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Od Redaktora
Zmiany, jakie zachodzą w sferze organizacji nauki w Polsce, odnoszą się także do „Rocznika
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznał, że nasz
„Rocznik” w pełni zasługuje na otrzymanie punktacji i w ramach Wsparcia 500 Czasopism uzyskał grant. W punktacji zespołu opiniującego otrzymaliśmy punktację na poziomie 100 proc.,
nie odnosząc się do dalszych prac i sposobu traktowania czasopism polskich na tle innych, ostatecznie artykuły publikowane w naszym piśmie przynoszą ich autorom 20 punktów. Widać jak
bardzo różnią się pozytywne opinie uczonych od opinii o charakterze urzędniczym. Niemniej
pismo jest w elitarnej grupie periodyków uznanych za najwartościowsze spośród publikacji o charakterze naukowym. Warto dodać, że jesteśmy jedynym pismem w pełni poświęconym naukom
pomocniczym historii, a zwłaszcza heraldyce i genealogii, jedocześnie reprezentującym jakże ważny obszar, jakim jest społeczny ruch naukowy.
Tom 18 „Rocznika” przynosi 22 artykuły. Wiążą się one z dwoma ważnymi wydarzeniami
naukowymi, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Sesja naukowa, której inicjatorem był p. Michał Kwilecki, została zorganizowana we Wrocławiu w lutym 2018 r. Jej przewodnią myślą było
ukazanie genezy szlachty i ziemiaństwa, a także roli symboliki wiążącej się z tą grupą społeczną.
Część tomu stanowią przemyślenia autorów po wygłoszeniu referatów i dyskusji, jaka odbyła się
podczas tego spotkania. Wybrane teksty tworzą pierwszą część tomu.
Drugi blok artykułów prezentuje część zagadnień omawianych w trakcie konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne w Kazimierzu nad Wisłą (25–26 października
2018) pt. „Herb w kulturze”. Nie są to wszystkie teksty z tej konferencji, która była niezwykle
interesująca i przyniosła wiele nowych spostrzeżeń oraz wywołała liczne i długie dyskusje. Podczas obrad wygłoszonych zostało wiele referatów, jednakże nie wszystkie mogły znaleźć się w tym
tomie. Kolejne ukażą się w roku przyszłym, w tomie 19 „Rocznika”.
Warto wspomnieć, że w trakcie naszych obrad w Kazimierzu została ogłoszona inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o „przerysowaniu” na nowo godła herbu państwowego. Zebrani ogłosili wówczas oświadczenie, które publikuję poniżej. Zostało ono przekazane
mediom (jako prezes Towarzystwa zaprezentowałem je na antenie Polsatu), a przede wszystkim
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
OŚWIADCZENIE
1. Środowisko historyków-heraldyków dowiedziało się z przekazów prasowych, że Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) powierzyło opracowanie graficzne Orła Białego, herbu Państwa Polskiego, p. Aleksandrowi Bąkowi.
2. W naszym środowisku od kilkudziesięciu lat trwają intensywne badania nad znakami Państwa
Polskiego, szczególnie Orla Białego.
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3. Waga tych spraw wymaga uwzględnienia współczesnego stanu wiedzy na temat znaków
Państwa w prowadzonych obecnie pracach w MKiDN.
4. Zespół znaków Państwa i Narodu Polskiego składa się z sześciu elementów: herbu, pieczęci,
chorągwi, flagi, barw i hymnu.
5. Środowisko historyczne deklaruje gotowość podzielenia się merytoryczną wiedzą na ten temat
w trakcie prowadzonych prac.
6. Znaki Państwa i Narodu Polskiego są najważniejszym składnikiem dziedzictwa narodowego.
7. W czasach II Rzeczypospolitej prace nad znakami Państwa Polskiego były konsultowane
ze środowiskiem naukowym. Również współcześnie ten model współpracy powinien być
zachowany.
8. Środowisko historyczne deklaruje gotowość współpracy z MKiDN na każdym etapie prowadzonych prac, które powinny być prowadzone na najwyższym poziomie naukowym i projektowym ze względu na godność i ciągłość tożsamości Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu Organizatorów konferencji „Herb w kulturze” prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
W imieniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, prezes dr hab. Sławomir Górzyński
W imieniu Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii Nauk dr hab., prof. UJ Zenon Piech
Kazimierz Dolny, 26 października 2018 r.
Prace nad kształtem ustawy trwają, tak jak i prace nad rysunkiem Orła Białego.
Pragnę na zakończenie podziękować wszystkim recenzentom, którzy opiniowali teksty do druku, a autorom za przekazanie swych prac naukowych do publikacji w „Roczniku”.
Sławomir Górzyński
ORCID: 0000-0001-6067-4355
DOI: 10.36693/RPTHer.2019.1
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Narzędzia gospodarcze w heraldyce jako świadectwo
przemian szlacheckiego etosu
Streszczenie: Przedmiotem zainteresowania autora tekstu są narzędzia gospodarcze, obecne w polskiej heraldyce.
W jego opinii narzędzia te oraz aluzje do karczowania lasów i zwalczania leśnych zwierząt są znane naszej heraldyce
od XIII w. i wiążą się z okresem wzmożonej kolonizacji na prawie niemieckim, kiedy to zaczął kształtować się stan
właścicieli ziemskich, zobowiązanych z racji posiadania ziemi do służby wojskowej. Jego zdaniem, tylko apriorycznym założeniem jest pogląd, iż „oddana rolnictwu i hodowli bydła” szlachta to potomkowie wojowników-rycerzy
osadzonych kiedyś na ziemi. Uważa on, że mógł on powstać w środowisku samych zainteresowanych lub uczonych
historyków. Uzasadnia swoje zdanie, odwołując się do legend heraldycznych, w których ich bohaterowie bywają rolnikami, karczownikami, węglarzami wypalającymi węgiel drzewny, myśliwymi, młynarzami i cieślami, a wojownikami stają się z konieczności, często posługując się swymi narzędziami gospodarczymi jako improwizowanym orężem.
Właśnie takimi przedstawiają ich staropolskie herbarze, takimi też się zapewne — słusznie czy nie — sami czuli.
Gospodarcze narzędzia w ich herbach niewątpliwie są świadectwem ich etosu, który od początku swego istnienia
zdaje się łączyć ideał gospodarza z obrońcą stworzonego własną pracą ojczystego kraju.
Słowa kluczowe: heraldyka, herby, legenda herbowa, Bartosz Paprocki.

Właściwa historia Polski zaczyna się, zdaniem Jana Długosza, wraz z przejściem Lechitów do osiadłego trybu życia. Zamieszkali oni wówczas wśród niezmierzonych i bezludnych puszcz, które
usilną pracą zamienili w urodzajne pola. Dlatego okoliczne ludy, ciągnie kronikarz, nazwały ich
nie, jak dotychczas Lechitami, lecz Polanami — „Polanye, id est campestres”1. Kraj nasz powstał,
zatem — stwierdza kanonik krakowski — dzięki karczowaniu pierwotnych lasów. Nie dziwi więc,
że szlachtę polską charakteryzuje, jego zdaniem, głównie „oddanie rolnictwu i hodowli bydła”2.
Wylicza też Długosz podstawowe narzędzia służące owej cywilizacyjnej przemianie. Są to:
dolabra — narzędzie żelazne na długiej rękojeści, którego jedna strona służyła do cięcia i rozbijania, druga zaś do kopania. Kolejne narzędzie to rastrum — hak o jednym lub kilku zębach, motyka. Wreszcie — vomer, czyli lemiesz pługa. Jeśli szlachta nasza „oddana była rolnictwu i hodowli
1

Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, liber 1–2, t. 2, Varsoviae 1964, t. 2, s. 89.
Ibidem, s. 105–108. Szerzej: M. Cetwiński, Jan Długosz a Mnich Lubiąski: spór o początki polskiego rolnictwa,
„Zeszyty Historyczne” 2018, t. 17, s. 3–20 („Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”).
2
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bydła”, to nie powinna dziwić obecność wymienionych narzędzi w symbolice heraldycznej3.
Skoro zamiana lasów w uprawne pola poprzedzona była karczunkiem na wielką skalę to także
heraldyczne topory i siekiery zaliczyć wypada do zestawu narzędzi gospodarczych w szlacheckim
zasobie herbów.
W części przedstawiającej herby postaci biblijnych i mitologicznych, a otwierającej dział
„Herby”, przedstawia Bartosz Paprocki godła Izydy i Ozyrysa, będących — jak twierdzi —
przodkami stanu szlacheckiego. Pierwszy z nich wyobraża Izydę dosiadającą smoka, którym
towarzyszy lew, zaś bogini dzierży w ręku trzy kłosy. Wyjaśnia zaraz heraldyk, iż „to dlatego tym
przypisuje, że je opowiadano wynaleźcami sprawowania ról, albo ziemie i pożytków z niej”4.
Drugi herb, Ozyrysa, przedstawia „naprzód psa i wilka, a do tego lemiesz albo żelaza płużne”5.
I nie jest tu istotne, że herby te przejął polski heraldyk za, jak twierdzi, Valeriusem Anselmusem
Rydem6. Ważniejsze, że wyrażają tę samą co „Roczniki” Jana Długosza myśl o wprowadzeniu
rolnictwa jako początku cywilizacji.
W mityczne czasy przenosi też Paprocki początki herbu Rola — „biała róża w polu czerwonem,
około niej trzy kroje”7. Dalej herb Kroje, różniący się od poprzedniego tylko brakiem róży8, oraz
Larysza — „dwa lemiesze w polu białem”9. Niewielkie różnice wymienionych herbów tłumaczy
heraldyk następująco: „Różność między temi dwiema herby [tj. Rolą i Krojami — MC], tylko co
u pierwszego widziałeś różą, a tego zasię niemasz nic, tylko że się wiążą kroje końcami jeden od
drugiego, a dla tego potomstwo, któregoby właśnie używać mieli, nie wiedzą, i za zwyczajem do
pierwszego Rolicza wszyscy się miecą i tegoż używają; ten jest dawniejszy, tak to o nim powiedają,
żeby jeszcze miał być nadan od Piasta potomstwu jego własnemu z ojca, a temu które z matki,
lemiesze”10. Nie tylko więc Kroje od Roli pochodzą, ale i Larysza. Podkreśla też heraldyk, iż wiele
domów szlacheckich „w różnych województwach zacnych i możnych” herbów tych używa11.

3

Zwracał na to uwagę już A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 2, Lwów 1890, s. 150: „Rolniczy, ziemiański, ekonomiczny zawód poddawał takie godła herbowe, jak bróg (w Leszczycu), kroje lemieszowe (w Roli i Laryszy),
klucz (w Jasieńczyku), paprzyca młyńska (w Kuszabie), półpierścienie, a raczej pewnie połowy koła wozowego
z różnymi pomocniczymi akcesoriami (Ratułt, Drogosław, Ogończyk) itd.”. Pionier polskiej heraldyki naukowej nie bierze jednak pod uwagę wieloznaczności symboliki oraz religijnego charakteru wielu z nich — pozornie
jednoznacznie banalnych; por. M. Cetwiński, Ars heraldica: klucz do średniowiecznej mentalności, „Rocznik
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2017, t. 16 (27), 2017, s. 47–52; idem, Od deklaracji wiary
do opowieści o przeszłości: desakralizacja symboli heraldycznych [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od
średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jakubowska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016, s. 27–35.
O. Ławrynowicz, De armis carnalibus et spiritualibus w „Kronice ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie — Miejsca — Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak,
T. Nowak, Warszawa 2011, s. 597– 605. Wzorowe opracowanie symboliki heraldycznej zob. J. Adamus, O herbie miasta Wilna, Łódź 1996.
4
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 51.
5
Ibidem, s. 51.
6
Ibidem, s. 50.
7
Ibidem, s. 335; Klejnoty Długoszowe (cyt. dalej: Klejnoty Długoszowe), oprac. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego” 1930, t. 10, s. 73: „Rolya rosam albam, ab instruments ara tri circumdatam ferreis
videlicet a vomere, in campo rubeo defert. Genus Polonicum, viri simplices, mediocritate contenti”.
8
B. Paprocki, Herby, s. 337.
9
Ibidem, s. 338; Klejnoty Długoszowe, s. 87: „Larissa duo vomeres lati ferrei in campo albo”.
10
Paprocki, Herby, s. 337.
11
Ibidem, s. 337 o Roli, Kroje — „w łęczyckiej ziemi tego herbu pełno”. Larysza — „inszych wiele w różnych
województwach domów, o których ja wiedzieć nie mogę w tak szerokiem królestwie” (s. 338).
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Motyw lemiesza jest, świadczy Paprocki, nader powszechny w jego czasach. Do symboliki
pługa nawiązuje wyraźnie też inne opisane w Herbach rycerstwa polskiego godło. Tym razem ma
to być — twierdzi Paprocki — „przyniesion z Niemiec do Polski” herb Bersten z wyobrażeniem
„trzech żółtych kółek płużnych w polu czerwonem”12. Wymienia heraldyk tylko dwie rodziny
(Karniowskich i Wierzchlińskich) pieczętujące się tym herbem, zaznacza jednak, że może ich być
więcej gdyż — jak pisze — „o inszych domiech wiedzieć nie mogłem”13.
Kolejny motyw związany z pracami rolniczymi przedstawiają w herbarzu Paprockiego godła
z wizerunkiem kosy. I tak dwie kosy „nosił za herb” Masław, którego córkę jedynaczkę pojął za
żonę rycerz z domu Prusów. Rycerz ów, „zostawiając pamiątkę swoją, półtora krzyża”, dodał do
nich owe dwie kosy białe w polu czerwonym14. Trzeci Prus pojął, zdaniem pana Bartosza, „dziedziczkę z majętnością wielką z domu Pobóg, dla tegoż na pamięć pół podkowy a jedną kosę, na
wierzchu Prus pradziadów swoich zostawiwszy, w jednym herbie — ciągnie heraldyk — trzy
familie złączył”15. Skarży się dalej Paprocki: „O przodkach herbu tego wiedzieć nie mogę, gdyż
wszystkie trzy herby skryptorowi nazwiskiem jednego mieniają Prus, acz Baszko historyk zowie
jeden herb Turzyma, wszakoż dostatecznie nie wiem który; potomstwo też swoje zową Wilczekosy, Prus, Nagody etc.”16. Do nazwy Wilczekosy wypadnie jeszcze wrócić, teraz jednak dorzucić
należy wiadomości o herbach z wyobrażeniem innego narzędzia — wspomnianego przez Długosza „rastrum”, czyli swojskich grabi. Herbu tego — „grabie białe między trzema górami na
żółtem polu” — używa, zauważa Paprocki, wiele możnych domów17. Przy okazji niejako wspomina Paprocki o godle ruskiej rodziny Chocimierskich, w którym to herbie trzy grabie wychodzą
drzewcami z pierścienia18.
Po orce, koszeniu, grabieniu, czas na zbiory, toteż herb Leszczyc przedstawia bróg „w polu
czerwonem, brożyny białe”19. Paprocki waha się, czy przodkowie tego herbu to „potomstwo
onych Leszków monarchów pogańskich, którzy królestwu temu panowali”, czy też tylko przez
któregoś z tych władców nadany jakiemuś „za znaczne zasługi rycerzowi mężnemu”20. Jakie to
zasługi były, o tym heraldyk milczy, zwraca natomiast uwagę konsekwencja, z jaką łączy on godła
lemiesza, kosy, a teraz brogu, z osobami mitycznych władców Polski. Skutek to zapewne popularności podania o Piaście, oraczu podniesionym do królewskiej godności21. Paprocki wszak nie tai,
że Piasta „sam Bóg ukazał u człowieka ubogiego prostego narodu onej wielkiej zgrai obfita śpiżarnię i piwnicę, na beczce miodu a jatce mięsnej, po jednym wieprzu tylko [...] tego potem za onym
dostatkiem gdy za pana obrali, jako był z onego prostaka pan rządny, roztropny, jako mu żaden
nie urągał, ani urągać śmiał, widząc na wszem dobrą sprawę jego, i słysząc o takich cudach jakie

12

Ibidem, s. 730.
Ibidem, s. 730.
14
Ibidem, s. 528.
15
Ibidem, s. 529.
16
Ibidem, s. 530.
17
Ibidem, s. 719; Klejnoty Długoszowe, s. 89: „Grabie defert rastrum album pro insigni Inter tres montes in campo
glaco. genus de baronibus ex Bohemia ducens, ubi modernis temporibus familia Rosconum praeclara viget et habetur. Ex
qua huc in Poloniam devenientes in terram Siradiensiem, prope oppidum Piotrkow in rure Wola, ab ea familia, quae
quoque hodierno tempore Grabia Wola nuncupatur, et demum in Masouia familiam suam numerosam proagnverunt”.
18
Ibidem, s. 720.
19
Ibidem, s. 285.
20
Ibidem, s. 286.
21
Szeroko zob.: J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi
tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
13
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się działy na elekcyi, rozumieli go prawie od bogów ukazanego, wszyscy się go bali i miłowali”22.
Władcą, głosi nasz heraldyk, powinien być ktoś, kto potrafi wyżywić wielkie rzesze ludzi. Popiera
to nie tylko przykładem Piasta. Dodaje bowiem też opowieść o Egipcjaninie Erichteusie, który
„z Egiptu był wzięt na królestwo do Aten”, a to dlatego: „Gdy była wielka nędza na ludzie po
wszystkim świecie z głodu, on zawiózł do Aten wiele zboża, chcąc sobie u nich przyjaźń zjednać,
a wtenczas u nich interregnum było, oni go za to zaraz królem obrali”23.
Wymowa powyższych opowieści jest jasna: władza należy do tego, kto potrafi wyżywić, dlatego ludzie dzielą się na chlebodawców i zależnych od nich chlebojedźców. To już relacja łącząca
pracodawcę i pracobiorcę, panów i poddanych chłopów. Właścicieli ziemskich i dzierżawców
ziemię tę uprawiających. Heraldyczny komiks ilustrujący cykl prac rolniczych ciągnie się przeto dalej. Zwiezione do brogów zboże oczekuje na przemiał w młynie. Nie dziwi zatem kolejny
herb — Kuszaba alias Paprzyca, przyniesiony zdaniem Paprockiego do Polski z Czech24. W Herbach rycerstwa polskiego brakuje opisu tego herbu. Jest tylko jego rysunek. We wcześniejszym
Gnieździe cnoty wyjaśnia jednak heraldyk, iż to „kamień młyński szary za klejnot, paprzyca żelazna w białym polu, w hełmie szczeniąt ośmioro”25.
Młyn pojawia się ponadto w spisanych przez Paprockiego legendach heraldycznych. Nie tylko
przy okazji wspomnianego przed chwilą herbu Kuszaba. Legenda ta jest zresztą tylko lokalną
wersją popularnego w łacińskiej Europie wątku oznaczonego jako „hrabina altdorfska”26. Istotny
jest w tej opowieści motyw młynarza, jako wychowawcy szlacheckich dzieci, czego pamiątką ma
być ów kamień młyński w herbie27. Nie jedyna to legenda, w której młynarz występuje jako wychowawca i nauczyciel. W legendzie o początkach herbu Topór (Starża), niewątpliwie tym razem
mającej już lokalny koloryt, zabłąkany w lesie król trafia do młyna, gdzie zostaje nakarmiony
i pouczony o bliżej nieokreślonych sprawach28. Bartosz Paprocki w Herbach rycerstwa polskiego,
napisanych po Gnieździe cnoty, podkreśla w tej — jak pisze — „fabule między ludźmi pospolitej”
motyw częstowania przez młynarza „księcia albo pana swego”29.
Motyw rycerza częstującego chlebem władcę gra istotną rolę w opowieści o początkach herbu
Leszczyc (Bróg)30. Opowiada w niej Paprocki o rycerzu, który w służbie królewskiej „majętność

22

B. Paprocki, Herby, s. 15– 16.
Ibidem, s. 48.
24
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 1055–1056. W swoim opracowaniu herbów morawskich Paprocki przedstawił tę legendę, przypisawszy ją do herbu panów z Veitmile: B. Paprocký, Zrcadlo Čech a Moravy,
oprac. J. Polišenský, posłowie K. Krejči, Praha 1941, s. 59–61; I. Hrabětová, Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockěho z Hlohol, Brno 1992, s. 43–46; Klejnoty Długoszowe, s. 78– 79 wyraźnie przypisuje herbowi
czeskie pochodzenie.
25
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, s. 1055; M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław etc. 1990, s. 49–
52 gdzie dalsza literatura. Odmiana legendy o pochodzeniu panów z Weitmile zob.: Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, oprac. J. Linka, Praha 2016, s. 344–345
26
Klejnoty Długoszowe, s. 78–79, gdzie treść legendy. Zob. też: M. Cetwiński, Młynarz, młyn i żarna w genealogii
i heraldyce polskiej, Wrocław 1991, s. 47–58 („Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. 82).
27
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, s. 1056.
28
Ibidem, s. 14–15; M. Cetwiński, Las w polskiej legendzie heraldycznej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 1995, t. 2 (13), s. 38.
29
B. Paprocki, Herby..., s. 58.
30
Klejnoty Długoszowe, s. 67, ale sam opis, bez legendy: „Aceruorum seu Cerulorum, que acerwm frumentalem
ceruleam in campo rubeo defert. Genus ex Polonia, in qua viri partim simplices, partim avari”. To już próba wyjaśnienia symboliki brogu. Jak zazwyczaj w tym dziele nieprzychylna rodowi, którego członkowie mają być chciwymi
prostakami.
23
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swą i lata przez czas długi trawiąc”, zyskał jedynie „pustą dziedzinę, acz szeroką dosyć”31. Odjechawszy „w niełasce”, rycerz „przyjachał zaraz na grunt od króla nadany, wnet odmienił powagę
zwykłą między pany, kopiją położywszy i miecz swój w pokoju, z motyką koło karcza jął myśleć
o boju”. Karczowanie puszczy zrównuje więc opowieść z czynami rycerskimi. Król po latach spotyka rycerza, kiedy ten ze sługą „bróg zarazem zbudował, pocznie go poszywać”. Widząc króla,
bohater „prosi na chleb ubogi jako Pana swego”32. Król, ciągnie Paprocki, „jadł, bawił się też,
patrząc nad jego robotą”. Słuchał przy tym rycerza wypominającego mu skąpe wynagrodzenie za
lata służby. Władca zrozumiał swój błąd, „dał mu za herb onże bróg, wsi osiadłych nadał a rozkazał, aby z nim zaraz na koń wsiadał”33.
I tu, jak w legendzie herbu Topór, bohater jawi się jako swego rodzaju wychowawca władcy.
Także jako ten, który karczując las, zamienia go w orne pole. Karczowanie to, przypomnijmy
wywód Długosza o pochodzeniu nazwy Polan, nic innego jak tworzenie Polski. Nie dziwi więc, że
w staropolskich herbarzach spotykamy wielu innych bohaterów zmieniających pierwotną puszczę
w cywilizowaną krainę34. Warunkiem wstępnym tego procesu jest wszakże likwidacja zagrożenia
ze strony dzikich zwierząt, dotychczasowych władców puszczy. Zrozumiałe stają się motywy myśliwskie, częste w legendach i łowieckich atrybutach w heraldyce35. Choćby herbu zwanego Trąby
(Tres Tubae, Trzy Trąby, Tuba)36. Właśnie do tego herbu, pisze Bartosz Paprocki, Jordan, kasztelan
wojnicki, „brat arcybiskupa Mikołaja rodzony przyjął Hreora Ostyka Radziwiłła”37. Wymowna
staje się też nazwa herbu Prus — Wilcze Kosy. Idzie wszak o pułapkę na wilki, zwaną też „falcastrum lupinum” lub po niemiecku, „wolfsense”38. Nie powinno też dziwić połączenie w legendzie
herbu Topór podobno najstarszego, według staropolskich herbarzy, godła polskiego — symboliki
młyna z wizerunkiem topora. Czy bez tej zarazem broni i narzędzia bohater tej opowieści zdolny
byłby w bezludnej puszczy wznieść swój młyn?
Zgromadzone przez Bartosza Paprockiego historie o początkach herbów znakomicie uzasadniają swoją wymową etos szlachcica-ziemianina. Nie stronili przecież szlachetnie urodzeni —
Anzelm Gostomski w 1588 r., Olbracht Strumieński w 1573, Stanisław Stroynowski w 1609 r.,

31

B. Paprocki, Gniazdo cnoty, s. 69.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Szerzej zob. M. Cetwiński, Bohater polskiej legendy heraldycznej, Wrocław 1993, s. 42–52 („Acta Universitatis
Wratislaviensis. Historia”, t. 106).
35
M. Kazańczuk, Staropolskie legendy, s. 93: „Oprócz wojennych inną — przewidzianą przez etos rycerski — okazją, w której rycerz mógł potwierdzić swe męstwo i siłę fizyczną były łowy. Traktowano je jako swoisty substytut
wojny, a zarazem ćwiczenie sportowe i rozrywkę, przeznaczoną głównie dla szlachetnie urodzonych. Przypomnijmy, że udział w łowach na grubego zwierza stanowił jeden z wyróżników klasycznego herosa rycerskiego, którego
najpełniejszym uosobieniem na kartach kronik był Bolesław Krzywousty”. Uczony wylicza dalej legendy z motywami łowieckimi. Warto też dodać, że niejednoznaczne z natury symbole poddają się też innym, nawet mistycznym, interpretacjom.
36
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 279–280, gdzie też mowa o kolejnym zawołaniu — Brzezina.
37
B. Paprocki, Herby, s. 963–964; ibidem, s. 606; fantastyczny wywód od biskupa poznańskiego Jordana urzędującego — zdaniem heraldyka — w latach 971–1002, pochowanego w Brandenburgu, rodem Włocha. O tradycjach genealogicznych Radziwiłłów zob. obszernie: M. Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu
i meandry historiografii, Warszawa 2011, s. 96–101; w publikacji tej autor analizuje krytycznie tradycję o przyjęciu
przez Radziwiłłów herbu od arcybiskupa Mikołaj Trąby.
38
Szerzej: M. Cetwiński, Panowie von Reichenbach: problem tożsamości elity śląskiej [w:] idem, Metamorfozy śląskie.
Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa 2002, s. 233–234, gdzie dalsza literatura.
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skrzętnie gospodarzył też Mikołaj Rej — od traktatów o gospodarce39. Rzecz w tym jednak, że
narzędzia gospodarcze w heraldyce oraz aluzje do karczowania i zwalczania leśnych bestii znane
są naszej heraldyce od samych jej udokumentowanych źródłowo początków40. A te przypadają
na wiek XIII, na okres wzmożonej kolonizacji na prawie niemieckim. Wtedy też kształtuje się
stan właścicieli ziemskich, zobowiązanych z racji posiadania ziemi do służby wojskowej. Tylko
apriorycznym założeniem jest pogląd, iż „oddana rolnictwu i hodowli bydła” szlachta to — jak
pisał Jan Długosz — potomkowie wojowników-rycerzy osadzonych kiedyś na ziemi. To, być
może, rodzaj „tradycji wynalezionej” samych zainteresowanych lub uczonych historyków41. „Rycerz to, zauważa Richard Barber, postać ulotna i zmienna jak kameleon. Gdy tylko próbuje się go
opisać, zdefiniować, to pokazuje się w innej postaci”42. Nie inaczej rzecz się ma w staropolskich
legendach heraldycznych. Bywa tu bowiem bohater rolnikiem, karczownikiem, węglarzem wypalającym drzewny węgiel, myśliwym, młynarzem i cieślą. Wszyscy oni wojownikami stają się
z konieczności, często posługując się swymi narzędziami gospodarczymi jako improwizowanym
orężem43. O nich wszystkich można powiedzieć to, co później mówiono o chłopach, że „żywią
i bronią”. Właśnie takimi przedstawiają ich staropolskie herbarze, takimi też się zapewne — słusznie czy nie — sami czuli. Gospodarcze narzędzia w ich herbach niewątpliwie są świadectwem ich
etosu, który od początku swego istnienia zdaje się łączyć ideał gospodarza z obrońcą stworzonego
własną pracą ojczystego kraju.
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Marek Cetwiński, Economic tools in heraldry, as a testament to the transformation of the noble ethos. The author’s interest is the economic tools present in Polish heraldry. In his opinion, these tools and allusions to grubbing
up forests and combating forest animals have been known to our heraldry since the 13th century and are associated
with a period of increased colonization under German law, when the state of landowners, obliged to own land, to
serve military. In his opinion, the only a priori assumption is the view that “nobility devoted to agriculture and cattle breeding” are the descendants of warrior-knights once settled on earth. He believes that it could have arisen
in the environment of interested or learned historians themselves. He justifies his opinion by referring to heraldic
legends, in which their heroes are farmers, grubgers, charcoal burners, hunters, millers and carpenters, and warriors become by necessity, often using their economic tools as improvised weapons. This is what old Polish arms
are depicting, probably also — rightly or wrongly. The economic tools in their coats of arms undoubtedly testify to
their ethos, which from the beginning of their existence seems to combine the ideal of the host with the defender
of the native country created by his own work.
Keywords: heraldry, coats of arms, heraldic legend, Bartosz Paprocki.
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„Północny książę” jako wódz i wzór rycerskiej młodzi —
„wczesny” Bolesław Krzywousty na Gallowej scenie dziejów
Streszczenie: Przedmiotem rozważań autora stała się postać Bolesława Krzywoustego ukazana przez Anonima zwanego Gallem. Analizując zapisy jego kroniki, pokazuje, jak kronikarz włączył się swoją twórczością w promowanie określonych idei i koncepcji politycznych, by wesprzeć pomorskie plany polskiego władcy. Zwraca uwagę na sposób, w jaki
Anonim opisuje pierwsze sukcesy Bolesława. Jego zdaniem przedstawił je jako nową jakość na scenie dziejów — sięgnięcie po zdobycze nieosiągalne dotychczas dla pokolenia patres „ojców” bądź, ujmując szerzej, „przodków”, któremu
przeciwstawia pokolenie wojów Bolesława. Z analizy źródła powstałego ok. 1115 r. wynika, że kronika została spisana
w czasach, gdy książę nadal budował jeszcze swój autorytet wodza i rycerza i czynił to skutecznie.
Słowa kluczowe: Bolesław Krzywousty, Gall Anonim, Zbigniew, Pomorze, podboje pomorskie, wódz, książę, kronika.

Anonim zwany Gallem tworzył kanoniczną wizję dziejów Polski od jej początków aż do panowania
współczesnego mu Bolesława III ok. roku 11151. Pisał zatem w czasie, gdy ów książę, wówczas około
trzydziestoletni, okrzepł już na tronie jako jedynowładca. Kronikarz ani słowem nie wspomniał,
by zwano go już w tym czasie Krzywoustym, czy nawet by miał ewentualną fizyczną skazę, mogącą
uzasadnić ten przydomek2. Rycerzem bez skazy bohater ten jednak już wtedy nie był. Kluczowe przesłanie Gallowej kroniki to wszak wykazanie, że odpokutował on już zbrodnię na swym bracie i konkurencie do władzy nad krajem, Zbigniewie, i odzyskał łaskę niebios, by to samo zyskać u ludzi3.
1

Galli Anonimi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (cyt. dalej: Gall), wyd. K. Maleczyński, Cracoviae 1952 („Monumenta Poloniae Historica” [cyt. dalej: MPH] n.s., t. 2).
2
Niniejszy szkic stanowi fragmentaryczne rozwinięcie badań przedstawionych pełniej w pracy: S. Rosik, Bolesław
Krzywousty, Wrocław 2013.
3
O Gallu Anonimie i jego dziele (z szerszym wyborem literatury) zob. m.in.: M. Plezia, Wstęp [w:] Anonim tzw.
Gall, Kronika polska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. III–LXXXI; T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2006, s. 107–129; P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około
1138 roku), Wrocław 2008, s. 131–174; T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008; idem, Kronika
polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji, Poznań 2011; D. Bagi, Królowie
węgierscy w „Kronice” Galla Anonima, Kraków 2008, s. 176–201 („Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego”, t. 108).
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Kreśląc od mitycznych pradziejów losy rodu legendarnego Piasta, przybysz-literat wykazywał
boską predestynację jego potomków do rządów nad Polską (jako „panów naturalnych”). Poświęcając natomiast gros opowieści dokonaniom Krzywoustego, akcentował z kolei jego osobiste
wybraństwo do objęcia tronu w Polsce, zwłaszcza w zestawieniu ze Zbigniewem, alegorycznie
przyrównanym na matrycy patriarchów do Izmaela, syna Abrahama i niewolnicy Hagar, wygnanego po urodzeniu potomka przez prawowitą małżonkę wspomnianego patriarchy, Sarę4.
Bolesław został więc w tym porównaniu nowym Izaakiem, a ta jego uprzywilejowana pozycja
podkreślona została na kartach kroniki już w opisie jego dzieciństwa, przez opiewanie jego siły,
odwagi i wojennych talentów.
Wówczas to w literackiej kreacji Galla przeszedł nasz bohater sprawdziany godne mitycznego
herosa5, co — Mickiewiczowsko ujmując — „dzieckiem w kolebce” będąc, „łeb urwał hydrze”,
a konkretnie przebił oszczepem niedźwiedzia, rozsierdzonego zresztą dodatkowo celowym zakłóceniem mu godowych zabiegów6. Jeszcze groźniejsza okazała się przedstawiona wcześniej próba
sił z dzikiem i człowiekiem naraz. Otóż podczas szarży zwierzęcia, wprawdzie pewnie nie tak
dorodnego jak obecnie utuczone na kartofliskach okazy tego gatunku, ale i tak bestii, musiał
mały Bolesław najpierw zmagać się z pewnym rycerzem, który z niewyjaśnionych względów wdał
się z nim w szamotaninę, chcąc mu wyrwać oszczep. Chłopiec jednak pokonał go, by następnie
rozprawić się ze zwierzem7.
To ważne próby, obrazujące na zasadzie prognostyków drzemiące w przyszłym władcy kraju
moce uzdalniające go do panowania nad naturą i społeczeństwem, a przy tym dobrze korespondujące z modelem wychowawczym promowanym przez kronikarza w odniesieniu do przyszłego
monarchy, w którym nacisk położono na zaprawę rycerską:
Nie uganiał się bowiem za czczymi zabawami, jak to zwykła [czynić] częstokroć swawola chłopięca, lecz starał się
naśladować dzielne i rycerskie czyny, o ile mógł w tym wieku. I aczkolwiek jest zwyczajem chłopców szlachetnego
rodu zabawiać się psami i ptakami, to Bolesław jeszcze w pacholęctwie więcej cieszył się służbą rycerską. Jeszcze
bowiem nie zdołał o własnych siłach dosiąść lub zsiąść z konia, a już wbrew woli ojca lub niekiedy bez jego wiedzy wyruszył na wyprawę przeciw wrogom jako wódz rycerstwa8.

W sferze Gallowych zaleceń edukacyjnych pozostawało przede wszystkim przygotowywanie do rzemiosła rycerskiego, dlatego należy podkreślić, że w przytoczonym passusie mamy
przede wszystkim do czynienia z heroizacją postaci Bolesława na zasadzie realizacji toposu
puer senex („dziecię starzec”), wyrażającej się w prowadzeniu wojennych wypraw na czele
rówieśników9. W ten sposób przyszły władca, choć uprzywilejowany w drodze do tronu z racji
dynastycznego pochodzenia, mógł też zdobyć autorytet w oczach przyszłych poddanych, wyróżniając się na zasadzie „naturalnego” wyrastania na wodza i monarchę. Topiczny charakter
4

Gall II, 3.
Klasyczne ujęcie tej problematyki zob.: J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 11–29. Do tego studium nawiązują poniższe analizy. Inspirujące w tym
zakresie są także refleksje P. Żmudzkiego (Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009, s. 127 nn.).
6
Gall II, 12.
7
Gall II, 11.
8
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, s. 75; por.: Gall II, 9.
9
Gall II, 13, chwaląc te wojenne eskapady małoletniego księcia, przywołuje ów topos w zbitce słów „puer etate,
senex probitate” („wiekiem chłopiec, rzetelnością starzec”).
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ma w tym wypadku również motyw nieposłuszeństwa wobec ojca przy podejmowaniu potajemnych wypraw10.
Na szczególną uwagę wśród tych pierwocin militarnych dokonań Bolesława III zasługują ekspedycje pomorskie, podczas których „chłopczyna z Marsowego zrodzon rodu [...] objawił sławę
swego imienia”11, a co istotne, podczas jednej z nich, jak zapewnia Gall, docenili go właśnie obcy,
poganie. Otóż stać się to miało, gdy Pomorzanie wystawili gród naprzeciw Santoka, będącego
kluczem i strażnicą królestwa. Według Galla, wysłany przeciw nim Zbigniew niewiele wskórał,
mając zresztą do dyspozycji znaczne siły. A wówczas Bolesław zjawił się z nieliczną garstką i takiego strachu napędził Pomorzanom, że gdy odstąpił, wrogowie — w obawie, że wróci — zniszczyli swój gród i schronili się w bezpiecznych stronach. Samego zaś Bolesława znamiennie mieli
okrzyknąć „szczenięciem wilka” czy „młodym wilkiem”12.
To epitet nader symboliczny, gdyż wilki — w odróżnieniu od psów, oswojonych, towarzyszy
ludzi — przenośnie uobecniały w kulturze epoki obcość, dzikość czy nawet siły chaosu, zagrażające ładowi i bezpieczeństwu ekumeny. Dla Pomorzan umykających w tym Gallowym epizodzie
do grodu, by za jego bramami znaleźć ocalenie, młodzian okazał się więc metaforycznym wilkiem
w pełnej krasie, a uderza przy tym fakt potwierdzenia jego władczych kompetencji przez obcych,
barbarzyńców (Pomorzan). Wprost mieli oni głosić, że Bolesławowi należy się władza nad państwem, a Zbigniewowi — to już może nawet domieszka ironii w literackiej kreacji, bo przecież
głoszą ów sąd poganie — przystoi władza nad Kościołem13.
W scenie tej odnaleźć można zarazem klasyczny z perspektywy antropologicznej model uzyskiwania przywództwa w gronie rówieśników i budowania wspólnoty skupionej wokół przyszłego
władcy14. Sprawdzał się on na obcej i wrogiej ziemi jako przywódca „watahy” i w tym grupowym
kontekście miał też zostać doceniony przez ojca po wspomnianej eskapadzie. Według Anonima został bowiem, dla uhonorowania jego zwycięstwa, nie tylko pasowany na rycerza w dniu
15 sierpnia (przypuszczalnie ok. 1100 r.)15, ale, co istotne, wraz z nim otrzymali też rycerski pas
jego młodzi towarzysze. W ten sposób formuje się i cementuje wokół Bolesława wspólnota młodzi rycerskiej, z którą wkracza on w dorosłe życie.
I w tym newralgicznym momencie życia Bolesława, podczas celebry pasowania go na rycerza,
miały też paść z ust jednego ze zgromadzonych prorocze słowa, zapowiadające odbudowę przez młodzieńca potęgi Polski. Choć zmuszono szybko mówcę do milczenia, w obawie, że narazi na szwank
reputację obecnego przy tym Władysława Hermana, to jednak kronikarz zapewniał o natchnionym
charakterze tej laudacji. I tak w zgodzie z jej tenorem już u progu samodzielnych rządów nad „połową” Polski16 Bolesław zdobył Białogard, wypromowany przez kronikarza na ośrodek centralny,
miasto królewskie Alba17, a podczas kolejnej kampanii, atakując Kołobrzeg, dotarł do Bałtyku.
Wyczyn ten — przypomnijmy, że Pomorzanie skutecznie opierali się wówczas polskiej ekspansji od co najmniej trzech pokoleń — przynieść mu miał rozgłos tak wielki, że aż opiewano go
10

Zob. np.: P. Żmudzki, Władca, s. 93 nn.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, II, 14, s. 78; por.: Gall II, 14.
12
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, II, 17, s. 85; por.: Gall II, 17.
13
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, II, 17, s. 85; por.: Gall II, 17.
14
Zob. przyp. 5.
15
Przypuszczalnie Bolesław pasowany został na rycerza po osiągnięciu tzw. wieku sprawnego, czyli 14–15 lat,
ok. 1100 r.; zob. np.: S. Rosik, Bolesław, s. 79.
16
Drugą „połową” kraju władał wówczas jeszcze Zbigniew; szerzej o tej diarchii w Polsce zob. np.: ibidem, s. 95 nn.
17
Gal II, 22. Kronikarska interpretacja Białogardu na wzór węgierskiego Szekesfehervaru, szerzej zob.: S. Rosik,
Bolesław, s. 165.
11

16

Stanisław Rosik

rycerską pieśnią. Kanoniczne tłumaczenie Romana Grodeckiego, które znakomicie wykonywał
w ubiegłym stuleciu Czesław Niemen, rozpoczynają słowa: „Naszym przodkom wystarczały ryby
słone i cuchnące”18. Budzi ono wprawdzie uznanie literackim kunsztem, niemniej warto pokusić
się o próbę bliższego oddania łacińskiej wersji Gallowej:
Wieźli obcy ryby słone i cuchnące
Dziś synowie świeże wiozą, trzepocące
Wpierw ojcowie nasi miasta najeżdżali
A synowie się nie boją burz i huku fali
Dziki, sarny i jelenie tropili ojcowie
Skarby morza i potwory łowią ich synowie19.

Uderza więc w tych wersach wyraźne przeciwstawienie pokoleń: ojców i synów, przy czym, to
ci drudzy sięgają nie tylko po dobra dla przodków nieosiągalne, jak świeże bałtyckie ryby20, ale
też głębin morskich wyznaczających mityczne krańce świata. Można więc starać się tu odnaleźć
„apoteozę młodości i siły”, która „dobrze zapewne oddaje ducha zdobywczej i prężnej armii Bolesława”21. Jednakowoż warto zauważyć, że domniemany młodzieńczy duch bijący z tych wersów
nie do końca odpowiada profilowi wiekowemu uczestników wyprawy. Brali w niej wszak udział
przedstawiciele nie samej tylko młodzi, co uzmysławia dobitnie wzmianka o obecności na wyprawie „starego Michała”.
Służy on zresztą radą Bolesławowi, za którą ten podążył, rezygnując po nieudanym szturmie
ze zdobywania grodu w Kołobrzegu, by zadowolić się złupieniem podgrodzia i uprowadzeniem
w niewolę tamtejszej młodzieży22. W tej decyzji można odnaleźć uszanowanie głosu rozsądku,
a przy tym siłą faktu wiek doświadczonego Michała łączy się tu z ograniczaniem rozmachu działań, które chciałaby uskutecznić upostaciowana w Bolesławie młodość. Nie kompromisy związane
z konfliktem pokoleń przykuły jednak uwagę kronikarza w tworzeniu opisu kołobrzeskiej batalii.
Uderza w nim za to pochwała postawy samego Bolesława jako tego, który „spełniał zarówno
obowiązki walecznego rycerza, jak i dobrego wodza; spieszył mianowicie z pomocą swoim, gdy
siły ich słabły, i przewidywał, co może przynieść korzyść, a co szkodę”23. Rysuje nam zatem Gall
obraz władcy, który dla rycerzy był też pierwszym z nich. Jego postawa, poświęcenie i dbanie
o swoich to mocny czynnik więziotwórczy i nie dziwi w tym kontekście fakt, iż także w świetle
innych zapisów kroniki rycerze skłonni byli pójść za nim w ogień. Tak silna więź z władcą dotyczyła szczególnie młodzi rycerskiej, co zresztą skutkowało konkretnymi sytuacjami budzącymi
kontrowersje.
Kilka rozdziałów dalej znajdujemy czytelny tego przykład. Otóż Gall wplata w narrację epizod
mówiący o tym, jak pewien szlachetnie urodzony (nobilis) na uroczystość konsekracji wzniesionego w jego dobrach kościoła zaprosił Bolesława, który bynajmniej nie wzgardził zaproszeniem, ale
18

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, II, 28, s. 97.
Zob. S. Rosik, Bolesław, s. 155; por.: Gall II, 28.
20
Ryby „ojców” były słone, gdyż przywożono je w beczkach z solą jako konserwantem, a cuchnące, prawdopodobnie z powodu innego sposobu ich konserwowania, mianowicie przez suszenie, po którym jednak zapach ryb nie był
świeży; zob. D. Makowiecki, Rybołówstwo i konsumpcja ryb w średniowiecznym Kołobrzegu [w:] Salsa Cholbergiensis.
Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2001, s. 223–232.
21
T. Michałowska, Średniowiecze, s. 128.
22
Gall II, 28. Ów Michał to być może kanclerz Krzywoustego wymieniany przez Galla w pierwszych wersach
kroniki (zob. Gall, Epistola I).
23
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, II, 29, s. 96; por.: Gall II, 29.
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przybył, i to w towarzystwie rycerskiej młodzi24. Podkreśla więc kronikarz w tym miejscu po raz
kolejny więź władcy z elitami rycerskimi, a zwłaszcza młodzieżą w ich gronie, ale to jedynie preludium do dalszej historii, której złowróżbną zapowiedzią było połączenie konsekracji świątyni
z zaślubinami małżeńskimi. Boski porządek, duchowy, splótł się bowiem ze sprawami cielesnymi
i tak nieszczęście gotowe25. Prezentując taki pogląd, kronikarz spełniał się jako moralista — przekazywał czytelnikowi ogólne pouczenie odnoszące się do norm postępowania, ale zarazem dobrze
przygotowywał przesłankę dla teologicznej oceny wyjaśniającej bieg historii, której początek jeszcze nie zapowiadał dramatu.
Gall zaczyna ten epizod od kolejnej pochwały Bolesława, który nad ucztowanie przedkładać
miał polowanie i tak też porzucił biesiadę po konsekracji kościoła, by zapuścić się w knieje z gromadą młodych towarzyszy. Tu jednak natknął się na Pomorzan, którzy podjęli właśnie kolejną
z grabieżczych wypraw na Polskę. Ścigając ich, wpadł w zastawioną przez nich zasadzkę, a dysproporcja sił okazać się miała dla Krzywoustego nader niekorzystna: 80 do 3 tys. Podane liczby
stanowiły zapewne element przesady amplifikującej dokonania młodego władcy, który nawet
z tego położenia zdołał wyjść obronną ręką, aczkolwiek okupić miał to utratą 50 towarzyszy26.
Nie dziwią więc w tym momencie wspomniane przez Galla głosy oburzenia wśród pokolenia
starszych wielmożów, bolejących nad utratą tak wielu z kwiatu młodzieży z powodu szaleńczej
odwagi księcia27. Ten jednak krytyki nie przyjął, a jedynie przypomniał malkontentom o obowiązku wierności władcy, zresztą już z myślą o pomszczeniu poległych. Kronikarz wydaje się
wykazywać pewne zrozumienie dla tej postawy Bolesława, widząc też wynikłą z niej korzyść
w postaci strachu, jakiego napędził Pomorzanom, zyskując nad nimi przewagę w wymiarze morale armii28. Nie darmo więc Gall, opisując kolejną pomorską eskapadę, w której Krzywoustemu
nie tylko poddał się Kołobrzeg, ale i Białogard, nazywa go „księciem północnym”29.
Z tej perspektywy wspomniane wyżej epizody można uznać za swego rodzaju potwierdzenie
predestynacji Bolesława do wielkich, rycerskich i zdobywczych dokonań właśnie w wymiarze ekspansji w kierunku Bałtyku. Kronikarza inspirowała w tym zakresie najpewniej bieżąca sytuacja,
z jaką miał do czynienia w momencie tworzenia dzieła. Już w jego prologu autor ów podkreślił,
że Pomorzanie to jeden z trzech — obok Prusów i mieszkańców „Selencji” (pewnie na północnym Połabiu) — barbarzyńskich ludów, z którymi Bolesław aktualnie, czyli ok. 1115 r., toczy
wojny, aby ich nawrócić30. Działania te mają już swój wzór w narracji Anonima — to panowanie Bolesława Wielkiego (Chrobrego), któremu mieli podlegać wspomniani północni sąsiedzi,
a ich ziemie miały być objęte siecią diecezjalną31. Ponadto, w odniesieniu do plemion pruskich
24

Gall II, 33.
Ibidem.
26
Ibidem.
27
W debacie naukowej pojawił się nawet pogląd o buncie możnych po tym tragicznym wydarzeniu, zob.: K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975, s. 60 n.
28
Gall II, 33. Mowa tu wprost o zatrwożeniu Pomorzan o ich przyszłość na wypadek spodziewanych kolejnych
wypraw Bolesława przeciw nim.
29
Gall II, 39: dux septentrionalis; por. też Gall III, 14, 17, 25, 26. Szerzej o tej „północnej” interpretacji piastowskich władców zob. np.: A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963–1034). Narodziny
stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008, s. 27 nn.
30
Gall, Prohemium I.
31
Gall I, 6, obwieścił nader optymistycznie sukcesy Chrobrego na tej niwie, zwłaszcza w odniesieniu do Prusów
i Selencji, niemniej jednak w odniesieniu do ziem pomorskich ogólnie nie minął się z prawdą, gdyż na nich w roku
1000 ulokowano biskupstwo kołobrzeskie z Reinbernem na czele, podległe utworzonej wówczas metropolii gnieźnieńskiej — zob. Kronika Thietmara, tekst łac. i pol. wyd. i tłum. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, VI, 45 i VII, 72;
25
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Krzywousty miał kontynuować dzieło samego Karola Wielkiego. Kronikarz przytacza bowiem
legendę ukazującą pochodzenie Prusów od tej części Sasów, która nie pogodziła się z podbiciem
ich przez wspomnianego cesarza i poszukała sobie nowej ojczyzny32.
Gallowa wizja uwzniośla zatem dokonania, a de facto też polityczne plany Bolesława Krzywoustego, tym samym korespondując zapewne z poglądami krążącymi w kręgu ówczesnych polskich elit, zwłaszcza dotyczącymi polityki północnej. Kronikarz włączył się więc swoją twórczością w promowanie określonych idei i koncepcji politycznych, niewykluczone że mających też
oponentów w kręgach dworskich czy zbliżonych do dworu Bolesława. Tak czy inaczej, piórem
niczym orężem dziejopis wspierał pomorskie plany polskiego władcy, odnajdując w nich, w nawiązaniu do znakomitych wzorców (Karola Wielkiego i Bolesława Wielkiego), urzeczywistnianie
idei poszerzania Christianitas o nowe ludy, a w tym kontekście prowadzenie wojny godziwej,
sprawiedliwej33.
Kreując zatem Bolesława — przez heroizację obrazu dzieciństwa — na wybrańca niebios, który ma panować i urzeczywistniać ideały rycerskie, w odniesieniu do jego pierwszych wypraw pomorskich Anonim wskazuje jeden z głównych kierunków, w którym miała dokonać się w praktyce realizacja tych ideałów przez poszerzenie powierzonego mu po przodkach królestwa (regnum).
I tak już u progu rządów dane mu było najpierw sięgnąć i środka Pomorza (Białogardu), i —
wyznaczonych głębinami morza z zamieszkującymi je potworami — granic ekumeny. W świetle
kroniki dominacja nad Pomorzem już od młodości Krzywoustego okazuje się więc faktem, aczkolwiek to jedynie pierwszy etap realizowanego właśnie programu polityczno-militarnego, który
zakładać miał trwałe ujarzmienie owego kraju i zaprowadzenie w nim chrześcijaństwa.
Już jednak te pierwsze sukcesy Bolesława ukazane zostały przez kronikarza jako nowa jakość
na scenie dziejów, sięgnięcie po zdobycze dotychczas nieosiągalne dla pokolenia patres „ojców”,
bądź ujmując szerzej, „przodków”. Przeciwstawienie obu generacji nie musi być w tym kontekście odbierane według klucza konfliktu żyjących wówczas pokoleń, tym samym domniemany
duch „młodości”, bijący ze strof kołobrzeskiego wiersza, to raczej powiew nowości, optymistyczna aura — naznaczonych uprzednio nieosiągalną perspektywą ekspansji — czasów Bolesława,
w których dobrze czułby się i „stary Michał”. Trudno zatem bezdyskusyjnie zdyskontować ów
wiersz jako pochwałę sukcesów jedynie rycerskiej młodzi skupionej wokół zwycięskiego władcy,
a tym samym jako sui generis „apoteozę młodości” (co rozważano wcześniej).
Ta konstatacja nie kłóci się jednak z faktem, że jeszcze na tym etapie narracji kronikarz wciąż
wykazuje predylekcję do podkreślania młodego wieku Bolesława i wskazuje na jego otaczanie
się młodymi towarzyszami. Zatem wówczas nadal buduje on jeszcze swój autorytet wodza i rycerza na zasadzie szaleńczych eskapad w gronie rówieśników, a co więcej, w obliczu krytyki
tych poczynań przez starsze pokolenie okazuje postawę w pełni władczą, stojąc nieugięcie przy
swoich racjach, bez krzty popiołu na czole34. Ta konfrontacja ze starszymi rysuje się jako kolejny sprawdzian, z którego zwycięsko wychodzi Bolesław już jako władca w pełni samodzielny
szerzej w tej sprawie zob. np. S. Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek),
Wrocław 2011, s. 21 nn.
32
Gall II, 42. Szerzej o tym: D.A. Sikorski, Galla Anonima wiadomości o Prusach. Próba weryfikacji wybranych
hipotez, „Kwartalnik Historyczny”, t. 110, 2003, z. 2, s. 9–16.
33
Ocena wojny Bolesława III z poganami jako „godziwej” (licita) pojawia się w pieśni włożonej w usta niemieckich
rycerzy w 1109 r., por.: Gall III, 11.
34
Gal II, 33. W tym omówionym już wyżej epizodzie (o wizycie przy konsekracji kościoła zakończonej krwawą
walką z Pomorzanami) scharakteryzowano wiek Bolesława słowami: „adhuc satis puer” („nader jeszcze chłopiec”),
w czym można dopatrzyć się cienia negatywnej oceny i sugestii, że winien być on już bardziej dojrzały.
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i predestynowany nie tylko, by niebawem — w 1109 r. — wypełnić misję obrony „wolności
Polski” (libertas Poloniae) w plastycznie opisanej przez Galla konfrontacji z rządcą cesarstwa35,
lecz także by zawładnąć sąsiednią, nadal wówczas jeszcze „barbarzyńską” Północą.
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Szlachta w średniowiecznym ustawodawstwie mazowieckim
Streszczenie: W procesie kształtowania się i zamykania stanu szlacheckiego w późnośredniowiecznej Polsce wiele
dyskusji wywołuje kwestia włodyków, warstwy drobnych posiadaczy ziemi z obowiązkiem służby wojskowej, jednakże upośledzonych pod względem prawnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość główszczyzny i nawiązki, stanowiących w ich wypadku tylko połowę kwot przeznaczonych z tego tytułu osobom przynależnym do rodów rycerskich.
Autor artykułu, analizując ustawodawstwo mazowieckie z końca XIV i początku XV w. oraz jego przekład na język
polski z połowy XV w., stara się odpowiedzieć na pytanie, jaka była faktyczna pozycja prawna włodyków w związku
z występującym w tej grupie zróżnicowaniem pod względem urodzenia i władania ziemią.
Słowa kluczowe: szlachta, rycerze, włodycy, ustawodawstwo, statuty, prawo.

W niewyjaśnionym jeszcze w zadowalającym stopniu procesie kształtowania się i zamykania stanu szlacheckiego w późnośredniowiecznej Polsce najbardziej chyba dyskusyjną pozostaje kwestia włodyków, enigmatycznej warstwy drobnych posiadaczy ziemi z obowiązkiem służby wojskowej, jednak upośledzonych pod względem prawnym, zwłaszcza w wysokości główszczyzny
oraz nawiązki, stanowiących w ich wypadku tylko połowę kwot przeznaczonych z tego tytułu
osobom przynależnym do rodów rycerskich górnej warstwy szlacheckiej1. W aktach ziemskich
małopolskich z końca XIV i początków XV w. rzeczywiście występują włodycy, którym przyznawano połowę przywilejów prawa rycerskiego. Gruntowne studia nad tą problematyką podjęte
przez Karola Potkańskiego, a po nim Władysława Semkowicza, wprawdzie przywiodły ich do
odmiennych wniosków (np. w kwestii używania herbów przez włodyków), jednakże obaj byli
zgodni w uznaniu „rycerstwa włodyczego” za odrębny, dziedziczny i zamknięty stan pośredni
między szlachtą i chłopami2. Poza Małopolską „warstwę włodyczą” badacze ci odnaleźli również
1

K. Buczek, Prawo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce, „Przegląd Historyczny”, t. 69, 1978, z. 1,
s. 23–46; A. Gąsiorowski, Czynniki rozwarstwienia stanu szlacheckiego w średniowiecznej Polsce [w:] Struktura feudalni společnosti na uzeni česko–slovenska a Polska do přelomu 15. a 16. Stoleti, pod red. J. Ciernego, F. Heila,
A. Verbika, Praga 1984. T. Jurek, Geneza szlachty polskiej [w:] Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, Colloquia
medievalia Pragensia 9, Praha 2007, s. 63–140.
2
K. Potkański, Zagrodowa szlachta i włodycze rycerstwo w województwie krakowskim w XV i XVI wieku¸ Rozprawy
Akademii Umiejętności, Wydz. Hist.-Fil., t. 23, Kraków 1888, s. 173–267; W. Semkowicz, Włodyczy polscy na tle
porównawczym słowiańskim, „Kwartalnik Historyczny”, t. 22, 1908, s. 561–639 (zwłaszcza s. 615).
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na Mazowszu, tu jednak wyłącznie na podstawie zapisów statutów książąt mazowieckich i ich
średniowiecznych przekładów na język polski, w których pojawiają się terminy „włodyka” oraz
„włodyctwo”, również w kontekście zróżnicowanego okupu. Ślad istnienia „rycerstwa włodyczego” zaciera się i ginie wraz z upływem XV w. K. Potkański sądził, że z powodu osiedlania
się w miastach3. W. Semkowicz natomiast uważał, że „rycerstwo włodycze”, jako warstwa społeczna, w Polsce od początku nieliczne, zostało „wessane przez masy społeczne, między którymi
zajmowali stopień pośredni: u dołu przez kmieci, u góry zaś przez szlachtę”4. Istnienie w Polsce
zróżnicowania prawnego stanu szlacheckiego (na szlachtę wyższą i niższą) przyjęto tym chętniej,
że korespondowało z obrazem znanym z innych krajów, w tym sąsiednich Niemiec i Czech5.
Stanowisko to obecne jest także w późniejszej polskiej literaturze6. Całkowicie odmienne tezy
w interesującej nas sprawie zaprezentował Karol Buczek. „Stan włodyczy” w jego przekonaniu nigdy w Polsce nie istniał. Ius militare, które przemiennie nazywał prawem rycerskim lub
prawem włodyczym, włączył w swoją koncepcję praw grupowych i uznał za „grupowe prawo
włodyków, na którym oparto, najpóźniej w XI w., organizację wojskową naszego państwa”.
Postępujące z biegiem czasu różnicowanie w zakresie zamożności czy uzyskiwanych przywilejów (immunitet) nie wpływało na jednolitość prawnopubliczną posiadaczy iuris militaris, aż do
czasu rozkładu ustroju prawa książęcego na przełomie XIII i XIV w.7 Włodyków występujących
w późnośredniowiecznych źródłach małopolskich nie uznawał za stan, a za „relikt ustroju prawa
książęcego, pozbawiony zarówno organizacyjnej więzi, jak i stanowej świadomości”. W Małopolsce XIV–XV w. „należały doń tylko te jednostki i rodziny, którym nie udało się jeszcze
wślizgnąć do stanu szlacheckiego, a nie zmieniły również społeczno-prawnego statusu na mieszczański lub kmiecy”8. Pisze zatem o „tak zwanym stanie włodyczym”, reprezentowanym tylko
w Małopolsce, gdzie przez podwojenie rycerskiej główszczyzny i nawiązki „panowie” oddzielili
się prawnie od równych pierwotnie, jak oni, wolnych posiadaczy ziemi nazywanych, jak wcześniej, włodykami9. To prawne zróżnicowanie uwidocznione jest w statucie małopolskim Kazimierza Wielkiego, gdzie zresztą po raz pierwszy jako objęty wyższą główszczyzną (60 grzywien)
i nawiązką (10 grzywien) występuje „miles famosus szlachta”. Ten zawarty w ekstrawagantach,
chronologicznie wieńczących kodyfikację prawa ziemskiego ostatniego Piasta na polskim tronie,
zapis w sprawie okupu wyróżnia trzy kategorie militum — prócz wspomnianej „szlachty” to
jeszcze enigmatyczny, objęty okupem o połowę niższym (30 grzywien główszczyzny i 5 nawiązki) „scartabellus”, powszechnie identyfikowany przez badaczy z włodyką, oraz „miles creatus de
sculteto vel kmethone” (15 grzywien główszczyzny i 3 nawiązki)10. Badacze nie mają wątpliwości, że chodzi tu o postanowienie wprowadzone dopiero w ostatnich latach życia Kazimierza
3

K. Potkański, op. cit., s. 261.
W. Semkowicz, op. cit., s. 623.
5
Ibidem; K. Tymieniecki, Uwagi o stanie włodyczym [w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2,
Lwów 1931, s. 127–135.
6
Pełne zaprezentowanie różnych stanowisk wymagałoby osobnej książki, tym bardziej, że osadzone są w kontekście genezy i natury prawa rycerskiego, jak również formowania się stanu szlacheckiego. Ogólną charakterystykę
stanowiska polskich badaczy w sprawie miejsca włodyków w polskim społeczeństwie średniowiecznym zob. K. Buczek, op. cit., s, 25 nn.
7
K. Buczek, op. cit., s. 42.
8
Ibidem, s. 29.
9
Ibidem, s. 28. O terminie „włodyka” jako pierwotnym określeniu przynależności do „klasy rycerskiej”, z czasów
poprzedzających jakiekolwiek prawne jej zróżnicowanie pisał już wcześniej K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921, s. 204.
10
Statuty Kazimierza Wielkiego, oprac. O. Balzer, Poznań 1947, art. 49, s. 138.
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Wielkiego11. Wcześniejszy statut wydany dla Wielkopolski określał pierwotnie główszczyznę
„rycerską” w jednym tylko wymiarze — 30 grzywien, a dopiero z biegiem czasu podwojoną do
60 grzywien12. Na tej m.in. podstawie w starszej literaturze wiązano występowanie w późnym
średniowieczu „rycerstwa włodyczego” tylko z Małopolską i Mazowszem. Badania Kazimierza
Tymienieckiego, wybitnego znawcy średniowiecznych akt ziemskich mazowieckich (w znacznej
mierze dziś już nieistniejących), który nie stwierdził występowania w praktyce sądowej zróżnicowania okupu na szlachecki i włodyczy13, pozwoliły na wykreślenie Mazowsza z tej krótkiej listy.
Tym samym Tymieniecki podważył pojawiające się wcześniej w literaturze opinie o Mazowszu,
oparte na występowaniu tam ubogiej szlachty w liczbie większej niż gdziekolwiek w Koronie,
jako o mateczniku włodyków14. Badacze Mazowsza uznali, że różnicowanie wysokości okupu
za głowę i rany było opartą na statutach Kazimierzowskich próbą administracyjnego „odgrodzenia” szlachty (nobiles) od włodyków (milites), która w praktyce sądowej nie znalazła żadnego
zastosowania15. Józef Rafacz, którego rozważania o nawiązce włodyczej opierały się wyłącznie
na postanowieniach statutowych twierdził, że nieobecność odszkodowania za rany włodycze
w praktyce sądowej na Mazowszu nie dziwi, gdyż była to „warstwa przejściowa, w ciągu XV w.
zanikła”. Według jego ustaleń w statucie z 1410 r. znalazła się zmiana w sprawie wysokości
nawiązki włodyczej, ustalająca ją na połowę szlacheckiej. Później żadne zmiany nie zachodziły, nie były potrzebne wobec zaniku tej warstwy16. Ustawodawstwo mazowieckie z końca XIV
i początku XV w. oraz dodatkowo jego przekład na język polski z połowy XV w., zawierające
regulacje prawnie różnicujące ziemian mazowieckich, nie powinny jednak zostać w taki sposób usunięte z pola badawczego. Należy rozważyć zarówno przyczyny, dla których zaistniały
jako norma prawna, jak też powody braku realizacji w praktyce sądowej. W tej drugiej kwestii
literatura przedmiotu sugeruje dwie możliwości. Warstwa włodycza jako odrębna formacja społeczna nigdy na Mazowszu nie istniała, podobnie jak w Wielkopolsce, zaś próby odgrodzenia
włodyków od szlachty, widoczne w ustawodawstwie, nie padły na podatny grunt. Druga natomiast zakłada pojawienie się odpowiednich regulacji prawnych w chwili, gdy warstwa ta była
już w zaniku. Właściwie nie ma między nimi wyraźnej sprzeczności. Warto również dostrzec,
że w zgodzie z tradycją polskich badań oba sugerowane wyjaśnienia nieobecności w praktyce
sądowej zróżnicowania okupu zakładają istnienie włodyczej „warstwy; rycerstwa lub grupy”,
którym można przypisać wartość społeczną, a nie tylko jakieś podobieństwa statusu wynikające z pochodzenia, zamożności, form władania ziemią, zobowiązań wobec księcia itp. Henryk
Samsonowicz dowodził tezy, że grupa społeczna włodyków, w istnienie której nie wątpił, nie
posiadała świadomości zbiorowej, nie wyrażała też „treści specyficznych dla siebie”; postrzegani
11

K. Buczek, dz. cyt., s. 28, 42; T. Jurek, dz. cyt., s 111.
Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. 2, Statuty wielkopolskie, oprac. i wyd. L. Łysiak, Warszawa–Poznań 1982,
s. 27 n.; T. Jurek, dz. cyt., s. 111, przyp. 297.
13
K. Tymieniecki, Procesy twórcze, s. 203–204. W statucie sochaczewskim Siemowita III z 1377 r. brak artykułu
różnicującego główszczyznę rycerską, występuje tylko jedna kwota.
14
K. Potkański, op. cit., passim (Potkański zapowiadał nawet pracę na ten temat); W. Semkowicz, dz. cyt., s. 561.
15
S. Russocki, J. Senkowski, Uwagi o społeczno-prawnym zróżnicowaniu rycerstwa i szlachty mazowieckiej, „Kwartalnik Historyczny”, t. 67, 1960, z. 1, s. 12; K. Buczek, dz. cyt., s. 28.
16
J. Rafacz, Zranienie w prawie mazowieckim późniejszego średniowiecza, „Studia nad historią prawa polskiego”,
red. O. Balzer, t. 12, z. 4, Lwów 1931, s. 73 –75. „Zmiana”, o jakiej mówi Rafacz, znajduje tylko pośrednie oparcie
źródłowe. Badacz ten, opierając się na statucie Janusza I z 1390 r., w którym mówi się o wyższej główszczyźnie,
jaką pobiera nobilis i niższej przysługującej militi communi, przy braku postanowień o odszkodowaniu za rany,
uważa, że musiały one — jak w innych analogicznych okolicznościach — w podobnych proporcjach stanowić
część główszczyzny.
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z zewnątrz, przez władcę i możnych jako odrębna grupa, sami jednak „identyfikowali się raczej
z całym szlacheckim stanem uprzywilejowanym”17.
Klasyczną kwestią badawczą w studiach nad posiadaczami prawa rycerskiego są problemy
terminologiczne zarówno w źródłach łacińsko-, jak i polskojęzycznych. Chodzi bowiem o trudne
do klarownego zdefiniowania, żywe, niejednoznaczne pojęcia, o zakresie semantycznym uzależnionym zarówno od czasu, jak też kontekstu ich użycia. Przy redagowaniu ustaw skutkować to
mogło brakiem precyzji w formułowaniu norm, a w konsekwencji trudnością ustalenia, jaką
w rzeczywistości treść zamierzano w nich zawrzeć. W badaniach stosunków społecznych, zwłaszcza warstwy ziemiańskiej, należy zachować daleko idącą ostrożność również z uwagi na znaczną
dynamikę procesów społecznych i prawnych, przypadających właśnie na okres powstania statutów mazowieckich (druga połowa XIV–XV w.), kiedy formował się stan szlachecki i wyobrażenia
o szlachectwie. Niejasność i brak precyzji terminologicznej (po łacinie i po polsku używanej)
powoduje, że tłumaczenia średniowiecznych statutów prawa ziemskiego nie mogą być raczej pojmowane jako wykładnia powszechnej normy ich rozumienia i stosowania. Wymowne jest, że
przekład statutów Kazimierza Wielkiego dokonany przez Świętosława z Wojcieszyna i statutów
mazowieckich w tłumaczeniu Macieja z Rożana niejednakowo tłumaczą terminy związane z interesującą nas warstwą ziemiańską. Dla obu polskim odpowiednikiem łacińskiego słowa „nobilis” był „szlachcic”. Dla Świętosława „szlachcic” to także ekwiwalent łacińskiego słowa „miles”
(w dwóch trzecich przypadków) jeden raz „włodyka”. Tymczasem dla Macieja to zawsze „włodyka”18. Tego intrygującego faktu nie można wytłumaczyć odmiennością formacji intelektualnej
czy życiowych doświadczeń. Maciej i Świętosłąw pochodzili z warszawsko-czerskiego władztwa
książąt mazowieckich, z niezamożnych rodzin o trudnej do ustalenia przynależności stanowej19.
Obaj swoje kariery, możliwe dzięki zdobytemu wykształceniu, związali z Kościołem. Studiowali
w Krakowie, choć Świętosław rozpoczął studia 11 lat wcześniej (1422) i dalej postąpił, uzyskując
doktorat. Maciej natomiast, rozpoczynający karierę jako notariusz publiczny, znalazł dla siebie
miejsce w kancelarii książęcej. Chodzi więc o osoby budujące karierę na fundamencie wysokich
kwalifikacji i kompetencji. Nie sposób kwestionować ich rzetelności w pracach nad przekładami20. Przystąpienie do tłumaczenia musiała poprzedzać, w obu przypadkach, lektura całości
tekstu oraz refleksja prowadząca do odnalezienia najbardziej adekwatnych polskich odpowiedników. Nie można wykluczyć wzajemnych konsultacji, nie wiadomo jak daleko idących. Świętosław i Maciej dobrze się znali. Doktor Świętosław z Wojcieszyna, kustosz kolegiaty warszawskiej,
przetłumaczył statuty króla Kazimierza na prośbę Macieja z Rożana, plebana czerskiego i pisarza
17

