drzewo, których zniszczenie wyznacza koniec swoistego złotego wieku. Ze światła Drzew pochodzi
światło Silmarilów, a kwiat jednego z nich i owoc drugiego stały się odpowiednio Księżycem i Słońcem. Zatem
Białe Drzewo Gondoru, choć samo nie emituje światła, stanowi jego symbol. Szczegółowe opisanie symboliki
drzew w dziełach Tolkiena wymagałoby osobnego studium, pomijam tu zatem celowo zagadnienie kulturowego
znaczenia drzewa jako symbolu życia czy też axis mundi, ponieważ ma ono jedynie pośredni wpływ na problematykę drzewa w heraldyce Tolkienowskiej.
36
Dominującymi cechami Mordoru, jak również wszystkich innych opisywanych krain opanowanych przez
nieprzyjaciela, są ciemność i brak roślinności lub jej zamieranie. Zob. np.: „Nawet na rozlewiskach topielców
musiało o swojej porze zjawiać się blade widmo wiosny, ale tutaj z pewnością nigdy nie mogła zakwitnąć wiosna
ani lato. Nie było ani śladu życia, nawet marnych porostów czy grzybów, karmiących się zgnilizną” (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 695), „Popiół i pyły, i wydmy zwietrzałe,/ suche, spragnione
pod księżycem białym;/ gdy się nad nimi zrywa zimny wicher,/ piasek z westchnieniem przesypują cichym./
Z nagich kamieni poros łych pęcherzem,/ z kości rozbitych, co w pustyni leżą,/ były te ziemie” (J.R.R. Tolkien,
Beren i Lúthien, red. Ch. Tolkien, tłum. K. Staniewska, A. Sylwanowicz, Warszawa 2017, s. 259). Zatem każde godło floralne stanowi deklarację opowiedzenia się przeciwko nieprzyjacielowi, a Drzewo jest deklaracją
szczególnie wyrazistą, ponieważ o ile w Mordorze zdarzają się zioła i krzewy, Drzewo stanowi fundamentalne
zaprzeczenie natury tego kraju.
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przez Elendila z zagłady Númenoru37: „siedem okrętów (z ogólnej liczby dziewięciu) na których
znajdowały się palantíry, płynęły każdy pod sztandarem pojedynczej pięcioramiennej gwiazdy;
w Gondorze siedem gwiazd umieszczono wokół godła kwitnącego białego drzewa, a nad nimi
królowie dodali wizerunek skrzydlatej korony [tłum. AŻ]”38. W notatkach stanowiących pierwszy szkic tekstu herb królewski zawiera zamiast siedmiu gwiazd wizerunki słońca i księżyca39.
Prócz oczywistej symboliki światła stanowią one również przedstawienie synów Elendila: Isildura
i Anáriona, których imiona znaczą odpowiednio „Miłujący Księżyc” i „Syn Słońca”40. Symbolika
ta przetrwała w opisie rytu, który płatnerze elfów wykuli na klindze Andúrila: „siedem gwiazd
między księżycem w nowiu a promienistym słońcem”41, co zapowiada panowanie Aragorna
jednocześnie nad Arnorem i Gondorem, jako spadkobiercy Isildura, jak i Anáriona42.
Szczególne znaczenie ma wybór barwy srebrnej. Nie można lekceważyć jej funkcji mimetycznej, ponieważ Białe Drzewo istotnie miało białe kwiaty i spody liści43, jednak srebro pełni
w symbolice legendarium szczególną rolę. W powszechnym przekonaniu srebro jest podrzędne
wobec złota, co odzwierciedlają utrzymujące się od wieków wyższe ceny złota i jego szczególny
status jako symbolu władzy i bogactwa; hierarchia ta przedostała się do językowego obrazu świata
w postaci licznych przysłów oraz konceptów takich jak srebrny wiek. Pomimo wykształcenia się
w traktatach heraldycznych, począwszy od XIV w., wielu hierarchii barw żadna z nich nie została
powszechnie zaakceptowana44, jednak badania nad heraldyką imaginacyjną ukazują, że niektóre
kolory miały więcej negatywnych konotacji niż inne. Natomiast jedynie srebro było ich całkowicie pozbawione45, podczas gdy złoto mogło symbolizować pychę i zdradę46. W legendarium złoto
jest często kojarzone z moralnym zepsuciem, natomiast symbolika srebra jest wyłącznie pozytywna. W swoich notatkach Tolkien nadaje temu kontrastowi znaczenie kosmologiczne, opisując
37

Taką interpretację, jako zaproponowaną przez samego autora, należy uznać za dominującą. Dopuszczalna jest
jednak również druga, gdzie siedem gwiazd reprezentuje gwiazdozbiór Valacirca (czyli odpowiednik Wielkiej
Niedźwiedzicy).
38
J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 1152.
39
Idem, The War of the Ring, s. 358, 399.
40
Imiona synów Elendila Tolkien nazwał „heraldycznymi”, podobnie jak nazwy założonych przez nich miast: Minas Ithil („Wieża Księżyca”) i Minas Anor („Wieża Słońca”) (Guide to the Names in the Lord of the Rings [w:] A Tolkien Compass, red. J. Lobdell, La Salle, Illinois, 1975, s. 192). Stwierdzenie to można odczytać w następujący
sposób: imiona te, podobnie jak herby, stanowią symbole. Szczególne znaczenie ma ich kolejność: imię pierworodnego odnosi się do Księżyca, a dopiero imię drugiego syna do Słońca, ponieważ w legendarium Księżyc jest
starszy niż Słońce. Słońce jest również silnie skojarzone z ludźmi, a Księżyc z elfami: „Słońce bowiem było znakiem
zapowiadającym przebudzenie się rodzaju ludzkiego i zmierzch plemienia elfów, których pamięć wszakże zawsze
była droga Księżycowi” (J.R.R. Tolkien, Silmarillion, s. 117). Imiona Isildura i Anáriona są zatem odwołaniem do
historii Słońca i Księżyca, a zarazem historii elfów i ludzi, którzy pojawili się na świecie właśnie w tej kolejności.
S.B. Straubhaar (Gondor [w:] J.R.R. Tolkien Encyclopedia, red. M. Drout, New York–London 2007, s. 248–249)
zwraca uwagę, że nie tylko Minas Ithil i Minas Anor, ale również Osgiliath jest miastem „heraldycznym”, gdyż
nazwa „Cytadela Gwiazd” odnosi się do imienia Elendila („gwiazda” to w quenyi „elen”, w sindarinie „gil”), a przez
to do gwiazd, w legendarium starszych i ważniejszych zarówno od Słońca, jak i Księżyca.
41
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 312.
42
C. Hriban (The Eye and the Tree, s. 205) zwraca uwagę, że przekucie miecza z symbolami obu państw jest symboliczną reprezentacją „przekucia”, a więc zbudowania na nowo połączonych królestw.
43
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 1071.
44
G. Scheibelreiter, Heraldik, Wien, München 2006, s. 36–37.
45
M. Pastoureau, Figures et couleurs péjoratives en héraldique médiévale [w:] XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealogica Y Heraldica [Comunicaciones al], Madrid, 19–25 septembre 1982, Madrid 1983, t. 3, s. 293–309,
tu s. 297.
46
Ibidem, s. 298.
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jak u zarania stworzenia cała materia przyszłego świata została skażona, jednak w niejednolitym
stopniu: „Moc Morgotha została rozproszona na całe Złoto na ziemi, i choć w żadnej cząstce złota
nie jest absolutna (jako że Morgoth nie stworzył Złota), nie jest również w żadnej całkowicie nieobecna. (...) To oczywiście zupełnie możliwe, że niektóre elementy bądź stany materii przyciągnęły szczególną uwagę Morgotha (...). Na przykład całe złoto (znajdujące się w Śródziemiu) zdaje
się mieć szczególną skłonność do zła — zupełnie inaczej jest w przypadku srebra [tłum. AŻ]”47.
Nie wydaje się zatem zbiegiem okoliczności, że wszystkie trzy godła tak eksponowane we Władcy
Pierścieni — drzewo, koń i okręt — mają barwę srebrną. Połączenie złota i czerni jest symbolem
pychy i ulegania złym siłom, o czym świadczy opis sztandarów Númenorejczyków w czasie, gdy
wytoczyli wojnę Valarom: „powiewały nad nimi flagi złote i czarne”48, „[okręt króla] mienił się
złotem i czernią”49. Drugi znamienny przykład kontrastu srebra na czerni i złota na czerni pojawia
się w opisie „herbów” 12 domów Gondolinu (tekst ten zostanie omówiony poniżej). Czytamy
tam: „Za nimi nadszedł hufiec Harfy, oddział odważnych wojowników, lecz ich przywódca Salgant był tchórzem i stronnikiem Meglina. Ich ubiór zdobiły srebrzyste i złociste chwosty, a na
tarczach lśniła na czarnym polu srebrna harfa. Harfa Salganta była ze złota”50. Zatem mężni
wojownicy posługują się symboliką srebra, a ich tchórzliwy przywódca (ulegający złym wpływom, podobnie jak król Númenoru Ar-Pharazôn) nad srebro przekłada złoto, będące aluzją do
jego pyszałkowatości i upadku moralnego. Wybierając złoto, Salgant usiłował nadać sobie pozory
królewskości (w średniowiecznych źródłach angielskich złoto występuje w 80–90 proc. herbów
panujących oraz zaledwie w 45–60 proc. herbów rycerzy51), za co został ukarany, stając się błaznem — parodią króla: „Niektórzy jednak utrzymują, że został schwytany i jako jeniec trafił do
siedziby Melka, gdzie stał się jego błaznem”52.
Srebrna barwa godeł Elendila stanowi dobitną manifestację jego sprzeciwu wobec pychy królów Númenoru, która ściągnęła na państwo zagładę, i powrotu do „właściwej” symboliki światła,
związanej również z jego imieniem53. Królewski herb w obu postaciach (wcześniejszej, z wizerunkami słońca i księżyca, i późniejszej, z siedmioma gwiazdami) stanowi złożony znak odsyłający
do początków państwa Gondor — opowiada historię o przybyciu do Śródziemia Elendila i jego
synów (symbolizujące ich imiona Słońce i Księżyc) i przywiezieniu przez nich symboli nadziei
i odnowy (Białe Drzewo i palantíry), a także o walce podjętej przeciw Sauronowi (czarne pole
i korona mająca kształt hełmu). Oznacza ciągłość państwa czerpiącego z tysięcy lat tradycji elfów
i ludzi, a także legitymizuje władzę królewską. Jakkolwiek nie wszystkie elementy są czytelne dla
47

J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring, s. 400.
Idem, Silmarillion, s. 338. Tekst oryginalny, podobnie jak polski przekład, nie pozwala bez żadnych wątpliwości
stwierdzić, czy były to flagi czarno-złote, czy też jedne były czarne, a inne złote.
49
Ibidem. We wcześniejszych redakcjach tekstu pojawiają się inne barwy: „[sztandary były] czerwone jak słońce
zachodzące podczas wielkiej burzy i czarne jak noc, która przychodzi po nim” (J.R.R. Tolkien, Sauron Defeated,
s. 385, tłum. AŻ). Czerwień symbolizuje m.in. przemoc i dominację, co stanowi czytelną manifestację zamiarów
Ar-Pharazôna. Jednak tekst podsuwa inną interpretację, przeciwną intencji króla: obraz burzowego zmierzchu
i nadchodzącej nocy przywodzi na myśl los królewskiego wojska i całego Númenoru, który w wyniku wyprawy
podjętej pod takimi sztandarami poniósł klęskę i uległ całkowitej zagładzie.
50
J.R.R. Tolkien, Upadek Gondolinu, tłum. A Sylwanowicz, Warszawa 2019, s. 68–69.
51
T. Huthwelker, Die Darstellung des Rangs in Wappen und Wappenrollen des späten Mittelalters, Stuttgart 2013,
s. 54 — inaczej rzecz się przedstawia w źródłach niemieckich, gdzie ta dysproporcja jest niemal niezauważalna.
52
J.R.R. Tolkien, Upadek Gondolinu, s. 93.
53
Imię Elendil można odczytywać dwojako: „Przyjaciel Elfów” lub „Miłujący Gwiazdy” (J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 1152). Srebro znajduje się w polu skojarzeniowym obu tych znaczeń (wielokrotnie podkreślana
jest miłość elfów do srebra, a zwłaszcza do jego najszlachetniejszej odmiany, zwanej mithril).
48
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odbiorców wewnątrz świata przedstawionego (wiedza o palantírach nie była powszechnie dostępna54), to centralne przedstawienie, jakim jest Białe Drzewo, stanowi symbol wyrazisty zarówno
dla sojuszników, jak i wrogów Gondoru.
J. McGregor sugeruje odmienną interpretację czarnego pola. Według niego:
czerń sama w sobie nie jest zła, taką czyni ją wyłącznie kontekst. W praktyce, Nieprzyjaciel nie posiada monopolu na czerń heraldyczną — choć, jak zauważa Aragorn „nigdy nie używa bieli” — zatem prosty, elegancki
kontrast białego drzewa na czerni sprawia zupełnie inne wrażenie niż monotonna czerń związana z Mordorem,
jego armiami i wszystkimi mieszkańcami. (...) Właśnie tę różnicę miał na myśli Tom Bombadil, wspominając:
„ciemność gwiezdnych nocy, gdy jeszcze nie było w nich strachu — zanim Czarny Władca przybył spoza Granic”
(...). Pierwotna ciemność sugeruje tajemnicę, uczucie nabożnej czci, nieskażone choćby cieniem zła [tłum. AŻ]55.

Jednakże argument o „pierwotnej ciemności” nie znajduje zastosowania w symbolice barw
heraldycznych. Owe wspominane przez Bombadila czasy, „zanim Czarny Władca przybył spoza Granic” (jeżeli interpretujemy te słowa w jedynym kluczu zgodnym z tekstami dotyczącymi
Pierwszej Ery), skończyły się na długo przed pojawieniem się pierwszych elfów i ludzi i znane
były wyłącznie z legend, a i to tylko osobom najbardziej wykształconym56. Czerń Mordoru wcale
nie jest „monotonna”, lecz przełamana godłem czerwonego Oka (zob. poniższe rozważania o herbach antagonistów). Główny konflikt legendarium jest konsekwentnie opisywany jako zmaganie
światła z ciemnością; Valarowie stwarzają kolejne źródła światła (gwiazdy, Latarnie, Dwa Drzewa,
wreszcie Słońce i Księżyc), a Morgoth niszczy je lub usiłuje tego dokonać. Cała Tolkienowska
symbolika światła jest zbyt złożona, by ją tu szczegółowo omawiać; dość nadmienić, że czerń,
rozumiana jako brak wszelkiej barwy, jest symbolem nie tylko ciemności, ale i nicości (zob. poniższe rozważania o herbie Morgotha).
Jakkolwiek w żadnym tekście nie jest to stwierdzone wprost, można wysunąć ostrożne przypuszczenie, że Białe Drzewo było wspólnym herbem Gondoru i Arnoru. Istnieją ku temu trzy
przesłanki: korona i siedem gwiazd odnosi się bezpośrednio do Elendila, władcy obu królestw
i przodka obu dynastii57; siedem gwiazd oznacza pełną liczbę siedmiu palantírów przed ich podzieleniem między Gondor i Arnor; wreszcie, w zamyśle Elendila władza zwierzchnia nad oboma
królestwami miała pozostawać w jednym ręku, a królowie Gondoru, należący do młodszej linii
Anáriona, mieli podlegać krewniakom wywodzącym się od Isildura. Przeciwko tej hipotezie przemawia fakt, że skrzydlata korona ukazana w godle królewskim nazywana jest „Koroną Gondoru”,
54

J.R.R. Tolkien, Niedokończone Opowieści Númenoru i Śródziemia, tłum. P. Braiter i A. Sylwanowicz, Poznań
2019, s. 495.
55
J. McGregor, Tolkien’s Devices: The Heraldry of Middle-Earth, s. 99–100.
56
Co ciekawe, McGregor nie przywołuje być może najmocniejszego argumentu na poparcie swojej tezy, pochodzącego z nieukończonego tekstu Tar-Elmar, którego akcja rozgrywa się w Śródziemiu w Drugiej Erze. W tej
opowieści Númenorejczycy pływają na okrętach o czarnych żaglach, wzbudzając paniczne przerażenie u mieszkańców Śródziemia. Jednak zapytani odpowiadają: „Czarne żagle rozpinamy z dumą, bo znaczą one piękną noc
przed przybyciem Nieprzyjaciela, a czerń usiana jest srebrnymi gwiazdami Elbereth” (J.R.R. Tolkien, The Peoples
of Middle-Earth [= The History of Middle-earth, Vol. 12], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 436–437), [tłum. AŻ].
Jednak w tym tekście Númenorejczycy obnoszący czarne żagle z taką dumą wydają się sami skażeni ciemnością,
traktując wszystkich ludzi ze Śródziemia jako niezasługujących na podstawowe prawa: „Ludzie Zachodu postanowili tutaj zamieszkać, a lud ciemności musi nam ustąpić — lub zginąć” (ibidem, s. 437).
57
Zob.: „Kwitło na nim Białe Drzewo Gondoru, lecz otaczało je Siedem Gwiazd i w górze nad nimi błyszczała wysoka korona — godło Elendila, królewskie godło, którego tu nikt nie widział od niepamiętnych lat” (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 935). Indeks podaje jako godła („emblems”) Elendila właśnie
siedem gwiazd i skrzydlatą koronę (J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 1152).
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a królowie Arnoru posługiwali się srebrną opaską z klejnotem Elendilmirem; wolno jednakże
sądzić, że formalne rozdzielenie insygniów nastąpiło dopiero po utracie władzy zwierzchniej przez
starszą linię. Określenie „Gwiazda Północnego Królestwa” odnosi się zawsze do konkretnego
przedmiotu (Elendilmira), a nie do jego symbolicznego wizerunku, który mógłby być umieszczony w hipotetycznym herbie.
Biały koń w herbie Rohanu również przywołuje początki tego kraju. Obrazuje najczęściej
przywoływaną cechę Rohirrimów, którzy nazywani są „jeźdźcami” lub „mistrzami koni” (co jest
dosłownym tłumaczeniem nazwy „Rohirrimowie”58), może również reprezentować konkretnego
konia: Felarófa, wierzchowca pierwszego króla Rohanu Eorla. Rumakowi temu legenda przypisywała niezwykłe przymioty: miał rozumieć ludzką mowę, być bardzo długowieczny i posłuszny wyłącznie jednemu panu, odegrał także znaczną rolę w bitwie na Polach Celebrantu,
w wyniku której Rohirrimowie zawarli wieczysty sojusz z Gondorem i otrzymali od niego ziemie
pod osiedlenie (wydarzenie to jest niewątpliwie czynem założycielskim zarówno dla państwa, jak
i dynastii59).
Herb Rohanu jest jedynym, gdzie motywacja pozatekstowa wydaje się równie istotna dla interpretacji poszczególnych elementów, co wewnętrzna logika świata przedstawionego. Można dostrzec wyraźną paralelę między Rohirrimami a Anglosasami z okresu heptarchii w zakresie języka60,
58