H. Samsonowicz, Czy istniała społeczna wspólnota panoszy [w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa
i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 135–143.
18
A. Bogucki, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynki do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001,
s. 24.
19
Maciej z Rożana pochodził ze zubożałej szlachty zamieszkałej w mieście. Posiadał jednak nabyte dobra ziemskie,
a także doświadczenie w zakresie prawa ziemskiego, już w 1442 r. został pisarzem skarbowym, a w 1444 pisarzem
ziemi ciechanowskiej (I. Sułkowska-Kurasiowa, A. Wolff, Maciej z Rożana, z Ratnowa (1420–1467) [w:] Polski
słownik biograficzny, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 35–36). Pochodzenie Świętosława jest
bardziej niejasne, pisał się w Wojcieszyna, należącego do klasztoru czerwińskiego (Słownik historyczno-geograficzny
ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska
i A. Salina, pod red. T. Jurka, Warszawa 2013, s. 317).
20
O poważnym traktowaniu obowiązków przez Macieja świadczy zaangażowanie, z jakim sprawował urząd kanclerza Bolesława IV, objęty w 1453 r. Z jego polecenia zostały wtedy przepisane, znajdujące się w złym stanie, księgi
kancelarii Janusza I i Bolesława IV (dzisiejsze trzecia i czwarta księgi Metryki Koronnej, cyt. dalej: AGAD, MK,).
Zob. I. Sułkowska-Kurasiowa, A. Wolff, Maciej z Rożana, z Ratnowa, s. 35.
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(skarbowego) księcia mazowieckiego Bolesława IV, zapewne już wówczas również kanonika tej
samej kapituły warszawskiej. Oba przekłady znalazły się w jednym kodeksie pisanym ręką Mikołaja Suledy, pisarza i burmistrza wareckiego, który ukończył przepisywanie przekładu Świętosława w 1449 r., a Macieja w 145021. Miniatura otwierająca tłumaczenie Świętosława, jak się sądzi,
przedstawia go obok Macieja z Rożana. Powyższe fakty sugerują, że oba przekłady powstawały
w zbliżonym lub w tym samym czasie. W tłumaczeniu Macieja z Rożana znajduje się przekład
statutów z lat 1377–1426. Oprócz statutu sochaczewskiego Siemowita III są to normy prawa
władców dzielnicy warszawsko-czerskiej. Jak ustalił Oswald Balzer, podstawę tego tłumaczenia
stanowiła kompilacja statutów z tych lat sporządzona przez Stefana, syna Mikołaja z Mniszewa,
kanonika płockiego, prepozyta warszawskiego i kanclerza księcia Bolesława IV, która powstała
najpóźniej w pierwszej połowie lutego 1447 r.22 Tym samym praca Macieja z Rożana nad tłumaczeniem przypadała na lata 1447–1450.
Przekład Macieja zawiera pewne odrębności w porównaniu z innymi redakcjami statutu sochaczewskiego, w tym Mikołaja z Mniszewa (zwłaszcza chodzi o dodanie dwóch artykułów)23.
Jak więc widać, nie tylko na etapie kopiowania aktów prawnych, ale również przy ich tłumaczeniu mogły pojawiać się zmiany lub poprawki. W odniesieniu do przekładów stwierdzono, „że nie
oddają zazwyczaj wiernie przekładanego tekstu, ale go skracają czy uzupełniają, pomijają pewne
przepisy, dodając nowe, niekiedy nawet zmieniają treść norm prawnych”24.
Wolno sądzić, że przełożenie na język polski statutów Kazimierzowskich, równolegle z ustawodawstwem mazowieckim, odzwierciedla wagę, jaką przykładano na Mazowszu do regulacji
koronnych, co czyni bardzo prawdopodobną możliwość inspirowania się nimi w kodyfikacjach
mazowieckich. Niezależnie od tego, jak szeroki był zakres tych wpływów25, oczywista jest znajomość stosowanego w Koronie prawa wśród szlachty mazowieckiej, której liczni przedstawiciele
byli równocześnie ziemianami koronnymi. Przykładowo wymienić można przedstawicieli Ciołków, Powałów, Szarzów czy Doliwów, reprezentowanych również w elicie władzy na Mazowszu.
Nie bez znaczenia było też oddziaływanie prawa Królestwa Polskiego w czasach zhołdowania
ziem mazowieckich za panowania Kazimierza Wielkiego. Wskazuje na to choćby najstarszy wywód „szlachectwa” na Mazowszu26, dotyczący dziedziców Łowczewa, przeprowadzony w 1363 r.
wobec wojewody i starosty płockiego oraz sędziego i podsędka tej ziemi, zasiadających w zamku
płockim „pro tribunali domini Kazimiri regis Polonie”, a więc w sądzie królewskim. Wywód odbył
21

Oba tłumaczenia tworzą jeden kodeks Mikołaja Suledy. O. Balzer, Słowo o przekładach polskich statutów średniowiecznych zwłaszcza o Kodeksie Dzikowskim przekład taki zawierającym, Lwów 1888, s. 6 n.
22
O. Balzer, Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu Petersburskiego, wyd. O. Balzer, Kraków 1897
(„Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności”, t. 5), s. 191–310 (zwłaszcza s 222–228); S. Russocki,
Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV–XV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 8, 1956, z. 2,
s. 248 n.
23
S. Russocki, Z badań nad statutami, s. 233.
24
S. Roman, Stanowisko prawne wdowy w dawnym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 5, 1953,
s. 89. J. S. Matuszewski, Wpływ praktyki na brzmienie artykułów o naganie szlachectwa w przekazach Statutów
Kazimierza Wielkiego „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I 1971, z. 83, s. 37–49, zwłaszcza s. 37.
25
W sprawie znaczenia Statutów Kazimierza Wielkiego zob. W. Uruszczak, Statuty Kazimierza Wielkiego jako
źródło prawa polskiego [w:] Studia z dziejów Państwa i prawa polskiego, t. 3, Łódź 1999, s. 97–115. Według ustaleń
Ludwika Łysiaka badającego praktykę sądową piętnastowiecznej Małopolski, odniesienia do Statutów były sporadyczne (L Łysiak, Statuty Kazimierza Wielkiego w małopolskiej praktyce sądowej XV wieku, „Studia Historyczne”,
t. 19, 1976, z. 1, s. 25–39.
26
W sprawie wywodów szlachectwa (co oznaczało przeważnie wykazanie posiadania prawa rycerskiego)
zob. W. Semkowicz, Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV i XV wieku, Studia nad historią prawa polskiego, red. O. Ba;zer, t. 1, z. 1, Lwów 1899.
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się na podstawie świadectwa „proborum militum fratrum ipsorum” w liczbie pięciu, należących —
jak wykazała Jadwiga Chwalibińska — do rodu Prusów27. Dziedzice Łowczewa wykazali tym
samym, że mają „ius militale sicut quilibet bonus miles et optimus in regno domini regis prehabito.
Ita quod habent tollere penam capitis quadraginta marcarum et eciem penam furticinii triginta
marcarum nec non aliam, que dicitur pącznadzesczi et alias omnes penas tam magnas, quam paruas, que possunt fieri seu quiuis melior miles in terra militale ius habens”28. Oprócz dosłownych
odniesień do zwyczajów i pozycji prawa rycerskiego w Królestwie Polskim, które posiada „bonus”
i „optimus” miles, stwierdza się, że cieszy się nim też każdy „melior” miles posiadający prawo rycerskie ziemi płockiej29. Prócz wymienionych tu kar iura militalia na czternastowiecznym Mazowszu
obejmowały również swobodną dziesięcinę, o czym mówi dokument nadania prawa rycerskiego
z 1327 r. Chodzi o przywilej wystawiony przez księcia Trojdena z synami Siemowitem i Kazimierzem, którzy w uznaniu militarnych zasług oraz chcąc dać przykład innym swoim ludziom
(servitores), nadali swoim „servitoribus dictis Gosneuiti residentibus in villa dicta Dambrovka ius
militale”. Z imienia wymieniono 18 osób, którym przyznano „iura militalia [...] prout alii milites terre [...] habere consveverunt”. W zestawie owych praw rycerskich uwzględnione zostały kary
oraz właśnie wolna dziesięcina. Ponadto konie oznaczone ich znakami „bez przeszkody mogą się
wszędzie paść zgodnie z prawem ziemi”30. Bez potrzeby jakiejkolwiek spekulacji dysponujemy
przekazem źródłowym, jednym zresztą z wielu, dokumentującym istnienie ludzi wykonujących
służbę wojskową (servitia) nieosiadłych na własnej, dziedzicznej ziemi31. W przypadku Gośniewiców prawo rycerskie, które im przyznano, powiązane być musiało z równoczesnym nadaniem ziemi. W Dąbrówce wszak byli tylko rezydentami, a nie dziedzicami. Według wydawców
dokumentu nazwa miejscowa Dąbrówka zaginęła, a należy ją lokalizować w jednej z dwóch wsi
o nazwie Gośniewice leżących koło Warki, w obu w późnym średniowieczu siedziała drobna
szlachta herbu Nowina32. Z późniejszych czasów znane są przypadki nadania samego prawa rycerskiego, którego odbiorcami musieli być tym samym właściciele ziemscy takiego prawa jednak
27

J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 52, 1947,
z. 2, s. 32–40. Nie jest prawdziwe twierdzenie autorki, że wywód dokonał się na podstawie przedłożonego dokumentu z 1345 r. (chodzi o książęcy dokument potwierdzający iura militalia Windydze, jego ojcu i ich potomstwu,
Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego obejmujący bulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako i osób prywatnych, wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863KDKM,
nr 66). W dokumencie z 1363 r. wprost mówi się o dowodzie ze świadków.
28
Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, nr 83; Nowy Kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3. Dokumenty
z lat 1356–1381, wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, indeks oprac. J. Piętka, Warszawa 2000, nr 59.
29
Wywód „szlachectwa” z 1363 r. odzwierciedla starszą, znaną z podobnych spraw z lat 40. XIV w., procedurę
oczyszczenia, w której stwierdzano jedynie posiadanie prawa rycerskiego, bez wskazania przynależności rodowej
przez nazwanie herbu i zawołania, co później było konieczne jako kryterium przynależności do szlachty. Pierwotnie za wystarczające uważano posiadanie prawa rycerskiego (por. J. Wroniszewski, Opisy herbów w średniowiecznych wywodach szlachectwa, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowej serii” 2017, t. 16 (27), s. 100).
Odpowiada termu pojmowaniu rzeczy treść artykułów o naganie zarówno statutu wielkopolskiego Kazimierza
Wielkiego, jak i — dość podobnie — statutu sochaczewskiego Siemowita III, w których mówi się o zarzucie nie
posiadania iuris militaris (czyli „włodyctwa”).
30
Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś,
przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989, nr 190.
31
W sprawie określenia obowiązków wojskowych terminem servitia por. np. ibidem, nr 222.
32
W połowie XV w. dokument ten został wpisany, za zgodą sądu, do ksiąg wareckich z nagłówkiem Ius Nobilium
de Gosniewicze. Oczywiste jest, że Gośniewice nie wywodzili się genealogicznie z Nowinów, na Mazowszu zresztą
bardzo słabo reprezentowanych. Raczej zaczęli posługiwać się tym herbem, być może z racji podobieństwa do
znaku własnościowego, jakimi oznaczali swoje konie, o czym czytamy w wystawionym dla nich przywileju. Wejście w obręb szlachty osób posiadających ziemię z prawem rycerskim ułatwiał zwyczaj uznawania w końcu XIV
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nie posiadający. Przykładowo, w latach 1414–1425 Janusz I dał prawo rycerskie Wojciechowi
i Mikołajowi z Dobrosielic (1420?)33, a także Janowi i Maciejowi z Dąbrówki (1421)34. W obu
tych przypadkach chodzi o drobnych posiadaczy. W Dobrosielicach dominowała, także zresztą
rozdrobniona, własność Radwanów35. Sformułowania dokumentu z 1363 r. o „lepszych” rycerzach, posiadających prawo rycerskie, nawet gdyby odzwierciedlały stereotypy powtarzane przez
język kancelarii, oddają stan faktyczny. Byli milites posiadający majątki ziemskie i ius militare,
byli właściciele ziemscy nieposiadający tego prawa, byli wreszcie milites służący w wojsku, nieposiadający ani majątku ziemskiego, ani prawa rycerskiego. Tylko w odniesieniu do pierwszej grupy
można mówić dodatkowo o — kluczowym, jak się wydaje — kryterium, wokół którego krystalizowały się w świadomości wyobrażenia o szlachectwie o treści bliskiej naszym czasom. Chodzi
rzecz jasna o urodzenie, o pochodzenie de genere militari. Niektórzy ziemianie posiadający prawa
rycerskie urodzili się w rycerskich (szlacheckich) rodach posiadających własny herb i zawołanie,
inni nie. Proces formowania się heraldycznych rodów rycerskich36 przebiegał równolegle z procesem kształtowania się stanu szlacheckiego w XIV–XV w., a „rodowość” była — obok własności
na prawie rycerskim — jego głównym składnikiem. Zdarzało się jednak, że niektórzy herbowi
tracili majątki, a w konsekwencji związane z ziemiańską kondycją prawa rycerskie. Zdarzało się
to na tyle często, że w 1390 r. Siemowit IV wydał osobną regulację w tej sprawie: „Item si aliqui
milites sederent in aliqua villa sub aliquo milite et non esset sibi concessum de speciali amicicia seu
fraternitate, et non haberet aliquam sculteciam datam vel emptam, tunc illi milites ibidem inhabitantes non habent ius militale, sed kmetonum, quia iam cmetones appellantur tamdiu, donec ab illo
non recedant. Sed cum ad sua patrimonia recesserint, tunc ius militale veceversa habebunt, sicut ante
habuerunt”37. Za kmieci zatem uchodzili — ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi —
urodzeni włodycy (stosując terminologię Macieja z Rożana), którzy utracili patrymonium i siedzieli na cudzej ziemi (z wyłączeniem majątków swoich krewnych) jako kmiecie. Do utrzymania
statusu wymagane było dzierżenie, jeżeli już nie skrawka własnej ziemi, to przynajmniej sołectwa,
z którym — jak wiadomo — wiązał się wolny od czynszów majątek ziemski oraz obowiązek służby wojskowej. Utrzymanie prawa włodyczego w sytuacji „siedzenia” na ziemi krewniaków wynikał zarówno z docenienia wagi więzi krewniaczych, jak też pojmowania własności w kategoriach
i XV w. szlachectwa osób na podstawie wcześniejszych dokumentów dowodzących posiadania przez przodków
prawa rycerskiego lub przywilejów na prawo nieodpowiednie.
33
AGAD, MK 3, k. 65 v. Sprawa ta jest dodatkowo interesująca, jako że Dobrosiedlice leżały w ziemi płockiej, we
władztwie Siemowita IV.
34
AGAD, MK 3, k. 71 v. Nie odpowiada prawdzie utożsamianie udzielania przez księcia przywileju prawa rycerskiego z nadaniami ad servitia communia (S. Russocki, J. Senkowski, Uwagi o społeczno-prawnym zróżnicowaniu
rycerstwa i szlachty mazowieckiej, s. 12).
35
Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, oprac. A. Borkiewicz-Celińska, z. 1–2,
Wrocław 1980–1981; z. 3–4, Warszawa 1998–2000, s. 59.
36
Chodzi o rody heraldyczne w rozumieniu Janusza Bieniaka, czyli bez rozstrzygania o stopniu ich realnej genealogiczności. O rodach rycerskich w średniowiecznej Polsce zob. J. Bieniak, Rody rycerskie jako czynnik struktury
społecznej w Polsce XIII–XIV wieku (Uwagi problemowa) [w:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, Wrocław
1973, s. 161–200; idem, Heraldyka polska przed Długoszem [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski,
Warszawa 1978, s. 165–210; idem, Knight clans in Medieval Poland [w:] The Polish nobility in the Middle Ages,
Wrocław 1984, s. 123–176; idem, Jeszcze w sprawie genezy rodów rycerskich w Polsce [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 5, Warszawa 1992, s.44–55
37
J. Sawicki, Iura Masoviae terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego (cyt. dalej: IMT),
t. 1–3 Warszawa 1972–1974, t. 1, nr 38, s. 56. Określenie „amicicia seu fraternitate” oznacza tu pokrewieństw.
W postanowieniu tego księcia odnośnie do retraktu „amicus” jest synonimem „consanguineus” (ibidem, nr 34,
s. 50).
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własności wspólnej, rodowej. „Siedząc” u krewniaka, „siedziało się” na patrymonium i — w jakimś stopniu — u siebie. Przepis ten rozwiewa jakiekolwiek dylematy badaczy odnoszące się
do charakteru prawa rycerskiego — osobiste czy rzeczowe (związane z majątkiem ziemskim),
na rzecz tego drugiego38. Siemowit IV i jego otoczenie, w którym rodziła się koncepcja ustaw,
brali również pod uwagę prestiż i pozycję wynikające z urodzenia. Już w statucie sochaczewskim
Siemowita III z 1377 r. znajduje się regulacja związana z naganą (szlachectwa): „[...] quando
aliquis miles alicui militis vituperium intulerit, naganiony suam miliciam approbando debet statuere ex sua genealogia duos pociores et seniores” i po dwóch z innych rodów, niespokrewnionych,
na świadectwo39. Maciej z Rożana w tłumaczeniu rozumie, jak w innych podobnych przypadkach, „włodyka” = „miles” i „włodyctwo” = „milicia”40. „Włodyka” bywał przez niego utożsamiany z „ziemianinem”41. Natomiast termin „rycerz” służył Maciejowi tylko dla określenia panów
ziemi (urzędników) — „barones” (rycerstwo lub rycerze)42. W statucie sochaczewskim z 1377 r.
znajduje się także postanowienie o oczyszczeniu się z zarzutu złodziejstwa na podstawie właściwej
oczyszczeniu szlachectwa, „testibus de triplici genealogia”43. Statut ten uwzględnił też okoliczność
„quando miles militem interfecerit” z okupem za głowę w wysokości 40 grzywien mazowieckich44.
Główszczyzna w tej wysokości wynikała z prawa zwyczajowego, była wzmiankowana już w cytowanym dokumencie z 1363 r.
Wyróżnienie włodyków mazowieckich pochodzących z rodów rycerskich, z których wywodzili
się przecież urzędnicy, panowie ziemi, „za radą” których książę podejmował decyzje, uwypukla
niedatowana ustawa Siemowita IV (czyli z lat 1381–1426), którą książę „liberavit totaliter et
dotavit suos nobiles seu milites vere procreatos ex genealogia, ut nunquam cum littera domini ducis
serata debent equitare, nisi isti, qui non sunt vere procreati de milicia, debent portare, et equos sumere
[...]”45. Byli szlachetni, urodzeni milites zwolnieni od wożenia listów książęcych oraz pierwotnie
im równi milites, nadal do tego zobowiązani, niepochodzący z rodów rycerskich. To na nich
mógł wskazywać książę, wymieniając na ostatnim miejscu jako osoby spośród poddanych,
za radą których zastawił w 1382 r. Krzyżakom ziemię wiską „heredum [...] baronum, militum
et militarium”46. „Heredes militares” to osoby posiadające ziemię z obowiązkiem służby wojsko38

Tomasz Jurek pozostawia sprawę otwartą przytaczając jedynie poglądy literatury, op. cit., s. 88, przyp. 153. Karol Buczek w swojej teorii włączającej prawo rycerskie w obręb „praw grupowych”, w jego mniemaniu podstawowej
instytucji organizującej porządek społeczny w państwie wczesnopiastowskim twierdził, że „wolna [...] ziemia stanowiła drugi, najważniejszy obok rycerskiego wergeldu, człon iuris militaris” (op. cit., s. 36).
39
IMT, t. 1, nr 22, s. 33. Przyjęty tu zwyczaj odpowiada postanowieniom wielkopolskiego zwodu Kazimierza
Wielkiego (Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. 2, Statuty wielkopolskie, art. XLV, s. 59).
40
Tłumaczenie polskie statutów ziemskich (cyt. dalej: TMR), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1895 („Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. 3), s. 311.
41
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na prawie dziedzicznym z ograniczeniem prawa retraktu przez krewnych do trzech lat (IMT, t. 1, nr 39, s. 59). Co
ważne, w tym statucie znajdują się postanowienia różnicujące główszczyznę na szlachecką i włodyczą. Terminowi
ziemianin — terrigena, jako związanemu z nazwami terminologią szlachecką Ambroży Bogucki poświęcił bardzo
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wej, z prawem włodyczym — jak wolno przypuszczać — lecz non procreati de milicia. Podobna
sytuacja wybrzmiewa w statucie tego władcy z 1387 r., traktującym m.in. o przypadku oskarżenia
o złodziejstwo uczynionego wobec księcia, starosty lub sądu: „si quis miles militem sibi coequalem”
poważyłby się o to obwinić, gdyby wobec wymaganego natychmiastowego zaprzeczenia, domini
potwierdziliby jego niewinność, który o ile „fuerit nobilis parte ex utraque”, wówczas uzyskiwałby
od oszczercy karę 30 grzywien, a więc identyczną jak w przypadku kary od dowiedzionej komuś
kradzieży. Pena furticinii w takim wymiarze występuje we wspomnianym dokumencie z 1363 r.
Jak jednak widać, wymagane tu było już urodzenie szlacheckie z obu linii, ojczystej i macierzystej. Kara w tej wysokości, związana wyłącznie z prawem rycerskim jeszcze w 1363 r., tu już
wyraźnie nie była przewidziana dla wszystkich milites cieszących się tym prawem, jeżeli nie byli
dobrze urodzeni (z rodów rycerskich)47. Zwrot „miles coequalis” nieprzypadkowo, czy konwencjonalnie, zaznacza istnienie militum, którzy innym równi nie byli, gdyż „non fuerint nobiles parte
ex utraque”. We władztwie Siemowita IV rosnące znaczenie „rodowości” widać nie tylko w przytoczonych wyżej artykułach, ale również w wydawanych przez tego monarchę — rzec można na
skalę masową — przywilejach na prawo nieodpowiednie (ius non responsivum), zwalniających od
jurysdykcji wojewodów i kasztelanów, udzielanych teraz nie indywidualnie, a zbiorowo, całym
grupom rodowym48.
Nie mniej interesujące zjawiska dotykające procesu kształtowania się szlachty zachodziły
w księstwie warszawsko-czerskim. Od początku XV w. obserwuje się narastającą falę nadań ziemi
ad servitia communia, traktowanych w nauce jako quasi feudalne. Przyjmuje się przy tym, że obdarowywani otrzymujący ziemię na pustkowiach północno-wschodniego Mazowsza, z obowiązkiem jednej konnej służby wojskowej wymaganej z każdych 10 włók, pochodzili z „drobnego
rycerstwa”49. Brak badań szczegółowych nie pozwala jednakże na wykluczenie z tego grona osób
niepochodzących z rodów rycerskich.
Jest faktem, że pozycja prawna włodyków w związku ze zróżnicowaniami w zakresie urodzenia
i władania ziemią była niejednorodna50. Z jednej strony rosła liczba nadań ad servitia communia,
z drugiej dziedziczne dobra mazowieckich ziemian w szybkim tempie uzyskiwały immunitet.
Jak ustalił Jerzy Senkowski, w latach 1414–1495 w samej dzielnicy czersko-warszawskiej wystawiono dla rycerstwa 542 przywileje na prawo niemieckie51. Skala tego zjawiska była elementem
szerszego procesu prowadzącego do niwelowania różnic prawnych. Janusz I w przeciwieństwie
do brata wydawał przywileje nie według klucza rodowego, a terytorialnego. W 1414 r. wszyscy ziemianie ziemi warszawskiej i czerskiej („terrigene [...] nobiles ac simplices”) otrzymali od
księcia Janusza I przywilej przyznający posiadaczom ziemskim jednolite prawo w zakresie kar
sądowych oraz jednolitą wysokość daniny składanej z każdej włóki osiadłej z okazji małżeństwa w rodzinie książęcej (w wysokości dwóch groszy praskich). Równocześnie z racji konnej
służby wojskowej z kopią ziemianie uzyskali możliwość wybrania z każdej swojej wsi jednego
47
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człowieka do pomocy („unum servitorem liberum, qui ipsis servicia oportuna exhibeat et impendat”), którego książę zwalniał od wszystkich czynszów i powinności na rzecz państwa52. Trudno
wątpić, że chodziło tu o świadczenie służby wojskowej w orszaku ziemianina. To uprawnienie
prowadziło do liczebnego rozrastania się kategorii ludzi zbrojnych o statusie podobnym do lemanów (feudales), występujących w sąsiadującej z Mazowszem ziemi dobrzyńskiej, a w dobrach
ziemiańskich wcześniej na Mazowszu nieznanych53. Ziemianie innych terytoriów pozostających
we władztwie warszawskim, szczególnie nasyconych nadaniami ad servitia communia, dostąpili
zrównania swych praw dopiero w 1447 r. Wówczas „magnifici, strennui, generosi, milites, nobiles, terrigene, totaque militia” ziem nowogrodzkiej, łomżyńskiej, nurskiej, liwskiej, makowskiej,
rożańskiej, ostrowskiej i ostrołęckiej „in quibuscunque bonis antiquis, naturalibus, donatoriis et
feudalibus habitantes”, by byli równi „nobilibus” ziem czerskiej, warszawskiej, wyszogrodzkiej,
zakroczymskiej i ciechanowskiej, zostali przez księcia Bolesława IV zwolnieni „a litterarum portitura, canum ductura aliisque omnibus communibus serviciis statum eorum deprimentibus, vilibus et inhonestis”, jedynie z zachowaniem służby wojskowej. Ponadto ziemianie ci („terrigene”)
dostąpili zwolnienia od świadczeń i służb świadczonych w obozie wojskowym podczas wypraw
wojennych „statum eorum deprimentibus”, od obowiązku dostarczania żywności oraz służby przy
namiotach54. Wolno rozumieć, że przywilej ten dotyczył również, a może nawet przede wszystkim, posiadaczy ziemi ad servitia communia, z których bardzo wielu miało równolegle majątki
dziedziczne (iure hereditario), względnie wywodziło się ze starego ziemiaństwa rodowego. Brak
precyzyjnych informacji źródłowych uniemożliwia ustalenie, jak rozumiano status prawny ziemi dzierżonej ad servitia communia w chwili pojawienia się tej formy nadań. W połowie XV w.
we władztwie płockim księcia Władysława I dobra na tym prawie były traktowane jako posiadane iure hereditario. Tylko w ten sposób rozumieć można fragment porozumienia w sprawie
dziesięcin, zawartego między tym władcą a biskupem poznańskim. Chodzi o nobiles, którym
książę „pro eorum serviciis” nadał w swoich wsiach i dobrach „aliquos agros [...] iure hereditario
nobilitatis”, podlegających nie prawu niemieckiemu, a osobistej książęcej jurysdykcji i świadczących w związku z tym dziesięcinę „more aliorum nobilium terrarum [...] Mazovie”55.
Powyższe rozważania dają odpowiedni kontekst, w jakim widzieć należy występujący w statutach księcia warszawsko-czerskiego Janusza I podział na szlachtę i włodyków, zwłaszcza w zakresie niejednakowej wysokości okupu za zabójstwo i rany. Ustawodawstwo obu braci, księcia
płockiego Siemowita IV i Janusza I, wykazuje znaczne zróżnicowanie w podejściu do stanowienia
prawa. W porównaniu do skromnych liczebnie i raczej zachowawczych ustaw księcia płockiego,
bazujących na dotychczasowym zwyczaju, działalność ustawodawcza Janusza I była nieporównanie bogatsza56, a także z większą odwagą dążąca do uwzględnienia bardzo zróżnicowanego statusu
warstwy ziemiańskiej przez próbę zaszczepienia nowych rozwiązań prawnych. Do nich zaliczają
się, jak sądzę, artykuły dzielące ziemian na dwie grupy o zróżnicowanej wysokości główszczyzny
52
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i nawiązki. Już w pochodzących z 1387 r. artykułach dotyczących ochrony kobiet szlacheckiego
pochodzenia na okoliczność porwania i gwałtu pojawiają się „nobiles vel milites”, co Maciej z Rożana tłumaczy: „szlachcic albo włodyka”. Widoczne tu rozróżnienie uwzględnia podział ziemian
na urodzonych i nieurodzonych, jednak bez konsekwencji prawnych. W sprawach dotyczących
kobiet z tej warstwy odwołano się do jednolitej zasady co do odpowiedzialności sprawców57. Tak
też rzecz się ma w postanowieniu Janusza I z 1404 r. w sprawie wieńca dla wdów, w wysokości
15 kop groszy, na wypadek niewyznaczenia im wiana przez zmarłego męża. Adresatem tej ustawy
była „domina militalis vel de nobili genere procreata”58. Jednolite pojmowanie szlachectwa, niezależnie od pochodzenia „z rodu”, uwidacznia się jeszcze w połowie XV w. u Macieja z Rożana.
Jeden z artykułów statutu z 1387 r. opatrzył nagłówkiem: „Wyelkoscz vyni o gwałt slachczyancze
przes slachczicze”. Ci „slachczicze” to w treści postanowienia „slachczicz albo wlodika”59, podczas
gdy sprawca gwałtu na szlachciance, nienależący do ziemiaństwa, to „chlop albo nyeslyachczicz”60.
Z ustawodawstwa Janusza I pochodzą trzy regulacje z lat 1390–1412 dotyczące kar za mężobójstwo, uderzenie w twarz oraz zranienie, w których widoczne już wcześniej różnicowanie ziemian wedle kryterium urodzenia zostało zrealizowane w postaci zróżnicowanego okupu. W Zakroczymiu w 1390 r. Janusz I wydał statut skupiający się w szczególności na mężobójstwie.
Gdyby „nobilis interfectus fuerit” (w tłumaczeniu „slyachchczicz”), okup wynosił 48 kop groszy,
czyli 60 grzywien; „cum vero miles quivis [recte communis — przyp. JW] interfectus fuerit, qui non
est nobilis, sed solum habet ius militale” — 20 kop groszy (czyli 25 grzywien). Maciej z Rożana
podaje to w tłumaczeniu: „gdi zaprawda wlodica pospolity zabit bil, gysz nye yest slachczicz, ale
ma telko prawo wlodicze”61. Dalej w statucie tym rozpatruje się przypadki zabójstawa (i pokory,
również zróżnicowanej) szlachcica przez szlachcica, włodyki przez szlachcica oraz włodyki przez
włodykę. Włodyka nie jest już dalej opatrzony żadną przydawką, oczywiste było, że chodzi o „pospolityego” jak w artykule pierwszym62. Po 20 latach, w 1410 r. Janusz I wydał ustawę w sprawie
kar za uderzenie w twarz, na podstawie której szlachcic policzkujący szlachcica płaci za każdy wymierzony policzek pięć kop groszy i pięciokrotną karę (50) księciu i urzędnikom, zaś gdyby „miles
quis [recte communis — przyp. JW]63 militem malexaverit” (czyli „włodyka pospolity włodykę”,
w tłumaczeniu) — płaci 2,5 kopy groszy od policzka i takąż pięciokrotną karę pięćdziesiąt64.
Po raz ostatni analogiczne rozróżnienie występuje w statutach Janusza I z 1412 r. przy artykule
o nawiązce za rany, gdzie szlachcic bierze za ranę trzy grzywny, zaś włodyka pospolity połowę
tego co szlachcic (nobilis)65. W 1412 r. ponownie zredagowany został artykuł o oczyszczeniu
57
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szlachectwa. Merytorycznie nie różni się od pochodzącego jeszcze z 1377 r. ze statutu sochaczewskiego. Tu jednak naganionym nie jest miles, który broni „militiam suam” zeznaniem świadków
„de genealogiis”, lecz „nobilis diffamatus in sua nobilitate” przedstawiający świadków swego herbu
(„de propriis armis”) oraz „duobus clenodiis extraneis”66. Jednoznaczne odniesienie do terminologii szlacheckiej i heraldycznej rozumiano może jako istotnie modyfikujące treść artykułu sprzed
35 lat. Równie prawdopodobne będzie przypuszczenie, że uznano tylko za stosowne odnowienie,
w redakcji zgodnej ze stylistycznymi wymogami późniejszych czasów, ustawy z 1377 r., raczej
rzadko w praktyce stosowanej. W kolejnych statutach Janusza I na plan pierwszy w szlacheckiej
terminologii wysuwa się określenie „terrigena”, brak jednakże realnego, prawnego różnicowania
w obrębie tej warstwy67. Wyróżnienie szlachcica i pospolitego ziemianina („nobilis sive terrigena
communis”) wystąpiło jeszcze w artykule z 1421 r. o zabójstwie kmiecia, jednak z identycznym
wymiarem „winy”68. Z 1421 r. pochodzi także obszerna kompilacja prawa ziemskiego Siemowita
IV, przenosząca na grunt władztwa płockiego dosłownie skopiowane ze starszych, wyżej cytowanych statutów Janusza I, regulacje w sprawie ochrony kobiet, główszczyzny oraz nawiązki,
rzecz jasna z obecnym tam zróżnicowaniem kwot należnych nobili i militi communi69. Wolno
przypuszczać, że wprowadzenie do ustawodawstwa mazowieckiego zróżnicowania ziemian w zakresie ochrony przed mężobójstwem i pobiciem podążało w ślad za zmianami w ustawodawstwie i praktyce koronnej, podnoszącej odpowiednie kwoty dla urodzonej szlachty małopolskiej
już w ekstrawagantach statutów Kazimierza Wielkiego, a później też w Wielkopolsce70. Między
1395 i 1398 r. okup za głowę został podwojony (do 60 grzywien) także w ziemi łęczyckiej71.
Identyczną kwotę wprowadził w 1390 r. Janusz I w swoim państwie. Nie jest przy tym wcale przesądzone, że rozwiązanie małopolskie z enigmatycznym określeniem „scartabellus” odnosiło się do
tej samej rzeczywistości społecznej co na Mazowszu. Nie jest też możliwe, bez cienia wątpliwości,
rozstrzygnięcie, kim byli milites communes ze statutów Janusza I. Gdy Maciej z Rożana w połowie XV w. pracował nad ich tłumaczeniem, termin „szlachta” już od co najmniej kilkudziesięciu
lat był obecny w polszczyźnie. Jednak w 1390 r. to obcego pochodzenia słowo, sygnalizujące
dobre urodzenie ex genealogia, pierwszy raz użyte dopiero w ekstrawagantach statutów Kazimierza Wielkiego, nie było jeszcze zakorzenione72. Posiadaczami prawa rycerskiego byli zarówno
nobiles seu milites vere procreati ex genealogia, jak też milites communes. Wszyscy należeli do grupy
włodyków — milites, ale tylko niektórzy z nich byli nobiles. Dlatego przydawka „communis” —
„pospolity” konieczna była do odróżnienia włodyków urodzonych od posiadających tylko prawo
rycerskie, a nienależących do rodów rycerskich73. Prawdopodobne jest jednak również, że miles communis pojawił się w węższym znaczeniu, jako określenie korespondujące z formą nadań
ad servitia communia; wśród ich odbiorców byli herbowi, ale zapewne i nieherbowi włodycy.
Przepisy prawne dzielące ziemian na dwie grupy z pewnością odnosiły się do realnej dychotomii wynikającej z pochodzenia rodzinnego. W ten sposób odzwierciedlały realia społeczne i były
wyrazem narastającego na Mazowszu — współcześnie z tym, co działo się w innych ziemiach
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polskich — ekskluzywizmu szlacheckiego. Realizowano je natomiast przez adaptację regulacji
koronnych. Jest równocześnie faktem, że nie znalazły zastosowania w praktyce sądowej, okazując
swoją nieużyteczność w procesie formowania się stanu szlacheckiego w tej dzielnicy. Ustawowe
wyniesienie urodzonego ziemiaństwa mazowieckiego — jak pokazuje struktura mazowieckiej
szlachty — nie stworzyło istotnej bariery ograniczającej pozostałym zajęcie miejsca w obrębie stanu szlacheckiego. Szlachectwo postrzegać chyba należy nie tylko w ramach prawa wynikającego
z majątku i urodzenia, lecz również jako kategorię intelektualną, a idei równości szlacheckiej nie
przeszkadzało formalnie jej zaprzeczające, a obecne przez stulecia, zróżnicowanie prawne. Przywilej księżnej mazowieckiej Katarzyny wystawiony w 1462 r. dla ziemian ziem: płockiej, wiskiej,
płońskiej i zawkrzeńskiej, potwierdzony w roku następnym przez księcia Konrada III, zawiera
zapisy o ziemianach mających gorsze prawa („terrigene iura inferiora habentes”) z racji podległości
sądownictwu wojewody płockiego. Uzyskali oni możliwość nałożenia na siebie podatku w celu
zakupienia dla wojewody dóbr ziemskich za 500 grzywien i uwolnienia się w ten sposób spod
jego jurysdykcji, ażeby być równymi „dignitariis, nobilibus, proceribus et terrigenis iura pociora
habentes”, czyli mającymi lepsze prawa74. Kwestia nierówności związanych z nieposiadaniem iuris
non responsivi była wówczas bardzo istotna, o czym świadczą liczne oblaty przywilejów w aktach ziemskich75. Tymczasem jurysdykcja wojewodzińska nad częścią ziemian utrzymała się na
Mazowszu jeszcze co najmniej 200 lat76. Z biegiem czasu wynikające z tego tytułu gorsze prawa
przestały być zauważalne. Bartosz Paprocki, wspominając przywilej Kościeszów na prawo nieodpowiednie, wystawiony przez Siemowita IV, pisał o szlachcie mazowieckiej, formalnie równej
już szlachcie koronnej: „Zgoła tym wszystkim [Kościeszom wymienionym z imienia] dał wielkie
wolności, aby przed żadnym sądem nie stawali, tylko przed nim, listem jego pozwani [...] Takowych listów jest barzo wiele, mało nie każdej familii na Mazowszu; jest też tam szlachty barzo
wiele, których nigdy król nie sądzi, tylko wojewoda, i do niego appellacya”77.
W opinii Józefa Matuszewskiego średniowieczna „ustawa [...] była zawsze czasowa, stąd konieczność odnawiania jej, jeżeli miała trwać dłużej, w przeciwnym razie ludzie o niej zapomną,
że do jej ważności trzeba zgody zainteresowanych; że traciła moc obowiązującą non usu, jak też
ze śmiercią swego twórcy [...]; że nieprzestrzeganie ustawy zarówno przez króla jak i poddanych
uzasadniała dostatecznie zmiana warunków, w których do jej wydania doszło, że — wreszcie —
wątpliwe się wydaje, by władca mógł pójść przeciwko zwyczajowi — taka akcja z góry skazana
była na niepowodzenie”78. Brak jest wszakże przesłanek wskazujących na to, że najważniejsze
z punktu widzenia badań nad ustawowym zróżnicowaniem prawnym szlachty na Mazowszu artykuły były kodyfikacją zwyczajów prawa ziemskiego, pozostaje więc uznać je za bezowocną wolę
wprowadzenia nowej, nadrzędnej normy79, bynajmniej jednak niepozbawioną uzasadnienia w realiach społecznych.
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Jan Wroniszewski, Nobility in medieval Masovian legislation. In the process of shaping and closing the nobility in the late Middle Ages, many discussions are raised by the issue of stewards, layers of small land holders with
the duty of military service, however legally handicapped, especially in terms of the amount of the land and land,
constituting in their case only half of the amounts allocated from this title to persons belonging to knightly families.
The author of the article, analyzing Masovian legislation from the end of the 14th and the beginning of the 15th
century and its translation into Polish from the mid-15th century, tries to answer the question what was the actual
legal position of Italians in relation to the diversity in terms of birth and land rule.
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Siedziby rycerskie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw
w późnym średniowieczu
Streszczenie: Na późne średniowiecze w Polsce przypada czas przekształcania się rycerstwa w szlachtę, przechodzenia
od struktur rodowych do wspólnoty ziemskiej, czemu towarzyszyła często aktywność wybitnych jednostek, które
stawały się protoplastami, fundatorami wpływowych rodzin możnowładczych. Na przełomie XIV i XV w. można
w Polsce zaobserwować również charakterystyczny proces kształtowania się latyfundiów ziemskich. Niezależnie od
ich wielkości można dostrzec pewien proces ich formowania się. Proces ten był uniwersalny i wspólny zarówno dla
włości królewskiej, jak i prywatnej. Polegał na utworzeniu kompleksu majątkowego i uzyskaniu prawa niemieckiego
(czyli lokacji wsi, co było też formą inwestycji), zorganizowaniu parafii w jego granicach, ufundowaniu kaplicy,
będącej rodzinną nekropolią oraz zorganizowaniu ośrodka miejskiego, czyli jego centrum, podnoszącego prestiż
właściciela, a zarazem przysparzającego mu dodatkowych dochodów.
Elementem końcowym całego procesu była budowa zamku — rezydencji, głównej siedziby dziedzica. Ten ostatni
element wspomnianego procesu jest przedmiotem niniejszego artykułu, w którym autorka zwraca uwagę nie tyle
na funkcje obronne zamku, ile na użytkowe (jako ośrodka administracji i zarządu dóbr) i reprezentacyjne (był on
bowiem wyrazem manifestacji pozycji i znaczenia rodziny). Pod względem terytorialnym artykuł dotyczy pogranicza
Wielkopolski (powiaty kcyński, gnieźnieński, koniński) i Kujaw, zatem terytoriów położonych peryferyjnie w późnośredniowiecznym państwie polskim.
Słowa kluczowe: rycerstwo, szlachta, Wielkopolska, latyfundium ziemskie, zamek, rezydencja, warownia.

Późne średniowiecze było w Polsce czasem przeobrażania się rycerstwa w późnośredniowieczną
szlachtę. Był to czas przejścia od struktur rodowych do wspólnoty ziemskiej, a zjawisku temu
często towarzyszyła aktywność wybitnych jednostek, które stały się protoplastami, fundatorami
wpływowych rodzin możnowładczych. Pełniąc eksponowane urzędy w hierarchii ziemskiej i sprawując urzędy dworskie lub kumulując beneficja kościelne, budowali oni pozycję własną i swoich
rodzin. Sprzyjało to poszerzeniu dziedzicznych włości czy to drogą zakupów, nadań lub zastawów,
czy też dzięki lukratywnym tenutom — dzierżeniu królewszczyzn, do których dostęp ułatwiały
wymienione wyżej czynniki. Jednakże zasadniczą część majątku szlachty i możnych stanowiły
dobra dziedziczne. Na przełomie XIV i XV w. można w Polsce zaobserwować charakterystyczny
proces kształtowania się latyfundiów ziemskich. Przyjmowały one różne rozmiary, co zależało od
potęgi właściciela majątku, a także od lokalizacji (vide fortuny magnackie na Rusi). Niezależnie
jednak od wielkości latyfundium, można zaobserwować pewien mechanizm jego formowania.
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Mechanizm ten miał charakter uniwersalny1 i był wspólny tak dla włości królewskiej, jak i prywatnej. Model formowania i organizacji włości, wybornie scharakteryzowany w opracowaniach
J. Wroniszewskiego2 i J. Kurtyki3, polegał na utworzeniu kompleksu majątkowego i uzyskaniu
prawa niemieckiego (czyli lokacji wsi, co było też formą inwestycji). Starano się przy tym, aby
własność była scalona i spójna. Szlachta pragnęła, by jej majątki należały do jednej parafii4, a jeśli tak nie było, podejmowała działania zmierzające do utworzenia parafii w obrębie własnych
dóbr — to oznaczało bowiem niezależność również w strukturach kościelnych. Towarzyszyła
temu często fundacja kaplicy, która była rodzinną nekropolią. Kolejnym ważnym krokiem było
staranie się, by posiadany klucz dóbr miał ośrodek miejski, który byłby jego centrum. Nadanie
osadzie statusu miejskiego nie tylko podnosiło prestiż jej właściciela, ale przysparzało też dodatkowych dochodów. Następnym elementem tego mechanizmu była budowa zamku — rezydencji,
głównej siedziby dziedzica5. Właśnie ten ostatni składnik stanowi przedmiot niniejszego artykułu,
przy czym pragnę zwrócić uwagę nie tyle na funkcje obronne zamku, lecz na te użytkowe — jako
ośrodka administracji i zarządu dóbr, oraz na reprezentacyjne — był on bowiem wyrazem manifestacji pozycji i znaczenia rodziny. Zakres terytorialny artykułu dotyczy pogranicza Wielkopolski
(powiaty kcyński, gnieźnieński, koniński) i Kujaw, zatem terytoriów położonych peryferyjnie
w późnośredniowiecznym państwie polskim.
Na wskazanym w tytule obszarze znajdowało się na przełomie XIV i XV w. kilka w pełni
ukształtowanych kompleksów majątkowych. Były to spójne klucze majątkowe, obejmujące kilka
lub kilkanaście wsi, posiadające wszystkie wskazane wyżej atrybuty wzorcowego klucza majątkowego — miasto, stanowiące jego centrum, kościół parafialny i rezydencję dziedzica, czyli zamek
lub fortalicium. Przykładem takich właśnie typowych kompleksów majątkowych z reprezentacyjną murowaną siedzibą są dobra rodzin Leszczyców z Pakości i Łabiszyna, Godziębów z Lichenia
i Gosławic, dobra szubińskie należące do starosty wielkopolskiego Sędziwoja Pałuki, a także majątki jego rodowców z Gołańczy i Danaborza, czy kompleks dóbr sędziego kaliskiego Mikołaja
„Krwawego Diabła” z Wenecji i Chomiąży herbu Nałęcz.
Na Pałukach znajdowało się wiele majętności rodu Nałęczów, wśród nich wyróżniał się klucz
majątkowy należący do sędziego kaliskiego Mikołaja Nałęcza. Jego głównym ośrodkiem rezydencjonalnym była Wenecja, w 1392 r. nazwana miasteczkiem6, jednak taki jej status był efemeryczny. W Wenecji znajdował się nieduży zamek murowany, którego fundatorem-budowniczym
był wspomniany sędzia Mikołaj7. Zamek był centrum administracyjnym majątku sędziego, na
1

J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2001, s. 24; M.R. Pauk, Społeczne uwarunkowania powstania zamków możnowładczych w Czechach (XIII–pocz. XIV wieku) [w:] Zamek i dwór
w średniowieczu. Od XI do XV wieku, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2001, s. 12–13.
2
J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej, passim.
3
J. Kurtyka, Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możnowładczą w Polsce XIV–XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 1999, t. 65, passim.
4
J. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 102.
5
Literatura kastellologiczna jest bardzo obszerna, zwłaszcza w ostatnich latach tematyka ta była bardzo popularna; wymieniam m.in.: A. Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce: wizerunek archeologiczny,
Łódź 2011; Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. [w:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji
Colloquia Castrensia zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie — Muzeum i Zakład Architektury Polskiej
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 15–16 października 2015 r., red. A. Bocheńska, P. Mrozowski,
Warszawa 2017.
6
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (cyt. dalej: KDW), t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881; t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; t. 11, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999; t. 3, nr 1926.
7
C. Sikorski, Zamek w pałuckiej Wenecji, Bydgoszcz 1986, passim.
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który składało się 20 wsi, jeziora i lasy, wszystko położone na Pałukach. Po śmierci Mikołaja, który zmarł nie pozostawiwszy męskiego potomka, Wenecja z zamkiem stała się własnością
Pomiana — Mikołaja z Warzymowa (wnuka Mikołaja Nałęcza), który w 1420 r. zamienił ją
i Mościszewo z arcybiskupem gnieźnieńskim na wsie położone na Kujawach brzeskich. Od tej
pory zamek był własnością arcybiskupów gnieźnieńskich8. Spełniał potem rolę więzienia dla nieposłusznych duchownych, zwłaszcza tych, którzy byli przychylni husytyzmowi; dość szybko też,
bo w 1471 r., został w znacznej części rozebrany9. Wspomniany wyżej Mikołaj z Warzymowa,
kasztelan brzeski, także posiadał obronną siedzibę — fortalicium w nadgoplańskim Warzymowie.
Prawdopodobnym jest, że została zbudowana jeszcze przez Mikołajowych przodków u schyłku
XIV w.10 Natomiast sam Mikołaj uchodzi za fundatora kościoła w Warzymowie, którego patronat należał do dziedziców wsi11.
Jednym z możniejszych kujawskich rodów XIV w. oraz przełomu stuleci XIV i XV byli Leszczyce, którzy przybyli na Kujawy ze wschodniej Wielkopolski w XIII w. Utworzyli dwie gałęzie
rodu — kościelecko-pakoską i ostrowską12. W XIV w. zwłaszcza Leszczyce z Kościelca i Pakości
doszli do dużego znaczenia na Kujawach, stanowili trzon Łokietkowego stronnictwa, w każdym
pokoleniu pełnili eksponowane urzędy ziemskie i obsadzali miejscowe kapituły13. Ich stan posiadania możemy poznać z dokumentu z 1362 r., na mocy którego bracia stryjeczni wojewoda
brzesko-kujawski Wojciech i podczaszy brzeski Hektor dokonali podziału majątku dziedzicznego14. Wojciech otrzymał w dziale wsie zlokalizowane aż w czterech parafiach, a swym ośrodkiem
rezydencjonalnym uczynił Łabiszyn. W obu ośrodkach rezydencjonalnych Leszczyców — w Pakości i Łabiszynie — dokonano lokacji miejskiej, co nastąpiło w zbliżonym czasie. Jeśli chodzi o Pakość, uczyniono to w 1359 r.15, w przypadku Łabiszyna dokładna data lokacji nie jest
znana, jednak pośrednio z szesnastowiecznych ksiąg lustracyjnych wynika, że miało to nastąpić
w 1356 r.16 Wydaje się słusznym przypuszczenie A. Wędzkiego, że bracia stryjeczni podjęli zamysł
założenia miast w swych dobrach w latach 50. XIV w.17 Za tą decyzją mógł stać plan zbudowania
zamków w ośrodkach dóbr; lokacje najprawdopodobniej nieznacznie poprzedzały budowę zamków w centrum kompleksu majątkowego. Realizacja tych planów mogła nastąpić po dokonaniu
działu majątkowego.
Jak wynika z późniejszej tradycji, opartej na treści niezachowanego dokumentu z 1558 r., zamek
w Łabiszynie zbudował wojewoda brzesko-kujawski Wojciech w 1376 r. i stale w nim rezydował18.
Za taką chronologią budowy zamku przemawia przekaz kroniki Janka z Czarnkowa, mówiący o tym,
że załoga zamku w Łabiszynie dokonywała grabieży dóbr Nałęczów podczas wojny Grzymalitów
8

KDW, t. 5, nr 320, 323.
K. Olejnik, Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993, s. 244.
10
Słownik historyczno-geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 13,
Warszawa 1893, s. 124.
11
J. Karczewska, Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2003, s. 82.
12
J. Bieniak, Elita kujawska w średniowieczu [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997,
s. 310–311.
13
Idem, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach
1300–1306, wyd. 2, Wodzisław Śląski 2011, s. 57–62.
14
KDW, t. 3, nr 1466.
15
Ibidem, nr 1359.
16
A. Wędzki, Początki Łabiszyna. W związku z 625 rocznicą najstarszej wzmianki o mieście [w:] idem, Przechadzki
po Wielkopolsce, Poznań 2007, s. 224.
17
Ibidem, s. 225.
18
Ibidem, s. 227.
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z Nałęczami19. Informacja ta została potwierdzona przez Jana Długosza, który lokuje to wydarzenie
w 1383 r.20 Biorąc pod uwagę czas budowy zamku, była to niewielka budowla gotycka. Jego relikty
zostały odkryte w 1993 r. na wyspie między ramionami Noteci; wstępne badania archeologiczne
tam przeprowadzone datują jego powstanie na drugą połowę XIV w.21 W związku z tym, że dziedzic
Łabiszyna, podczaszy inowrocławski Mikołaj, nie posiadał potomstwa męskiego, dobra łabiszyńskie
z zamkiem otrzymali jego zięciowie. Małgorzatę Łabiską wydano za Andrzeja Bnińskiego herbu
Łodzia, który m.in. wziął połowę Łabiszyna, a Jadwiga Łabiska poślubiła Stanisława Potulickiego
herbu Grzymała, który stał się właścicielem drugiej połowy dóbr łabiskich22.
Powstanie zamku w Pakości, jako rezydencji murowanej, trzeba datować na czas zbliżony do
lokacji miasta w Pakości, a inicjatywę budowy wiązać z wojewodą brzesko-kujawskim (w latach
1358–1386) Wojciechem, w drugiej połowie XIV w. najznakomitszym przedstawicielem rodu
Leszczyców, ewentualnie z osobą Wojciecha Starszego z Pakości, wojewody brzesko-kujawskiego
do 1350 r. Nieliczne wzmianki źródłowe o pakoskim zamku pochodzą dopiero z piętnastowiecznych zapisów dotyczących działów majątkowych. W 1445 r. w dziale braterskim Wojciech z Pakości, kasztelan śremski, przekazał bratu Maternie z Pakości miasto Pakość z zamkiem i przyległymi wsiami tworzącymi klucz majątkowy23. Dziedzice Pakości wymarli w linii męskiej i dobra
pakoskie po zmarłym bezpotomnie Szymonie z Pakości wzięła jego siostra Agnieszka, zamężna za
kasztelanem śremskim Mikołajem z Janowca. W 1477 r. zrezygnowała ona m.in. z połowy miasta
Pakość i zamku z połową pałacu z wielką izbą na rzecz swych siostrzenic — córek Katarzyny,
żony Andrzeja z Myśliborza24. Zamek w Pakości został odkryty w latach 80. XX w. w bryle klasztoru Reformatów. Z badań architektoniczno-archeologicznych wynika, że najpierw powstał mur
obwodowy, dwa domy-kamienice, u schyłku XV w. zbudowano dom zachodni, a już w XVI w.
pałac po stronie północnej25. Biorąc pod uwagę zapis z 1477 r., można przypuszczać, że pałac
powstał wcześniej niż w XVI w. ewentualnie, że owym pałacem był dom zachodni.
Ziemia pałucka to ostoja rodu Pałuków, a spośród licznych rodzin tego herbu interesują nas
przede wszystkim dziedzice Szubina, Gołańczy i następnie będący ich odgałęzieniem Danaborscy. Gołanieccy herbu Pałuka byli jedną z możniejszych, elitarnych rodzin północnej Wielkopolski. Należał do nich klucz gołaniecki oraz liczne dobra na Krajnie, skupione wokół miasteczek
Wysoka i Gromadno. Znaczniejszą postacią w tej rodzinie był sędzia kaliski Tomisław Domabórz
z Gołańczy urzędujący w latach 1364–1377. Niektórzy autorzy jemu przypisują wzniesienie murowanej siedziby w Gołańczy, czyli zamku-wieży datowanej na lata 80. XIV w.26 Niewykluczone,
że także w przypadku osoby Tomisława Domaborza mamy do czynienia z inicjatorem budowy
19
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zamku, natomiast właściwym budowniczym i inwestorem był jego syn Jakusz Kusz z Gołańczy,
działający na niwie publicznej już w latach 80. XIV w., a więc w czasie wojny domowej w Wielkopolsce. Czyni to prawdopodobnym przypuszczenie, że jej działania mogły utwierdzić dziedzica
Gołańczy w przekonaniu o słuszności podjętej inwestycji budowlanej. L. Kajzer uważa, że owa
wieża-zamek to fortalicium Jakusza Kusza z 1383 r.27 Jakusz był człowiekiem operatywnym, podejmował liczne transakcje majątkowe, zwłaszcza na Krajnie, dysponował zapewne odpowiednimi sumami, by dokończyć wzniesienie murowanej siedziby28.
Budowę zamku murowanego podjęto także w dobrach szubińskich, również będących własnością Pałuków. Ostatnio w literaturze historycznej pojawiła się opinia zaprezentowana przez
S. Szybkowskiego, według której inicjatorem budowy zamku szubińskiego był kasztelan Sławnik,
a budowa rozpoczęła się w latach 1358–1360, czyli u schyłku jego życia29. Nie wydaje się jednak,
aby kasztelan Sławnik, o którym zresztą wiadomo niezbyt wiele, miał na tyle silne zaplecze majątkowe i pozycję społeczną, aby chociaż rozpocząć taką dużą inwestycję. Za jej inicjatora trzeba uznać
Sędziwoja z Szubina, syna Sławnika, a czas jej rozpoczęcia datować, jak czyni to A. Wędzki30, na lata
70. lub 80. XIV w. Sędziwój był u schyłku XIV w. najwybitniejszym przedstawicielem rodu Pałuków i jedną z pierwszoplanowych postaci ówczesnej sceny politycznej. Spośród ważnych godności,
jakie dzierżył, trzeba wymienić starostwo generalne wielkopolskie i starostwo krakowskie, natomiast
w ramach hierarchii ziemskiej w Wielkopolsce był podkomorzym poznańskim i wojewodą kaliskim. Sędziwój był właściwym twórcą i organizatorem majątkowego klucza szubińskiego, w którym
założył miasto i ufundował kościół parafialny. Dopełnieniem tych działań była budowa zamku w rezydencjonalnym Szubinie, co miało uświetnić ród i było typową działalnością pro domo suo.
Sędziwój, który współdziedziczył w Szubinie z bratem Świętosławem, ponosił zapewne największe koszty związane z budową zamku. Świętosław bowiem w drodze małżeństwa objął w posiadanie dobra żony w Grodzisku i Trzcielu, więc raczej bezpośrednio nie był zainteresowany
zamkiem w rodowym Szubinie. Sędziwój natomiast dysponował odpowiednimi dochodami
z posiadanych starostw i nadań królewskich. Prawdopodobnym jest, że wzmożenie działań budowlanych nastąpiło po 1397 r., gdy Sędziwój otrzymał olbrzymie nadania majątkowe i dochody
na terenie Górnych Węgier (na Poważu) z rąk króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego.
Może za tym przemawiać list Sędziwoja do rady miejskiej Torunia, datowany na okres między
1398 i 1402 r., w którym wojewoda pisał, że murarz źle wykonał swą pracę, bo mur uległ zniszczeniu, więc powinien naprawić to, co źle wymurował31.
Po śmierci Sędziwoja w 1406 r. klucz szubiński przypadł jego córkom, które dziedziczyły
w nim wraz z mężami. Najpewniej jeden z zięciów Sędziwoja, Maciej z Łabiszyna herbu Leszczyc, podjął działania zmierzające do wykupienia od sióstr małżonki części klucza szubińskiego
i następnie jego scalenia. Był to proces dość długotrwały, jednakże Maciejowi z Łabiszyna udało
się przed śmiercią w 1430 r. zespolić dobra szubińskie32.
27
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Po śmierci Macieja Łabiskiego synowie jego i Małgorzaty Sędziwojówny gospodarowali
w kluczu szubińskim w niedziale wraz z matką. Jako bracia niedzielni zostali określeni w roku
1432 i 1434, gdy procesował się z nimi krewniak Andrzej z Danaborza o czwartą część dóbr
szubińskich wraz z częścią zamku i połowę wsi Powodowice, który prawdopodobnie zrezygnował
z tych roszczeń, nie widać bowiem, aby potem dzierżył te dobra33. Natomiast 16 grudnia 1434 r.
Małgorzata Sędziwojówna, wdowa po Macieju Łabiskim, przekazała swe dobra patrymonialne
na rzecz swoich synów: Wojciecha, Aleksandra, Jana, Macieja i Mikołaja. Na majątek ten składały się: czwarta część miasta i zamku Szubin, połowy wsi Szubin i Wolwark, połowy wsi Pińsko,
Powodowice i Samoklęski Duże (wszystkie wsie w powiecie kcyńskim). W zamian Małgorzata
otrzymała dożywocie na zaginionej dziś wsi Lynbanky34. Ponadto bracia przyrzekli wyposażyć
swoje siostry, Elżbietę i Małgorzatę, z części dóbr ojczystych i macierzystych35. Młodzi Łabiscy
w 1435 r. sprzedali trzy części klucza szubińskiego, w tym zamku, miasta, wójtostwa i reszty dóbr
wchodzących w jego skład, Janowi Czarnkowskiemu herbu Nałęcz36. Ten z kolei dopełnił zakupu
całych dóbr szubińskich, kupując za 800 grzywien czwartą część Szubina z zamkiem i dobrami
od dziedziczek Świętosława z Grodziska, Sędziwojowego brata37.
Na terenie Pałuk znajdowała się także murowana siedziba szlachecka w Danaborzu, gdzie rezydowali wspomniani już Danaborscy — jedna z gałęzi rodu Pałuków. Była to najprawdopodobniej wieża, jednak niewiele o niej wiadomo. Protoplastą tej rodziny był znany w 1361 r. Zbylut
Zbylutowic. Jednak budowę obronnej siedziby, lub przynajmniej jej rozpoczęcie, w rezydencjonalnej wsi należy raczej przypisać jednemu z synów Zbyluta — Włodkowi. Włodek, zawsze
piszący się z Danaborza, związał się z Władysławem Opolczykiem — z jego nadania był w latach
1386–1396 wojewodą gniewkowskim. Jeden z jego synów, Andrzej z Danaborza i Gromadna,
był posesjonatem także na Krajnie, gdzie zgromadził duże dobra, w tym m.in. klucz złotowski.
Posiadany majątek pozwalał zapewne na przeprowadzenie takiej inwestycji.
Najmożniejszym rodem na terenie Wielkopolski wschodniej byli Godziębowie, a wśród nich
rodziną o największym znaczeniu na przełomie XIV i XV w. Licheńscy z Lichenia i Gosławic.
Te właśnie wsie były głównymi ośrodkami klucza dóbr należącego do tej rodziny. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej gałęzi Godziębów w owym czasie był biskup poznański w latach
1414–1426 i wybitny dyplomata Andrzej Łaskarz z Gosławic oraz jego synowiec Jan Dziersławowic Licheński, który swe cursus honorum zakończył na urzędzie wojewody brzesko-kujawskiego38.
Również w przypadku Licheńskich widoczna jest działalność fundacyjna, która miała potwierdzić rangę rodziny, zaś fundamenty jej pozycji położył biskup Andrzej. Dostojnik ten wzniósł
w Gosławicach duży, gotycki zamek — rezydencję rodzinną. Nie był to odosobniony przypadek,
kiedy to dostojnik kościelny fundował dla swych krewniaków zamek, przeznaczając na ten cel
dochody związane z posiadanym beneficjum39. Biskup Andrzej Łaskarz ufundował w 1424 r.
w Gosławicach również kościół, którego budowa została zakończona przez Jana Licheńskiego,
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a konsekracja nastąpiła w 1444 r. Dostojeństwa świątyni dodała mansjonaria z czterema mansjonarzami40. Bryła kościoła w stylu gotyckim posiada oryginalny, oktogonalny kształt.
W powiecie konińskim, we Wrzącej Wielkiej i Sokołowie, dziedziczyła zamożna rodzina Sokołowskich. Dziedziczne Sokołowo dało rodzinie nazwisko, lecz ośrodkiem rezydencjonalnym
i centrum klucza dóbr należących do rodziny była Wrząca Wielka. Sokołowscy osiągnęli spore
znaczenie w drugiej połowie XV w. dzięki protekcji krewniaka Świętosława, który był kanonikiem kilku kapituł oraz archidiakonem (w 1435) i oficjałem włocławskim. Dzięki niemu kilku
Sokołowskich osiągnęło beneficja w kapitule włocławskiej oraz urzędy ziemskie w hierarchiach
kujawskich i wielkopolskich41. Dwaj reprezentanci tej rodziny rozwinęli nawet karierę na dworze
króla czeskiego i węgierskiego Władysława Jagiellończyka — byli to Jałbrzyk Jan i jego bratanek
Jarosław Jan Sokołowscy42. Pozycja tej rodziny była budowana przez trzy pokolenia. Kilkuwioskowa własność znajdowała się w posiadaniu Sokołowskich już na początku XV w. W 1433 r.
dziedzice Sokołowa i Wrzącej ufundowali i uposażyli kościół parafialny we Wrzącej Wielkiej43.
W dobrach nie lokowano miasta, natomiast u schyłku XV w. zbudowano we Wrzącej Wielkiej
murowany dwór — fortalicium. Już w 1477 r. w zapisie zamiany dóbr między braćmi niedzielnymi Janem, kanonikiem włocławskim, i Mikołajem Kochankiem a Świętosławem i Wojciechem
z Sokołowa, jest wymieniony dwór we Wrzącej Wielkiej44. Jednak raczej nie utożsamiałabym go
jeszcze ze znanym tamtejszym dworem murowanym. Z takowym mamy najpewniej do czynienia w 1499 r. Pochodzący bowiem z tego roku zapis oprawy wienno-posagowej, jaką uczynił na
swych dobrach stolnik brzesko-kujawski Wojciech Sokołowski (syn Mikołaja Kochanka z Wrzącej) dla swej żony Katarzyny, wymienia folwark, dwór oraz dom, w którym miał mieszkać Sokołowski po dokonaniu działu majątkowego („totis predio et curia in Wrancza [...] et tota domo ubi
residebit [...]”)45.
Budowę dworu można datować na koniec XV w. Murowana siedziba Sokołowskich we Wrzącej Wielkiej to gotycka wieżowa kamienica. Inwestora i budowniczego dworu upatruje się w osobie Jarosława Jana Sokołowskiego, który był bratem Wojciecha Sokołowskiego46. Jarosław, jak
wspomniano, zrobił karierę na dworze węgierskim, gdzie był dworzaninem i komornikiem królewskim. Pełnił także urzędy w Polsce — był kasztelanem biechowskim i lędzkim, trzymał też
starostwo kolskie. Dzięki temu mógł dysponować odpowiednimi funduszami, aby wystawić murowaną fortalicję. Możliwe jednak, że inicjatywę budowy fortalicji we Wrzącej Wielkiej podjął
już jego ojciec, stolnik brzeski Mikołaj Kochanek. Odziedziczył on bowiem, wspólnie z braćmi,
majątek po zmarłym bezpotomnie w 1495 r. bracie Jałbrzyku Janie, który zgromadził m.in. dobra na Śląsku, w Czechach i Austrii. Ze sprzedaży tych dóbr Mikołaj miał w dziale otrzymać 1 tys.
florenów47. Posiadał więc środki, by rozpocząć budowę murowanej siedziby.
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Trzeba także wspomnieć, że Jarosław Jan Sokołowski ufundował kaplicę NMP przy kościele
parafialnym w Kole, która stała się miejscem pochówku Sokołowskich. Zatem także i w przypadku tej zamożnej rodziny szlacheckiej mamy do czynienia z realizacją klasycznego modelu włości
szlacheckiej, jednak bez jednego jej składnika, tj. miasta. Na przykładzie dziedziców Wrzącej
Wielkiej widać również, że związki z dworem i korzystanie z dochodów z dzierżenia królewszczyzn oraz pełnienie wyższych urzędów były charakterystyczne dla fundatorów48.
Ambitni przedstawiciele szlachty wielkopolskiej i kujawskiej uświetniali swe siedziby rodowe
niedużymi zamkami z „kamienicą”, murem obwodowym i wieżą. L. Kajzer twierdził, że budowę
zamków prywatnych na tzw. Niżu Polskim zintensyfikowały wydarzenia związane z wojną Grzymalitów z Nałęczami, kiedy to można było przekonać się o wielkiej przydatności murowanego
zamku49. Czas budowy opisywanych zamków jest faktycznie zbieżny z tymi wydarzeniami — to
schyłek XIV stulecia. Wpłynęło na to jednak niewątpliwie pochodzące z 1389 r. pozwolenie
Władysława Jagiełły na fortyfikowanie rezydencji rycerstwa Korony50. Na badanym terytorium
zbiegło się to z aktywnością publiczną kilku znaczących przedstawicieli miejscowych rodów
rycerskich, którzy w swych majątkach realizowali nowy wzór organizacji dóbr, ukazujący ich
pozycję, prestiż i aspiracje, a murowana siedziba była jednym z jego elementów. Osobistości te
można uznać za „fundatorów” pozycji rodzin, którzy dysponowali odpowiednim majątkiem,
by podjąć inwestycję budowlaną. Działalność niektórych z nich na arenie publicznej zbiegła się
akurat z wojną domową w Wielkopolsce, której wydarzenia mogły jedynie utwierdzić budowniczych w słuszności podjętych działań i ich kontynuacji — budowa zamku to wszak przedsięwzięcie długotrwałe.
Natomiast siedziby obronne we wschodniej Wielkopolsce (Gosławice, Wrząca Wielka) powstały już w XV w., lecz inicjatywa ich budowy również była związana z działalnością wyróżniających się przedstawicieli rodzin, którzy rozwinęli karierę dworską bądź duchowną i którym
przyświecał podobny cel uświetnienia swej familii i jej siedziby.
Rezydencja szlachecka w późnym średniowieczu pełniła nie tylko swą podstawową funkcję
czyli budowli obronnej, lecz była też składnikiem struktury osadniczej. Obronne rezydencje
oprócz pierwotnie przypisanych sobie ról, spełniały też funkcję centrum administracyjnego
dóbr oraz służyły okazaniu prestiżu i pozycji właściciela. Budowa murowanej siedziby wiązała
się z dużymi kosztami, wydatek taki mogły udźwignąć tylko rodziny zamożne, przy czym była
to nie tylko zamożność wynikająca z dzierżenia dóbr dziedzicznych, ale także — a może nawet
głównie — z nadań królewskich (uzyskanych też za granicą, czego przykładem byli Sędziwój
z Szubina i Jałbrzyk Jan Sokołowski) i dzierżawy królewszczyzn. Również posiadanie w rodzinie dostojnika kościelnego (np. Licheńscy herbu Godzięba), który wspomagał współrodowców
dochodami swego urzędu, przyczyniało się do podejmowania inwestycji budowlanych. Omówione powyżej siedziby były wprawdzie budowane bądź rozbudowane przez wiele lat, ale można
zauważyć, że inicjatorem budowy murowanej rezydencji była osobistość wyróżniająca się, która
osiągnęła zaszczyty dworskie i wysokie urzędy, z którymi w parze szły różne nadania, a z tych
wysokie dochody.