J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 1185.
Znamienne, że dynastia panująca w Rohanie jest konsekwentnie nazywana rodem Eorla (House of Eorl), mimo
że przodkowie Eorla władali ludem Eothedów już od wielu pokoleń. Podobnie jak w przypadku Gondoru, założenie państwa wyznacza początek nowej dynastii, tu jednak cezura jest jeszcze wyraźniejsza, ponieważ Rohirrimowie
nie dysponują wieloma wiarygodnymi przekazami o dziejach swego ludu przed osiedleniem się w Calenardhonie.
60
Nie wolno zapominać, że Władca Pierścieni posługuje się chwytem odnalezionego rękopisu — w Prologu i Dodatkach znajdziemy informację, że jest to spisana przez Froda i uzupełniona 100 lat później Księga Marchii Zachodniej, którą Tolkien jedynie przetłumaczył na angielski. W Dodatku F autor deklaruje, że Wspólną Mowę oddał
za pomocą współczesnej angielszczyzny i podaje przykłady rzekomych problemów tłumaczeniowych związanych
np. z imionami hobbitów. Język Rohirrimów jest wzorowany na staroangielskim, co autor wyjaśnia następująco:
„Języki Dużych Ludzi, spokrewnione z westronem, powinny być, jak mi się zdawało, również oddane przez formy
związane w podobny sposób z angielskim. Dlatego język ludzi z Rohanu upodobniłem do starej angielszczyzny; był
przecież spokrewniony (dalej) ze Wspólną Mową i (bardzo blisko) z pierwotną postacią języka hobbitów z Północy,
a w porównaniu z westronem — archaiczny” (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 1271).
Co ciekawe, w oryginale Tolkien używa dość enigmatycznego i mało precyzyjnego określenia „ancient English”
(J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 1136), zamiast wskazującego konkretny okres historii języka Old English.
U zawodowego lingwisty nie mogło to wynikać z przeoczenia; zapewne było wyrazem świadomej chęci zatarcia narzucającego się skojarzenia Rohirrimów z Anglosasami. Potwierdza to dodatkowo przypis odautorski: „Ten zabieg
lingwistyczny nie powinien jednak sugerować jakiegoś głębszego podobieństwa między Rohirrimami a dawnymi
Anglikami w dziedzinie kultury, sztuki, sposobu wojowania, itp. Podobieństwo ogranicza się do ogólnych cech,
wynikłych z sytuacji: mamy tu lud prostszy, bardziej prymitywny, żyjący z kulturą wyższą i starszą, zamieszkujący
tereny ongiś przez nią zajmowane” (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 1272). Christopher Tolkien uznaje to stwierdzenia za nieuzasadnione, dostrzegając głębsze podobieństwo między Rohirrimami
a Anglosasami: „Mój ojciec stwierdził, że oddał język Rohirrimów za pomocą staroangielskiego, ponieważ ich
prawdziwy język znajduje się w podobnej relacji do Wspólnej Mowy, co staroangielski do współczesnego angielskiego. Zdanie to trudno zaakceptować: inspiracja, która przyczyniła się do powstania Jeźdźców Rohanu i Złotego
Dworu, musiała sięgać znacznie głębiej. Zdanie mojego ojca interpretuję jako wyraz »fikcji autentyczności«, ponieważ idea »przekładu« musiała mieć dalekosiężne skutki dla świata przedstawionego, aby dało się ją przedstawić jako
integralną i obecną od początku część dzieła, co w przypadku imion krasnoludów (a także hobbitów) jest z całą
pewnością fałszywe [tłum. AŻ]” (J.R.R. Tolkien, The Peoples of Middle-Earth, red. Ch. Tolkien, s. 71). Zagadnienie to zostało głębiej zbadane przez T. Shippeya (J.R.R. Tolkien — Author of a Century, Boston, New York 2002)
i T. Honneggera (The Rohirrim ‘Anglosaxons on Horseback’? An Inquiry into Tolkien’s Use of Sources [w:] Tolkien
and Study of his Sources: Critical Essays, red. J. Fisher, Jefferson, North Carolina–London, 2011, s. 116–132).
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poezji61 i pewnych elementów kultury materialnej62. Nasuwa się skojarzenie ze słynnym koniem
z Uffington63, również z powodu barw — geoglif wyryty jest w kredowej ziemi i otoczony trawą,
zatem widziany z lotu ptaka jest biały na zielonym tle. Koń z Uffington powstał najprawdopodobniej w epoce brązu64, na długo przed przybyciem Anglów i Sasów do Brytanii, jednak aż do XIX w.
powszechnie łączono go z władcami Wessexu; istniało przekonanie, że kazał go wyryć król Alfred
dla upamiętnienia zwycięstwa pod Ethnadun65. Począwszy od XVIII w. w całej Anglii wyryto wiele
podobnych koni. Poemat G.K. Chestertona z 1911 r. pt. The Ballad of the White Horse (utwór,
który Tolkien znał i być może częściowo się nim inspirował66) ponownie łączy konia z Uffington
z bitwą pod Ethnadun, czyniąc z niego symbol Anglii odradzającej się pomimo kolejnych najazdów. Skojarzenie godła białego konia z Anglosasami utrzymywało się tak długo m.in. dlatego,
że biały koń w czerwonym polu pozostaje do dzisiaj godłem Dolnej Saksonii67, a także hrabstwa
Kent, a heraldyka imaginacyjna przypisywała go również średniowiecznemu królestwu Kent68.
Nieco trudniejsze jest wyjaśnienie symbolu statku o łabędzim dziobie w herbie Dol Amroth.
Książęta Dol Amroth mieli wywodzić się od Imrazôra Númenorejczyka i pochodzącej z Lórien
elfki Mithrellas, dlatego można wysnuć dwie koncepcje — łabędzi okręt reprezentuje Vingilota,
okręt Eärendila (będącego protoplastą królewskiej dynastii Númenoru), bądź łodzie z Lórien.
Niemniej oba te wyjaśnienia nie wydają się sprzeczne, ponieważ ostatecznie odwołują się do łabędzich okrętów elfów ze szczepu Telerich, przodków zarówno królewskiej dynastii Númenoru
(przez żonę Eärendila, Elwingę), jak i Celeborna oraz Galadrieli, władców Lórien. Takie okręty
61

Poezja Rohirrimów przypomina staroangielską zarówno pod względem formalnym (aliteracja, zbliżone metrum), jak i treściowym, ponieważ jej elegijność, silne wrażenie przemijania i lamentu nad utraconą wspaniałością
ojców, koresponduje z analogicznymi cechami poezji staroangielskiej (T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien — Author
of a Century, s. 124). Wiersz o incipicie Where is the horse and the rider jest swobodnym przekładem fragmentu
staroangielskiego poematu The Wanderer, a Arise, arise, riders of Theoden jest adaptacją poematu The Finnsburg
Fragment (ibidem).
62
Opis Złotego Dworu Meduseld jest wzorowany na Heorocie, siedzibie Hrothgara, opisanej w Beowulfie, występują też wyraźne paralele między opisem przybycia Beowulfa do Heorotu a Gandalfa i jego przyjaciół do Meduseld (T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien — Author of a Century, s. 121–122). Kurhany królów Rohanu w Edoras mogą
być wzorowane na kurhanach odkrytych w 1939 r. w Sutton Hoo (D. Sabo, Archeology and the Sense of History
in J.R.R. Tolkien’s Middle-Earth, „Mythlore”, Vol. 26.1, 2007, No. 2, s. 102–103).
63
T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien — Author of a Century, s. 92.
64
D. Milles et alli, Uffington White Horse and its Landscape: Investigations at White Horse Hill, Uffington, 1989–
95 and Tower Hill, Ashbury, 1993–4, Oxford 2003.
65
W.C. Plenderleath, The White Horses of the West England, London 1892. Plenderleath cytuje liczne prace ówczesnych historyków i utwory literackie, w tym ballady ludowe, łączące konia z Uffington z postacią Alfreda Wielkiego.
66
Clausen C., „The Lord of the Rings” and „The Ballad of the White Horse”, „South Atlantic Bulletin”, Vol. 39,
1974, No. 2, s. 10–16. Clausen wskazuje pewne paralele strukturalne oraz podobieństwo między kreacją postaci
Aragorna a króla Alfreda w ujęciu Chestertona. Jak wynika z jego listów, Tolkien czytał The Ballad of the White
Horse w młodości i był pod znacznym wrażeniem, jednakże gdy po latach powrócił do lektury wraz z piętnastoletnią córką, uznał poemat za błyskotliwy, lecz zawierający fałszywy obraz „Północy” (J.R.R. Tolkien, Listy, wyb.
i red. Ch. Tolkien, tłum. A. Sylwanowicz, Warszawa 2010, s. 156). List ten pochodzi z 1944 r., a zatem z czasu, gdy
Tolkien intensywnie pracował nad Władcą Pierścieni, więc to zdanie nie neguje ewentualnego wpływu pochodzącego jeszcze z czasu, gdy Tolkien jako młodzieniec był zafascynowany wizją Chestertona.
67
Według legendy herbowej z końca XV w. pierwotnie herbem Sasów był czarny koń, a barwa została zmieniona
na białą po nawróceniu księcia Widukinda na chrześcijaństwo, wymuszonym przez Karola Wielkiego. Szczegółowo dzieje tego godła omawia Ch. Weyers (Das Sachsenroß: Biographie eines Hoheitszeichens, „Archiv für Diplomatik”, Bd. 54, 2008, s. 99–146).
68
S. Friar, The Basic Heraldry, New York–London, 1993, s. 12. Imię legendarnego założyciela Kentu, Hengesta,
znaczy właśnie „koń”. Fakty te były oczywiście znane Tolkienowi, który na wykładach w Oksfordzie (wydanych
w 1982 jako Finn and Hengest), dowodził historyczności postaci Hengesta.
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zostały opisane w Silmarillionie: „to bowiem
był ich gród i port ich okrętów, budowanych
w kształcie łabędzi ze złoconymi dziobami,
z oczyma ze złota i gagatu”69; podobny widnieje też na akwareli namalowanej przez Tolkiena
w roku 192870.
Łabędź jest dziełach Tolkiena pozbawiony
ambiwalencji, którą odznacza się w średniowiecznych bestiariuszach, gdzie jest symbolem
miłości i muzyki, ale zarazem pychy i obłudy71.
W legendarium łabędzie to ptaki przypisane
jednemu z najpotężniejszych Valarów, Ulmowi. Odgrywają także szczególną rolę w historii Tuora, który przyjął łabędzie skrzydło jako
swoje godło (zob. poniższe rozważania o herbach 12 domów Gondolinu). Jeden z aspektów kulturowego obrazu łabędzia zdaje się
szczególnie korespondować z wizerunkiem Dol
Amroth — ptak ten jest szczególnie kojarzony
z kulturą rycerską, co potwierdza wiele romansów rycerskich opowiadających o damach lub
Pałac Manwego, Oxford, Bodleian Libraries,
rycerzach przemieniających się w łabędzie lub
MS. Tolkien Drawings 89, fol. 13, © Tolkien Trust 1973
pojawiających się w ciągniętych przez nie łodziach72. Przywilej posiadania łabędzi lub polowania na nie był w wielu krajach zarezerwowany dla arystokracji, przez co ptak ten był naturalnie
kojarzony z wyższymi warstwami społecznymi73. W Anglii od XIII w. aż do dzisiaj wszystkie dziko
żyjące łabędzie są na mocy prawa własnością króla (lub królowej)74. Właśnie do tej tradycji od69

J.R.R. Tolkien, Silmarillion, s. 68.
Reprodukcja w C. McIlwaine, Tolkien. Maker of Middle-Earth, Oxford 2018, s. 221. Jest to żaglowiec o czterech parach wioseł, z dziobem w kształcie głowy łabędzia i burtami z łabędzimi skrzydłami; żagiel ozdobiony jest wizerunkiem
złoto-czerwonego słońca o dziewięciu promieniach, natomiast flaga jest czerwona, a ewentualne godło niemożliwe do
odczytania. Żaden z tekstów nie wskazuje, by słońce było godłem którejkolwiek wymienionej w legendarium osoby,
rodu czy państwa. Może ewentualnie wskazywać na zaprojektowany ponad 30 lat później „herb” Finwëgo (zob. poniższe rozważania o grupie rysunków stworzonych w 1960), jednak po pierwsze, godło Finwëgo ma 16 promieni, po
drugie, elementy przedstawione na akwareli pozwalają określić dokładny czas, w którym rozgrywa się przedstawiona
scena: słońce i księżyc znajdujące się jednocześnie na niebie wskazują na pierwszy rok słoneczny, a więc krótki czas
po bratobójstwie w Alqualonde; trudno uwierzyć, by obrabowani przez Noldorów Teleri eksponowali na ocalałych
okrętach godło ich króla. Wszystko to skłania do przekonania, że słońce na żaglu nie ma charakteru heraldycznego.
71
S. Kobielski, Bestiariusz chrześcijański, Warszawa 2002, s. 196–200, M. Pastoureau, Bestiaires du Moyen-Âge,
Paris 2011, s. 153–155.
72
Od takich rycerzy łabędzi mieli według legend herbowych pochodzić członkowie możnych familii używających
łabędzia jako godła lub klejnotu, m.in. rodu Beauchamp; podobne pochodzenie przypisywano Godfrydowi de
Bouillon (A. Wagner, The Swan Badge and the Swan Knight, „Archaelogia” 1959, Vol. 97, s. 127–138).
73
Deutsch A., Das Tier in der Rechtsgeschichte — eine Gesamtschau [w:] Das Tier in der Rechtsgeschichte,
red. A. Deutsch i P. König, Heidelberg 2017, s. 11–102.
74
Deutsch A., Von Schwanereien und Schwaneneiern. Rechtshistorische Notizen zum Schwan. [w:] Festschrift für
Gernot Kocher zum 75. Geburtstag: „... ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen”, red. G. Kocher
i B. Holcman, Maribor 2017, s. 96.
70
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woływał się Tolkien, pisząc w liście do Pauline Baynes: „były to stworzenia czekające na powrót
ich prawowitego pana, prawdziwego króla”75. W tym kontekście nie dziwi wybór właśnie łabędzia
jako godła Dol Amroth. Rozmaite wzmianki rozsiane po tekście Władcy Pierścieni sugerują, że
ludzie z Dol Amroth górują nad pozostałymi mieszkańcami Gondoru76, wyjaśniając to ich czysto
Númenorejskim pochodzeniem oraz domieszką krwi elfów w żyłach ich władców. Dlatego łabędź
w herbie księcia może być uznany za kolejny wyznacznik wysokiej kultury rycerskiej tego kraju.
Tak więc wszystkie trzy opisane herby (Gondoru, Rohanu i Dol Amroth) pełnią podwójną
funkcję: w sposób czytelny dla ich odbiorców wewnątrz świata przedstawionego opowiadają historię powstania państwa i legitymizują władzę dynastii. Stawia je to bliżej herbów imaginacyjnych niż rzeczywistych, ponieważ te pierwsze również odwołują się do konkretnych elementów
historii danego rodu czy kraju. Różnica polega na tym, że legendy herbowe Śródziemia są, oczywiście wewnątrz fikcyjnego świata, prawdziwe — opowiadają rzeczywiste dzieje początków królestw i odwołują się do rzeczy realnie istniejących, takich jak Białe Drzewo, koń Felaróf czy okręt
Vingilot. Dynastie są tak silnie związane z państwami77, że herby rodowe są tożsame z państwowymi. Jedyną istniejącą odmianą był herb królewski Gondoru (udostojnienie herbu Gondoru
przez dodanie korony i siedmiu gwiazd). Wydaje się niemal pewne, że inni członkowie dynastii,
oprócz panujących, nie posługiwali się herbem królewskim, ale po prostu herbem Gondoru. Nie
występuje więc typowy dla heraldyki angielskiej szereg kolejnych uszczerbień herbu panującego,
przynależnych jego coraz odleglejszym krewnym.
W świetle tych faktów warto zadać pytanie, skąd bierze się tak mała liczba herbów. Ich nieobecność nie jest wynikiem niedopowiedzenia. Hipoteza, że inne rody lub prowincje miały własne godła, które po prostu nie zostały opisane w toku narracji, nie znajduje uzasadnienia. Istniejące herby są bardzo silnie eksponowane, zwłaszcza gdy znajdują się na sztandarach, np. sztandar
Dol Amroth jest wzmiankowany siedem razy, z czego sześć razy wspomniane jest godło srebrnego
łabędzia. W opisie wjazdu wojsk do Minas Tirith widzimy osiem oddziałów z różnych prowincji,
z których żaden poza ostatnim, przybywającym właśnie z Dol Amroth, nie ma sztandaru. Również całe sześciotysięczne wojsko Rohanu idzie do bitwy na polach Pelennoru pod jednym tylko,
królewskim, sztandarem, a żaden z éoredów, czyli poszczególnych oddziałów, nie ma własnej
chorągwi78. W bitwie pod Czarną Bramą Mordoru całe wojsko Gondoru i Rohanu, choć składają
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J.R.R. Tolkien, Listy, s. 519.
Por. „Ostatni zjawił się najdumniejszy z wodzów książę Dol Amrothu, Imrahil, krewny Namiestnika, pod złocistymi chorągwiami, na których błyszczały godła jego rodu: Okręt i Srebrny Łabędź, z pocztem rycerzy w pełnym
uzbrojeniu” (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 851), „[Imrahil] bowiem i jego rycerze
wytrwali w dumnej postawie szczerych potomków Numenoru” (ibidem, s. 908). Wśród czytelników istnieje dyskusja, czy „pełne uzbrojenie” (ang. full harness) oznacza zbroje płytowe, co odróżniałoby rycerzy z Dol Amroth
od pozostałych Gondorczyków noszących kolczugi i wskazuje jako źródło inspiracji późniejszy okres, kiedy zbroja
płytowa była bardziej rozpowszechniona. Spór ten podsumowuje, nie rozstrzygając go, T. Honegger (Riders, Chivalry and Knighthood in Tolkien, „Journal of Tolkien Research” [online], Vol. 4, No. 2. Dostępny w Internecie:
<http://scholar.valpo.edu/journaloftolkienresearch/vol4/iss2/3> [dostęp: 10 sierpnia 2021].
77
Używanie słowa „państwo” w odniesieniu do Dol Amroth jest uproszczeniem, ponieważ terytorium to nigdy
nie było suwerenne, a stanowiło jedną z prowincji Gondoru. Jednak tekst wskazuje, że więzy łączące Dol Amroth z Gondorem, przynajmniej za panowania namiestników, były podobnie jak w przypadku Rohanu bardzo
luźne. Zob.: „Po wygaśnięciu dynastii królewskiej książęta Dol Amroth stali się praktycznie niezależni, panując
nad Belfalas, lecz przez cały czas pozostawali lojalni wobec Namiestników reprezentujących starożytną koronę”
(J.R.R. Tolkien, The Peoples of Middle-Earth, s. 222).
78
Dotyczy to nawet éoredu Éomera, choć był on siostrzeńcem króla, i to nawet wtedy, gdy wyruszał na wojnę
jako samodzielny dowódca. W scenie, gdy Aragorn i jego towarzysze po raz pierwszy spotykają Éomera (rozdział
76
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się na nie oddziały pochodzące z wielu prowincji, a ludzie różnią się pochodzeniem, uzbrojeniem
i preferowanym sposobem walki, ma tylko trzy chorągwie: Gondoru, Rohanu i Dol Amroth.
Narzucającym się wyjaśnieniem jest struktura społeczna Gondoru, która wydaje się niemal
płaska. Nie występują tu stosunki lenne79, a wszyscy mieszkańcy podlegają bezpośrednio królowi
(lub namiestnikowi rządzącemu w imieniu króla). Dowódcy wojskowi czy namiestnicy prowincji
nie posiadają oficjalnych tytułów i nawet jeśli niektóre urzędy są dziedziczne, dzierżące je osoby
nie posiadają legitymizacji innej niż wola króla i własne umiejętności. Od tego obrazu odcina się jedynie Dol Amroth, kraj niemal niezależny, z silną dynastią noszącą wyjątkowy w skali
całego kraju tytuł książęcy80. Brak herbów podkreśla równość wszystkich mieszkańców Gondoru, pomimo że różnili się oni pochodzeniem etnicznym, gdyż nie wszyscy wywodzili się od
Númenorejczyków.
We Władcy Pierścieni znajdujemy jednak interesujący fragment sugerujący, że w przeszłości
(w stosunku do czasu przedstawionego w powieści) heraldyka Gondoru mogła być znacznie bardziej rozbudowana. Opowiadając Frodowi o czasach powolnego upadku za panowania ostatnich
królów, Faramir mówi m.in.: „Bezdzietni władcy zasiadali w salach, dumając o heraldyce”81. Czytelnik może zadawać sobie pytanie, czy zdanie to przystaje do tak mało rozbudowanej heraldyki,
jaką możemy obserwować we Władcy Pierścieni. Nasuwają się dwa wyjaśnienia — albo w czasach
królewskich heraldyka Gondoru była znacznie bardziej rozwinięta, albo słowa te należy odczytywać jako metaforę. Wzmianka o heraldyce jest częścią rozleglejszego passusu dotyczącego schyłku
epoki królewskiej:
Śmierć była wciąż wśród nas, ponieważ Númenorejczycy, jak za dawnych lat królestwa, które wskutek tego
utracili, marzyli o niekończącym się i niezmiennym życiu. Królowie budowali grobowce wspanialsze niźli domy
dla żyjących, z większą radością wymawiali prastare imiona swych przodków niż imiona potomków. (...) W tajemnych komnatach uczeni sporządzali potężne czarodziejskie napoje lub z wysokości smukłych, zimnych wież
zadawali pytania gwiazdom82.

Jeźdźcy Rohanu) szczegółowo opisany jest wygląd koni i jeźdźców, a także ich uzbrojenie, nie ma jednak żadnej
wzmianki o sztandarze.
79
Słowo „wasal” (ang. „vassal”) jest we Władcy Pierścieni użyte tylko raz, i to metaforycznie, w odniesieniu do
orłów (J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 948); słowo „senior” (ang. „liege-lord”) jest użyte dwukrotnie,
zawsze w odniesieniu do króla (ibidem, s. 880, 977).
80
Według autorskiego przypisu do tekstu O Cirionie i Eorlu tytuł książęcy został nadany władcom Dol Amroth
przez Elendila (J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, s. 382). Jak zauważa Christopher Tolkien, stwierdzenie
to nader trudno pogodzić z opowieścią o pochodzeniu książąt Dol Amroth od Imrazôra, który żył w latach 1950–
2076 Trzeciej Ery, a więc blisko 2 tys. lat po śmierci Elendila (ibidem). Można zapytać, czemu Tolkien stworzył
dwie przeciwne koncepcje. Prawdopodobnie uznał, że tak wyjątkowy status książąt Dol Amroth może pochodzić
tylko od darzonego najwyższą czcią założyciela królestwa. Taki sam tytuł otrzymał Faramir od Aragorna, który
mianował go księciem Ithilien (J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 1068). Żaden z królów
panujących po Elendilu nie nadał nikomu tytułu książęcego, co tym bardziej podkreśla znaczenie czynu Aragorna
jako następcy Elendila, pierwszego po nim władcy obu królestw.
81
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. i C. Frąc et alli, Warszawa 2014, s. 597. Wyjątkowo cytuję tłumaczenie Marii i Cezarego Frąców, ponieważ pozostałe zniekształcają znaczenie zdania „Childless lords sat in aged halls
musing on heraldry” (J.R.R. Tolkien, The Two Towers, s. 678). Maria Skibniewska tłumaczy następująco: „bezdzietni władcy zasiadali w starodawnych pałacach, rozmyślając o zamierzchłej świetności swego rodu” (J.R.R. Tolkien,
Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 744–745), a Jerzy Łoziński: „Bezdzietni władcy tkwili w starodawnych komnatach nad rysunkami drzewa genealogicznego” (J.R.R. Tolkien, Dwie wieże, tłum. J. Łoziński, Poznań
2015, s. 397). Zastanawiające, że obaj tłumacze decydują się na pominięcie wzmianki o heraldyce; być może wobec
tak małej liczby opisanych herbów zdecydowali się na interpretację metaforyczną.
82
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 745.
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Fragment ten trudno uznać za konkretną relację historyczną. Jest to raczej opis ogólnego stanu
królestwa, w którym przewija się kilka motywów wspólnych — dążenie do nieśmiertelności przeradzające się w chorobliwą fascynację śmiercią, zapatrzenie w przeszłość i lekceważenie obowiązków chwili. Rozwinięty system heraldyczny jest zatem częścią owej złudy nieśmiertelności i pychy, która doprowadziła do zagłady Númenor i omal nie sprowadziła podobnego losu na Gondor.
Nie znaczy to jednak, aby Tolkien postrzegał herby jako takie jako objaw pychy; świadczy o tym
bogactwo symboliki — jednoznacznie pozytywnej — dającej się odczytać z herbów Gondoru czy
Dol Amroth, a także niektóre wzmianki w utworach spoza legendarium83.
Osobną grupę stanowią przedstawione we Władcy Pierścieni emblematy nieprzyjaciół Gondoru i Rohanu. Jako pierwszy zostanie omówiony herb Haradu — w czerwonym polu wąż czarny84.
Nie dysponujemy właściwie żadnymi informacjami o strukturze społecznej Haradu, wolno jednak przypuszczać, że podobnie jak Białe Drzewo Gondoru, czarny wąż Haradu był jednocześnie herbem państwa i dynastii. Do takiego przekonania skłania zwłaszcza fakt, że w bitwie na
polach Pelennoru Haradrimowie walczyli tylko pod jedną chorągwią, podobnie jak Rohirrimowie — starcie wrogich wojsk przybiera postać walki sztandarów lub wręcz samych zwierząt heraldycznych: „displaying his standard, black serpent upon scarlet, he came against the white horse
and the green”85. Metonimia polegająca na określeniu osoby za pomocą jej godła jest w literaturze
dość powszechna, jednakże tutaj uzyskuje ona szczególne znaczenie — w legendarium godła rzeczywiście opisują cechy reprezentowanych przez nie osób czy państw; na płaszczyźnie symbolicznej nie tylko sztandar, ale również walczący pod nim wódz czy wręcz całe państwo Harad jest wężem. W symbolice chrześcijańskiej wąż, choć nie całkiem pozbawiony pozytywnych konotacji86,
jest przede wszystkim alegorią szatana, ponieważ wielowiekowa tradycja utożsamia węża z Księgi
Rodzaju właśnie z diabłem. Niepozbawiony znaczenia jest także wybór słowa „serpent”, a nie
„snake”. We współczesnym języku angielskim właśnie „serpent” jest wybierane jako określenie
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M.in. fragment z wiersza Mythopoeia, będącego wykładem Tolkienowskiej wizji mitu i jego powiązania z teologią: „I would with the beleaguered fools be told/ that keep an inner fastness where their gold/ impure and scanty, yet
they loyally bring/ to mint in image blurred of distant king/ or in fantastic banners weave the sheen/ heraldic emblems
of a lord unseen” (J.R.R. Tolkien, Tree and Leaf. Mythopoeia. The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthel’s son, London
2001, s. 88). W tłumaczeniu Z. Lichańskiego: „Chciałbym, by wraz z oblężonymi głupcami/ została wyjawiona
ukryta w wewnętrznej cytadeli tajemnica/ — gdzie jest ich złoto — / nieczyste i niewystarczające, lojalnie przyniesione / by wybić zamazany portret zapomnianego króla,/ by utkać w fantastyczne chorągwie blask/ herbowych
emblematów niewidzialnego Pana” (za: Z. Lichański, Opowiadania o... krawędzi epok i czasów Johna Ronalda
Reuela Tolkiena, Warszawa 2003, s. 48). Metafory monety z wybitym wizerunkiem i sztandaru z herbem nie są
przypadkowe: mimo że obraz jest „zamazany”, a sam Władca „odległy” i „niewidzialny” właśnie moneta i herb
pozwalają rozpoznać go bez żadnych wątpliwości.
84
Tolkien używa tu słowa „scarlet”, co może sugerować rzadką, ale występującą w heraldyce angielskiej barwę
zwaną sanguine (krwista czerwień).
85
J.R.R. Tolkien, The Return of the King, s. 839. Cytuję w oryginale, ponieważ żaden z przekładów nie oddaje
w pełni tego aspektu tekstu. M. Skibniewska tłumaczy następująco: „rozwinął swoją chorągiew, czarnego węża na
krwawym szkarłacie i runął do ataku na sztandar z białym koniem na tle zieleni” (s. 926). Samo dodanie słowa
„sztandar” w pewnym stopniu rozmywa wrażenie walki heraldycznych zwierząt. W przekładach J. Łozińskiego
i A. Januszewskiej ten element zostaje zachowany, ale w obu wersjach czarny wąż „widnieje” na chorągwi Haradu,
a nie wręcz jest tą chorągwią, jak w oryginale: „potrząsnąwszy sztandarem, na którym widniał czarny wąż na szkarłatnym tle, na czele tłumu swych wojowników rzucił się przeciw białemu koniowi na zielonym polu (J.R.R. Tolkien, Powrót króla, tłum. J. Łoziński, Poznań 2015, s. 149), „pod sztandarem, na którym widniał Czarny wąż na
szkarłatnym polu, poprowadził żołnierzy przeciwko Białemu Koniowi na zielonym tle” (J.R.R. Tolkien, Władca
Pierścieni, tłum. M. i C. Frąc et alli, Warszawa 2013, s. 741).
86
S. Kobielski, Bestiariusz chrześcijański, Warszawa 2002, s. 325–329.
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biblijnego węża, zarówno w kontekście Księgi Rodzaju, jak i Apokalipsy87. W tekstach należących
do legendarium „serpent” oznacza nie tylko węża, ale również smoka, a więc istotę z natury swej
złą, stworzoną przez nieprzyjaciela. Nasuwa się pytanie, czy zatem godłem Haradu był istotnie
wąż, czy jednak smok; tekst nie dostarcza na nie jednoznacznej odpowiedzi, istnieją jednak przyczyny pozatekstowe, aby tę hipotezę odrzucić. Smok zajmuje szczególne miejsce w angielskiej
heraldyce — nie tylko znajduje się w herbie Walii, ale również był przypisywany przez heraldykę
imaginacyjną Utherowi Pendragonowi, ojcu króla Artura, a czasem również samemu Arturowi88.
Wydaje się mało prawdopodobne, aby Tolkien powiązał w ten sposób Harad, dla którego cechą
wręcz definicyjną jest kulturowa obcość89, ze sferą skojarzeń tak bliską angielskiemu czytelnikowi.
Czarne godło w czerwonym polu łamie heraldyczną zasadę alternacji, zakazującą kłaść barwy
na barwę. Polskiemu czytelnikowi może się takie stwierdzenie wydać zaskakujące, ponieważ
w polskiej heraldyce panuje ogólne przekonanie (znajdujące odzwierciedlenie nawet w opracowaniach podręcznikowych90 i popularnych91), że czerń jest neutralna i można na nią kłaść zarówno barwy, jak i metale. Alternatywnym wyjaśnieniem może być wywód Sylwiusza Mikuckiego, autora niemal stuletniego, ale wciąż klasycznego opracowania o barwie w polskiej heraldyce
średniowiecznej, który taki „neutralny” status przyznaje czerwieni92. Cytowani autorzy uznają
daną zasadę za uniwersalną, nie ograniczając jej zastosowania ani geograficznie, ani czasowo.
W obu przypadkach zestawienie barw w herbie Haradu nie występowałoby przeciw regułom
heraldycznym. Jednakże podobne ograniczenie zasady alternacji to specyfika naszego rejonu;
milczą o tym podstawowe opracowania francuskie93, angielskie94 czy niemieckie95, a nawet zdecydowanie zaprzeczają, by dozwolone było kładzenie czerni na barwy (w tym na czerwień). Nie
znajdziemy takiej informacji nawet w naukowym podręczniku polskiej heraldyki przeznaczonym dla czytelnika zachodniego96.
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Serpent, n1, Oxford English Dictionary [online].
M. Pastoureau, Armorial des chevaliers de la table Ronde. Etude sur l’ héraldique imaginaire à la fin du Moyen Age,
Paris 2006, s. 25.
89
M. Sinex, „Monsterized Saracens”, Tolkien Haradrim, and Other Medieval „Fantasy Products”, „Tolkien Studies”
2010, Vol. 7, s. 175–196, passim.
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J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2009, s. 657.
91
A. Znamierowski, Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 66.
92
S. Mikucki, Barwa w heraldyce średniowiecznej, cz. 1, Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1928–1929, t. 9, s. 196. Być może wynika to z ogólnego lekceważenia
barwy w polskiej heraldyce; zarówno Mikucki, jak i Gumowski (Handbuch der Polnischen Heraldik, Graz 1969,
s. 50) cytują zdanie Stanisława Orzechowskiego, że „znak a figura czyni herb” a „pole ani barwa nie należy do
natury herbowej” (Orzechowski na tej podstawie wyszydzał podział na dwie odmiany herbu Leliwa, jedną na polu
błękitnym, drugą czerwonym). Istotne różnice między polskimi i angielskimi zasadami heraldycznymi oraz specyfika legendarium, oprócz niemal pewnej ignorancji Tolkiena w tej kwestii, sprawiły, iż w opracowaniu tematu
bezużyteczne okazały się legendy herbowe zebrane przez polskich literaturoznawców (np. M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990) i historyków (np. M. Cetwiński, M. Derwich, Herby,
legendy, dawne mity, Wrocław 1987).
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Zob. np. M. Pastoureau, Traité d’ héraldique, Paris 1993, s. 108–109; idem, L’art héraldique au Moyen Âge, Paris
2009, s. 84–91; idem, Noir: Histoire d’une couleur, Paris 2008, s. 71; C. Boudreu, L’Heritage symbolique des hérauts
d’armes. Dictionnaire encyclopédique de l’enseignement du blason ancien (XIV–XV siècle), Paris 2006, s. 49–50.
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Zob. np. Ch. Fox-Davies, The Art of Heraldry, London 1904, s. 53–54; S. Boutell, Boutell’s Heraldry, London–
New York 1950, s. 29; J. Woodward, A Treatise on Heraldry British and Foreign, London 1969, s. 102–105.
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Zob. np. O. Neubecker, Heraldik. Wappen — ihr Ursprung, Sinn und Vert, Augsburg 1990, s. 86–87; L. Biewer
i E. Henning, Wappen. Handbuch der Heraldik, Köln–Weimar–Wien, 2017, s. 89–90; G. Scheibelreiter, Heraldik,
Wien–München 2006, s. 35–37; idem, Wappen im Mittelalter, Darmstadt 2014, s. 104–106.
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Nawet jeżeli Tolkien był świadomy tej polskiej specyfiki (co bardzo mało prawdopodobne,
zważywszy iż nie interesował się zawodowo heraldyką i nie znał języka polskiego), nie mógłby
przypuszczać, że znają ją jego czytelnicy. Można zatem spytać, czy w tym wypadku złamanie
zasady alternacji miało konkretny cel fabularny. C. Hriban dostrzega w tym sygnał ignorancji
Haradu lub pogardy okazywanej zasadom reprezentowanym przez wyżej rozwiniętą kulturę Gondoru97. Jednak w przypadku Gondoru i Haradu trudno mówić o „ignorancji” lub „pogardzie”,
skoro wymiana kulturowa między tymi krajami, jeśli istniała, była znikoma, a zasady heraldyczne
Haradu (o ile autor przewidział dla tego kraju jakiś skodyfikowany system heraldyczny) musiały
rozwinąć się niezależnie od tych obowiązujących u północnego sąsiada. Byłby to zatem nie tyle
dowód barbarzyństwa co kolejny sygnał obcości.
Jednak ostatecznie ważniejsza okazuje się sama symbolika dwóch barw: czerni i czerwieni.
Obie mają w legendarium konotacje negatywne, a ich połączenie jest sygnałem niebezpieczeństwa98. Identyczne (choć w odwrotnej kolejności) występują również w herbie Mordoru. Połączenie właśnie tych barw z godłem węża tworzy wyjątkowo sugestywny obraz okrucieństwa,
złośliwości i przemocy.
Herb Morgulu jest szczególnym przykładem adaptacji reguł heraldycznych przez antagonistę. Barwy są identyczne jak w herbie Gondoru (srebro na czerni), a godło ukazuje Księżyc
zniekształcony trupią czaszką99. Herb ten opowiada o czynie założycielskim (podobnie jak to
czyniły herby Gondoru, Rohanu czy Dol Amroth), ponieważ Księżyc symbolizuje Minas Ithil
(której nazwa oznacza Wieża Księżyca), a trupia czaszka jej zajęcie przez Upiory Pierścienia.
Znak ten jest wobec Gondoru zarazem wezwaniem i obelgą — nie tylko parodiuje jego barwy,
ale również przypomina o hańbie, jaką była utrata Minas Ithil. Księżyc może również symbolizować Isildura (zob. przypis 40 o „heraldycznych” imionach synów Elendila), zatem zajęcie
jego dawnego domu i przeobrażenie w siedzibę Nazgûli (nie zapominajmy, że pamięć właśnie
Isildura, który odciął Pierścień z dłoni Saurona, była szczególnie znienawidzona przez Upiory)
jest dobitnym sygnałem triumfu Saurona. Na taką interpretację pozwala kreacja postaci wodza
Upiorów Pierścienia. Styl jego mowy (wyszukany, nieco archaiczny i pełen metafor) oraz zachowanie (zwłaszcza wyzwanie na honorowy pojedynek rzucone królowi Gondoru Eärnurowi,
aby go podstępem schwytać i torturami pozbawić życia) świadczą o tym, że znał konwencje
kultury rycerskiej i potrafił nimi manipulować dla własnej korzyści. Należy podkreślić, że herb
z godłem zniekształconego Księżyca nie jest herbem rodowym ani osobistym czarnoksiężnika,
który nie nosi żadnych takich znaków. Jest to ściśle powiązane z samą koncepcją Upiorów
Pierścienia, które wraz ze swym człowieczeństwem zatracają wszelkie indywidualne cechy —
nie mają twarzy, a ich wcześniejsze imiona zostają zapomniane100. Obecność indywidualnego
herbu stałaby z tym w jawnej sprzeczności.
Dwa pozostałe, najistotniejsze znaki antagonistów — w polu czarnym Czerwone Oko i w polu
czarnym Biała Ręka — nie mogą być określone jako herby. Konstrukcja fabuły wyklucza bowiem
ich dziedziczność: należą do istot, które nie mają i nie mogą mieć potomstwa, a ich dominia są
97