48

T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża — kamienica — kasztel), Warszawa–Poznań 1979,
s. 26.
49
L. Kajzer, Małe czy duże, s. 113.
50
M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzko-wieluńska [w:] Architektura gotycka w Polsce,
red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2, Warszawa 1995, s. 163.

46

Joanna Karczewska

Bibliografia załącznikowa
Źródła rękopiśmienne
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi grodzkie poznańskie, 1, 2, 9.
Księgi grodzkie konińskie, 2.
Księgi ziemskie kcyńskie, 1, 2.
Źródła drukowane
Jana Długosza roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dziesiąta 1370–1405, Warszawa
1981.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881; t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; t. 11, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999.
Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac. M.D. Kowalski, Kraków 2001.
Opracowania
Andrzej Łaskarz dyplomata, duchowny 1362–1426, SETIDAVA wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Konin 2015.
Bieniak J., Elita kujawska w średniowieczu, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997;
Maciej z Łabiszyna [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974;
Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach
1300–1306, wyd. 2, Wodzisław Śląski 2011.
Jakimowicz T., Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża — kamienica — kasztel), Warszawa–Poznań
1979.
Kajzer L., Małe czy duże, czyli o tzw. zamkach rycerskich na Niżu Polskim [w:] Zamki i przestrzeń społeczna
w Europie środkowej i wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002.
Karczewska J., Fundacja i fundatorzy kościoła parafialnego we Wrzącej Wielkiej, „Rocznik Łódzki” 1997,
t. 44; Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2003; Własność szlachecka na
pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 2010.
Kurtyka J., Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką
własnością możnowładczą w Polsce XIV–XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 1999, t. 65.
Kutzner M., Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzko-wieluńska [w:] Architektura gotycka w Polsce,
red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2, Warszawa 1995.
Marciniak-Kajzer A., Średniowieczny dwór rycerski w Polsce: wizerunek archeologiczny, Łódź 2011.
Olejnik K., Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993.
Pauk M.R., Społeczne uwarunkowania powstania zamków możnowładczych w Czechach (XIII–pocz. XIV wieku) [w:] Zamek i dwór w średniowieczu. Od XI do XV wieku, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2001.
Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.: Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Colloquia
Castrensia zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie — Muzeum i Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 15–16 października 2015 r., red. A. Bocheńska,
P. Mrozowski, Warszawa 2017.
Rutkowska G., Sokołowski Jałbrzyk Jan [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa–Kraków 2000;
Sokołowski Jarosław Jan, ibidem.
Sikorski C., Zamek w pałuckiej Wenecji, Bydgoszcz 1986.
Skuratowicz J., Piętnastowieczne prywatne zamki w Wielkopolsce [w:] Wielkopolska, Polska, Europa. Studia
dedykowane pamięci A. Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, J. Kowalkowski, Poznań 2006.
Słownik historyczno-geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 13,
Warszawa 1893.
Szadkowska-Linette R., Późnośredniowieczny dwór obronny we Wrzącej Wielkiej, „Rocznik Wielkopolski
Wschodniej” 1974, t. 2.

Siedziby rycerskie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym średniowieczu

47

Szybkowski S., Elita szlachecka Krajny w czasach Andegawenów i pierwszych Jagiellonów (1370–1492)
[w:] Dziedzictwo kulturowe na Krajnie i Pałukach. Wybrane problemy z dziejów Krajny nakielskiej,
red. S. Łaniewski, L. Skaza, Nakło 2004; Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–
1501), Gdańsk 2006; Zamek szubiński w powiecie kcyńskim w XIV–połowie XV wieku i jego właściciele
[w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa
2002; Związki rodzinne Danaborskich z elitą urzędniczą Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, „Roczniki Historyczne” 2000, t. 66.
Wędzki A., Pakość. Studia z dziejów miasta [w:] idem, Przechadzki po Wielkopolsce, Poznań 2007; Początki
Łabiszyna. W związku z 625. rocznicą najstarszej wzmianki o mieście [w:] ibidem; Rezydencja w Szubinie na Pałukach w świetle źródeł pisanych, Żnin–Szubin 1992.
Wiśniowski J., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965.
Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2001.

Joanna Karczewska, Knight seats on the border between Greater Poland and Kujawy in the late Middle Ages.
In the late Middle Ages in Poland there was a time of the knights’ transformation into nobility, passing from ancestral structures to the land community, which was often accompanied by the activity of outstanding individuals who
became progenitors, founders of influential powerful families. At the turn of the fourteenth and fifteenth centuries,
a characteristic process of terrestrial latifundia can be observed in Poland. Regardless of their size, one can see a certain
process of their formation. This process was universal and common to both royal and private property. It consisted
in creating a property complex and obtaining German law (i.e. the location of the village, which was also a form of investment), organizing the parish within its borders, founding a chapel, which is a family necropolis, and organizing
the urban center, i.e. its center, raising the prestige of the owner, and at the same time additional income.
The final element of the whole process was the construction of the castle — the residence, the headquarters
of the heir. The last element of the mentioned process is the subject of this article, in which the author draws attention
not so much to the defensive functions of the castle as to the utility (as a center of administration and management
of goods) and representative (it was an expression of the manifestation of the position and importance of the family).
In terms of territory, the article concerns the borderland of Greater Poland (Kcyński, Gniezno and Konin county)
and Kujawy, therefore peripheral territories in the late medieval Polish state.
Keywords: knighthood, nobility, Greater Poland, land latifundium, castle, residence, stronghold.
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Potomkowie rodzin rycerskich/szlacheckich
w komturiach joannitów na Śląsku, w Wielkopolsce
i w baliwacie brandenburskim
Streszczenie: W okresie wypraw krzyżowych i rozkwitu kultury rycerskiej joannici oraz inne zakony rycerskie miały
w sposób najpełniejszy wcielać w życie syntezę ideałów rycerskich i chrześcijańskich. Po ustaniu ruchu krucjatowego
sens dalszego istnienia zakonów rycerskich powołanych w celu jego wspierania stanął pod znakiem zapytania. Kryzysu tego nie przetrwali templariusze, ale joannitom się udało. Przetrwali, podejmując w Europie różne formy działalności, mniej lub bardziej związane ze swoim pierwotnym powołaniem (prowadzenie szpitali, parafii etc.). Jedną
ze strategii przetrwania było przekształcanie przynajmniej niektórych placówek czy gałęzi zakonu w stowarzyszenie
rycerskie, grupujące potomków rodzin szlacheckich, zapewniające im prestiż, możliwość prowadzenia rycerskiego
stylu życia i uposażenie.
Na ziemiach polskich pojawili się w połowie XII w. za sprawą Henryka sandomierskiego, który nadał im posiadłość w Zagości nad Nidą. Do końca średniowiecza stworzyli sieć ok. 30 domów zakonnych. Najwięcej placówek
powstało na Śląsku, w ziemi lubuskiej i Nowej Marchii oraz na Pomorzu Zachodnim. Ściągali do nich rycerze z terenów położonych na zachód — z Łużyc, Połabia, Starej Marchii, Meklemburgii i jeszcze bardziej odległych obszarów
Niemiec, przyczyniając się do germanizacji śląskiego i pomorskiego rycerstwa-szlachty.
W późnym średniowieczu zarówno zakon joannitów, jak i grupa społeczna rycerstwa-szlachty na Pomorzu i Śląsku
oraz w mniejszym stopniu w Wielkopolsce, przeżywały okres poważnych przemian, dlatego warto zbadać, czy procesy
te wpływały na siebie wzajemnie. Autorka artykułu podjęła to wyzwanie i postarała się w swoim tekście odpowiedzieć
na pytanie, czy wstępowanie członków miejscowych lub napływowych rodzin rycerskich do zakonu joannitów umacniało pozycję którejś z tych grup i czy związanie się z jedną z nich stanowiło dla joannitów ważny sposób zakorzeniania
się w lokalnej społeczności zamieszkującej w granicach metropolii gnieźnieńskiej i diecezji kamieńskiej.
Słowa kluczowe: joannici, komturie, Śląsk, Wielkopolska, rycerstwo, szlachta.

Joannci, a także inne zakony rycerskie, mieli w okresie wypraw krzyżowych i rozkwitu kultury
rycerskiej w sposób najpełniejszy wcielać w życie syntezę ideałów rycerskich i chrześcijańskich1.
1

J. Fleckenstein, Die Rechtfertigung der geistlichen Ritterorden nach der Schrift »De laude novae militiae« Bernhards
von Clairvaux [w:] Die geistlichen Ritterorden Europas, red. J. Fleckenstain, M. Hellmann, Sigmaringen 1980,
s. 9–22; K. Górski, Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny, „Przegląd Historyczny”, t. 75, 1984, z. 2, s. 249–
256; J. Leclercq, L’Ordine del Tempio: monachesimo guerriero e spiritualità medievale [w:] I Templari: mito e storia.
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Dlatego szczególnego znaczenia nabrała w nich grupa braci rycerzy, której status u joannitów
przypieczętowały statuty z 1206 r.2 Wedle statutów z 1262 r. do grupy tej mieli być przyjmowani
wyłącznie synowie rycerzy3. Niezależnie od tego, na ile zasady tej przestrzegano, to wymaganie
o świeckim przecież charakterze zakłócało nieco istniejącą w zakonie równowagę między elementami religijnymi i rycerskimi, powodując wzmocnienie tych ostatnich4. Zarazem ruch krucjatowy
w drugiej połowie XIII w. dobiegał końca. Niecałe 30 lat po wydaniu owych statutów padła ostatnia twierdza krzyżowców na Bliskim Wschodzie — Akka. Sens dalszego istnienia zakonów rycerskich powołanych dla wspierania ruchu krucjatowego stanął pod znakiem zapytania5. Kryzysu
tego nie przetrwali templariusze, którzy padli ofiarą chciwości i podejrzliwości Filipa Pięknego,
ale i własnego braku zdolności adaptacyjnych6. Joannici przetrwali, podejmując w Europie różne
formy działalności, mniej lub bardziej związane z ich pierwotnym powołaniem (prowadzenie
szpitali, parafii etc.)7.
Jedną ze strategii przetrwania było przekształcanie przynajmniej niektórych placówek czy gałęzi zakonu w stowarzyszenie rycerskie, grupujące potomków rodzin szlacheckich, zapewniające
im prestiż, możliwość prowadzenia rycerskiego stylu życia i uposażenie. Ta forma działalności
szpitalników okazała się na tyle atrakcyjna, że pozwoliła im przetrwać nie tylko kryzys związany
z wygaśnięciem ruchu krucjatowego, ale i reformację w Brandenburgii. Pomimo wprowadzenia
przez margrabiów luteranizmu jako religii państwowej tamtejszy baliwat, w którym większość
godności sprawowali ewangelicy, przetrwał do 1812 r. jako instytucja silnie związana ze strukturami państwowymi oraz dająca możliwość pozyskania urzędów i uposażenia miejscowej szlachcie8. W połowie XIX w. reaktywowano protestancki baliwat brandenburski, a także stworzono
Atti del Convegno Internazionale di Studi alla Magione Templare di Poggibonsi — Siena, 29–31 Maggio 1987,
red. G. Minnucci, F. Sardi, Siena 1989, s. 1–8; K. Elm, Die Spiritualität der geistlichen Ritterorden des Mittelaters.
Forschungsstand und Forchungsprobleme [w:] Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter, red. Z.H. Nowak, Toruń 1993 („Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica”, t. 7), s. 12–23; B. Waldstein-Wartenberg, Die
Vassalen Christi. Kuturgeschichte des Johanniterorden im Mitttelalter, Köln–Böhlau 1988, s. 13–35; J. Kłoczowski,
Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003, s. 240–242.
2
R. Hiestand, Die Anfänge der Johanniter [w:] Die geistlichen Ritterorden Europas, s. 64–80; H.J.A. Sire, Kawalerowie maltańscy, tłum. H. Szczerkowska, Warszawa 2000, s. 24.
3
B. Waldstein-Wartenberg, Rechtsgeschichte des Malteserordens, Wien–München 1969, s. 43.
4
K. Elm, Die Spiritualität der geistlichen Ritterorden, s. 20–21.
5
H. Nicholson, Rycerze templariusze, tłum. P. Chojnacki, Warszawa 2005, s. 213–214, 217–221; M. Barber, Templariusze, tłum. R. Sudół, Warszawa 1999, s. 232–237: A. Demurger, Jakub de Molay. Zmierzch templariuszy, tłum.
M. Satora, Toruń 2012, s. 135–150, 218–229; S. Schein, The Templars: the regular army of the Holy Land and
the spearhead of the army of its reconquest [w:] I Templari: mito e storia, s. 17–24.
6
M. Melville, Dzieje templariuszy, tłum. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 262–308; M. Barber, Templariusze,
s. 243–257; A. Demurger, Jakub de Molay, s. 231–294.
7
B. Waldstein-Wartenberg, Die Vassalen Christi, s. 46–47, 128–139; M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowa na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 247–249.
8
E. Opgenoorth, Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation,
Würzburg 1963, s. 64–70; A. von Klewitz, Baliwat brandenburski rycerskiego zakonu szpitalników św. Jana Jerozolimskiego — ewangelicka gałąź zakonu joannitów [w:] Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, red. P. Deles,
P. Mrozowski, Warszawa 2014, s. 253–262; H. Kaak, Verteidigung und Festigung der Position des Johanniterordens
in der Neumark im 16. und 17. Jahrhundert [w:] Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der
Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, red. Ch. Gahlbeck, H.-D. Heimann, D. Schumann, Berlin 2014 („Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte”, t. 9; „Schriften der
Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg. Neue Folge”, t. 4), s. 473–494; L. Biewer, Die Johanniter vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ein Überblick, ibidem, s. 499; H.J.A. Sire, Kawalerowie maltańscy,
s. 316; D. Dolański, M. Konopnicka-Szatarska, Ekonomiczne i religijne podłoże konfliktu między Janem z Kostrzyna
a joannitami, „Rocznik Lubuski”, t. 27, 2001, cz. 1, s. 75–78; J. Sarnovsky, Vorgeschichte und Anfänge der Refor-
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anglikańską gałąź joannitów9. Oba te zakony, podobnie jak katoliccy kawalerowie maltańscy,
grupują przedstawicieli arystokracji lub inne osoby uznane za należące do elity i nie wymagają od
większości członków prowadzenia życia konwentualnego10. Warto zatem prześledzić rolę potomków rodzin rycerskich czy też szlacheckich w procesie wrastania zakonu joannitów w miejscowe społeczeństwo na ziemiach polskich, tzn. w metropolii gnieźnieńskiej i diecezji kamieńskiej,
w średniowieczu.
Joannici przybyli tu w połowie XII w. za sprawą Henryka sandomierskiego, który nadał im
posiadłość w Zagości nad Nidą. Tamtejsza komturia upadła po wyroku sądu kościelnego wydanego w latach 1320–1321 w sprawie szkód wyrządzonych biskupstwu włocławskiemu przez
joannitów z Lubiszewa na Pomorzu Gdańskim. Do końca średniowiecza ukształtowała się na
ziemiach polskich sieć obejmująca ok. 30 domów joannitów. Proces fundacyjny zakończył się
w drugiej ćwierci XIV w., chociaż w tym i następnym stuleciu niektóre placówki powstawały lub
zanikały wskutek podziałów lub łączenia domów zakonnych11. Placówki szpitalników najczęściej
były fundacjami książęcymi bądź bezpośrednio na rzecz joannitów, bądź dla templariuszy, następnie przejętymi po kasacie Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (Oleśnica Mała na Śląsku, Chwarszczany, Czaplinek, Leśnica, dobra komturii templariuszy w Wielkiej
Wsi w ziemi lubuskiej i Nowej Marchii, w czasach joannitów z ośrodkiem w Łagowie, komturia
w Rurce, przeniesiona następnie do Swobnicy na Pomorzu Zachodnim12) lub powstawały w wyniku wydzielenia posiadłości zakonnych.
Jedynie kilka domów na Śląsku, ufundowanych przed wzmożonym napływem obcego rycerstwa
do tej dzielnicy w połowie XIII w.13, a działających jeszcze w późnym średniowieczu, powstało dzięki nadaniom miejscowego rycerstwa. Były to: Tyniec Wielki nad Ślężą, utworzony ok. 1189 r. dzięki
inicjatywie rodziny Awdańców, a zdaniem Marka Cetwińskiego i Ulricha Schmilewskiego — rodziny

mation in der Ballei Brandenburg des Johanniterordens [w:] The Military Orders and the Reformation. Choices, State
building, and the Weight of Traditon. Papers of the Utrecht Conference, 30 September–2 October 2004, red. J.A. Mol,
K. Militzer, H. Nicholson, Hilversum 2006, s. 132–136.
9
O losie katolickiej części joannitów angielskich po wprowadzeniu reformacji przez Henryka VIII por. G. O’Malley, The English Knight Hospitaller and the Reformation [w:] The Military Orders and the Reformation, s. 79–99.
10
J. Sozański, Tajemnice zakonu maltańskiego, Warszawa 1993, s. 96–97; H.J.A. Sire, Kawalerowie maltańscy,
s. 397–399; A. von Klewitz, Baliwat brandenburski, s. 263–273; L. Biewer, Die Johanniter vom 19. Jahrhundert bis
zur Gegenwart, s. 499–511.
11
Proces fundacyjny joannitów na ziemiach polskich omawiam w publikacjach: M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 26–54, 69–72; Joannici w średniowiecznej Polsce [w:] Joannici i ich związki, s. 115–130; por. też R. Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 55–82 i K. Dola, Zakon joannitów na Śląsku do połowy XIV wieku,
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1973, t. 3, s. 44, 46–50, 81–86.
12
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 56–61, 66–67; M. Goliński, Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy
w Polsce do 1241 roku, „Kwartalnik Historyczny” t. 98, 1991, nr 1, s. 3–20; E. Burzyński, Templariusze na Śląsku.
Komandoria w Oleśnicy Małej, „Słupskie Studia Historyczne” 2007, t. 13, s. 157–165; idem, Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim, Wodzisław Śląski 2010, s. 23–34, 45–48, 60–92,
105–112, 121–127, 131–134, 136–148; P. Hope, Curia Militiae Templi in Liceniz. Z dziejów templariuszy na zaodrzańskim obszarze diecezji lubuskiej, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 1994–1995, t. 2–3, s. 13–16;
idem, Kwestia sprowadzenia templariuszy do Polski. Rozwój uposażenia zakonu w Wielkopolsce, ibidem, 1993, t. 1,
s. 16–32; G.J. Brzustowicz, Likwidacja zakonu templariuszy w Nowej Marchii i na Pomorzu Zachodnim, „Nasza
Przeszłość” 2009, t. 111, s. 254–267; idem, Die Aufhebung des Templerordens in der Neumark und in Pommern
[w:] Regionalität und Transfergeschichte, s. 157–166; K. Dola, Zakon joannitów, s. 84.
13
T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 21–28; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie
do końca XIII w. Pochodzenie — gospodarka — polityka, Wrocław 1980, s. 26–31.
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nazywanej Wilczycami (Wildschütz), której związki z Awdańcami są nieudowodnione14, i biskupa
wrocławskiego Żyrosława15, Strzegom, powstały w latach 1201–1203 dzięki fundacji Imbrama,
kasztelana Ryczyny16, oraz Maków, założony krótko przed 1224 r. dzięki fundacji rycerza Sieciecha,
zapewne uczestnika piątej krucjaty, i jego brata Stoigniewa17. Domy w Tyńcu i Makowie miały
charakter komturii wiejskich, zaś dom w Strzegomiu, pomimo lokacji tam miasta w 1242 r., zachował podwójny, miejsko-wiejski charakter. Natomiast żadna z komturii joannitów na Śląsku nie
zawdzięczała swego powstania nadaniom napływowych rodzin rycerskich. Rodziny te na przełomie
XIII i XIV w. budowały dopiero swoją pozycję, podczas gdy fundacje komturii wiejskich, którymi,
jak zostanie to wykazane w dalszej części niniejszego tekstu, bardziej interesowali się przedstawiciele
rodzin rycerskich, ustały na Śląsku już pod koniec XIII w.18
Domy joannitów były nierównomiernie rozłożone na obszarze ziem polskich. Poza Zagością
skasowano na mocy wyroku z lat 1320–1321 domy w Zblągu i Niemojewku na Kujawach,
o których zachowały się szczątkowe wiadomości. W 1370 r. joannici sprzedali dobra komturii
w Lubiszewie, przeniesionej ze Starogardu Gdańskiego, a komturię w Sławnie na Pomorzu Środkowym od połowy XIV w. zredukowano do roli kościoła farnego obsługiwanego przez kapłana
zakonnego. Największe skupiska placówek joannickich w późnym średniowieczu znajdowały się
na Śląsku (12) oraz na Pomorzu Zachodnim, a także w brandenburskiej już wówczas ziemi lubuskiej i Nowej Marchii (osiem placówek, głównie dawne posiadłości templariuszy). Na terenie
Królestwa Polskiego pozostały tylko komturie w Poznaniu (szpital wraz z uposażeniem w postaci
kilkunastu wsi) i Kościanie.
Zróżnicowana przynależność polityczna znalazła odzwierciedlenie w organizacji zakonu. Do
połowy XIII w. joannici na ziemiach polskich podlegali przeoratowi obejmującemu całą Europę
Środkową, a następnie wielkiemu przeoratowi niemieckiemu, w obrębie którego działały nietrwale przeoraty19. Po przejęciu dóbr templariuszy placówki śląskie i wielkopolskie weszły w skład
przeoratu czeskiego z siedzibą w Pradze, w okresie wojen husyckich w Strakonicach20, a domy na
14

W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”
1917, t. 44, s. 281–283; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 57–58 i tabl. 10; U. Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des
13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001 („Wissenschaftliche Schriften des Vereins für Geschichte Schlesiens”, t. 5), s. 575–576.
15
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 39–40; R. Heś, Joannici, s. 60–63; K. Dola, Zakon joannitów, s. 47–48,
50, 85. Rolę biskupa podkreśla K. Gancarczyk, W kwestii początków zakonu joannitów na Śląsku, „Sobótka”, t. 40,
1985, nr 2, s. 193–194, umniejszając zasługę rodziny Adwańców-Wilczyców.
16
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 46–48; R. Heś, Joannici, s. 64–65; M. Cetwiński, Ze studiów nad Strzegomiami, „Acta Universitatis Wratislavienis”, No 226, „Historia” 1974, t. 26, s. 19–22; idem, Rycerstwo śląskie,
s. 122–123; K. Dola, Zakon joannitów, s. 47–48, 50, 85; U. Schmilewski, Der schlesische Adel, s. 520.
17
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 45; R. Heś, Joannici, s. 66; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie... Biogramy,
s. 51, 53–54; M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa
2002 s. 167–168; K. Dola, Zakon joannitów, s. 47–48, 50, 84; K. Gancarczyk, W kwestii początków, s. 195–200;
R.M. Wrobel, Die Johanniter in Oberschlesien. Gründung, Entwicklung und Niedergang der Kommenden Makau,
Alt-Zülz und Cosel, Würzburg 2010, s. 24–26; U. Schmilewski, Der schlesische Adel, s. 420.
18
M. Starnawska, Karrieren innerhalb des Johanniterordens (In den schlesischen ländlichen Kommenden des Böhmischen Priorats) als Bestandteil familierer Strategien des Rittertums, „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” 2015, t. 20, s. 105–106.
19
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 53–54; K. Borchardt, Verwaltungsstrukturen bei den deutschen Johannitern
(12. Bis 14. Jahrhundert) [w:] Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter, red. K. Borchardt, L. Jan, Brno
2011, s. 57–62.
20
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 71–72; R. Heś, Joannici, s. 100–104; L. Jan, Die Entwicklung des böhmischen Priorats der Johanniter [w:] Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa, s. 95–98; J. Mitáček, Die böhmische
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terenie Pomorza, ziemi lubuskiej i Nowej Marchii, wraz z innymi komturiami brandenburskimi
i meklemburskimi, w skład baliwatu brandenburskiego21. Obie te jednostki podlegały wielkiemu
przeoratowi niemieckiemu. Na ziemiach polskich wytworzyły się, tak jak w całym zakonie, dwa
typy komturii22 — miejskie komturie kapłańskie, głównie w miastach śląskich i w Kościanie, dominujące w śląskiej części przeoratu czeskiego23, oraz komturie wiejskie, zarządzane przez braci-rycerzy, dominujące w baliwacie brandenburskim24 i nieliczne na Śląsku (skasowana w pierwszej
połowie XIV w. Piława25, Tyniec, Mała Oleśnica, Łosiów — czasowo w Zawadnie, Maków, po
części, ze względu na duże uposażenie ziemskie, Strzegom, gdzie joannici obsługiwali farę miejską)26. W komturiach miejskich zwykle rezydował konwent złożony z braci-kapłanów, często
mieszczan z pochodzenia. W śląskiej gałęzi joannitów stosunkowo rzadkie było przechodzenie
braci z jednego do drugiego typu komturii, toteż rycerze zakonni, którzy przynajmniej według
statutów powinni byli pochodzić z rodzin rycerskich, i kapłani często mieszczańskiego pochodzenia tworzyli wyodrębnione grupy we wspólnocie zakonnej27.
W regionach, w których najmocniej rozwinęła się sieć domów joannitów, tzn. na Śląsku28,
w ziemi lubuskiej i Nowej Marchii29 oraz na Pomorzu Zachodnim30 od połowy XIII w. trwała
nasilona migracja rycerstwa z obszarów położonych na zachód od nich: z Łużyc, Połabia, Starej
Provinz des Johanniterordens und die Luxemburger 1310–1437, ibidem, s. 99–113; idem, Čeští johanité v prvních
desetiletích vlády Lucemburků, „Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales” 2003, t. 88, s. 153–154; idem, Strakonice
ve struktuře české provincie řádu johanitů za vlády Lucemburků (1310–1419), „Jihočeský Sborník Historický” 2006,
t. 75, s. 59; Česká provincie provincie řádu johanitů a doba lucemburská / The Czech province of the Knights Hospitaller
and the era of the Luxembourgs [w:] Stopy minulosti / Vestiges of the past, red. J. Mitáček, L. Galuška i in., Brno 2011,
s. 166–169.
21
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 72. Baliwowie rezydowali w różnych komturiach, por. Ch. Gahlbeck,
Lagow (Łagów) oder Sonnenburg (Słońsk). Zur Frage der Residenzbildung in der Ballei Brandenburg der Johanniter
von 1317 bis 1527 [w:] Regionalität und Transfergeschichte, s. 271–323.
22
J. von Pflugk-Harttung, Die inneren Verhältnisse des Johanniterordens in Deutschland, besonders im östlichen Niederdeutschland (bis zum Beginne der Herrenmeisterwürde), „Zeitschrift für Kirchengeschichte” 1900, t. 20, s. 153;
B. Waldstein-Wartenberg, Die Vassalen Christi, s. 231–232.
23
M. Starnawska, Duszpasterstwo parafialne joannitów w miastach Śląska i Wielkopolski w późnym średniowieczu [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 I 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 116–118. Za nie do końca
udowodniony kapłański charakter komturii miejskich uznaje R. Heś, Joannici, s. 251–252.
24
M. Starnawska, Mnisi — rycerze — szlachta. Templariusze i joannici na pograniczu wielkopolsko-brandenbursko-pomorskim, „Kwartalnik Historyczny”, t. 99, 1992, nr 1, s. 16–22.
25
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 41; R. Heś, Joannici, s. 70.
26
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 210–214; eadem, Karrieren, s. 105–107; R. Heś, Joannici, s. 509–512.
27
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 211.
28
T. Jurek, Obce rycerstwo, passim; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie... pochodzenie, s. 24–33; idem, Polak Albert
i Niemiec Mroczko. Zarys przemian etnicznych i kulturalnych rycerstwa śląskiego do połowy XIV wieku [w:] idem, Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego średniowiecza, Częstochowa 2001, s. 62–74; idem Rycerstwo pogranicza łużycko-śląskiego w XIII–XIV wieku, ibidem, s. 155–162; U. Schmilewski, Der schlesische Adel, s. 71–100.
29
G.J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej XIII–XVI wieku. Polityka — gospodarka — kultura — genealogia, Warszawa 2004, s. 97–100, 161; Ch. Gahlbeck, Zur Herkunft und Zusammensetzung des neumärkischen Adels
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts [w:] Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Neumark, Berlin 2015 („Bibliothek der Brandenburgischen und Preussischen Geschichte”, t. 14), s. 117–181.
30
K. Guzikowski, Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, Szczecin 2015, s. 30–53;
J. Zdrenka, Elity Pomorza Zachodniego w późnym średniowieczu [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 302–305; L. Turek-Kwiatkowska, Rycerstwo zachodniopomorskie [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 87–89.
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Marchii, Meklemburgii lub też jeszcze bardziej odległych obszarów Niemiec. Procesy te, opracowane przez Tomasza Jurka, Marka Cetwińskiego, Ulricha Schmilewskiego, Krzysztofa Guzikowskiego, Grzegorza Brzustowicza, Christiana Gahlbecka i Edwarda Rymara31, doprowadziły
do germanizacji śląskiego i pomorskiego rycerstwa-szlachty. Znacznie bardziej stabilna sytuacja
panowała w Wielkopolsce, gdzie większość rodzin rycerskich, w późnym średniowieczu szlacheckich, była miejscowego pochodzenia32. Jednak także i w tej dzielnicy osiedlali się lub czasowo
przebywali przedstawiciele rodzin napływowych (np. Pradel, Behr, Spiegel33).
W późnym średniowieczu zatem zarówno zakon joannitów, jak i grupa społeczna rycerstwa-szlachty na Pomorzu i na Śląsku, oraz w mniejszym stopniu w Wielkopolsce, przeżywały okres
poważnych przemian. Warto zatem prześledzić, czy procesy te wzajemnie wpływały na siebie.
Czy wstępowanie członków miejscowych lub napływowych rodzin rycerskich umacniało pozycję
którejś z tych grup i czy związanie się z jedną z tych grup stanowiło dla joannitów ważny sposób
zakorzeniania się w miejscowym społeczeństwie?
Skład osobowy domów joannitów na ziemiach polskich do końca XIII w. znany jest wyrywkowo. Zachowały się wzmianki o najwyżej 50 braciach z działających tu wtedy kilkunastu domów.
Nie zawsze jest jasne, czy różne wzmianki dotyczą tej samej osoby i czy brat wymieniony w dyplomie dotyczącym Śląska należał do któregoś z miejscowych konwentów, czy do świty przełożonego prowincji34. O czterech braciach ze Sławna i jednym z Tyńca wiadomo, że byli kapłanami,
zatem nie podlegali wymogom statutów z 1262 r. co do rycerskiego pochodzenia35. Informacje
o nich ograniczają się do ich imion, trzech ogólnochrześcijańskich (dwóch Janów i Piotr) i dwóch
niemieckich (Bertold i Dythmar), co nie pozwala określić ich pochodzenia stanowego i etnicznego36. Tylko o jednym z braci z XIII w. z Pomorza wiadomo, iż był rycerzem37; w wypadku

31

S. Wesołowska, Bibliografia prac prof. dr hab. Edwarda Rymara, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 21 (50), 2006,
z. 4, s. 22, 36–37, 40, 42, 44 49–55. Badania nad dziejami rycerstwa pomorskiego sprzed 1989 r. omawia J. Zdrenka, Stan badań nad rycerstwem zachodniopomorskim (osiągnięcia historiografii niemieckiej i polskiej) [w:] Genealogia.
Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel,
J. Wroniszewski, Toruń 1987, s. 197–206.
32
Sobiesław Szybkowski, Elita ziemska Wielkopolski i Kujaw za panowania pierwszych Jagiellonów (1386–1501).
Trwanie i wymiana [w:] Kolory i struktury średniowiecza, s. 311–320.
33
S. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII–XVI wieku, Poznań 1929, passim, na temat wymienionych
tu rodzin por. s. 8–9, 80–81, 96–97.
34
Henryk de Slaphusen (?) i Jan de Stuffurde (z komturii w Steinfurcie?) należeli do świty przeora morawsko-polskiego w 1269 r., Henryk przeor komturii w Heimbach i może Konrad dictus Thuringus do świty przeora niemieckiego w 1281 r. — SUB, t. 4, wyd. Winfried Irgang, Köln–Wien 1988, nr 102, 406, 407, 418; M. Smoliński,
Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku, Gdańsk
2008, s. 215.
35
Jan, kapłan de Sclawena w 1248 r. — Pommersch. UB, series nova, t. 1, wyd. K. Conrad, Köln–Wien 1970,
nr 473; Piotr w 1270 r. i Bertold w latach 1270–1271 — ibidem, t. 2, cz. 1, wyd. R. Prümers, Stettin 1881,
nr 918, 935; Jan w latach 1295–1298 — ibidem, t. 3, cz. 2, wyd. idem, Stettin 1891, nr 1753, 1761, 1861; KDW,
wyd. I. Zakrzewski, t. 2, Poznań 1878, nr 741; Dythmar, pleban w Tyńcu Wielkim w 1287 r. — SUB, t. 5,
wyd. W. Irgang, Köln–Wien 1993, nr 359.
36
M. Cetwiński, Polak Albert, s. 65–69; idem, Kilka uwag o imionach rycerstwa śląskiego w XII–XIII wieku
[w:] idem, Śląski tygiel, s. 57–59, wskazuje, iż słowiańskie rycerstwo na Śląsku używało imion niemieckich już
przed początkiem napływu rycerstwa obcego. Na małą przydatność imion dla określenia pochodzenia konkretnej
osoby wskazuje też U. Schmilewski, Der schlesische Adel, s. 63–73. Podobnie mogło być na Pomorzu, więc imiona
Bertolda i Dythmara nie muszą świadczyć o ich niemieckim pochodzeniu.
37
Gerard, brat w Kopaniu i Goleniowie w latach 1281–1294 — Pommersch. UB, t. 2, cz. 2, nr 1202, 1203, 1329;
t. 3, cz. 1, wyd. R. Prümers, Stettin 1888, nr 1430, 1444, 1568, 1597, 1692, 1703.
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dwóch innych źródła sugerują to z dużym prawdopodobieństwem38. Klucznik Rudolf w Tyńcu
w 1287 r. mógł być serwientem, ale w dokumencie nie określono jego statusu39. Brak wskazówek
źródłowych co do statusu innych braci, ale z racji charakteru zakonu bardziej prawdopodobny
jest ich status rycerski. Znanych jest więc najwyżej 45 rycerzy zakonnych z tego okresu. Tylko
w ośmiu wypadkach źródła wskazują na ich pochodzenie zgodne ze statutami z 1262 r. Z rodzimego rycerstwa śląskiego pochodził Wilczek (Wilcec), brat w Tyńcu między 1234 a 1240 r., noszący imię charakterystyczne dla rodziny fundatorów tej komturii oraz dla rodziny Strzegomiów,
fundatorów domu w Strzegomiu40, i Henryk z Ostrowa, brat w Strzegomiu w 1251 r., chociaż
taka wieś rycerska na Śląsku nie jest znana41. Istnieje hipoteza o jego pochodzeniu z Ostrawy
Morawskiej42. Jan de Rogow, komtur w Lubiszewie w latach 1287–1313, mógł wywodzić się
z rycerstwa wielkopolskiego43.
Dwaj bracia z pomorskiego Kopania pochodzili z napływowych rodzin rycerskich: Bertold de
Saltza może z rodziny z Turyngii, do której należał wielki mistrz krzyżacki Herman von Salza44
i H. z Clützo, mistrz w 1289 r., z rodziny przybyłej na Pomorze z okolic położonych na południe
od Magdeburga45. Konrad de Alcey, komtur w Strzegomiu w 1251 r., mógł pochodzić z którejś
z rodzin drobnorycerskich z okolic miasta Alzey koło Wormacji46, a Ulryk Suaewus, komtur
w Łosiowie i namiestnik przeora niemieckiego na Polskę w 1297 r., z rodziny Schwabe-Schenk,
przybyłej na Śląsk i Pomorze z okolic Hildesheim już na początku XIII w.47 Jeśli wymieniony
w 1281 r. Konrad zwany Thuringus nie należał do świty przeora niemieckiego, to mógł pochodzić
z którejś z osiadłych na Śląsku rodzin o tym przydomku48. Rycerz zakonny Gerard, brat w Ko38

Jan, k. w Sławnie w latach 1270–1271, wymieniany w dokumentach oprócz innych braci, których stan kapłański zaznaczono — Pommersch. UB, t. 2, cz. 1, nr 918, 935; B. de Saltza, brat w Kopaniu w latach 1286,
1291 i 1294, k. ibidem w 1287 r. i brat w Lubiszewie w 1291 r., w dokumencie z 1291 r. wymieniony wśród świadków po świeckich rycerzach — ibidem, t. 2, cz. 2, nr 1376, t. 3, cz. 1, nr 1430, 1444, 1592, 1593; Pommerell. UB,
wyd. M. Perlbach, Danzig 1882, nr 476.
39
SUB, t. 5, nr 359. R. Heś, Joannici, s. 253–254, wątpi w obecność serwientów u joannitów śląskich.
40
SUB, t. 2, wyd. W. Irgang, Wien 1977, nr 197; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie... Biogramy, s. 57–58, 200,
tabl. 8, 10; idem, Ze studiów nad Strzegomiami, s. 27; W. Semkowicz, Ród Awdańców, s. 163; U. Schmilewski, Der
schlesische Adel, s. 520–521, 575–576.
41
SUB, t. 3, wyd. W. Irgang, Köln–Wien 1984, nr 21. Wsi tej nie zna M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie... Biogramy,
s. 214 (indeks).
42
R. Heś, Joannici, s. 256.
43
Pommerell. UB, nr 380, 408, 417, 424 476; CDP, t. 2, cz. 1, nr 136, 137; Preußisches Urkundenbuch, t. 2,
wyd. M. Hein, E. Maschke, Königsberg in Preussen 1932–1939, nr 97; M. Smoliński, Joannici, s. 250–252.
T.W. Lange, Joannici na Pomorzu Gdańskim. Stan badań — interpretacje — próba syntezy, „Zapiski Historyczne”
1994, t. 59, s. 14–15 wątpi, czy wszystkie te wzmianki dotyczą jednej osoby.
44
Pommersch. UB, t. t. 3, cz. 1, nr 1593; Pommerell. UB, nr 476; M. Smoliński, Joannici, s. 239, 247–248,
255–256 (bezpodstawnie identyfikuje go z kapłanem zakonnym w Sławnie wlatach 1270–1271), o rodzinie
por. E.H. Kneschke, t. 8, Leipzig 1868, s. 31.
45
Pommersch. UB, t. t. 3, cz. 1, nr 1513; o rodzinie por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 226–227.
46
SUB, t. 3, nr 21; o rycerstwie w okolicach Alzey por. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Einleitungsband, Abt. A: Geschichte der Heraldik: Wappenwesen, Wappenkunst und Wappenwissenschaft, Erlangen
und Görlitz 1890, s. 140; zob.: <http://data.cerl.org/siebmacher/_search?query=lemma:%22Alzey%22> [dostęp:
10 maja 2018].
47
SUB, t. 6, wyd. W. Irgang przy współpracy D. Schadewaldt, Köln–Weimar–Wien 1998, nr 301; J. von Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens in Deutschland, besonders in der Mark Brandenburg und in Meckenburg, Berlin 1899, s. 76–78; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 294–295; R. Heś, Joannici, s. 256; J. von Pflugk-Harttung,
Die Anfänge des Johanniterordens in Deutschland, besonders in der Mark Brandenburg und in Meckenburg, Berlin
1899, s. 76–78. O rodzinie por. też U. Schmilewski, Der schlesische Adel, s. 560–561.
48
SUB, t. 4, nr 406, 407, 418; o rodzinie por. T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 299.

56

Maria Starnawska

paniu i Goleniowie w latach 1281–1294, określony w dyplomie z 1287 r. jako familiaris księcia
Bogusława IV, zapewne też pochodził z rodziny rycerskiej, jednak bliżej nieznanej49.
Wzmianki o pozostałych joannitach z ziem polskich do końca XIII w. ograniczają się do
ich imion. Spośród najwyżej 4350 wymienionych z imienia w źródłach domniemanych rycerzy zakonnych (uwzględniając też tych, co do których istnieją inne wskazówki) sześciu braci
ze Śląska nosi imiona słowiańskie, przy czym ostatni wymieniony jest w 1251 r.51, najwyżej 20 posiada imiona niemieckie52, a najwyżej 16 ogólnochrześcijańskie53. Przewaga imion
obcych, zwłaszcza niemieckich, wskazuje, iż sporą część joannitów na ziemiach polskich już
w XIII w. stanowili przybysze z zachodu. Niektórzy z nich przybywali tu jako przełożeni domów lub prowincji zakonnych, delegowani przez władze zakonu, jak pochodzący z Dolnych
49

Pommersch. UB, t. 2, cz. 2, nr 1202, 1203, 1329; t. 3, cz. 1, nr 1430, 1444, 1568, 1597, 1622, 1703; M. Smoliński, Joannici, s. 247, 255–256. D. Wybranowski, Fundacja komandorii joannitóww w Goleniowie na tle stosunków
księcia Bogusława IV z zakonami rycerskimi w latach 1280–1291, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 14 (43), 1999,
z. 3, s. 10–20, podkreśla koniunkturalny charakter kontaktów księcia z joannitami jako zakonem. Wobec tego
określenie Gerarda jako familiaris księcia mogłoby wynikać nie tyle z jego przynależności do elity i wynikających
stąd osobistych kontaktów z władcą, ale z przynależności do zakonu, który Bogusław chciał pozyskać dla swoich
planów. Jednakże Wybranowski w ogóle nie zinterpretował określenia familiaris, przeto można uznać je za argument przemawiający za dostojnym pochodzeniem joannity.
50
Imię komtura w Stargardzie w 1234 r., Chalo, jest trudne do sklasyfikowania (Urkunden und Regesten zur
Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen, wyd. W. Irgang,
Köln–Wien 1987, nr 11, 12), pełne imię komtura z Kopania w 1289 r., H. de Clützo, jest nieznane (Pommersch.
UB, t. 3, nr 1513).
51
Wymieniony już Wilczek oraz Bogumił i Przedbór, bracia w Strzegomiu w 1239 r. (SUB, t. 2, nr 170); Bogusza, brat w Grobnikach lub Makowie w 1239 r. (ibidem, nr 165): Miłociej Polonus, brat w Strzegomiu w 1251 r.
(ibidem, t. 3, nr 21); Radosz, brat w Tyńcu między 1234 a 1240 r. (ibidem, t. 2, nr 197). Por. K. Dola, Zakon
joannitów, s. 59–60; R. Heś, Joannici, s. 255–256.
52
Bertold von Salza, Gerard, Henryk z Ostrowa, Konrad von Alzey, Konrad Thuringus, Ulryk Schwabe oraz Borchard, mistrz w Kopaniu w 1285 r. (Pommersch. UB, t. 2, cz. 2, nr 1329); Burgard, brat w Niemojewku na Kujawach w 1250 r. (CDP, t. 2, cz. 1, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Varsaviae 1848, nr 46); Geldolf, przeor
Polski w latach 1252–1255 (J.D. Le Roulx, Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem
1100–1310, t. 2, Paris 1897, nr 2611; SUB, t. 3, nr 145); Henryk, k. w Strzegomiu w latach 1261–1280 (SUB, t. 3,
nr 354; t. 4, nr 163, 318, 327, 381; t. 6, nr 402); Herman, k. w Niemojewku w 1299 r. (Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 4, 1888, nr 19, s. 131); Konrad z Würzburga,
brat w Strzegomiu w 1251 r. (SUB, t. 3, nr 21); Konrad, k. w Cieplicach w 1288 r. (SUB, t. 5, nr 372); Konrad,
k. w Lwówku w 1289 r. (SUB, t. 5, nr 437); Rinold, brat w Strzegomiu w 1239 r. i w Tyńcu między 1234 a 1240 r.
(SUB, t. 2, nr 170, 171, 197); Rudolf, klucznik w Tyńcu w 1287 r. (SUB, t. 5, nr 359); Teodoryk, k. w Poznaniu
w 1252 r. (KDW, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1977, nr 1878); Teodoryk, rektor w Zagości w 1257 r. (CDP,
t. 3, wyd. J. Bartoszewicz, Varsaviae 1858, nr 35); Teodoryk, k. w Piławie w 1261 r. (SUB, t. 3, nr 354); Tylman,
k. w Łosiowe w l. 1281–1287 (SUB, t. 4, nr 406, 410; t. 5, nr 1, 2, 197, 203, 204, 359). Bardzo prawdopodobna
jest tożsamość trzech braci o imieniu Teodoryk, co zmniejszałoby liczbę nosicieli imion niemieckich do najwyżej
18. Por. M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 207; M. Smoliński, Joannici, s. 196, 200–201.
53
Jan de Rogow oraz Albert, brat w Niemojewku w 1250 (CDP, t. 2, cz. 1, nr 46); Chrystian, brat w Stargardzie
w 1234 r. (Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens, nr 11); Chrystian, k. i brat w Sławnie w latach
1275–1285 (Pommersch. UB, t. 2, nr 1011, 1336); Jan, mistrz w Łosiowie w 1238 r. (SUB, t. 2, nr 146); Jan, wicemistrz w Strzegomiu w 1239 r. (SUB, t. 2, nr 170, 171); Jan, prawdopodobnie joannita w Strzegomiu w 1246 r.
(SUB, t. 2, nr 30); Jan, brat w Tyńcu w 1261 r. (SUB, t. 3, nr 354); Jan, k. w Sławnie w latach 1270–1271 (Pommersch. UB, t. 2, nr 918, 935); Jan, brat w Łosiowie w 1282 r. (SUB, t. 5, nr 1, 2); Jan, k. w Tyńcu w 1287 r. (SUB,
t. 5, nr 359); Jan, k. w Lubiszewie w latach 1287–1291 (Pommerell. UB, nr 380, 408, 417, 424; CDP, t. 2, cz. 1,
nr 136, 137); Maurycy, k. w Poznaniu w 1268 r. (KDW, t. 1, nr 433); Peregryn, k. w Tyńcu w 1297 r. (SUB, t. 6,
nr 326); Piotrek, brat w Grobnikach lub Makowie w 1239 r. (SUB, t. 2, nr 165); Robert, mistrz na Śląsku lub
w Strzegomiu w 1205 r. (SUB, t. 1, wyd. H. Appelt, Wien 1971, nr 198); Tomasz de Primus, brat w Lubiszewie
w 1291 r. (Pommerell. UB, nr 476).
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Niemiec przeor Polski w latach 1252–1255 Geldolf, niepełniący wcześniej godności komtura
żadnego z polskich domów, w latach 1257–1259 komtur w Brnie54. Komtur poznański Maurycy w 1268 r. prawdopodobnie był tożsamy z przeorem polskim i morawskim w 1261 r.
i może komturem w Mirow w Meklemburgii i Werben w Brandeburgii w latach 1277–128355.
Konrad z Würzburga, brat w Strzegomiu w 1251 r., mógł wywodzić się z komturii joannitów
w tym frankońskim mieście56. Ulryk Suaewus, komtur w Łosiowie i namiestnik przeora niemieckiego na Polskę w 1297 r., był na początku XIV w. komturem w Brunszwiku i meklemburskich Gartow, Nemerow i Mirow. Zapewne pochodził z rodziny osiadłej na Śląsku57, ale
mógł też być przysłanym z głębi Niemiec dostojnikiem zakonnym, przenoszonym następnie na
kolejne placówki w granicach przeoratu. Występowanie w kujawskim Niemojewku wyłącznie
braci o niemieckich imionach (Burgard i Herman, w 1312 r. Otto58) i ogólnochrześcijańskim,
ale w wersji zgermanizowanej, imieniu Albert także sugeruje, iż byli to przybysze z niemieckiej
części przeoratu, a nie potomkowie rodzin rycerskich z Kujaw. Jeśli uznać komtura w Poznaniu, Zagości i Piławie o imieniu Teodoryk za jedną osobę, to byłby on raczej przybyszem z Niemiec umieszczanym w kolejnych komturiach wedle potrzeby niż potomkiem miejscowego
rycerstwa. Jednak już w drugiej połowie XIII w. pojawiają się wśród joannitów przedstawiciele
obcych rodzin rycerskich osiedlających się na Pomorzu i Śląsku (Bertold von Saltza, H. z Clützo, może Ulryk Suaewus i Konrad Turingus).
Na podstawie tak wyrywkowych i nieprecyzyjnych źródeł trudno zbudować całościowy obraz. Zgromadzony materiał sugeruje jednak, iż na ziemiach polskich nie było dostatecznej
liczby powołań w rodzinach rycerskich tak miejscowych, jak i napływowych, skoro część braci
była tu delegowana z innych obszarów przeoratu niemieckiego. Ponadto wydaje się, iż na Śląsku rodzime rycerstwo utrzymywało w XIII w. więź z joannitami jako dobrodzieje i członkowie
zakonu (Wilczek), przy czym od połowy XIII w. także i w tej dzielnicy w domach szpitalników
pojawiają się przedstawiciele rodzin napływowych osiadających na Śląsku. Na Pomorzu brak
jest śladów związku rodzimego rycerstwa z joannitami, podczas, gdy w drugiej połowie XIII w.
zaznaczają też swą obecność przedstawiciele obcych rodzin osiedlających się w tej dzielnicy. Nie
sposób jednak określić wzajemnych proporcji grup braci z rodzin miejscowych, napływowych
i delegowanych z centrali.
W drugiej dekadzie XIV w. do pomorskiej, od tego momentu pomorsko-brandenburskiej,
i śląskiej gałęzi joannitów przyjęto dawne komturie templariuszy. Brak informacji o wstąpieniu
któregokolwiek z byłych rycerzy Świątyni do joannitów, ale szpitalnicy odziedziczyli po templariuszach nie tylko ich dobra, lecz też ich pozycję i funkcje społeczne w Marchii i na Pomorzu59.
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Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, t. 5, fasc. 1, wyd. J. Šebánek, S. Dušková, Pragae 1974, nr 199;
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 54; K. Borchardt, The Hospitallers in Pomerania: Between the Priories of Bohemia and Alamania [w:] The Military Orders, t. 2, Welfare and Warfare, red. H. Nicholson, Aldershot 1998, s. 299;
M. Smoliński, Joannici, s. 185, 186
55
KDW, t. 1, nr 433; SUB, t. 3, nr 354; o przeorze Maurycym por. H. Heś, Joannici, s. 113; A. Luttrell, The Hospitaller Province of Alamania to 1428 [w:] Ritterorden und Region — politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter, red. Z.H. Nowak, Toruń 1995 („Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica”, t. 8),
s. 26; M. Smoliński, Joannici, s. 200–201; J. von Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens, s. 16.
56
SUB, t. 3, nr 21; R. Heś, Joannici, s. 256, przyp. 65.
57
SUB, t. 6, nr 301; M. Smoliński, Joannici, s. 257, 265–266, 293; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 294–295, 352;
R. Heś, Joannici, s. 256; J. von Pflugk–Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens, s. 16–17, 33, 53–56, 76–78,
58
KDW, t. 2, nr 955.
59
G.J. Brzustowicz, Likwidacja zakonu, s. 264–265; idem, Die Aufhebung, s. 163–164; M. Starnawska, Mnisi —
rycerze — szlachta, s. 20.
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Nieliczne wzmianki na temat prosopografii templariuszy na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim wskazują, iż byli to potomkowie napływowych rodzin rycerskich z Brandenburgii lub
z okolic Brunszwiku, przesiedlających się na Pomorze Zachodnie lub do Nowej Marchii. Korelowało to z postawą polityczną rycerzy Świątyni, którzy w rywalizacji na pograniczu między książętami pomorskimi, wielkopolskimi i Brandenburgią wyraźnie wspierali ekspansję margrabiów na
wschód i kolonizację Nowej Marchii60.
Rekrutacja braci rycerzy po przejęciu przez joannitów posiadłości templariuszy miała charakter podobny do tego, jaki zdaje się rysować na podstawie wyrywkowych danych z XIII w.
Na Śląsku spośród 64 znanych komturów komturii rycerskich z XIV i XV w. (wliczając w to
komturię w Strzegomiu, która miała dwoisty charakter i niekiedy komturów kapłanów z racji obowiązków parafialnych) jeden z nich, Bertold z Hennebergu, komtur w Łosiowie i namiestnik przeora czeskiego na Śląsk w 1309 r., późniejszy przeor czeski, był, tak jak kilku
komturów w XIII w., przybyszem z głębi Niemiec, a sprawowanie godności w Łosiowie było
tylko chwilowym etapem jego kariery61. Dwóch komturów pochodziło z dynastii Piastów62,
a 30 z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem z rodzin rycerskich; pięciu z nich mogło pochodzić z miejscowych rodzin śląskich63, 23 z dużym prawdopodobieństwem z rodzin
napływowych64, a w dwóch wypadkach brak pewności65.
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M. Starnawska, Mnisi — rycerze — szlachta, s. 18–19, 22–23; eadem, Notizie sulla composizione e sulla struttura
dell’Ordine del Tempio in Polonia [w:] I Templari: mito e storia, s. 149–151.
61
CDS, t. 16, SR 1301–1315, oprac. C. Grünhagen, C. Wutke, Breslau 1982, nr 3038; KDW, t. 2, nr 929;
M. Smoliński, Joannici, s. 270–276; W artykule M. Starnawska, Karrieren, s. 112–113, autorka błędnie potraktowała go jako przedstawiciela rycerstwa napływowego osiadłego na Śląsku na stałe.
62
Siemowit, książę cieszyński, k. w Małej Oleśnicy w latach 1360–1372, potem przeor czeski, M. Starnawska,
Siemowit [w:] PSB, t. 37, z. 1, Warszawa–Kraków 1996, s. 75; R. Heś, Joannici, s. 494–495; J. Mitáček, Ziemovit
Těšínský — generální převor řádu johanitů a sleyský kníže, „Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univezity”
1999, t. 46, s. 18–20, i Rupert, książę lubińsko-chojnowski, k. w Małej Oleśnicy w latach 1402–1423, potem przeor czeski, M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 352; R. Heś, Joannici, s. 496.
63
Andrzej, k. w Tyńcu w latach 1337–1342, jeśli tożsamy z prokuratorem tamże w 1331 r., to był krewnym
dziedziczki ziemi w Jeszkowicach nad Odrą. Jeszko Poduszka, k. w Tyńcu w 1370 r., w Makowie w 1374 r.,
w Strzegomiu w 1378 r.; Michał, k. w Tyńcu w latach 1309–1327, a w latach 1329–1338 przeor czeski, noszący
imię charakterystyczne dla rodziny fundatorów komturii w Tyńcu; Teodoryk de Salice (Salisch und Grossgraben),
wicekomtur i k. w Małej Oleśnicy w latach 1337–1343, może tożsamy z k. w Tyńcu w latach 1346–1350; Tymo
von Reibnitz, komtur w Strzegomiu w latach 1412–1419 — M. Starnawska, Karrieren, s. 109, 113; eadem, Między Jerozolimą, s. 346, 350, 352; R. Heś, Joannici, s. 493, 494, 499, 510, 516, 517; Kneschke, t. 7, Leipzig 1867,
s. 406–408; t. 8, s. 22–23; M. Cetwiński, Ród Jeszka Poduszki i kościół w Brzezimierzu [w:] idem, Śląski tygiel,
Częstochowa 2001, s. 225–243.
64
M. Starnawska, Karrieren, s. 112–113, przyp. 56, tam dokumentacja. Z rodziny łużyckiej, osiadłej na Śląsku już
w połowie XIII w., pochodził też Jerzy Gawski (Gaußig), k. w Małej Oleśnicy w latach 1482–1485, pieczętujący
się herbem tej rodziny, którego autorka pominęła w cytowanym artykule. Por. M. Starnawska, Między Jerozolimą,
s. 349; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 225; J. Siebmacher‘s großes und allgemeines Wappenbuch, t. 6, cz. 8, Der abgestorbene Adel der preussischen Provinz Schlesien, oprac. C. Błażek, cz. 2, Nürnberg 1890, s. 44, tabl. 29; H. Knothe, Die
ältesten Siegel der oberlausitzer Adels, „Neues Lausitzisches Magazin” 1891, t. 67, s. 1–32 (całość), s. 27–28, tabl.
VII, nr 94 b, c. Pięczęć Jerzego — AP we Wrocławiu, Rep. 68, nr 347.
65
Hans Sebnitz, k. w Strzegomiu w latach (może już od 1465?) 1467–1477 i w Małej Oleśnicy w latach 1467–
1480, potomek rodziny Säbenitz z legnickiego, będącej gałęzią starej śląskiej rodziny Rothkirch (Ruffa ecclesia);
M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 349; R. Heś, Joannici, s. 262, przyp. 139; 511; J. Sinapius, Schlesische Curiositäten, t. 1, Leipzig 1720, s. 864; Neues Preussisches Adels — Lexicon, t. 4, Lepzig 1837, s. 134; Kneschke, t. 7,
s. 603–604; Ludwik von Hoinfels, k. w Strzegomiu w latach 1307–1309, CDS, t. 16, SR 1301–1315, nr 2959,
3038 — rodzina niezidentyfikowana.
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W baliwacie na 52 znanych komturów wiejskich z XIV i XV w.66 tylko w wypadku pięciu67
brak jest przesłanek wskazujących z pewnością lub dużym prawdopodobieństwem, iż pochodzili
oni z rodzin rycerskich. Najczęściej były to rodziny przybyłe na Pomorze Zachodnie, do Nowej
Marchii czy ziemi lubuskiej z Łużyc, okolic Magdeburga, Meklemburgii czy Starej Marchii68
lub też wywodzących się z bardziej odległych części Niemiec69. Ośmiu z nich osiągnęło także
66

Wykaz komturów M. Starnawska, Mnisi — rycerze — szlachta, s. 29–31. Ponadto pominięty w tym wykazie
Henryk von Arnim, k. w Chwarszczanach w 1420 r., F.A. Vossberg, Die Siegel der Mark Brandenburg, Berlin 1868,
tabl. G. 3/43.
67
Bernard Bruker, k. w Santoku w 1434 r. i w Leśnicy w 1438 r.; Ludolf, k. w Stargardzie i Suchaniu w latach
1324–1327, kapłan; Zygmunt Prosor, k. w Chwarszczanach w 1484 r.; Rulof, k. w Leśnicy w 1361 r.; Bernard
Schleusingen, k. w Rurce w latach 1358–1360 (rodzina niezidentyfikowana).
68
Busso von Avensleben, k. w Łagowie w latach 1382–1392, por. G.J. Brzustowicz, Rycerstwo, s. 251–253; K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 161–162; Henryk von Arnim, k. w Chwarszczanach w 1420 r., por. Kneschke, t. 1, Leipzig
1859, s. 108; Jakub Barfus, k. w Łagowie w l. 1474–1490, por. Kneschke, t. 1, Leipzig 1859, s. 197–199; Otto Blankenburg, k. w Swobnicy w 1478 r., w Pęzinie w 1483 r., por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 175–176; Bukinowie
(niejasne czy jedna rodzina): Jan, k. w Rurce w l. 1335–1344, Michał, k. w Swobnicy w 1407 r. i w Suchaniu w 1417 r.,
Hans, k. w Swobnicy w 1440–1442 r., kilka rodzin o podobnym nazwisku wymieniają Kneschke, t. 1, s. 514 i K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 178, 188; Günsterbergowie: Dietrich, k. w Suchaniu w 1360 r., Hans, k. w Suchaniu
w latach 1438–1442, Henning, k. w Swobnicy i Suchaniu w latach 1383–1386, Kasper, k. w Swobnicy w latach 1451,
1456–1469, Maciej, k. w Suchaniu w latach 1364–1368, Reimar, k. w Suchaniu w latach 1399–1409, por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 211; Anno Heimburg, k. w Łagowie w latach 1403–1407, Kneschke, t. 4, s. 266–267;
Henning Helpke, k. w Suchaniu w 1361 r., może potomek meklemburskiej rodziny Helpte, por. Kneschke, t. 4,
Leipzig 1863, s. 300; G. Brzustowicz, Rycerstwo, s. 295; Wilhelm Holsten, k. w Rurce w latach 1373–1376, kapłan,
por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 217–218; Bernard Kamentz, k. w Rurce w latach 1368–1370, por. T. Jurek,
Obce rycerstwo, s. 239; Tessen Kleist, k. w Suchaniu w latach 1490–1527, por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 225–
226; Herman Knut, k. w Chwarszczanach w 1438 r., por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 227; S. Kozierowski,
Obce rycerstwo, s. 145; Miklosz Kolditz, k. w Swobnicy w 1419 r., w Łagowie w latach 1438–1442, por. T. Jurek,
Obce rycerstwo, s. 243–244; Kneschke, t. 2, Leipzig 1860, s. 304–306; Ulryk Königsmarck, k. w Leśnicy w 1435 r.,
por. Kneschke, t. 5, Leipzig 1864, s. 200–202; Konow (Kunow): Hans, k. w Kolinie w 1490 r. i Mikołaj, k. w Suchaniu w 1488 r., por. Kneschke, t. 5, s. 230; Henryk Paris, k. w Leśnicy w 1335 r., może rodzina pomorska, por. Leopold
von Ledebuhr, Adelslexicon der preussischen Monarchie, t. 2, Berlin 1856, s. 181; Degenhard Predöhle, k. w Swobnicy
w 1406 r., por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 259; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 267; S. Kozierowski, Obce rycerstwo,
s. 80–81; Konrad Rederen, k. w Chwarszczanach w 1460 r., por. Kneschke, t. 7, s. 391–393; T. Jurek, Obce rycerstwo,
s. 273; Bernard Rohr, k. w Swobnicy w latach 1490–1503, kapłan, por. Kneschke, t. 7, s. 559–560; Borchard Saldern,
k. w Chwarszczanach w latach 1344–1345; por. Kneschke, t. 8, s. 17–18; Schlabrendorfowie: Jerzy, k. w Chwarszczanach w latach 1478–1479, w Swobnicy w latach 1483–1485 (1487?), baliw w latach 1492–1527, i Ludwik, k. w Pęzinie w latach 1490–1493, por. Kneschke, t. 8, s. 181–185; Schliebenowie: Baltazar, k. w Leśnicy w 1419 r., baliw
w latach 1427–1437; Jan, k. w Leśnicy w latach 1473–1488; Kurt, k. w Leśnicy w latach 1490–1498, por. Kneschke, t. 8, s. 208–213; Schulenburgowie: Bernard, k. w Czaplinku w latach 1361–1368, baliw 1373–1400 i Ryszard,
k. w Swobnicy w 1474 r., baliw w latach 1477–1491, por. Kneschke, t. 8, s. 362–368; Gedeke Schulte, k. w Swobnicy
w 1413 r., por. Kneschke, t. 8, s. 369, K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 272; Mikołaj Tirbach, k. w Suchaniu w latach
1420–1424, w Swobnicy w latach 1428–1436, baliw latach 1437–1454, por. J. Siebmacher’s großes und allgemeines
Wappenbuch, t. 6, cz. 5, Der abgestorbene Adel der Provinz und Mark Brandenburg, oprac. G.A. Mülverstedt, Nürnberg 1880, s. 95; Gizo Wardenberg, k. w Rurce w 1361 r., por. G.J. Brzustowicz, Rycerstwo, s. 328; Wedlowie: Hasso,
k. w Swobnicy w latach. 1420–1424, Henryk, k. w Łagowie w 1372 r., w Chwarszczanach w latach 1372–1376,
por. G.J. Brzustowicz, Rycerstwo, s. 329–346; Jordan Vrekleve, k. w Chwarszczanach w 1361 r., może któraś brandenburskich rodzin Bardeleben, por. Kneschke, t. 1, s. 194–195; Hildebrand Zelchow, k. w Łagowie w 1463 r., por. L.
von Ledebuhr, Adelslexicon, t. 2, s. 440.
69
Jan Adam, k. w Leśnicy w 1392 r., może rodzina austriacko-bawarska, por. Kneschke, t. 1, s. 10; Jan Bortfelde,
k. w Leśnicy w 1321 r. i Gebhard, k. w Czaplinku w latach 1320–1347, potem baliw, por. Kneschke, t. 1, s. 586–
587; Bernard Eltze, k. w Rurce w latach 1344–1345, może rodzina nadreńska, por. Kneschke, t. 2, s. 97–99; Jan
Niendorf, k. w Suchaniu w latach 1345–1355, może rodzina z okolic Bremy, por. Kneschke, t. 6, Leipzig 1865,
s. 510.
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godność baliwa brandenburskiego70. To zestawienie może świadczyć o atrakcyjności kariery w zakonie joannitów dla rodzin napływowych na Śląsku, Pomorzu i w Nowej Marchii. Zwłaszcza
w XIV w., w okresie, gdy budowały one dopiero swoją pozycję, uzyskanie godności komtura oraz
związanego z nią prestiżu i dochodów mogło być pomocne dla podniesienia znaczenia w nowym
środowisku. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, iż wedle badań Tomasza Jurka i Krzysztofa
Guzikowskiego zarówno przez Śląsk, jak i przez Pomorze Zachodnie, przewinęło się dwieście kilkadziesiąt rodzin napływowych71, trzeba uznać, że komturii joannickich było zbyt mało, by mogły służyć jako trampolina awansu dla wszystkich rodzin przybyszów.
Pochodzenie paru komturów z jednej rodziny, jak u śląskich Haugwitzów (2), a w baliwacie
u Günsterbergów (6), być może Bukinów (3), Schliebenów (3), Schlabrendorfów (2) i Schulenburgów (2)72 wskazuje, iż niektóre z rodzin uznawały karierę w zakonie joannitów za szczególnie
użyteczny sposób wzmacniania własnej pozycji. Predylekcja jednej rodziny do obierania takiej
drogi kariery mogła wynikać z rozmaitych przyczyn, np. sąsiedztwa rodowej siedziby z jakąś komturią joannicką, jak w wypadku Günsterbergów, których głównym ośrodkiem dóbr były Wapnica
i Nosowo (Günsterberg) w pobliżu Suchania73, gdzie pięciu przedstawicieli tej rodziny piastowało godność komtura, czy też uzyskania przez pierwszego wstępującego do zakonu przedstawiciela
rodziny wysokiej pozycji i następnie naśladowania tego przykładu przez pozostałych.
Warto też zauważyć, że w obu gałęziach zakonu, które obejmowały wszak obszar podzielony
granicami politycznymi (na Śląsku między poszczególne księstwa, a w baliwacie między Pomorze
szczecińskie, wołogojskie i Marchię Brandenburską), przedstawiciele rodzin rycerskich, zwykle
napływowych, swobodnie obejmowali godności w komturiach należących do danej prowincji zakonnej niezależnie do tego, czy leżały one akurat w tym księstwie, czy marchii, gdzie dobra miała
dana rodzina. I tak np. Jeszko Poduszka, pochodzący z rodziny osiadłej w księstwie brzeskim,
został komturem po wstąpieniu do komturii w leżącej w tym księstwie Małej Oleśnicy, ale także w Strzegomiu w księstwie świdnicko-jaworskim, Makowie w księstwie opawsko-raciborskim
i Tyńcu w księstwie wrocławskim74. Maciej Pannwitz, potomek rodziny osiadłej w kłodzkiem,
sprawował godność komtura w Oleśnicy Małej75. Trzech przedstawicieli osiadłej na Pomorzu rodziny Schliebenów było komturami w Leśnicy w ziemi lubuskiej, pochodzący najpewniej z osiadłej w Nowej Marchii rodziny Wardemberg Gizo był komturem w pomorskiej Rurce, a potomków nowomarchijskich Wedlów spotykamy zarówno jako komturów w pomorskiej Swobnicy,
jak i w nowomarchijskich Chwarszczanach i Łagowie. Z jednej strony wynikało to ze sposobu
zarządzania prowincją zakonną, wewnątrz której przenoszono zakonników, z drugiej umożliwiało
napływowym rodzinom rycerskim tworzenie środowiska przekraczającego granice polityczne.
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Busso von Alvensleben (F. A. Vossberg, Die Siegel der Mark Brandenburg, tabl. G. 2/14), Gebhard von Bortfelde, Reimar Günsterberg, Jerzy Schlabrendorf, Baltazar Schlieben, Bernard Schulenburg, Ryszard Schulenburg,
Mikołaj Tirbach.
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K. Guzikowski, Obce rycerstwo, s. 314; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 191–312.
72
Knecht, k. w Małej Oleśnicy w latach 1344–1352, w Łosiowie w 1350 r., we Wrocławiu w latach 1359–
1360 i Swidger, k. w Małej Oleśnicy w 1374 r., w Zawadnie w latach 1374–1392, por. M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 350, 352; R. Heś, Joannici, s. 492, 494, 495, 525, 533. Komturów z baliwatu wymieniają przyp. 68 i 69.
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E. Rymar, Günsternergowie. Szczeciński rajca — mordercą polskiego króla? Początki kariery rodu [w:] Kopijnicy. Szyprowie. Tenutariusze, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2002, („Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza”, t. 8),
s. 99–124, oraz mapka po artykule.
74
M. Cetwiński, Ród Jeszka Poduszki, s. 235–241; M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 350; R. Heś, Joannici,
s. 493, 499, 510, 517.
75
T. Jurek, Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII–XIV w., „Sobótka” 1990, t. 45,
s. 451–452; M. Starnawska, Między Jerozolimą, s. 350; R. Heś, Joannici, s. 494.
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Używanie przez komturów zarówno w śląskiej, jak i brandenburskiej gałęzi zakonu, pieczęci
herbowych dowodzi, iż pomimo wstąpienia do zakonu, nie tracili oni łączności z grupą społeczną, z której się wywodzili. Zwyczaj ten był na tyle silny, iż na Śląsku także niekiedy używali podobnych pieczęci komturzy z kapłańskich komturii parafialnych, jeśli pochodzili z rodzin
szlacheckich lub mieszczańskich pretendujących do szlachectwa. Natomiast przełożeni komturii
wiejskich w tej dzielnicy oraz mającej na poły rycerski charakter komturii w Strzegomiu używali
głównie pieczęci herbowych76. Znane są też pieczęcie herbowe ośmiu baliwów brandenburskich,
którzy wcześniej sprawowali godność komtura w ziemi lubuskiej, Nowej Marchii czy na Pomorzu
Zachodnim77 i kilku tamtejszych komturów78.
Prestiż i pozycja wynikająca ze sprawowanych w zakonie urzędów umożliwiały kontakt
z dworami margrabiów i książąt oraz odgrywanie roli politycznej, i to także niezależnie od
granic księstw czy marchii. O kontaktach komturów z rodzin rycerskich z dworami śląskimi
świadczy częste kurtuazyjne tytułowanie ich jako Gevetter czy compater (np. Michał z Tyńca,
Knecht von Haugwitz, i Günter, komtur w Piławie w latach 1318–1335), niekiedy przez kilku różnych książąt, jak w wypadku Michała79. Jednak rycerskie komturie wiejskie na Śląsku,
odgrywające mniejszą rolę w skali całej śląskiej gałęzi zakonu, nie dawały aż takich możliwości politycznych, jak pełnienie godności baliwa brandenburskiego lub komtura w tamtejszym
baliwacie. Baliwowie i komturzy pełnią za Hohenzollernów rolę doradców margrabiów (baliw, komturzy Łagowa, Leśnicy, a także pomorskiej Swobnicy) i na Pomorzu za Bogusława X
(baliw, komturzy Suchania i Swobnicy). Bernard Rohr, komtur Swobnicy i doradca księcia
pomorskiego, został w 1499 r. mianowany przez margrabiów landwójtem Nowej Marchii.
Utrzymywanie przez dostojników joannickich kontaktów politycznych po obu stronach granicy wskazuje na ich niezależność i dowodzi dużego znaczenia zakonu w tym regionie80. Znane są
przykłady pełnienia przez komturów roli dyplomatów, np. w 1474 r. w sporze o księstwo głogowskie baliw Jasper Günsterberg i komtur Łagowa Jakub Barfuss reprezentowali margrabiów
wobec króla polskiego, a w 1479 r. komtur Chwarszczan był świadkiem pokoju zawartego
przez margrabiego z księciem Meklemburgii81.
Inaczej wyglądała obsada komturii wielkopolskich, oddalonych od obu głównych skupisk domów joannitów. Dom w Kościanie był typową komturią parafialną obsługiwaną przez kapłanów
zakonnych, zapewne mieszczan82. Natomiast spore uposażenie komturii w Poznaniu i jej położenie poza obrębem miasta lokacyjnego nadawały jej charakter podobny do rycerskich komturii wiejskich. Do komturii należała też prebenda w kapitule poznańskiej, którą otrzymywał
76