C. Hriban, The Eye and the Tree, s. 207.
M. Miller (The Green Sun: A Study of Color in J.R.R. Tolkien’s the Lord of the Rings, „Mythlore” 1981, Vol. 7,
s. 7) zauważa, że właśnie taka kolorystyka przeważa m.in. w opisie walki z Balrogiem w Morii. Również w Hobbicie
armia goblinów i wilków maszeruje pod czerwonymi i czarnymi chorągwiami.
99
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 997.
100
Dotyczy to nie tylko Nazgûli. Znamienny jest fragment dotyczący posłańca wysłanego na rozmowę z Aragornem „Imienia tego pełnomocnika Barad-dûr nie zachowała żadna pieśń ani legenda, on sam bowiem je zapomniał”
(J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 981).
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tak ściśle związane z osobą władcy, że zostają zniszczone101 w chwili ich upadku. Jednocześnie nie
są to indywidualne znaki (podobne do osobistych quasi-herbów elfów, które możemy napotkać
w różnych tekstach legendarium), a ich funkcja jest najbardziej zbliżona do wschodnich tamg.
Służą bowiem do znakowania zarówno przedmiotów, jak i osób należących do władcy. Czerwone
Oko na tarczach żołnierzy Saurona nie jest herbem ich seniora, ale swoistym znakiem własnościowym, co odzwierciedla relacje panujące w Mordorze, oparte nie na lojalności, ale na terrorze. Podobnie jest w przypadku żołnierzy Sarumana, co jeszcze podkreśla runa „S” wykuta na
hełmach jako inicjał właściciela. Czerwone Oko było również wypalane, wycinane lub malowane
farbą na rozmaitych przedmiotach, począwszy od zwalonych drzew i posągów, a skończywszy
na odrąbanych głowach obrońców Osgiliath miotanych z trebuszy na oblężone Minas Tirith.
Zatem znak ten służy jako swoisty „podpis”, a fakt, że umieszczano go głównie na szczątkach lub
przedmiotach zniszczonych wzmacnia skojarzenie między Czerwonym Okiem i całym reprezentowanym przez nie państwem Saurona a ideami destrukcji i pogardy wobec wyższej (z naszego
punktu widzenia) kultury.
Godło Oka nie jest jedynie symboliczną reprezentacją abstrakcyjnej idei, ale przedstawieniem Saurona tak, jak go sobie wyobrażali zarówno jego poddani, jak i wrogowie. Fizyczna
postać, jaką przybrał Sauron u schyłku Trzeciej Ery, jest nieznana i jest to zabieg narracyjnie
najzupełniej celowy102. Wiele postaci nie używa jego imienia (orkowie, ponieważ im tego zabroniono, Gondorczycy z powodu nienawiści; często nazywają go Bezimiennym103), toteż określają
go mianem Oka104, które stanowi emanację dominującej cechy Saurona: wiecznie czujnego,
śledzącego i inwigilującego władcy państwa totalitarnego. Podkreśla to jeszcze epitet stały: Oko
Bez Powiek (ang. Lidless Eye), zatem takie, które nigdy się nie zamyka i nie usypia. Ów aspekt
wszechwiedzy, przed którą nie można się schować, może zasugerować jedno ze źródeł inspiracji:
oko w ikonografii chrześcijańskiej było już od pierwszych wieków symbolem boskiej Opatrzności105. Z kolei w legendarium zarówno Morgoth, jak i Sauron, dążą do postawienia się w miejscu Boga, używanie symbolu Oka staje się potwierdzeniem owego uzurpowania sobie boskich
101

Zniszczenie Mordoru dokonuje się w chwili upadku władcy jako jego nieunikniona konsekwencja, mimo że
trwają pewne aspekty wykrzywienia czy też znieprawienia świata materialnego związane z panowaniem Saurona.
Natomiast Isengard zostaje nie tyle zniszczony, ile przekształcony w ogród, co ilustruje zwycięstwo natury nad
dyktaturą technologiczną. Jest to o tyle interesujące, że Drzewo (symbol wertykalny związany z przyrodą) zastępuje inny symbol wertykalny, Białą Dłoń, manifestujący ludzką władzę nad naturą. Przemiana ta jest kolejnym
sygnałem stosunku Tolkiena do przyrody i ludzkich prób zdominowania jej czy też przekształcenia w celach utylitarnych.
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Zob. J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 277: „Nieprzyjaciel, którego imienia nie
wymawiamy” (ang. Nameless Enemy); s. 906: „Bezimienny” (ang. Nameless One). Owa niechęć do wymawiania
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Nieprzyjaciel Świata” (J.R.R. Tolkien, Silmarillion, s. 30).
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Przykłady są zbyt liczne, aby je wszystkie przytaczać. Zob. np.: „Kto tu rządzi, Saruman czy Wielkie Oko?”
(J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 495), „Oko było zajęte czymś innym” (ibidem, s. 810),
„Oko, wysilone, śledzi nas, niemal ślepe na wszystko inne” (ibidem, s. 972).
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L. Kaute, Auge, Auge Gottes [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 1, Allgemeine Ikonographie. A–Ezechiel,
Freiburg 2012, s. 222–223.
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prerogatyw. Jednak można wskazać również inne, bardziej współczesne odniesienie. Oko jest
symbolem inwigilacji i kontroli stosowanej w celu osiągnięcia władzy absolutnej. Dlatego oko
na tarczach, hełmach i chorągwiach wojsk Mordoru jest nie tylko sposobem identyfikacji i znakiem własnościowym, ale również ostrzeżeniem skierowanym wobec samych orków, których
jedynie strach przed potężnym i wszystkowidzącym władcą skłania do posłuszeństwa106. Jest
to kolejne uwypuklenie różnicy w stosunkach zależności panujących w Mordorze w kontraście
do krajów nieznajdujących się pod władzą Saurona: godło nie jest tu źródłem dumy i poczucia
przynależności, ale strachu wypływającego również z obecności licznych „małych oczu” w postaci szpiegów i donosicieli (to znów cecha charakterystyczna dla nowoczesnego państwa totalitarnego). Warto również wymienić przekonanie o istnieniu „złego oka”, obecne w folklorze wielu
części świata, zgodnie z którą samo spojrzenie może wyrządzić ofierze fizyczną szkodę107. Koresponduje to z obrazem wystawienia na spojrzenie Oka Saurona jako tortury samej w sobie108.
Wreszcie A. Lense wskazuje jako możliwą inspirację postać celtyckiego boga Balora, określanego
często jako „Balor o Złym Oku”109.
Godło Sarumana, tj. Biała Ręka, jest mniej oczywiste. Otwarta dłoń koresponduje z metodą
działania Sarumana, który wolał pertraktacje, zwodnicze obietnice i pozorny pokój od otwartej
przemocy110. Inaczej niż godło Saurona, Biała Ręka nie ma na celu wzbudzenia strachu, ale raczej
uśpienie czujności u potencjalnej ofiary. Można ją jednak odczytywać przeciwnie: jako odbicie
motywu manus Dei, a więc manifestacji władzy Boga nad światem111. W tej interpretacji Saruman, który nieświadomie uczynił samego siebie parodią Saurona, podobnie jak on manifestuje
w swoim godle pychę i przekonanie o absolutnej władzy. Biel jest konsekwencją przydomku
Saruman Biały i pielęgnowanego mimo zdrady stojących za nim ideałów wizerunku Białego Czarodzieja112. J. McGregor podsuwa ciekawą interpretację symboliki (lub raczej jej braku) czarnego pola: „Podczas gdy królewski sztandar przywołuje dostojną czerń nocnego nieba, a Mordoru — czerń bezdennej otchłani, czerń Isengardu nie oznacza niczego. Jest abstrakcyjna, nie mając
innego celu niż pretensjonalny zabieg stylistyczny, jakim jest stworzenie wyrazistego kontrastu
z białym godłem [tłum. AŻ]”113.
106

Orkowie są przedstawieni jako istoty z natury skłonne do buntu, a zwłaszcza do wewnętrznych waśni.
Zob. J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring, s. 417 „Byli zdominowani przez swego Pana, ale była to dominacja przez
strach; bali się go i nienawidzili świadomie [tłum. AŻ]”; s. 420 „W królestwie rządzonym za pomocą strachu i nienawiści nienawiść pozostaje najsilniejszą namiętnością. Wszyscy Orkowie nienawidzą siebie nawzajem i muszą pozostawać w nieustannej wojnie z jakimś zewnętrznym wrogiem, jeśli mają nie pozabijać się nawzajem [tłum. AŻ]”.
107
A. Lykiardopoulos, The Evil Eye: Towards an Exhaustive Study, „Folklore”, Vol. 91, 1981, No. 2, s. 221–230.
108
Por. „Oko! Coraz wyraźniej, z coraz większą grozą, wyczuwał wrogą, napiętą potężnie wolę, usiłującą przebić
ciemność i chmury, ziemię i ciało, żeby go dostrzec, spętać morderczym spojrzeniem, obnażyć i obezwładnić”
(J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, s. 694); „zabierze cię do kraju rozpaczy, na dno ciemności, gdzie staniesz się bezcielesnym upiorem, gdzie Oko bez Powiek przejrzy na wylot każdą twoją myśl” (ibidem,
s. 928); „Z niepokojem wierny giermek obserwował, że Frodo często podnosi lewą rękę, jakby broniąc się przed ciosem, lub osłania przerażone oczy przed okrutnym, szukającym go spojrzeniem straszliwego Oka” (ibidem, s. 1033).
109
E. Lense, Sauron is Watching You: The Role of the Great Eye in The Lord of the Rings, „Mythlore”, Vol. 4, 1976,
No. 1, s. 3–4.
110
J. McGregor, Tolkien’s Devices: The Heraldry of Middle-Earth, s. 107.
111
O. Holl, Hand Gottes [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 2, Allgemeine Ikonographie. F–K, Freiburg
2012, s. 211–212.
112
Mimo że w rozmowie z Gandalfem Saruman odnosi się do swojego przydomku pogardliwie, określając się jako
„Saruman Wielu Barw”, to nie rozgłasza tego publicznie, co jest częścią zaplanowanej strategii ukrywania swoich
nowych zamiarów przed dotychczasowymi sojusznikami.
113
J. McGregor, Tolkien’s Devices: The Heraldry of Middle-Earth, s. 109.
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We wczesnych tekstach należących do legendarium znajdziemy kilka obszernych fragmentów
dotyczących heraldyki, sugerujących istnienie znacznie bardziej złożonego systemu heraldycznego, niż go obserwujemy we Władcy Pierścieni. Najbardziej znany jest częścią Upadku Gondolinu, należącego do cyklu Księga zaginionych opowieści. Opis bitwy rozpoczyna się od wyliczenia
12 domów Gondolinu. Każdy z nich wystawia hufiec wojowników noszących charakterystyczne
stroje, walczących w określony sposób i mających własny sztandar. Takie wyliczenie jako wstęp do
opisu bitwy jest toposem znanym w europejskiej literaturze począwszy od homeryckiego katalogu okrętów; listy oddziałów wraz z ich sztandarami są również często spotykane w kronikach średniowiecznych. Z pozoru opis Tolkiena jest bardzo szczegółowy, gdyż czytelnik zostaje zasypany
informacjami o broni, ubiorach czy charakterze dowódców. Jednak bliższa analiza wykazuje, że
zaledwie trzy z dwunastu „herbów” daje się na podstawie tekstu całkowicie odtworzyć (zob. tabela): domu Kreta (monochromatyczna czarna tarcza bez godeł), domu Sklepienia Niebieskiego
(w polu błękitnym koło z siedmiu drogich kamieni: rubinu, ametystu, szafiru, chryzoprazu, topazu i bursztynu) oraz domu Harfy (w polu czarnym harfa srebrna, z wyjątkiem herbu dowódcy,
w polu czarnym harfy złotej). Pozostałe są opisane fragmentarycznie (najczęściej brakuje barwy
pola) lub też wygląd „herbu” można wyłącznie zgadywać na podstawie nazwy domu i ewentualnie koloru szat, jeśli został podany. O tym, że takie domysły mogą okazać się fałszywe, świadczy
przykład domu Jaskółki, który miał w herbie groty strzał. Taki niedokładny opis jest kolejnym
sygnałem swobody, z jaką Tolkien podchodził do ścisłych reguł blazonowania.
Dom
Gwardia królewska
Skrzydło (Wing)

Godło
Słońce, Księżyc,
Serce
Skrzydło

Kret (Mole)

Barwa godła

Barwa pola

Srebro, złoto, czerwień114

—115

Srebro

—116

Czerń

Jaskółka (Swallow)

Groty strzał

-

Sklepienie Niebieskie
(Heavenly Arch)
Filar (Pillar)
Śnieżna Wieża (Tower
of Snow)
Drzewo (Tree)
Złoty Kwiat (Golden
Flower)
Fontannna (Fountain)

(umbo z drogich
kamieni)
—

(siedem drogich
kamieni)
—

—

Harfa (Harp)
Młot Gniewu
(Hammer of Wrath)

114

-

Kolor szat
Srebro, złoto,
czerwień
—
Czerń
Biel, granat, fiolet,
czerń

Błękit

(wiele barw)

—

—

—

—

—

—

—

—

zieleń

Słońce

Złoto (?)117

—

—

—

—

—

—

Harfa
Uderzone Kowadło
(Stricken Anvil)

Srebro

Czerń

—

—

—

—

Lub „krwista czerwień” (ang. scarlet, zob. przypis 84).
Znakiem „—” w niniejszej tabeli oznaczyłam brak bezpośrednich informacji w teście,
116
C. Hriban (The Eye and the Tree, s. 200) przypuszcza, że była to purpura, kierując się barwą żagli statku Tuora
podczas jego ostatniej podróży wzmiankowaną w notatkach do Opowieści o Earendelu (s. 254). Jednakże w tekście
brak informacji, by na żaglu tym miało się znajdować godło Skrzydła (może to sugerować jedynie nazwa statku,
Swanwing — Łabędzie Skrzydło).
117
Ustalono na podstawie nazwy klanu i naturalnej barwy słońca.
115
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Należy podkreślić, że nie są to herby rodowe — przynależność do określonego domu nie opierała się na pokrewieństwie (lub odgrywało ono jedynie pomniejszą rolę). Domy bądź powstawały
wokół konkretnej postaci (takiej jak Tuor czy Meglin), bądź gromadziły rzemieślników określonej profesji (jak dom Młota Gniewu); ewentualnie mogły być formą stowarzyszenia opartego na
wspólnych upodobaniach i przestrzeganych konwencjach zachowania. Prawdopodobnie osoby
spokrewnione mogły należeć do różnych domów, a niektórzy zmieniali je w ciągu życia (o czym
świadczy założenie wokół Tuora domu Skrzydła; jego członkowie musieli się rekrutować spośród
innych domów, skoro nie otrzymujemy żadnych informacji o wojownikach nienależących do
żadnego z nich). Zatem „herby” domów mogą być porównane do herbów gildii (niektóre godła,
zwłaszcza Uderzone Kowadło, nawiązują do wykonywanych profesji).
Szczególnie interesujące są „herby” trzech pierwszych domów: królewskiego, Skrzydła (gwardia Tuora) i Kreta (gwardia Meglina). Jeden z wcześniejszych rozdziałów Księgi zaginionych opowieści wspomina, że godłem Turgona było serce; przybrał je dla uczczenia pamięci swego ojca,
Finwëgo Nólemë, którego orkowie zabili w bitwie Nieprzeliczonych Łez i wycięli mu serce118,
które jednak Turgon zdołał odzyskać i oprawił w złoto119. Jest to jeden z kilku przykładów herbu
indywidualnego, przybranego w ciągu życia na pamiątkę ważnego wydarzenia. Słońce i Księżyc
prawdopodobnie nawiązują do drzew Glingola i Bansila, rosnących na królewskim dziedzińcu,
a będących wizerunkami Dwóch Drzew Valinoru (jak wiemy, właśnie z kwiatu i owocu tych
drzew pochodzą w legendarium Słońce i Księżyc).
Również „herb” Tuora jest związany z jego wcześniejszymi losami, ponieważ właśnie łabędzie
wysłane przez Ulma zaprowadziły Tuora nad brzeg morza, gdzie otrzymał swoje posłannictwo.
W Upadku Gondolinu znajdziemy także opis quasi-nadania „herbu” Tuorowi przez jego suwerena, króla Turgona:
Pewnego razu król polecił swym najbieglejszym rzemieślnikom, by sporządzili dla Tuora wspaniałą zbroję i dał
mu ją w prezencie: była zrobiona z gnomickiej120 stali powleczonej srebrem, a hełm zdobiły godła z różnych rodzajów metali i kamieni szlachetnych uczynione na podobieństwo dwóch łabędzich skrzydeł, po jednym z każdej
strony, i łabędzie skrzydło było także przedstawione na jego tarczy121.