M. Starnawska, Pieczęcie zakonów krzyżowych na ziemiach polskich w średniowieczu jako źródło do ich dziejów.
Perspektywy badawcze [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red. P. Dymmel, Lublin
1998, s. 107–110.
77
Busso von Alvensleben, pieczęć z 1422 r.; Gebhard von Bortfelde z 1335 r., Reimar Günsterberg z 1407 r., Jerzy
Schlabrendorf z 1509 i 1512 r., Baltazar von Schlieben z 1431 r., Bernard Schulenburg z 1389 r., Ryszard Schulenburg z 1478 r., Mikołaj Tirbach z 1451 r. — F.A. Vossberg, Die Siegel der Mark Brandenburg, tabl. G. 1/9, 12,
2/13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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Chwarszczany: Henryk von Arnim, Leśnica: Jan von Schlieben, Rurka: Jan Bukin i Bernard Kamentz; Swobnica: Michał Bukin, Hasso Wedel, Mikołaj Tirbach, Otto Blankenburg; Skarszewy (Pomorze Gdańskie, wówczas
krzyżackie): Konrad Dorstat z 1326 r. — F.A. Vossberg, Die Siegel der Mark Brandenburg, tabl. G.2/32 33, 3/36,
39, 42, 43, 45,48, 49.
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M. Starnawska, Karrieren, s. 116.
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Eadem, Mnisi, s. 26–27.
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Ibidem, s. 25, 27.
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w imieniu zakonu pleban kościoła św. Jana na dzisiejszej Malcie, kapłan zakonny zwykle pochodzenia mieszczańskiego83.
Pomimo podległości komturii w Poznaniu przeorowi czeskiemu, z powodu jej oddalenia od innych placówek tej gałęzi zakonu, jak i domów należących do baliwatu brandenburskiego, nie zawsze
obsadzano ją zakonnikami z przeoratu. Do 1425 r. tylko paru komturów wywodziło się ze Śląska
lub Czech i piastowało godności także w innych domach przeoratu. Mikołaj zwany Poppo84, komtur w latach 1360–1366, mógł być tożsamy z komturem miejskiej komturii parafialnej w Głubczycach w 1355 r. Popponem, który używał pieczęci z inicjałem „N”85. W takim wypadku mógłby być
kapłanem i mieszczaninem, ale jest to tylko jedna z możliwości86. Benuszko, komtur w Poznaniu
w latach 1386–1401, mógł być tożsamy z komturem w Tyńcu o takim samym imieniu w 1369 r.87
Jedna zapiska nazywa go „Tworowski”, co trudno zinterpretować, gdyż jedyna miejscowość o nazwie Tworów leżała w Małopolsce, a brak jest poważnych przesłanek, by stamtąd wywodzić Benuszkę88. Czeskie imię Bozdecha, komtura w latach 1417–1424, wskazuje, iż był on nominatem władz
zakonu89. Nie jest znane pochodzenie Jana z Zelenicz, komtura w 1309 r., ale mógł on wywodzić
się z którejś z wielkopolskich wsi o nazwie Zieliniec i Zielęcin90. Mikołaj Behr, komtur w 1348 r.,
który wzorem innych komturów przeoratu czeskiego przywiesił na jednym z dyplomów osobistą
pieczęć herbową, był potomkiem napływowej rodziny rycerskiej z Pomorza Zachodniego91, zatem
raczej nie został przysłany do Poznania z Pragi, a już raczej z baliwatu. Komtur w latach 1408–1412,
Bogusz, szlachcic (nobilis) i pasowany rycerz (strenuus), zapewne pochodził z Królestwa Polskiego,
skoro w dokumencie Władysława Jagiełły został określony jako miles noster fidelis92, ale wyłącznie na
podstawie imienia trudno związać go z konkretną rodziną. O pochodzeniu pozostałych komturów
poznańskich przed 1425 r., znanych tylko z imion, nic nie można wnioskować93. Wpływ przeorów
czeskich na obsadę komturii poznańskiej był więc ograniczony.
83
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88
Księga ziemska poznańska, nr 531; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
red. B. Chlebowski, t. 12, Warszawa 1892, s. 687.
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KDW, t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; nr 142, t. 7, wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak, Warszawa–Poznań 1985, nr 609; AP w Poznaniu, Księga ziemska poznańska, nr 3, k. 90, 175; A. Bogucki, Strenuus jako tytuł
polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), „Przegląd Historyczny”, t. 77, 1986, z. 4, s. 629–647; idem, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynki do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001, s. 67–68.
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Helman, k. w r. 1338, por. KDW, t. 2, nr 1176, 1184. S. Kozierowski, Obce rycerstwo, s. 42, wskazuje osoby
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Być może kilkuletnie rządy Czecha Bozdecha spowodowały interwencję króla Władysława
Jagiełły, który wykorzystał trudną sytuację przeora czeskiego Ruperta, księcia chojnowsko-lubińskiego, w okresie wojen husyckich i w 1425 r. uzyskał od niego zgodę na mianowanie komturów poznańskich94. Po 1425 r. nastąpiła jeszcze tylko jedna próba narzucenia przez władze
przeoratu komtura czeskiego, mianowicie kapłana i mieszczanina z Chrudimia, Wincentego,
wcześniej komtura w Strzegomiu w latach 1436–1439 i 1445–1458 i namiestnika przeora
czeskiego na Śląsk i Polskę w roku 145195. Od 1461 r. był on plebanem w Poznaniu, a w latach
1463–1464 także komturem, ustąpił w 1465 r. na rzecz Jana Pampowskiego, potomka rozpoczynającej karierę wielkopolskiej rodziny szlacheckiej96. Ze Śląska mógł pochodzić Pradel lub
Prodel, komtur w latach 1433–1435. Wywodząca się z Turyngii rodzina Predlów osiadła na
Śląsku pod koniec XIII w. Rodzina ta mieszkała także na Pomorzu Zachodnim, a pod koniec
XIV w. jej przedstawiciele pojawili się też w Wielkopolsce, zatem komtur mógł być potomkiem
osiedlających się w Wielkopolsce Pradlów, dla których uzyskanie przez ich krewniaka tej godności było elementem budowy pozycji97. Pochodzenie paru innych komturów, znanych tylko
z popularnych w średniowieczu imion, jest nie do ustalenia98.
Wszyscy komturzy po 1425 r., o których wiadomo coś więcej, byli, oprócz Wincentego, pochodzenia szlacheckiego. Jakub (1428–1432) został raz określony jako nobilis99. Michał (1436–1448)
był szlachcicem (nobilis) o nazwisku zapisywanym jako „Ranczski”, „Ronczski”, „Ranczsky” lub
„Randzki”, którego nie zidentyfikowno. Stanisław Karwowski odczytał to nazwisko jako „Rucki”,
co może wskazywać na jego pochodzenie z rodziny szlacheckiej herbu Jastrzębiec, występującej
m.in. na Kujawach100. Po ustąpieniu Michała w 1448 r., godność komtura piastowali kolejno potomkowie rodzin szlacheckich z leżących blisko siebie wsi w powiecie kościańskim, powiązani ze sobą
rozmaitymi sprawami majątkowymi i więzami rodzinnymi: Tomisław Chełmski (1448–1464)101,
Jan Pampowski (1465–1475 lub 1476, po krótkim epizodzie rządów Wincentego z Chrudimia)102,
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Klemens Skoraczewski (Skoraszewski? 1476–1481)103 i Piotr Siedlecki (1496–1497)104. W 1504 r.
komturem został Stanisław Dłuski, krewny Pampowskich105. Szlachcicem był także Jan Helgot
(1484–1492)106 oraz Mikołaj Krzyszkowski (1498–1503)107. Przedstawicielem nieco możniejszej
rodziny, która w drugiej połowie XV w. awansowała w szeregi możnowładztwa, podobnie jak Pampowscy, z którymi była spowinowacona, był syn stolnika poznańskiego Wojciecha Andrzej Górski
(1493–1496)108.
Przynajmniej dwaj z nich byli pasowanymi rycerzami109. Co najmniej dwóch z nich, Jan Pampowski i Andrzej Górski, wstąpili do zakonu jako wdowcy, od razu otrzymując godność komtura110. Kilku przed wstąpieniem do zakonu sprawowało godności świeckie — Jan Helgot piastował
jakąś funkcję w zarządzie żup wielickich111; Górski był dworzaninem królewskim i podkomorzym
poznańskim w latach 1479–1485, a ponadto starostą w Drahimiu i Wałczu do 1484 r. oraz aż
do śmierci w Człuchowie, zatem także już po wstąpieniu do zakonu112; Mikołaj Krzyszkowski
równocześnie z godnością komtura pełnił urząd wojskiego poznańskiego113. Od czasu, gdy królowie
polscy uzyskali prawo obsadzania godności komturów poznańskich, urząd ten stał się, najpierw dla
szlacheckich rodzin wielkopolskich zarówno pochodzenia miejscowego, jak i napływowych, dogodnym środkiem ułatwiającym zakorzenienie się w Wielkopolsce i awans społeczny (Pradlowie, Pampowscy), a następnie apanażem dla zaufanych króla. Tę ostatnią funkcję pełnił także w XVI w.114
103
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Komturie wiejskie, obsadzane przez potomków rodzin rycerskich, miały w każdym z trzech
opisanych tu regionów (baliwat, Śląsk i Poznań) inne znaczenie — dominowały w baliwacie,
mniejszą rolę odgrywały na Śląsku, zaś oddalony od innych skupisk dom w Poznaniu miał dla
zakonu znaczenie marginalne. Wszędzie jednak objęcie godności komtura było dla potomków
rodzin rycerskich danej prowincji jednym ze sposobów budowy własnej pozycji. Na Śląsku i Pomorzu była to jedna z dróg ułatwiających napływowym rodzinom rycerskim zakorzenienie się
w miejscowym społeczeństwie. Komturia poznańska także początkowo odgrywała taką rolę (Behr,
Pradel), ale od drugiej ćwierci XV w. stała się przede wszystkim formą apanażu dla miejscowych
rodzin szlacheckich, umożliwiając im awans, zaś pod koniec tego stulecia — apanażem dla protegowanych króla. Procesy te odbywały się w okresie, gdy militarne zadania w zakonie joannitów
odgrywały coraz mniejszą rolę. W umowie między królem Jagiełłą a przeorem czeskim Rupertem
z 1425 r. mowa jest o zakazie udawania się joannitów poznańskich na wyprawy bez zgody króla
i rady królewskiej115. Zapewne chodziło o ewentualne wyprawy w obronie Rodos. Istotnie o takich wypadkach później nie słychać, natomiast komtur Piotr Siedlecki prawdopodobnie zginął
na wyprawie bukowińskiej Jana Olbrachta w 1497 r.116 Postawa jego nie różniła się od postawy
innych potomków rodzin szlacheckich z Królestwa Polskiego. Także na Śląsku i w Brandenburgii
komturzy z tamtejszych rodzin szlacheckich prowadzili życie podobne do ich świeckich kuzynów.
Piastowanie godności komtura joannitów umożliwiało więc potomkom napływowych rodzin
rycerskich zakorzenienie się wśród miejscowej szlachty, zaś potomkom szlachty miejscowej —
utrzymanie pozycji rodu lub awans społeczny.
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Maria Starnawska, Descendants of Knight / Noble Families in St. John’s Commandery in Silesia, Greater Poland and Brandenburg Balinese. During the Crusades and the flourishing of knightly culture, the Hospitallers
and other knightly orders were to fully implement the synthesis of knightly and Christian ideals. After the crusade
movement had ceased, the sense of the continued existence of knightly orders established to support it became
questionable. The Templars did not survive this crisis, but the Knights of St. John succeeded. They survived, undertaking various forms of activity in Europe, more or less connected with their original calling (running hospitals,
parishes, etc.). One of the survival strategies was to transform at least some of the branches or branches of the order
into a knightly association, grouping descendants of noble families, providing them with prestige, the opportunity
to lead a knightly lifestyle, and salary.
They appeared on Polish lands in the mid-twelfth century thanks to Henryk prince of Sandomierz, who granted
them property in Zagość on the Nida river. By the end of the Middle Ages, they had created a network of about
30 religious houses. The largest number of outlets was established in Silesia, in the Lubusz land and New Marchia as
well as in West Pomerania. Knights were brought to them from areas located to the west — from Lusatia, Polabia,
Old Marchia, Mecklenburg and even more distant areas of Germany, contributing to the Germanization of Silesian
and Pomeranian knights-nobility.
In the late Middle Ages, both the Order of Knights of St. John and the nobility knighthood group in Pomerania
and Silesia, and to a lesser extent in Greater Poland, underwent a period of serious changes, so it is worth examining whether these processes influenced each other. The author of the article took up this challenge and tried to
answer in her text the question whether the joining of members of local or influential knightly families to the Order of Knights of St. John strengthened the position of one of these groups and whether joining one of them was
for the Knights of St. John an important way of taking root in the local community living within the borders
of the Gniezno metropolis and the Kamien diocese.
Keywords: Hospitallers, commanders, Greater Poland Silesia, knights, nobility.
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Jeszcze o karierach w dawnej Polsce. Koleje losu Michała
Moszyńskiego, herbu Nałęcz († ok. 1650), dworzanina,
żołnierza i ziemianina
Streszczenie: Przemiana rycerstwa w ziemiaństwo to proces spowodowany działaniem określonych uregulowań
prawnych, społeczno-politycznych i gospodarczych, odbywający się w określonym czasie, konkretnie na przełomie
średniowiecza i czasów nowożytnych. Niemniej zjawisko osiadania na ziemi ludzi parających się rzemiosłem wojennym, a więc według nomenklatury staropolskiej „ludzi rycerskich”, nie jest specyfiką jednej epoki, czasu czy systemu
prawno-ustrojowego. Odbywało się stale i wpisuje się w pojęcie kariery czasów staropolskich. Przykładem takiej
właśnie kariery mogą być koleje życia protoplasty arystokratycznej rodziny Moszyńskich herbu Nałęcz, przedstawione w niniejszym artykule.
Dzieje życia Michała Moszyńskiego są znakomitą egzemplifikacją tej ścieżki kariery w czasach staropolskich,
która wiodła od służby wojskowej pod dowództwem możnego protektora i jego dworu na dwór królewski, gdzie
łatwo było o udział w rozdawnictwie dóbr monarszych, przez zastawy i dzierżawy, wreszcie po latach do własnego
majątku. Podkreślić przy tym należy podstawową rolę wykształcenia, bez którego droga ta była niedostępna, a także
psychofizyczne uwarunkowania jednostki, przejawiające się odwagą i otwartością na kwestie ekonomiczne, łatwością
w dyslokacji kapitału, zapobiegliwością i zaradnością.
Słowa kluczowe: rycerstwo, ziemiaństwo, kariera.

Przemiana rycerstwa w ziemiaństwo to proces odbywający się na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, spowodowany działaniem uregulowań prawnych w określonej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej. Niemniej zjawisko osiadania na ziemi ludzi parających się
rzemiosłem wojennym, a więc według nomenklatury staropolskiej „ludzi rycerskich”, nie jest
specyfiką jednej epoki, czasu czy systemu prawno-ustrojowego. Odbywało się stale i wpisuje się
w pojęcie kariery czasów staropolskich, kiedy to ziemia i życie ziemiańskie były postrzegane za
realizację ideału życiowego:
Szczęśliwy człowiek, który krom zazdrości
Żyje szczęśliwie na ojczystej włości...1
1
D. Naborowski, Pieśń ad imitationem Horatiuszowej ody „Beatusille qui procul negotiis...” Żywot ziemiański spokojny i szczęśliwy, Wstęp do: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J.S. Gruchała i S. Grzeszczuk, Warszawa
1988, s. 23–36.
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1. Podpis Michała Moszyńskiego, 1636 r. (ziem. przem. 179, s. 635)

Równolegle odbywał się ruch w przeciwnym kierunku. Wychodzenie z własności ziemskiej
w wyniku rozrodzenia, zadłużenia, zniszczeń wojennych i innych czynników powodujących pauperyzację i podejmowanie zająć nieziemiańskich, jak służba wojskowa (choć ta wspólna była
szlachcie osiadłej i nieosiadłej, wynikająca z etosu szlacheckiego), dworska (dyplomatyczna),
a także wybór stanu duchownego czy wreszcie przejście do stanu mieszczańskiego i podjęcie zajęć
typowych dla tej grupy, było w I Rzeczypospolitej powszechne. Wcale częste były też powroty
któregoś z przedstawicieli kolejnych pokoleń do własności ziemskiej. Sytuacja taka z oczywistych
względów uważana była za realizację kariery materialnej i społecznej. Kariera taka była jednak
udziałem wyłącznie jednostek szczególnie aktywnych, przedsiębiorczych, odważnych, często bezkompromisowych, a nawet bezwzględnych.
Egzemplifikacją takiej właśnie kariery mogą być koleje życia protoplasty arystokratycznej rodziny Moszyńskich herbu Nałęcz2. Jej najbardziej znanymi przedstawicielami są Jan Kanty, podskarbi wielki koronny za czasów Augusta II, jego synowie urodzeni z hrabianki Fryderyki Cosel,
córki Augusta II, tj. stolnik koronny August Fryderyk i marszałek wielki koronny Fryderyk Józef,
wreszcie „zimny” wnuk Jana Kantego, sybirak Piotr Moszyński, syn Ignacego Hilarego i Fryderyki, córki Augusta Fryderyka Moszyńskiego.
Ich przodek, bohater niniejszego artykułu, Michał Moszyński pochodził z ubogiej szlachty
wywodzącej się ze wsi Moszny (dziś Moszna, w parafii Garbów), w powiecie lubelskim3. Linia,
z której pochodził, wyszła już z gniazda rodzinnego i osiadła w nieodległej wsi Łubki, w parafii
Wojcieszków, gdzie w latach 30. XVI w. wśród cząstkowych właścicieli odnotowany został jego
dziad Marcin Moszyński (Moszeński), siedzący na jednej czwartej łanu4. Michał urodził się
jednak najpewniej już na Podolu, gdzie przeniósł się jego ojciec Paweł5.
2

Rys genealogiczny tej rodziny opublikował w 2005 r. Piotr Biliński pt. Dzieje rodu Moszyńskich herbu Nałęcz.
Linia magnacka, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego serii nowej” 2005, t. 7 (18), s. 67–78 i powtórzył
go w nieco zmienionej formie w monografii łoniowskiej linii tej rodziny (idem, Moszyńscy herbu Nałęcz. Studium
z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006, s. 23–31). Opracowania te z powodu niewykorzystania
materiału aktowego zawierają jednak wiele błędnych ustaleń, co uprawnia do podjęcia na nowo tego tematu.
3
Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Lublin 1980,
s. 154–156.
4
Ibidem, s. 141.
5
Wcześniej na Podolu zjawił się Jan Moszyński, zapewne bliski krewny Pawła, który służył, wraz z żoną Zofią
Wronowską, staroście skalskiemu Hieronimowi Lanckorońskiemu i jego żonie Annie z Iskrzyczyna. Anna Lanckorońska, żona starosty skalskiego Hieronima, zapisała mu 2 sierpnia 1554 r. 100 zł na Kolędzianach (Centralnyj
Derżavnyj Istoricnyj Arhiv Ukrainy Kyjiv [cyt. dalej: CDIAUK], f. 37 [księgi ziemskie kamienieckie, cyt. dalej:
ziem. kam.], t. 4, k. 263v–264v). Sześć lat później, 9 maja 1560 r., ta sama Anna Lanckorońska zapisała na Kolędzianach 50 złp. Zofii, córce zmarłego Jana Wronowskiego, żonie Jana Moszyńskiego, oraz osobno zapisała swemu
słudze Janowi Moszyńskiemu dożywocie na tej wsi (ziem. kam. 5 k. 212–213; ziem. kam. 12, k. 379). W roku
1563 Jan pożyczył sąsiadowi z Czarnokońców, słynnemu kresowemu zagończykowi i szaławile Janowi Piaseckie-
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Oprócz Pawła miał jeszcze Marcin co najmniej dwóch synów, Jakuba i Stanisława, towarzysza
obrony potocznej chorągwi Hieronima Lanckorońskiego w latach 1550–15596.
Jakub przed 1576 r. wstąpił na służbę u wojewody kijowskiego Konstantego Ostrogskiego,
z czasem pełniąc funkcję sekretarza i podskarbiego księcia7. Jesienią 1577 r., będąc już jego sługą
i włodarzem, dzierżawił od starosty trembowelskiego Jakuba Pretficza miejscowe cło8. W 1580 r.
razem z bratem Pawłem pozwał sukcesorów Anny Dawidowskiej Sopiechowskiej z Czenielowa
o nieuczynienie sprawiedliwości z poddanym ze wsi Żurawniki, który pobił na śmierć ich brata
Stanisława Moszyńskiego9. W roku 1584, będąc nadal sługą wojewody kijowskiego, został pobity na rynku w Łucku z rozkazu miejscowego starosty Aleksandra Prońskiego, o co skarżył się na
sejmie w 1585 „[...] iż mu w Łucku mieście śród rynku, pojąwszy go a przez drogę rozciągnąwszy
[...] kazał gębę obić”10. Sam jednak musiał nie być bez winy, skoro w tym samym roku został
z powództwa sług Prońskiego skazany na odsiedzenie kary w wieży Lubranka na zamku krakowskim11. W 1589 r. otrzymał, za protekcją Ostrogskiego, urząd łowczego wołyńskiego12. Umarł
niedługo potem, między 1590 i 1593 r.13
Jedynym, jak się zdaje, jego synem był Jan (Janusz, Jarosz?!)14. Urodził się zapewne ok. 1580 r.,
skoro w 1595 r. immatrykulował się na Uniwersytet Krakowski15. Po ojcu odziedziczył niejako
związki klientalne z Ostrogskimi. Służył najpierw wojewodzie kijowskiemu Konstantemu, a potem jego synowi, zmarłemu w 1603 r. wojewodzie wołyńskiemu Aleksandrowi Ostrogskiemu,
w końcu wdowie po nim Annie z Kostków, od której otrzymał zapis 1000 złp. na sołectwie
mu, pięć pancerzów, trzy zarękawice, cztery szyszaki na tragicznie dlań zakończoną wyprawę mołdawską Dymitra
Wiśniowieckiego (ziem. kam. 12, k. 439). Jan zostawił dwójkę dzieci, Pawła i Annę wydaną za mąż za Macieja
Gorzyckiego. Latem roku 1584 Paweł razem z siostrą Anną Gorzycką pozwał starostę skalskiego Stanisława i Mikołaja Lanckorońskich o wypłacenie 150 złp. zapisanych ich rodzicom za wierną służbę na wsi Kolędziany przez
zmarłą Annę z Iskrzyc Lanckorońską, żonę Hieronima (ziem. kam. 12, k. 379). W 1588 r. pozostawał na usługach
(famulus) Mikołaja Lanckorońskiego (gr. przem. 304, s. 1219). Być może ten właśnie Paweł, ożeniony z Agnieszką
Czarkówną, otrzymał w 1602 r. sołectwo w Jerzmanowej od naszego Michała Moszyńskiego (Archiwum Główne
Akt Dawnych, [cyt. dalej: AGAD], MK 147, k. 252–252v.).
6
M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985, s. 287; idem,
Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. 2, Lata 1548–1575, Zabrze–Tarnowskie Góry 2012, s. 391.
7
V. Uljanovskij, Kniaź Vasil-Kostiantij Ostrozkij: istoricnij portret u galeriei predkiv ta nascadkiv, Kyjiv 2012, s. 529
(tu błędnie jako ksiądz), 644, 646, 695, 918, 1197.
8
2 października 1577 r. starosta pozwał go o niezapłacenie reszty z tytułu dzierżawy (Centralnyj Derżavnyj Arhiv Ukrainy we Lwowie [cyt. dalej: CDIAUL], f. 17 [księgi grodzkie trembowelskie, cyt. dalej: gr. tremb.], t. 10,
s. 260–261).
9
7 października 1580 r., 3 lipca 1581 r. (gr. tremb. 11, s. 681–682, 887 — tu Wojciech zamiast Jakuba). 23 października 1581 r. Paweł Moszyński, działając w imieniu swoim i brata Jakuba, skwitował Annę Cebrowską, córkę
Anny Dawidowskiej Sepiechowskiej, z pretensji, ona zaś zapisała mu dług 60 grzywien (gr. tremb. 11, s. 923–926).
10
Dyaryusze sejmowe r. 1585, wyd. A. Czuczyński, Cracoviae 1901, s. 204, 226, 365, 391 („Scriptores Rerum
Polonicarum”, t. 18); Archiwum Narodowe Kraków (cyt. dalej: ANKr.), Archiwum Sanguszków, dokumenty
papierowe, sygn. 810; V. Uljanovskij, Kniaź Vasil-Konstantij, s. 1250.
11
Leonard Gnojeński, dzierżawca dóbr Gorliczyna książąt Ostrogskich i pierwszy mąż późniejszej teściowej naszego Michała Moszyńskiego, 13 maja 1585 r. poręczył pod zakładem 30 tys. złp. stolnikowi litewskiemu i staroście
łuckiemu Aleksandrowi Prońskiemu, że Jakub Moszyński odsiedzi zasądzoną na nim karę (ANKr., Castrensia
Cracoviensia, t. 133, s. 474–5).
12
Nominacja 5 sierpnia 1589 r. (CDIAUK, f. 26 [księgi ziemskie łuckie], op. 1, spr. 7, k. 133–133v).
13
Żył jeszcze 19 czerwca 1590 r. (ibidem, k. 406v), a umarł przed 9 września 1593 r. (CDIAUK, f. 25 [księgi
grodzkie łuckie], op. 1, spr. 44, k. 335).
14
K. Niesiecki, a za nim P. Biliński błędnie identyfikuje go jako syna Pawła (K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6,
s. 486; P. Biliński, Moszyńscy, s. 23).
15
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3, ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 193.
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w Zalasowej w powiecie pilzneńskim16. W 1609 r. zaciągnął się do wojska koronnego, zostając
rotmistrzem królewskim. W 1611 r., w tej randze, jak świadczy K. Niesiecki: „[...] pod Smoleńskiem w oczach Zygmunta III między pierwszymi wpadł na mury tego oblężonego miasta [...]”17.
Po wojnie powrócił do służby u Ostrogskich. W dniu 6 sierpnia 1619 r., w Lublinie, spisał testament umierającego ks. Janusza Ostrogskiego, syna wojewody wołyńskiego Aleksandra i Anny
z Kostków18. Książę podarował wówczas: „[...] sługom swoim wszystkim i nieboszczykowskim
[czyli wojewody Aleksandra — MW]”, po 5 tys. złp. Wśród obdarowanych był i Janusz, któremu
„[...] że nie ma nic, zapisuję na Zalasowej, Złotyjowie, Koritach pięć tysięcy złotych, co ma trzymać aż do wykupna pospółwszystko i dożywocie [...]”19. Wedle Niesieckiego Janusz umarł bezpotomnie w 1638 r. i został pochowany w Podolińcu20. Testamentem poczynił liczne legaty, których
wykonanie powierzył swemu bratu stryjecznemu Michałowi Moszyńskiemu. Zapisał m.in. po
200 złp. dla kościoła farnego w Ostrogu, kościołów lwowskich Dominikanów i Bernardynów
oraz dla niejakiego Drogosza, swego sługi i krewnego21.
Paweł, brat Jakuba, w połowie XVI w. wszedł na służbę starosty czerwonogrodzkiego, późniejszego
hetmana wielkiego koronnego i wojewody ruskiego, Jerzego Jazłowieckiego, zaciągając się do obrony
potocznej z pięciokonnym pocztem jako towarzysz w jego rocie22. Z hetmanem, a następnie jego synami, związał się do końca życia, wiernie im służąc („fidelia obsequia”). Początki jego aktywności na
Podolu były nader skromne. Za niewielki kapitał, jaki udało mu się zgromadzić, wykupił prawa do
zastawu na Chartanowcach. Wiosną 1558 r. ustąpił jednak te prawa Jerzemu Jazłowieckiemu23. Mimo
16

Być może jeszcze jego ojciec trzymał w zastawie wieś Koryty na Wołyniu, którą wykupił od niego kniaź Konstanty w 1598 r. (V. Uljanovskij, Kniaź Vasil-Konstantij, s. 685). Sprawa zapisu od Anny z Kostków Ostrogskiej
(CDIAUL, f. 13 [księgi grodzkie przemyskie, cyt. dalej: gr. przem.], t. 173, s. 59; CDIAUL, f. 14 [księgi ziemskie
przemyskie, cyt. dalej: ziem. przem.], t. 314, s. 631; ziem. przem. 81 s. 2047–2050; ziem. przem. 83, s. 185).
17
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486.
18
J. Makara, Dzieje parafii jarosławskiej od początku do r. 1772, Jarosław 1936, s. 127–128; J. Kus, Testament
księcia Janusza-Pawła Ostrogskiego z 1619 r., „Zeszyty muzealne” 1998, t. 2; V. Uljanovskij, Kniaź Vasil-Konstantij, s. 1270–1271. Oblata tego zapisu znajduje się w księgach ziemskich łuckich pod datą 4 października 1619 r.
(CDIAUK, f. 26 [księgi ziemskie łuckie], op. 1, nr 25, k. 35–38 — tu jako Jarosz Moszyński).
19
Zapis ten razem z wcześniejszym w wysokości 1 tys. zł zobowiązał się wypłacić mu Władysław Dominik Zasławski Ostrogski zapisem w grodzie krakowskim 5 marca 1633 r. Wkrótce potem Jan ustąpił go bratu stryjecznemu Michałowi, a ten 6 czerwca 1633 r. podjął pieniądze od Zasławskiego (gr. przem. 88, s. 2286).
20
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486. Jarosz Moszyński ożeniony był z Maruszą Swiszczowską, córką Ostafija, primo voto Adamową Liniewską, której zapisał w 1617 r. w Łucku oprawę w wysokości 6 tys. złp. (CDIAUK,
f. 26, op. 1, spr. 24, k. 944–945v). Wedle Niesieckiego Janusz miał być synem Pawła, a bratem Michała, ale jest
to błąd. Janusz żył jeszcze 11 stycznia 1637 r., kiedy to spisał we Lwowie z Adamem Dzierżkiem intercyzę pod
zakładem 8 tys. złp. (CDIAUL, f. 9 [księgi grodzkie lwowskie, cyt. dalej: ziem. lwow.], t. 65, s. 124–125). Natomiast 31 marca 1639 r. we Lwowie Michał Moszyński, syn zmarłego Marcina, a bratanek i sukcesor zmarłego Jana
Moszyńskiego, oraz Aleksander Podolski roborowali intercyzę (gr. lwow. 130, s. 1295–1297).
21
Zapewne chodziło o Stanisława Drogosza, który w 1611 r., wystąpił jako amicus Michała Moszyńskiego (Archiwum Moszyńskich w Krakowie, rkps 44, fasc. 1, nr 14, k. 1). Rejestry poborowe z lat 1531–1533 odnotowują we
wsi Łubki w województwie lubelskim Stanisława Drogosza, cząstkowego właściciela (Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983, s. 141).
22
W 1557 r. popisał swój poczet pod Trembowlą (AGAD, ASW, dz. 85, nr 61, k. 11v; M. Plewczyński, Wojny
i wojskowość polska w XVI wieku, t. 2, Lata 1548–1575, Zabrze 2012, s. 391).
23
12 maja 1558 r. od Anny, żony Serafina Zawiszy, a siostry rodzonej i jedynej sukcesorki zmarłego Sebastiana
Kulikowskiego, zastawnika tej wsi (ziem. kam. 5 k. 162–162v). Z nieznanych przyczyn 22 sierpnia 1558 r. Jazłowiecki darował mu na powrót te dobra (CDIAUL, f. 6 [księgi ziemskie halickie, cyt. dalej: ziem. halic.], t. 44,
s. 1299–1301), a ten 20 października 1558 r., już jako dziedzic, ustąpił je Hieronimowi Marcinkowskiemu (ziem.
kam. 5, k. 182v–183). Tego samego dnia Marcinkowski ustąpił tę część Chartanowców znowu Jerzemu Jazłowieckiemu (ziem. kam. 5, k. 184v–185).
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zaangażowania się na Podolu utrzymał w swych rękach cząstkę w ojczystych Łubkach na Lubelszczyźnie, a przez to miał nadal kontakty z tamtejszą szlachtą24.
Od hetmana Jazłowieckiego (czyli przed jego śmiercią w 1572) otrzymał za wierną służbę zapis
500 złp. na wsi Kapuścińce (parafia Jezierzany) w powiecie kamienieckim, w której osiadł wraz
z rodziną. W 1577 r. synowie hetmana, wynagradzając mu wierne służby w ich domu zarówno
dla ich zmarłego ojca („[...] habentes in respectu fidelia servitia et obsequia [...] quae ipse magnifico
olim Georgio Jazlowiecki terrarum Russiae pallatino, [...] in negociis et arduis necessitatibus eius prestitabat [...]”), jak i ich samych, zapisali mu dożywotnio na Kapuścińcach dodatkowo 200 złp.25
Według P. Bilińskiego miał następnie jako rotmistrz walczyć pod Janem Zamoyskim w wojnach
moskiewskich Stefana Batorego26.
W 1581 r. został przez króla wyznaczony, razem z Mikołajem Wężykiem Drobotem i sędzią
grodzkim kamienieckim Mateuszem Borkowskim, w skład sądu komisarskiego, mającego rozstrzygnąć sprawę wykupienia przez starostę skalskiego Stanisława Lanckorońskiego wsi Jezierzany
z rąk sukcesorów zmarłego Jana Ossowskiego27.
Pod koniec życia został komornikiem granicznym kamienieckim28. Umarł przed rokiem
159529. Pozostawił po sobie wdowę Zofię z Gołaskich30, dwóch synów — Marcina i Michała
Aleksandra31, oraz cztery córki — Zofię, żonę przed 1603 r. Bartłomieja Podolskiego, Katarzynę,
żonę przed 1600 r. Iwana Zagwojskiego, a następnie Jana Dąbrowskiego32, Jadwigę, żonę Adama
Dobrzyńskiego, a następnie Wojciecha Wołkowickiego33 i Elżbietę, żonę Kaspra Ważyńskiego34.

24

Dnia 8 sierpnia 1577 r. Stanisław Górski zwany Kopkowicz z ziemi lubelskiej, dziedzic części wsi Szczuczki, graniczącej z Łubkami, pożyczył od Pawła 220 złp. na dwa lata, tj. do 1579 r. (ziem. kam. 9, k. 56v.–57) i tego samego
dnia Paweł, piszący się z ziemi i powiatu lubelskiego, skwitował go z zapisu grodzkiego lubelskiego na 120 złp. (ziem.
kam. 9, k. 81). 7 stycznia 1581 r. Paweł, pożyczył mu znowu 100 złp., dopisując je do wcześniejszego długu w wysokości 200 złp., zapisanego w ziemstwie lubelskim, a zabezpieczonego na części Szczuczek (gr. tremb. 11, s. 743–744).
22 grudnia 1583 r. Paweł, jako syn zmarłego Marcina z Łubek, ustąpił podstarościemu lubelskiemu Felicjanowi
Ziemackiemu swoje prawa do zapisu 300 złp. od Stanisława Górskiego na Szczuczkach (gr. tremb. 13, s. 22–24).
25
24 stycznia 1577 r. (ziem. kam. 8, k. 503–503v); 7 sierpnia 1578 r. przenoszą zapis z gr. trembowelskiego
z 15 czerwca 1577 r. (CDIAUL, f. 5 [księgi grodzkie halickie, cyt. dalej: gr. halic.], t. 10, s. 179–181; ziem. kam.
9, k. 179v–181v).
26
P. Biliński, Moszyńscy, s. 23. M. Plewczyński odnotowuje go jednak tylko jako towarzysza, i to w czynnej służbie aż do 1593 r., co z kolei wydaje się mało prawdopodobne, jako że miałby wówczas ok. 60 lat (M. Plewczyński,
Wojny i wojskowość, t. 2, s. 391). Zapewne więc część informacji o Pawle odnosi się do jego imiennika, syna Jana.
27
24 marca 1581 r. (gr. tremb. 11, s. 811–812).
28
Ziem. kam. 24, k. 679v–680v.
29
Umarł przed 30 sierpnia 1595 r. (AGAD, MK 139, k. 315–316).
30
P. Biliński nazywa ją błędnie Goławską (idem, Moszyńscy, s. 23).
31
Z tym dwoma imionami wystąpił tylko jeden raz (ziem. przem. 118, s. 1520–1524). P. Biliński przypisuje mu
błędnie jeszcze jednego syna Janusza (idem, Moszyńscy, s. 23).
32
Katarzyna miała początkowo zapisane po 500 zł posagu i wiana na wsiach Zagwoździe, Pasieczna i Kniahynin.
Po sprzedaży tych wsi w 1600 r., mąż zapisał jej 15 listopada 1604 r. 600 złp. posagu i tyleż wiana (ziem. halic.
61, s. 852–853, 866–86; 112, s. 281). Ponownie zamężna przed 14 grudnia 1624 r. (gr. halic. 17, s. 1495–1496).
33
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486. Ślub Jadwigi z Adamem Dobrzyńskim odbył się przed 16 października
1609 r., kiedy to mąż zapisał jej w grodzie latyczowskim po 400 zlp. posagu i wiana. Dnia 13 maja 1610 r. w ziemstwie kamienieckim małżonkowie w obecności Marcina Moszyńskiego, brata Jadwigi, spisali dożywocie (ziem.
kam. 32, s. 349–352v). Oboje żyli jeszcze 8 stycznia 1632 r., kiedy Katarzyna z Ossy, wdowa po Mikołaju Kopycińskim, zastawiła im całe części we wsi Bezbrudy w buskim i Kutkorz w lwowskim za 2,2 tys. złp. na trzy lata,
a potem do wypłacenia (CDIAUL, f. 10 [księgi ziemskie lwowskie, cyt. dalej: ziem. lwow.], t. 63, s. 1340–1341).
34
8 stycznia 1615 Kasper Ważyński spisał dożywocie z żoną Elżbietą Moszyńską (ziem. lwow. 49, s. 43–45;
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486).
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Paweł posiadał tylko prawo dożywocia na Kapuścianach, dlatego wdowa wystarała się u starosty śniatyńskiego i sokalskiego Mikołaja Jazłowieckiego o zabezpieczenie swej przyszłości. Ten
na łożu śmierci, 30 sierpnia 1595 r., w Krakowie zapisał dożywotnią darowiznę tej wsi dla Zofii
i jej synów Marcina i Michała35. Zofia żyła jeszcze 25 stycznia 1596 r., kiedy jej poddany z Kapuścińców sądził się z poddanym podkomorzego podolskiego Mikołaja Lanckorońskiego z sąsiednich Ulaszkowców36. Umarła zapewne niedługo potem. Jesienią 1597 r. bracia Marcin i Michał
zawarli bowiem między sobą w Kamieńcu jakąś ugodę pod zakładem 500 grzywien, być może
w związku z rozliczeniami po matce37.
Pozostawiając na boku dalsze losy starszego z braci Marcina, zajmiemy się młodszym z rodzeństwa, Michałem, gdyż to jego potomkom przypadło w udziale wprowadzenie rodziny do bogatego
ziemiaństwa, a w dalszej przyszłości w kręgi arystokracji38. Urodzić się musiał mniej więcej w latach 70.–80. XVI w., co można wnosić na podstawie jego późniejszej aktywności życiowej. Według
Niesieckiego miał wychowywać się na dworze Zygmunta III39. Nic nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może uczył się w którymś z zakonnych kolegiów. Pewne jest jednak, że ukończył jakieś
szkoły, skoro przed 1600 r. został pisarzem w kancelarii królewskiej. W przywileju wystawionym
mu w 1602 r. król powołał się na jego „[...] servitia [...] quae iam a compluribus annis tam in aulae
nostrae, quam in aliis, ubi se occasio obtulerit sibi commissis obsequiis, summa cum fide, industria et
sedulitate praestitit [...]”. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób Moszyński znalazł się
na dworze królewskim. Możliwe, że trafił tam dzięki kontaktom ojca z kanclerzem Zamoyskim.
Bardziej jednak prawdopodobnym jest, że stało się to za pośrednictwem stryja Jakuba, związanego z Konstantym Ostrogskim, który pozostawał w poprawnych, a okresowo bliskich stosunkach
z Zamoyskim40. Podobnie zresztą potoczyły się losy jego przyszłego teścia Jana Dzierżka, jednego
z najwierniejszych stronników kanclerza, który początkowo związany był właśnie z Ostrogskimi.
W każdym razie decyzja ta, podjęta na początku drogi życiowej, dowodzi dużego wyczucia i zmysłu politycznego Michała. Porzucenie bowiem dotychczasowych patronów, Jazłowieckich, przyniosło mu stabilny awans. Jego rodzina pozostała jednak, ze zrozumiałych względów, w orbicie
wpływów Jazłowieckich. Siostra Jadwiga służyła np. Jadwidze z Jazłowieckich Jakubowej Pretficzowej, od której wysłużyła niewielki kapitał w wysokości 100 złp.41 Warto podkreślić, że sam Pretficz
35

AGAD, MK 139, k. 315–316. Nie jest prawdą, jak podaje P. Biliński, by Michał Moszyński miał otrzymać
w 1593 r., w spadku po rodzicach, Kapuścińce (P. Biliński, Moszyńscy, s. 24).
36
Ziem. kam. 23, k. 84v, 112v, 166.
37
6 listopada 1597 r. (ziem. kam. 24, k. 522v).
38
Marcin ożenił się pod koniec 1597 r. lub na początku 1598 r. z Agnieszką Orzechowską, córką nieżyjącego już
wówczas Kaspra Orzechowskiego z Nidzborka, której 22 stycznia 1598 r. zapisał po 600 złp. posagu i wiana na
połowie swych dóbr oraz spisał z nią dożywocie (ziem. kam. 24, k. 679v–680v). Oboje umarli po 1603 r., pozostawiając syna Michała oraz córki Katarzynę, żonę Jana Maszowskiego i pannę Elżbietę (gr. przem. 373, s. 623–627).
Wedle Niesieckiego Marcin miał umrzeć w 1627 r., i był drugi raz żonaty z Malinowską. Miał też mieć drugiego
syna, jezuitę Mikołaja (K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486). P. Biliński dodaje, że ten Mikołaj urodził się
ok. 1600 r. na Rusi Czerwonej, wstąpił do zakonu w 1618, a umarł w 1630 r. (P. Biliński, Moszyńscy, s. 24).
39
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486–487, a za nim P. Biliński, Moszyńscy, s. 24, podają też, że Michał był
następnie deputatem do Trybunału Koronnego, jednak brak jego nazwiska w spisach deputatów (Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 1, (1578–1620), oprac. H. Gmiterek; cz. 2, (1621–1660), oprac. D. Kupisz,
Warszawa 2017).
40
T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). Wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej,
Toruń 1997, s. 190–231.
41
W 1604 r. upominała się o te pieniądze u swej ciotki Katarzyny, wdowy po Wojciechu Borzysławskim, u której
Pretficzowa złożyła tę sumę w depozycie (ziem. kam. 30 k. 445–446). Sprawa jeszcze nie została uregulowana
w 1610 r., kiedy Jadwiga, już zamężna za Adamem Dobrzyńskim, pozywała Jerzego i Wiktoryna Borzysławskich
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dość blisko współpracował z Zamoyskim42. Przed 1603 r. bracia Moszyńscy wydali wydali siostrę
Zofię za Bartłomieja Podolskiego herbu Nałęcz, której wyznaczyli bardzo skromny, ale stosowny
do możliwości, posag w wysokości 300 złp.43 Bartłomiej za zasługi w wojnie z Moskwą za Zygmunta III otrzymał w 1605 r. wraz z żoną od tegoż króla dobra Laszki w ziemi lwowskiej44.
W kancelarii królewskiej Michał poznał zapewne swego przyszłego teścia, wspomnianego Jana
Dzierżka, sekretarza królewskiego, a potem łowczego wołyńskiego i ostatecznie sędziego ziemskiego lubelskiego45. Miał także sposobność zetknąć się z niezwykle wpływowym sekretarzem,
późniejszym podkomorzym koronnym Andrzejem Bobolą, z bratankiem którego, Wojciechem,
utrzymywał kontakty w dalszym życiu.
Pod dowództwem hetmana i kanclerza Zamoyskiego uczestniczył następnie Michał w wyprawie wołoskiej (1600) oraz w wojnie inflanckiej (1601–1602). Później walczył po stronie króla,
w czasie rokoszu sandomierskiego (1606) i w wojnie z Moskwą (1609–1611) („primum quidem
anteactae totum aetatis suae tempus, continuis et diligentibus aulae nostrae obseqiis impendisset, multisque expeditionibus bellicis livonicis, valachicis, ac moschovitis tum praecipue funesto illo civili bello
(1606) militarem operam et singularem fidem nobis probasset et nobis ipsis intuentibus in primo conflictu praeclaram veritatis bellicae gloriam adeptus esset [...]”46. Moszyński był oddanym i wiernym
sługą króla („[...] suma cum fide, diligentia et assiduitate [...]”47; „[...] cum fide constanter et alacriter
praestitit [...]”48), za co rokrocznie spływały nań dowody wdzięczności w postaci kolejnych nadań,
sugerowanych oczywiście, ówczesnym zwyczajem przez obdarowywanego.
Widać z nich, że Moszyński dobrze znał Podole i wiązał z nim chyba początkowo swoją przyszłość. Na początku 1600 r. otrzymał swoje pierwsze nadanie w postaci części wsi Halczyńce
z gruntem Słoboda nad rzeką Niemyją w powiecie barskim49. Było to jednocześnie pożegnanie Michała z kancelarią, gdyż w następnym roku widzimy go już wśród komorników („cubicularii”) królewskich. Tak zaczął się długi okres jego służby u boku króla, służby znowu wiernej i pełnej dobrze
wypełnianych zadań. W marcu 1601 r., już jako komornik królewski, został wyznaczony jednym
z rewizorów spustoszonych dóbr królewskich na Rusi i Podolu50. Misję swą wypełnił na przełomie
o tę kwotę (ziem. kam. 31, k. 94v–95). Katarzyna Moszyńska, córka Pawła, a żona Iwana Zagwojskiego, nazwała
Jerzego Borzysławskiego swym bratem ciotecznym (ziem. halic. 112, s. 114). Nie wiemy, czy Katarzyna Borzysławska była Gołaska z domu, czy też Moszyńska. Natomiast jej mąż Wojciech Borzysławski był, tak jak Paweł Moszyński, służebnikiem wojewody ruskiego Jerzego Jazłowieckiego, a za wierne służby otrzymał od niego 300 złp. na
wsi Hołowczyńce, do której w 1577 r. synowie wojewody dopisali mu 100 złp. (ziem. kam. 9, k. 98–99v).
42
W. Tygielski, Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2007,
s. 337, 391.
43
23 stycznia 1603 r. Bartłomiej Podolski skwitował Marcina i Michała Moszyńskich z podjętych pieniędzy,
zapewne z posagu swej żony Zofii i zobowiązał się pod zakładem 300 złp. stawić ją w ciągu roku dla odstąpienia
na ich rzecz z praw do dóbr po rodzicach. On zapisał jej na połowie swych dóbr dwa razy po 300 złp. (ziem. kam.
29 k. 22–23). Wedle K. Niesieckiego Zofia po śmierci Podolskiego wyszła ponownie za mąż za Kruszyńskiego
(K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 486). Jest to jednak informacja niewątpliwie nieprawdziwa, gdyż po śmierci
Podolskiego opiekę nad jego dziećmi objęli opiekunowie, wśród których nie było ich matki.
44
7 marca 1605 r. król wydał zgodę Janowi Dąbrowie i jego żonie Ewie na ustąpienie wsi Laszki w ziemi lwowskiej
Podolskim (MK 150, k. 38v–39); K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 7, s. 349.
45
CDIAUL, f. 12 (księgi ziemskie przeworskie, cyt. dalej: ziem. przew.), t. 36, s. 221–225, 347, 437, 584–587,
602–603.
46
MK 178, k. 431–431v.
47
MK 148, k. 152v–153.
48
Ibidem, k. 298–298v.
49
W Warszawie 18 stycznia 1600 r. (MK 145, k. 7v–8).
50
W Warszawie 13 marca 1601 r. (VL 2, 1509).
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wiosny i lata tego roku, wioząc przy okazji różnym osobom listy przypowiednie od hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Jana Zamoyskiego51. Musiał się dobrze sprawić, skoro w następnym
roku otrzymał aż trzy przywileje na wykup i obrót dobrami królewskimi52. W roku 1601 odbył
podróż do Konstantynopola wraz z komornikiem królewskim Abrahamem Krzewskim, wysłanym
przez króla na naukę języka arabskiego53. Dnia 8 września tego roku, być może przygotowując się
do wyjazdu, spisał z wojewodą ruskim Mikołajem Herburtem w Gródku Berdychowie intercyzę
pod zakładem 1000 złp54. Zapewne była to pożyczka niezbędnych na drogę środków.
Otrzymywane od króla nowe nadania lub prawa na wykup dóbr ustępował, zwykle po roku,
innym osobom. Żadna z tych królewszczyzn nie pozostała w jego rękach na dłużej, żadnej też
nie przekazał swym dzieciom. Wszystkie nadania miały więc charakter transakcji. W przypadku
niektórych odnosi się wręcz wrażenie, jakby je uzyskiwał na zamówienie osób trzecich (Laszki
Królewskie — Podolscy). Inne potwierdzają zmysł ekonomiczny Moszyńskiego, pozyskującego
dobra w sąsiedztwie tworzonego właśnie przez kogoś innego kompleksu majątkowego (Kitajgród — Potoccy). Spośród nielicznych transakcji zawieranych w ramach rodziny warto odnotować fakt nabycia przezeń w 1603 r., od brata Marcina, części wsi Łubki w województwie lubelskim55. Zapewne część w tej gniazdowej wsi zachował w swych rękach, skoro jeszcze wiele lat
później utrzymywał kontakty z jej współdziedzicami56.
51

Przed 27 czerwca 1601r. komornik królewski Michał Moszyński zjawił się w Latyczowie u Jana Potockiego z listami przypowiednimi dla braci Potockich (AGAD, Archiwum Zamoyskich, 688, s. 145–6; M Wolski, Potoccy, s. 237).
52
26 lutego 1602 r. w Warszawie wydano zgodę Michałowi Moszyńskiemu, komornikowi królewskiemu, na
wykupienie sołectwa we wsi Jerzmanowa (MK 147, k. 161–161v). 16 października 1602 r. w Krakowie wydano
zgodę na wykupienie części Matejkowa oraz opustoszałych Białej łąki i Tajnej łąki w ziemi podolskiej, w starostwie barskim (MK 147, k. 248v–249). Michał został wprowadzony w posesję tych wsi przez woźnego dopiero
19 stycznia 1604 r. (CDIAUL, f. 3 [księgi grodzkie buskie, cyt. dalej: gr. buskie], t. 11, s. 393–394). 9 listopada
1602 r. w Krakowie wydano przywilej Michałowi Moszyńskiemu, komornikowi, na ustąpienie z prawa dożywocia na sołectwie wsi Jerzmanowa, w starostwie dobczyckim, na osobę Pawła Moszyńskiego i jego żony Agnieszki
Czarkówny (MK 147, k. 252–252v). 26 lutego 1603 r. w Krakowie bracia Stanisław i Jan Misiowscy, synowie
zmarłego Andrzeja, brata i sukcesora zmarłego Jakuba, rotmistrza królewskiego, podjęli od Michała Moszyńskiego, komornika królewskiego, 200 grzywien za sołectwo w Jerzmanowej (ANKr., Castrensia Cracoviensia 176,
s. 1479–1480); 2 czerwca 1604 r. w Krakowie wystawiono komornikowi Michałowi Moszyńskiemu za zasługi
zgodę na ustąpienie wsi Matejków z opustoszałymi Białą łąką i Tajną łąką w województwie podolskim Florianowi Kłomnickiemu (MK 148, k. 298–298v; oblata: gr. buskie 11, s. 642–643). 15 lipca 1604 r. Kłomnicki został
wprowadzony w posesję Matejkowa i pozostałych wsi na mocy cesji w grodzie krakowskim przy osobistej bytności Moszyńskiego w tych wsiach (gr. buskie 11, s. 643). 26 lipca 1604 r. w Krakowie nadano Michałowi Moszyńskiemu, komornikowi, za zasługi „multo tempore nobis prestetitis” wieś Łoznowce w powiecie latyczowskim
po śmierci Pawła Łoznowskiego (MK 148, k. 386). 22 grudnia 1604 r. w Krakowie wystawiono pozwolenie na
ustąpienie wsi Koleczkowce ze Słobodą Hołowaczewa i młynem tamże, w województwie podolskim, Michałowi
Moszyńskiemu, komornikowi, na osobę Feliksa Wolskiego (MK 148, k. 379v–380). 26 listopada 1607 r. w Trembowli Michał Moszyński, dworzanin królewski, za konsensem ustąpił synom Andrzeja Potockiego, kasztelana
kamienieckiego, Kołakowce inaczej zwane Koleczkowce ze Sołobódką Hołowaczewa (gr. tremb. 24, k. 1155).
53
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 487; P. Biliński, Moszyńscy, s. 24. Na potrzeby wysyłanego do Konstantynopola A. Krzewskiego król wyznaczył 30 marca 1601 r. dożywotnią pensję w wysokości 340 złp. Krzewski był
siostrzeńcem Jana Dzierżka, przyszłego teścia Moszyńskiego (MK 163, k. 31–32).
54
Gr. tremb. 23, s. 461–463.
55
23 stycznia 1603 r. (ziem. kam. 29, s. 50v–52). Być może uzyskanie 9 listopada 1602 r. zgody królewskiej na
ustąpienie Pawłowi Moszyńskiemu i jego żonie Agnieszce z Czarków sołectwa w Jerzmanowej wiązało się z próbą
pozyskania od niego dalszych części w Łubkach.
56
25 stycznia 1622 r. Krzysztof Łubkowski Nawrot, syn Jana, dziedzic części wsi Łubki w województwie lubelskim, pożyczył od stolnika królewskiego Michała Moszyńskiego 200 złp., gwarantując zwrot wwiązaniem do tej
wsi (ziem. przem. 93, s. 849–852).
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Pod koniec 1607 r. Michał awansował w hierarchii dworskiej, zostając stolnikiem królewskim,
czyli trukczaszym, którą to funkcję pełnił przez następnych 20 lat, do 31 grudnia 1627 r., choć
po 1611 r. nie znajdujemy już śladów jego działalności na dworze57.
Michał, zmieniając najpewniej swe plany życiowe, ok. 1608/1609 r. wycofał się z inwestycji
na Podolu. W grudniu 1608 r. w Trembowli zastawił swą część Kapuścińców za 900 zł Janowi
Wierzbickiemu58. Zgromadzony kapitał w wysokości 6 tys. złp. zainwestował, udzielając pożyczki Kasprowi Prusinowskiemu pod zastaw wsi Grodzisko, w powiecie żydaczowskim59. Ustanowiwszy zapewne jakiegoś zarządcę w tej wsi, udał się na wyprawę wojenną przeciw Moskwie.
Niestety, po rychłej śmierci Kaspra jego brat i opiekun pozostawionych przez niego dzieci, Adam
Prusinowski, korzystając z nieobecności Moszyńskiego, usunął jego włodarza i oddał wieś w posesję innej osobie. Sprawa o to toczyła się przez kilka następnych lat w sądach różnych instancji,
aż do Trybunału Koronnego, gdzie 12 lipca 1610 r. Moszyński ją wygrał60. Strona przegrana, nie
mogąc pogodzić się z wyrokiem, wręczyła Stanisławowi Drogoszowi, przyjacielowi (amicus) Moszyńskiego, odpowiedź, czyli pismo z pogróżkami na jego życie61. Prusinowski zresztą ani myślał
przywrócić Moszyńskiemu posesji Grodziska62.
Tymczasem Moszyński towarzyszył królowi w wyprawie smoleńskiej i długotrwałym oblężeniu tego miasta. W obozie pod Smoleńskiem („in castris ad Smolenscium”) 30 marca 1610 r.
zawarł umowę ze stryjecznym bratem Janem (Januszem) Moszyńskim pod zakładem 3 tys. złp.63
Być może była to warunkowa cesja jakichś praw na wypadek śmierci jednego z sygnatariuszy.
Następnie w tym samym roku został wysłany przez króla w poselstwie z listami do bojarów moskiewskich64. Pod Smoleńskiem pozostawał jeszcze 5 maja 1611 r.65
Na początku 1612 r. Moszyński powrócił z wyprawy wojennej i zajął się intensywnie odzyskaniem posesji Grodziska, a także zajętych w tamtejszym dworze ruchomości. Dnia 1 marca 1612 r. wraz ze starostą żydaczowskim Jerzym Żołczyńskim zajechał tę wieś urzędowo,

57

AGAD, MK 301, k. 181–182.
9 grudnia 1608 r. (gr. tremb. 25, s. 389–390; 51, s. 413). Dnia 24 lutego 1609 r. woźny w obecności Marcina
Moszyńskiego, brata Michała, wprowadził Wierzbickiego w posesję tych dóbr (gr. tremb. 26, s. 160–161).
59
Ziem. lwow. 97, s. 338–339.
60
9 kwietnia 1610 r. w grodzie halickim Adam Prusinowski, w imieniu podopiecznych Jana i Teofili, pozywał
pisarza grodzkiego żydaczowskiego o jakieś przekroczenie w sprawie toczącej się z Moszyńskim, i o niezwrócenie
dóbr małego Grodziska (gr. halic. 113, s. 180–182).
61
4 sierpnia 1611 r. (gr. buskie 43, s. 21).
62
3 października 1610 r. wydany został pozew o niewykonanie dekretu trybunalskiego (gr. lwow. 365, s. 1869–
1875). Skutek tego pozwu był, jak się zdaje, żaden, skoro 25 kwietnia 1611 r. woźny zaniósł znowu do dworu
w Grodzisku pozew po Prusinowskich (gr. lwow. 365, s. 1869–1871). Z kolei 14 listopada 1611 r. woźny położył
we dworze w Grodzisku pozew od Prusinowskich po Moszyńskiego o podjęcie sumy zastawnej i ustąpienie
z tych dóbr (gr. lwow. 366, s. 154–155). W styczniu 1612 r. pełnomocnik Moszyńskiego czekał bezskutecznie na Prusinowskiego, aby zgodnie z dekretem trybunalskim odebrać od niego zabrane ruchomości z dworu
w Grodzisku i przejąć z powrotem te dobra imieniem swego mocodawcy, ale nikt się nie stawił. Z drugiej strony
pełnomocnik Prusinowskiego oświadczył, że czekał od 12 stycznia do 1 lutego, ale Moszyński nie stawił się osobiście, lecz chciał przez pełnomocnika odebrać pieniądze, do czego ten nie był jakoby upoważniony (gr. lwow.
366, s. 33–34, 165–167).
63
MK 153, k. 151–151v.
64
Diariusz drogi króla jmci Zygmunta III: od szczęśliwego wyjazdu z Wilna pod Smoleńsk w roku 1609 a die 18 Augusta i fortunnego powodzenia przez lat dwie do wzięcia zamku Smoleńska w roku 1611, wyd. J. Byliński, Wroclaw
1999, s. 233.
65
Pożyczył wówczas 460 złp. Aleksandrowi Korycińskiemu, synowi zmarłego Łukasza z powiatu kamienieckiego
(MK 153, k. 261–261v).
58
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2. Podpis Elżbiety z Dzierżków Moszyńskiej, 1645 (ziem. przem. 205, s. 1011)

usunął z niej dzierżawcę Prusinowskiego i objął te dobra na powrót66. Trzymał je następnie do
1619/1620 r.67 Być może, mszcząc się za doznane krzywdy, ok. 1614 r. zamordował ubogiego
szlachcica Jana Kałuskiego z nieodległej Wolicy. W konsekwencji 31 marca 1614 r. we dworze
w Grodzisku, gdzie Moszyński wówczas mieszkał, zjawił się woźny ze szlachtą i złożył mu oficjalną odpowiedź, czyli groźbę na życie ze strony krewnych zabitego, którzy oświadczyli: „[...]
przeto my oznajmujemy jako wyżej, że się tego chcemy mścić na gardle twoim, aby krew krwią,
zapłacona była. I tak ci już odpowiadamy, abyś się nas strzegł tak wszystkich wespół, jako i każdego z osobna z nas, w domu, kościele, w łaźni, w gospodzie, w polu, w boru, w drodze, śpiąc,
jedząc, pijąc, cokolwiek czyniąc, na wszelakim miejscu [...]”68. Nie znamy dalszego ciągu tej
historii, ale niewątpliwie doszło do jakiejś ugody.
Najpewniej ok. 1612 r. Michał założył rodzinę, żeniąc się z Elżbietą Dzierżkówną, córką
dawnego sekretarza królewskiego, jednego z najwierniejszych dworzan Jana Zamoyskiego69,
teraz podsędka ziemskiego lubelskiego Jana Dzierżka, herbu Nieczuja i Katarzyny z Konar, zastawników podprzeworskich Nowosielców70. Niewykluczone, że Michał poznał rodzinę swej
przyszłej żony wcześniej, za pośrednictwem stryja Jakuba, znajomego Leonarda Gnoińskiego,
pierwszego męża jej matki. Rodzina, z którą się związał, otaczała szczególną opieką zakon
bernardynów, wspierając materialnie konwent w Przeworsku71. Żywiła też wielkie nabożeństwo do cudownego obrazu Matki Bożej Leżajskiej. Z ręką żony otrzymał dość wysoki, jak
na średnioszlacheckie środowisko, posag w kwocie 3 tys. złp.72 Ślub związał go na resztę życia
z ziemią przemyską.
66

Gr. lwow. 366, s. 331–332, 350–352, 432–434.
20 lutego 1617 i 13 kwietnia 1617 r. położono we dworze we wsi Grodzisko pozew po Michała Moszyńskiego
na trybunał od dzieci zmarłego Bartłomieja Podolskiego i ich opiekunów (gr. lwow. 371, s. 160–162, 444–446).
68
W Wolicy 21 marca 1614 r. (gr. lwow. 368, s. 1094–1096); W. Łodziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1, Czasy i ludzie, Kraków 1960, s. 46–47).
69
W. Tygielski, Listy, s. 57 (tu błędnie, że Dzierżek był podkomorzym lubelskim zamiast podsędkiem), 85, 113,
291, 316.
70
Katarzyna, córka Stanisława Konarskiego, była drugą żoną Leonarda Gnoińskiego, którego poślubiła zapewne
w 1584 r. (ziem. przew. 10, s. 874–878). Po śmierci Gnoińskiego, między 1585 a 1589 r., Katarzyna wyszła powtórnie za mąż za sekretarza królewskiego Jana Dzierżka, przenosząc na niego prawa do zastawu wsi Nowosielce (ziem.
przew. 36, s. 221–225, 347, 437, 584–587, 602–603). Dnia 24 czerwca 1589 r. wojewoda kijowski Konstanty
Ostrogski zapisał Dzierżkowi w grodzie lubelskim dożywocie na Nowosielcach (ziem. przew. 15, s. 79–83). 13 listopada 1612 r. Michał Moszyński reprezentował w ziemstwie przeworskim Jana Dzierżka, podsędka ziemskiego
lubelskiego, posesora wsi Nowosielce w jego sporze z ks. Wojciechem Denowskim, plebanem w Nowosielcach,
i Anną ze Sztemberka Ostrogską, wojewodziną wołyńską (ziem. przew. 40, s. 845–849, 1645–1647, 1695, 1734;
41, s. 542). Nie jest prawdą, jak chce P. Biliński, że małżeństwo Michała zostało zawarte w 1594 r. (P. Biliński,
Moszyńscy, s. 24). W tym roku Dzierżek wyznaczył jedynie swym córkom posagi (A. Boniecki, Herbarz polski, [cyt.
dalej: Boniecki], t. 5, s. 193).
71
B. Oss., rkps. 384/II, s. 14.
72
Moszyński w związku ze sprzedażą Hawłowic 9 lutego 1645 r. zapisuje żonie 3 tys. zł posagu i tyleż wiana
na połowie swych dóbr i spisał z nią dożywocie. Zobowiązał się też w ciągu pół roku stawić swą córkę Ka67
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Jesienią 1616 r., potrzebując pilnie kredytu, uzyskał od umierającego szwagra Bartłomieja
Podolskiego cesję jego różnych wierzytelności. Twierdzono potem, że uczynił to podstępem:
człowieka na ten czas bardzo chorego i przez długą chorobę nie tylko na zdrowiu, ale też na zmysłach zeszłego,
wziąwszy onego z domu, wsadziwszy w wannę do grodu buskiego zawiózł, tamże go do zapisów i kontraktów,
jako to sama rzecz pokazuje niesłusznych, przywiódł. Naprzód, że go przeciwko pierwszemu zapisowi opiekunem naprzedniejszym naznaczył [...], po tym in personam jego wszystkie zapisy i długi transfundował, a na
ostatek taką intercyzę z nim roborował, którą go z opieki kwituje i żeby żadne opiekunowi i dzieciom, gdy
przyjdą do lat, ani powinnym z opieki nie odpowiadał73.