Nie znajdziemy tu informacji o żadnym dokumencie lub oficjalnej proklamacji, ale sam podarunek (być może uczyniony publicznie) stanowi jej dostateczny ekwiwalent. Dalsza część tekstu mówi, że ten „herb” (wraz z klejnotem w postaci łabędzich lub mewich skrzydeł) przyjęli
elfowie, którzy zaczęli się skupiać wokół Tuora po jego ożenku z księżniczką Idril, aż utworzyli
równoprawny z pozostałymi dom Skrzydła. Znajdujemy również sugestię dziedziczności tego
118

J.R.R. Tolkien, The Book of the Lost Tales. Part One, s. 241. Nazwy mogą być mylące dla czytelnika zaznajomionego z Silmarillionem, ponieważ Tolkien wielokrotnie modyfikował narrację i nadawał istniejące już imiona nowym postaciom. Postać Finwëgo Nólemë została w późniejszych tekstach rozbita na dwie: Finwëgo (który
wchłania również bohatera o imieniu Bruithwir) i jego syna Fingolfina, który w Silmarillionie jest ojcem Turgona.
W Księdze zaginionych opowieści Bitwa Nieprzeliczonych Łez rozegrała się jeszcze przed założeniem Gondolinu.
119
Ibidem, s. 244.
120
Na wczesnym etapie rozwoju legendarium Tolkien stosował określenie „Gnomy” (ang. Gnomes) na określenie
jednego ze szczepów elfów, czyli Noldorów, wskazując jako motywację greckie słowo gnõmē oznaczające mądrość.
Gnomes jest więc bezpośrednim tłumaczeniem nazwy Noldoli (późniejsze Noldor) oznajczającej „Elfy Mądre”. Polski czytelnik może się zetknąć ze śladami tej koncepcji w przekładzie Hobbita pióra M. Skibniewskiej, opartym na
wydaniu tekstu oryginalnego z 1954 r., zanim autor w procesie dostosowywania Hobbita do wydanego już Władcy
Pierścieni usunął wzmianki o gnomach.
121
J.R.R. Tolkien, Upadek Gondolinu, s. 55. Wyraźne znamiona nadania herbu dostrzega w tej scenie C. Hriban
(The Eye and the Tree, s. 200).
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herbu: „Uradowali się Gondothlimowie i w późniejszych czasach na pamiątkę tej radości uczynili
orła symbolem swego rodu; taki znak nosiła Idril, lecz Earendel wolał łabędzie skrzydło, symbol noszony przez ojca”122. Fragment ten dowodzi zarazem, jak płynna była heraldyka Pierwszej
Ery — ocaleli członkowie 10 domów (10, ponieważ gwardia królewska i dom Młota Gniewu
miały być całkowicie wybite podczas oblężenia) porzucili dotychczasowe „herby” i przyjęli godło
Orła. Może to być odczytane jako konsekwencja dramatycznych zmian, jakie zaszły w ich życiu,
kiedy utracili swoje miasto, a z całego ludu ocalała jedynie garstka, więc istnienie domów straciło
rację bytu. Jednak wobec przewagi godeł indywidualnych, obieranych w zależności od życiowych
doświadczeń, takie zdarzenie wydaje się raczej regułą niż wyjątkiem.
W komentarzu do Upadku Gondolinu Ch. Tolkien stwierdza, że tekst O Tuorze i jego przybyciu
do Gondolinu, opublikowany w Niedokończonych opowieściach, proponuje alternatywną koncepcję genezy herbu Tuora, jako że łabędź był symbolem jego przybranego ojca, Annaela, i Elfów
Szarych, wśród których Tuor się wychował. Jednak tekst ten stwierdza jedynie, że Tuor z tego
powodu kochał łabędzie, a nie że nosił „herb” swojego przybranego ojca. Tuor, przedstawiając
się, wymienia zawsze imię swojego prawdziwego ojca, Huora, a nie Annaela, więc wątpliwe, aby
inaczej postępował z jego „herbem”123.
Zdziwienie może wzbudzać herb domu Kreta, ponieważ czarna tarcza bez godeł kojarzy się
przede wszystkim z antagonistą. Z rzadką u Tolkiena konsekwencją na wszystkich etapach rozwoju legendarium właśnie taki znak jest przypisywany Morgothowi — por. Ballada o Leithian,
wersy 3564–3565: „his mighty shield/ a vast unblazoned sable field”124; Quenta Noldorinwa (1930):
„Morgoth’s shield was black without a blazon”125; Quenta Silmarillion (1937): „his vast shield, sable
unblazoned”126; Grey Annals (1958): „his vast black unblazoned shield”127. Czerń jest tu symbolem
ciemności, będącej domeną nieprzyjaciela, ale również nicości, ponieważ jest postrzegana nie tyle
jako barwa, ile jej brak. Zgodnie z notatkami Tolkiena celem Morgotha była nie tyle dominacja
nad światem, ile jego całkowite unicestwienie, a po ujarzmieniu wszystkich innych istot zniszczyłby on także własnych niewolników i samą materię świata, gdyby było to w jego mocy128. Monochromatyczna czarna tarcza jest manifestacją takiego dążenia. Inaczej wykreowana jest postać
Saurona, który pragnął „jedynie” całkowitego podporządkowania sobie świata, dlatego w jego
herbie czerń jest zestawiona z czerwienią.
Skojarzenie to nie jest obojętne dla interpretacji herbu domu Kreta, ponieważ jego przywódca
Meglin jest w Upadku Gondolinu postacią zdecydowanie negatywną (inaczej niż w późniejszych
tekstach, które nadają mu rysy tragiczne). Pomimo tego, iż członkowie domu Kreta nie byli
świadomi zdrady swego przywódcy, niewątpliwie znajdowali się pod jego wpływem i zapewne
to on był pomysłodawcą takich, a nie innych tarcz. Wreszcie czerń jest pewną metonimią ich
sposobu życia, ponieważ jako górnicy spędzali wiele czasu pod ziemią, w ciemności. Na koniec
warto zauważyć, że choć nie mieli godeł na tarczach, to jednak używali emblematu czarnego kreta
i dlatego umieszczali krecie skórki na hełmach. Zatem, mimo iż tarcze domu Kreta niewątpliwie

122

J.R.R. Tolkien, Upadek Gondolinu, s. 97.
Herbu Huora nie znamy, jednak wiemy z różnych tekstów o Nirnaeth Arnoediad, że Huor i jego starszy brat
Húrin wyruszyli do bitwy pod własnym sztandarem.
124
J.R.R. Tolkien, The Lays of Beleriand, s. 284.
125
Idem, The Shaping of Middle-Earth, s. 106.
126
Idem, The Lost Road and Other Writings, s. 284.
127
Idem, Tolkien, The War of the Jewels, [= The History of Middle-earth, Vol. 11], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 55.
128
Idem, Morgoth’s Ring, s. 396.
123
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nieprzypadkowo podobne są do tarczy Morgotha (co związane jest z kreacją postaci Meglina), to
jednak ich symbolika nie odnosi się do nicości, ale do ciemnych korytarzy kopalni.
Czarna tarcza Meglina przywołuje również skojarzenie z postacią czarnego rycerza, pojawiającą
się regularnie w romansach arturiańskich. Taki pozbawiony imienia rycerz o monochromatycznej
tarczy (nie tylko czarnej, ale również czerwonej lub zielonej) jest zawsze tajemnicą; niekiedy to
bohater ukrywający tożsamość ze szlachetnych przyczyn, ale równie często antagonista, z którym
bohater musi się zmierzyć129. Z punktu widzenia Tuora, którego oczami obserwujemy historię,
Meglin może być postrzegany jako taki czarny rycerz — tajemnica i na wpół uświadomione niebezpieczeństwo, któremu musi stawić czoło w finałowej walce.
Mimo że Upadek Gondolinu jest tekstem bardzo wczesnym, to jego znaczenie dla legendarium
jest ogromne. W późniejszych, krótszych tekstach Tolkien nie odrzucił bardziej rozbudowanej
wersji, ale odwoływał się do niej jako do tekstu istniejącego w takiej formie również w obrębie fikcyjnego świata: „Pieśń o upadku Gondolinu wiele opowiada o czynach desperackiej odwagi, jakich
dokonywali wodzowie, przedstawiciele najznakomitszych rodów i podwładni im wojownicy”130.
Ch. Tolkien uważa, że jego ojciec nie odrzucił bogatej heraldyki z Upadku Gondolinu i z pewnością
znalazłaby się ona w ostatniej, najbardziej szczegółowej wersji, gdyby ta została ukończona131.
Drugi (oprócz tego z Upadku Gondolinu) dłuższy passus dotyczący heraldyki znajduje się
w tekście napisanym ok. roku 1920, dotyczącym losów Noldorów zaraz po ich przybyciu do
Śródziemia. Warto przytoczyć ten fragment w całości:
Gelmir132 miał trzy wielkie armie, którymi dowodzili jego synowie: pierwszą Golfin, drugą Delin, trzecią Lúthien
(nie ów Lúthien, który żył znacznie później i o którym mowa jest w innej opowieści133). Elfowie służący pod
komendą Golfina najzręczniej władali mieczami, Delin dowodził włócznikami, a radość Lúthiena była w jego
łucznikach — a właśnie łuk jest tą bronią, w której elfowie zawsze osiągali największe mistrzostwo. W owych czasach barwami wszystkich Gnomów były biel i złoto na pamiątkę Dwóch Drzew, ale na sztandarze Gelmira lśniła
złota korona na srebrnym polu, a każdy z jego synów miał własną chorągiew: Golfin — srebrny miecz na złotym
polu, Delin — zieloną gałąź na srebrnym polu wyszywanym złotymi kwiatami, a Lúthien — złotą jaskółkę przemykającą po polu błękitnym jak niebo pełne srebrnych gwiazd. To synowie Fëanora wyszyli wielką królewską
chorągiew i sztandary dowódców, tak że lśniły w słońcu, wśród mgły, przy księżycu i nawet w bezgwiezdną noc,
bo błyszczały w nich klejnoty roboty Gnomów [tłum. AŻ]134.

Widzimy tu zatem cztery „herby”, z których aż dwa łamią zasadę alternacji. Dodatkowo reguła
zakazująca kłaść metal na metal była historycznie łamana znacznie rzadziej niż analogiczna dotycząca kolorów135 i łatwo znaleźć praktyczne powody: srebro na złocie (lub odwrotnie) byłoby nawet z małej odległości słabo widoczne. Pierwszym nasuwającym się wyjaśnieniem jest, że Tolkien
w czasie pisania tego tekstu (ponad 30 lat przed publikacją Władcy Pierścieni) nie był świadomy
129

A. Miller, Epic Hero, Baltimore, London 2000, s. 263–264.
J.R.R. Tolkien, Silmarillion, s. 296.
131
Idem, The Book of the Lost Tales. Part Two, s. 211.
132
Nie należy go mylić ani z Gelmirem z Nargothrondu, który został pojmany w bitwie Nagłego Płomienia
i zabity przed bitwą Nieprzeliczonych Łez, ani z Gelmirem, poddanym Círdana, który przyniósł Orodrethowi
ostrzeżenie od Ulma. W tym tekście Gelmir jest królem Noldorów po ich przybyciu do Śródziemia, a zatem odpowiednikiem Finwëgo Nólemë z wcześniejszych tekstów i Fingolfina z późniejszych.
133
Wzmiankowany w nawiasie Lúthien to Eriol, bohater opowieści ramowej Księgi zaginionych opowieści (imię to
otrzymał na Eressëi, w niektórych notatkach znajdziemy sugestię, że Lúthien znaczy Anglia). Oczywiście żaden
z nich nie ma nic wspólnego z Lúthien, córką Thingola (która w Księdze zaginionych opowieści występuje wyłącznie
pod imieniem Tinúviel).
134
J.R.R. Tolkien, The Shaping of Middle-Earth, s. 7.
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B. Heim, Or and Argent, Gerrards Cross 1994, s. 10.
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zasady alternacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na literaturze z okresu staroi średnioangielskiego, a więc sprzed skodyfikowania zasad heraldycznych, ponadto teksty badał
pod kątem ich języka i poetyki, a nie dających się odczytać realiów historycznych (tę ostatnią
postawę krytykował w znanym eseju Potwory i krytycy, porównując ją do rozbierania budynków
w celu wydobycia spod nich złóż węgla136). Możemy także zamiast na niewiedzę autora powołać
się na niewiedzę bohaterów. Gnomy nie toczyły w swej dotychczasowej historii żadnych wojen
(sytuacja z punktu widzenia średniowiecznej Europy całkowicie abstrakcyjna) i można założyć,
że ich dowódcy nie zdawali sobie sprawy, iż takie sztandary byłyby w zamęcie bitwy słabo rozpoznawalne, a przez to wysoce niepraktyczne. Wreszcie świadome złamanie zasady alternacji mogło
służyć sugestii, że opowieść należy do czasów bardzo odległych. Podczas gdy realia Trzeciej Ery
w ogólnym zarysie odpowiadają średniowiecznej Europie, Pierwsza Era to „czasy heroiczne”, właściwe eposowi: „»absolutna« przeszłość lub temporalny krąg, w którym przeszłość styka się z dostojną ponadczasowością”137. Ścisłe reguły są „absolutnej przeszłości” obce. Nie wolno zapominać
o umowności i autotematyczności opowieści dotyczących Pierwszej Ery, gatunkowo zbliżonych
znacznie bardziej do mitu czy właśnie eposu niż powieści. Zatem symbolika użytych barw, mających przypominać o Srebrnym i Złotym Drzewie, jest znacznie ważniejsza od względów strategii.
Podobnie jak w Upadku Gondolinu, opisane „herby” nie są przypisane do konkretnych rodów.
Łatwo można wskazać związek godeł z oddziałami: miecz dla walczących mieczami, gałąź dla
włóczników (podobieństwo kształtu i materiału) i wreszcie jaskółka dla łuczników (zwróćmy
uwagę, że w Upadku Gondolinu dom Jaskółki skupiał właśnie łuczników). Chorągiew królewska
jest „generyczna”, pozbawiona cech indywidualnych i jest wyłącznie oznaką godności królewskiej.
W pozostałych tekstach dotyczących Pierwszej Ery wzmianki o „herbach” są rozproszone,
a różne wersje tej samej opowieści nierzadko wzajemnie sprzeczne. Ślady dawniejszej, nigdy niedopracowanej koncepcji, zakładającej istnienie rozbudowanego systemu heraldycznego, znajdujemy w Annals of Aman z 1958 r., we fragmencie dotyczącym waśni kiełkującej wśród Noldorów w Valinorze, gdy zaczęli po raz pierwszy wykuwać broń: „and shields they made displaying
the tokens of many houses and kindreds that vied one another”138. Fragment ten został włączony do
Silmarillionu139. Jednakże w kolejnych redakcjach Quenta Silmarillion oraz The Annals of Beleriand nawet informacje o „herbach” linii książęcych są fragmentaryczne i nie dysponujemy żadnym opisem herbu nienależącego do jednego z panujących. Najbardziej spójne są opisy „herbu”
Fingolfina, które znajdziemy w różnych tekstach opowiadających o jego pojedynku z Morgothem — por. Ballada o Leithian (1930): „shield he bore with field of heaven’s blue and star of crystal
shining pale afar”140; Quenta Noldorinwa (1930): „on his shield was the star on a blue field that was
his device”141; Quenta Silmarillion (1937): „his blue shield was set with crystals”142; Grey Annals: „his
blue shield set with a star of crystal”143. Analogiczny rozdział opublikowanego Silmarillionu jest
oparty głównie na Quenta Silmarillion z 1958 r., a fragment ten brzmi identycznie jak w wersji
136

J.R.R. Tolkien, Potwory i krytycy oraz inne eseje, tłum. R. Stiller, Kraków 2010, s. 17.
B. Bednarek, Epos Europejski, Wrocław 2001, s. 7.
138
J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring, s. 96.
139
Por. J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, s. 71: „shields also they made displaying the tokens of many houses and kindreds that vied one with another”. W przekładzie M. Skibniewskiej (s. 78): „Sporządzali też tarcze i zdobili je godłami rywalizujących ze sobą rodów i szczepów”. Słowo „szczep” jest tu nadużyciem, ponieważ wszyscy Noldorowie
należeli do tego samego szczepu.
140
Idem, The Lays of Beleriand, s. 284, wersy 3539–3541.
141
Idem, The Shaping of Middle-Earth, s. 106.
142
Idem, Tolkien, The Lost Road and Other Writings, s. 284.
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Idem, War of the Jewels s. 55.
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z 1937 r., nie znalazła się w nim zatem informacja o Gwieździe jako godle Fingolfina144. Jednakże
nie wynika to ze zmiany koncepcji (zwłaszcza, że godło Gwiazdy powraca w napisanych w podobnym czasie Grey Annals), a jedynie z odmiennego doboru słów, co stanowi kolejny dowód, że
precyzja w opisie herbów nie była dla Tolkiena priorytetem. Opisy te korespondują z fragmentem, w którym mowa jest o sztandarach Fingolfina, pod którymi hufiec wkroczył do Śródziemia.
We wszystkich sześciu wersjach tekstu (Sketch of the Mythology napisany między 1926 a 1930 r.,
Quenta Noldorinwa z 1930 r., The Earliest Annals of Valinor z 1930 r., The Later Annals of Valinor
napisane między 1930 a 1937 r., Quenta Silmarillion z 1937 r. i Quenta Silmarillion z 1958 r.)
podane są te same barwy sztandarów: „blue and silver”, brakuje natomiast informacji o godle.
Godne zastanowienia jest to, że w żadnym z tych fragmentów nie opisano innych chorągwi
oprócz właśnie błękitno-srebrnego sztandaru Fingolfina, mimo że hufiec był dowodzony również
przez książąt z młodszej linii Finarfina.
Znajdujemy również sugestie, że taki „herb” odziedziczył po Fingolfinie jego syn i następca, Fingon. W niektórych redakcjach opisu bitwy Nieprzeliczonych Łez (Sketch of the Mythology
i Grey Annals) sztandar Fingona jest właśnie srebrno-błękitny (taka wersja znalazła się Silmarillionie145). Jednakże w pozostałych tekstach (Ballada o dzieciach Húrina, Ballada o Leithian, Quenta
Noldorinwa i obie redakcje Quenta Silmarillion) ten sam sztandar nie jest srebrno-błękitny, lecz
biały. Możliwe, że Tolkien dwukrotnie zmieniał koncepcję „herbu” Fingona, jednak istnieje też
inne, bardziej przekonujące wyjaśnienie. Nie można zapominać o kontekście — Fingon występuje tu nie tylko jako przedstawiciel swego rodu, ale również wódz szerokiej i chwiejnej koalicji,
której nie wszyscy członkowie uznawali jego zwierzchnictwo jako najwyższego króla Noldorów.
Czytelnik może sobie łatwo wyobrazić, że trudności napotkane przy formowaniu Ligi skłoniły
Fingona do rezygnacji z eksponowania godeł rodowych i do wyboru znaku, który nie wzbudzałby
kontrowersji i najlepiej symbolizowałby wspólną sprawę. Monochromatyczny biały sztandar jest
też najwyrazistszym kontrastem do monochromatycznych czarnych sztandarów wojsk Morgotha.
Pytanie, czy „herb” ze srebrną gwiazdą na błękitnym polu odziedziczył po Fingonie jego syn
Gil-galad146, pozostaje otwarte. Według napisanego w 1968 r. tekstu dotyczącego imion noldorskich książąt tarcza Gil-galada była „powleczona srebrem, z godłem białych gwiazd [tłum.
AŻ]”147. Koresponduje to z wierszem znajdującym się we Władcy Pierścieni (incipit: „Gil-galad
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Por. J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, London 2013, s. 179: „his blue shield was set with crystals”. W przekładzie
M. Skibniewskiej: „tarczę [miał] błękitną, wysadzaną kryształami” (s. 184).
145
Por. J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, s. 229: „Thus fell the High King of the Noldor; and they beat him into
the dust with their maces, and his banner, blue and silver, they trod into the mire of his blood ”. W przekładzie M. Skibniewskiej: „Tak poległ Najwyższy Król Noldorów; Balrogowie maczugami wbili jego ciało w piach, a srebrnobłękitny sztandar wdeptali w kałużę królewskiej krwi” (s. 235).
146
Koncepcje pochodzenia Gil-galada są bardzo zmienne. Gdy postać ta pojawia się po raz pierwszy, ma być potomkiem Fëanora (co oczywiście nie daje się pogodzić z późniejszą koncepcją, że linia ta została odsunięta od władzy królewskiej), w późniejszych tekstach miał być synem Felagunda (co z kolei kłóci z się ze znajdującą się w Grey
Annals wzmianką o tym, że Felagund nigdy się nie ożenił, bo jego ukochana pozostała w Valinorze); Grey Annals
i Quenta Silmarillion z 1958 r. stwierdzają, że Gil-galad był synem Fingona i właśnie tę wersję Ch. Tolkien umieścił
w Silmarillionie; dokonał też zmian w takich tekstach jak Aldarion i Erendis (The Peoples of Middle-Earth, s. 351).
Jednak również ta wersja napotyka trudności; gdyby Gil-galad był synem Fingona, powinien po nim odziedziczyć
tytuł Najwyższego Króla Noldorów (a wszystkie teksty stwierdzają, że Najwyższym Królem po Fingonie został
jego brat Turgon). Najbardziej spójna z resztą legendarium wydaje się notatka ukazująca Gil-galada jako syna
Orodretha, co czyniłoby go bratankiem Felagunda (ibidem, s. 350–351). Jednak pojawia się ona bardzo późno (nie
wcześniej niż w 1968) i Ch. Tolkien zdecydował nie uzgadniać z nią wcześniejszych tekstów.
147
J.R.R. Tolkien, The Peoples of Middle-Earth, s. 348.
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was an Elven-king”): „the countless stars of heaven’s field/ were mirrored in his silver shield”148. Oczywiście taki „herb” byłby zaprzeczeniem podstawowej zasady, że heraldyczne srebro i biel są jedną barwą, a godło byłoby słabo rozpoznawalne. Rysunek z 1960 r.149 przedstawia dwie wersje
„herbu” Gil-galada, różniące się jedynie stylistyką i odcieniami; obie zawierają 12 symetrycznie
rozmieszczonych srebrnych gwiazd na błękitnym polu. Zatem barwy są zgodne z barwami Fingolfina i Fingona150, choć godło uległo znacznej modyfikacji.
Według Władcy Pierścieni godłem rodu Fëanora była ośmioramienna Gwiazda (która może
reprezentować jeden z Silmarilów; na rysunku z 1960 r. Silmarile są przedstawione jako kamienie
o ośmiu fasetach151); ukazuje ją rysunek na drzwiach Morii. Tolkien narysował cztery wersje wrót
Morii152, różniące się głównie stylistyką przedstawienia drzew; gwiazda jest na wszystkich niemal
identyczna, mimo że pierwsza wersja tekstu mówi nie o jednej, a trzech gwiazdach153. Stwierdzenie Gandalfa, że gwiazda jest symbolem rodu Fëanora pojawia się dopiero w trzeciej, ostatecznej
wersji tekstu154, ponieważ dopiero wtedy Tolkien zdecydował, że Celebrimbor, twórca znaków na
bramie Morii, był potomkiem Fëanora155. Prócz gwiazdy rysunek przedstawia również dwa drzewa, symbolizujące Elfy Wysokiego Rodu (czyli Noldorów; koresponduje to z omówionym wyżej
tekstem o przybyciu Noldorów do Śródziemia, stwierdzającym, że przyjęli oni za swoje barwy
biel i złoto właśnie na pamiątkę Dwóch Drzew), oraz kowadło, młot, koronę i siedem gwiazd156
(trudno orzec, czy cały ten zespół symboli to „godło Durina”, o którym wspomina Gimli, czy jest
nim wyłącznie kowadło i młot).
Pewne fragmenty Silmarillionu jasno sugerują, że synowie Fëanora mieli wspólny „herb”, odmienny od „herbu” panującego rodu Fingolfina. Jednym z nich jest opis przygotowań do bitwy
Nieprzeliczonych Łez: „in the east was raised the standard of the sons of Fëanor, and in the west
the standard of Fingon, High King of the Noldor”157. Jeśli, jak sugeruje to tekst Władcy Pierścieni,
była to również gwiazda, musiała się różnić barwami, jednak nigdzie nie znajdujemy takiej informacji. Mimo że w różnych wersjach opisu bitwy Nieprzeliczonych Łez wielokrotnie wzmiankuje
się „sztandar Maedhrosa” lub „sztandar synów Fëanora”, nie jest on nigdzie opisany.
Godło najmłodszej linii, czyli potomków Finarfina, zostało szczegółowo opisane w historii Berena i Lúthien — są to dwa węże pod koroną ze złotych kwiatów, z których jeden ją podtrzymuje,
a drugi pożera. Zawsze pojawia się w tym samym kontekście: opisu pierścienia, który Felagund
148

Idem, The Fellowship of the Ring, London 2011, s. 185.
Będący częścią większej grupy quasi-heraldycznych wzorów, która zostanie omówiona niżej.
150
Czas powstania rysunku zbliżony jest do czasu powstania Grey Annals i Quenta Silmarillion, więc prawdopodobnie tworząc je, Tolkien celowo nawiązywał do barw Fingolfina i Fingona.
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W. G. Hammond i Ch. Skull, The Lord of the Rings. A Reader’s Companion, London 2014, s. 280.
152
Reprodukcje w: W.G. Hammond i Ch. Scull, J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator, s. 183.
153
J.R.R. Tolkien, The Return of the Shadow [= The History of Middle-earth, Vol. 6], red. Ch. Tolkien, London
2002, s. 448.
154
Idem, The Treason of Isengard [= The History of Middle-earth, Vol. 7], red. Ch. Tolkien, London 2002, s. 180.
155
Również koncepcja pochodzenia Celebrimbora była wielokrotnie zmieniana, także po ukazaniu się Władcy
Pierścieni (według późniejszych tekstów miał być on Noldorem z Gondolinu lub Sindarem podającym się za potomka Daerona). Jednak Ch. Tolkien dopasował tekst opublikowanego Silmarillionu właśnie do tej koncepcji.
Podsumowanie ewolucji tej postaci czytelnik znajdzie w The Peoples of Middle-Earth, s. 317–318.
156
Mimo oczywistego podobieństwa między tymi emblematami a herbem królów Gondoru nie sposób dopatrzeć
się związku między nimi, skoro brama została wykuta w Drugiej Erze, więcej niż 2 tys. lat przed powstaniem
państwa Gondor.
157
J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, s. 224. W przekładzie M. Skibniewskiej: „na wschodzie podniesiono rozwinięte sztandary synów Feanora, na zachodzie — sztandary Fingona, Najwyższego Króla Noldorów” (s. 230).
Fragment ten pochodzi z Narn I Chin Hurin (The War of the Jewels, s. 165).
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dał Barahirowi jako porękę przysięgi. Pierścień ten jest opisany w Balladzie o Leithian (wersy
1097–1103) „to see the jewels green that burned/ in Beren’s ring. These Gnomes had set/ as eyes of serpents twined that met/ beneath a golden crown of flowers/ that one upholds and one devours/ the badge
that Finrod made of yore/ and Felagund his son now bore”158 i w Quenta Silmarillion z 1937 r., który
to tekst po niewielkich zmianach (uzgodnienie imion) został umieszczony w Silmarillionie: „this
ring was like to twin serpents, whose eyes were emeralds, and their heads met beneath the crown of golden flowers, that one upheld and the other devoured; that was the badge of Finarfin and his house”159.
W związku z tym, że „herb” ten nie pojawia się w żadnym innym kontekście (np. na sztandarze
czy tarczy), brakuje informacji o barwie pola. Jednak najbardziej interesująca jest historia tekstu.
W pierwszej wersji Ballady o Leithian, gdy po raz pierwszy w opowieści pojawia się noldorski
książę pomagający Berenowi, jest to Celegorm, syn Fëanora (ten sam, który w późniejszej wersji
jest antagonistą, więżąc Lúthien i usiłując ją zmusić do małżeństwa). Jednak zmiana bohatera
nie pociąga za sobą zmiany godła — w pierwotnej wersji właśnie Celegorm ofiarował Barahirowi pierścień z wężami pod koroną ze złotych kwiatów, który niegdyś wykuł Fëanor. Stanowi to
dobitny dowód małej wagi, jaką Tolkien przywiązywał do heraldyki, przynajmniej na tym etapie
tworzenia legendarium; nie mógł mieć opracowanej koncepcji herbów poszczególnych rodów,
a godło z dwoma wężami pozostaje jedynie ornamentem. Nie napotykamy go w żadnym innym
tekście i można założyć, że zostało wymyślone wyłącznie na potrzeby tej opowieści i od razu
z myślą o przedmiocie, na którym miało się znaleźć (kształt dwóch splecionych węży doskonale
harmonizuje z kształtem pierścienia).
Wspólnym elementem wielu „herbów” Pierwszej Ery jest zdobienie kamieniami szlachetnymi nie tylko sztandarów, ale również tarcz. Najbardziej dobitnym przykładem jest tarcza domu
Sklepienia Niebieskiego z Gondolinu, na której znajduje się aż siedem rodzajów drogich kamieni.
Również tarcza Fingolfina jest „wysadzana kryształami”, a opis tarcz noszonych przez Noldorów
w Valinorze stwierdza, że godła zostały wykonane ze srebra, złota i drogich kamieni160. Takie
zdobienia tarczy są zupełnie obce heraldyce klasycznej. Można wskazać motywację wewnątrztekstową powstania takich tarcz, jaką jest miłość Noldorów do klejnotów i niezwykła biegłość w ich
wykonywaniu. Jednak budzą one również skojarzenie z pochodzącym z ok. 1225 r. nagrobkiem
Wiprechta z Grójca (Groitzsch). Twórcy tego nagrobka znali jeszcze czasy przedheraldyczne, stąd
liczne drogie kamienie rozmieszczone w umbo i na obwodzie tarczy161, których w późniejszej
sztuce już się nie spotyka. Po raz kolejny sytuuje to tekst w epoce przedheraldycznej lub w okresie
przejściowym, gdy powstawały już pierwsze herby, ale nie istniały jeszcze skodyfikowane zasady
i wciąż powszechna była świadomość, że heraldyka jest sztuką bardzo młodą.
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Idem, The Lays of Beleriand, s. 190.
Idem, The Silmarillion, s. 195. W przekładzie M. Skibniewskiej: „Pierścień bowiem uformowany był na kształt
dwóch wężów; węże te oczy miały ze szmaragdów, a głowy ich spotykały się pod koroną ze złotych kwiatów i gdy
jeden wąż ją podtrzymywał, drugi ją pożerał. Było to godło Finarfina i jego rodu” (s. 200).
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Idem, Morgoth’s Ring, s. 277. Fragment ten nie znalazł się w opublikowanym Silmarillionie, mimo że pochodzi
z Quenta Silmarillion z 1958 r., tekstu, na którym został oparty rozdział Silmarile i niepokoje wśród Noldorów.
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C. Kunde, Grabmal des Wiprecht von Groitzsch (Abguss) [w:] Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt
im Europa der Kathedralen, t. 2, Ausstellungskatalog, red. H. Krohm i H. Kunde, Petersberg 2011, s. 847–851.
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Na koniec należy omówić grupę „heraldycznych” rysunków wykonanych przez Tolkiena
w roku 1960. Jest ich 28, nie licząc kilku zaledwie rozpoczętych ołówkowych szkiców162. Przedstawiają one indywidualne „herby” postaci
z Pierwszej Ery: prócz dwóch rysunków pozbawionych podpisu składa się na nie pięć wersji
„herbu” Idril, trzy wersje „herbu” Eärendila, po
dwie Finwëgo, Finarfina, Gil-galada i Lúthien
oraz po jednej Fëanora, Fingolfina, Finroda,
Elwëgo, Meliany, Beora, Hadora, Berena i Halethy, a także „herb” Silmarilów. „Herb” Finroda oraz większość tych należących do ludzi
to przedstawienia figuralne, podczas gdy „herby” elfów przypominają wielobarwne mandale
o kilku do kilkunastu osiach symetrii (badacze
zgodnie nazywają je „kalejdoskopowymi”163)
skomponowane z motywów geometrycznych
i floralnych (te ostatnie dominują w „herbach”
kobiet).
Pochodząca z tego samego czasu notatka
„Herby” Finarfina i Fingolfina, Oxford, Bodleian
nadaje im pewien porządek: „Osobiste znaki
Libraries, MS. Tolkien Drawings 91, fol. 3r.,
kobiet wpisane w okrąg. Mężczyzn w romb164.
© Tolkien Trust 1973, 1995
Ogólne (nieosobiste) znaki czy symbole rodzin
w kwadrat (wcześniej także w okrąg). Ranga zazwyczaj reprezentowana przez liczbę »wierzchołków« dotykających zewnętrznego obwodu: 4 dla
książąt, 6–8 dla królów, przodkowie największych rodów czasem aż do 16, jak Dom Finwëgo
[tłum. AŻ]”165. Zasady te są na ogół zachowane, do wyjątków należą „herb” rodu Halethy, wpisany
w romb (podczas gdy powinien się znaleźć w kwadracie lub ewentualnie okręgu, ze względu założycielkę rodu), oraz „herb” Idril, który ma aż 12 wierzchołków (jako „herb” księżniczki powinien
mieć cztery). Niektóre prócz imion nosicieli opatrzone są krótkim komentarzem, np. „herb” Silmarilów: „Starożytny znak symbolizujący pochodzenie Silmarilów od światła Drzew na wzgórzu
Ezellochar [tłum. AŻ]”166 oraz „herb” Idril: „Menelluin Irildeo Ondolindello” (czyli w quenyi „Bławatek Idril z Gondolinu”).
Większość z tych „herbów” ma elementy dające się zinterpretować jako nawiązujące do życia ich
nosicieli. Harfa i pochodnia w „herbie” Finroda odnoszą się zapewne do epizodu, gdy spotkał się on
162

Liczba za: <https://tai.tolkienists.org/t/heraldicdevices/> [dostęp: 14 września 2021]. Rysunki te były reprodukowane w różnych publikacjach, począwszy od kalendarzy tematycznych wydawanych przez HarperCollinsPublishers, przez katalogi wystaw, aż po książki naukowe poświęcone Tolkienowi. Najobszerniejsze zbiory znajdują
się w dwóch pozycjach: Ch. Tolkien, Pictures by J.R.R. Tolkien, London 1979 oraz W.G. Hammond i Ch. Scull,
J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator.
163
W.G. Hammond i Ch. Scull, J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator, s. 196; C. McIlwaine, Tolkien. Maker of Middle-Earth, s. 80.
164
Ściślej: kwadrat odwrócony o 45°.
165
Za: W.G. Hammond i Ch. Scull, J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator, s. 191.
166
Za: Ch. Tolkien, Pictures by J.R.R. Tolkien, s. 85.
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„Herb” Idril; Oxford, Bodleian Libraries, MS. Tolkien
Drawings 91, fol. 11,
© Tolkien Trust 1973, 1992, 1995

167

„Herb” Lúthien Tinúviel; Oxford, Bodleian Libraries,
MS. Tolkien Drawings 91, fol. 7,
© Tolkien Trust 1973, 1992

„Herb” Lúthien Tinúviel; Oxford, Bodleian Libraries,
MS. Tolkien Drawings 91, fol. 9,
© Tolkien Trust 1973, 1992

z pierwszą grupą ludzi przybyłych do Beleriandu i grał im na harfie (pochodnia jest bardziej metaforyczną reprezentacją „światła”, które przyniósł ludziom, objaśniając im porządek świata). „Herb” Berena przedstawia potrójny szczyt góry, klejnot i zakrwawioną dłoń, co ilustruje jego największy czyn,
jakim było dostanie się do fortecy Morgotha pod potrójnym szczytem Thangorodrimu i zdobycie
Silmarila, co kosztowało go utratę prawej dłoni. Inne nawiązują do etymologii imion, np. gwiazdy
w „herbie” Gil-galada (którego imię znaczy „Światłość Gwiazd”) i płomienie w „herbie” Fëanora
(którego imię znaczy „Duch Ognisty”). Znacznie trudniej jest wskazać wyraźne podobieństwa płynące z pokrewieństwa między ich nosicielami, np. „herby” niespokrewnionych ze sobą Elwëgo i Finwëgo różnią się jedynie kolorystyką, a jedna z wersji „herbu” Finarfina jest niemal identyczna z jedną
z odmian herbu Eärendila, mimo że łączące ich pokrewieństwo było dość dalekie.
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Najwięcej trudności nastręcza badaczom
„herb” Finwëgo, podpisany jako „Skrzydlate
Słońce”. Wszystkie teksty stwierdzają jednoznacznie, że Finwë poległ jeszcze przed pierwszym wzejściem słońca na niebo. M. Purdy dostrzega w tym odprysk heraldyki imaginacyjnej
(„herb” mógł być stworzony już po śmierci
Finwëgo), przyjmując jako alternatywę, że jest
to „herb” Finwëgo już po reinkarnacji167. Jednak W.G. Hammond i Ch. Scull proponują
odmienną interpretację, zgodną z powstałymi
w podobnym czasie notatkami, według których opowieści o powstaniu Słońca i Księżyca
to jedynie ludzkie mity, a kosmologia Śródziemia jest mniej więcej zgodna z aktualną wiedzą
o budowie wszechświata168.
Właściwie wszystkie aspekty tych „herbów” — kształty, stylistyka, dobór barw,
obecność cieniowania, wreszcie komentarze
stwierdzające, że są to znaki przypisane pojedynczym osobom, a nie rodom — stawiają
je w kontraście do zasad heraldycznych. Wyraźnie osadzone są w estetyce dwóch pozornie
sprzecznych kierunków: secesji169 (w Anglii
i Francji określanej jako Art Nouveau) oraz art
„Herby” Berena, Finroda i Finarfina; Oxford, Bodleian
déco, bliższe są japońskim mon (zwanym także
Libraries, MS. Tolkien Drawings 91, fol. 29,
monshō, mondokoro, kamon) niż jakimkolwiek
© Tolkien Trust 1977, 2018
herbom naszej części świata. Jeśli mogą budzić
jakiekolwiek skojarzenia ze światem europejskiego średniowiecza, to przede wszystkim z figurami fundatorów z zachodniego chóru katedry
w Naumburgu, których herby przedstawiają zawiłe wzory floralne, stanowiące odbicie przekonań
twórców o epoce przedheraldycznej170.
Oprócz nielicznych wyjątków rysunki te nie dają się uzgodnić ze skąpymi informacjami, jakich o heraldyce Pierwszej Ery dostarczają teksty. Czytelnik może sobie zatem zadawać pytanie,
czy Tolkien opracował zupełnie nową koncepcję heraldyki i zamierzał ją włączyć do Quenta Silmarillion, a po prostu zabrakło mu na to czasu. Jednak notatka opublikowana w Morgoth’s Ring
167