Rzeczywiście warunki, na jakich uzyskał gotówkę, były znakomite. Miał bowiem wypłacić
Podolskiemu lub jego spadkobiercom 6 tys. złp. dopiero w 1630 r., a więc po 14 latach. Podolski umarł wkrótce potem (przed 12 stycznia 1617), a Moszyński, jako główny opiekun dzieci
zmarłego, objął w posesję jego tenutę Laszki (Królewskie, koło Buska)74 i rozpoczął energicznie
rewindykowanie pieniędzy od dłużników75. Pozostali współopiekunowie wytoczyli mu wprawdzie proces, który doszedł do Trybunału Koronnego, ale najwyraźniej go przegrali76. Moszyński
uzyskawszy spory kapitał, z długim terminem spłaty, zaczął nim umiejętnie obracać, a udzielając
pożyczek, znacznie go w latach następnych powiększył77.
Na początku 1620 r. odstąpił Andrzejowi Marchockiemu zastaw na Grodzisku, inkasując
6,6 tys. złp. i był już w stanie zainwestować 10 tys. złp., pożyczając je Konstantemu Kornikatowi
pod zastaw dużej dochodowej wsi Kraczkowa z folwarkiem, leżącej na głównym trakcie lwowskim78. Formalnie była to sprzedaż na rok z prawem odkupna.
Trzy lata później, 24 stycznia 1623 r., udzieliwszy pożyczki w wysokości 20 tys. złp. Aleksandrowi Stadnickiemu, synowi zmarłego już Jana z Bachórca, opiekunowi Władysława, Zygmunta i Stanisława Stadnickich, synów Stanisława, starosty zygwulskiego, słynnego „Diabła”, wziął
w zastaw na trzy lata, tj. do święta Nawrócenia Pawła (25 stycznia 1626.), duże dobra leżące pod
tarzynę, żonę Samuela Kossowskiego, dla odstąpienia od praw do zbywanych dóbr pod zakładem 6 tys. złp.
(ziem. przem. 118, s. 501–506; 506–507). Pierwotnie Elżbieta miała przez ojca wyznaczone 2 tys. złp. posagu
(Boniecki, t. 5, s. 193).
73
23 listopada 1616 r. (gr. buskie 44, s. 574–575; oblata gr. lwow. 51, s. 917–921, 1053–1056; 371, s. 75–77).
74
J. Szyszka, Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku,
Kraków 2016, s. 422.
75
Gr. lwow. 371, s. 41–42.
76
Gr. lwow. 51, s. 64–66.
77
17 sierpnia 1619 r. udzielił pożyczki Janowi Kilianowi Ulińskiemu (gr. przem. 79, s. 930–933). 28 stycznia
1620 r. skwitował Ulińskiego z pożyczonych w grodzie przemyskim 2,1 tys. złp. oraz Konstantego Korniakta z zapisanych mu w aktach Trybunału Koronnego 2 tys. złp. (ziem. przem. 90 s. 646–647).
78
28 stycznia 1620 r. Michał Moszyński i Konstanty Korniakt roborowali intercyzę spisaną tego samego dnia
pod zakładem 10 tys. złp. (ziem. przem. 90 s. 1405–1406). 28 stycznia 1620 r. Konstanty Korniakt sprzedał za
10 tys. złp. z prawem odkupna na jeden rok, a potem z roku na rok Michałowi Moszyńskiemu wieś Kraczkowa
z dworem i folwarkiem (ziem. przem. 90 s. 1415–1417). 26 stycznia 1621 r. Michał Moszyński, dworzanin i stolnik królewski, odsprzedał za 10 tys. złp. wieś Kraczkową Konstantemu Korniaktowi i skwitował go z intercyzy
z Przemyśla zawartej pod zakładem 10 tys. złp. (ziem. przem. 92, s. 147–149; 149–150). 8 lutego 1621 r. woźny
wprowadził Konstantego Korniakta do wsi Kraczkowa sprzedanej mu za 10 tys. złp. przez Michała Moszyńskiego, który był obecny przy wwiązaniu (gr. przem., opis 2, t. 8, s. 103). 12 lutego 1621 r. Michał Moszyński
oświadczył, że przez całe roki sądowe, tj. od 26 stycznia do 12 lutego, tj. do końca sesji, oczekiwał na Korniakta,
aby podjąć 10 tys. złp., lecz ten się nie stawił (ziem. przem. 92, s. 1934–1935). 25 stycznia 1622 r. Krzysztof Łubkowski Nawrot, syn zmarłego Jana, dziedzic części wsi Łubki w województwie lubelskim pożyczył od Michała
Moszyńskiego, stolnika królewskiego, 200 złp. do Bożego Narodzenia, które zobowiązał się zwrócić w grodzie
lubelskim, pod wwiązaniem do dóbr (ziem. przem. 93, s. 849–852).
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Łańcutem: Białobrzegi z folwarkiem i dworem, Głuchów z folwarkiem, dworem i z blechem oraz
Soninę. W przypadku niezwrócenia w terminie pieniędzy zastaw miał nadal trwać, przedłużany
na kolejny rok, aż do oddania tej sumy79. W ten sposób Moszyński stał się, mimo woli, uczestnikiem ostatniego aktu dramatu, którego głównymi postaciami były tzw. Diablęta, synowie starosty
zygwulskiego Stanisława Stadnickiego, którzy na mniejszą już skalę niż ich ojciec, destabilizowali
nadal życie społeczne w ziemi przemyskiej.
Moszyńskiemu szczególnie dawał się we znaki Władysław Stadnicki. Nie szanując praw zastawnika, najeżdżał z poddanymi i lisowczykami na Białobrzegi, zabierał stamtąd różne dobra,
wyprowadzał poddanych, obrabował nawet skład towarów, który Moszyński urządził sobie
w domu jednego mieszczanina w Łańcucie, w obawie przed najazdem tatarskim 1624 r.
W czerwcu 1624 r. dobra znajdujące się w posesji Moszyńskiego znacznie ucierpiały zarówno
z powodu najazdu Stadnickiego, jak i Tatarów. Rodzina zaś ledwie sama uszła z życiem, choć
nie obyło się bez dramatu: „Gdy była inkursja tatarska Jej Msć Pani Elżbieta Moszyńska będąc
praegnans, a uchodząc dla zapadnienia we złej drodze koni, piechotą od karety puściła się, zaczym
z fatygi dzieciątko w żywocie umarło”80.
Pomimo poniesionych strat Michał był w stanie dwa lata później pożyczyć aż 8 tys. złp. podstolemu koronnemu i staroście chełmskiemu Janowi Mikołajowi Daniłowiczowi81. Było to
spowodowane faktem, iż dobra białobrzeskie były w istocie znakomicie prosperującym, dochodowym przedsiębiorstwem. Posiadały młyn na Wisłoku z dwoma kamieniami i piłą do tarcia
drzewa. Była tam też karczma przy gościńcu, w lasach barcie miodowe, nad rzeką urządzony był
blech i rozwijała się produkcja płótna. Już w pierwszym roku dzierżawy Moszyński był w stanie
złożyć w swoim magazynie w Łańcucie aż 85 postawów płótna.
W tym samym roku (1626) Michał wziął udział, wraz z licznie zgromadzoną okoliczną szlachtą, w zajeździe Łańcuta, w czasie którego 21 grudnia zabito Władysława Stadnickiego, spalono
miasto i kościół82. Moszyński pomimo różnych trudności utrzymał w swych rękach Białoboki aż
do 1629 r., kiedy to doszło do uregulowania pretensji związanych z posesją tych dóbr. Odzyskał
wówczas wyłożone niegdyś 20 tys. zł i ustąpił te dobra ich nowemu właścicielowi, wojewodzie
ruskiemu Stanisławowi Lubomirskiemu83.
Natychmiast też skorzystał z nadarzającej się okazji i kupił od wdowy po Piotrze Broniowskim i jej synów połowę miasta Pruchnika oraz wieś Hawłowice Górne z dworem i folwarkiem
za 16 tys. złp.84 Wykupił też ciążącą na tych dobrach oprawę Broniowskiej85. W lipcu 1629 r.
79

Ziem. przem. 94, s. 688–690, 1207–1216.
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. VI–e–4, s. 87 (tu błędnie pod rokiem 1634); P. Paluch, Cudowne miejsce leżajskie. Kult pątniczy XVI–XVIII wieku w świetle ksiąg cudów, [Kraków] 2011, s. 178–179.
81
Ziem. przem. 103, s. 27–30.
82
Gr. przem. 345, s. 373–374; W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie
XVII wieku, t. 2, Wojny prywatne, Kraków 1960, s. 355–356.
83
2 marca 1629 r. Lubomirski został wprowadzony w posesję tych dóbr (gr. przem. 348, s. 420–421). Ale dopiero
17 lipca 1629 r. Michał Moszyński ustąpił Stanisławowi Lubomirskiemu swe prawa do zapisów zastawnych i innych towarzyszących im umów z daty 24 stycznia 1623 r. (ziem. przem. 99, s. 171–172, 461–462).
84
23 stycznia 1629 r. Michał Moszyński kupił w ziemstwie przemyskim Hawłowice i połowę Pruchnika z folwarkiem na przedmieściu, z którego ról zbierane jest 136 kop zboża ozimego. Transakcję obwarowano wadium w wysokości 16 tys. złp. (gr. przem. 438, s. 573; M. Wolski, Dwór w Hawłowicach Górnych i jego właściciele (XV–XXI w.
[w:] Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, red. idem,
Kraków 2008, s. 25). 27 marca 1629 r. zeznanie woźnego o dokonanej 15 lutego r. intromisji Moszyńskiego do
Hawłowic z dworem i połowy miasta Pruchnika z folwarkiem na przedmieściu (gr. przem. 348, s. 492–493).
85
17 lipca 1629 r. Michał Moszyński oraz Przecław i Piotr Broniowscy z Bieździedzy zawarli w Przemyślu stosowną umowę (ziem. przem. 99, s. 839–840). Tego samego dnia Anna z Iwanowic, wdowa po Piotrze
80
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wypłacił siostrzeńcom Podolskim zaległy procent od trzymanych 6 tys. zł i uzyskał od nich skwitowanie z opieki86.
Majątek Moszyńskiego stale powiększał się, co widać ze wzrastających możliwości kredytowych: w 1631 r. pożyczył na rok (do 27 stycznia 1632) staroście parczewskiemu Piotrowi Daniłowiczowi aż 30 tys. złp.87 W tym samym roku otrzymał od króla, w nagrodę dawnych zasług,
wieś Laszki w powiecie lwowskim — tę samą, którą trzymał jego nieżyjący szwagier Bartłomiej
Podolski. Rok później ustąpił ją, za zgodą królewską, siostrzeńcowi Aleksandrowi Podolskiemu,
uwalniając się tym sposobem od długu zaciągniętego niegdyś u jego ojca88.
Życie we własnych wreszcie dobrach od początku, niestety, nie układało się dobrze. Już przy
ich objęciu okazało się, że sprzedający je Broniowscy ogołocili hawłowicki dwór z większości
wyposażenia, zwłaszcza z elementów żelaznych, takich jak zawiasy, zamki, lampy itp., a ponadto
zniszczyli ogród różany, wykopując i rozdając znajomym kilkadziesiąt krzewów89. Nie chcieli
w terminie opuścić Hawłowic, podnosili jakieś nieuzasadnione pretensje do podpisanej już umowy, twierdząc że nie znając łaciny, nie byli w stanie zweryfikować treści danego im do akceptacji
dokumentu. Ten zaś został niewłaściwie sformułowany na korzyść Moszyńskiego90. Nie przekazali też nabywcy w terminie dokumentów odnoszących się do Hawłowic i Pruchnika, przez
Broniowskim, ustąpiła synom Przecławowi, Piotrowi, Auktowi i Stanisławowi, swoje prawa do dwóch zapisów
oprawnych od zmarłego męża na 6 tys. złp. posagu i tyleż wiana na połowie jego dóbr, zostawiwszy sobie tylko
dożywocie na Zabłędzy w powiecie pilzneńskim. Moszyński zobowiązał się zapłacić wymienionym Broniowskim na dzień 25 stycznia 1632 r. w grodzie przemyskim 16 tys. złp. (ziem. przem. 99, s. 840–841). Dnia
22 października 1629 r. Przecław i Piotr Broniowscy ustąpili Moszyńskiemu oprawę matki, zobowiązując się
doprowadzić swych młodszych braci, Aukta i Stanisława, w ciągu pół roku po osiągnięciu przez nich pełnoletniości, oraz siostrę Annę, w ciągu roku po wydaniu jej za mąż lub oddaniu do zakonu, w celu potwierdzenia przez nich niniejszej donacji. Przecław Broniowski dodatkowo zobowiązał się doprowadzić żonę Izabellę
Marcinkowską z dwoma bliskimi w celu wyrażania zgody na tę donację. Wszystko to pod zakładem 6 tys.
złp. (ziem. przem. 77, s. [brak początku]–686–689; ziem. przem. 99, s. 1169–1170 [tekst urwany]). 9 stycznia
1630 r. woźny wprowadził Michała Moszyńskiego, dworzanina i stolnika, do dworu i wsi Hawłowice i połowy
Pruchnika, objętych oprawą 6 tys. złp. posagu i 6 tys. złp. wiana Anny z Pieniążków Broniowskiej (gr. przem.
349, s. 31–32).
86
17 lipca 1629 r. Aleksander i Andrzej Podolscy, synowie zmarłego Bartłomieja, skwitowali Michała Moszyńskiego, dworzanina królewskiego, swego wuja i opiekuna, z opieki, zarządu dobrami itp. oraz zapisu grodzkiego
buskiego pożyczki 6 tys. złp. przez Michała i jego żonę Elżbietą ze Skrzyńca spisaną z Bartłomiejem oraz z innego
zapisu z tymże Bartłomiejem, pozostawiając prawa roszczenia do części przypadającej Wojciechowi Podolskiemu,
ich bratu (ziem. przem. 99, s. 416–417); 20 kwietnia 1632 r. Andrzej Podolski imieniem swym i braci Aleksandra i Wojciecha, o którym nie wiedziano, czy żyje, skwitował małżonków Moszyńskich (ziem. przem. 104,
s. 885–888).
87
Ziem. przem. 101, s. 369–371.
88
26 maja 1631 r. w Warszawie, po śmierci miecznika bracławskiego Jana Dobrocieskiego (MK 178, k. 341–341v).
27 czerwca 1631 r. został wprowadzony w posesję (gr. lwow. 382, s. 1171–1172), a 10 marca 1632 r. wydany został
przywilej na ustąpienie (MK 178, k. 487–487v).
89
M. Wolski, Dwór w Hawłowicach Górnych, s. 25.
90
13 lutego 1630 r. Przecław Broniowski imieniem brata Piotra pozwał Michała Moszyńskiego, jego siostrzeńca
Andrzeja Podolskiego oraz Marciana Wysokińskiego, podpiska ziemskiego przemyskiego, o to, że gdy oni zrzekali
się na rzecz Moszyńskiego oprawy swej matki, uczynili to tylko w odniesieniu do nabywanych przez Moszyńskiego dóbr, nie zaś innych położonych w województwie sandomierskim. Podolski tymczasem podyktował po łacinie
podpiskowi tekst tego zrzeczenia w formie korzystnej dla Moszyńskiego, jako swego krewnego, a ze szkodą dla
Broniowskich, nieznających łaciny („linguam latinam omnino ignorantium”). Podolski oświadczył, że jest to kłamstwo i że po roku od spisania inskrypcji Broniowscy usiłują ograniczyć cesję oprawy tylko do części obciążającej
Hawłowice (gr. przem. 349, s. 269–272). 14 kwietnia 1630 r. Broniowscy pozwali ponownie personel kancelarii
ziemskiej przemyskiej (gr. przem. 349, s. 789–790).
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co narazili go na różne kłopoty prawne91. Dopiero w 1633 r. Moszyńskiemu udało się zamknąć
rozliczenia z Broniowskimi92.
Jeszcze trudniejsze były stosunki z sąsiadami, zwłaszcza z chorążym halickim Jerzym Krasickim, dziedzicem Nienadowej i Kramarzówki. Korzystając z okazji wynikającej ze zmiany właściciela, pozajmowali oni części gruntów Moszyńskiego, niszcząc stare znaki graniczne93. Także i miejscowy pleban podniósł wobec nowego dziedzica pretensje o dziesięciny94. Niemniej
Moszyński utrzymał się w nabytych dobrach, z czasem zaś umocnił się i opanował sytuację.
W 1634 r. udało mu się nawet powiększyć swój majątek o część miasta Pruchnik z „fortalicjum”,
czyli dworem obronnym na Górnym Przedmieściu, zakupionym od spadkobierców podkomorzego przemyskiego Wojciecha Boboli, bratanka podkomorzego koronnego Andrzeja, którego
Moszyński niewątpliwie poznał w czasach swej pracy w kancelarii królewskiej95. Dwa lata później
wyzbył się jednak tych dóbr na rzecz współdziedzica Pruchnika Józefa Gorayskiego96. Trudno
stwierdzić, co było powodem, być może brak możliwości płatniczych. W tym bowiem czasie
zaczęły dorastać dzieci Moszyńskiego, co wiązało się ze znacznym zwiększeniem wydatków na
naukę, koszty reprezentacyjne i posagi córek. Synowie, którzy uczyli się dotychczas w domu, wyruszyli do szkół. Z nich Paweł, najpierw wyjechał do szkół jezuickich we Lwowie, a w roku 1632,
razem z pozostałymi braćmi, udał się na Uniwersytet Krakowski97. Docenienie wykształcenia,
jako niezbywalnego warunku przyszłej kariery, obowiązywało w tej rodzinie już co najmniej od
91

18 lutego 1631 r. Moszyński pozwał Piotra Broniowskiego, syna Piotra, na roki skargowe grodzkie przemyskie,
tj. na 1 maja, o przypadającą na niego połowę wadium ustanowionego w umowie kupna tych dóbr 17 lipca 1629 r.,
czyli 8 tys. złp. (gr. przem. 350, s. 335–337).
92
Dopiero 23 marca 1633 r. woźny wprowadził Michała Moszyńskiego do wsi Hawłowice, dawniej zwanej Bucharzów i dworu tamże oraz folwarku miasta Pruchnik na mocy zapisu ziemskiego przemyskiego Aukta i Stanisława Broniowskich. Było to potwierdzenie wcześniejszej sprzedaży dokonanej przez ich starszych braci Przecława
i Piotra (ziem. przem. 105, s. 1407–1408).
93
1634–1644 proces z Krasickimi z Kramarzówki, Rokietnicy, Tuligłów i Nienadowej o zagarnięcie gruntu należącego do folwarku połowy Pruchnika, o zbiegłych poddanych (gr. przem. 353, s. 408–409; ziem przem. 333,
s. 1342–1345, 1618–1622; ziem. przem. 334, s. 128–129, 1196–1198; gr. przem., opis 2, t. 11, s. 245; ziem przem.
338, s. 461–464; ziem przem. 339, s. 19–22, 1219–1239; ziem przem. 340, s. 734–736, 833–834; gr. przem.
opis 2, t. 185, nr 661). Proces w 1634 r. z dziedzicami i zastawnikami Tyniowic o zniszczenie znaków granicznych
między tą wsią a Hawłowicami: Krzysztofem Świętosławskim, Janem Szpotem, Janem Tarnawieckim i Maksymilianem Trzcińskim (gr. przem. 353, s. 655–656; ziem. przew. 42 s. 416–417). 1636–1643 proces ze Stawskimi
z Prosnowa o zniszczenie granic między tą wsią a folwarkiem na przedmieściu pruchnickim (ziem. przew. 42,
s. 433; ziem. przem. 115, s. 595–598; gr. przem. 97, s. 617–619).
94
1631–1635 proces z plebanem pruchnickim Janem Korwinem (ziem. przem. 106, s. 423; gr. przem., opis 2,
t. 10, s. 2453; gr. przem. 354, s. 1437–1438).
95
5 grudnia 1634 r. Wojciech Zawadzki, syn zmarłego Jakuba i zmarłej Elżbiety Bobolanki, a siostrzeniec zmarłego Wojciecha Boboli, podkomorzego przemyskiego, imieniem swoim i sióstr swoich: Anny, żony Piotra Michalczewskiego, Magdaleny, żony Marcina Balickiego, oraz Marianny, żony Piotra Gładysza, ustępuje Michałowi
Moszyńskiemu połowę miasta Pruchnika z fortalicjum i folwarkiem z prawem patronatu beneficjów rzymskich
i greckich oraz wrębem w lasy pruchnickie. Zobowiązuje się stawić swą żonę Mariannę z Szymbarku. Michał
Moszyński winien Zawadzkiemu 3 tys. złp. na dzień Nawrócenia Pawła (gr. przem. 87, s. 1258–1266; 178, s. 205–
206; J. Motylewicz, Dzieje miasta w XVII i XVIII w. [w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, red. M. Wolski,
wyd. 2, Kraków 2017, s. 146).
96
29 lipca 1636 r. Michał Moszyński ustąpił swe prawa do zapisu cesji od Wojciecha Zawadzkiego na połowie
Pruchnika Józefowi Gorayskiemu (gr. przem. 179, s. 656).
97
17 grudnia 1627 r. Paweł Moszyński, student artium liberalium w kolegium jezuitów we Lwowie (gr. lwowskie
378, s. 3210). W 1632 r. w semestrze letnim na Uniwersytet Krakowski wpisali się bracia: Jan, Andrzej i Paweł, synowie Michała Moszyńskiego z diecezji przemyskiej (Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, ed. G. Zathey,
t. 4, Cracoviae 1950, s. 139).
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dwóch pokoleń. Wszak dziad młodych Moszyńskich, Jan Dzierżek, miał za sobą studia zagraniczne we Włoszech i Francji98. Być może jego śladami podążył też jeden z synów Michała (może
Mikołaj?), który dotarł na któryś z uniwersytetów w Bawarii (może jezuicki w Ingolstadt?). Tam
w 1636 r. śmiertelnie zachorował, lecz polecony opiece Matki Bożej Leżajskiej cudownie wrócił
do zdrowia99. Najstarszy z synów, Jan, zaciągnął się potem na służbę „[...] w wojsku Ferdynanda
[zapewne Ferdynanda III — MW] cesarza rycersko traktując, w okazyi z Francuzami, zginął pod
Alexandryą”100. Natomiast Andrzej i Paweł zostali przez ojca oddani na dwór królewski Władysława IV, co wiązało się ze znacznym wysiłkiem finansowym („[...] Pan Jędrzej służąc królowi Jego
Mości Władysławowi Czwartemu z rodzonym swoim Pawłem przesłużyli kilka tysięcy złotych
[...]”)101. W tym czasie Michał wydał za mąż pierwszą z córek, Katarzynę, za Samuela Kosowskiego, dając jej aż 5 tys. złp. posagu102. W 1644 r. druga córka, Konstancja, wstąpiła we Lwowie do
klasztoru Benedyktynek103. Najmłodsza zaś, Anna, była jeszcze wówczas panną.
W styczniu 1645 r. Michał postanowił sprzedać swoje dobra, aby umożliwić synowi Andrzejowi założenie rodziny: „[...] Pan Jędrzej [...] dopinając ożenienia swego w odległości wiele
stracił i przywiódł mnie do tego, żem majętność swoją dziedziczną wieś Hawłowice z połowicą
Pruchnika przedać musiał [...]”104. Cztery dni później, po spisaniu stosownej ugody w obecności
żony Elżbiety Dzierżkówny, sprzedał połowę miasta Pruchnik z folwarkiem i przedmieściem oraz
Hawłowice z dworem i folwarkiem, i prawem patronatu prepozytury pruchnickiej oraz kościoła
greckiego Maksymilianowi Trzcińskiemu. Ustąpił mu też swoje prawa do procesów wytoczonych
Annie z Konar, wdowie po Marcjanie Gorayskim, i jej synowi Józefowi, o zabór części gruntów
i wyrąbanie lasów należących do Pruchnika oraz osadzenie na tym miejscu poddanych, a także
do procesu przeciw Jerzemu, chorążemu halickiemu, i jego synowi Marcinowi Krasickim o nieoddanie zbiegłych poddanych, napad z bronią palną i zabór gruntów, toczonego w ziemstwie
przeworskim, potem w trybunale, aż do banicji chorążego105.
Nie mając całej potrzebnej kwoty, Maksymilian Trzciński zapisał Moszyńskiemu 30,5 tys. złp.
długu na sumie, jaką miał ulokowaną na wsi Nowy Borek z nowo lokowaną Wólką Borkowską106.
Natomiast jego synowi Andrzejowi zapisał 20 tys. na Tyniowicach. Moszyńscy osiedli więc tymczasowo w Borku i tam zapewne nasz bohater zakończył swe burzliwe życie107.
Nim to jednak się stało, w 1647 r. razem z bratankiem Michałem, synem Marcina, działającym w imieniu swych sióstr, ustąpili Kapuścińce Barbarze Konstancji Czuryłównej, córce Marcina i Anny z Buczacza Jazłowieckiej, siostry rodzonej zmarłego Mikołaja Jazłowieckiego, swego
98

W. Tygielski, Listy, s. 340–341.
Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. VI–e–4, s. 96.
100
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 487.
101
Archiwum Moszyńskich w Krakowie, rkps 44, fasc. 1, nr 14, k. 1.
102
6 czerwca 1633 r. Samuel Kosowski zapisał żonie Katarzynie, córce Michała Moszyńskiego, dworzanina i stolnika królewskiego, dług 10 tys. złp. płatny do 25 stycznia 1634 r. (gr. przem. 87, s. 38–39).
103
30 września 1644 r. zakonnica Konstancja, w zakonie Scholastyka, córka Michała Moszyńskiego i Elżbiety
Dzierżkówny, benedyktynka konwentu lwowskiego, oświadczyła, że została usatysfakcjonowana z tytułu posagu
z dóbr ojczystych i macierzystych (gr. lwow. 134, s. 2410). Nowicjat rozpoczęła w 1644 r. we Lwowie (M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 3, Wielkie Księstwo Litewskie i ziemie ruskie Korony
Polskiej, Warszawa 2008, s. 207).
104
Archiwum Moszyńskich w Krakowie, rkps 44, fasc. 1, nr 14, k. 1.
105
Ziem. przem. 118, s. 93– 97; 205, s. 1011.
106
Ibidem, s. 1505–1511.
107
Dnia 4 marca 1647 r., w Borku, Andrzej Gulczewski spisał intercyzę, zapewne przedślubną, z Michałem Moszyńskim, dworzaninem królewskim, pod zakładem 8 tys. złp. (gr. przem. 101, s. 625–626).
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dawnego dobrodzieja, wdowie po podczaszym sanockim Andrzeju Stadnickim, otrzymawszy od
niej pełną satysfakcję tj. 500 złp.108
Michał umarł przed 10 stycznia 1651 r., a zapewne i przed 19 stycznia 1648 r., kiedy jego
syn Andrzej Moszyński nadał „in memoriam rodzica” imię Michał urodzonemu tego dnia swemu
pierworodnemu synowi109. Pozostawił po sobie wdowę Elżbietę Dzierżkównę oraz dorosłe już
dzieci. Elżbieta umarła 31 maja 1654 r. i została pochowana pod kościołem Bernardynów w Przeworsku, jako „[...] pobożna matrona [...], wielka miłośnica i dobrodziejka nasza [...]”110. Jej starsza
córka Katarzyna, także dobrodziejka tegoż klasztoru („amantissima nostra benefactrix”), poślubiła
po śmierci pierwszego męża, Kosowskiego, Wojciecha Kamienieckiego111, a potem kasztelana
wiślickiego Piotra Opockiego; najmłodsza Anna wyszła za mąż za łowczego sanockiego Andrzeja
Gulczewskiego112. Z synów Jan zginął na wojnie, Paweł założył rodzinę, ale jego jedyny syn umarł
bezpotomnie. O losach Mikołaja nic bliższego nie wiadomo. Być może synem Michała był też
Jakub Moszyński, którego wyleczenie w 1618 r., po złamaniu nogi, wspominają rejestry cudów
sanktuarium maryjnego w Leżajsku113. Musiał on jednak umrzeć dzieckiem.
Rodzinę kontynuował Andrzej, którego pierwszą żoną została podczaszanka chełmska Anna
Gryzelda Brodowska114, a drugą Zofia Rybska115. Po studiach na Uniwersytecie Krakowskim, służył na dworze Władysława IV, a następnie w wojsku pod kasztelanem krakowskim i hetmanem
wielkim koronnym Stanisławem Koniecpolskim. Był potem wojskim horodelskim, gubernatorem spiskim, „stawał posłem na sejmach, deputatem na trybunał, mąż godny i w wielu okazyach
ojczyźnie dobrze zasłużony”116.
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15 marca 1647 r. (gr. przem. 101, s. 410–413; Michał, syn Marcina, zobowiązuje się stawić swoje dwie siostry
Krystynę, wdowę po Janie Maszowskim, i pannę Elżbietę (gr. przem. 373, s. 623–627).
109
BUW, rkps 68, k. 242; ziem. przem. 124, s. 453–546.
110
B. Oss., rkps 384/II, s. 16.
111
Pierwszy mąż Katarzyny, Samuel Kosowski, umarł w Przeworsku najpewniej w roku 1648 i został pochowany
w kościele Bernardynów w Przeworsku. Katarzyna przed 25 października 1650 r. ponownie wyszła za mąż, za Wojciecha Kamienieckiego, który umarł w marcu 1653 r. i został pochowany także u bernardynów przeworskich, obok
niego spoczęła trzy lata później jego pięcioletnia córka Katarzyna (B. Oss., rkps 384/II, s. 14, 16, 17; ziem. przem.
124, s. 645–6; 208 s. 100).
112
Błędną kolejność mężów Katarzyny Moszyńskiej podaje P. Biliński (idem, Moszyńscy, s. 25).
113
W maju 1618 r. (Arch. Bernardynów w Krakowie, sygn. VI–e–3, s. 99, nr 172).
114
16 września 1645 r. Michał Moszyński dał swemu najstarszemu synowi Andrzejowi, urodzonemu z Elżbiety
z Dzierżków, 20 tys. złp. jako jego udział w dobrach rodzicielskich, które nań spadną z podziału z młodszymi
braćmi, Pawłem i Mikołajem. Tę sumę miał podjąć z ceny za sprzedane Maksymilianowi Trzcińskiemu Hawłowice i połowę Pruchnika, aby mógł zapisać na tej kwocie posag swej przyszłej żonie (gr. przem. 99, s. 1012–1014).
Ślub zawarty został 15 października 1645 r., wątpić jednak należy, aby jak podaje P. Biliński, odbył się „na zamku
w Trembowli” (BUW, rkps 68, k. 242; P. Biliński, Moszyńscy, s. 30). 5 lutego 1647 r. Andrzej Moszyński, ręcząc
za żonę Annę Gryzeldę Brodowską, roborował intercyzę spisaną z Adamem Hieronimem Sieniawskim we Lwowie
5 lutego pod zakładem 30 tys. fl. (gr. lwow. 137, s. 315–316). 5 lutego 1648 r. Andrzej Moszyński, dworzanin
królewski, skwitował imieniem swoim i żony, Anny Gryzeldy Brodowskiej, Hieronima Sieniawskiego z 25 tys. fl.
zapisanych im do wypłacenia we Lwowie 5 lutego 1647 r., a zabezpieczonych na Sarańczukach i Trościańcu (gr.
lwow. 137, s. 1930–32).
115
P. Biliński podaje na podstawie własnoręcznych notat Andrzeja Moszyńskiego, że osiem lat po śmierci Anny
Brodowskiej, zmarłej 27 sierpnia 1673 r., ożenił się z Zofią Rybską (idem, Moszyńscy, s. 30). Tym samym występujący 27 stycznia 1650 r. Andrzej Moszyński z żoną Krystyną z Urska Dunikowską musi być inną osobą (gr. lwow.
138, s. 765–769).
116
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, s. 487; W. Urban, Moszyński Andrzej (Jędrzej) Ludwik [w:] Polski słownik
biograficzny, t. 22, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1979, s. 107; P. Biliński, Moszyńscy, s. 24–30.
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Dzieje życia Michała Moszyńskiego są znakomitą egzemplifikacją tej ścieżki kariery w czasach
staropolskich, która wiodła od służby wojskowej pod dowództwem możnego protektora i jego
dworu na dwór królewski, gdzie łatwo było o udział w rozdawnictwie dóbr monarszych, dalej
przez zastawy i dzierżawy, wreszcie po latach do własnego majątku. Podkreślić przy tym należy
podstawową rolę wykształcenia, bez którego droga ta była niedostępna, a także psychofizyczne
uwarunkowania jednostki, przejawiające się odwagą i otwartością na kwestie ekonomiczne, łatwością w dyslokacji kapitału, zapobiegliwością i zaradnością.
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Marian Wolski, More about careers in old Poland. The fate of Michał Moszyński, the Nałęcz coat of arms
(† around 1650), courtier, soldier and landowner. The transformation of knighthood into the gentry is a process
caused by the operation of specific legal, socio-political and economic regulations, taking place at a specific time,
specifically at the turn of the Middle Ages and modern times. Nevertheless, the phenomenon of people settling
in the craft of war on earth, i.e. according to the Old Polish nomenclature of “knightly people”, is not specific to one
era, time or legal system. It took place constantly and is part of the concept of a career in Old Polish period. An example of just such a career can be the life spans of the proto-aristocratic family of the Moszyński family of the Nałęcz
coat of arms, presented in this article.
The history of Michał Moszyński’s life is an excellent exemplification of this career path in Old Polish times,
which led from military service under the command of a powerful protector and his court, the royal court, where
it was easy to participate in the distribution of monarchy goods, through pledges and leases, and finally after years
to own property. It should be emphasized that the basic role of education, without which this path was inaccessible,
as well as the psychophysical conditions of the individual, manifested in courage and openness to economic issues,
ease of capital dislocation, prudence and resourcefulness.
Keywords: knighthood, gentry, career.
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Obraz rycerstwa-szlachty w literaturze okolicznościowej
i parenetycznej początku XVII wieku
Streszczenie: Tekst poświęcony jest zarówno obrazowi szlachty-rycerstwa w literaturze okolicznościowej traktującej
o sprawach wojennych, a więc publicznych, jak i ekshortacyjnej poezji parenetycznej niezwiązanej z konkretnymi
zdarzeniami, ale aktualnej na tle bieżącej sytuacji politycznej. Przeglądem objęto też wybrane przykłady poezji funeralnej należące do kręgu rodzinnego (utwory poświęcano osobom publicznym, zatem ich adresatami nie była tylko
rodzina i powinowaci, ale cały stan szlachecki i Rzeczpospolita, którym służyli zmarli, pełniąc funkcje polityczne lub
wojskowe, bądź byli oni honorowani z racji samej przynależności do znaczącego rodu).
W objętych przeglądem utworach pojęcia „szlachectwo” i „etos rycerski” utożsamia się. Wynika to ze specyficznej
tematyki twórczości okolicznościowej, poezji parenetycznej i funeralnej. W przedstawionych tekstach w centrum
uwagi autorów stoi wojna prowadzona w obronie granic państwa, co jest tożsame z działaniem mającym na celu
zabezpieczenie status quo, identycznego z wolnością rozumianą dosłownie jako przeciwieństwo fizycznej niewoli, jak
i zachowanie przywilejów stanowych czy ogólnie porządku ustrojowego, zapewniającego szczególne prawa wybranej
grupie społeczeństwa. Zarazem grupa ta jest zobowiązana do określonych działań służebnych na rzecz państwa, religii
oraz ludności niemogącej podjąć zobowiązań rycerskich. Wywiązanie się z nich pozwala jej, w założeniu, zachować
uprzywilejowaną pozycję. Literaci, posługując się formami wypowiedzi niosącymi silny ładunek perswazyjny czy to
przez suassio lub disuassio, w ramach genus deliberativum, bądź laudatio i vituperatio, w ramach genus demonstrativum,
starają się nakłaniać odbiorcę do wprowadzania w życie określonych postaw, zaś tych, którzy robią to z powodzeniem
w ramach służby ojczyźnie, nagradzają przekonując, że dzięki swej postawie, wyrażającej się ofiarnym męstwem,
wykazali się cnotą, a przez to zasłużyli na wieczną pamięć. Jako że są uczestnikami sztafety sławy wyrażonej zwłaszcza
przez ród i herb. Swoimi czynami dopisują kolejny rozdział do księgi dziejów rodziny, podtrzymując godne pochwały tradycje, broniąc ojczyzny i stabilności przywilejów stanowych.
Słowa kluczowe: szlachta-rycerstwo, przywileje szlacheckie, wolność, cnota, sława, honor, wojna.

Studium poświęcone jest zarówno obrazowi szlachty-rycerstwa w literaturze okolicznościowej
traktującej o sprawach wojennych, a więc publicznych, jak i ekshortacyjnej poezji parenetycznej
niezwiązanej z konkretnymi zdarzeniami, ale aktualnej na tle bieżącej sytuacji politycznej. Poza
obszarem bezpośredniego zainteresowania pozostają renesansowe traktaty, jak i inne wypowiedzi na temat szlachectwa, omówione już przez Sławomira Baczewskiego w jego monografii,
w tym także powstałe pod wpływem rokoszu sandomierskiego1. Nie biorę też pod uwagę kazno1

S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku–XVII wiek,
Lublin 2009, s. 91–101.
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dziejskiej twórczości pogrzebowej scharakteryzowanej przez lubelskiego badacza2. Przeglądem
obejmę natomiast wybrane przykłady poezji funeralnej należące do kręgu rodzinnego3 (utwory
poświęcano osobom publicznym, zatem ich adresatami nie była tylko rodzina i powinowaci, ale
cały stan szlachecki i Rzeczpospolita, którym służyli zmarli, pełniąc funkcje polityczne lub wojskowe, bądź byli oni honorowani z racji samej przynależności do znaczącego rodu)4. Żywiołowy
rozwój poezji funeralnej na przełomie stuleci XVI i XVII poprzedził rozkwit kaznodziejstwa
pogrzebowego w XVII w.5
Nie omawiam szesnastowiecznych traktatów na temat szlachectwa, ponieważ kreślą one nieco
inny obraz tego pojęcia, bliższy obywatelstwu niż literatura okolicznościowa, zwłaszcza porokoszowa. Według Baczewskiego dyskurs o istocie szlachectwa przeniósł się po buncie szlachty
właśnie na obszar piśmiennictwa okazjonalnego, do druków ulotnych. Jego istotą nie było już
jednak pojęcie obywatelstwa, nie pomijano bowiem też zagadnień konfesyjnych. Sedno nowego
wyobrażenia stanowiły katolicyzm — w sferze religijnej oraz niemalże mitologiczna genealogia — w sferze społecznej6. Po rokoszu sandomierskim zakończonym sukcesem szlachty uważała
ona, w opinii Baczewskiego, wolność i cnotę za główne wyznaczniki szlachectwa7.
Pamiętać zarazem należy, że pojęcie szlachectwa z głównymi jego wyznacznikami, pozwalającymi je definiować, rozwinęło się w XVI stuleciu w twórczości (pisanych prozą traktatach i tekstach wierszowanych) Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Orzechowskiego,
Andrzeja Wolana, Wawrzyńca Goślickiego, Mikołaja Reja, Łukasza Górnickiego i Jana Kochanowskiego, tworzących już częściowo w wieku XVII, jak również Piotra Skargi i Bartosza
Paprockiego8. Podjęli je liczni kontynuatorzy Paprockiego, wśród nich m.in. Mikołaj Sęp Szarzyński i Joachim Bielski9.
Interesujące nas zagadnienia obecne są marginalnie w dyskursie badaczy zajmujących się literaturą okolicznościową, rozpoznających w literaturze obraz staropolskiej wojskowości (także idee
z tego kręgu), jak też zajmujących się problematyką perswazji i propagandy. Chodzi o prace Juliusza Nowaka-Dłużewskiego, Stefana Hermana, Mirosława Lenarta oraz Renaty Gałaj-Dempniak10.
Uwagę poświęcę głównie twórczości Marcina Paszkowskiego, Wawrzyńca Chlebowskiego
i Stanisława Witkowskiego, na drugim planie umieszczając dokonania Walentego Bartoszewskiego, Abrahama Rożniatowskiego, Wojciecha Rakowskiego, Grzegorza Czaradzkiego, Teofila Szemberga i Prokopa Zbigniewskiego. Utwory wspomnianych autorów uznaję za reprezentatywne dla
2

Ibidem, s. 208–249.
Ich pełniejszą charakterystykę przynosi praca L. Ślękowej, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991, s. 123–156.
4
Zob. też: T. Banasiowa, Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630, Katowice 1997.
5
Marek Skwara dowodzi, że kaznodziejstwo pogrzebowe w języku polskim rozwijało się od roku 1612, a swoje
apogeum osiągnęło w latach 1630–1648; zob.: M. Skwara, Publikacja oracji pogrzebowych w XVII wieku [w:] idem,
Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia, Gdańsk 2009, s. 730–731.
6
S. Baczewski, Szlachectwo, s. 121–122.
7
Ibidem, s. 120–121.
8
Ibidem, s. 13–82, 101–106, 144–165.
9
Ibidem, s. 165–170.
10
J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972; S. Herman, Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648). Szkice z dziejów literatury polskiej i obcej, Zielona
Góra 1983; idem, Żywa postać Rzeczypospolitej. Studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku,
Zielona Góra 1985; R. Galaj-Dempniak, Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej
w XVI–XVII wieku, Szczecin 2008; M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009; studia z tomu Wojny, bitwy, potyczki
w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak i M. Piskała, Warszawa 2011.
3
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badanego zjawiska w omawianym czasie z uwagi na duże zróżnicowanie tematyczne i formalne
oraz objęcie uwagą najważniejszych zdarzeń militarnych z tego okresu. Za istotne uznaję to, że kilku z wymienionych autorów uprawiało zarówno twórczość okolicznościową publiczną i prywatną, jak i trudniło się piśmiennictwem parenetycznym (zwłaszcza Paszkowski i Chlebowski), nie
ograniczając się tylko do wprowadzania takich wątków w realizacjach innych form wypowiedzi11.
W polu zainteresowania znajdą się utwory zachęcające do udziału w ważnych kampaniach,
czyli pobudki/ekshorty. To w nich twórcy, wzywając do uczestnictwa w walce, odwoływali się
do podstawowych pojęć określających przynależność stanową. Zarazem ganili działania sprzeciwiające się modelowej postawie idealnej. W tych utworach szlachectwo utożsamiano jednoznacznie z rycerstwem, a więc i bezwarunkowym przestrzeganiem zasad ethosu rycerskiego. Do
tego, by mienić się szlachcicem, upoważniały rycerskie czyny, poświęcenie za ojczyznę. Oczywiście, mogli ten wysiłek podejmować zstępni przedstawicieli tego stanu, kultywujący tradycję
przodków, mający ją zaktualizować w swoim czasie, potwierdzając własnym heroizmem swe
szlachectwo-rycerstwo. Przykładem mogą być: Pobudka zacnym synom Korony Polskiej do służby
wojennej Rakowskiego, Pobudka na poparcie wojny moskiewskiej Rożniatowskiego z 1612 r.,
jak też Pobudka ludzi rycerskich Witkowskiego z 1621 r. albo Czaradzkiego Pobudka na wojnę
turecką z 1621 r.
Przebieg walki upamiętniają relacje dokumentujące męstwo, poświęcenie i cnotę rycerską-szlachecką, która przynosiła sławę aktualnie żyjącym podczas stoczonych właśnie walk w obronie ojczyzny. Stali się oni bohaterami dzięki swym heroicznym czynom, czyli zasłużyli na pamięć,
zyskawszy sławę, gdy poświęcili swe życie dla ojczyzny, bohatersko broniąc jej wolności pojmowanej dwojako — jako zespół przywilejów stanowych oraz zachowanie w całości zdobytego przez
przodków terytorium z jego mieszkańcami (dziećmi, kobietami, starcami, duchowieństwem
świeckim i zakonnym). Rycerz mógł ponieść śmierć także w walce podjętej w obronie religii
katolickiej, najczęściej przed muzułmańskim agresorem. Przykładem mogą być omawiane poniżej utwory — anonimowe Krótkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smoleńska, również anonimowy
Pogrom Tatarów oraz Relacyja prawdziwa Szemberga, oba z 1620 r., poświęcone różnie interpretowanej klęsce pod Mohylewem; godna uwagi jest też dotycząca batalii chocimskiej Adwersaryja
abo Terminata Prokopa Zbigniewskiego.
Utwory tryumfalne służyły oddaniu czci zwycięzcom, w tym zwłaszcza królowi. Upamiętniały również poświęcenie szlachty-rycerstwa, szczególne zasługi najczęściej całych oddziałów (wymieniając imiona dowódców, dokumentowały męstwo ich podwładnych), rzadziej pojedynczych
rycerzy (np. Bartłomiej Nowodworski pod Smoleńskiem w 1611 r.). Należą tu m.in. Tryumf
radosny Chlebowskiego i Pienia wesołe dziatek Bartoszewskiego.
Wreszcie utwory żałobne upamiętniające uczestników kampanii, które zakończyły się klęską,
śmiercią rycerstwa bądź niewolą. Służą one opłakiwaniu poległych i uwięzionych, mają zarazem
pobudzać ducha odwetu. Częściowo należy tu Pobudka ludzi rycerskich Witkowskiego, jak też
przede wszystkim Bitwy znamienite Paszkowskiego.
Ponadto spośród licznych utworów funeralnych upamiętniających zmarłych mężczyzn godne
uwagi są m.in należące do twórczości wspomnianych już autorów Smutne treny Chlebowskiego, żegnającego młodego Stanisława Przerębskiego, Smutne Kameny Paszkowskiego, który żegnał
urzędnika, wielkorządcę zamku krakowskiego Jana Płazę, Lament albo Żale nagrobne Witkowskiego, opłakującego śmierć kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego w 1605 r. oraz Pobudka ludzi
rycerskich Witkowskiego z fragmentem poświęconym śmierci Stanisława Żółkiewskiego.
11

Przebadanie części z nich postuluje M. Lenart w pracy Miles pius et ustus, s. 110, 253–254.
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Z kolei ogólnie o sytuacji militarnej i bieżących, zwłaszcza potencjalnych, zagrożeniach, jak
i o zakresie obowiązków stanowych mówią należące do swojego czasu (osadzone w odpowiednim
kontekście) poematy o wydźwięku parenetycznym sytuujące się w kręgu moralistyki obywatelskiej. Ich autorzy, czerpiąc wprost lub pośrednio z myśli sformułowanych przez ideologów
stanowych z drugiej połowy XVI w. i początku stulecia XVII, kiedy to trwała dyskusja na temat
istoty szlachectwa, biorąc pod uwagę także dominujące odczucia społeczne, czyli w tym wypadku stanowe, odnoszą jej wyniki do konkretnych realiów. Utwory należące do tego kręgu to na
pewno Złota wolność Witkowskiego z 1609 r., Wolność prawdziwa z 1608 r. i Wolność złota Chlebowskiego z roku 1611, jak też Wizerunk Sauromatów starych z 1613 r. Paszkowskiego, chętnie
wznawiany pod różnymi nazwiskami aż do roku 164512.
Badana twórczość powstała za panowania Zygmunta III Wazy. Objęty badaniem czas wieńczą
echa wojny chocimskiej z roku 1621. Główne zdarzenia historyczne, które budzą zainteresowanie, to wojny z Księstwem Moskiewskim (dymitriady, zdobycie Smoleńska, wyprawa po koronę
carską wiążąca się z zamiarem kolonizacji Wielkiego Księstwa Moskiewskiego), Portą Otomańską
oraz Chanatem Krymskim (dwukrotnie pod Cecorą, raz pod Chocimiem). Poza obszarem zainteresowania znajduje się poezja bezpośrednio dotycząca rokoszu sandomierskiego.
Godne uwagi zdaje się być zagadnienie relacji między pojęciami „szlachectwa” i „etosu rycerskiego”, jak też wskazanie wiodących cech, które konstruowały szlachectwo i były przywoływane
jako argumenty w ówczesnym dyskursie o tematyce wojennej i o profilu parenetycznym. Czy
„szlachectwo” i „etos rycerski” są wówczas jeszcze tożsame, czy już nie? Jak sytuacja przedstawia
się w utworach okolicznościowych i poezji parenetycznej, a jak w literaturze badanego okresu?
Trzeba również mieć na uwadze fakt, że do okresu objętego tu rozpoznaniem należy niemający
udziału w literaturze okolicznościowej, lecz ważny dla całościowego oglądu myśli o szlachectwie
i rycerstwie, epos Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego pt. Gofred albo Jeruzalem
wyzwolona, przypominający w roku wybuchu wojny trzydziestoletniej idee wypraw krzyżowych
i gloryfikujący niezłomną postawę wodza pierwszej z nich, Gotfryda z Bouillon oraz jego rycerzy13. Zarazem mamy w pamięci należący do nurtu przeciwnego, redefiniujący szlachectwo
(poszerzający uprawnienia szlachty), poemat pt. Flis to jest spuszczanie statków Wisłą, autorstwa
Sebastiana Fabiana Klonowica, jednocześnie autora poświęconego w pewnej mierze etosowi rycerskiemu dzieła Victoria Deorum, in qua continetur veri herois educatio (przekł.: Zwycięstwo bogów, w którym zawiera się wychowanie prawdziwego bohatera)14.
Omawiane dalej wiodące tendencje, przejawiające się w podanych formach wypowiedzi, a bezpośrednio w wybranych utworach, stanowiły odbicie wyobrażeń o etosie szlachcica-rycerza i jego
obowiązkach nie tylko pisarzy moralistów, lecz w jakiejś mierze przeciętnego szlachcica. Służyły
zarazem perswazyjnemu czy też propagandowemu utrwaleniu tak, a nie inaczej, pojmowanej wizji
szlachectwa w umysłach przedstawicieli stanu, nawet wbrew tendencjom przeciwnym, czyli coraz
większemu przywiązaniu do spraw gospodarczych, potrzeby nie tyle nawet bogacenia się, ile prowadzenia gospodarstwa z myślą o utrzymaniu się. Według moralistów szlachcic miał być rycerzem
gotowym do bezwarunkowego poświęcenia się ojczyźnie przez oddanie jej zdrowia, majątku i życia.
12

Zob.: K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 14, Kraków 1896, s. 167; M. Kuran, Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012, s. 46–47.
13
Zob.: P. Kochanowski, T. Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, oprac. St. Grzeszczuk, przypisy R. Pollak,
Warszawa 1968, Przypisy, s. 714.
14
Zob. A. Karpiński, Poezja Sebastiana Fabiana Klonowica i „wiślne” flisowanie [w:] S.F. Klonowic, Flis, to jest
spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, oprac. wstęp i przypisy A. Karpiński, Warszawa
1984, s. 11–14.
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Moraliści, definiując pojęcie „szlachectwa”, podążają na początku XVII w. za jego wizją
ukształtowaną w pismach Piotra Skargi (często z wyjątkiem propagowanego przez jezuitę absolutyzmu monarszego) i Paprockiego (Panosza, Gniazdo cnoty, Herby rycerstwa)15, osadzoną w tradycji świadomości przeszłości pokazanej w kronikach Jana Długosza, Marcina Kromera, Marcina
Bielskiego i Aleksandra Gwagnina.
Pisma moralistów-poetów okolicznościowych pełnią więc funkcje informacyjną, propagandową i dydaktyczno-wychowawczą. Są kierowane do młodzieży szlacheckiej-rycerskiej, którą wzywają do zaangażowania się w służbę ojczyźnie na wzór przodków; mają jej przekazać obowiązującą wizję historii i towarzyszących jej postaw. Zapraszają do udziału w sztafecie sławy sarmackiej,
w imię zachowania międzypokoleniowej łączności czy też wspólnoty, mogącej zaistnieć za sprawą
wyznawania i praktykowania tego samego kanonu wartości. Owa ciągłość ma zapewnić gwarancję stanowego status quo.
W warstwie argumentacyjnej badanych utworów istotną rolę odgrywają sekwencje czasowe,
na które składają się wizje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do świadomości wielorako
pojmowanej przeszłości należą: pochwała i prezentacja dziejów dokonań pierwszych władców —
to za ich sprawą Królestwo Polskie stało się potęgą; pochwała przodków rycerzy, którzy służąc
władcom, wykazywali się męstwem i zyskiwali sławę oraz szacunek i pamięć potomnych, a dzięki
swym cnotom zdobywali też uznanie władców, wyrażane zarówno w postaci uzyskiwanych od
nich nadań, jak i wejścia w szeregi kształtującego się stanu rycerskiego; przekonanie o wysiłkach
i ofierze przodków, którym zawdzięczać należy współczesny piszącym stan, czyli potęgę państwa;
przeświadczenie, że dokonania znanych z literatury antycznej sławnych Izraelitów i Rzymian,
którzy bez zastanowienia składali swe życie na ołtarzu ojczyzny w imię zachowania jej wolności,
są aktualne i godne naśladowania w pierwszych dziesięcioleciach XVII w. Drugą sekwencję czasową stanowi wizja teraźniejszości, do której należą: przekonanie, że własnymi czynami w sarmackim tu i teraz doprowadzić trzeba do aktualizacji, czyli potwierdzenia, sławy przodków przez
analogiczne poświęcenie dóbr, zdrowia i życia, na jakie oni się ongiś zdecydowali, by przez heroizm będący dowodem cnoty zasłużyć na sławę i pamięć potomnych; przeświadczenie, że trzeba co
najmniej obronić stanowe status quo, nie dopuszczając do utraty terytoriów i ludności (nie skazać
ich na niewolę u obcych, zwłaszcza u muzułmanów). Wizja przyszłości — czyli trzecia sekwencja
czasowa — tożsama jest z zobowiązaniem, by przekazać wartości stanowe następnemu pokoleniu
i zobowiązać je do ich kultywowania. Wszystkie trzy składają się na swego rodzaju kanon rycersko-szlacheckich ideałów.

I. Rycerstwo i szlachectwo w wybranych grupach utworów
1. Ekshorty
Przykładem typowej ekshorty, w której pisze się o wartościach stanowych i rycerskich, by zachęcić do ofiarnej walki jest Pobudka na poparcie wojny moskiewskiej Rożniatowskiego16. Poeta
wzywa szlachtę, by pomściła współbraci pozbawionych życia i uwięzionych w Wielkim Księstwie Moskiewskim wskutek krwawej jutrzni z 27 maja 1606 r. Uważa podjęcie wyprawy na
15

Zob. S. Baczewski, Szlachectwo, s. 144–165.
Zob. J. Nowak-Dłużewski, op. cit., s. 226–227; R. Krzywy, Wstęp [w:] A. Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 24–26.
16
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Moskwę za przedsięwzięcie spełniające kryteria wojny sprawiedliwej, zemstę uznaje za słuszną,
bowiem ma przywrócić ona skażoną cześć i sławę sarmackiemu rycerstwu. Wskazując powody
wojny i stosując silne zabiegi perswazyjne w celu przekonania szlachty do udziału w wojnie,
Rożniatowski podkreśla, że dzieje nie utrwaliły innego przypadku tak spektakularnego rozlewu
krwi polskiej, jawnego morderstwa dokonanego na polskim rycerstwie („[...] Gdzie pobojowiska / Takie pamiętne krwią polską zbrodzone / Abo tak srogim mordem położone? / Nie
masz, nie najdzie tak sprawy okrutnej [...]”)17. Biorący udział w postulowanej wyprawie mają,
w opinii poety, poparcie króla, jak i Boga po swojej stronie. Dlatego też nazwane „ojcami ojczyzny” rycerstwo sarmackie, odwołując się do sławy przodków, do dziedzictwa Lecha, miałoby
z „ochotnym sercem” podążyć za królem. Dowodem męstwa antenatów ma być przelana przez
nich krew w trakcie podbojów, w wyniku których usypali kopce graniczne aż pod Oczakowem,
pokonali Tatarów i pobili Krzyżaków. Naśladowanie ich determinacji oraz kult pamięci dokonań, wyrażony nowym czynem, aktualizującym i potwierdzającym prawo do dziedziczenia
sławy i cnoty Władysława Jagiełły i jego rycerzy, przypomnienie ofiary „miłośników ojczyzny”
w walkach z Tatarami, Mołdawianami i na Wołoszczyźnie za Jana Olbrachta, wyliczenie imion
rycerzy szczególnie godnych pamięci, ofiara złożona na ołtarzu ojczyzny przez przodków to
argumenty, w imię których współcześni poecie mają podążyć tą samą drogą. Rożniatowski
wspomina wojny zakończone sukcesem (Woronowo, Łopuszno, Obertyn), jak i klęską (Wiśniowiec 1494). Wymienia też, podając jako godny naśladowania przykład poświęcenia, imiona
i nazwiska poszczególnych osób, wspomina też całe rody. Podkreśla przy tym, że ich gotowość
na śmierć wynikała zarówno z miłości do ojczyzny i króla, jak i chęci zdobycia sławy oraz pamięci potomnych za swe rycerskie czyny. Co charakterystyczne jednak, wrogami, z którymi
zmagali się antenaci, byli głównie Tatarzy, Wołosi i Mołdawianie, pobieżnie też wspomniał
poeta o walkach z Wielkim Księstwem Moskiewskim za czasów Stefana Batorego. Zmierzał
bowiem do tego, by stwierdzić, iż współcześnie („dziś”) też można podążać tą samą drogą,
czego dowodem są sukcesy Zamoyskiego i Żółkiewskiego. Aktualizacja cnoty przodków przez
naśladowanie przynieść może wieczną sławę współczesnym, dziedzicom „wrodzonej cnoty”, jak
też konkretnie nowe terytoria na północy. Zwycięstwo, dowiedzenie siły, może też mieć wpływ
na postawę Tatarów, którzy widząc cnotę, męstwo, wiarę, chęć do walki motywowaną miłością
ojczyzny, poniechają wrogich przedsięwzięć i ukorzą się ze strachu. Rożniatowski widzi korzyści płynące z sukcesu w sferze politycznej, wojskowej, ale też ideowej i religijnej. Czyn mężnej
ręki ma przynieść zwycięzcom prestiż i zapewnić pamięć, ale też umożliwić powetowanie strat,
dać bogactwo, władzę i potwierdzenie potęgi.
W nieco odmiennym tonie utrzymana jest Pobudka zacnym synom Korony Polskiej do służby
wojennej Rakowskiego z 1620 r.18 Swoistość utworu wynika z tego, że sława i cnota, jak też
naśladowanie przodków, stanowią powód, dla którego należy zaciągnąć się do wojska, ale jest
on jednym z wielu obok innych, często bardziej pragmatycznych. Rakowski, dokonując swego
rodzaju przewartościowania motywacji udziału w wojnie, wymienia bliższe prozie życia powody, które przyciągają szlachtę do służby wojskowej. Demaskuje tym samym oparty na perswazji
i wielkich, acz nie zawsze mających pokrycie w rzeczywistości słowach, właściwy literaturze
parenetycznej i panegirycznej obraz wojny i żołnierza. Zwraca się bowiem do wszelkiego rodzaju szlacheckich „luzaków” — ludzi pozbawionych ziemi, przegrywających procesy sąsiedzkie,
bankrutów, ciekawych świata i żądnych przygód, nieznających z autopsji Tatarów i Turków, jak
17
18

A. Rożniatowski, Pobudka na poparcie wojny moskiewskiej [w:] idem, Utwory okolicznościowe, s. 64, w. 90–93.
Zob. J. Nowak-Dłużewski, op. cit., s. 282–284.
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też wojska Rzeczypospolitej w czasie walki, wreszcie skazanych wyrokami sądów za przestępstwa pospolite, niezainteresowanych małżeństwem i służbą Bożą, lubiących podróże i niechętnie pozostających w domu, czy też wszczynających w stanie nietrzeźwości burdy w miastach
oraz pragnących porzucić naukę. Wybierając służbę ojczyźnie, znaleźć mogą nie tylko zatrudnienie („szablą szukać chleba”), ale też przyjaciół, mogą zyskać poczucie stanowego braterstwa,
w końcu zdobyć sławę. Stan szlachecki, zdaniem Rakowskiego, potrzebuje ludzi gotowych na
wszystko, z fantazją, outsiderów. Poeta zachęca ich do podjęcia ćwiczeń jeździeckich, treningu
w sztuce walki szablą i kopią. Dowodzi, iż rycerz ma przede wszystkim pokonać przeciwnika,
samemu zachowując życie i zdrowie: „Umiej roztropnie nacierać nań koniem, / Co byś sam
cał był a wskok było po niem”19. W tym celu musi do perfekcji opanować władanie bronią.
Dopiero tak ustanowiony, mający osadzenie w realnym obrazie szlachectwa, model motywacji
rycerskich staje się dogodnym punktem wyjścia do krytyki przywar stanowych. Rakowski uważa, że podróże zagraniczne zubażają państwo, a środki na nie wydawane należałoby przeznaczyć
z korzyścią ojczyzny na wojsko. Utyskuje zarazem na zanik poszanowania dla żołnierzy-rycerzy
w kręgach magnackich, na ubóstwo i biedę ludzi służących zbrojnie ojczyźnie. Ma nadzieję,
że szacunek dla wojska wzrośnie, gdy zagrożenie ojczyzny stanie się bardziej realne. Wracając
do patriotycznych motywów, Rakowski żywi przekonanie, że Korona Polska będzie istniała,
gdy tylko funkcjonować będzie szkoła rycerska i nie zaginie sztuka wojenna. Posiadanie konia
bojowego ma dać szansę, by wziąć udział w walce i odnieść zwycięstwo. Utyskuje zarazem na
obyczaje wojskowe. Brak paszy dla koni, udział w tańcach, pijaństwo, gra w karty, odwiedzanie
zamtuzów — to wszystko sprawia, że szlachcic-żołnierz zapomina o swoich obowiązkach, zastawia rynsztunek wojenny, by korzystać z uciech. Świadom upadku morale armii szlacheckiej,
w drugiej części utworu pt. Duma powiatowa Rakowski pobudza ją do zmiany postawy, do
udzielenia pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie do szeregów, ukazując spętanego szlachcica w niewoli tatarskiej, panny szlacheckie gnane razem z dobytkiem, okrucieństwo i gwałty,
bezsilność świadków. Tym mocniej wybrzmiewa przypomnienie sławnego za sprawą męstwa
praprzodka Lecha, któremu współcześni oferują jedynie swe tchórzostwo. Nieliczni tylko gotowi są stawać do walki, bronić ojczyzny, wykazywać się cnotą, wyruszyć w pole, by zdobyć
nieśmiertelną sławę. Pozbawiony perswazyjnego zadęcia utwór odsłania realia, w jakich funkcjonowała szlachta i wojsko. Podaje motywy, dla których z pewnością bardzo wielu przedstawicieli młodzi rycerskiej zasiliło szeregi armii, jedynie na dnie pamięci mając w istocie szczytne
ideały, o jakich pisali moraliści.
Mająca dwuczłonową strukturę Pobudka ludzi rycerskich Witkowskiego stanowi bezpośredni
komentarz do klęski mohylewskiej. Obejmuje uczczenie czynu (w formie podniosłej relacji) i pamięci (elementy epicedialne) hetmana Żółkiewskiego, zarazem zawiera rozpaczliwe wezwanie do
udziału w czekającej rycerstwo generalnej rozprawie z wojskami osmańskimi20.
Witkowski wzywa szlachtę, by pomściła poległe rycerstwo. W zgodzie z konwencją ekshorty
ukazuje pozorną siłę, a w istocie słabość wojska muzułmańskiego, chce wzbudzić gniew, wspominając o stratach w dobytku i ludziach, jakie wywołał najazd tatarski. Nazywa adresatów pobudki
„mężnymi Lechami”, odwołując się do tradycji przodków. Sięgając do przysłowia „Polak mądr po

19

W. Rakowski, Pobudka zacnym synom Korony Polskiej do służby wojennej, Kraków 1620, k. A[iiijv].
Zob. J. Nowak-Dłużewski, op. cit., s. 287–288; M. Kuran, Między Cecorą a Chocimiem. Stanisława Witkowskiego „Pobudka ludzi rycerskich”. O strukturze tekstu i jego specyfice genologicznej [w:] Miscellanea literackie i teatralne
(od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane,
red. K. Płachcińska i M. Kuran, cz. 1, O Janie Kochanowskim i kulturze dawnej Polski, Łódź 2010, s. 265–283.
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szkodzie”, przekonuje, że brak rozeznania konsekwencji zaniechań nie zwalnia z odpowiedzialności za zaistniałe straty, pozbawia natomiast żołnierza-rycerza dobrej sławy:
Gdy „nic” i „nie mnimałem” w czyim rządzą domu,
Pewnie tam nic dobrego nie sprawia nikomu.
Żolnierz z tym „nie mnimałem” nigdy ni ma sprawy,
Bo by zatym prędko zbył rycerskiej swej sławy21.

Poeta porusza więc problem moralnych konsekwencji zaniechania obrony ojczyzny, ryzykowania jej istnieniem, jak i stanowiącej chlubę obywateli „powabnej wolności”. Witkowski głosi,
że dowództwo naraża tę wolność, dając się zwodzić perspektywą przymierza z Portą Otomańską.
Przeciwstawia dawną, niemalże mityczną przeszłość, gdy Królestwo Polskie miało stanowić także
dla innych ostoję wolności i przykład dobrej sławy, zapewniać bezpieczeństwo swym sprzymierzeńcom. Postępując wbrew tradycji i przodkom, współcześni narażają państwo na karę Boską,
która jest skutkiem ich grzechu. Pisarz zgodnie z konwencją obowiązującą w satyrach zestawia
doskonałe, wzorcowe obyczaje z przeszłości z godnymi pożałowania i napiętnowania postępkami współczesnych. Ostrzega przed niewolą, podając przykład Węgier. Dowodzi, że przyczyną
upadku pod naporem islamu był brak jedności wyznania w obrębie chrześcijaństwa. Wodzowie
węgierscy i czescy utracili wskutek tych waśni ducha męstwa. Według Witkowskiego, kluczem
do zachowania wolności jest tożsama ze zgodą jedność wyznaniowa, będąca zarazem dowodem
wierności przodkom. Niezmiennie, jak inni autorzy, podaje Witkowski przykłady antycznych
i współczesnych bohaterów, którzy wiernie i ofiarnie służyli ojczyźnie, dowodząc iż dzięki męstwu, dzielności i cnocie pozyskali sławę. U progu batalii chocimskiej poeta wplótł w pobudkę wspomnienie Jana Karola Chodkiewicza jako doskonałego kandydata na dowódcę przyszłej
wyprawy. Budzi on nadzieję jako ten, który „[...] odnowi tryumfy Lecha walecznego”22, apeluje
ponownie o jedność w wierze, uznając nawrócenie za warunek sukcesu możliwego do odniesienia
także dzięki pozyskanej przychylności Boga. Promuje też zgodę jako przeciwieństwo swawoli,
mając na myśli wojny domowe (rokosz sandomierski).
Za sposób zachowania wysokiej próby szlachectwa uważa Witkowski zamknięcie stanu. Napływający doń mieszczanie szukają jedynie korzyści płynących z przynależności do szlachty, pragną dalej się bogacić, nie chcą przy tym ponosić kosztów wynikających z członkostwa w stanie
rycerskim. Przez okazały strój obnoszą się ze swoim bogactwem, kupują ziemię, by dowieść swego
szlachectwa, pokazują się w towarzystwie szlachty. Witkowski dostrzega zanik tzw. żądzy rycerskiej, pogardę dla cnoty żołnierskiej, postępowanie sprzeczne z modelem ukształtowanym przez
przodków, przynoszenie hańby ojczyźnie. Poeta konstatuje więc upadek szlachectwa. Stara się
przywrócić pojęciom właściwe znaczenie, np. człowiek wolny jego zdaniem to osoba, która ma
sumienie wolne od grzechu, nie zaś ten, kto okrada ojczyznę i awanturuje się. Przypomina, że
potwierdzeniem szlachectwa jest cnota rycerska, czyn wojenny, natomiast tytuły i genealogia to
tylko fasada, która zyskuje wartość za sprawą służby w polu, nie zaś pijackich burd w miastach.
Postuluje utworzenie szkoły rycerskiej dla szlacheckiej młodzieży:
Przetoż mężny Polaku dla swojej wolności
Weźmi przedsię z ochotą żołnierskie czujności,

21

St. Witkowski, Pobudka ludzi rycerskich przez nawałność pogańską w małej kupie z żałością chrześcijaństwa zniesionych, Zamość 1621, k. D.
22
Ibidem, k [E4v].
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Bądźże złotym żołnierzem w drzewianych strzemionach,
Niechaj szkoła rycerska w szlacheckich imionach
Powstanie, miasto tańców i zabaw kosterskich
Imcie się kopij, łuków, cnych zabaw rycerskich.
Kto do brzega gnał woły, słał do Gdańska zboże,
Czujeli się Lechem być, niech teraz pomoże
Dzieła Marsa krwawego, ćwicząc lud, pachołki,
Mieszczanin niechaj pędzi zimowane wołki,
Niech kupiec skórą, woskiem zyski wiedzie swoje,
Rycerskiemu stanowi krwawosmętne boje
Służą [...]23.

Za istotę etosu stanu szlacheckiego uważa Witkowski służbę rycerską nie zaś rzemiosło i kupiectwo. Poniechanie zajęć niezgodnych ze statusem to niezbędny warunek zachowania godności odziedziczonej po przodkach. Zarazem jednak obowiązkiem szlachcica jest szacunek i troska
o chłopa, co też wynikać ma z tradycji odziedziczonej po przodkach. Szlachcic, zgodnie z ideami
głoszonymi przez Skargę, ma być dobrym panem, który jest miłosierny wobec ubogiego bliźniego. Witkowski zaleca też, by władze wojskowe dbały o ludzi należących do niższych stanów
zarówno tych, którzy poświęcają na wojnie życie i zdrowie, służąc ojczyźnie, jak i tych, którzy
mogą paść ofiarą swawolnego żołdactwa.
Konkludując, stwierdza poeta, że chciwość i skąpstwo oraz troska o zachowanie w całości prywatnych majątków doprowadzi do upadku ojczyzny i w konsekwencji do utraty wszystkich skarbów na rzecz Turków. Gotowość łożenia na wojsko, osobisty udział w wojnie, jak i zwolnienie
duchowieństwa z obowiązku podatkowego na wojsko, ponadto przywrócenie ładu w relacjach
międzystanowych, sprawiedliwe i miłosierne traktowanie poddanych, jedność religijna, poniechanie waśni wewnątrzstanowych to niezbędne warunki, by odnieść zwycięstwo na polu walki.
Pobudka Witkowskiego nie jest więc prostym apelem o zemstę, nie jest wyłącznie satyrą. Stanowi
wypowiedź zawierającą program naprawy państwa, który zapewnić ma sukces na polu walki. Pobudka wzywa do duchowego i mentalnego zwycięstwa nad słabościami ustrojowymi i stanowymi.
Jednakże nie przez reformy strukturalno-organizacyjne, lecz przez powrót do ortodoksyjnego
przestrzegania ustanowionych niegdyś zasad.
Prozą napisana została z kolei Pobudka na wojnę turecką Czaradzkiego z 1621 r. Pisarz uważa,
że lepiej zapobiegać zagrożeniom, zaciągając wojsko na służbę, niż ponosić konsekwencje zaniedbań i braku gotowości i ostatecznie utracić wolność. Rolą żołnierza, wedle Czaradzkiego, jest
dbać, by: „Wszystkie nasze rzeczy, ojczyzna, wolność, obywatele i sam pan z swym dworem”24
zostały otoczone opieką przez mężne wojsko. Pisarz dowodzi, że podczas wojny na królu i hetmanie spoczywa ogromna odpowiedzialność za losy całej ojczyzny:
Ale Rzeczpospolita (która jest niejaki żywot wszytkich ludzi), daje za jego winę gardło i abo sławę, abo sromotę,
wolność abo niewolą, życia abo uśmiercenie za jednym rzuceniem kostki Marsowej oczekiwa i sobie obiecuje [...]25.

Czaradzki wyraża opinię osób, które po klęsce Żółkiewskiego chciały ograniczyć prawa hetmana do podejmowania ryzykownych działań podczas kampanii chocimskiej. W jego ekshortacyjnym traktacie nie liczą się tylko męstwo, sława, cnota i wolność, ale też ważniejsza od nich
23

Ibidem, k. [E3].
G. Czaradzki, Pobudka na wojnę turecką rycerskim ludziom ku pociesze z listy tureckimi i konstytucyjami tegorocznymi o rządzie wojennym przydanymi napisana, Poznań 1621, k. A 2v.
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Ibidem, k. A 3.
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odpowiedzialność za losy kraju, wyrażająca się obawą przed klęską na polu walki, wynikającą
z błędu jednostki. Pisarz cytuje Lipsjusza, Homera, rzekomy list sułtana do króla polskiego zaczerpnięty z pracy franciszkanina Philippe’a Bosquiera (1561/1562–1636) pt. Vegetius Christianus, seu De tota arte militari ad Turcam debellandum (Cologne 1615). W komentarzu dowodzi
odpowiedzialności przed potomnymi za depozyt wolności i wiary, który należy im przekazać
nienaruszony. Zachęca zarazem szlachtę, by zamiast przelewać krew w ulicznych burdach, ofiarowała ją dla dobra ojczyzny. Wzywa, by poddać się działaniu miłości Bożej, z której ma pochodzić
zachęta do ofiarności i wsparcie w trakcie walki:
Miłość Boża niech nas pobudzi, a Bóg nam będzie za tarczę, nauczy ręce nasze do wojny i tak poszczęści rynsztunkom naszym, że jeden dziesiąci, dziesięć sto i tysiąc dziesięć tysięcy możemy płakać jako obiecał26.

Pisarz poucza, jak prowadzić wojnę od momentu jej rozpoczęcia, przez przebieg, aż do zakończenia. Wymienia też, co jest potrzebne do wojny („gotowość, ludzie i porada”). Przekonuje, że
gwarancją pokoju jest stałe utrzymanie wojska w sprawności. Czaradzki jest świadom niskiego
morale współczesnego rycerstwa, które służy za pieniądze. Jest przekonany, że w dawnych czasach
„[...] cnota i pomierność w żołnierzu była, a teraz niesforność, pijaństwa i własne w żołnierzu
mięsopusty [...]”27. Podobnie jednak ideałom byli w stanie podołać rycerze polegli pod Mohylewem, „[...] którzy byli jako mur wszytkiej Korony”28. Przewiduje podział rycerstwa na ordinarii
(w stałej gotowości) i subordinarii (wojsko posiłkowe tożsame z pospolitym ruszeniem). W kończących traktat szczegółowych zaleceniach dla żołnierzy pisarz domaga się, by bezwarunkowo
wojsko nie miało prawa posiadać w rynsztunku złota. Winno ograniczyć się, wzorem przodków,
do tego co niezbędne, czyli żelaza i rzemienia.
Odmienność tej pobudki wynika z tego, że pisana była pod wrażeniem klęski poniesionej przez
armię Żółkiewskiego. Silna perswazja, wzywająca do kultywowania ideałów rycerskich przodków,
podporządkowana została praktycznym wskazówkom udzielanym na podstawie konkretnej wiedzy na temat stanu armii, morale żołnierza, skali zagrożenia i polityki wojennej, odpowiedzialności wodza za klęskę, której konsekwencje ponoszą wszyscy obywatele państwa. Zwraca uwagę owa
wieloaspektowość, dzięki której historyczna świadomość etosu rycerskiego przodków skojarzona
została z realnymi wymogami pola walki, oderwana natomiast od górnolotnych i pustych haseł
z dziedziny propagandy.
Autorzy omówionych ekshort bezwarunkowo utożsamiają rycerstwo ze szlachectwem. Ofiarna służba ojczyźnie w polu, aktywna obrona granic należą do niezbywalnego kanonu wartości
stanowych, są obowiązkiem każdego, kto uważa się za szlachetnie urodzonego. Przywołane trzy
ujęcia różnią się nieco.
Rożniatowski wzywa do udziału w wojnie ofensywnej w imię zemsty. Podjęta wyprawa ma
też pozyskać nowe obszary do kolonizacji. Rakowski prowadzi zaciąg wśród szlachty niemającej
zajęcia. Zachęcając do udziału w wyprawie przeciw Turkom, stawia diagnozę stanu szlacheckiego, jak i jego przedstawicieli, którzy poświęcają się rzemiosłu rycerskiemu. Jest przekonany, że
winien je uprawiać każdy szlachcic. Zarazem ma świadomość trudności, jakie towarzyszą służbie
wojskowej. Z kolei do zemsty skojarzonej z obroną terytorium wzywa Witkowski. Wszyscy trzej
odwołują się do tradycji mężnych przodków oraz podkreślają konieczność kontynuacji ich postaw współcześnie.
26
27
28

Ibidem, k. A4v.
Ibidem, k. B.
Ibidem, k. Bv.
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2. Relacje
Zagadnienia dzielności, męstwa, cnoty, sławy i wolności jawią się jako kluczowe w relacjach wojennych z pól bitewnych. Przybierają one najczęściej formę diariusza, funkcjonują w roli nowin, jak
też spełniają, oprócz funkcji informacyjnej, także zadania propagandowe. O sukcesie militarnym
mówi Krótkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smoleńska, będące finalną częścią Diariusza drogi króla
Jmci Zygmunta III [...] pod Smoleńsk. Jego autor koncentruje się na rzeczowym, pozbawionym
ozdobników przedstawieniu przebiegu zdarzeń. Podaje nazwiska dowódców oddziałów, opisuje
w skrócie najważniejsze ich działania. Dużo uwagi poświęca czynnościom Bartłomieja Nowodworskiego, który wysadził część murów. Relacyjny, nowiniarski tok wywodu, opis czynu rycerskiego,
wyklucza w tym przypadku słowa pochwały, odniesienia do cnoty i męstwa. Podczas uroczystości
tryumfalnej w Smoleńsku, nazajutrz po zajęciu twierdzy, gratulowano królowi jej zdobycia. Mowę
wygłosił Jakub Potocki, doceniając na równi męstwo prostych żołnierzy, jak i możnych. Tekst
ukazuje rolę prostego żołnierza w walce, podkreśla jego odwagę i ofiarność, za którą otrzymuje
wynagrodzenie. Na osobne wyróżnienie zasłużył tylko Nowodworski. W kontekście jego osoby
wspomina się o męstwie, rycerskim stanie i nagrodzie, jaką winien otrzymać. W centrum uwagi
tej relacji usytuowany jest czyn, realizacja tego, o czym mówi literatura agitacyjna29.
Anonimowy Pogrom Tatarów to falsyfikowana relacja na temat wyprawy cecorskiej hetmana
Żółkiewskiego. Autor we wprowadzeniu do relacji buduje mit potęgi państwa litewskiego, odwołując się do legendarnej siły militarnej księcia Witolda, przed którym mieli czuć wielki respekt
Tatarzy. Książęce wyprawy do łaźni położonej w okolicach Oczakowa miały wywoływać wśród
nich popłoch. Odwołując się do militarnych dokonań Zamoyskiego i jego zwycięstwa cecorskiego z roku 1595, autor dowodzi, iż przewaga państwa polsko-litewskiego nad Tatarami, jak też
jego prawa do terenów sięgających pod Oczaków, nie powinny być przez nikogo kwestionowane.
Pisarz spodziewać się każe potwierdzenia czynów przodków przez Żółkiewskiego. Przybliżając
przebieg tej wyprawy, nie notuje autor, zgodnie z prawdą, samych heroicznych czynów. Pisze
o zdradzie Mołdawian, którzy uciekli przez Prut, „nie pamiętając na cnotę szlachecką”30. Ucieczkę
ukazuje więc jako hańbę, która została ukarana natychmiast śmiercią z ręki wroga. Wszelkie trudności z utrzymaniem dyscypliny służą pisarzowi do uwypuklenia heroicznej postawy hetmana,
który „Znowu ich do męstwa obrócił”31. Uwagi na temat etosu rycerskiego i wiodących pojęć,
które go charakteryzują, pojawiają się niezbyt często, ale służą do waloryzowania czynów uczestników wyprawy. Pisarz, wspominając o sukcesach, bierze pod uwagę wymiar etyczny działań
wojska, jak i udział wstawiennictwa sił nadprzyrodzonych. Oba te aspekty wpisuje w przekaz moralistyczny relacji: „Tu się każdy z nas nauczył, że Pan Bóg sam i serca dobre daje, i zwycięstwo.
Z Bogiem trzeba na wojnę, nie z przeklęctwem i z łupiestwem ludzi ubogich”32. Godny pogardy,
zganienia, jest brak męstwa przeciwnika wynikający ze strachu: „[...] bo gdyśmy się z nimi zbiegli,
i szable drugi zapomniał, skoro nam w oczy wejźrzeli”33. Obrazy męstwa i działań sprzecznych
z etosem rycerskim po obu stronach przeplatają się, zgodnie z wiernością prawdzie, która winna przyświecać autorowi relacji. Celem pisarza zdaje się być nie sam przekaz o zdarzeniach, ile
29

Zob.: M. Kuran, „Krótkie w prawdziwe opisanie wzięcia Smoleńska” brakujące zakończenie „Diariusza [drogi]
króla Jmci Zygmunta III [...] pod Smoleńsk”, „Barok” 2010, t. 2, s. 161–167.
30
Pogrom Tatarów przez wielmożnego hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego, których 30 000 legło od siedmi
tysięcy rycerstwa polskiego w wołoskiej ziemi 6 Octobris w roku 1620, [b. m. i r. dr.], k. A 3v.
31
Ibidem, k A 3v.
32
Ibidem, k. [A4].
33
Ibidem, k. [A4v].
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bardziej opatrzenie przebiegu wypadków moralistycznym komentarzem. Za Jostem Lipsjuszem
(powołuje się na Politicorum sive Civilis doctrinae libri sex) przekonuje autor, że: „żołnierz, który
się Boga nie boi, króla lekceważy, na hetmana nie dba, cóż za skaranie za to weźmie? Powiada,
że na pierwszym z nieprzyjacielem potkaniu zabity będzie”34. Krytykując samowolę żołnierską
„gwałty i łupy”, oczekuje zarazem, że zgodnie z tradycją przekazaną przez przodków żołnierskie
męstwo winno się adekwatnie wynagradzać, zapewniać też wyżywienie czeladzi, bowiem wojnę
należy podejmować, będąc do niej przygotowanym.
Zatem istotą przekazu w Pogromie Tatarów nie jest prawda historyczna. Jego autor opisuje
przebieg zdarzeń, opierając się na listownej relacji Szemberga. Nie zna ich do końca, dlatego nie
wie o śmierci hetmana i jest przekonany o zwycięstwie Żółkiewskiego, odniesionym mimo wielu przeciwności. Dlatego też moralistyka obywatelska stanowi nieodzowny komentarz w relacji
z przebiegu zdarzeń, które ukazują nie tylko męstwo rycerzy, ale i brak dyscypliny wśród czeladzi
obozowej oraz rabunki. Autor nie gani wprost postawy służby. Zarzuca natomiast pośrednio korpusowi dowódczemu brak należytego przygotowania kampanii wojennej, co rzutowało na niskie
morale całego wojska.
Także Szemberg postanowił ukazać w Relacyi prawdziwej o weszciu wojska polskiego do Wołoch
nie tylko faktyczny przebieg zdarzeń podczas wyprawy cecorskiej Żółkiewskiego, ale też udzielić
przestrogi wojennej stanowi rycerskiemu Rzeczypospolitej. Przekaz ma formę diariusza. Autor
podzielił relację na cząstki inicjowane datami dziennymi. Celem pisarza stało się więc zarówno
dokładne przedstawienie faktów, jak i udział w dyskusji na temat postawy wodzów i rycerstwa.
W centrum uwagi znajduje się bieg wypadków, słowa będące komentarzem autora sytuują się
na dalszym planie. Relacja z tego względu nosi cechy mowy obrończej. Szemberg, odpierając
zarzuty oskarżycieli, stara się ukazać męstwo i heroizm rycerstwa podczas poszczególnych etapów
walki — walnej bitwy i odwrotu taborem. Godne uwagi jest zachowanie czeladzi obozowej, która
została pokazana jako rabusie w obozie pod Cecorą, ale też jako odważna formacja uczestnicząca
w walce podczas wypadu pod górę, przeciw wojsku tureckiemu ostrzeliwującemu ruchomy tabor.
Szemberg dość często podkreśla rolę udziału woli Bożej w przebiegu zdarzeń, dostrzega też duże
znaczenie modlitwy rycerskiej w kształtowaniu morale walczących35. Odwołuje się do tradycji
tych modlitw poprzedzających bój:
Jakoż wierząc, że i to samo teraz błogosławieństwo nad sobą Pańskie, nie dla czego inszegośmy odnieśli, jedno
żeśmy te drogę jako dobrzy katolicy w zupełnym a ochotnym posłuszeństwie starszych swych i nabożeństwie
szli, wierzę, że Pan Bóg miał swoje upodobanie w onych staropolskich naszych obyczajach, gdyśmy się ruszając
z każdego stanowiska nie pijani, ale głodni, nie ubogie ludzie drąc, ale klęknąwszy pod chorągwiami w oczach
nieprzyjacielskich, różnie różni Panu Bogu nabożne piosnki śpiewali. Jedni Salve Regina, drudzy Ave maris stella,
trzeci Sub tuum praesidium etc.36

Zagadnienie rycerskiego morale, które nie ogranicza się do postawy samej szlachty, stanowi
drugi nurt rozważań, bowiem na ostateczny wynik wyprawy miało wpływ rozprzężenie w szeregach w momencie, gdy wydawało się, że wróg odstąpił. O klęsce zadecydował, jak pisze Szemberg, brak dyscypliny czeladzi obozowej udzielający się także rycerstwu. W relacji chwile męstwa

34

Ibidem, k. Bv.
Szerzej o tym zagadnieniu M. Lenart, op. cit., s. 46–121, 151–191.
36
T. Szemberg, Relacyja prawdziwa o weszciu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie z pogaństwem w roku 1620 we
wrześniu i październiku, Poznań 1621, k. B3.
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i heroizmu niosącego sławę przeplatają się z momentami rozprzężenia skutkującego hańbą, ale też
prowadzącego do unicestwienia armii.
Również Adwersaryja abo Terminata Zbigniewskiego, przedstawiająca przebieg zmagań pod
Chocimiem w 1621 r., ma formę diariusza, w którym na pierwszy plan autor wysunął syntetyczne przedstawienie przebiegu zdarzeń. We wprowadzeniu symbolem siły i wielkości państwa
w dawnych wiekach stał się litewski książę Witold, który został uznany za architekta państwa
Polaków („gdzie granice Witułd Polakom uczynił”)37. Godnymi pochwały herosami okazali się
hetman Jan Karol Chodkiewicz i Kozacy. To bohaterstwo ich oddziałów dostrzega i docenia Zbigniewski przede wszystkim. Autor zapowiada: „[...] z tego diariusza [z]rozumiecie, gdzie sobie
mężne rycerstwo kozackie poczynało”38. Pochwała walczących sprowadza się najczęściej do ukazania ich męstwa i zaangażowania w walkę: „[...] harce do wieczora zwodzili, na których mężnie
naszy się stawili nieprzyjacielowi i za takimi przez dzień cały utarczkami ochotnego rycerstwa
padł huf nieprzyjacielom gęsty”39. Pisarz podkreślił również, że rycerstwo angażowało „serca, siły
i męstwa” pod wpływem motywacji religijnej. Uczestnicy batalii uważali się za obrońców Boga,
Krzyża świętego i całego chrześcijaństwa, byli też przekonani, że znajdują się pod szczególną
opieką stwórcy. Zarazem nie przemilczał Zbigniewski wydarzenia, które podważało krystaliczność postawy rycerstwa — chodzi o wymordowanie 5 września mołdawskiej ludności cywilnej,
która schroniła się pod opiekę wojsk Rzeczypospolitej. Godna pochwały była nocna wycieczka
Kozaków — dowodziła ich odwagi. Nie krył jednak autor, że jej celem było także zdobycie łupów. Zbigniewski potrafił docenić też wroga. Jego zdaniem Cerkies pasza „[...] był mąż rycerski
i mądry”40. Pochwała Kozaków wynikała z tego, że za sprawą swego ubóstwa nawiązywali do
legendy pierwszych rycerzy, którzy nie potrzebowali do walki złota, poprzestawali na prostym
rynsztunku i gotowi byli znosić bez sprzeciwu trudy wojny, dodatkowo wykazując godne szlachcica silne zaangażowanie w walkę. Zbigniewski powtórzył legendę o tym, iż uważa się, że Kozacy
mają trzy dusze. Przekonywał, że „[...] żołnierz z srebrem przybrany nie ma serca do bitwy, tylko
[do — dop. MK] hardości”41.
Przywołane relacje ukazują udział w akcji militarnej przedstawicieli kilku stanów. Osobno postrzega się tzw. panów, czyli magnatów i bogatą szlachtę sprawującą najwyższe urzędy państwowe,
kolejną grupę stanowi rycerstwo tożsame z niższą warstwą stanu szlacheckiego, jako następna
grupa funkcjonuje czeladź obozowa. Może ona współdziałać z możnymi i rycerstwem, mogą też
jej cele różnić się od zamiarów możnych i szlachetnie urodzonych. Pod Smoleńskiem wszystkim
zależało na zdobyciu miasta — królowi i szlachcie za względu na prestiż państwa, a służbie obozowej chodziło o łupy. Pod Cecorą i Mohylewem dążenia były rozbieżne. Szlachta realizowała
cele polityczne króla i magnatów, zaś czeladź i Kozacy szukali wyłącznie okazji, by się wzbogacić
kosztem zbiegłych Mołdawian oraz szlachty i magnaterii. Po wrogu nie spodziewano się łupów,
natomiast udział w wyprawie niósł niebezpieczeństwo utraty życia i braku korzyści materialnych.
Zatem podczas gdy bogata szlachta i magnateria dbają stale o osiągnięcie zamierzeń politycznych,
czeladź i Kozacy walczą dla łupów Sukces militarny armii zapewnić może jedynie znalezienie
zbieżnego celu w dążeniach obu grup.
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P. Zbigniewski, Adwersaryja abo Terminata sprawy wojennej, która się toczyła w Wołoskiej Ziemi z tureckim cesarzem w roku teraźniejszym 1621, b. m. 1621, k. A 3v.
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Ibidem, k. [A4v].
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Ibidem, k. Bv.
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Ibidem, k. Cv.
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3. Tryumfy
Tryumf radosny obywatelów koronnych Chlebowskiego po zdobyciu Smoleńska przez armię Zygmunta III Wazy w 1611 r. stanowi apologię wygłoszoną ku czci władcy i jego rycerstwa. Już
w stemmacie herbowym — dopełniającym icon w postaci wizerunku znaków Korony i Litwy,
z nałożonym na nich herbem szwedzkim z trzema koronami i lwami, i umieszczonym na froncie snopkiem Wazów — wiodącymi pojęciami są dzielność, cnota, sława i męstwo. W samym
Tryumfie radosnym poeta składa hołd nie tylko niezwyciężonemu władcy, lecz także „cnemu rycerstwu”, doceniając jego dzielność i godne wiecznej pamięci męstwo. Przedstawiając w zarysie
i z oddali wybrane sceny z przebiegu walki, autor dokumentuje zapał wojenny motywowany wartościami wpisanymi w etos stanowy szlachcica rycerza. Co ciekawe, w walce na równych prawach
uczestniczą nie tylko „koronni synowie”, ale też czeladź obozowa („gmin wszytek z obozu”). Do
ofiarnej walki motywuje ich, zdaniem poety, gniew, troska o ojczyznę i chęć zdobycia sławy, jak
i zrekompensowania doznanych krzywd. W tym przypadku chodzi o odzyskanie Smoleńska —
twierdzy utraconej przez Wielkie Księstwo Litewskie w roku 1514. Chlebowski podkreśla, że
rycerstwo poświęcało się „dla sławy pana swego”42, docenia męstwo poszczególnych osób z kręgu
korpusu dowódczego, podkreślając ciągłość bohaterstwa, jakim odznaczali się ich przodkowie
bądź oni sami, gdy walczyli z Turkami i Tatarami. Poeta podkreśla, wychwalając męstwo młodzieży magnackiej „[...] lecz serca wielkiego / Naszladowali dzielnej cnoty ojca swego”43, ciągłość,
przez bieżącą aktualizację, modeli zachowań, które współczesnym pozwalają dołączyć, jako nowym bohaterom, do panteonu rodowych wzorców postawy za sprawą męstwa i „krwią nabytej
sławy”. W pełnym patosu zdaniu poeta zauważa, porównując do największych i uwznioślając
rangę czynu zbrojnego:
O przesławni rycerze! Nie mojej to siły
Pisać, jakie tam męstwo i potyczki były.
I sam by tu Homerus nie sprostał (co Troje
Pisał walki przeważne, aby Muzy moje
Twardą skałę przebiły, tamże pokazały
Rachunek ludzi znacznych, mnie do rąk podały)44.

Mimo tych ograniczeń sławę króla i synów koronnych mają czcić potomkowie bohaterów.
Pochwała, jakiej oczekuje poeta dla króla zwycięzcy i jego wojska, ma popłynąć również z innych
państw, uwzględniać: „[...] powagę, męstwo, dzielność, cnotę, / Dobroć, przeciw ojczyźnie prawdziwą ochotę”45. Chlebowski w duchu panegiryczno-laudacyjnym pragnie rozsławić dokonania
nie tylko władcy, ale szlachetnego rycerstwa służącego jemu i przede wszystkim ojczyźnie. Ofiarność zdaje się być potwierdzeniem sprawdzania się modelu ustrojowego, w którym szlacheccy
obywatele służą władcy nie pod przymusem, ale z własnej woli, mając na uwadze dobro ojczyzny,
sławę rodu oraz zasługę indywidualną.
W podobnym kierunku zmierza Bartoszewski w Pieniach wesołych dziatek na przyjazd do Wilna króla jego m[ości], senatu i rycerstwa jego po rekuperowaniu Smoleńska. Koncentruje się w tym
utworze na pochwale męstwa króla oraz dowódców poszczególnych batalionów. Docenia przy
42

W. Chlebowski, Tryumf radosny obywatelów koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego z sławnego zwycięstwa
Najaśniejszego i niezwyciężonego monarchy Zygmunta Trzeciego, Kraków 1611, k. A4.
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Ibidem, k. A4.
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Ibidem, k. [B].
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tym bohaterstwo i odwagę tych, którzy szturmowali mury i upamiętnia poległe rycerstwo. Inaczej
niż w innych dziełach przedmiotem nieznacznej nagany stała się postawa przodków, z powodu
której doszło do utraty Smoleńska. Zaniechania antenatów rekompensuje heroizm współczesnych. Bartoszewski składa hołd dzielności, męstwu i cnocie rycerstwa, któremu zapewnią one
sławę i pamięć potomnych. Oprócz przypomnienia o Jagiellońskim rodowodzie Zygmunta III
Wazy, poeta nie odwołuje się do męstwa przodków, nie wspomina o tradycji herbowej ani stanowej, nie powołuje się na Lecha, ani na szlachectwo. Godni pochwały są król, wodzowie i rycerstwo tożsame z żołnierzami. Określeniami tymi nazywa Bartoszewski zarówno wodzów, jak i szeregowych uczestników walk. Nagrodą za ofiarę krwi nie stają się herby i nadania ziemskie, lecz
„[...] obiecane od króla szczodroty, / Od nas niezmierne dzięki za krwawe roboty”46. Amplifikacji
bohaterów smoleńskich służy natomiast przyrównanie ich męstwa do dokonań sławnych Greków
i Rzymian, potomków Hektora i Marka Furiusza Kamillusa. Bartoszewski zatem nie utożsamia
rycerstwa i służby żołnierskiej ze szlachectwem. Męstwem wykazywali się zasługujący na nagrodę
i pamięć zawodowcy, którym wypłacano żołd. Nie wspomina się o ich przynależności stanowej
ani o narodowości. Widoczne stają się przemiany w strukturze armii, której trzonu nie stanowiło
już pospolite ruszenie, lecz żołnierz kwarciany i zagraniczni najemnicy.
Utwory tryumfalne dają okazję, by uczcić nie tylko ofiarę krwi rycerskiej, świętować zwycięstwo, docenić poświęcenie i zaangażowanie walczących, ale też docenić cnotę oraz zapewnić ich
o wiecznej pamięci i sławie, jaką pozyskali dzięki swemu zaangażowaniu. To okazja, by złożyć
hołd również władcy i korpusowi dowódczemu.

4. Upamiętniające klęskę
Epicki opis klęski pod Mohylewem i śmierci hetmana Żółkiewskiego nakreślił, jak wspomniano,
Witkowski w Pobudce ludzi rycerskich47. Źródłem patosu, ale i okazją do nawiązań obejmujących
wartości stanowe oparte na tradycji sławy przodków stały się poetyckie rekonstrukcje oracji, jakie
miał wygłaszać Żółkiewski do wojska podczas kolejnych etapów walk. To one dają Witkowskiemu okazję, by odwołać się do tradycji mężnego Lecha, którego śladami miało podążać rycerstwo
w ostatniej fazie odwrotu spod Cecory. W podniosłej oracji motywem wiodącym jest hańba,
jaką ściąga na szlachtę ucieczka z pola walki. Wedle mówcy potomstwo Lecha nie ma prawa
zejść z pola, odmawiając posłuszeństwa wodzowi. Bez względu na konsekwencje, pewną śmierć,
ma do ostatniej kropli krwi bronić swojej pozycji, bowiem od hańby lepsze jest poświęcenie życia. W odpowiedzi zgromadzeni deklarować mieli wierność hetmanowi i gotowość poniesienia
śmierci z bronią w ręku. Poeta przekonuje, że ich męstwo służyło dającej nieśmiertelność cnocie.
Życie mieli oddać, pozostając wiernymi ojczyźnie i królowi, walcząc o sprawę Boga, w braterskiej
wspólnocie stanowej. Poeta w kolejnej oracji hetmana wzywa do zemsty „Nad obrzydłym pogaństwem”48. Opis samej walki przynosi porównania Mikołaja Strusa (1577–1627) do Koklesa, Mikołaja Potockiego (1593–1651) do Herkulesa, zaś Włodzimierza Wolmara Ferensbacha (1586–
1633) do Achillesa. Kolejne nazwiska bohaterów mohylewskich układają się w wierszowany spis
46

W. Bartoszewski, Ich M[ość] P[anom] rycerzom wobec wszytkim [w:] idem, Pieniach wesołych dziatek na przyjazd
do Wilna króla jego m[ości], senatu i rycerstwa jego po rekuperowaniu Smoleńska; Cyt. za: Moskiewski Mars. Wiersze
polskie czasu pierwszej dymitriady (1605–1612). Antologia, oprac. A. Oszczęda, Warszawa 2016, s. 383–384, w. 7–8.
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s. 257–262.
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zasług, które pozwoliły przed śmiercią wykazać się rycerzom męstwem, cnotą i pozyskać sławę.
Nawiązując do konwencji epickiej, wprowadził poeta, by uwznioślić opisywaną sytuację, drugi,
boski plan. Reprezentuje go wypowiedź zwracającej się do Marsa Bellony: „Ratujmy dziś (proszę
cię) Lechitę mężnego”49. Jego odpowiedź sprowadza się do pochwały dzielnej cnoty sarmackiej.
Witkowski przekonuje, że heroiczne starania wodza przekreśliło sprzeniewierzenie się ideom
stanowym ludzi, którzy nie pragnęli sławy, lecz złota. Opis dramatycznych zmagań wiedzie ku
chwalebnej śmierci Żółkiewskiego na polu walki — wymarzonej przez rycerza formy pożegnania
z życiem. Zasłonił tym samym ojczyznę własnym ciałem, uniknął też niosącego utratę czci uwięzienia. Osobista cnota pozwoliła mu ponieść śmierć za Rzeczpospolitą, pozyskać sławę dającą
miejsce w panteonie sarmackich herosów.
Rozbicie pod Mohylewem armii Żółkiewskiego upamiętniają także Bitwy znamienite Paszkowskiego z roku 1620. Istoty tej wypowiedzi nie stanowi prezentacja przebiegu zdarzeń, choć
i o tych jest w utworze mowa, lecz upamiętnienie męstwa uczestników wyprawy. Wymienia ich
poeta dwukrotnie — przedstawiając wyruszających, jak i w formie rejestru poległych, pojmanych
i ocalałych. Wszystkim stawia poetycki pomnik, wychwalając męstwo hetmanów i rycerstwa,
którzy zgodnie z regułami etosu podjęli się bronić praw do dawnej strefy wpływów Rzeczypospolitej. Paszkowski dostrzega głównie trud uczestników wyprawy, heroizm mężnego zmagania
się z nieprzyjacielem w ekstremalnych warunkach. Uważa, że podjęli się misji ryzykownej, idąc
śladem przodków i podobnie jak oni „Ufając męstwu swemu i szczęściu zwykłemu”50. Przejawem
heroizmu i zaufania Bogu było wyprawienie się przeciwko nieprzyjacielowi z oddziałami niezbyt
licznymi, bez nadziei uzyskania posiłków. Świadectwem ofiarności i determinacji były liczne straty poniesione w walce:
Gęsty lud po dolinach leżał zekrwawiony:
Ten szablą, ten oszczepem, ten grotem przebity,
Ten strzałą jadowitą z łuku w bok przeszyty,
Temu pałasz zdjął szyję, ten zginął od rany,
Spadł z konia do ostatka końmi podeptany51.

Celem poety jest uwznioślenie ofiary rycerstwa, które oddało życie za ojczyznę. Diagnoza
Paszkowskiego nie różni się od ustaleń innych pisarzy. Przyczyną klęski była niezgoda, rozprzężenie w szeregach, brak rozwagi wodzów i krzywda ubogich. Poeta konstatuje, że samo męstwo nie
jest wystarczającą rękojmią sukcesu, sprostania wymogom etosu na polu walki:
Nie dosyć i stawić się potężnie mężnemu,
Trzeba do męstwa, trzeba być i ostrożnemu.
To dobre męstwo, które z rozumem się sprzęże,
Opatrznego rozumu zdrada nie dosięże.
A nade wszystko przodkiem jest błogosławieństwo
Od Boga i od ludzi — to sprawuje męstwo52.

Kluczowy jest więc wymiar etyczny działania żołnierza-rycerza. Poeta w epitafium poległym
żywi przekonanie, że śmierć za wiarę zapewnia ich szlachetnym duszom wieczne zbawienie
49
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i nieśmiertelną pamięć wśród żywych synów narodu, gdyż dla potomnych stanowią wzór ofiarnej
służby ojczyźnie. W części przybliżającej konsekwencje klęski upamiętnia Paszkowski czyny strażnika koronnego Jana Odrzywolskiego (zm. 1652), który w trosce o granice zmagał się z najazdem
tatarskim, odbijając wziętych do niewoli i ścigając napastników. Zarazem zarzucił poeta szlachcie
sprzeniewierzenie się wartościom stanowym, wskutek czego ucierpieli niewinni. Piętnował brak
pieniędzy na wojsko, spory i bunty, jak też samowolę stanową uprawianą pod hasłem „złotej
wolności”. Paszkowski nie pozostawia odbiorcy w stanie rozpaczy. Wskazuje mścicieli w osobach
Kozaków najeżdżających wybrzeża Morza Czarnego, jak i nowej armii, która wziąć miała odwet
pod wodzą Stanisława Lubomirskiego, nazwanego Achillesem z Wiśnicza.
Doceniając ofiarę poległych, ogrom cierpienia rodaków dotkniętych najazdem tatarskim,
przekonuje Paszkowski, że wierność ideałom przodków umożliwi ocalenie ojczyzny. Klęskę postrzega jako przestrogę, z której należy czerpać naukę na przyszłość, kultywując idee stanowiące
fundament szlacheckiej Rzeczypospolitej.

5. Utwory funeralne
W przypadku śmierci młodzieńca Stanisława Przerębskiego (zm. 1621), syna Stanisława
(ok. 1567–1622)53, odwołał się Chlebowski do rycersko-szlacheckiej tradycji rodowej. Wyliczając urzędy pokojowe i funkcje wojskowe, jakie pełnili krewni zmarłego („W tym domu zawsze
byli możni starostowie, / Pułkownicy, rotmistrze, ojczyzny stróżowie”54), uznał, że dziedziczył
on „rozum z męstwem”, a więc jego przodkowie służyli ofiarnie ojczyźnie w czasie pokoju, jak
i wojny. Najwyższą próbę szlachectwa rodu potwierdzać miało liczne rycerstwo, jakie się z niego wywodziło. Stosując konwencję panegiryczną, definiował Chlebowski zakres chwały domu,
podkreślał ciągłość rodowej sztafety cnoty i sławy: „Pełen cnót, pełen sławy, pełen dostojności /
I w przodkach, i w potomkach z wysokiej godności”55. Zmarły spełniał więc pierwszy nieodzowny warunek szlachectwa — dziedziczył je po przodkach. Sam zaś był „Pełen przyszłej nadzieje
rycerskiej dzielności, / Pełen cnót rozmaitych z wrodzonej miłości”56, czyli dobrze zapowiadał
się jako kontynuator tradycji przodków. Poeta uznaje godność młodzieńca jako dziedzica zacnej
krwi, jest przekonany, że zasłużył na wieczne zbawienie, będące nagrodą za jego cnoty, co stwierdza, posiłkując się nieco dwuznacznym porównaniem: „Jak niegdy Ganimedes orlemi skrzydłami, / Takeś ty jest zaniesion pod niebo cnotami”57.
Z kolei w opinii Paszkowskiego, który żegnał swego mecenasa Jana Płazę (1561–1615), wielkorządcę zamku krakowskiego, powodem pochwały zmarłego były jego czyny poświadczające
cnotę i upoważniające do szczycenia się sławą zapewniającą nieśmiertelność. Podobnie jak w poprzednim przypadku, Płaza był dziedzicem sławy i męstwa przodków biorących udział w walkach
z tzw. pogańskimi narody. Zmarły, zasłużony w walce, a także jako sprawny urzędnik (poeta nie
podaje konkretów), sam stał się dla swych zstępnych wzorem do naśladowania, przekazał więc
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pałeczkę w sztafecie sławy kolejnemu pokoleniu. Poeta podkreśla znaczenie zmarłego w dziejach
rodu, doceniając jego pokojowe wysiłki podejmowane dla ojczyzny głównie na polu organizacyjno-ekonomicznym. Jego osobę wiązał Paszkowski z pojęciami „cnoty” i unieśmiertelniającej ją
„sławy”58, choć w istocie praktykuje także model szlachectwa realizującego się za sprawą pełnienia
pokojowej służby ojczyźnie, polegającej na sprawowaniu funkcji publicznych. Ten model na równi z wojskowym pozwala sprostać wymogom etosu szlacheckiego, ale już nie rycerskiego.
W Lamencie albo Żalach nagrobnych żegnający Zamoyskiego Witkowski ukazuje zmarłego
jako herosa, którego cnota rycerska pozostawała na usługach ojczyzny. Poeta wysławia jego męstwo i mądrość (równe Nestorowej), którym patronować mieli Minerwa, Pallada i Mars. Hetman
i kanclerz jawi się jako gigant wielkiego umysłu i miłości, zabiegający o wolność państwa przez
sprzeciwianie się wrogom, którzy pragnęli je zniewolić, oddany sługa walecznego króla Stefana
Batorego. Zarazem ukazany zostaje jako obrońca wiary. Poeta, opłakując bohatera, przedstawia
z zachowaniem chronologii kolejne jego sukcesy militarne, będące dowodami służby ojczyźnie
i królowi, troski o jej dobro. Następujące po sobie akcje militarne zakończone sukcesem są okazją
do wykazania się męstwem, dają możliwość zdobycia sławy, którą pomnażać miał hetman dorobek swego przodka, Szarego. Postawę i dokonania zmarłego porównał poeta do zasług Hektora,
Ulissesa, Polluksa, Ajaksa i Tezeusza, jak i Heraklesa oraz Zofirusa, a także walczących na pierwszej linii znanych z odwagi Pyrrusa i Hannibala. Zamoyski ukazany został jako ten, który nie
żałuje dla ojczyzny również swego majątku. Woli opłacić z własnych zasobów wojsko, niż oddać
swe zachowane w nienaruszonym stanie mienie wrogowi, który odbierze je wraz z wolnością państwa. Witkowski pokazał Zamoyskiego jako wodza, który na czele oddziałów potrafi szturmować
umocnienia wroga. Hetman i kanclerz został przedstawiony jako rzadki przypadek bohatera potrafiącego łączyć mądrość, roztropność i męstwo. To ostatnie pozwoliło mu zdobyć sławę rycerską
także za granicą (nie zaś wynikającą z zamiłowania w strojach). Zmarłego opłakują m.in. miasta.
Swój rycerski testament przekazać miał Żółkiewskiemu oraz synowi Tomaszowi.
Sekwencję funeralną poświęconą dokonaniom Żółkiewskiego znajdujemy z kolei w Pobudce
ludzi rycerskich Witkowskiego59. Przy czym, prezentacja osiągnięć wodza ograniczona została do
wyprawy mołdawskiej i jedynie krótkiego przypomnienia zwycięstwa kłuszyńskiego oraz znaczącej
roli, jaką odegrał w walkach w Wielkim Księstwie Moskiewskim, służąc królowi. Śmierć starca na
placu boju to dowód jego cnoty, która przyniosła hetmanowi sławę, stanowiła ukoronowanie całej
drogi służby ojczyźnie. Ową cnotą miał kierować się przez całe życie. Poeta cenił też mądrość Żółkiewskiego, podkreślił sprawowanie najwyższych godności w państwie. Witkowski skoncentrował
się na pokazaniu wielkości straty, jakiej doświadczyła ojczyzna i król, szczególnej wartości śmierci
poniesionej w walce nie zaś w trakcie ucieczki. Mowa też o żalu małżonki i syna, który z perspektywy niewoli tureckiej miał opłakiwać poległego. Poeta dowodzi, zgodnie z konwencją epicedium, iż
pocieszenie opłakującym zmarłego przynosi jego cnota, ale też jego własne świadectwo przekazane
ustami poety — jakby on sam w mowie zza grobu zwracał się do najbliższych. Upamiętnieniem
męstwa, sławy i cnoty hetmana ma być spiżowy pomnik ze złota i miedzi. Witkowski pamięta też
o tych, którzy razem z Żółkiewskim ponieśli śmierć w służbie ojczyzny, aczkolwiek nie wymienia
ich nazwisk, choć podkreśla, że ich czyn godzien jest utrwalenia w świadomości pokoleń. Poeta
zdaje się przekonywać, iż i hetman, i jego wojsko, ponieśli porażkę w sensie militarnym, odnieśli
jednak zwycięstwo moralne, dając świeży przykład wierności ideałom stanowym60.
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Szlachectwo i rycerskość jawią się więc w utworach funeralnych wielorako. Przede wszystkim
jako zasługi wodza i rycerza biorącego udział w walce, bezgranicznie oddanego ojczyźnie, wolności, królowi i religii, potwierdzającego swoją cnotę, odwagę i męstwo w walce na pierwszej linii.
Pomnażającego w ten sposób sławę przodków, ale też przez służbę urzędniczą i wzorowe wypełnianie obowiązków administracyjnych. Przy czym, heroizm rycerza i wodza zyskuje niewątpliwie
większe uznanie poetów.

6. Z kręgu okazjonalnej moralistyki obywatelskiej
W utworach należących do tej grupy wiodącą rolę zdaje się odgrywać pojęcie „wolności”. Dominuje ono w Wolności prawdziwej i Wolności złotej Chlebowskiego, jak i w Złotej wolności koronnej
Witkowskiego61.
W Wolności prawdziwej przekonuje poeta, że wolność stanowi najlepszą podstawę dla rozwoju
cnoty, gwarancję ładu w państwie, sprawiedliwych praw, obyczajów i porządku w sferze wyznaniowej. Odwołując się do bajki, dowodzi, że lepiej być kotem na wolności niż lwem w niewoli.
Chlebowski postrzega wolność dosłownie jako niepodległość państwa. Wypowiedź sformułowana jest z perspektywy zmagań z Portą Otomańską. Moralista przekonuje, że lepsza jest śmierć niż
utrata swobody wyznawania religii, a zwłaszcza niewola. Utożsamia wolność z klejnotem. Powołuje się na przykład narodów, które ją utraciły przez niezgodę, zanik rycerskiej odwagi, łamanie
prawa i prywatę. Z ich powodu sprzeniewierzyli oni sławę przodków, zagubili ich dzielność,
a wrogowie przestali się obawiać ich bezkompromisowego męstwa. Symbolem państwa niosącego niewolę innym narodom jest Imperium Osmańskie. To poddani sułtana zobowiązani są do
ślepego posłuszeństwa władcy. Chlebowski zdaje się ukazywać, iż w Koronie Polskiej i na Litwie
wiodącym stanem, tożsamym z istotą państwowości, jest szlachta, której jako uosobieniu Rzeczypospolitej służyć ma król, zaś w Porcie Otomańskiej państwo tożsame jest z sułtanem, któremu
podporządkowane są bezwarunkowo, przynajmniej w założeniu, wszystkie warstwy społeczne.
Porzucenie godnych potępienia postaw, jak i ofiarna służba rycerska z wpisaną weń gotowością
na śmierć za wolność, stanowi zdaniem Chlebowskiego rękojmię zachowania niezależności ojczyzny, a w konsekwencji tożsamych z wolnością przywilejów stanowych. W drugiej części utworu
pt. Pokazanie panom Polakom, iż tu żadnej niewoli nie masz Chlebowski przypomina, jakie są
fundamenty wolności. Wspomina też o genezie ich posiadania. Wolność jest zdobyczą pozyskaną
przez przodków za sprawą męstwa, na drodze podboju. Owa walka przyniosła jednostkom sławę, pozwoliła wykształcić się familiom pieczętującym się herbami. Poeta podkreśla, że starania
przodków sięgają czasów Lecha. Bój kojarzy z poświęceniem wyrażającym się doświadczaniem
zimna, głodu i niewygód. Etos szlachcica-rycerza przeciwstawił Chlebowski etosowi rolnika-oracza („Gruba to rzecz na świecie orać rolą była, / Gdy się Rzeczpospolita rycerstwem bawiła”)62.
Wolność prawdziwa Chlebowskiego powstała w związku z rokoszem sandomierskim. Utwór
ma być przestrogą dla zwaśnionych stron, by wskutek sporów, łamania prawa i prywaty stan
szlachecki nie utracił najważniejszego ze swych przywilejów — wolności. Temu celowi służy też
wyliczenie w jego końcowej części państw, które utraciły ją z powodu niezgody. Poeta przestrzega, że konsekwencją tej ostatniej będzie nie tylko utrata wolności i śmierć, ale też likwidacja
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chrześcijaństwa, czyli dwóch filarów tożsamości szlachty (Turek chce „Wniwecz obrócić zgoła
chrześcijańską ziemię, / A do gruntu wygubić to ślachetne plemię”)63.
Utwór Witkowskiego jest reakcją na kończący rokosz sandomierski sejm z 1609 r.64 Odbiorcę o randze wartości obywatelskich poucza upersonifikowana Wolność. Genezę tych wartości
umieszcza poeta w tradycji dzielności i męstwa przodków. Dowodem umiłowania wolności jest
przelana krew na licznych polach bitew. Zadaniem pisarza jest przekazać dzieje zasług wyrażających się w dzielności i cnocie kolejnym pokoleniem, by budować ojczyznę i tradycje rodowe. Cechą dydaktycznego wywodu Wolności jest przywoływanie licznych przykładów sytuacji,
w których bohaterom udawało się o nią zadbać, jak i exemplów służących ganieniu wybranych
modeli zachowań.
Wstępna charakterystyka idei wolności ma przekonać odbiorcę, że na niej zasadza się cały ład
społeczny Rzeczypospolitej, pozostają z nią w symbiozie wartości stanowe również z kręgu prywatnego (ród). Witkowski przekonuje, że przeciwieństwem wolności jest niewola. By jej uniknąć,
winny, zdaniem poety, współpracować ze sobą wszystkie stany. Również przedstawicielom innych
warstw społecznych należy się za tę pracę pamięć potomnych.
Kolejnym wrogiem wolności jest samowola. Poeta stopniowo przechodzi do identyfikacji,
charakterystyki i krytyki praktyk przeciwnych wolności. Wykorzystuje w związku z tym, właściwy satyrze, czarno-biały schemat ukazujący postawę godną napiętnowania i nagany oraz jej
przeciwieństwo warte zastosowania w życiu. Zagrożeniem dla wolności są: pycha, kierowanie się
emocjami zamiast rozumem, zła sława, chciwość wyrażająca się niemoralnym bogaceniem się, zły
gniew, brak wrażliwości na biedę, nienawiść, gadulstwo, kłótliwość, plotkarstwo i obmowa, łamanie prawa, przekupywanie sędziów (opowiada się za karą śmierci za zabójstwo), cudzołóstwo,
nierząd, strojenie się i nadmierna troska o fryzurę, wystawne, zbytkowne życie przejawiające się
nie tylko strojem, ale też licznymi końmi w zaprzęgu i bogatymi powozami, podszywanie się pod
intratne zawody zarezerwowane dla ludzi wykształconych (medyk), okradanie państwa za sprawą
przejmowania dochodów z podatków, przekupność sędziów, (niesprawiedliwość), upór i zwady
domowe, utrata ludności za sprawą najazdów, brak należytej obrony granic.
Z tym wykazem „chorób” koresponduje syntetycznie ujęty program naprawczy, który zakłada
m.in. przywrócenie jedności religii przez powrót do wiary przodków. Dotyczy on zarówno spraw
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Sprowadza się do: przywrócenia w kraju jedności religii i praworządności, wzmocnienia władzy królewskiej, porzucenia zbytków, powrotu do ideałów rycerskich, czyli cnoty i sławy przodków. Ważne dla Witkowskiego jest wyłonienie wroga, przed którym szlachta ma bronić wolności Rzeczypospolitej, czyli Porty Otomańskiej i Tatarów. Celem tak
zarysowanego programu zdaje się być odwrócenie uwagi szlachty od walki o przywileje stanowe,
skoncentrowanie jej uwagi na wzmocnieniu grupowej jedności za sprawą religii oraz spełnianiu
powinności wojskowych. Autor odwraca też uwagę od pozarycerskich aspiracji ekonomicznych,
tj. dążenia do wzrostu znaczenia za sprawą strojów, bogactwa i wpływów oraz wystawności orszaku.
Witkowski zachęca mieszczan i chłopów do współodpowiedzialności za ojczyznę, jednakże odmawia im prawa do awansu społecznego, preferując zamknięcie stanów. Nie dotyczy to jedynie stanu
szlacheckiego. Zgodnie z duchem satyry przeciwstawia doskonałym obyczajom przodków i wzorcowej organizacji państwa szkaradne, toczone chorobami zwyczaje współczesnych sobie, jak i stan
polityki krajowej. Poeta pisząc o wolności, oczywiście nieustannie powołuje się na pojęcia „cnoty”,
„sławy” i „męstwa”.
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Do tematu wolności powrócił Chlebowski w roku 1611 w Wolności złotej. W tej poszerzonej
wersji Wolności prawdziwej powtórzył wcześniejsze tezy, uzupełniając wywód z pomocą zapożyczeń
od Macieja Stryjkowskiego z utworu pt. O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego65.
Koncentrując się na wątku wieńczącym tekst dwa lata starszy, Chlebowski rozpatruje zagadnienie
wolności w kontekście zagrożenia niewolą turecką. Wolność stanowi fundament dla cnoty, wiary
i obyczajów. Autor postrzega ją jako podstawę ustroju i praworządności, dlatego w nawiązaniu do
tytułu stwierdza: „Bo jest droższa nad złoto, nad wszytki klejnoty, / Gdyż w dobrym używaniu jest
macicą cnoty”66. Drugi z wersów powtórzył poeta co najmniej dwukrotnie. Chlebowski rozpatruje
kwestię wolności częściowo także w aspekcie filozoficznym, sięgając zarówno do wiedzy o naturze,
jak i do Biblii. Człowiek jest panem stworzenia z namaszczenia Boga, zarazem wolność to stan doskonałości, jednakowo dla ludzi, zwierząt i ptaków. W świecie sarmackim, podobnie jak uprzednio,
uważa poeta niezgodę za największego wroga wolności. Stara się uświadomić odbiorcy istnienie uniwersalnych mechanizmów, które od zarania ludzkości regulują funkcjonowanie mocarstw. Z początkowym rozwojem państwowości, zarówno w Rzymie, jak i w Rzeczypospolitej, wiązało się pragnienie
zasługi i towarzysząca mu gotowość do poświęceń. Z tym wiąże się dzielność przodków i wysiłek, jaki
wkładali w walkę za ojczyznę, gotowi zawsze ponieść za nią śmierć. Chlebowski, kreśląc ten wyidealizowany, jednowymiarowy obraz, podaje przykłady postawy godnej pamięci osób (biblijna Judyta,
legendarna Wanda), które poświęciły życie dla wolności. Wybór tych i innych bohaterek wynikał
z przeświadczenia, iż: „[...] w niewoli ginie święta cnota, / Sprawiedliwość się błąka jak nędzna sierota”67. Następuje więc upadek wszelkich wartości, które konstytuują wspólnotę państwową.
Chlebowski przekonuje odbiorcę o wyjątkowości ustroju Rzeczypospolitej, podkreśla dominującą rolę szlachty, stwierdzając:
K temu wiodę, żem takiej nie widział wolności,
Jakiej Polska i Litwa używa w całości;
Tu szlachcicowi żaden król nie łamie prawa,
Jeno co uchwalona wynosi ustawa [...]68.

Przeciwstawia tej sytuacji brak stabilnej przynależności do stanu szlacheckiego w innych państwach, zwłaszcza w Imperium Osmańskim, gdzie płynność międzystanowa pozwalała na szybki
awans, ale też mogła prowadzić do degradacji:
Dziś ubogi, jutro pan, a kaleka z pana,
Z chłopa czerstwego wnet król uczyni hetmana69.

Bardziej szczegółowa, tendencyjna charakterystyka ustroju państwa osmańskiego pełni rolę
przestrogi przed utratą wolności postrzeganej nie tylko jako przywileje stanowe szlachty, ale także
jako prawo do samostanowienia o losie własnego państwa. Uwagi te poświęcone są też brakowi
wolności wyznawania religii, dotykającej chrześcijan. Charakterystyka ustroju państwa osmańskiego ze wskazaniem na praktyki, które Chlebowski, podobnie jak i inni propagandyści antytureccy, uważali za niekorzystne z punktu widzenia ustroju Rzeczypospolitej, prowadzi poetę do
ekshorty mającej zachęcić szlachtę do udziału w krucjacie antymuzułmańskiej. Ma ona zostać
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W. Chlebowski, Wolność złota Korony Polskiej nad insze pod słońcem narody, Kraków 1611, k. Av.
Ibidem, k. A iij.
Ibidem, k. B.
Ibidem, k. B.
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podjęta w obronie utraconej wolności bratnich narodów chrześcijańskich, w imię zabezpieczenia
wartości, którym hołdowali przodkowie, w nawiązaniu do ich męstwa, powrotu do pierwotnej
prostoty obyczajów i ubóstwa. Konsolidacja wokół wspólnego celu ma przyczynić się do zaniechania waśni, jak i odzyskania tzw. złotego jabłka, czyli Konstantynopola — głównej stolicy imperium, nade wszystko jednak do powrotu zgody70. Jej brak, jak przestrzega poeta, doprowadził
Greków do utraty wolności i przywilejów stanowych, bowiem zrównał w prawach chłopa, księdza
i szlachcica, gdy jako niewolnicy zostali wystawieni na sprzedaż na bazarze.
Chlebowski, finalizując wywód, którego celem jest uświadomienie szlachcie, jako spadkobiercy dóbr wywalczonych przez przodków, wartości posiadanych swobód stanowych, przekonuje
potomków, by wzorem antenatów poświęcili się ich obronie, odpowiadając aktywnie na realne
bieżące zagrożenia, które mogą pozbawić społeczność przywilejów niegdyś pozyskanych. Walka
to tym ważniejsza, że przodkowie złożyli ofiarę krwi, dążąc do uzyskania swej szczególnej pozycji.
Tytułowa złota wolność to drogocenna zdobycz, ponieważ:
Nie kupionoć polskich ziem i wolności złotem,
Lecz cnych przodków dzielnością, męstwem, szablą, potem.
Krwiąć to państwo kupiono, krwią go bronić trzeba [...]71.

Brak dbałości o zdobycze przodków, brak czujności skutkować może utratą wolności. Niewola
zaś, zwłaszcza jarzmo osmańskie, ma przekreślać zdobycze stanowe szlachty i duchowieństwa —
stanów, które pozbawione majątków, miałyby zostać zmuszone do pracy fizycznej. Chlebowski
odwołał się do wiedzy o losie osób reprezentujących te stany, które zostały porwane do niewoli.
Perspektywa degradacji miałaby pobudzić, w opinii poety, szlachtę i duchowieństwo do odpowiedzialności za wolności stanowe:
Przeto naszy szlachcicy, księża bez roboty
Mieliby swych wolności bronić z swej ochoty
Gardłem i majętnością wolność pieczętować,
Prywatom i niezgodom wnętrznym nie folgować72.

Wskazane w przywołanych wersach choroby wspomniał poeta, by pouczyć odbiorcę i nakłonić go do zmiany postawy, napiętnować postępki szkodzące przywilejom stanowym, mogące doprowadzić do ich utraty. Sugerując zacieśnienie wspólnoty, mającej skoncentrować się na obronie
wyznawanych wspólnie wartości przed osmańskim najeźdźcą, odwołał się Chlebowski nie tylko
do męstwa i rycerskiego poczucia obowiązku szlachty, lecz sugerował także, w duchu mesjanistycznym, konieczność pozyskania wsparcia Boga:
Przeto nam Boga trzeba wzywać we dnie, w nocy,
Aby nam sam raczył być murem ku pomocy,
A tarczą swą zastawić trzodę swoich wiernych
I basztą by raczył być owieczek mizernych73.
70

Według Stanisława Orzechowskiego złotym jabłkiem określano też Węgry z uywagi na dobrobyt tego państwa
„[...] weźmicie, co się w Węgrzech dzieje, która tak jest (chocia ją pierwej złotym jabłkiem dla obfitości a bogactw
zwano) mizerna korona tego czasu [...]” (Książki Stanisława Orzechowskiego o ruszeniu ziemie polskiej przeciw Turkowi, z łacińskiego języka na polski wyłożone, Kraków 1543, k. Biiuj).
71
W. Chlebowski, Wolność złota, k. [C4v].
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Ibidem, k. Dv.
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Ibidem, k. D.
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Niewiele późniejszy od omówionych utworów moralistycznych Wizerunk Sauromatów starych
nie ma na celu piętnowania przywar stanowych w duchu satyry, lecz pochwałę filarów szlachectwa opatrzoną zachętą do kultywowania przez rycerską młodzież ideałów przodków w sarmackim
tu i teraz. Czerpie w nim Paszkowski z Wolności złotej i Wolności prawdziwej Chlebowskiego74, jak
i z innych źródeł, bowiem w istocie Wizerunek Paszkowskiego stanowi tekstowo, ale i ideowo,
zlepek myśl wiodących literatów i publicystów XVI w.: Stryjkowskiego (Goniec cnoty, część O ślachectwie; O wolności część O rokoszu tureckim), Reja (Źwierzyniec, Wizerunk: Solinus), Kochanowskiego (Proporzec, Satyr, Fragmenta 21, Marszałek, Psałterz Dawidów), Paprockiego (Panosza),
jak też Gwagnina (Kronika Sarmacyjej europskiej, 1611). Najwięcej miejsca zajmują przytoczenia
i parafrazy z prac Stryjkowskiego75. Czerpie z niego Paszkowski, przestrzegając przed niezgodą,
która zgubiła inne nacje. Za Rejem powtarza definicję pojęcia „szlachectwa”. By wywieść z tradycji etos sarmacki, sięgnął poeta po Kronikę Gwagnina.
Celem poety zdaje się być potwierdzenie szlachectwa przedstawicieli rodziny Młodziejowskich, wiodących życie mieszczańskie w Krakowie, co sugeruje Paszkowski w dedykacji76. Sedno
jednak listu stanowi zapewnienie odbiorcy, że utwór definiuje podstawowe wartości szlacheckie,
które dzięki wysiłkowi posiedli przodkowie, jak sława, cnota, ojczyzna, wiara i wolność. Walka
o nie, jak i ich obrona, pozwoliły wykrystalizować się grupie ludzi, których potwierdzeniem oddania stały się znaki herbowe:
Przywodzę tedy Sauromatów onych
Wizerunk sławy z cnót nieprzepomnionych,
Jako swej drogiej ojczyzny bronili,
Gdy chrześcijańską wiarę w niej szczepili,
Jako swych złotych swobód dostawali
I czym klejnoty swoje spozłacali77.

Adresatem przesłania poety jest szlachecka młodzież, wobec której utwór ma pełnić rolę wychowawczą. Lekcji udziela bogini Pallas, która przypomina najpierw genezę potęgi sarmackiego
państwa. Wywiódłszy ją od Słowianina Lecha, określiła zajmowane przez nie terytorium (od
morza do morza). Poeta podążył za myślą Kochanowskiego z Satyra78. Celem mówczyni stało się
uwicie symbolicznego wieńca z ziół — cnót. Ich ucieleśnienie stanowić mają herby, które Pallas
uznaje za nośniki pamięci o zasługach przodków, nazywając je „księgami cnoty” (w. 20). Koncepcję tę przejął Paszkowski również od Stryjkowskiego79.
Lekcja o odnoszących zwycięstwa przodkach, którzy wykazywali się męstwem i cnotą, czego
świadkami są mieszkańcy sąsiednich państw, ma na celu ukazanie źródeł złotej wolności oraz szlachectwa. Poprzedza wykaz znaków herbowych i mobiliów wykorzystywanych w heraldyce. Owe
herby postrzega Paszkowski jako dowody męstwa i symbole cnoty przodków. Budując pomnik
74

J. Nowak-Dłużewski, op.cit., s. 250.
Zob. M. Kuran, Wizja wspólnoty szlacheckiej i sarmackie idee w twórczości okolicznościowej Marcina Paszkowskiego, „Barok” 2017, t. 1–2, s. 151–170; [Komentarze] [w:] M. Paszkowski, Wizerunk wiecznej sławy Sauromatów
starych [w:] idem, Utwory okolicznościowe, cz. 1, s. 230–274. M. Kuran, Marcin Paszkowski, s. 355–383
76
Zob. M. Kuran, Marcin Paszkowski, s. 354–355.
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M. Paszkowski, Wizerunk wiecznej sławy Sauromatów starych, s. 227, w. 7–12.
78
Zob. „Tymci Polska urosła, a granice swoje / Rozciągnęła szeroko między morza dwoje; / Stąd prawa, stąd
wolności, stąd rzeczpospolitą / Macie, moi Polacy, na świat znakomitą” (Kochanowski, Satyr, w. 53–56); cyt.
za: M. Paszkowski, Wizerunk wiecznej sławy Sauromatów starych [w:] idem, Utwory okolicznościowe, cz. 1, s. 230,
w. 9–12 i przypis.
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Zob. ibidem, s. 231, w. 20 i przypis.
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sławie rycerskiej antenatów, delikatnie napomina poeta współczesnych, że ich obowiązkiem jest
kontynuacja misji tych, których imienia lękali się nawet mieszkańcy sąsiednich krajów. Tymczasem współczesnych dotyka niezgoda i niechęć, by opłacić wojsko broniące granic, a ponadto
toczą oni z królem walkę o nadmierne przywileje i uciskają ubogich, ogarnęła ich też prywata, zła
wola i gnuśność. Bogaty wykaz różnic między współczesnymi a przodkami służy dowiedzeniu,
iż potomkowie utracili rycerskie cechy, przemieniając się w myślących o dobrach materialnych,
wygodzie i przyjemnościach sybarytów. Paszkowski przekonuje, że utrata woli walki skutkuje
brakiem zdolności wpływania na bieg spraw wojennych i politycznych w najbliższym sąsiedztwie Rzeczypospolitej. Za sprawą nieustającej aktywności sąsiadów prowadzi do zhańbienia sławy
przodków, do nieodwracalnych strat w ludziach i dobrach materialnych. Obojętność wobec aktywności tureckiej, objawiającej się porywaniem szlachty do niewoli, oznacza sprzeniewierzenie
się solidarności stanowej.
Syntetycznie ujęty wykaz przywar przeszedł płynnie w spis zadań, jakie stawiał Paszkowski
młodemu pokoleniu dziedziców cnoty i męstwa przodków. W przeciwieństwie do Chlebowskiego poeta nie uwypuklał równości szlachty i króla wobec prawa. Uznając za filar stabilności
systemu autorytet władcy, jednym z zaleceń uczynił wzmocnienie pozycji króla:
Kiedy zwierzchność będziecie czcić i pana swego,
Wiedząc, iż pomazańcem jest Króla wiecznego; [...]80.

Zdaje się więc podążać Paszkowski za Skargą, nie tylko uznając króla za Bożego pomazańca,
którego należy uważać za zwierzchnika i spełniać jego wolę, lecz także podkreślając konieczność
poszanowania ubogich przedstawicieli niższych stanów81.
Powrót do rycerskiej tradycji przodków nie tylko pozwoli państwu szlacheckiemu odzyskać
znaczenie w regionie, ale i zadbać o sprawy wiary i swobody stanowe. Służba tym wartościom
wynika tu zarówno z odziedziczenia „nieśmiertelnej sławy”, jak i ze zintegrowania z nią w praktyce osobistego męstwa, realizującego się w postaci rycerskiej sprawności, co zapewnić ma sławę
rodowi oraz wspólnocie herbowej. Paszkowski chciał przywrócić ścisłe powiązanie ofiarnej rycerskiej służby ojczyźnie z prawem do dziedziczenia herbu. Wzywał do pomnażania, nieustającego
aktualizowania dorobku przodków. Zalecał młodzieży szlacheckiej, by służąc ofiarnie ojczyźnie,
gotowa była postępować śladem oddanych sprawie swej republiki Rzymian, m.in. Mucjusza Scewoli. To jedyna droga, by podtrzymać, być godnym dziedzictwa przodków i pozostać wiernym
uzyskanym przez nich znakom herbowym.
Moralistyczny traktat Paszkowskiego dowodzi wprost, jako jedyny, konieczności syntezy między służbą ojczyźnie a prawem do szczycenia się znakiem herbowym. Utożsamia silne państwo
z silną legitymacją stanową, postuluje przywrócenie odpowiedniej rangi władzy królewskiej, wartości wynikających z etosu rycerskiego. Domaga się powrotu do korzeni. W przeciwieństwie do
Chlebowskiego i Witkowskiego nie rozwija opisu społecznych wad mającego źródło w satyrze,
nie czyni dominanty z zagrożenia tureckiego, choć dostrzega jego ważkość, nie podkreśla wartości
wolności jako największej zdobyczy ustrojowej stawianej ponad władzą królewską. Wprowadza za
to do dyskursu, jako zadanie, konieczność potwierdzania i aktualizowania wartości sławy przodków i ich znaków herbowych.
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M. Paszkowski, Wizerunk wiecznej sławy Sauromatów starych, s. 256, w. 281–282.
Zob. J. Pelc, Sarmatyzm a Barok [w:] Problemy literatury staropolskiej, ser. 1, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 118–
119 (kwestia plebejuszy); M. Kuran, Marcin Paszkowski, s. 371.
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II. Wartości stanowe
Zasadnicze wartości, wokół których rozwinęła się więc myśl na temat rycerstwa i szlachectwa,
to: mit założycielski, heroizm przodków, wolność, cnota, sława, męstwo, herb, nieśmiertelność,
religia. Przegląd wypowiedzi pozwala stwierdzić, że ujawniają się one w różnych formach w niejednakowym stopniu, w zależności od potrzeb literata, uwarunkowanych realizacją celu perswazyjnego, dominanty myślowej utworu82.