M.R. Purdy, Symbols of Immortality: A Comparison of European and Elvish Heraldry, s. 21–22. Tę drugą tezę
obala Quenta Silmarillion z 1958 r. (wydane w tomie Morgoth’s Ring w roku 1993, a więc ponad 10 lat po publikacji
artykułu). Zgodnie z tym tekstem Finwë, aby umożliwić powrót do świata żywych swojej pierwszej żonie, sam
nigdy się nie odrodził.
168
W.G. Hammond i Ch. Scull, J.R.R. Tolkien: Artist and Illustrator, s. 194. Zob. J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring,
s. 370–375.
169
J. Garth dostrzega szczególną inspirację twórczością Williama Morrisa, zwłaszcza jego rzemiosłem artystycznym (Artists and Illustrators’ Influence on Tolkien, w: J.R.R. Tolkien Encyclopedia, s. 36–37).
170
V.V. Filip, Die Wappenbilder der Stifterfiguren [w:] Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa
der Kathedralen, t. 2, Ausstellungskatalog, red. H. Krohm i H. Kunde, Petersberg 2011, s. 990–997.
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Figury hrabiów Tymona i Wilhelma, chór zachodni katedry w Naumburgu, pomiędzy 1243 a 1249 r., fot. Adam Żurek

podsuwa odmienną interpretację. Według tego tekstu wszystkie opowieści o Pierwszej Erze nie
pochodzą z tradycji elfów, ale ludzi i zostały ułożone na Númenorze setki lat później, przechodząc
zmiany pod wpływem schematów narracyjnych i przekonań na temat świata rozpowszechnionych w społeczeństwie, w którym je spisano. Dlatego nie należy ich postrzegać jako opis faktów
(nawet w obrębie fikcyjnego świata), ale jako ich odbicie w ramach wymogów epiki heroicznej.
Przy tym założeniu rysunki z 1960 r. mogą przedstawiać „prawdziwe” emblematy przyjęte przez
bohaterów, bez zniekształcenia ich późniejszą tradycją. Stanowią niejako wizualny odpowiednik
Essecilmë, czyli imienia, które każda osoba wybierała dla siebie, odmiennego od nadanego przez
rodziców; imię takie miało odzwierciedlać charakter i upodobania i było używane głównie przez
bliskich171. Takie imię nie może się znaleźć w późniejszej „tradycji heroicznej” i dlatego w żadnym
tekście nie znajdziemy Essecilmë któregokolwiek z bohaterów Pierwszej Ery (oprócz Fëanora, który jako Essecilmë wybrał imię nadane przez matkę172), podobnie jak nie znajdziemy ich „herbów”,
tak odmiennych od ludzkich.
Podsumowując, teksty i rysunki sugerują istnienie aż trzech systemów heraldycznych, różniących się stopniem osadzenia w realiach świata rzeczywistego. Heraldyka Trzeciej Ery, choć
171

J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring, s. 214–215. Koncepcja powiązania „herbów” z Essecilmë napotyka tę trudność,
że obyczaj wyboru takiego imienia był rozpowszechniony tylko wśród Noldorów, a rysunki przedstawiają również
„herby” ludzi. Jednak z Quenta Silmarillion jasno wynika, że ludzie przejęli wysoką kulturę właśnie od Noldorów.
172
J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring, s. 217.
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bardzo mało rozwinięta, odpowiada regułom wykształconym w średniowiecznej Europie. Godła,
takie jak drzewo, koń i okręt, znajdziemy w wielu autentycznych herbach. Również paleta barw
(srebro, czerń, błękit, zieleń i czerwień) odpowiada tej rozpowszechnionej w heraldyce klasycznej, a sporadyczne łamanie zasady alternacji da się wyjaśnić kreacją bohaterów (czy też całych
ludów czy państw). Są to wyłącznie herby ludzi, co nasuwa przypuszczenie, że heraldyka jest
w legendarium sztuką właśnie przez ludzi wymyśloną i skodyfikowaną. Chwyt odnalezionego rękopisu potwierdza wiarygodność narratora — czytelnik powinien uznać, że przytoczone fakty są
(rzecz jasna wewnątrz świata przedstawionego) prawdziwe. Natomiast wzmianki o herbach elfów
rozproszone po różnych tekstach dotyczących Pierwszej Ery można interpretować jako swoistą
heraldykę imaginacyjną Śródziemia: interpolacje dodane przez ludzkich autorów świadomych
(podobnie jak twórca figur w Naumburgu), że heraldyka owych odległych czasów była odmienna
od systemu, w którym na co dzień funkcjonowali. Stąd tak częste łamanie zasady alternacji, obecność szlachetnych kamieni na tarczach czy nawet absurdalne z puntu widzenia reguł heraldyki
białe godło na srebrnym polu. „Herby” przedstawione na rysunkach z 1960 r. byłyby natomiast
spojrzeniem poza ramy epiki heroicznej, w „prawdziwe” życie bohaterów, niezniekształcone interpretacjami niewiarygodnego narratora. Nie poddają się regułom heraldycznym, ponieważ czasom, w których powstały, takie reguły były całkowicie obce.
Oczywiście koncepcja ta daje się utrzymywać jedynie w obrębie takiej wizji legendarium, jaka
wynika z metatekstowych notatek spisanych przez Tolkiena pod koniec życia. Pozwala ona jednak
pogodzić zarówno wzajemne sprzeczności między trzema tak odmiennymi systemami heraldycznymi, jak i nieprzystawalność dwóch z nich, do reguł heraldyki europejskiego średniowiecza.
Wszystko wskazuje na to, iż heraldyka była dla Tolkiena sprawą małej wagi. Nie pełni funkcji mimetycznej (lub pełni ją jedynie w bardzo ograniczonym stopniu) i jest znacznie częściej
nośnikiem znaczeń symbolicznych niż mechanizmem przedstawienia realiów konkretnej epoki.
Nie można zatem zgodzić się z wnioskiem C. Hriban, że „reguły heraldyczne i kanon wizualny
są przez Tolkiena traktowane z taką samą pieczołowitością filologa, jak słownictwo i gramatyka stworzonych przez niego języków [tłum. AŻ]”173. Wiele aspektów przedstawionego świata
Tolkien traktował „z pieczołowitością filologa” (choć zapewne żadnej nie poświęcił tyle uwagi
co językom), jednak z pewnością nie heraldykę, która pozostała dla niego jedynie ornamentem
i płaszczyzną narracji symbolicznej.
Składam serdeczne podziękowania Tolkien Trust i Tolkien Estate Limited oraz Bodleian Library za możliwość reprodukcji oryginalnych rysunków i akwareli J.R.R. Tolkiena.
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Agnieszka Żurek, Heraldic motifs in J.R.R. Tolkien’s legendarium. The article conducts an analysis
of the heraldic motives in J.R.R. Tolkien’s legendarium, discussing mostly the issues of their inner consistency
and compatibility with the rules of medieval European heraldry. The corpus includes the original texts
and Polish translations of The Hobbit, The Lord of the Rings, The Silmarillion and The History of Middleearth, along with Tolkien’s pictures. The heraldry of the Third Age of Middle-earth constitutes a consistent
symbolic system; the charges allude to origin myths of the certain countries and characteristic features
of their inhabitants. The information about Elvish heraldry of the First Age is fragmentary and frequently
self-contradictory, partly due to the constant evolution of author’s ideas, partly to little attention Tolkien
paid to heraldry. The Elvish “coats of arms” described in The History of Middle-Earth (with few exceptions)
are not hereditary and frequently contradict the rule of tincture, there are even instances of putting metal
on metal or putting a white charge on a silver field. The group of “heraldic patterns” devised by Tolkien
in 1960 presents 28 individual badges of Elves and Men of the First Age in form of complex kaleidoscopic
mandalas composed of geometrical and floral elements; their style and figurative elements usually stand
in contradiction with the information in the narration. The incompatibility of these three systems can
be explained by different status of the texts: while The Lord of the Rings is a pseudo-translation of a book
written by characters, the stories concerning the First Age are defined as heroic epic conceived by humans
in the Second Age, deformed by their narrative patterns and beliefs. Therefore, “heraldry” of the First Age
should be defined as imaginative heraldry, comparable with the ideas expressed in 13th century visual art
depicting pre-heraldic times which were still remembered by its authors. Consequently, the pictures from
1960 may be perceived as “real” symbols of Elves which do not follow the rules of heraldry because they
were created in pre-heraldic times.
Keywords: heraldry in literature, heraldry in fantasy, imaginary heraldry, proto-heraldry, J.R.R. Tolkien.
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RECENZJE
Waldemar Fronczak, Herb Prus II zwany Wilczymi Kosami
do początków XVI wieku, Wydawnictwo Forgen, Starowa
Góra 2021, ss. 330, tab., ilustr.
W 2021 r. ukazała się monografia Waldemara Fronczaka, znanego pasjonata heraldyki,
poświęcona jednemu z herbów, którym posługiwał się heraldyczny ród Prusów, a mianowicie Wilczymkosom (Prus II). Warto w tym
miejscu nadmienić, iż ten autor już kilkakrotnie podejmował w swoich publikacjach problematykę związaną z heraldyką wspomnianego rodu1. Recenzowana książka nie znalazła
analogii w dotychczasowej historiografii, toteż wybór tematyki należy uznać za całkowicie zasadny i bardzo potrzebny. Autor podjął
się niełatwego zadania, gdyż — jak sam podkreślił we Wstępie — „wiele spośród średniowiecznych polskich herbów ma odmiany, ale
Prus ze swoimi trzema podstawowymi typami
wyróżnia się tu zdecydowanie. Różnice dotyczą nie tylko rysunku, ale i genezy ich powstania. Już sama próba dokonania systematyki
nazw i zawołań przysługujących poszczególnym odmianom tego znaku nastręcza nie

1

W. Fronczak, Programy heraldyczne w będkowskim
kościele — próba wyjaśnienia, „Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego” 2005/2006,
s. 7–15; idem, Słów kilka o odmianach herbu Prus II,
„Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego” 2007/2008, s. 73–82; idem, Pruskie pochodzenie herbu Słubica, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogiczno Gniazdo” 2011, t. 5, s. 23–36;
idem, Nowe spojrzenie na początki Wilczych Kos, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2011, t. 2, s. 201–233.

lada trudności”2. Stwierdzenie autora można
dodatkowo wzmocnić faktem, iż ród Prusów
był tzw. rodem sztucznym, a więc nie opierał
się na związkach pokrewieństwa, ale na zasadzie wspólnego herbu, który bardzo często był
czynnikiem budującym wspólnotę rodową3.
Do tego clenodium rodowego przystępowało
wiele kręgów, posługujących się wcześniej rozmaitymi znakami herbowymi, co dodatkowo
komplikuje chociażby sprawę prawidłowej systematyzacji zawołań.
Monografia składa się z krótkiego Wstępu
(s. 9–10), w którym W. Fronczak dokonał uzasadnienia wyboru problematyki, przedstawił
cele, które postawił sobie, przygotowując książkę i nakreślił zakres chronologiczny podjętych
rozważań, obejmujący głównie XV w. (okres
kształtowania się herbu), zaznaczając jednak,
iż w niektórych przypadkach swymi analizami
obejmował także późniejsze stulecie, jakkolwiek bez wyraźnego wskazania cezury końcowej w postaci konkretnej daty. Zabrakło jednak we Wstępie omówienia podstawowej bazy
źródłowej oraz najważniejszej literatury przedmiotu. Główna część pracy została podzielona
na siedem rozdziałów, które z kolei składają się
z mniejszych podrozdziałów tematycznych.
2

W. Fronczak, Herb Prus II zwany Wilczymi Kosami do
początków XVI wieku, Starowa Góra 2021, s. 9: Wstęp.
3
J. Bieniak, Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XIII–XV wieku [w:] idem, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism, Kraków 2002, s. 59.
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Publikacja zaopatrzona jest również w wykaz skrótów, spis map, tabel, ilustracji, bibliografię źródeł i literatury (to wszystko na s. 261–
294), cztery aneksy, w tym dwa w postaci tabel
(s. 295–304), wykaz skrótów zastosowanych
w indeksach (s. 305), indeksy osobowy i rzeczowy (s. 307–321) oraz geograficzny (s. 323–
330). Ważnym i istotnym uzupełnieniem
narracji jest bogaty, odpowiednio dobrany materiał ikonograficzny, stanowiący jednocześnie
dopełnienie treści podjętych rozważań.
W pierwszym rozdziale (s. 11–66) autor
skupił się na dwóch zasadniczych kwestiach.
Po pierwsze, uważnie prześledził poglądy dotychczasowego pisarstwa historycznego na temat genezy herbu Wileczkosy, zaś druga część
omawianego rozdziału poświęcona została
wizerunkom i zawołaniom błędnie łączonym
ze wspomnianym herbem (pieczęć komesa
Franciszka z Wilczyc, proklamacje Słubica oraz
Wazanki/Wężanki, Nagody, Nawilki, herb
Piękostki).
Rozdział drugi (s. 67–82) traktuje o godle herbowym, które przedstawia przyrząd do
polowania na wilki. Autor podjął szczegółową analizę wspomnianego narzędzia, śledząc
uważnie dostępne przekazy źródeł go opisujących. Zwrócił przy tym uwagę na trudności
w prawidłowym zdefiniowaniu i wyobrażeniu
tych sideł, z czym mieli problem nawet autorzy
średniowiecznych i nowożytnych herbarzy, jak
skonstatował. Godny podkreślenia jest fakt, że
w omawianym rozdziale autor czerpał z obfitej
literatury przedmiotu. Ponadto, zamieścił bogaty materiał ikonograficzny, ilustrujący tego
typu pułapki i herby.
Kolejny rozdział (s. 83–109) dotyczy wizerunku Wilczychkos w zachodniej heraldyce.
Jak udało się wykazać autorowi, wielu przedstawicieli zachodniego świata feudalnego (Stubenbergowie, Conrad von Thüringen, Bruckotowie, Sonnenbergowie, Staudendowie,
Schillingsdorfowie) posługiwało się podobnym
wyobrażeniem w swoich herbach (Bruckotowie posiadali kosy tylko w klejnocie). Warto
nadmienić, iż w wyniku bardzo pieczołowitej

pracy, polegającej na zebraniu poszczególnych
podobizn herbowych, uzyskaliśmy bardzo ciekawy, nowatorski ogląd na funkcjonowanie
tego typu godeł za granicą.
Z kolei rozdział czwarty (s. 111–223) poświęcony został interesującemu nas herbowi
w polskiej heraldyce. Autor podjął się w nim
wnikliwej analizy procesu recepcji Wilczychkos do rodzimej heraldyki. Powołując się na
zapiski heraldyczne, swoje rozważania rozpoczął od ewolucji herbu Moszczenica do herbu
Wilczekosy, które w kilku przypadkach były
używane naprzemiennie przez ten sam krąg
osób. Następnie omówione zostało kształtowanie się herbu w otoczeniu Adama z Będkowa, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na
okoliczności utrudniające ujednolicenie herbu. W dalszej części analizowanego rozdziału
przedmiotem dociekań autora monografii były
widniejące w portalu kościoła w Będkowie wizerunki herbu Prus I oraz Prus II, herby z dzwonu i obrazu w Skotnikach, herby z klasztoru na
Świętym Krzyżu, wizerunki z gotyckich kafli
piecowych z drugiej połowy XV w. oraz pieczęć
Andrzeja z Siodłkowa. Następnie omówiono
pojawienie się herbu na północnym Mazowszu
oraz w ziemiach dobrzyńskiej i przemyskiej,
i w konsekwencji jego dalsze rozprzestrzenianie się w XVI w. Ciekawym, a zarazem wieńczącym ten rozdział fragmentem, jest tekst
zwracający uwagę na artefakty zawierające
wyobrażenie Prusa II (tablica nagrobna Zofii
Spinkówny, zmarłej w 1574 r., fragment tryptyku z ok. 1520–1540 r. z kościoła św. Marka
w Krakowie, renesansowy nagrobek Jana i Klemensa Rudnickich z 1577 r. w Gnieźnie).
Rozdział piąty (s. 225–232) stanowi próbę
usystematyzowania wizerunków herbu oraz faz
jego rozwoju w Polsce. Autor wyróżnił kilka
zasadniczych etapów w ewolucji godła. I tak,
zdefiniował pierwszy etap — do 1411 r. (moment pojawienia się nazwy Wilczekosy w źródłach pisanych), drugi — od 1413 do 1431 r.
(upowszechnienie się wspomnianej nazwy herbowej), trzeci — od 1431 r. (pojawienie się
nowej proklamacji etnicznej Prusy) i wreszcie
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ostatni — od połowy XVI w. aż do pojawienia się współcześnie znanej formy (wygięte
ostrza przewiązane u dołu sznurem koloru złotego z zaćwieczonym półtorakrzyżem barwy
srebrnej).
W następnym rozdziale (s. 233–254) autor
dokonał szczegółowego przeglądu odmian herbu Prus II, wymienionego w rozmaitych źródłach (m. in. Jan Długosz, Marcin Kromer,
Bartosz Paprocki, Marcin Bielski, Szymon
Okolski, Wacław Potocki) i późniejszych herbarzach. Odrębne miejsce poświęcił także odmianie herbu używanej przez rodzinę Olszowskich (zwykłe kosy skierowane ku dołowi).
Waldemar Fronczak zwrócił ponadto uwagę
na pozorne odmiany Wilczychkos, odrzucając
przy tej okazji kryterium samego tylko występowania przedmiotów heraldycznych w postaci krzyża i kosy, jako przesłanki do zaliczania
herbów zawierających te właśnie elementy
w poczet interesującego nas znaku.
Rozdział siódmy (s. 255–259) zawiera podsumowanie oraz wnioski zebrane przez autora, który podkreślił, iż tytułowy herb stanowi,
przynajmniej w początkowej fazie, przykład
recepcji zachodniej heraldyki, natomiast dalszy proces jego kształtowania nastąpił w kręgu Wspinków z Będkowa, przede wszystkim
kanonika Adama, najwybitniejszego reprezentanta tej rodziny. Tym samym geneza herbu
ma — jak podkreślił W. Fronczak — charakter mieszany. W zakończeniu zwrócona została również uwaga na kształtowanie się innych
elementów herbu, jak: kierunek zwrócenia ramion krzyża, barwa, klejnot.
Publikacja posiada wiele niewątpliwych
atutów, do których należy zaliczyć spójny tok
głównej narracji, odniesienie się do najważniejszych problemów związanych z ewolucją
herbu i procesem jego recepcji przez polskie
rycerstwo, formułowanie własnych propozycji w odniesieniu do systematyzacji wizerunku
Wilczychkos, krytyczne podejście do starszej
literatury przedmiotu i skorygowanie wielu,
pokutujących dotychczas w historiografii, pomyłek, czy wreszcie odnalezienie nieznanych

177

artefaktów (np. kielich stanowiący fundację Piotra z Będkowa, znajdujący się obecnie
w Szwecji) z herbem Wilczekosy. Na podkreślenie zasługuje także odpowiedni dobór materiału ilustracyjnego oraz map i tabel, które
są naturalnym uzupełnieniem poruszanych
treści. Kolejną zaletą pracy jest solidna baza
źródłowa (w tym także wydawnictwa źródłowe
oraz netografia) w postaci dokumentów i zapisek heraldycznych, materiałów sfragistycznych
przechowywanych w archiwach, bibliotekach
i muzeach krajowych oraz — w jednym przypadku — archiwum zagranicznym w Berlinie,
a także bogata literatura przedmiotu i sięgnięcie do herbarzy powstałych w różnych okresach, co w konsekwencji podnosi i tak wysoką
notę tej pracy.
Mimo wielu walorów książki należy wnieść
także kilka drobnych uwag i spostrzeżeń, które
nie powinny jednak wpłynąć na ogólną ocenę
publikacji. Po pierwsze, trzeba podkreślić, iż nie
jest znany zapis, jakoby Adam z Będkowa pisał
się jako Będkowski4. Autor publikacji doskonale wie, że należał on do rodziny Wspinków,
choć nazwał go zgodnie z powyższym (s. 22).
Zapewne wynika to z faktu, iż W. Fronczak
chciał w ten sposób podkreślić związek kanonika Adama z siedzibą tej familii, tj. Będkowem
w ziemi łęczyckiej, w powiecie brzezińskim.
Na stronie 125. autor, wspominając o genealogii Wspinków, wymienia Jana Szymczaka
oraz piszącego te słowa, jednakże w przypisie
nr 485 powołuje się tylko na monografię tego
ostatniego i to bez podania jakiejkolwiek strony. Próbując wyjaśnić sprawę przyjęcia przez
Wieczwińskich herbu Wilczekosy, W. Fronczak
wyraził przypuszczenie (s. 187), jakoby występujący w Wąsoszach Wielkich (województwo
płockie, powiat mławski) Paweł Wspinek był
potomkiem Piotra Wspinka, odnotowanego
4