1. Mit założycielski
Najczęściej przywoływaną postacią był uznawany za protoplastę Sarmatów pierwszy legendarny
władca Lech. Cieszący się autorytetem przodków wódz utożsamiany z męstwem i walecznością,
który nigdy nie zszedł z pola walki pokonany, stanowić ma wzór niezłomnej postawy dla współczesnych rycerzy i bezgranicznego poświęcenia. Walka w jego szeregach dała przodkom prawo do
szlachectwa. Współcześni swymi czynami mają je aktualizować. Jako równie ważny protoplasta
Sarmatów funkcjonuje w części tekstów litewski książę Witold. Uważany jest za współtwórcę potęgi państwa polsko-litewskiego, które sięgało od morza do morza. Widać dążenie do częściowego
zawłaszczenia przez obywateli Korony mitu założycielskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego dotyczącego ziem ruskich, które włączone zostały do Korony (Ruś Czerwona w 1386; Podlasie, Wołyń
oraz ziemie kijowska i bracławska w 1569), bowiem literaci uważali księcia Witolda również za
współtwórcę potęgi Korony, jako że podbite przez niego tereny zostały do niej włączone.
Mit założycielski kojarzony jest też z innymi postaciami. Przywołał go m.in. w kontekście
pojęcia „wolności” Chlebowski w Wolności złotej. Według poety składa się na niego wzorzec
postawy, jaką reprezentowały biblijna bohaterka Judyta, mityczna Wanda i inne postaci-osoby,
m.in. Libusza. Istotą ich profilu miała być gotowość poświęcenia życia dla wolności. Za założyciela państwa i zarazem architekta ojczyzny mężnych Sarmatów uważał Chlebowski, podobnie
jak inni poeci i pisarze, Lecha, który zapoczątkował realizowaną konsekwentnie przez kolejne
pokolenia wizję państwa sięgającego od morza do morza. Obszar ten miał stanowić przestrzeń
dogodną do życia „w wiecznym pokoju”83. To wynik poświęcenia przodków, którzy wykazywali
się: „męstwem przeważnym i sławną dzielnością, / I rycerstwa zwykłego w namieci[e]ach czerstwością”84. Chlebowski w końcowej części Wolności złotej doprecyzowując, przekonywał w ślad
za kronikarzami, że Lech walczył z Niemcami, Wyszymir z Duńczykami, zaś Lestek, Piast i Semowit z Węgrami i Morawianami85. Wymienił także historycznych Piastów: Bolesławów i Kazimierzy. Poeta następująco uzasadnił konieczność poświęcenia dla ojczyzny przedstawicieli stanu
rycerskiego, czyli szlachty:
Nie kupionoć polskich ziem i wolności złotem,
Lecz cnych przodków dzielnością, męstwem, szablą, potem.
Krwiąć to państwo kupiono, krwią go bronić trzeba,
Wzywając na ratunek sobie Boga z nieba [...]86.
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Zob. też: S. Baczewski, Szlachectwo, s. 217–241.
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Wysiłek przodków zdaniem wszystkich piszących domagał się zaangażowania potomków, na
których spoczywał obowiązek zachowania w całości dziedzictwa wstępnych.

2. Wzory niezłomnej postawy czerpane z historii
Jako że Rzeczpospolitą jako organizację państwową szlachta uważała za wcielenie ustroju antycznego
Rzymu, moraliści i poeci okolicznościowi, rozszerzając mit założycielski, sięgali chętnie do przykładów męstwa bohaterów utrwalonych na kartach dzieł historycznych. Zespół takich postaw i czynów
przedstawił Paszkowski w Wizerunku wiecznej sławy Sauromatów starych. Podążając za Paprockim,
który opisał je w epigramatach należących do Panoszy z 1575 r., przypomniał dokonania: Fabrycjusza, Tytusa Largiusa, Mucjusza Scewoli, Horacjusza Koklesa, Marka Kurcjusza, Marka Atyliusza
Regulusa i Marka Furiusza Kamillusa. Do przykładu Mucjusza Scewoli odwołał się także Witkowski
w Pobudce, zestawiając z jego niezłomną postawą heroizm Żółkiewskiego87, zaś na postacie Hektora
i Koklesa powołał się Chlebowski w Wolności prawdziwej, w liście dedykacyjnym do Żółkiewskiego.
Liczne przykłady bohaterów sarmackich — obrońców ojczyzny — podał Paszkowski w Ukrainie od Tatar utrapionej z 1608 r., podążając częściowo za Gońcem cnoty Stryjkowskiego. Wymieniał
poszczególne postaci, jak i sławił całe rody. Przywołał m.in. Boratyńskich, Strusów, Rożyńskich,
Ostrogskich, Wiśniowieckich, Gulskch, Tęczyńskich, Czartoryskich, zaś konkretnie wspomniał
Dymitra Wiśniowieckiego (przed 1535–1563), Bernarda Pretwicza (ok. 1500–1563), Janusza Zbaraskiego (przed 1553–1608), Żółkiewskiego, Mikołaja Strusa i Janusza Ostrogskiego (1564–1620).
Do znanych pogromców muzułmanów nawiązał też Czaradzki w Pobudce na wojnę turecką. Jego wykaz wzorców postawy oparty jest na przeświadczeniu, że współcześnie brakuje charyzmatycznych przywódców pokroju tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się Otomanom
w przeszłości:
Ach gdzież oni Karolowie wielcy cesarze, Gottefridowie Bullionowie, Leopoldowie, austryjskie arcyksiążęta,
Jakubowie Awieńczykowie, święci Ludwikowie, Szkandeberkowie, Hunijadowie, Kapistranowie i naszy Konstantynowie, Wiśniowieccy, Tarnowscy, Zamoyscy, wielcy tureckiego tyraństwa pogromiciele. Których przewagi
mężne i potężne są po dzisiejszy dzień wiekopomne Turkom bezecnym88.

Jak przekonuje autor, pamięć o ich czynach ma paraliżować strachem sułtanów, którzy starają
się uniknąć losu Bajazyda I Błyskawicy, pojmanego przez Tamerlana (Timura Chromego) w roku
1402. Uważał Czaradzki, że wystarczą Rzeczypospolitej sami lechiccy żołnierze, że nie potrzeba
Amazonek, by bronić ojczyzny.

3. Wolność jako najwyższa wartość stanowa
Wiodącym pojęciem jest „wolność”, pojmowana jako prawo do stanowienia o losach ojczyzny
i jej szlacheckich obywateli89. Zajęła naczelne miejsce w ideologii stanowej Rzeczypospolitej
87

St. Witkowski, Pobudka, k. B; zob.: M. Kuran, Między Cecorą a Chocimiem, s. 256–257.
G. Czaradzki, Pobudka na wojnę turecką, Poznań 1621, k. A 2.
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wskutek rokoszu sandomierskiego90. Jest ona pojęciem, przez które nawiązywano do republikańskiego modelu ustrojowego, jaki ustanowiono w przeszłości w starożytnym Rzymie, a w czasach
współczesnych przykładem jego wcielenia była Republika Wenecka. Wolność tożsama jest z przekonaniem szlachty zarówno o jej, jak i króla, jednakowej podległości wobec prawa uchwalanego
przez Sejm oraz przeświadczeniem, że król jest sługą ojczyzny. Ojczyznę tę uosabia szlachta. Pojawiające się w utworach słowa, że szlachta poświęca życie nie tylko za kraj, ale i za króla, wydają
się jedynie mającym osadzenie w tradycji kurtuazyjnym gestem wobec urzędu. Gestem wykonywanym już wobec konkretnej osoby, gdy mowa jest o sukcesie, będącym wspólną zasługą władcy
i szlachty, jak w przypadku zdobycia Smoleńska pod formalnym dowództwem Zygmunta III
Wazy (Tryumf Chlebowskiego) i odblokowaniu oblężenia twierdzy przez Władysława IV Wazę
w 1634 r. (S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja). W takich sytuacjach król ukazywany jest jako pater patriae — ojciec ojczyzny.
Wolności przeciwstawiano swawolę oraz niewolę. Poeci postrzegają ją jako prawo do zamieszkiwania we własnym domu na terytorium należącym do Rzeczypospolitej. Przekonanie to jest żywotne, zwłaszcza w perspektywie konfrontacji z Portą Otomańską. Jej ustrój, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim w sferze praw i wolności obywatelskich, szczególnie losów chrześcijan
porwanych do niewoli i związanej z tym stanem degradacji w hierarchii społecznej, dotykającej
zwłaszcza szlachtę i duchowieństwo, stanowi przestrogę i zachętę do ofiarnej walki w obronie
granic i niezawisłości państwa. Owa właśnie wolność, postrzegana jako przeciwieństwo fizycznej
niewoli, jest jednym z dwu wiodących argumentów zachęcających do obrony granic i niezawisłości państwa. Nie stanowi go natomiast w znacznej mierze obrona chrześcijaństwa, zwłaszcza
u Chlebowskiego w Wolności prawdziwej i będącej jej poszerzeniem Wolności złotej, jak też u Witkowskiego w Złotej wolności. Prawa religijne schodzą na plan dalszy, pomimo nawet tego, że
poeci przekonują, iż konsekwencją wierności wierze przodków jest degradacja społeczna, jakiej
doświadczają chrześcijanie zamieszkujący obszar Imperium Osmańskiego.
Chlebowski, przestrzegając szlachtę w jej dążeniu do wolności przed wynaturzeniami, które przekształcają ją w szkodliwą samowolę, jako przykład władcy faktycznie odmawiającego prawa do niej
obywatelom, podawał ukazanego w funkcji uosobienia tyranii Nerona, by bronić zarazem racji Zygmunta III Wazy. Rozwinięciem tej obrony władcy stała się definicja „wolności stanowych”, wyróżniających w sferze przywilejów polską szlachtę nawet na tle innych krajów chrześcijańskich:
Bo insze chrześcijaństwa acz w skarbiech pływają,
Lecz takowej wolności jak Polska nie mają.
Tu żaden szlachcicowi król nie łamie prawa,
Jedno co uchwalona wynosi ustawa.
Tu częste korektury w prawiech ustalają
I sprawy generalne swe efekty mają.
Każdy ma grunt swój wolny, tak wielki, jak mały,
Wolny każdemu statut i skutek praw cały.
Wojewoda, kasztelan obok jest królowi,
Szlachcic każdy ma zacność swojemu stanowi.
Wolne beneficyja wszystkim infułatom,
Proboszczom, kanonikom, prałatom, opatom.
Żaden naród na świecie i indyjskie włości
Nie pochlubią się z takich jak Polska wolności91.
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Zob. S. Baczewski, Szlachectwo, s. 117–122.
W. Chlebowski, Wolność prawdziwa, k. Bv.
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Poeta dowodzi, że w Rzeczypospolitej król jest równy prawu, jak każdy inny obywatel. Nie
stoi ponad nim. To przejaw przywilejów stanowych szlachty. Docenia swobodę posiadania
ziemi na własność, jak również równość między sobą wszystkich członków danego stanu, bez
względu na ich zamożność. Podobnymi swobodami ma cieszyć się stan duchowny. Chlebowski
przekonuje, że zdobycze te są zasługą przodków, którzy posiedli je, walcząc za ojczyznę i dla
sławy swoich rodów.
Wiodącym twórcą, który postrzegał wolność jako przeciwieństwo niewoli oraz samowoli, był
Witkowski, utożsamiający ją zarazem z katolicyzmem, czyniąc zeń religię panującą92:
[...] Cesarstwo czy królestwo
Żadne się nie popisze z tak hojną wolnością,
W której by jak Sarmate hojnie opływali
Albo żeby praw swoich w cale używali,
Żeby domy szlacheckie trwały niewzruszone
I przywileje stanom wszytkim umocnione.
Indzie wszystko do łaski trwa pana zwierzchnego,
Dziś szlachcic, a jutro chłop, pan z gbura prostego93.

Wolność uznawana jest za fundamentalne prawo, będące zarówno filarem ustroju Rzeczypospolitej, jak i wszelkich innych przywilejów stanowych szlachty.

4. Cnota
Należy obok wolności do podstawowych pojęć konstytuujących szlachectwo. Cnota jest formą
aktywnej, służebnej postawy wobec wspólnoty stanowej, państwa i króla. Cnotą okazywać się
mają, podążając za wzorem przodków, przedstawiciele stanu szlacheckiego, zwłaszcza na polu
walki. Tożsama jest z bezinteresownym poświęceniem, odwagą i ofiarą z dóbr materialnych, jak
też złożoną z życia na rzecz ojczyzny. Witkowski kojarzy ją również z pobożnością, wiarą i miłością, bezgrzesznością94. Cnota to nie tylko szlachetny poryw serca, ale konsekwentnie podtrzymywana postawa. Występuje w badanych tekstach zwykle razem ze sławą, która stanowi konsekwencję tej pierwszej. Przez postawę realizującą paradygmat cnoty zasłużyć można na sławę
i nieśmiertelność.

5. Sława
Sława uważana jest przez literatów za konsekwencję ofiarnej służby ojczyźnie, jak też dowód
uznania cnoty. Jej zadaniem jest unieśmiertelnienie zasług i postawy godnej pochwały, jest nagrodą za czyny heroiczne, godne pamięci potomnych. Uwagę zwraca też nierozerwalny związek
cnoty i sławy. Następująco zdefiniował sławę Witkowski w Złotej wolności:
Sława jest płacą drogą doczesnej roboty
I z niej czasy potomne ludzkie znają cnoty.
92
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Zob. S. Baczewski, Szlachectwo, s. 121.
St. Witkowski, Złota wolność, k. A iijv.
Idem, Przestroga koronna teraźniejszym opłakanym czasom i potomnym służąca, Kraków 1613, k. Bv.
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Sława jest trąbą głośną spraw nienaganionych,
Która nierada widzi ludzi rozpieszczonych95.

Poeta zarazem ukazuje niesławę jako pozbawione cnoty, godne nagany niechlubne przeciwieństwo sławy wiązanej z pochwałą. Niesławę rodzi lenistwo skojarzone z acedią tożsamą z melancholią, apatią czy też wypaleniem albo wręcz depresją96. Jako negatywny przykład osiągnięcia
sławy Witkowski podał czyn ogarniętego jej pragnieniem Herostratesa, który miał spalić poświęcony Dianie Artemizjon, by zapisać się na kartach historii. Witkowski uważa, że zły czyn,
odciskający piętno w świadomości pokoleń, nie jest dobrą drogą do osiągnięcia sławy, bowiem
nabywa się ją nie przez cnotę, lecz przez wieczną hańbę.
Troskę o sławę przeciwstawioną niesławie wspomina Rożniatowski w Pobudce na poparcie wojny moskiewskiej. Wzywa do udziału w wyprawie mającej na celu podporządkowanie Wielkiego
Księstwa Moskiewskiego Rzeczypospolitej, po zdobyciu Smoleńska przez Zygmunta III Wazę
w 1611 r. Miała ona stanowić odwet za zamordowanie uczestników ślubu Dymitra I Samozwańca z Maryną Mniszchówną w 1606 r. Poeta, uczestnik zdarzeń, domaga się pomszczenia zabitych,
zmazania niesławy, przywrócenia dobrego imienia sarmackiemu rycerstwu przez ponowne potwierdzenie męstwa przodków, które winno być również domeną współczesnych97.

6. Herb
Stawiając pomnik szlachectwu, niejako wzorem Paprockiego i jego Gniazda cnoty oraz Herbów,
wyliczył Paszkowski w Wizerunku godne uczczenia znaki rodowe. Potraktował je jako swego
rodzaju rękojmię, czy też znak jakości poświadczający męstwo, dzielność i cnotę rodów pieczętujących się nimi. Wyliczył także mobilia herbowe konstytuujące inne znaki, dążąc do uogólnienia
przez odwołanie do wiodących powszechnie znanych symboli wykorzystywanych w wielu herbach. Traktował więc Paszkowski herb jako nieodzowne potwierdzenie przynależności do stanu
szlacheckiego, tożsamego w jego ujęciu z rycerskim.

7. Nieśmiertelność
Pozwala ją osiągnąć, tak jak sławę, z którą zdaje się być tożsama, bohaterska śmierć na polu
walki. Zapewnić ją ma także cnota. Wieczne trwanie w świadomości zstępnych postrzegane
jest jako nagroda za szczególne zasługi, nie tylko jednak militarne, ale też związane ze służbą na
rzecz państwa w czasie pokoju. Nieśmiertelność ta może spełniać się w kręgu rodzinnym przez
zapewnienie pamięci rodowej (umieszczenie w genealogii), ale i w kręgu publicznym, dzięki
sprawowaniu funkcji i zasługom, jakie urzędnik położył czy to jako dowódca wojskowy, czy
jako administrator dóbr, poseł, senator, kasztelan bądź wojewoda, jak również duchowny —
zazwyczaj biskup lub opat.
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Ibidem, k. C4.
Zob. A. Kępiński, Melancholia, Kraków 2001, s. 282, 285; M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2000, s. 97–107; J.Ch. Nault, Demon południa. Acedia — podstępna choroba duszy, przekł.
A. Kuryś, Warszawa 2017, s. 72–80.
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Zob. też: R. Krzywy, Wstęp [w:] A. Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, s. 24.
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Szczególnie literatura funeralna służy wysławianiu zasług rycerskich i cnót przodków zmarłych, jak i przede wszystkim ich dokonań. Prowadzić ma ona do ich unieśmiertelnienia przez
utrwalenie w pamięci rodzinnej i powszechnej ich zasług za pomocą sztuki literackiej98.

8. Obrona chrześcijaństwa — religia
Wątek ten pojawia się w większości omawianych utworów, jako że chrześcijaństwo wiązane jest
przez poetów nierozerwalnie ze szlachectwem, np. w Wolności prawdziwej Chlebowskiego. Za
obowiązek szlachcica uważa się obronę wiary, która stanowi jeden z ważniejszych komponentów
ładu państwowego. Szlachcic ma bronić nie tylko religii jako takiej, ale też prawa do jej swobodnego wyznawania. Religia należy do obszarów, na których realizuje się prawo szlachty do
wolności, jest zarazem elementem konstytuującym tożsamość stanową czy wręcz narodową, obok
ojczyzny, króla i wolności. Zbrojna obrona prawa do swobody religijnej ma zabezpieczyć przed
niewolą polityczną, której konsekwencją jest utrata przywilejów, w tym także konfesyjnych, przez
ogół społeczeństwa, ponadto przed pozbawieniem duchowieństwa szczególnej pozycji w społeczności, przeniesieniem, jak uważano, na sam dół drabiny społecznej w przypadku niewoli muzułmańskiej. Poeci okolicznościowi zabiegali także o jedność religijną w państwie, uważali ją
za istotny komponent prawidłowego funkcjonowania wspólnoty społecznej, która nie powinna
podlegać podziałom w kwestiach zasadniczych.
Religia jest zarazem stymulatorem, który pomaga zewrzeć szeregi walczącym, wzmagając ich
zapał wojenny. Z tego źródła płynie zachęta do męstwa i poświęcenia. Rycerze uważali się za
obrońców Krzyża i europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej, szli do walki z przekonaniem, że
znajdują się pod szczególną opieką Boga.

9. Topika poety piewcy herosów: „I sam Homer nie podoła”
Rolę poety w upamiętnieniu cnót i czynów bohaterów podkreśla Witkowski w liście dedykacyjnym skierowanym do Hieronima Gostomskiego, poprzedzającym Złotą wolność koronną. Przekonuje on o roli Homera, który zachował w pamięci męstwo i cnotę Achillesa. W przeciwnym
razie jego czyny pozostałyby nieznane („Bo gdyby był Homerus piórem, dowcipnym dzielności
Achillesowej nie podał [jak Cycero świadczy], on grób kosztowny, który ciało jego zawarł famam
et nomen illius obruisset”)99, uległyby zapomnieniu. Mając tę świadomość, Witkowski wymienia
poetów, którzy jego zdaniem należeli do ówczesnego panteonu.
Również Czaradzki w liście Do czytelnika, poprzedzającym Pobudkę na wojnę turecką, przywołuje Homera i jego Iliadę jako godny naśladowania wzór relacji wojennej. Dowodzi tym samym,
że nie trzeba być żołnierzem, by pisać o wojnie. Można też podążyć za licznymi historykami.
By posłużyć się panegiryczną dźwignią w celu wywyższenia zasług herosów, poeci sięgali po
„topoi niewyrażalności”, dowodząc miałkości swych sił w wysławieniu wiekopomnych zasług
bohatera100. Witkowski, żegnając Zamoyskiego, pisał:
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Zob. m.in.: A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć, Warszawa 1992, s. 76–80.
M. Witkowski, Złota wolność koronna, k. [)(4].
100
E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 167–
168; zob. też: K. Obremski, Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J. K. Rubinkowski, „Promienie cnót
królewskich”), Toruń 2003, s. 23–161.
99

Obraz rycerstwa-szlachty w literaturze okolicznościowej i parenetycznej początku XVII wieku

121

Ale któż to wypowie zacne sprawy jego?
Nie moich to sił dzieło, trzeba by do tego
Snadź grzmotnego Marona bądź Iuwenalisa
Lub więc starodwornego w tym Marcyjalisa.
Ja nie mam animuszu ogniem zagrzanego
Febusowym, jednakże nie zataję tego.
(Lament abo żale, k. Biijv)

W ten sposób dokonywał poeta amplifikacji zasług postaci zgodnie z wypracowaną już w antyku konwencją literatury pochwalnej101.

Wnioski
W objętych przeglądem utworach pojęcia „szlachectwo” i „etos rycerski” utożsamia się. Wynika to
ze specyficznej tematyki twórczości okolicznościowej, poezji parenetycznej i funeralnej. W tekstach
przedstawionych w centrum uwagi stoi wojna prowadzona w obronie granic państwa, co jest tożsame z działaniem mającym na celu zabezpieczenie status quo, identycznego z wolnością rozumianą dosłownie jako przeciwieństwo fizycznej niewoli, jak i zachowanie przywilejów stanowych czy
ogólnie porządku ustrojowego, zapewniającego szczególne prawa wybranej grupie społeczeństwa.
Zarazem grupa ta jest zobowiązana do określonych działań służebnych na rzecz państwa, religii oraz
ludności niemogącej podjąć zobowiązań rycerskich. Wywiązanie się z nich pozwala jej, w założeniu,
zachować uprzywilejowaną pozycję. Literaci, posługując się formami wypowiedzi niosącymi silny
ładunek perswazyjny czy to przez suasio lub dissuasio, w ramach genus deliberativum, bądź laudatio
i vituperatio, w ramach genus demonstrativum, starają się nakłaniać odbiorcę do wprowadzania w życie określonych postaw, zaś tych, którzy robią to z powodzeniem w ramach służby ojczyźnie, nagradzają przekonując, że dzięki swej postawie, wyrażającej się ofiarnym męstwem, wykazali się cnotą,
a przez to zasłużyli na wieczną pamięć. Jako że są uczestnikami sztafety sławy wyrażonej zwłaszcza
przez ród i herb. Swoimi czynami dopisują kolejny rozdział do księgi dziejów rodziny, podtrzymując
godne pochwały tradycje, broniąc ojczyzny i stabilności przywilejów stanowych.
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Michał Kuran, Picture of knighthood-nobility in occasional and parenetic literature of the early seventeenth
century. The text is devoted to the image of nobility-knights in the occasional literature dealing with war matters, i.e. public, as well as ex-parenetic poetry not related to specific events, but current in the context of the current political situation. The review also included selected examples of funeral poetry belonging to the family circle
(the works were dedicated to public figures, so their addressees were not only family and relatives, but the entire
nobility and Rzeczpospolita, which the deceased served in performing political or military functions, or were honored because of belonging to a significant family only).
In the reviewed works, the terms “nobility” and “knightly ethos” are identified. This is due to the specific theme
of occasional creativity, parenetic and funeral poetry. In the presented texts, the focus of the authors is the war waged
to defend the borders of the state, which is synonymous with action aimed at safeguarding the status quo, identical to freedom understood literally as the opposite of physical slavery, as well as preservation of state privileges or
the systemic order in general, ensuring special rights selected group of society. At the same time, this group is obliged
to perform certain service activities for the benefit of the state, religion and the population unable to undertake
knightly commitments. Compliance with them allows her to preserve her privileged position. Writers, using forms
of expression carrying a strong persuasive charge, whether through suassio or disuassio, as part of the genus deliberativum, or laudatio and vituperatio, as part of the genus demonstrativum, try to persuade the recipient to implement
specific attitudes, and those who do it with successfully in the service of their homeland, they reward by convincing
that thanks to their attitude, expressed in self-sacrificing bravery, they demonstrated a virtue, and thus deserved
eternal memory. As they are participants of the relay of fame expressed especially by the family and the coat of arms.
By their deeds they add another chapter to the book of family history, upholding praiseworthy traditions, defending
the homeland and the stability of state privileges.
Keywords: nobility-knighthood, nobility privileges, freedom, virtue, fame, honor, war.
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Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy.
Wizja przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu
Hugona Kołłątaja1
Streszczenie: Artykuł pokazuje, jak Kołłątaj wyobrażał sobie rolę szlachty w przyszłej Rzeczypospolitej. Nie rezygnując zasadniczo z ogólnej charakterystyki tej warstwy jako stanu politycznego, postrzegał ją mimo to w kategoriach nade wszystko ekonomicznych. U podstaw ujęcia Kołłątaja leżała nowa koncepcja wolności, rozumianej przez
niego jako wolność osobista, wieńczonej niejako — dzięki przedsiębiorczości obywatela — statusem posesjonata,
a ostatecznie obywatela jako posiadacza praw politycznych. Choć Kołłątaj nie rezygnował absolutnie z formuły szlachectwa — uznania szlachty posesjonatów za pierwszy stan obywatelski, to chciał zdecydowanie objęcia kategorią
obywatelstwa także, jednak na odrębnych niejako zasadach, właścicieli miejskich — członków stanu miejskiego.
Artykuł ukazuje, że tak silne zaakcentowanie czynnika przedsiębiorczości ludzkiej miało w zamierzeniu całkowicie
zmienić kształt przyszłych stosunków politycznych i społecznych Rzeczypospolitej, jak również — w tym wszystkim — skomplikować obraz roli polskiej szlachty.
Słowa kluczowe: szlachta, obywatelstwo, wolność, Rzeczpospolita, przedsiębiorczość.

W niniejszej pracy chciałbym pokazać, jak Kołłątaj wyobrażał sobie rolę szlachty i — szerzej — obywatelstwa w nowej Rzeczypospolitej. Będę tu twierdził, że ujęcie Kołłątaja, przedstawione głównie w Listach Anonima wskazuje na potrzebę całkowitej przebudowy stosunków
obywatelskich w Rzeczypospolitej. Miały być one oparte na właściwie całkowicie nowych podstawach — z jednej strony szerszych, bo obejmujących także miejskie elity, a z drugiej ściślejszych, bo odbierających prawa polityczne szlachcie nieposesjonatom. Pomimo tego można
będzie doszukiwać się u Kołłątaja jakiejś, przynajmniej częściowej, kontynuacji szlacheckiego
1

Niniejszy tekst oparty jest na referacie pt. „Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy. Problem przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja”, wygłoszonym na interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Rycerstwo — szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki, Wybrane zagadnienia —
wstęp do badań” (2–3 lutego 2018 r., Wrocław). Proponowana analiza jest próbą usystematyzowania i rozwinięcia
argumentów oraz wniosków dotyczących omawianych aspektów myśli Hugona Kołłątaja, zaprezentownych już —
w szerszym kontekście — w książce pt. W poszukiwaniu prawdziwej rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej
Sejmu Czteroletniego (Kraków 2015, s. 189–257) oraz artykule pt. Republicanism of the Four Year Seym at a doctrinal
crossroads („History of European Ideas” 2017, t. 43, s. 69–92).
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dziedzictwa politycznego. Jednakże można będzie to w pełni zrozumieć, odnosząc omawianą tu
kwestię do szerszej doktryny politycznej i społeczno-ekonomicznej tego pisarza i reformatora.
Chodziło mu wszak o pełną przemianę polskiego systemu ekonomiczno-społecznego i wraz
z tym modelu republiki. Przestawiona na zupełnie nowe tory rozwoju, właściwe już dla rozwiniętych stosunków, jak można to określić prekapitalistycznych, miała być nowa rzeczpospolita oparta na ideałach wolności osobistej, własności i cnót pracowitości i przedsiębiorczości.
Taki kierunek myślenia nie prowadził jednak Kołłątaja do całkowitego zerwania z przeszłością,
gdyż pomimo tego domagał się on włączenia szerokich warstw średniej szlachty, którą pragnął
zachęcić do nastawionej na zysk produkcji rolnej, do nowych trybów machiny „narodowej”,
uzupełnionej — co należy mocno podkreślić — o miejskich przedsiębiorców. Miasta bowiem
także miał postrzegać Kołłątaj przez pryzmat potrzeb wytwórczości krajowej. Całość tych
stosunków była jednak znacznie bardziej złożona, ujawniając przede wszystkim — pomimo
drobnych niekonsekwencji — perspektywy niezwykle daleko idących przewartościowań etosu
szlacheckiego i, co za tym idzie, obywatelskiego.

1.
Jednym z najbardziej zasadniczych założeń filozofii Kołłątaja była koncepcja podziału naturalnego ludzi (społeczeństwa), wypływającego — jak to ujął — z samej „potrzeby towarzystwa”. Był to
podział na „właścicielów gruntowych czyli dziedziców” i „rolników” oraz pośredniczących między nimi „kupców i rzemieślników”. Do pierwszej grupy należeli ci, którzy — jak pisał — „łożąc
siły swoje na wydobycie ziemi spod nieużyteczności, kosztem własności osobistej i ruchomej nabyli dziedzictwa, albo przez spadek lub kupno do niego przyszli”2. Do drugiej, najbardziej licznej
kategorii zaliczył Kołłątaj — jak powiedziano — rolników. Choć nie posiadali oni własności,
mieli mieć „zupełne [podkreślenie — RL] prawo własności osobistej i własności ruchomej”.
Klasa ta pełniła bardzo ważną funkcję, bo bez niej — jak czytamy — wartość własności dziedzica
„mało by znaczyła”, bowiem „dziedzic nie miał wystarczających rąk, która mu wzajemna nastręcza potrzeba [...]”. Lecz na tym podział się nie kończy — „jak tylko ziemia dobroczynną rolnika
uprawiona ręką nadgrodzi obfitością prace jego, wypada nowa potrzeba trzeciego, a równie naturalnego rzędu ludzi, którzy zupełnie oddaleni od ziemi równie są dla niej potrzebnemi i równie
dogadzają wiecznemu Opatrzności wyrokowi, że każdy człowiek w pocie swego czoła chleba
pożywać musi. Tacy są kupcy i rzemieślnicy”3.
Zdradzając silne wpływy fizjokratyzmu4, Kołłątaj kreślił więc obraz harmonii i komplementarności trzech stanów podziału naturalnego. Sprzeczne z tym podziałem było tylko to, co określał mianem próżniactwa. Jak pisał, „w względzie naturalnym, najnieszczęśliwszym jest próżniak,
który nie poddając się wyrokowi Opatrzności, chciałby na cudzej obstać pracy i żyć z zarobku
drugiego ręki”5.
Dopiero teraz zrozumieć można najbardziej fundamentalne postulaty Kołłątajowskiej filozofii
politycznej: chodzi o „prawa ludzkości”, takie jak gwarancje pełnej własności osobistej każdego

2

H. Kołłątaj, Listy Anonima [w:] idem, Listy Anonima i prawo polityczne narodu polskiego, oprac. B. Leśnodorski,
Warszawa 1954, t. 1, s. 282.
3
Ibidem, s. 283.
4
Jednak por. B. Leśnodorski, Wstęp [w:] H. Kołłątaj, op. cit., t. 1, s. 80 n.
5
H. Kołłątaj, op. cit., t. 2, s. 284.
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człowieka oraz własności ruchomej, wreszcie gwarancje własności gruntowej6. Musiał z tego wynikać z konieczności model społeczeństwa dynamicznego, otwartego, opartego na warunkach
praw wolności cywilnej (osobistej), własności, umowy i wolnego obrotu ekonomicznego, wreszcie na cnotach pracowitości i roztropności.
W przedstawionym ujęciu własności jako następstwa nakładu pracy, kupna lub dziedziczenia
łatwo wskazać na zbieżności z ujęciem Locke’a, z jego koncepcją własności jako swoistego „przedłużenia” osoby7. Podobieństwa te są także widoczne w ujęciu początków społeczeństwa politycznego, ujawniającym zresztą podobny rodzaj kontraktualizmu: „Jeżeli początki związków politycznych,
a nade wszystko związków Rzeczypospolitej, odkryć chcemy, przyznać winniśmy, że to równe towarzystwo złączyło się przez umowę kilku właścicielów gruntowych, którzy kosztem rąk wydobywszy
część ziemi spod nieużyteczności, przez łożone koszta własności ruchomej i przez łożone siły, te to
największe bogactwa własności osobistej, stali się prawemi dziedzicami nowiny, której nikt do owego
czasu z podanych przyczyn nie był panem”8. Lecz Kołłątaj nie kończył na tym swego opisu, wskazując
dalej na czynniki naruszenia tak pojętego kontraktu w późniejszym okresie — miał tu na myśli „późniejsze zepsucie, gdy śmiały próżniak chciał być pracą drugiego żywiony, gdy się odważył wydrzeć
chleb, który był własnością innego”9. Jak kontynuował, „ta jest prawdziwa genealogija sławnych
owych rozbójników i przelewców krwi ludzkiej, przed któremi spokojny rolnik i właściciel gruntu
uklęknąć musiał, a kochając własną ziemię i nie chcąc jej odstąpić, stał się niewolnikiem zuchwałego
wydziercy, który sobie przywłaszczył panowanie nad jego osobą, i nad jego ziemią”.
Trudno przecenić znaczenie tego wywodu. Sądzę zresztą, że mogło być ono bardzo dwuznaczne. Kto zostawał owym niewolnikiem? Właściciel, rolnik? Czy należało ten opis wyobrażonych
początków ludzkiej niewoli, poddaństwa, odnieść do Polski? Kołłątaj absolutnie nie chciał iść tak
daleko. Szlachtę wolał widzieć w najbardziej pozytywnej roli właścicieli gruntowych. Był natomiast
przeciwnikiem próżniactwa, łatwo dającego się skojarzyć — w obrębie stanu szlacheckiego —
z możnowładztwem, arystokracją. Bardzo wymownie brzmi tu uwaga poczyniona w liście szóstym:
„możnowładztwo zrobiło szlachtę pospólstwem narodowym, a możni stawali się ofiarą rozhukanej
szlachty”10 — „kiedy możnowładztwo z drobnej szlachty zrobiwszy pospólstwo, nie spoglądało więcej na resztę ludu polskiego, tylko jak na rzecz własną i w niczym się od bydląt nie różniącą”11.
Znamienne w każdym razie jest to, że eksponując szczególne powołanie właścicieli gruntowych
jako „prawdziwych ziemi panów” — tych, którym „rodzaj ludzki winien, iż mu ziemia do wszystkich wystarcza potrzeb”, „karmicieli wszystkich ludzi rzędów”12 zawsze gotowych i wręcz zmuszonych do obrony swych siedlisk, ziem składających się na całość Rzeczypospolitej — od razu
6

Zob. H. Kołłątaj, op. cit., t. 1, s. 296. Jak z kolei pisał w liście ósmym (cz. 3 dzieła), „własność osobista każdego
człowieka jest najpierwszą rzeczypospolitej zasadą” (H. Kołłątaj, op. cit., t. 2, s. 13). Już w liście drugim (cz. 2)
pisał: „oddajmy to, cośmy mu [rolnikowi] świętokradzko wydarli, w czymeśmy prawo boskie i ludzkie zgwałcili, to
jest oddajmy mu wolność jego rąk, a lud ten pracowity, lud żywiący nas i dający żyzność włościom naszym podwoi
ochotę i szczerze przywiązawszy się do ziemi ubogaci nierównie całą powszechność, powiększy nasze dostatki,
kochać będzie Ojczyznę i znać ją będzie za swoją, względem której niczym się dzisiaj od bydląt nie różni” (H. Kołłątaj, op. cit., t. 1, s. 280). Kołłątaj wskazywał w związku z tym na dwa filary przyszłego prawodawstwa: „wolność
osoby rolnika i własność gruntową dziedzica” (ibidem, s. 281).
7
Na temat wątków Lockowskich w myśli ekonomicznej Kołłątaja zob. J. Rosicka, Polskie spory o własność. Narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765–1830), Kraków 1984, s. 82.
8
H. Kołłątaj, op. cit., t. 1, s. 290.
9
Ibidem.
10
Ibidem, s. 354.
11
Ibidem, s. 353.
12
Ibidem, s. 291.
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oznajmiał Kołłątaj, iż „przyszły rząd Rzeczypospolitej z samych tylko właścicielów gruntowych
składać się powinien”. I dalej: „a choćby był najozdobniejszymi szlachectwa przyodziany tytułami, nie może sobie przywłaszczać powagi majestatu rządowego, bo nie jest najbliższym z Ojczyzną spojony węzłem, bo ma w niej swej ziemi”13.

2.
By jednak dobrze zrozumieć rysujące się tu problemy interpretacyjne, przejdźmy wprost do drugiego punktu rozważań Kołłątaja. Chodzi o tzw. podział warunkowy, wynikający — jak to ujął —
„z konwencji”14, a dokładniej z „konstytucji rządowej”15. Można założyć, że w optymalnych warunkach oba rodzaje podziału powinny się nakładać, a przynajmniej podział warunkowy winien
wypływać z „czystych prawa naturalnego źródeł”16. Szczególne warunki polityczne właściwe dla
każdego społeczeństwa musiały ujawniać swoiste cechy stratyfikacji społecznej. Ostatecznie centralne miejsce zajmowały tu kwestie związane ze stosunkami obywatelskimi, wynikającymi zapewne tyleż z wyboru formy rządu, jak i jednak istniejących czy zastanych warunków społeczno-ekonomicznych, jakoś kwestie obywatelstwa determinujących. To właśnie w tym miejscu okazywało
się, że Kołłątaj nie pragnął całkowitego odrzucenia dotychczasowych „warunków” polskich, a nawet gotów był je na nowo zinterpretować — w zgodzie jakoby z ich bardziej oryginalnym, lecz
zarzuconym w późniejszych wiekach sformułowaniem. Jak to uzasadniał, „chcąc wystawić nową
zupełnie budowę, nie należy bynajmniej pogardzać dawnym materyjałem, który nie przeto jest zły,
że się stara popsuła machina. Rozsądne prawodawstwo, gdy weźmie za kamień probierski sprawiedliwość naturalną, bardzo wiele dobrego w przyszłej rządu reformie uczynić potrafi”17.
Wskazywał zatem Kołłątaj na następujące właściwości polskiego podziału warunkowego:
w pierwszym rzędzie, odpowiadającym klasie właścicieli gruntowych, widział dziedziców; w drugim, odpowiadającym klasie „rolników” — jak to ujął — „wieśniaków”, czyli chłopów, wreszcie
w trzecim kupców i rzemieślników18. Lecz właśnie w tym ujęciu znajdujemy pierwszą wątpliwość, którą zresztą Kołłątaj szybko pragnął wyjaśnić. Otóż pisząc o dziedzicach, właścicielach
gruntowych, wskazywał na dalszy podział — na własność gruntową ziemską i własność gruntową
miejską. O ile więc w pierwszym rzędzie — także z teoretycznego punktu widzenia, kładącego
wszak nacisk na reprodukcję, tj. produkcję rolną — chodziło tu po prostu o szlachtę, posiadaczy
ziemi, o tyle w drugim o tych spośród mieszczan, czy raczej elit miejskich, którzy tworzyli „zakłady początkowe” w celu „usposobienia ziemi do reprodukcyi” czy wreszcie „place” potrzebne
dla celów związanych z kupiectwem i rzemiosłem, jak też „składy [towarów] lub fabryki i tym
podobne cele”. Stąd jednak przechodził Kołłątaj, w sposób niezupełnie czytelny, do tego „rzędu
ludzi, których my nierodzajnym uznali”, a zatem do kupców i rzemieślników tworzących właściwy stan trzeci podziału naturalnego i warunkowego.
W optymalnych warunkach Rzeczypospolitej, które można było osiągnąć jedynie drogą powrotu
do pierwotnej treści praw oraz ważnych, lecz w sumie pojedynczych reform, podział warunkowy
nie miał mieć charakteru stałego i zamkniętego. Przeciwnie, model proponowany przez Kołłątaja
13
14
15
16
17
18

Ibidem, s. 293.
Ibidem, s. 282.
Ibidem, s. 313.
Ibidem.
Ibidem, s. 314.
Ibidem.
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miał się cechować pełną właściwie otwartością i raczej mobilnością. Raz jeszcze Kołłątaj musiał jakoś
uwzględnić zastane warunki Rzeczypospolitej, które ostatecznie uznawał za łatwe do naprawienia,
choćby głównie ze względów perswazyjnych: „[...] widzimy, że najuboższy rolnik za pomocą pracy
i dobrego rządu, za bardzo małą poprawą już ustanawianych i egzekwujących się praw w kraju naszym dojść może szczęśliwie, czy sam przez siebie, czy w swych następcach, jak mu do tego litościwa
dopomoże Opatrzność, do własności gruntowej miejskiej i do własności gruntowej ziemskiej”19.
Znamienne w każdym razie, że zaraz dodawał: „Lecz zostają się przed oczyma jego [tegoż niegdyś czy z pochodzenia rolnika, który dorobił się własności gruntowej ziemskiej — RL] upokarzające warunki, do których przy największym bogactwie dojść nie potrafi. Jest to szlachectwo”20.
Szczęśliwie jednak i tu znajdował Kołłątaj wyjście: „Ten trudny dla najbogatszego warunek nie
jest trudnym dla cnoty i talentu, bo i temu rozsądne zaradziło prawodawstwo”. Wskazywał mianowicie na możliwości udzielenia szlachectwa, jakie starał się potwierdzić wywodem z dawnych
praw, które oczywiście pragnąłby odnowić i upowszechnić, w przypadku „heroicznej żołnierza
cnoty” i „talentu nauczyciela”.
Należało zatem odnowić stare prawa, dodając właściwie tylko jedno nowe, potwierdzone „naturalnemi względami”, a mianowicie wspomniane już gwarancje wolności osobistej i własności
ruchomej każdego bez wyjątku mieszkańca Rzeczypospolitej21. Problemem była bowiem właściwie tylko „legalna niewola chłopów szlacheckich”22. Samo zaś szlachectwo miało zatem, w sensie
teoretycznym, stać otworem dla wszystkich mieszkańców. Jak to ostatecznie uzasadniał Kołłątaj:
„Dzięki najwyższej Opatrzności, że na tej wolnej ziemi nie namnożyło się tak wielkiej różnicy
kondyci ludzkich! Jedno tylko szlachectwo cnocie i talentowi zawarowane całą kładzie różnicę,
której nie najdujemy między ludźmi w podziale ich naturalnym; [...] Tytuły książąt, które się
między familije nasze wplątały, są nam obce, albo nieprawym obcej przemocy skutkiem. Czeka
tylko naród momentu prawdziwej wolności i prawdziwego oświecenia, aby je zrzucił, aby niemi
zupełnie pogardził. Ziemia wolna takowemi tworami zaszpecać się nie może. Niewart ten oddychać wolnym powietrzem, komu nierówność tytułów bije w oczy. Niech się kto chce ozdobami
idealnemi rodu swego, naród wolny nie powinien mieć więcej ozdoby, tylko równość, tylko cechę
szlachetności, która cnota i talent nadaje”23.
Jak widzimy, Kołłątaj był zdecydowanym przeciwnikiem tytułów arystokratycznych (wymieniał w ogóle „wszystkie insze tytuły baronów, grafów, margrabiów, milordów, parów, grandów”).
Utrzymując w mocy ideały szlachectwa, pragnąłby je związać, możliwie najbardziej, z cnotą i talentem. Teraz staje się jasne, jak ważne znaczenie miała mieć komentowana już instytucja nobilitacji, przewidzianej w pierwszym rzędzie dla zasłużonych w obronie Rzeczypospolitej oraz, jak to
określił w Prawie politycznym, dla stanu nauczycielskiego.

3.
Wiemy już, że szlachectwo miało być swoistą nagrodą publiczną za obranie szczególnej, uznanej za ważną dla Rzeczypospolitej, drogi życiowej. Jak stwierdzało późniejsze Prawo polityczne,
„W Rzeczypospolitej są potrzebne nadgrody dla ludzi zaszczyconych cnotami, z których pożytek
19
20
21
22
23

Ibidem, s. 318.
Ibidem.
Zob. ibidem, s. 321 n.
Ibidem, s. 316.
Ibidem, s. 322.
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spływa na całą społeczność. Ludzie takich cnót, jako dobroczyńcy społeczności, powinni mieć
nadgrodę, która by swym zaszczytem dosięgła nawet ich potomstwo”24. Wynikał z tego wniosek,
że szlachectwo miało przede wszystkim obejmować wszystkich należących dotychczas do szlachty. Zresztą kwestie nobilitacji, dotyczącej zapewne także przypadków zasług na polu żołnierskim
i edukacyjnym (uprawniających do sprawowania urzędów natychmiast po uzyskaniu szlachectwa25) miały być prerogatywą Izby Poselskiej złożonej z posłów reprezentujących stan szlachecki,
a dokładniej szlachtę posesjonatów26. Kołłątaj domagał się kategorycznie odebrania właściwych
praw politycznych szlachcie nieposesjonatom, to jest tym, którzy nie posiadali 7,5 włóki ziemi
uprawnej (choć posiadaczom mniejszej własności, jak również właścicielom kapitału, w okresie
od sześciu lat, nieobciążonego, inwestowanego na terenie województwa i dającego 500 złotych
podatku, gotów był przyznać prawo do wotowania na sejmikach — prawo wyborcze czynne,
ale nie prawo piastowania urzędów i sprawowania funkcji poselskich), tj. prawa wyborczego
biernego27, z kolei pozostałą szlachtę (tak jak małoletnich) dopuszczał do udziału w sejmikach jedynie w charakterze słuchaczy28. Wprawdzie w Prawie politycznym kwestii cenzusu majątkowego
(uprawniającego do posiadania biernego prawa wyborczego) w postaci wymaganej ilości włók nie
przesądzał; dawał za to wyraźnie prawo udziału w sejmikach posiadającym „jakążkolwiek posesyją dziedziczną ziemską, dożywotnią lub zastawną”29.
Odbierając „prawa rządowe” szlachcie bez posesji, pytał: „co za krzywda stanie się ubogiemu
szlachcicowi? Zostawiony przy zupełnej wolności, może używać sił i rozumu na wydobycie siebie
spod niedostatku i ubóstwa, może, stopniami idąc, przyjść do większego majątku, pomnożyć
swoję własność gruntową przynajmniej do 7,5 włóki, a wtenaczas gdy już o swoim chlebie wyżywić się potrafi i przystojną dzieciom edukacyją dać zdoła, wnijdzie do liczby tych, którzy będą
składać władzę rządową”30.
Rozważania nad podziałem warunkowym ujawniały zatem z wolna szczególne podejście Kołłątaja do kwestii praw politycznych, uznawanych tu za istotę obywatelstwa. Jak widzimy, odrywał
je właściwie od kategorii szlachectwa, ale jej samej nie przekreślał. Możemy oczywiście wnioskować, że tak ujęte szlachectwo, niedające jeszcze pełnych praw politycznych, traciłoby na znaczeniu w oczach tej części szlachty, która tych praw miała nie posiadać, tym bardziej że dopuszczał
Kołłątaj do „rządu Rzeczypospolitej” mieszczan, posiadających rzecz jasna odpowiednią własność
gruntową, a dokładniej własność gruntową miejską (choć szczegóły cenzusu opartego ostatecznie
na zdolności podatkowej mieszczan i związanych z nim praw wyborczych, czynnego i biernego,
miał określić w Prawie politycznym). Ostatecznie miały istnieć dwa stany polityczne — szlachecki i miejski, z przydzielonymi im dwiema odrębnymi izbami poselskimi: wyższą (szlachecką)
24

H. Kołłątaj, op. cit., t. 2, s. 264–265. Jak z kolei rozwijał w przypisie: „stan szlachecki jest dziełem ustanowienia politycznego, wypływającego z umowy narodu i lubo pobudka ustanowienia jego zasadza się na czci, którą
społeczność winna jest cnocie, inaczej jednak nie mógłby być stanie społeczności ludzkiej pierwszym, gdyby nie
był zbiorem właścicielów gruntowych. Właściciele albowiem gruntowi składają (s) stan ziemski, stan społeczności
naturalny; szlachta składają tylko stan warunkowy pod względem, że ludzie cnotliwi i potomkowie cnotliwych
są oraz właścicielami ziemi. I to z tej przyczyny stan Rzeczypospolitej pierwszy nazwałem stanem szlacheckim,
czyli ziemskim, abym go na pewniejszych zasadził fundamentach, to jest i na potrzebie społeczności ludzkiej, i na
umowie upewniającej poszanowanie dla cnotliwych” (ibidem, s. 265).
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i niższą (miejską). Jak widzimy, w przeciwieństwie do Stanisława Staszica Kołłątaj optował za
sejmem dwuizbowym. Jak to uzasadniał, „lubo te dwa [...] stany rządowi zupełnie wolnemu podlegają, jednakowoż obiekt naturalny różny i warunki w rządzie odmienne kładą bardzo wielką
różnicę między jednym a drugim stanem, co bynajmniej równości naturalnej przeszkadzać nie
może, gdyż prawa nasze, wolne z jednej do drugiej własności przejście i wolne razem obudwóch
posiadanie ubezpieczyły”31.
Mimo to nazywał Kołłątaj stan szlachecki (a właściwe „ziemski”) stanem pierwszym, przyznając izbie szlacheckiej większe uprawnienia (dotyczące nie tylko wspomnianej już nobilitacji, ale
także polityki zagranicznej32). Ograniczał przy tym prawo piastowania urzędów przez mieszczan,
m.in. członkostwo w komisjach. Z kolei uwagę dotyczącą przechodzenia ze stanu do stanu należałoby uzupełnić ważnymi zastrzeżeniami wynikającymi zwłaszcza z wyłącznego prawa izby
szlacheckiej do nobilitacji mieszczan. Okazywało się ponadto, że szlachcic mógł korzystać także
z praw przynależnych mieszczanom, jeśli spełniał warunki cenzusu miejskiego. Z pewnością dochodziło tu do znaczącej asymetrii i niekonsekwencji.
***
Ogólnie biorąc i patrząc z perspektywy bardziej teoretycznej, Rzeczpospolita miała się stać rządem dwustanowym, systemem dwudzielnym, szlachecko-miejskim. Koncepcja ta ujawnia przede
wszystkim imponujący rozmach reformatorski Kołłątaja, pragnącego właściwie zmienić całkowicie strukturę i charakter polskiego społeczeństwa, wraz z wieńczącymi go stosunkami obywatelskimi. Obywatelami nie byli już tylko przedstawiciele szlachty, a nawet nie szlachta jako taka,
tylko właściciele i „kapitaliści” spośród stanów szlacheckiego i miejskiego. Jak już wspomniano,
w tym wszystkim unika Kołłątaj niepotrzebnego radykalizmu, mogącego zagrozić i tak trudnemu
do pełnego zrealizowania ideałowi. Idzie Kołłątaj na wiele kompromisów z warunkami przewagi
stanu szlacheckiego. Ostatecznie nie tylko nie proponował całkowitego zrównania z nim stanu
miejskiego, ale także nie był gotów, co wynika z treści odpowiednich artykułów Prawa politycznego, przyznać chłopom pełnej i bezwarunkowej wolności osobistej33. Ogólnie rzecz biorąc, model
proponowany przez Kołłątaja jest mimo to bardzo inkluzywny.
Najbardziej interesujące jest jednak to, że koncepcja ta zapowiada całkowitą zmianę ideałów
obywatelstwa — od tej pory dwudzielnego, tj. ziemsko-miejskiego — legitymizując przynależność do klasy rządowej spełnieniem kryteriów ekonomiczno-społecznych. Szlachecki etos obywatelski w ogólnym sensie miał się od tego momentu łączyć z więzią obywatela z ojczyzną, na którą
składały się poszczególne cząstki jej ziemi — ziem, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie pełniła
w procesie reprodukcji. Niezwykłe przy tym jest to, że Kołłątaj dokonywał interesującego przeniesienia wartości przypisywanych etosowi ekonomicznemu, opartemu na cnocie pracowitości,
na poziom właściwy stosunkom obywatelskim, politycznym. Gdy domagał się trwałego sejmu,
pisał „sztuka rządzenia i sztuka panowania jest zawsze pracowita, zawsze trudna. Chcielibyśmy
tę najwyższą władzę przy nas samych zostawić, ale nam się pracować nie chce [...]” i dalej: „Swoboda, którą nam układ trwałej Rzeczypospolitej, którą nam rząd wolny obiecuje, nie jest to owa
fałszywa przyjemność dająca się uczuć w odpoczynku i lenistwie, jest to rzetelna rozkosz przynosząca smak w cnocie i pracy. Rzeczpospolita nie może się składać z ludzi opieszałych, leniwych
i od pracy odwykłych [...]”, ponieważ — jak odowiadał — „opieszały, leniwy i od pracy odwykły
31
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człowiek jest zawsze szkodliwym dla Rzeczypospolitej członkiem. Nie będzie on trzymał styru
rządowego z mocą i bezprzestanną bacznością, puści łatwo cugle bezprawiu, rozpuście, miękkości, a tym samym rozwolni sprężyny całej machiny, obrót jej stępieje, a uzurpacyja, wziąwszy na
kieł, wydrze do reszty z niedołężnych rąk styr rządu leniów doglądany, nieumiejętnie kierowany
i słabo utrzymywany”34. Pomyślność posługi obywatelskiej była więc warunkowana posiadaniem
dyspozycji, jakie zwykle łączy się z rzetelnym, umiejętnym gospodarowaniem, pracowitością
i przedsiębiorczością.
Zachowywał jeszcze Kołłątaj ważne elementy dotychczasowego etosu rycerskiego, zwłaszcza
kiedy wiązał szlachectwo, nobilitację, z cnotą, zasługą i heroizmem militarnym. Zresztą mieli być
właściciele ziemscy — i wszyscy właściciele, których sposób zarobkowania wiązał ich na trwałe z miejscem — predystynowani do ofiarności obronnej: „Kupiec pójdzie zawsze za zyskiem,
rzemieślnik za wygodą, wieśniak za swobodą, a wszyscy za wolnością. Uchodząc, kupiec uniesie
z sobą i swój przemysł, i swoje bogactwa, rzemieślnik i wieśniak swój dowcip i swoje ręce, a zatym
opuszczając złą i niesprawiedliwą dla siebie ojczyznę wyniesie z niej to wszystko, co go w innym
miejscu bogatym i szczęśliwym uczynić potrafi. Lecz właściciel gruntowy utraciwszy ojczyznę
swoją, wypada natychmiast z najwyższego rzędu ludzi, a stając się wygnańcem, musi ofiarę całej
swojej egzystencyi, [...] albo [...] musi być podłym niewolnikiem [...]”35.
Trzeba jednak pamiętać, że choć to szlachta (osiadła, posesjonacka) w pierwszej kolejności
winna się poczuwać do odpowiedzialności za obronę ojczyzny (temu miało służyć przywrócenie
instytucji popisów i idei pospolitego ruszenia), to podobne instytucje — zgodnie przecież z logiką szerszej formuły obywatelstwa — chciał widzieć Kołłątaj także w miastach, pozostawiając
szczegóły późniejszemu prawodawstwu. Zresztą domagał się, by cały naród przepoić duchem
żołnierskim, nie wyłączając zapewne ostatecznie także szczebla parafialnego. W jakimś więc sensie
pragnął upowszechnienia etosu „obywatela-żołnierza”, a z drugiej strony pewnego, potencjalnego
przynajmniej, otwarcia granic stanu szlacheckiego, który w idealnych warunkach powinien mieć
możliwie najbardziej „ziemski” (w znaczeniu: producencki) charakter. To w tym sensie dochodziłoby do przewartościowania w obrębie etosu obywatelskiego — szlachcica-rycerza zastępowałby
obywatel-przedsiębiorca gotowy wszelako do pełnienia roli obywatelo-żołnierza. To w tym powiązaniu, nieobcym zresztą Staszicowi, doszukuję się największego wkładu polskich reformatorów
w dziedzictwo republikańskie w ogóle. Można zakładać, że w miarę postępu przemian polskiego
społeczeństwa, swoistego zbliżania go do wymogów podziału naturalnego, zmieniałyby się też
warunki konwencji rządowej, uzasadniając być może z czasem dalsze upowszechnienie ideałów
obywatelskich, a w szczególności możliwość jakiegoś dalszego jeszcze odejścia od pozostałości
szlacheckiego ekskluzywizmu.
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Rafał Lis, From nobleman-knight to citizen-entrepreneur. Vision of rebuilding the Polish model of citizenship
in the view of Hugo Kołłątaj. The article shows how Kołłątaj imagined the role of the nobility in the future PolishLithuanian Commonwealth. Without essentially giving up the general characteristics of this stratum as a political
state, he still perceived it in economic terms. At the heart of Kołłątaj’s approach lay a new concept of freedom,
understood by him as personal freedom, crowned — as it were, thanks to the entrepreneur’s entrepreneurship —
by the status of a property owner, and ultimately a citizen as a holder of political rights. Although Kołłątaj did not
absolutely give up the nobility formula — recognition of the nobility of the premises as the first citizenship status,
he wanted categorically also to include in the citizenship category, although on separate rules, city owners — members of the city status. The article shows that such a strong emphasis on the factor of human entrepreneurship was
intended to completely change the shape of the future political and social relations of the Commonwealth, as well
as — in all this — to complicate the picture of the role of the Polish nobility.
Keywords: Nobility, citizenship, freedom, Poland, entrepreneurship.
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Herby na przedmiotach codziennego użytku w dawnej Polsce.
Perspektywa badawcza
Streszczenie: W okresie staropolskim i w XIX stuleciu występowało zjawisko ozdabiania herbami naczyń stołowych
(mis, półmisków, talerzy, butelek, karafek, szklanek, kieliszków, waz, blatów) oraz innych akcesoriów kuchennych.
Herby umieszczano też na orężu i wojennym rynsztunku (broni białej i palnej i wyposażeniu żołnierzy), meblach
(takich jak np. trony, krzesła, komody, sekretarzyki, skrzynie), kaflach, z których stawiano piece, a nawet na dokumentach i księgach urzędowych. Przedmioty z elementami heraldycznymi zachowały się w muzeach i bibliotekach, były to obrazy czy też mapy. Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w aktach grodzkich i ziemskich chełmskich
i lubelskich udało się odnaleźć w inwentarzach ruchomości pozostałych po zmarłych właścicielach należących do
szlachty wiele nieznanych informacji o przedmiotach zawierających herby. Herby umieszczone na przedmiotach były
przede wszystkim znakiem własnościowym, pozwalającym na identyfikowanie ich właścicieli. Stawały się również
symbolem wyższej pozycji tych osób w strukturze społecznej. Manifestowanie przynależności do wyższej warstwy
społeczeństwa musiało szczególne oddziaływać na szlachtę posiadającą niższy status społeczny oraz osoby nienależące
do szlachty. W takich sytuacjach herby stanowiły wyznacznik pozycji społecznej. W przypadku używania rzeczy, na
których znajdowały się herby dawniejszych właścicieli, przedmiotem komunikowania stawały się treści historyczne.
Nawet, jeśli nie zawsze mogły zostać precyzyjnie rozpoznane, to stanowiły dowód przeszłości.
Słowa kluczowe: herby, naczynia stołowe, meble, obrazy, broń, dokumenty, księgi urzędowe, kafle.

Badania heraldyczne przeważnie koncentrowały się na problemach genezy herbów, ich formy,
w tym różnych szczegółów z nią związanych, a także symboliki1. Obecnie w związku z projektowaniem herbów dla jednostek samorządowych coraz częściej pojawiają się opracowania heraldyczne dotyczące kwestii wynikających z procesu projektowego, jego przebiegu, a nawet ostatecznej realizacji2. Tymczasem zagadnienie wykorzystywania herbów w dalszym ciągu znajduje się
na dalszym planie badaczy, czego w żadnym wypadku nie można uznać za sytuację zadowalającą
z naukowego punktu widzenia. Zbyt mało wiemy o sferze praktycznego wykorzystania treści

1

Szczegółowe dane zawiera podręcznik J. Szymańskiego, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 679–689
(bibliografia heraldyki).
2
Np. zbiór studiów Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz i Z. Piech, Kraków
2000; Dawne i nowe herby Małopolski, oprac. W. Drelicharz, Z. Piech, B. Widłak, Kraków 2004; B. Widłak,
Herbarz 1999–2016, Kraków 2017.
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heraldycznych, co zmniejsza świadomość znaczenia herbu i jego roli komunikacyjnej w okresie
od średniowiecza aż do końca epoki zaborów, a nawet II Rzeczypospolitej.

Koncepcja badania
Przy rozpatrywaniu problemów związanych z umieszczaniem herbów na przedmiotach codziennego użytku można zastosować co najmniej dwa podejścia badawcze, w zależności od rodzaju
wykorzystywanych źródeł i miejsca ich przechowywania. Pierwsze, które można nazwać muzeologicznym, polega na wyszukaniu, rejestracji i szczegółowym opisie wszelkich zabytków posiadających wyobrażenia heraldyczne, będących w posiadaniu muzeów. Model opisu stanowi
oczywiście problem do dyskusji, który powinien być rozwiązany w dalszej kolejności, jeśli prace
rejestracyjne zostaną podjęte. Do wykonywania prac z tym związanych najbardziej predestynowani są pracownicy muzeów, ponieważ dobrze znając zasób własnych magazynów, mogą to zrobić stosunkowo najmniejszym nakładem sił i środków.
Jednakże, aby ich ewentualna praca przyniosła oczekiwane efekty, należałoby nie tylko opracowywać zebrane informacje, ale je również szybko publikować. Można to uczynić w formie
katalogów w postaci książkowej lub też mniejszych objętościowo opracowań zamieszczanych na
łamach czasopism muzeologicznych lub historycznych. W trakcie przygotowania wymienionych
opracowań należałoby wykorzystywać opublikowane wcześniej informacje o herbach umieszczonych na eksponatach muzealnych, zawarte w publikowanych katalogach wystaw, o czym więcej
szczegółów podam niżej. Równie użyteczne, a znacznie tańsze, byłoby zamieszczanie tego typu
pomocy informacyjnych w formie elektronicznej na stronach internetowych muzeów.
Dotychczasowe publikacje wzbogacone fotografiami zabytkowych przedmiotów, zawierających wyobrażenia heraldyczne, nie zawsze prezentują je w zadowalającej jakości graficznej. Szczególnie w starszych opracowaniach reprodukcje pozostawiają wiele do życzenia, a herby lub ich
elementy są niejednokrotnie słabo widoczne. Z tego względu nie nadają się do wykorzystania przy
analizie wszystkich szczegółów formalnych związanych z elementami poszczególnych herbów.
Natomiast wspomniane opracowania dostarczają podstawowych informacji o zabytkach z treściami heraldycznymi. Dzięki temu ułatwiają historykom dotarcie do nich, ale także ukierunkowują przeprowadzanie przez nich dalszych poszukiwań źródłowych, co bardzo ułatwia badania.
Istnieje też możliwość przeprowadzenia komplementarnego postępowania badawczego, które można nazwać archiwalnym. Polega ono na wyszukiwaniu wszelkich informacji o występowaniu herbów na przedmiotach udokumentowanym w aktach grodzkich, ziemskich, miejskich
i rodzinno-majątkowych, które potencjalnie dają największe możliwości odnalezienia przydatnych wzmianek i poznania nowych faktów, świadczących o występowaniu herbów na przedmiotach codziennego użytku. Oblatowano w nich inwentarze majątku pozostałego po zmarłych osobach pochodzenia szlacheckiego, które stanowiły podstawę do późniejszych podziałów
dokonywanych między spadkobiercami. W tych dokumentach występują niekiedy interesujące
szczegóły. Tego rodzaju informacje można również znaleźć w aktach miejskich, chociaż należy
obiektywnie stwierdzić, że prawdopodobieństwo odnalezienia w nich potrzebnych informacji
jest dużo mniejsze.
Zwrócenie uwagi na ten rodzaj źródeł być może spowoduje większe zainteresowanie nimi
historyków i przyczyni się do odszukania wielu nowych szczegółów dotyczących opisywanego zwyczaju ozdabiania przedmiotów różnego rodzaju znakami heraldycznymi. Dzięki temu
będzie możliwe wyobrażenie sobie przez historyków rzeczywistej skali interesującego zjawiska
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szerokiego manifestowania świadomości heraldycznej. Tym pojęciem można określić poczucie
niezbędności herbów jako środków przekazu ważnych treści w sferze komunikacji społecznej,
dotyczących pozycji społecznej właściciela przedmiotu ozdobionego pełnym herbem lub poszczególnymi jego elementami.
Ze względu na ograniczone ramy tego tekstu oraz jego wstępny charakter zakres źródłowy
został ograniczony do akt relacji grodzkich chełmskich oraz lubelskich, a incydentalnie także
grabowieckich. Kwerenda wykazała, że oblatowane w nich inwentarze zawierają wzmianki
o wyobrażeniach herbowych umieszczonych na przedmiotach, które stanowiły element majątku pozostałego po zmarłych właścicielach. Na tej podstawie można wnioskować, że w inwentarzach zachowanych w zespołach aktowych, przechowywanych w innych archiwach, również
znajdują się podobne informacje, na co wskazują niektóre opracowania3. Powinno skłonić to
specjalistów z zakresu heraladyki do większego zainteresowania inwentarzami szlacheckimi
w praktyce badawczej. Można mieć nadzieję, że ich eksploracja przyczyni się do istotnego
poszerzenia wiedzy o wykorzystywaniu herbów i zmiany dotychczasowych wyobrażeń o ich
roli w dawnej Polsce.

Herby na dokumentach, księgach urzędowych, mapach oraz obiektach muzealnych
Miejscem eksponowania treści heraldycznych stawały się dokumenty, chociaż należy stwierdzić, że tego rodzaju praktyka nie była częsta. Dla odbiorców liczyły się przede wszystkim
treść i środki uwierzytelnienia wytworów kancelaryjnych, natomiast ich forma i związane
z nią ozdoby były elementem drugorzędnym. Tak też było np. w przywileju z roku 1692,
w którym Jana III Sobieski zezwolił referendarzowi koronnemu Stanisławowi Antoniemu
Szczuce na lokację miasta Szczuczyna. Ozdobiono go portretem monarchy w zbroi i delii, na
której znajdowały się orzeł oraz herb Janina Jana III4. Herby te umieszczono jeszcze w dwóch
miejscach tego dokumentu — w środku tekstu i w prawym górnym rogu nad kolumną, na
której były panoplia. W dokumencie Augusta II z 15 lipca 1715 r., powtarzającym i potwierdzającym artykuły dla cechu lubelskich piwowarów, znalazły się orzeł oraz herb Sasów na
bordiurze ozdobionej ornamentem roślinnym5.