Warto jednak odnotować fakt, że bratanek Adama,
tj. Jan, mąż Anny z Żychlina, córki skarbnika łęczyckiego Mikołaja herbu Rola, został określony w jednej
z zapisek jako Jan Będkowski — Archiwum Główne
Akt Dawnych w Warszawie, Księgi ziemskie orłowskie,
ks. 2A, k. 569.
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w 1476 r. w Charzynach (województwo płockie, powiat raciąski), którego z kolei, także hipotetycznie, zidentyfikował z Piotrem Wspinkiem, późniejszym kasztelanem brzezińskim
(1512–1521), synem Mikołaja. Formułując
ten domysł, powołał się (przypis 805) na rzekomą informację zawartą w edycji elektronicznej Słownika historyczno-geograficznego ziem
polskich w średniowieczu (hasło: Charzyny).
Tymczasem nie znajdujemy tam nic na temat domniemanej filiacji oraz sugerowanej
przez autora identyfikacji osób. Pod wskazanym rokiem znajduje się wzmianka dotycząca
drobnej transakcji, będącej udziałem Piotra
Wspinka i Kamki z Charzyna, czyli sprzedaży 1 1/2 włóki Jakubowi z Łaszewa5. Wydaje
się także, że dla lepszej przejrzystości aparatu
naukowego korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie odrębnej numeracji przypisów dla każdego z rozdziałów, co w znaczny
sposób ułatwiłoby czytelnikowi poruszanie się
w gąszczu licznych odwołań do źródeł i literatury przedmiotu. W tabeli 1. (s. 114), poświęconej zapiskom sądowym klejnotników Moszczenicy i Wilczychkos, można było zamieścić
dodatkową kolumnę, zawierającą informację
o przynależności terytorialno-administracyjnej
poszczególnych miejscowości. Ponadto, należy
wnieść kilka uzupełnień w zakresie literatury
przedmiotu. Wątek dotyczący Macieja Głowackiego herbu Prus I poruszony został także
w artykule piszącego te słowa6. Okoliczności
utrudniające przyjęcie jednolitego herbu przez
wszystkich Prusów, jak również kwestie związane z Moszczenicą i Wilczymikosami, zostały
zasygnalizowane przez Mateusza Gigonia oraz
w opublikowanym przez autora niniejszej recenzji artykule poświęconemu osadnictwu

5

Zob.: online: <http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.
php?q=Charzyny&d=0&t=0> [dostęp: 28 października
2021].
6
Ł. Ćwikła, Śladem Głowackich herbu Prus I (do początku XVI wieku), „Częstochowskie Teki Historyczne”
2018, t. 8, s. 45.

Prusów nad rzekami Wolborką i Moszczenicą7. Przy tej okazji można dodatkowo zwrócić uwagę, iż na okoliczności utrudniające
i zbędną modyfikację herbu, o których pisze
W. Fronczak (s. 143–147), miał wpływ fakt, iż
w XV w. polska heraldyka była już zamknięta,
co przekładało się na realne trudności w zakresie ujednolicenia znaku przez wszystkich
Prusów. Warto także pamiętać, iż brak wybitnej jednostki, posiadającej niekwestionowany
autorytet, dodatkowo potęgował wspomniane
wyżej zjawisko, a biskup krakowski Tomasz
Strzępiński (zm. 1460), który zapewne mógł
przyspieszyć ten proces, pojawił się na arenie
dziejowej zbyt późno8. Także na temat Olszowskich, o których również wspomina autor,
pojawiło się stosunkowo niedawno kilka prac,
szczególnie pióra Tomasza Sławińskiego9 oraz
monografia i artykuł na temat ich późniejszej
siedziby — wsi Olszowa, autorstwa Zdzisława
Pakowskiego10. W publikacji autor nie zwrócił uwagi na pochodzenie Olszowskich, którzy
wywodzili się przecież od dziedziców z Gutkowa (piszących się z czasem także Olszowy),
a więc jednego z wielu gniazd rodu Prusów
położonego w bliskim sąsiedztwie Będkowa11.
7

M. Gigoń, Znikające znaki. Czy można prześledzić
losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych?, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, t. 2, s. 255–
256; Ł. Ćwikła, Osadnictwo pruskie w Polsce Centralnej. Szlachta herbu Prus nad Wolborką i Moszczenicą
w XIV–XV w. [w:] Homini, qui in honore fuit. Księga
pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi
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Trudno wprawdzie jednoznacznie przesądzić,
w jakim stopniu fakt ten wpłynął na uformowanie się herbu, którym posługiwała się wspomniana wyżej rodzina, niemniej jednak wydaje
się, iż takie spostrzeżenie w odniesieniu do jej
genealogii powinno znaleźć się w książce.
Podsumowując, mimo wielu trudności,
ściśle wynikających z podjętej problematyki,
autor zrealizował, na ile było to oczywiście
możliwe, postawione przez siebie cele. Zasygnalizowane wyżej drobne uwagi krytyczne
w niczym nie umniejszają wartości poznawczej recenzowanej publikacji. Wręcz przeciwnie, książka, będąca owocem wieloletnich
badań i poszukiwań autora, wypełnia ważną
lukę w historiografii, zbiera i porządkuje naszą
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wiedzę na temat herbu Wilczekosy, czyli Prus II,
kompleksowo ukazując całą złożoność problemu recepcji, a następnie ewolucji głównego
znaku herbowego na gruncie polskiej heraldyki. Jest to szczególnie wymowne, jeśli wziąć
pod uwagę fakt, iż dotychczas szeroko rozumiane kwestie związane z interesującym nas
herbem były poruszane jedynie na marginesie
innych dociekań, a żaden inny nie doczekał się
tak obszernego opracowania.
Łukasz Ćwikła
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Średniowiecznej)
ORCID: 0000-0002-3564-7838
DOI: 10.36693/RPTHer.2021.09
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Recenzja pracy: Miacheal Göbl, Wappen-Lexikon der habsburgischen Lander Edition Winkler-Hermanden, Schleinbach 2017 (wydanie drugie)
Punktem wyjścia do rozważań dr. Michaela
Göbla stał się wielki herb dynastii habsburskiej. Poprzedza on całą książkę, wskazując
jednocześnie wyraźnie źródło inspiracji tej publikacji. Zbudowana jest ona wokół wielkości
państwa habsburskiego. Reminiscencja wielkości Austrii, krajów habsburskich, rozpoczyna narrację badacza. Autor stara się prześledzić
budowanie wielkości państwa łączącego dynastycznymi więzami często oddalone części swoich władztw terytorialnych. Wyrażonych jako
faktyczne, jak i teoretyczne, tereny znajdujące
się pod panowaniem dynastii rządzącej przez
600 lat znad Dunaju i Wełtawy.
Göbl określa herby jako niewerbalnych
ambasadorów, co jest ciekawym podejściem.
Raczej jednak zgodziłbym się z określeniem, że
herb jest wyrazem faktycznych, jak i teoretycznych emanacji posiadłości.
Autor wymienia jednym tchem obszary, do jakich odnoszą się poszczególne elementy habsburskiego herbu dynastyczno-państwowego z końca panowania dynastii
habsburskiej w Wiedniu: Albania, Belgia, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Niemcy, Francja,
Grecja, Włochy, Chorwacja, Liechtenstein,
Luksemburg, Holandia (Niderlandy), Austria,
Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy,
Ukraina, Węgry oraz Cypr (w tej kolejności,
zachowana jest kolejność alfabetyczna według
nazw w języku niemieckim, aby nie wyróżniać żadnego z państw/obszarów wchodzących w skład wielkiego herbu habsburskiego).
Zgodnie z zasadą: Habent sua fata libelli, habent sua fata arma.
Tom zawiera 255 herbów, które składały się
na opis władztwa habsburskiego. Autor jako
podstawę dla swojej podróży po „państwach”
habsburskich przyjmuje herb, jaki został określony w swym graficznym układzie w 1752 r.
jako herb cesarski. Jednak kolejne zmiany

granic, a także zmiany organizacyjne państw
będących pod dominacją habsburską, spowodowały, że herb ten „rozrastał się” w różny sposób, ale pojawiały się nowe władztwa. Czasem
mniej lub bardziej teoretyczne, lecz zawsze mające jakiś swój wymiar prawny.
Po kolei wskazuje autor na elementy składowe herbu, które na stałe wchodzą w skład herbu
habsburskiego. Niewątpliwie największą zmianą jest wprowadzenie na stałe do herbu habsburskiego herbu lotaryńskiego. To oczywiście
nie może dziwić. Wszak wraz z małżeństwem
Marii Teresy, ostatniej przedstawicielki dynastii habsburskiej, z księciem lotaryńskim dynastia, choć zachowała dotychczasowe miano
habsburskiej, stała się de facto lotaryńską, stąd
też na stałe pojawiło się określenie Habsburgowie Lotaryńscy. Herb, wzbogacony herbami
lotaryńskim i starym herbem habsburskim, zachował ten kształt w herbie państwowym do
1918 r. Z czasem powiększony o nabytki kosztem Korony Polskiej — wydumane królestwa
Galicji i Lodomerii (Halicza i Włodzimierza)
oraz republiki Weneckiej w 1803/1804 został
ostatecznie uformowany. Z punktu widzenia polskiego czytelnika warto odnotować, że
autor słusznie zauważa błędne użycie herbów
Oświęcimia i Zatora, dwóch księstw, które weszły w skład władztwa habsburskiego.
Na stronach 17–199 zaprezentowano owe
255 herbów, które kiedykolwiek wchodziły w skład herbów złożonych habsburskich.
Układ herbów jest alfabetyczny, według miejscowości lub władztwa, do którego się odnoszą. Każdy mały rozdział składa się z informacji geograficznej wskazującej, gdzie znajduje
się obszar, jaki był prezentowany przez herb.
Kolejnym ważnym elementem opisu jest związek owego regionu z dynastią habsburską. Leksykon herbów otwiera Aargau, kanton szwajcarski, w którym znajdują się dawne władztwa
habsburskie. Bo jak wiadomo, ta dynastia,
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mająca ogromne znaczenie w Europie, wywodzi się z obszaru Szwajcarii. Dobra swe na tym
obszarze utraciła w wyniku wojen, ale nigdy
nie zapomniano o początkach, o tym, skąd pochodziła. Każdy z owych mikrorozdziałów zakończony jest opisem herbu. Herby są barwne,
niektórym ich wizerunkom towarzyszą ilustracje przedstawiające odciski pieczęci, czy np.,
jak przy herbie Bassano, wyobrażenie herolda
tego miasta.
Rysunki herbów wykorzystane w publikacji
to po części własne rysunki autora, a po części
herby przedstawione za innymi autorami.
Autor, co prawda, nie powołuje się na moją
propozycję określenia herbu genealogicznego,
ale stosuje ten termin, prezentując herby habsburskie, odróżniając „stamm wappen” od „genealogisches wappen”.
Herby związane z obszarem dawnej Korony Królestwa Polskiego oraz Śląska omówione
przez M. Göbla to:
– Auschwitz/Oświęcim, ze wskazaniem na
odmianę herbu wprowadzoną w 1804 r.
(s. 29);
– Bukowina, która była częścią Mołdawii,
a więc dawnego lenna koronnego. Jednak
jako część władztwa habsburskiego pojawiła
się w tytulaturze od roku 1775. Autor nie
zauważa związku z dawną Koroną Polską.
Bukowina stałą się częścią Królestwa Galicji
i Lodomerii, a szlachta tamtejsza swoje szlachectwo miała uznawane w ten sam sposób
co szlachta galicyjska (s. 46);
– Czerniowce, stolica Bukowiny (s. 57);
– Galicja i Lodomeria — jeden z większych
obszarów stanowiący faktyczne władztwo
Habsburgów od XVIII w., a obejmujące
obszary pierwszego (część) i trzeciego zaboru Polski. Autor też zauważa zmiany, jakie
zaszły w 1846 r. wskutek włączenia Wielkiego Księstwa Krakowskiego w skład Galicji (s. 73);
– Krakau/Kraków. Herb ten przedstawiony
został za rysunkiem H.G. Ströhla, choć to
przedstawienie wymaga dłuższego wywodu,
którego autor w tym miejscu poskąpił. Herb
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ten miał odmienny rysunek, funkcjonując
krótko w obrębie monarchii habsburskiej
(do 1806/1809 r.), a następnie od 1846 r.,
po inkorporacji po nieudanym powstaniu
krakowskim. Brak szerszego opracowania
tego może dziwić, zważywszy że M. Göbel
ma na ten temat wiedzę, co wynika z korespondencji, jaką z nim w tej materii prowadziłem (s. 104);
Lembreg/Lwów — miasto to obok Wiednia, Budapesztu, Pragi i Triestu od 1789 r.
posiadało status wolnego miasta (s. 111);
Lublin — herb tego miasta pojawił się
w wielkim herbie Habsburgów w 1806 r.
Przedstawiał wówczas w polu srebrnym
czarnego orła! Autor słusznie zwraca uwagę, że od XV w. herbem Lublina jest kozioł wspinający się na zielone drzewo, które
określa jako drzewo/krzew winny (s. 120);
Masowien/Mazowsze — herb Mazowsza
znalazł się w wielkim herbie Habsburgów
w 1806 r. w związku z uzyskanymi w wyniku trzeciego rozbioru Polski terenami aż
do linii Narwi. Autor, wiedząc o tym, przytacza także informację o ks. Cymbarce mazowieckiej, jako „Stammmutter” wszystkich
Habsburgów z XV–XVIII w. Wspominając
jednocześnie o jej bracie ks. Aleksandrze,
którego płyta memoratywna znajduje się
w kościele św. Szczepana w Wiedniu, a jego
herb znalazł się także w herbach Trydentu
i Akwilei (s. 125);
Oppeln/Opolskie (nie Opole) — zatem
słusznie odnosi autor herb do księstwa opolskiego, którego herb po raz pierwszy pojawił się na pieczęci Ferdynanda I w 1530 r.;
Podlachien und Brześć/Podlasie i Brześć.
Autor nieco poszerzył obszar Podlasia, określając że leży między Wisłą a Bugiem. Myli
się także co do tego, że Podlasie znalazło się
w rękach Austrii (Habsburgów) w wyniku
pierwszego rozbioru, nastąpiło to faktycznie wskutek trzeciego rozbioru. Najwyraźniej tu autor miał też wątpliwości w odniesieniu do herbu, gdyż w odróżnieniu od
wszystkich innych herb Podlasia/Brześcia,
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jak to określono, to czarnobiały rysunek Pogoni. Herb ten pojawił się w wielkim herbie
z 1806 r. (s. 145);
Sandomir/Sandomierz. Księstwo, zostało
zajęte przez Austrię w wyniku pierwszego
rozbioru, a herb pojawił się w wielkim herbie w 1806 r., od 1809 r. w składzie Księstwa Warszawskiego (s. 156);
Schlesien/Śląsk — jest jednym z najwcześniej pojawiających się herbów związanych
z obszarami niegdyś należącymi do Polski,
a występujących w heraldyce habsburskiej.
Górny i Dolny Śląsk, którego herby omówił
Göbl, występowały nieprzerwanie w herbach habsburskich. Część księstw należała
do dóbr dziedzicznych do 1742/1744 r.,
gdy znaczna część Śląska została utracona
na rzecz Królestwa Prus i od tego momentu herb ten pojawia się zarówno w herbie
Habsburgów, jak i Hohenzollernów. Dzisiaj jest także elementem herbu Republiki
Czech (s. 157);
Teschen/Cieszyn — wszedł w skład dóbr
habsburskich po śmierci ostatniego Piasta
na Opolu w 1526 r. i od tego czasu znajduje
się wśród herbów habsburskich (s. 169);
Troppau/Opawa choć w średniowieczu należała do Śląska, i jako taka był głównym
ośrodkiem dóbr śląskich należących do
Habsburgów, to godny odnotowania jest
herb nadany w 1579 r. przez cesarza Rudolfa II, w tarczy dwudzielnej w słup, w polu
I czerwonym pół orła srebrnego — polskiego (s. 179);
Wolhynien/Wołyń, czy też szerzej Ruś Halicko-Włodzimierska (Regnum Galiciae et
Lodomeriae). Stała się podstawą do roszczeń
austriackich wobec Polski podczas pierwszego i trzeciego rozbioru, co wiązało się

z przejściowym, bardzo krótkim, panowaniem w okresie Ludwika Andegaweńskiego
nad częścią Rusi, zakończonym w latach
rządów jego córki Jadwigi, króla Polski.
Krótki artykuł nie wyczerpuje jednak wiedzy, podając dane nieścisłe. Herb ten występuje w herbie wielkim z 1806 r. (s. 193);
– Zator, zajęty tak jak Oświęcim, dwa księstwa należące do Korony Polskiej, a od
1772 r. we władaniu Habsburgów. Występuje w herbach z 1804, 1806 i 1836 r., choć
rysunek nie jest konsekwentny (s. 197);
– Wśród herbów wymienione jest też hrabstwo Cilii, z którego to pochodziła polska
królowa (s. 56). Warto też zwrócić uwagę
na herb zakonu krzyżackiego (s. 59);
– Rapperswil. Miastem, a właściwie zamkiem
związanym z dziejami narodowymi, jest
Rapperswil. Tamże w 1870 r., jako Muzeum Narodowe Polskie, powstała na zamku instytucja mająca dokumentować życie
kulturalne Polski w dobie niewoli. Jej inicjatorem był m.in. Agaton Giller, a założycielem Władysław hr. Plater (s. 150).
Jak z tego przeglądu widać, herby związane
z Polską dość często występowały w heraldyce
habsburskiej, tej formalnej. Pojawiały się także Orły Białe, jak choćby na sarkofagu Cecylii Renaty w krypcie królewskiej na Wawelu,
gdzie na złożonym herbie genealogicznym jest
m.in., herb Węgier, ale z Orłem Jagiellońskim.
Tak oto przez pryzmat herbu złożonego habsburskiego można obserwować dzieje dynastii,
historię polityczną państw, które znajdowały
(znajdują) się pod berłem dynastii.
Sławomir Górzyński
ORCID: 0000-0001-6067-4355
DOI: 10.36693/RPTHer.2021.10
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