3

Wzmianki o występowaniu herbów na naczyniach występują w inwentarzach szlachty wielkopolskiej. A. Pośpiech, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVIII wieku, „Studia i Materiały
z Historii Kultury Materialnej” 1992, t. 64, s. 79; idem, Srebrna łyżka — probierz szlacheckiej zamożności (przykład
Wielkopolski XVII wieku) [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX. Materiały sesji
zorganizowanej przez IHKM PAN 20–22 maja 1991 r. w Warszawie, red. J. Sztetyłło, Warszawa 1992, s. 158 (łyżka
srebrna należąca do Krystiana Kierskiego, kasztelana rogozińskiego); L. Kajzer, Posag wojewodzianki kujawskiej
z połowy XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 36, 1988, nr 1, s. 62 (miednica, konewka,
miseczka), 67 (szkatułka, nożyczki, maselniczka, półmisek do ryb [tzw. karas], solniczka, kałamarzyk), s. 68 (lichtarze, miedniczka, kociołek, czarka), s. 70 (sygnety, łyżka, puzderko na zegarek, portiery sukienne). Informacje
pochodzące z inwentarzy szlachty z innych ziem Rzeczypospolitej wykorzystał S. Życiński, Złotnictwo w skarbcach
magnatów i szlachty polskich ziem koronnych w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku. Broń biała, rzędy końskie, srebra,
klejnoty, Szczecin 1989, s. 63 (stoliki), 65 (portiery aksamitne), 177 (tłok pieczętny), 178 (pieczęć).
4
A. Jaworska, Portret w wystroju malarskim dokumentów iluminowanych w Polsce XV–XVII w. Typy i funkcje
[w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 170.
5
Katalog dokumentów miasta Lublina 1317–1792, oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996, nr 279, s. 155; Najcenniejsze dokumenty w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Katalog wystawy, oprac. A. Krochmal, Przemyśl
1996, il. 4 (przywilej cesarza Józefa II z 1789 r. przywracający Przemyślowi samorząd i nadający mu herb).
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Różnego rodzaju treści heraldyczne umieszczano też na skórzanych oprawach ksiąg urzędowych w postaci superekslibrisów. W księgach miejskich przedstawiały one przeważnie herb miasta lub jego zasadnicze elementy6, natomiast księgi sądów i urzędów szlacheckich zawierały herby
ich zwierzchnika7. Herby pojawiały się też na kartach tytułowych ksiąg. W wypadku dokumentacji grodzkiej i ziemskiej symbolizowały przeważnie urzędników, którzy sfinansowali oprawę
jednostek aktowych8. Nie stanowiło to jednak reguły, ponieważ umieszczenie jakichkolwiek treści
heraldycznych wymagało pomysłu, dodatkowego wysiłku i pewnych kosztów, na które decydowali się tylko najbardziej ambitni i zamożni urzędnicy. W ten sposób chcieli w sposób symboliczny upamiętnić swoje urzędowanie i związane z tym dokonania. Karty początkowe w księgach
miejskich wyobrażały herby miasta9, króla10 lub urzędników królewskich11. Ozdabianie oprawy
gmerkiem pisarza lub innego urzędnika zdarzało się niezmiernie rzadko12.
Odrębną grupę nośników wyobrażeń heraldycznych stanowiły mapy. Herby symbolizowały
przedstawiane na nich jednostki terytorialne. Tak stało się w wypadku mapy Śląska z 1621 r.,
sporządzonej przez Piotra van der Keere’a, na której znalazło się wyobrażenie herbu autora13.
Na innych kartografikach prezentowano herby wybranych ziem wchodzących w skład przedstawianych terytoriów, czego przykładem może być herb Śląska na mapie Polski Johna Speeda
z 1626 r.14 Bywały też mapy, na których starano się ilustrować herbami przedstawiane jednostki
terytorialne, jak to się stało na mapie Polski zamieszczonej w dziele Samuela Pufendorfa De rebus
a Carolo Gustavo..., wydanym w Norymberdze w roku 169615. Zawierała ona herby 35 województw i ziem aktualnie należących do Rzeczypospolitej, a nawet dawniej wchodzących w jej
skład. Odmienny typ wykorzystania herbu reprezentuje mapa Inflant Wilhelma i Jana Bleau’a
z roku 1640, na której zaprezentowano herby państw (Polski, Szwecji, Wielkiego Księstwa
Moskiewskiego) i ich części (Litwy, Finlandii, Estonii, Ingrii i Kurlandii). Na innych mapach
6

Np. na księgach Lwowa. Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. A: Oddział Staropolski III: Księgi i akta administracyjno-sądowe 1382–1787, oprac. K. Badecki, Lwów 1935, s. 81, nr 276; IV: Księgi rachunkowe (lohnerskie)
1404–1788, oprac. K. Badecki, Lwów 1936, s. 23, nr 726, s. 24, nr 728, s. 105, nr 876; Występują także na oprawach ksiąg miejskich Lublina. Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1456–1810, oprac. M. Trojanowska, Lublin
1996, nr 25, 38, 130, 131, 157, 162. Podobnie było też w Kazimierzu. Inwentarz archiwum miasta Kazimierza pod
Krakowem 1335–1802, oprac. M. Friedberg, Warszawa 1966, s. 64, 66.
7
Archiwum Państwowe w Lublinie (cyt. dalej: APL), Akta grodzkie chełmskie (cyt. dalej: Agch), Wyroki, sygn. 18
(herb Sas podskarbiego wielkiego koronnego i starosty chełmskiego Mikołaja Daniłowicza); sygn. 21 (herb Sas
podskarbiego nadwornego i starosty chełmskiego Jana Mikołaja Daniłowicza); Zapisy, sygn. 20 (podobnie jak
w poprzedniej jednostce); sygn. 23 (herb własny starosty Hieronima Jełowickiego).
8
Ibidem, Akta ziemskie lubelskie (cyt. dalej: Azl), Dekrety, sygn. 89, k. 1 (herb sędziego ziemskiego lubelskiego
Jana Koniecpolskiego z 1594 r.); Agch, Zapisy, sygn. 30, k. 1 (herb Krzywda starosty chełmskiego Michała Floriana Rzewuskiego).
9
Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. A: Oddział Staropolski III: Księgi i akta administracyjno-sądowe, s. 194,
sygn. 614 (herb miasta Lwowa).
10
Inwentarz archiwum miasta Kazimierza, s. 66.
11
Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. A: Oddział Staropolski III: Księgi i akta administracyjno-sądowe, s. 194,
sygn. 614 (herb Topór kanclerza Jerzego Ossolińskiego).
12
Ibidem.
13
Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej, t. 2, nr 95, reprodukcja nr 2. Także dziewięciopolowy herb Pomorza na mapie sporządzonej po 1633 r. przez Fredericka Palbitzkego na podstawie mapy z roku 1621. Ibidem,
s. 65, repr. nr 7. Inne mapy zawierające herby przedstawianych terytoriów. Ibidem, s. 67, reprodukcja nr 8; s. 68,
repr. nr 10a, 10c; s. 74, repr. nr 12; s. 80, repr. 13; s.177, repr. 43 (herby krajów i prowincji położonych wokół
Morza Bałtyckiego) na mapie Joahannesa van Keulena i Nicolasa de Vriesa z 1695 r.)
14
Ibidem, nr 100, repr. nr 3.
15
Ibidem, nr 265, repr. 44.
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umieszczano też herby adresatów dedykacji mapy, jak np. na mapie Polski Jana Janssona z 1652 r.
dedykowanej burmistrzowi Gdańska Mikołajowi Pahlowi16.
W licznych opracowaniach można odnaleźć sporo informacji o wzbogaceniu herbami dzieł
malarskich. Na czoło wysuwają się tutaj portrety reprezentacyjne i memoratywne17, trumienne
i powstałe w związku z ceremoniałem pogrzebowym18. Wyobrażenia herbów są w nich dodatkowym elementem informacyjnym obok postaci portretowanego, części jego ubioru oraz ozdób
i orderów. Herby występują też na innych dziełach malarskich, czego przykładami są: piętnastowieczny obraz św. Stanisława z Piotrowinem i donatorami w klasztorze Franciszkanów w Krakowie19, tryptyk Zaśnięcie Matki Boskiej Michaela Lancza z Kitzingen, powstały ok. 1521 r.20 czy
herb nad tronem cesarskim z obrazu Louisa Davida upamiętniającego koronację Napoleona21.
Obywatele miast w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywali gmerki, będące mieszczańskim
odpowiednikiem herbów szlacheckich, dla ozdabiania różnych przedmiotów22.
Do kolejnej grupy obiektów, na których umieszczano herby, można zaliczyć biżuterię. Przy
ich pomocy wyrażano treści patriotyczne związane z ideą kultywowania tradycji narodowych
i niepodległościowych państwa polskiego. Charakterystyczne, że były to nie tylko pierścienie,
srebrne czy żelazne, stanowiące najbardziej znaną jej część23. Herbami ozdabiano też złote lub
stalowe zegarki z elementami heraldycznymi, grawerowanymi na kopertach i tarczach24. Podobnie wzbogacano srebrne broszki kobiece, na których w XIX w. umieszczano herby w medalionikach25, a czasem łączono je z krzyżem i kotwicą26. Inną grupę patriotycznych ozdób tworzyły
żeliwne krzyżyki z kolistą trójdzielną tarczą z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem27. Herby występowały także na kobiecych ozdobach naręcznych, czego przykładem była bransoleta
z ogniwami zawierającymi naprzemiennie orły oraz trójdzielne tarcze herbowe z Orłem, Pogonią
16

Inne mapy z tego rodzaju herbem; ibidem, nr 140, repr. 15; nr 178, repr. 33; nr 255, repr. 40b.
B. Kokoska, Malarstwo polskie, Kraków 2008, s. 64 (portret biskupa Piotra Tomickiego Stanisława Samostrzelnika, ok. 1530, klasztor Franciszkanów w Krakowie); Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, oprac. J. Dziubkówna, Poznań 1996, s. 300–301, 303; K. Kuczman, Portrety szlacheckie w zbiorach
Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2008, il. 1, 2, 7, 9, 18, 19; M. Ertman, Malarstwo polskie od XVII do początku XIX wieku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Katalog, Łódź 2009, il. 1, 2. 3; D. Szelest, Lwowska Galeria
Obrazów: malarstwo polskie, Warszawa 1990, s. 57 (portret Michała Wiszniewskiego pędzla Rafała Hadziewicza).
18
Vanitas. Portret trumienny, s. 68–69, 70, 72, 74, 79, 80, 86, 89, 92, 96–97, 100–101, 105, 108–109, 114, 123–
124, 128, 131, 141, 147, 171, 173, 175, 178, 181–184, 187–188, 217, 249; blachy herbowe obok portretu — s. 52,
58, 64, 66, 76, 94, 115, 118, 121, 125, 159, 177, 179, 226, 266; portrety paratrumienne — s. 221–224, tablice
epitafijne z portretem trumiennym — s. 225; blachy herbowe z portretem trumiennym i tablicą epitafijną —
s. 240–241, blachy herbowe z tablicami inskrypcyjnymi — s. 128–129, kartusze herbowe — s. 230; egzekwialne
tablice herbowe — s. 231; herby towarzyszące uroczystościom pogrzebowym — s. 232; tablice herbowo-inskrypcyjne — s. 243; herby na katafalkach — s. 270; herby na chorągwiach nagrobnych — s. 272–273; herby na epitafiach — s. 276.
19
B. Kokoska, Malarstwo polskie, s. 58.
20
Ibidem, s. 67.
21
Wielkie muzea świata, t. 2, L. Monreal, Zbiory malarstwa: Paryż, Bazylea, Wiedeń, tłum. J. Bartoszewska,
K. Górna, E. Karczewska, M. Szczepek, Warszawa 1982, il. 93.
22
Vanitas. Portret trumienny, s. 112 (gmerk mieszczański na portrecie trumiennym).
23
W. Bigoszewska, Polska biżuteria patriotyczna, Warszawa 2003, s. 54, 64 (żelazne pierścienie z Orłem i Pogonią), 63, 98, 99 (srebrne pierścienie z takimi samymi wyobrażeniami).
24
Ibidem, s. 77, 79, 84, 85; G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, Warszawa 1988, nr 5.
25
W. Bigoszewska, Polska biżuteria patriotyczna, s. 62; G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych, nr 3.
26
Ibidem, s. 97, 99.
27
Ibidem, s. 106.
17
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i Michałem Archaniołem28. Interesujące też, że herby umieszczano na męskich precjozach galanteryjnych, takich jak srebrne szpilki do krawatu z Orłem i Pogonią29, spinki do mankietów z wypukłymi koralami, na których umieszczono srebrne orły30, wisiorki w formie kotwicy
zwieńczonej krzyżem i tarczą dwudzielną z Orłem i Pogonią31, stalowe klamry z dwudzielną
tarczą z Orłem i Pogonią32, a nawet szkła powiększające oprawne w płytki z masy perłowej z wyobrażeniem Orła33.
Inną grupę przedmiotów wykorzystywanych jako środek manifestacji treści heraldycznych
stanowiła broń i towarzyszący jej rynsztunek wojenny. Charakterystyczne, że herby pojawiały się
niemal na wszystkich jej rodzajach i to od czasów średniowiecznych aż do XX w. Dobrym przykładem dawnej broni ozdabianej herbami jest miecz Zygmunta Starego34. Różnego rodzaju elementy heraldyczne były często obecne też na szablach35, a także na broni palnej — pistoletach36
i karabinach37, a nawet na lufach armatnich38. Znajdowały się też na przedmiotach należących
do wojennego rynsztunku, takich jak zbroje i ich części39 oraz na elementach ubioru wojskowego, takich jak kaszkiety, jak również na znakach używanych przez żołnierzy, tj. na proporcach
i chorągwiach40 czy ryngrafach41. Interesujące, że środkiem manifestacji różnego rodzaju treści
heraldycznych była, oprócz używanego przez wojsko oręża, także broń myśliwska i akcesoria
z nią związane42.
Do komunikowania treści heraldycznych na szeroką skalę wykorzystywano naczynia stołowe. Były to duże i mniejsze wazy43, teryny44, stanowiące rodzaj misy, a także półmiski45.
Do tej grupy można zaliczyć również naczynia do podawania napojów: pucharki46, kielichy
28

Ibidem, s. 117.
Ibidem, s. 64.
30
Ibidem, s. 117.
31
Ibidem, s. 96.
32
Ibidem, s. 105.
33
Ibidem, s. 50.
34
Ibidem, s. 30.
35
Ibidem, s. 12 (karacena), 38 (szabla husarska), 41 (szabla żołnierza oddziałów nadwornych Karola Radziwiłła,
podkanclerzego litewskiego z początku XVIII w.), 42 (pałasz oficera dragonów z okresu panowania Augusta II).
Przegląd broni białej od Kościuszki do kościuszkowców. Katalog, oprac. J. Pawliszak, Malbork 1974–1976, s. 9 (kabłąk szabli), 10 (tarczka herbowa na jelcu szabli).
36
Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Toruń 2013, s. 73, 75 (pistolet z zamkiem
kołowym), 81, 87 (pistolet skałkowy).
37
Ibidem, s. 42 (arkebuz), 56 (strzelba z zamkiem skałkowym).
38
Ibidem, s. 69 (lufa moździerza ręcznego); Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVII,
Warszawa 1968, nr 103–104, 105, 109–113, 127 (lufy dział długich), 127 (lufa działka regimentowego).
39
Z. Żygulski, Stara broń w zbiorach polskich, nr 6 (zbroja husarska), 13 (ładownica), 15 (bechter), 22 (obojczyk
zbroi husarskiej); Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów, nr 131 (prochownica), nr 164 (szturmak), 175 (obojczyk szyszaka zbroi husarskiej).
40
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów, nr 296 (proporczyki lub płomienie do trąb), 297 (znaki
husarskie), 299, 301, 302 (chorągwie).
41
Ibidem, s. 43.
42
Broń myśliwska XVI–XIX w. ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Katalog wystawy Kielce wrzesień–
grudzień 1995, oprac. B. Melnyk, E. Roman, J. Główka, Kielce 1995 (arkebuz myśliwski — nr 64; strzelba myśliwska — nr 88; tasak myśliwski — nr 27; puginały — nr 35; ładownica myśliwska — nr 166).
43
I. Menzhausen, Stara porcelana miśnieńska w Dreźnie, przekł. A. Dulewicz, Warszawa 1990, il. 76, 81.
44
J. Diviš, Porcelana europejska, przekł. L. Kuciński, Warszawa 1984, il. 84.
45
Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, oprac. Z. Samusik-Zaremba, Płock
1996, nr 2 (srebrny półmisek kolisty), 7 (srebrny półmisek owalny).
46
I. Menzhausen, Stara porcelana miśnieńska, s. 75.
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toastowe47, kielichy z nakrywką48, kielichy49, kieliszki50, flaszki51, karafki52, szklanice53, szklanki54, czarki55, spodki56. Herbami ozdabiano też naczynia służące do przygotowywania i podawania gorących napojów, a więc dzbanki do kawy, talerze, puszki na herbatę i czarki57, imbryki
do herbaty, dzbanki i filiżanki do czekolady oraz cukiernice58. Należy dodać, że wymienione
wyżej przedmioty z miśnieńskiej porcelany opatrywano nie tylko herbami, ale też wyobrażeniami krajobrazów, bitew morskich i scen portowych59. Herby umieszczano i na mniejszych
naczyniach, takich jak cukiernice60, musztardnice61, a także lichtarze używane do oświetlania
wszelkich pomieszczeń62.
Wśród wyrobów manufaktury miśnieńskiej bardzo cennym produktem była nastawa stołowa
wykonana dla rosyjskiego marszałka Burkharda Christopha Münnicha przez Johanna Joachima Kändlera w roku 1738 r. Służyła ona jedynie do ozdabiania stołu i nie miała praktycznego
znaczenia. Nastawa ta składała się z koszyka o czterech wysokich wolutowych nóżkach, przy
których z węższych boków umieszczono figury kobiet trzymających kwiaty. Ponad nóżkami, po
szerszych stronach, znalazły się bogato zdobione kartusze z herbem Münnicha. Kosz umieszczono na pięciodzielnym podeście z czterema porcelanowymi podziałkami, 16 pełnoplastycznymi
kwitnącymi gałązkami i czterema plastycznymi różami włożonymi w otwory63. Ten finezyjny
wyrób można porównywać z nastawą dla hr. Brühla z roku 1737, dlatego nie można go uznać za
produkt o formie w pełni oryginalnej.
Bardzo interesującym zabytkiem warszawskiej sztuki złotniczej, z wyraźnym przekazem heraldycznym, była wykonana z artystyczną finezją srebrna taca z roku 1890. Wyróżniały ją neogotycka oprawa z szerokim kołnierzem oraz ażurowe uchwyty rozmieszczone na dłuższej osi.
Lustro płaskie tej tacy zostało podzielone na 12 kwater, które zostały rozmieszczone wzdłuż krawędzi skupionych wokół środkowego pola. W kwaterach wygrawerowano i podpisano widoki
12 kościołów z poszczególnych dekanatów archidiecezji warszawskiej, nadając im układ od strony
prawej ku lewej. W partii środkowej znajdował się herb arcybiskupa warszawskiego Wincentego
Teofila Popiela64.
Przedstawienia herbów pojawiały się też na meblach. Ze względu na brak większej liczby publikacji poświęconych tym zabytkom obecnie można wymienić pojedyncze przedmioty ozdobione
47

Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich. Szkło. Katalog zbiorów, oprac. A. Szkurłat, Warszawa 2008, s. 34.
48
Ibidem, s. 178.
49
Ibidem, s. 44, 46, 98, 116, 118, 142.
50
Ibidem, s. 39, 40, 77.
51
Ibidem, s. 38 (flasza puzdrowa), 39 (flasza mniejsza).
52
Ibidem, s. 47.
53
Ibidem, s. 114, 168, 181, 182.
54
Ibidem, s. 113, 141, 162.
55
Ibidem, s. 72.
56
H. Chojnacka, Polska porcelana 1790–1830, Warszawa 1981, s. 16.
57
I. Menzhausen, Stara porcelana miśnieńska w Dreźnie, il. 57.
58
Ibidem, il. 63; F. Petrjakova, Z dziejów manufaktury porcelany w Horodnicy XIX — początek XX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 35, 1987, nr 1, ryc. 13 (talerz).
59
I. Menzhausen, Stara porcelana miśnieńska w Dreźnie, il. 57.
60
Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego, nr 78.
61
J. Diviš, Porcelana europejska, przekł. L. Kuciński, Warszawa 1984, il. 15.
62
Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego, nr 38.
63
I. Menzhausen, Stara porcelana miśnieńska w Dreźnie, il. 107.
64
Ibidem, nr 80.
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herbami, takie jak: barokowy tron biskupi65, sekretarzyk w stylu Ludwika XVI66, komoda67, gotyckie krzesło68, fotel rzeźbiony z herbem klasztoru Paulinów69, skrzynia barokowa70 czy szafka obozowa ks. Józefa Poniatowskiego71. W mniejszym stopniu herby występowały na kaflach,
z których stawiano piece w dworkach szlacheckich i pałacach magnackich72.
Zainteresowanie praktycznym aspektem wykorzystania herbów wydaje się naturalne, ponieważ rozpatrywanie kwestii ich funkcjonowania musi być w pełni integralne, to znaczy powinno
łączyć podejście genetyczne, przedmiotowe z funkcjonalnym, polegającym na badaniu wykorzystywania herbów w życiu codziennym dawnego społeczeństwa polskiego. Dzięki rozpatrywaniu
zjawiska występowania herbów w szerokiej perspektywie można lepiej zrozumieć ich użyteczność
jako nośników ważnych społecznie treści, pozwalających nie tylko na identyfikację właścicieli
przedmiotów z herbami, ale także ich przynależności do rodów heraldycznych, a więc szerszych
wspólnot posiadających element łączący. Łatwiej dostrzegalna jest też funkcja stratyfikacyjna herbów, pozwalająca potwierdzać przynależność właścicieli do stanu szlacheckiego i związaną z tym
ich wyższą pozycję społeczną.

Informacje źródłowe o naczyniach stołowych jako nośnikach treści heraldycznych
Kwerenda w aktach grodzkich i ziemskich przyniosła wiele wartościowych informacji, które powiększyły wiedzę o skali wykorzystywania herbów nie tylko przez magnatów, ale także szlachtę
bogatą i średnią ziemi chełmskiej oraz województwa lubelskiego. Nie stwierdzono natomiast
obecności naczyń i innych przedmiotów codziennego użytku z wyobrażeniami herbów w inwentarzach biednej szlachty. Na tej podstawie można wnioskować, że ozdabianie ich herbami można
traktować jako praktykę, na którą mogły sobie pozwolić jedynie osoby zamożne, ponieważ wiązała się z pewnymi kosztami. Ponadto okazało się, że wyobrażeniami heraldycznymi ozdabiano
również drobne przedmioty, takie jak kubki, butelki czy też łyżki.
Doskonałym przykładem prezentacji herbów na kompletach naczyń stołowych należących
do rodziny magnackiej stał się rejestr rzeczy po zmarłym w roku 1601 Mikołaju Firleju, wojewodzie krakowskim. Chodzi tu o dwie zastawy stołowe, o które upominała się wdowa po nim,
Agnieszka Tęczyńska, w procesie z pasierbem Mikołajem Firlejem, kasztelanem bieckim i starostą
lubelskim73. Jeden komplet naczyń został oznaczony herbem Topór, co wskazuje, że należał do
jej rodziny i został wniesiony przez nią mężowi w posagu. Obejmował 12 półmisków (o wartości
36 grzywien i 6 skojców) i 12 talerzy (o wartości 22,5 grzywny oraz 6 skojców) z tym samym
herbem. Ponadto wdowa zgłosiła pretensje do drugiego zestawu naczyń, opatrzonych herbem
65

J. Gostwicka, Dawne meble polskie, Warszawa 1965, il. 51.
Ibidem, il. 97.
67
Ibidem, il. 99.
68
Ibidem, il. 29.
69
Ibidem, il. 94.
70
Ibidem, il. 70.
71
Ibidem, il. 84.
72
K. Dymek, Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie, Wrocław 1995, s. 49; Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Gniezno 1993, fot. 2, 3, 10, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 46, 48; E. Kilarska, M. Kilarski, Kafle
z terenu dawnych Prus Królewskich, Malbork 2009, s. 41–44, 52; S. Gebethner, Manufaktura majolik w Nieborowie,
Warszawa 1978, il. 2 (piec kaflowy z roku 1781 z herbem Radziwiłłów Trąby oraz monogramem Michała Radziwiłła znajdujący się w sieni pałacu w Nieborowie).
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APL, Azl, Controversiae, decreta, contumatiae, sygn. 61, k. 95v.
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Lewart. Składał się on z 12 półmisków (o wartości 45 grzywien i 6 skojców), 12 talerzy (o wartości 25 grzywien) oraz „nalewki” (prawdopodobnie był to dzbanek na wodę służący do polewania
rąk74) z miednicą (o wartości 19 grzywien i 3 skojców)75.
W roku 1715 herbowy serwis pozostawił po sobie w Wereszczynie Walentyn Walerian Jasieński, komornik graniczny lubelski. W skład tego serwisu wchodziły różne naczynia z herbem
właściciela, a więc: dwie wielkie misy i jedna mniejsza, głęboka; dziewięć półmisków, które były
w złym stanie; dwa półmiski, prawdopodobnie mniejsze; trzy mniejsze półmiski zwane przystawkami; dziewięć talerzy cynowych i trzy łyżki76. Do tego zestawu należała też trzecia wielka misa
z herbem innej osoby oraz dwie łyżki, także zawierające bliżej nieokreślone herby77. Oprócz nich
wśród naczyń należących do tego komornika znalazły się też łyżki bez herbów78.
W roku 1770 w spisie rzeczy pozostawionych przez chorążego krasnostawskiego Jana Kunickiego znalazł się serwis stołowy z herbem Bończa, którym legitymowała się jego rodzina. W skład
tego zestawu naczyń i przedmiotów wchodziły: srebrny blat osadzony na drewnie orzechowym,
wanienka, dwie srebrne solniczki, dwie karafinki, czyli małe ozdobne buteleczki, pozłacane
w środku, przeznaczone do podawania cukru i musztardy, dwie inne karafinki szklane oprawione
w srebro z wierzchu i u spodu oraz srebrna fajerka do podgrzewania potraw. Przedmioty te przechowywano w specjalnym skórzanym puzdrze z metalowym zamkiem79. Nie wiadomo, czy na
każdym z nich umieszczono herb właściciela, ale można uznać, że tak właśnie było, na co wskazywał fragment tego rejestru („Srebra. Serwis z herbem Bończa Jaśnie Wielmożnych Kunickich”)80.
Jeżeli chodzi o pojedyncze przedmioty, to należy tutaj wskazać talerze. Wśród naczyń pozostałych w roku 1797 po wojewodzie mazowieckim Antonim Małachowskim, właścicielu klucza nałęczowskiego, znalazło się dziewięć srebrnych talerzy z herbem Humieckich (Junosza)81. Musiały
one należeć do jego matki Izabeli Humieckiej i zostały przez niego odziedziczone. Ważne miejsce
zajmowały też karafki do podawania różnych napojów. Aż sześć karafinek znalazło się wśród rzeczy pozostałych w roku 1787 po Antonim Suchodolskim, chorążym lubelskim oraz podstarościm
lubelskim82. W zastawie zawierającej przedmioty pozostałe po wymienionym wyżej Antonim
Małachowskim były również trzy karafki pod „znakiem”, czyli herbem Grabie83.
Kolejnym elementem zastaw stołowych z wyobrażeniami herbowymi stawały się kubki. Wiadomo, że w roku 1698 wśród rzeczy pozostałych po Aleksandrze Jawickim znalazł się kubek
srebrny, na którym umieszczono herb z dwoma literami, prawdopodobnie oznaczającymi imię
i nazwisko jego właściciela84. Herby były też na butelkach, czego dowodzi sporządzony w roku
1779 w Wilczopolu rejestr rzeczy po Macieju Gałęzowskiem. Wśród nich było aż osiem butelek
o pojemności jednej kwarty85. Obecność herbu na buteleczkach odnotowano w rejestrze rzeczy
należących do Feliksa Malczowskiego, cześnika grabowieckiego, który zmarł w roku 1771. Były
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J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1904, s. 91.
APL, Azl, Controversiae, decreta, contumatiae, sygn. 61, k. 95v.
Ibidem, Agch, Relacje, sygn. 120, s. 179, 182.
Ibidem, s. 182.
Ibidem.
Ibidem, sygn. 170, k. 72v.
Ibidem.
Ibidem, Azl, Relacje, sygn. 229, s. 1025.
Ibidem, Akta grodzkie lubelskie (cyt. dalej: Agl), Relacje, sygn. 500, s. 2815.
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to buteleczki zwane puzderkowymi („Flaszeczek puzderkowych z herbami pięć”)86, czyli po prostu flakony w futerałach, które zabezpieczały te szklane przedmioty przed stłuczeniem.
Informacja o szklance opatrzonej herbem znalazła się w rejestrze rzeczy pozostałych po podstolim smoleńskim Antonim Grajewskim z roku 1768. Wynika z niej, że na tym naczynku
umieszczono „cherb JW. Szaniawskiego”, w tym wypadku osoby bliżej nieokreślonej87. Dwie
szklaneczki z herbem należały też do majątku ruchomego pozostawionego przez Macieja Gałęzowskiego, podstolego lubelskiego, w roku 1779 w Wilczopolu88. Herb Nałęcz znajdował się
na szklance z grupy naczyń pozostałych po wymienionym wcześniej wojewodzie mazowieckim
Antonim Małachowskim89.
Herby umieszczano również na kielichach. W rejestrze ruchomości po podsędku ziemskim
chełmskim Antonim Ludwiku Bonieckim z Bończy, sporządzonym w roku 1776, odnotowano
występowanie dziewięciu kielichów „z herbami”90. Nic więcej o nich w inwentarzu nie napisano,
dlatego nie wiadomo, kto był ich właścicielem. Wśród zastawy stołowej pozostałej po chorążym
i podstarościm lubelskim Antonim Suchodolskim w roku 1787 znalazło się aż 28 kieliszków
stołowych z herbami91, również bliżej nieokreślonymi. Dwa kielichy z wyobrażeniami heraldycznymi odnotowano wśród ruchomości należących wcześniej do stolnika urzędowskiego Michała
Trzcińskiego, spisanych w roku 1783. W tym przypadku zostały one zidentyfikowane, na co
wskazywała jednoznaczna adnotacja w źródle („herby rznięte domu Trzcińskich”)92.
Kilka kielichów znalazło się wśród ruchomości pozostałych w 1797 r. po Antonim Małachowskim, wojewodzie mazowieckim. Jeden z nich, pochodzący z tego zbioru, posiadał nie tylko wyobrażenie herbowe, ale także wizerunek właściciela („kielich rznięty z herbem Nałęcz i portretem
rzniętym Świętej Pamięci Jaśnie Wielmożnego Kanclerza”). Chodziło tutaj o ojca Antoniego,
kanclerza wielkiego koronnego Jana Małachowskiego (1698–1762)93. Herbem oznaczono też
inny kielich kryształowy, tylko nie podano o nim żadnych dodatkowych szczegółów („kielich
kryształowy gruby z herbem wyrzniętym i nakrywką”)94. Trzeci kielich został wykonany ze szkła
weneckiego, a widniał na nim herb Grabie95. Oprócz tego wśród mobiliów należących do tego
magnata znajdowały się dwa mniejsze kieliszki z herbem Nałęcz96. Nie można też wykluczyć, że
wyobrażenia lwów na dwóch innych kielichach również stanowiły element heraldyczny97, tylko
nie zostały należycie rozpoznane.
Herbami ozdabiano również puchary. Wśród naczyń należących do wymienionego wyżej wojewody mazowieckiego Antoniego Małachowskiego odnotowano w rejestrze „pucharek na nóżkach
trzech szkła czerwonego, na którym rznięte drzewa i herb Humieckich nóżka jedna urwana”98.
Dowodzi on, że przedmiot ten należał do jego matki, Izabeli z Humieckich, którzy legitymowali się herbem Junosza. Wśród przedmiotów ozdobionych herbami można było też odnaleźć
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specyficzne przedmioty codziennego użytku, takie jak lampki. Posiadał je także wymieniony wyżej Antoni Małachowski — były to cztery „lampeczki puzderkowe” z herbem Nałęcz99. Z ich
nazwy można wnioskować, że były wykorzystywane przez właściciela w czasie podróży.

Wzmianki o innych przedmiotach z wyobrażeniami herbowymi
Przedmiotami, na których często umieszczano herby, były męskie pierścienie, czyli sygnety. Prawdopodobnie pełniły one również funkcję pieczęci osobistej, dlatego oprócz herbu mogły zawierać
dodatkowe elementy ułatwiające identyfikację właściciela, takie jak litery oznaczające imię i nazwisko oraz pełniony urząd. Jednak przy opisywaniu mobiliów w rejestrach nie zwracano uwagi
na te elementy, skupiając się przeważnie na wyobrażeniu heraldycznym.
Najstarsza informacja, jaką udało mi się odnaleźć o męskim pierścieniu jako składniku rzeczy
pozostałych po zmarłym, pochodzi ze sporządzonego w roku 1699 rejestru majątku ruchomego
po Janie Karolu Orzechowskim, chorążym lubelskim. Odnotowano w nim „sygnet złoty w nim
zielony kamień na nim herb Rogala”100, którym posługiwali się członkowie rodziny tego szlachcica.
Innego przykładu dostarcza rejestr rzeczy po Melchiorze Rzewuskim, sporządzony w roku 1741,
w którym znalazła się informacja o złotym sygnecie z krwawnikiem zawierającym wyryty herb101.
Krwawnik był to ciemny, srebrzysto-szary minerał, który wewnątrz miał barwę czerwoną, od której pochodziła jego nazwa. W roku 1754 w rejestrze rzeczy pozostałych w Sielcu pod Chełmem
po Piotrze Blumbergu, stolnikiewiczu ostrzeszowskim, wzmiankowano dwa złote sygnety. Jeden
posiadał wyobrażenie herbu znajdujące się na zielonym kamieniu102. Drugi pierścień także posiadał
herb, ale wyrzeźbiony w krwawniku103. Prawdopodobnie na obu z nich umieszczono herby właściciela. W rejestrze rzeczy po Kazimierzu Wydżdze, cześniku bełskim, również znalazła się informacja
o złotym sygnecie „z herbami na obie strony rżniętymi bez diamencików”104. Także sporządzony
w roku 1768 rejestr rzeczy po Antonim Grajewskim, podstolim smoleńskim, zawierał wzmiankę
o sygnecie, który był „w złoto oprawny z cherbem rodowitym na krwawniku rżniętym”105.
Herb widniał też na sygnecie pozostałym po podstolim wendeńskim Józefie Waligórskim, na
co wskazuje inwentarz należących do niego rzeczy, sporządzony w Wólce Siemieńskiej w roku
1778106. W roku 1781 w Brzezicach spisano rejestr majątku ruchomego pozostałego po Ksawerym Radzimińskim, podczaszym lubelskim i jego żonie Brygidzie z Ciesielskich. Znalazła się
w nim wzmianka o złotym sygnecie z krwawnikiem, na którym był wyryty herb107. Ponadto
wśród cennych przedmiotów odnotowano pieczęć aspisową oprawną w srebro z dwoma herbami108. Również wśród rzeczy pozostałych w roku 1782 po Wojciechu Śliwnickim, wojskim bydgoskim i pułkowniku wojsk koronnych, znalazł się sygnet „cherbowny z kamieniem szafirowym
w złoto oprawny”109.
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W niektórych wypadkach w inwentarzach zachowanego majątku identyfikowano herby znajdujące się na sygnetach. Świadczy to o tym, że dla osób je sporządzających pomijanie szczegółów
służących identyfikacji herbu na tego rodzaju pierścieniach wcale nie stanowiło reguły. Dodatkowe informacje o wyobrażeniach znajdujących się na nich miały dla nich znaczenie. Podawanie nazwy herbu stanowi dla badaczy bardzo korzystną okoliczność, ponieważ usuwa wszelkie wątpliwości związane z wyobrażeniem znajdującym się na tych pierścieniach. W pochodzącym z roku
1785 rejestrze rzeczy pozostałych po Podolskim, komorniku granicznym bełskim, zapisano, że
jego złoty sygnet posiadał dwa herby, samego właściciela oraz jego żony, Katarzyny Piechowskiej,
także wyrzeźbione w krwawniku110.
Oprócz sygnetów herbowych, które mogły pełnić funkcje uwierzytelniające, wśród szlacheckich ruchomości odnotowywano też pieczęcie. Tak było w wypadku cześnika bełskiego Kazimierza Wydżgi. W roku 1767 wśród pozostałych po nim rzeczy spisano „pieczątkę srebrną, w której
krwawnik trzygraniasty z herbami”111. Charakterystyczne, że oprócz niej szlachcic ten posiadał
również sygnet herbowy, o czym wspomniano wyżej. Natomiast w regestrze rzeczy należących do
Antoniego Ludwika Bonieckiego z Bończy, podsędka ziemskim chełmskiego, spisanym w roku
1776, wymieniono trzy pieczęcie, prawdopodobnie należące do niego oraz bliżej nieokreśloną
„pieczęć mosiężną Pociejowską”112. Z kolei w rejestrze rzeczy należących do Macieja Gałęzowskiego, podstolego lubelskiego, sporządzonym w Wilczopolu w roku 1779, znalazła się informacja o dwóch tłokach pieczętnych, nazwanych dywizkami113. Jeden z nich posiadał herb na
krwawniku114.
Herby widniały też na różnego rodzaju pudełkach, czasem srebrnych, które były niekiedy
„znaczone herbami”. Wzmiankowano je w rejestrze rzeczy pozostałych w roku 1756 po Angeli
z Deszkowskich 1. voto Łęskiej, 2. voto Wietrzyńskiej, 3. voto Lesickiej, a następnie żonie Antoniego Jana Lisickiego, łowczego mielnickiego115. Szlachcianka ta posiadała dwa tego rodzaju
przedmioty. Nie można rozstrzygnąć, czy herbów nie potrafiono zidentyfikować, czy też rozpoznano je, ale nie podano ich nazw, uznając tę informację za nieistotną. W żadnym wypadku nie
można traktować braku tego rodzaju informacji jako dowodu małego zainteresowania herbami.
Raczej pomijano je, ponieważ nie miały one wpływu na wartość materialną inwentaryzowanych
rzeczy.
Odrębną grupę przedmiotów z wyobrażeniami herbów stanowiły militaria. Oprócz szabel
były to mniej znane akcesoria wojenne. Do nich należały szabeltasy, czyli płaskie torby zawieszone na rapciach razem z szablami, dekorowane symbolami przynależności narodowej, oddziału
czy numerem pułku116. W rejestrze rzeczy pozostałych w wołyńskim Maciejowie w roku 1780 po
generale wojsk saskich i staroście krzepickim Adamie Miączyńskim, synu słynnego Atanazego
Miączyńskiego, wojewody wołyńskiego i podskarbiego nadwornego koronnego, bohatera spod
Chocimia i Wiednia, znalazła się charakterystyczna wzmianka o husarskiej szabli oprawnej w srebro „z szabeltasem srebrnym pod herbem”117. Wśród przedmiotów pochodzenia militarnego po110
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zostałych po wymienionym właścicielu był też taraban ozdobiony herbem („taraban mosiężny
suty z armaturą pod herbem”)118. Był to duży, podłużny bęben kapeli janczarskich używany także
w dawnym wojsku polskim do nadawaniu taktu w marszu, a w bitwach wykorzystywano go do
przekazywania rozkazów119.
Herby umieszczano również na kaflach. Interesująca informacja, potwierdzająca ten fakt, pochodzi z akt prywatnego miasta Łęcznej, położonego niedaleko od Lublina. Adam Wodyniewicz, z zawodu garncarz, miejscowy pisarz miejski sprawujący z przerwami swój urząd w latach
1641–1660, zawarł umowę ze szlachcianką Zofią Lisowską, pochodzącą z bliżej nieokreślonego
Kobła (być może chodziło o Kębłów koło Piask). Dotyczyła ona wystawienia dwóch pieców z kolorowych kafli z motywami heraldycznymi. Kafle jednego z tych pieców, w kolorze lazurowym,
miały być zdobione bliżej nieokreślonymi herbami, drugi natomiast piec powinien być zgodnie
z umową „orłowy”120. Oznaczało to, że kafle służące do jego budowy musiały zawierać wyobrażenie orła, być może nawiązującego do herbu Rzeczypospolitej121.

Informacje o nieheraldycznych wyobrażeniach na przedmiotach
Należy wyraźnie stwierdzić, że na sygnetach oprócz herbów pojawiały się również inne wyobrażenia graficzne będące nośnikami treści o charakterze religijnym. Stanowiły one więc swoistą
alternatywę komunikacyjną dla herbów. W rejestrze ruchomości pozostałych po podstolim mielnickim Franciszku Luberskim, którego majątek opisano w roku 1738, po śmierci właściciela,
odnotowano dwa pierścionki. Jeden wyobrażał na krwawniku Opatrzność Bożą, był oprawiony
w złoto, a jego wartość oszacowano na 2 czerwone złote122. Drugi pierścionek o wielokrotnie
większej wartości (30 czerwonych złotych), wykonany również ze złota, zawierał wyobrażenie
Pana Jezusa, sporządzone też na krwawniku123. Z analizy wymienionego rejestru wynika, że ten
szlachcic nie posiadał pierścieni z wyobrażeniami herbowymi. Także wśród kosztowności pozostałych w roku 1770 po chorążym krasnostawskim Janie Kunickim znalazł się złoty pierścionek
z wyobrażeniem św. Antoniego124.
Na przedmiotach codziennego użytku pojawiały się też motywy florystyczne. Przykładem
mogą być dwie solniczki „z kwiatkami” należące do małżonków Radzimińskich, Ksawerego, podczaszego lubelskiego, i Brygidy z Ciesielskich, wzmiankowane w rejestrze z roku 1781125. Ponadto
było tam 15 kieliszków „z kwiatkami” oraz pięć szklanek ze „złotymi kwiatkami”, a także farfurki,
czyli naczynia fajansowe, „z kwiatkami”126. W bogatym zestawie naczyń porcelanowych, pozostałych w roku 1797 po wojewodzie mazowieckim Antonim Małachowskim oraz jego rodzicach,
kanclerzu wielkim koronnym Janie Małachowskim i Izabeli z Humieckich, znalazła się biała
saska porcelana „w różne kwiatki z brzegami czerwonymi”, m.in.: misy, wazy, półmiski, salaterki,
118
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talerze, maselniczki i solniczki127; niektóre z nich ozdobiono jeszcze dodatkowymi motywami,
o czym jeszcze więcej informacji będzie niżej. „Kwiatkami” ozdobiono także jedną ze szklanek
oraz flaszkę, która była „rznięta w kwiatki”128. Wśród naczyń należących do Michała Czaplica,
podstolego żytomierskiego, znalazły się filiżanki z zielonymi kwiatkami i małe lichtarze także
„w kwiatki”129.
Oprócz motywów florystycznych na naczyniach występowały ozdoby o charakterze geometrycznym. Wśród ruchomości po wojewodzie mazowieckim Antonim Małachowskim i jego rodzicach znalazły się 24 talerze głębsze „w kratkę” oraz 12 talerzy porcelanowych z taką samą
ozdobą130. Na naczyniach można było dojrzeć inicjały właścicieli. W zestawie przedmiotów
pozostałych po wojewodzie mazowieckim Antonim Małachowskim odnotowano także okrągłą
karafkę z literami „A M”, niewątpliwie odnoszącymi się do osoby tego właściciela131. Na militariach również można było odnaleźć inicjały. W tej grupie przedmiotów pozostawionych przez
wspomnianego wyżej Adama Miączyńskiego odnotowano siedem husarskich szabeltasów sukiennych w kolorze zielonym, posiadających złote hafty. Na tych torbach figurowały litery „A M”132,
bezpośrednio wskazujące na osobę właściciela — Atanazego Miączyńskiego. Wśród militariów
należących do jego syna znalazło się 17 sztandarów tureckich „czerwono malowanych z wyzłacanymi puklami, niegdyś pod Wiedniem zabranych”133. Duża część sprzętu wojennego posiadanego
przez Adama została odziedziczona przez niego po dziadku. Spośród innych przedmiotów pozostałych po Adamie Miączyńskim warto wymienić cechę żelazną z literą „M”, z żelazną rączką134.
Prawdopodobnie używano jej do wypalania znaków własnościowych, co dowodzi, że pierwsze
litery nazwiska właściciela stanowiły alternatywny sposób potwierdzania stanu własności.

Rola herbów eksponowanych na przedmiotach codziennego użytku
Opisane przypadki manifestacji herbów nie tylko w sferze polityki, kultury czy w przestrzeni religijnej, lecz także na przedmiotach codziennego, użytku skłaniają do postawienia pytania o przyczyny tak szerokiego ich używania. Oczywiście odpowiedź na to pytanie, istotne z naukowego
punktu widzenia, może mieć jedynie charakter hipotetyczny, ponieważ na obecnym etapie badań
brakuje przesłanek źródłowych pozwalających na definitywne stwierdzenia.
Można przypuszczać, że herby w głównej mierze pełniły funkcję znaków własnościowych, stanowiących wyrazisty dowód przynależności oznaczonych nimi przedmiotów do majątku osoby
legitymującej się herbem, którą dzięki temu można było lepiej zidentyfikować. Przykład herbów
na zastawach stołowych należących do Mikołaja Firleja i jego żony Katarzyny Tęczyńskiej wyraźnie świadczy o tym, że dzięki nim łatwiej można było po latach ustalać pierwotnych właścicieli
przedmiotów zawierających treści heraldyczne. W trakcie sporów majątkowych miało to istotne
znaczenie i zapewne ułatwiało zatrzymanie lub odzyskanie wymienionych rzeczy przez spadkobierców pierwotnych właścicieli.
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Inicjały imienia i nazwiska właścicieli stanowiły bardziej precyzyjne oznaczenie przedmiotów,
jednak można przypuszczać, że dla osób pochodzenia szlacheckiego herby miały znacznie większą
wartość niż te skróty. Manifestowały przynależność do szerszej wspólnoty herbowej, do której należeli nie tylko współcześnie żyjący członkowie rodu, ale także zmarli przodkowie. Dlatego ich przeszłe dokonania w sferze politycznej, społecznej czy kulturowej oraz ich aktualna pozycja w hierarchii
władzy podnosiły prestiż wszystkich żyjących członków rodu. Umieszczanie herbów na przedmiotach codziennego użytku, pociągające za sobą określone koszty, nie stanowiło, jak już wskazano
wyżej, jedynej możliwości komunikowania określonych treści, ponieważ oprócz nich można było
prezentować treści religijne, monogramy właścicieli czy też ozdoby florystyczne lub geometryczne.
Umieszczanie zamiast nich przedmiotów heraldycznych można traktować jako przejaw dumy
z przynależności do rodu herbowego, będącej jednym z wyznaczników szlachectwa. Herby na
przedmiotach stawały się symbolem lepszej pozycji w strukturze społecznej. Przypominanie
o przynależności do wyższej warstwy społeczeństwa miało szczególne znaczenie nie tylko dla
magnatów, ale także dla szlachty zamieszkującej w otoczeniu osób nienależących do szlachty,
w miastach oraz na wsi. Masowe umieszczanie herbów na przedmiotach codziennego użytku,
stanowi dowód niezbędności tych znaków jako środka masowej komunikacji. Niosły one treści powszechnie zrozumiałe, dlatego stanowiły uniwersalny znak, uznany i akceptowany przez
wykształconą część ówczesnego społeczeństwa. Z tego powodu umieszczano je niemal wszędzie,
gdzie to tylko było możliwe, w prostej, ale też niekiedy bardzo wyrafinowanej formie graficznej.
Nie wiadomo, jak wyglądały wyobrażenia herbów na wymienionych przedmiotach, ponieważ
nie ma na ten temat żadnych wzmianek źródłowych. Można jedynie domniemywać, opierając
się na znanych w literaturze przedmiotach znajdujących się w muzeach. Wynika z tego, że na
rzeczach, na których było więcej miejsca, starano się odwzorować jak najwięcej szczegółów herbów, łącznie z godłami, tarczami i klejnotami, niejednokrotnie z wielką starannością, co sprzyjało
dodawaniu powagi tym znakom i zapewniało im szacunek odbiorców.

Podsumowanie
Analiza rejestrów rzeczy pozostałych po zmarłych należących do szlachty, znajdujących się w aktach relacji grodzkich chełmskich i lubelskich, przechowywanych w lubelskim archiwum państwowym, potwierdziła słuszność wcześniejszego przypuszczenia, że zawierają one cenne informacje o przedmiotach codziennego użytku, na których umieszczono herby ich właścicieli. Dzięki
temu udało się potwierdzić możliwość uzyskania dodatkowych informacji o sferze wykorzystywania herbów, słabo poznanej przez badaczy. Na tej podstawie można przeprowadzać kwerendę
w zespołach i zbiorach znajdujących się w innych bibliotekach oraz archiwach, z większą nadzieją
na osiągnięcie zadowalających rezultatów.
Ozdabianie herbami militariów (broni białej i palnej oraz wyposażenia żołnierzy), naczyń
stołowych i różnych akcesoriów kuchennych (mis, półmisków, waz, talerzy, butelek, karafek,
szklanek, kieliszków, łyżek, a nawet blatów), mebli (typu: trony, krzesła, komody, sekretarzyki,
skrzynie), a nawet kafli służących do stawiania pieców, stanowiło ciekawy aspekt wykorzystywania treści heraldycznych w życiu codziennym. Ze względu na używanie naczyń stołowych
w czasie posiłków, a więc relatywnie często, osoby wykorzystujące te przedmioty miały możliwość
stałego kontaktu z herbami i właściwego rozumienia związanych z nimi treści.
Herby umieszczone na przedmiotach były przede wszystkim znakiem własnościowym, pozwalającym na identyfikowanie ich właścicieli. Stawały się również symbolem uprzywilejowanej

150

Janusz Łosowski

pozycji tych osób w strukturze społecznej. Manifestowanie przynależności do wyższej warstwy
społeczeństwa musiało szczególnie oddziaływać na szlachtę posiadającą niższy status społeczny
oraz osoby nienależące do szlachty. W takich sytuacjach herby stanowiły wyznacznik pozycji
społecznej, wypełniający swoją funkcję stratyfikacyjną. W przypadku używania przedmiotów,
na których znajdowały się herby dawniejszych właścicieli, przedmiotem komunikowania stawały
się treści historyczne. Nawet jeśli nie zawsze mogły zostać precyzyjnie rozpoznane, to stanowiły
dowód chlubnej przeszłości.
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Zabytki architektoniczne z wizerunkiem herbu Laska.
Próba identyfikacji personalnych
Streszczenie: Herb Laska wyobraża w polu czerwonym złoty bróg na czterech żerdziach. Jest on także doskonale
znany heraldyce Zachodniej Europy, notują go bowiem różne średniowieczne herbarze (tj. Armorial Bellenville;
Toison d’Or, czyli herbarz Złotego Runa, czy Codex Bergshammar). W Polsce zachowały się przedstawienia
heraldyczne w formie obiektów architektonicznych. Obecnie możemy podziwiać pięć różnych średniowiecznych
przedstawień interesującego nas herbu rozrzuconych po całej Polsce. Są to mianowicie: świątynie w: Lądzie nad
Wartą, Bolechowicach, Gosławicach k. Konina. Herb Laska znajdziemy także na piętnastowiecznym kaflu pochodzącym z zamku kaliskiego. W niniejszej pracy skupię się nad identyfikacją osób kryjących się za tymi przedstawieniami heraldycznymi.
Słowa kluczowe: herb Laska, Ląd nad Wartą, Bolechowice, Gosławice, Włocławek, Kalisz.

Herb Laska wyobraża w polu czerwonym złoty bróg na czterech żerdziach. (il. 1). Znajomość
jego wyglądu zawdzięczamy głównie zachowanym do dnia dzisiejszego, pieczęciom i herbarzom
zachodnioeuropejskim. Nie o wszystkich użytkownikach herbu Laska jesteśmy w stanie powiedzieć, że posiadali swoje sigilla. O części z nich dowiadujemy się wyłącznie z wywodów szlachectwa albo z kronik. Także w księgach ziemskich i grodzkich można natrafić na wzmianki, że
„petent” przyniósł do sądu dokument, przy którym znajdowała się pieczęć, ale czasem nawet tego
dyplomu nie posiadamy, a co dopiero mówić o owej sigillo.
O wylądzie herbu Laska wiele mówią nam także zabytki architektoniczne, będące jednocześnie ważnym źródłem heraldycznym. Pojawiają się one w Polsce w drugiej połowie XIV w. Najstarszym z nich jest oratorium św. Jakuba Apostoła w pocysterskim klasztorze (obecnie salezjańskim) w Lądzie nad Wartą1. Właśnie wyobrażeniom herbu Laska na obiektach nieruchomych,
znajdującym się na terenie Polski, niniejszy artykuł jest poświęcony. Do dnia dzisiejszego zachowało się ich pięć: we wspomnianej wyżej świątyni w Lądzie, w kościele świętych Piotra i Pawła
w Bolechowicach, w kościele św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach k. Konina, w katedrze pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku oraz na piętnastowiecznym
kaflu pochodzącym z zamku kaliskiego. Pomimo tego, że istnieje bogata literatura przedmiotu
1

J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 14.
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dotycząca praktycznie każdego ze wspomnianych zabytków2, należy zauważyć, że identyfikacje poszczególnych postaci kryjących się
za herbami wciąż są polem do dyskusji3. Tym
samym autor chciałby wnieść nowe propozycje
badawcze dotyczące kręgu fundatorów interesujących nas przedstawień.
Zacząć wypada chronologicznie, od oratorium św. Jakuba w Lądzie4. Datowane jest ono
na drugą połowę XIV w. i zawiera 21 wyobrażeń heraldycznych5. Zachowane tam przedstawienie herbu Laska widnieje naprzeciwko
sceny fundacyjnej. Wyobraża ono bróg postawiony na dwóch żerdziach z zatkniętą na
daszku kitą z sześcioma piórami kokocimi6
(il. 2). Nie posiada ono żadnych barw, aczkolwiek Jerzy Łojko jest odmiennego zdania7.
Niesprawdzalne raczej zdają się też być słowa
1. Herb Laska w Herbarzu Złotego Runa
Przemysława Mrozowskiego twierdzącego, że
(Le grand armorial de la Toison d’Or, Bibliothèque
de l’Arsenal Paris, Ms. 4790, k. 120r, dostępny
na omawianym herbie „spełzło czerwone pole
online: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
tarczy, ale jego obecność w wersji pierwotnej
btv1b55009806h> [dostęp: 10 sierpnia 2019])
jest bardzo prawdopodobna”8. W historiografii
geneza programu heraldycznego w Lądzie związana 2 września 1352 r. przez głównie z konfederacją zawiązaną przez rycerstwo wielkopolskie,
zwaną od jej pierwszego sygnatariusza konfederacją Macieja Borkowica. Prezentować przeto miała krąg przyjaciół stronników starosty generalnego Wielkopolski Wierzbięty z Palowic w jego
walce z konfederatami9. Tomasz Jurek twierdził ponadto, że oprócz wielkopolskich popleczników
Wierzbięty w fundacji fryzu heraldycznego brali udział Ślązacy, wśród których wymienił rodzinę
von Falkenhain oraz Samborowiców (Czamborów)10. Omawiany herb Laska J. Łojko przypisał

2

Por. cytowaną literaturę w całej niniejszej pracy.
Por. chociażby: B. Rogalski, Jeszcze o wystroju heraldycznym kościoła św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1999, t. 4, s. 203–218, przyp. 3; A. Grzybkowski, Dyskusja nad Gosławicami, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1999, t. 4, s. 238–239; P. Mrozowski, Wątki polityczne
i dworskie w programie malowideł ściennych w oratorium św. Jakuba Apostoła w Lądzie [w:] Lenda medii aevi.
Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie — nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński, P. Mrozowski, Ląd–Poznań–Warszawa 2015, s. 88–105.
4
J. Łojko, Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej Św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, „Studia Źródłoznawcze” 1977,
t. 22, s. 144; P. Dudziński, Fryz heraldyczny w zespole klasztornym w Lądzie nad Wartą — Próba analizy historycznej
i heraldycznej, Ląd 2012, s. 48–50.
5
Dzięki technologii, można odbyć wirtualną wycieczkę po klasztorze w Lądzie, włącznie z oratorium św. Jakuba,
zob.: <http://zieba.wroclaw.pl/glad/lad.html> [dostęp: 10 sierpnia 2019].
6
Zdaniem J. Szymańskiego piór miało być siedem (J. Szymański, Herbarz, s. 172, przyp. 5).
7
J. Łojko, Fryz, s. 136; według autora pole miało być białe.
8
P. Mrozowski, Wątki polityczne, s. 101.
9
J. Łojko, Fryz, s. 149.
10
T. Jurek, Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352–1369), czyli początki rodu Niesiobów, „Genealogia. Studia i materiały historyczne” 1991, t. 1, s. 38–40.
3

Zabytki architektoniczne z wizerunkiem herbu Laska. Próba identyfikacji personalnych

155

Wojciechowi z Kościelca, który pełnił od 1358 r. urząd wojewody brzeskiego11. Kujawianin bowiem razem z Wierzbiętą przebywał w niedalekich Pyzdrach 18 stycznia 1362 r., gdzie obaj byli
świadkami zamiany dóbr cystersów z Lądu w postaci Wrąbczynka z młynem w Pyzdrach na część
lasów przylegających do miasta Kazimierza, co potwierdził król Kazimierz Wielki12.
Należy spodziewać się, że fundatorami poszczególnych herbów w oratorium św. Jakuba byli
dobroczyńcy klasztoru. Jednak Wojciech z Kościelca nie posiadał w okolicy żadnych dóbr. One położone były wokół Pakości i zostały odziedziczone przez descendentów wojewody brzeskiego i jego
brata stryjecznego, Hektora z Pakości13. Nie mógł zatem wesprzeć cystersów z Lądu ekonomicznie,
przynajmniej swoimi posiadłościami. Wypada zatem zastanowić się, kto w takim razie mógł obdarować klasztor, będąc jednocześnie lepszym kandydatem na osobę kryjącą się za herbem Laska.
W bliskim sąsiedztwie Lądu swoje dobra posiadał Świętopełk z Radoliny14. Był on też dobrodziejem opactwa, któremu podarował w dożywocie wieś Sławęcin15, sam zaś umarł w murach klasztoru w 1409 r.16 Jednak jego pierwsze pojawienie się w źródłach średniowiecznych, datowane na
1387 r., jest zbyt późne niż orientacyjna data fundacji fryzu heraldycznego (przed 1369 r., czyli
przed śmiercią Wierzbięty), co raczej eliminuje go z kręgu możliwych fundatorów. Warto natomiast
zauważyć, że 22 stycznia 1362 r. w Ciążeniu, niedaleko Lądu, zjawił się sędzia kujawski Stanisław
Kiwała z Ostrowa, kiedy to otrzymał prawo do lokowania swojej wsi Błożyno przy rzece Golina na
prawie niemieckim17. Obecny wtedy był również Wierzbięta z Palowic, a wspomnianą miejscowość
wydawcy Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski identyfikują ze wsią „na gruntach której powstało
m[iasto] Golina”18. Ta zaś leży obecnie niecałe 20 km od Lądu nad Wartą.
Jej dzieje po śmierci Stanisława nie są zbyt dobrze rozpoznane, a wiążą się one z domniemanym jego potomstwem. W historiografii bowiem uważa się, że sędzia kujawski miał doczekać się
dwóch synów i kilku córek19, z których interesować nas będzie jedna — Jadwiga20. Była ona żoną
stolnika konińskiego Sięgniewa herbu Rawa i razem z mężem pojawiła się w źródłach po 1390 r.21
Mamy przeto lukę wynoszącą ponad 25 lat w źródłach dotyczących interesującej nas miejscowości. Golina w tym czasie mogła zostać przecież sprzedana, zamieniona, podzielona, oddana
w zastaw lub za długi. Historycy często zapominają o niezwykle istotnym, ale czasem niezarejestrowanym w źródłach obrocie nieruchomościami22. Niewykluczone zatem, że bezpośrednio po
11

J. Łojko, Fryz, s. 144; P. Dudziński, Fryz, s. 48–50.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (cyt. dalej: KDW), t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879 nr 1464.
13
W 1362 r. podzielił on swoje dobra z Hektorem z Pakości, swoim bratem stryjecznym (KDW, t. 3, nr 1466).
14
Świętopełk wywiódł swoje szlachectwo z herbu Laska (Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich, przechowanych w archiwach radomskiem i warszawskiem, wyd. K. Potkański [w:] Archiwum Komisji Historii Akademii Umiejętności (cyt. dalej: AKH), t. 3, Kraków 1886, nr 17: de cleynodio Laskarum: [...] dominus Swanthopelk pincerna).
15
KDW, t. 6, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań 1982, nr 298, 299.
16
Liber mortuorum monasterii Landensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. A. Bielowski, Lwów 1888, s. 477: „Obiit dominus Swiantopełk heres in Radolino, pincerna Calissiensis,
confrater noster”; por. także, Nekrolog opactwa lędzkiego, wyd. P. Łojko-Wojtyniak, pod dniem 26 lutego, dostępny
online: <http://www.wbc.poznan.pl/Content/126926/Nekrolog–L%C4%85d03.pdf> [dostęp: 10 sierpnia 2019].
17
KDW, t. 6, nr 198a.
18
Ibidem, t. 11, wyd. A. Gąsiorowski i in., Poznań 1999, zob. hasło: Błożyno.
19
J. Bieniak, Stanisław Kiwała z Ostrowa h. Laska [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, red. A. Romanowski,
Kraków 2003–2004, s. 69.
20
J. Wroniszewski, Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994, s. 43.
21
KDW, t. 3, nr 1896; ibidem, t. 6, nr 331.
22
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie — Gospodarka — Polityka, Wrocław 1980 („Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, nr 210), s. 89–90; gdzie o obrocie nieruchomościami na
Śląsku.
12
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2. Herb Laska w oratorium św. Jakuba Apostoła w Lądzie nad Wartą, fot. P. Kaleta

śmierci sędziego kujawskiego cystersi z Lądu byli w posiadaniu Goliny (albo raczej jeszcze wtedy
Błożyna), a dopiero potem dostała się ona do rąk Sięgniewa i Jadwigi — drogą kupna lub zamiany. Nie wiemy tak naprawdę nic o potomstwie Stanisława Kiwały z Ostrowa, bowiem źródła na
ten temat milczą. Twierdzenie, że Golina była przedmiotem transakcji (wskutek czego dostała się
w ręce Rawiczów) jest przecież tak samo uprawnione jak teza o jej dziedziczeniu przez Jadwigę.
Lecz przy tej pierwszej tezie nie tworzymy niepotrzebnych powiązań genealogicznych.
Warto zwrócić uwagę, że obie propozycje identyfikacji herbu Laska, z Wojciechem z Kościelca
i ze Stanisławem Kiwałą, opierają się na tej samej argumentacji. Oboje byliby zatem stronnikami
starosty wielkopolskiego, razem z nim w końcu przebywali. Lecz tylko jeden z nich miał możliwość
wsparcia ekonomicznego opactwa w Lądzie, co wydaje się niezbędnym warunkiem do umieszczenia
herbu Laska w oratorium św. Jakuba. Należy też zauważyć, że wskazanie Wojciecha przez J. Łojkę
pasuje do jego apriorycznej tezy — fryz heraldyczny miał odzwierciedlać krąg przyjaciół stronników
Wierzbięty z Palowic w jego walce z konfederatami, a pozyskanie wojewody brzeskiego (stanowisko
objęte przez Wojciecha przecież dopiero w 1358 r.) należałoby uznać za duży sukces starosty. W historiografii uważa się ponadto, że zwolennicy obu stron podzieleni byli na poszczególne rody. Tytułem
przykładu: wszyscy Doliwowie przystali do obozu starosty, a Nałęczowie wspierali konfederatów23.
Z przedstawicielami herbu Laska, takie postawienie sprawy wydaje się uproszczone, do konfederacji
23

Por. J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola polityczna w XII–XIV w.,
Warszawa–Poznań–Toruń 1982, s. 134–143; T. Jurek, Dzieje właścicieli [w:] Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa: dzieje rezydencji i ich właścicieli, red. R. Grygiel, T. Jurek, Łódź 1996, s. 301–302.
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3. Herb Laska na okutych drzwiach w kościele świętych Piotra i Pawła w Bolechowicach fot. P. Kaleta

przyłączył się bowiem Peregryn z Karpicka24, a przecież Wojciech i Stanisław utrzymywali kontakty
z Wierzbiętą. Nie było zatem u nich solidarności rodowej, która nakazywałaby stanąć po tej samej
stronie. Tym samym poszczególne indywidualności same wybierały kogo poprzeć.
W 1392 r. na wakujące po śmierci dotychczasowego biskupa krakowskiego Jana Radlicy stanowisko miejscowa kapituła wybrała Sieciecha z Chmielnika, para królewska (Jadwiga i Władysław
Jagiełło) wskazała natomiast Piotra Wysza z Radoliny, zaś papież Bonifacy IX wyznaczył swojego
neposa Maffiolusa Lampugnaniego z Mediolanu25. Powstały w tych okolicznościach spór o obsadę
biskupstwa krakowskiego wyjaśnił się dopiero pod koniec 1392 r., bowiem 4 grudnia papież konsekrował Piotra na biskupa krakowskiego26. Zatem dopiero po objęciu stanowiska Piotr Wysz mógł
ufundować gotyckie prezbiterium w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach27.

24

KDW, t. 3, nr 1313; Peregryn był dziadem Bartosza z Brodów, który wywiódł swoje szlachectwo z herbu Laska
(Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski [w:] AKH, t. 3, Kraków 1886, nr 228: „Bartholomeo Brodsky de armis Lesczicz”).
25
Więcej o sporze, zob. K. Ożóg, Spór o biskupstwo krakowskie w roku 1392 na tle stosunków Polski z Papiestwem
u schyłku XIV w., „Kwartalnik Historyczny”, t. 104, 1997, z. 1, s. 3–20.
26
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 2, obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1883 („Monumenta Medi Aevi Historica Res Gestae Poloniae Illustrantia”, t. 8), nr 390.
27
Catalogi episcoporum Cracoviensium, ed. J. Szymański, Warszawa 1974 („Monumenta Poloniae Historica seria
nova”, t. 10/2), s. 116: „Hic chorum ecclesie parochialis in Bolechowÿcze murauit”; s. 208: „Horum ecclesie Bolechowicze
muris erexit”.
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Istnieją tam dwa przedstawienia herbu Laska28. Pierwsze, zawierające samo godło Bróg, znajduje
się na okutych drzwiach do zakrystii29 (il. 3), natomiast drugie widnieje nad nimi30. Tam właśnie
przedstawiony jest w czarnym polu złoty bróg na czterech żerdziach (il. 4). Obecna barwa czarna
prawdopodobnie jest wynikiem czasu i warunków klimatycznych, oddziałujących bardzo silnie na
zabytki polichromiczne. Józef Szymański domyślał się, że wcześniej była to czerwień31, ale wymaga
to dodatkowych badań składu chemicznego farby, aby uprawdopodobnić ten domysł. Inspiratorem
tych przedstawień był zapewne sam biskup Piotr Wysz albo na jego cześć je utworzono.
Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach został z kolei zbudowany w pierwszej
połowie XV w.32 Znajduje się tam 25 herbów umieszczonych na kamiennych wspornikach podtrzymujących żebra sklepienia kościoła. Najpełniej przedstawił go Andrzej Grzybkowski: „Pomijając jedną tarczę na elewacji południowej, we wnętrzu mamy na wspornikach żeber 26 herbów
oraz jeden (Godziemba) umieszczony na kolumnie. W nawie: Leliwa, Doliwa, Dryja, Nałęcz,
Trąby, Topór, Sulima, Ostoja, w prezbiterium: Jastrzębiec, Godziemba, Orzeł — godło Królestwa, krzyż Jagielloński (herb Władysława Jagiełły), herb hrabiów cylejskich (zapewne odnoszący
się do królowej Anny Cylejskiej), Pomian; w aneksie północnym: Łodzia, Godziemba, Kolumna, Leszczyc; w aneksie południowym: Dołęga, Dębno, Poraj, Junosza; w aneksie zachodnim:
Ogończyk, Nowina, Janina, Grzymała. Ponieważ Godziemba występuje trzykrotnie, we wnętrzu
świątyni znajduje się 25 różnych herbów”33.
Interesujący nas herb Laska wyobraża bróg wsparty na czterech żerdziach z okrągłym dachem
pokrytym strzechą i wystającym z niego snopem siana (il. 5). Bogumił Rogalski zastanawiał się:
„czy fundacja kościoła gosławickiego nie miała mieć specjalnego znaczenia upamiętniającego jakieś ważne zdarzenie w skali krajowej?”34. Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć historycy. Jak słusznie zauważył A. Grzybkowski, „cały zespół jest jednak zbyt obszerny, by uważać

28

Z. Leszczyńska-Skrętowa, Bolechowice [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, red. J. Wiśniewski, cz. 1, s. 178; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, Województwo krakowskie,
red. J. Szablowski, z. 6, Powiat krakowski, oprac. J. Lepiarczyk, Warszawa 1951, s. 3; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982, s. 89; M. Kornecki, Sztuka sakralna, Kraków 1993, s. 17, 75; J. Domasławski, A. Karłowska-Kamzowa, M. Kornecki, H. Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań
1984, s. 195; P. Hapanowicz, Bolechowice [w:] Monografia Gminy Zabierzów, red. P. Hapanowicz, S. Piwowarski,
Kraków 2009, s. 59–65; podobnie jak w przypadku Lądu nad Wartą, także kościół w Bolechowicach możemy
zwiedzić wirtualnie, por.: <https://www.zabierzow.org.pl//spacer/3347.html> [dostęp: 10 sierpnia 2019].
29
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka, s. 185; M. Kornecki, Sztuka sakralna, il. 18; P. Hapanowicz, Bolechowice,
s. 64.
30
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka, s. 138; M. Kornecki, Sztuka sakralna, s. 22, il. 15; P. Hapanowicz, Bolechowice, s. 64.
31
J. Szymański, Hebrarz, s. 171, przyp. 2; myli się zatem P. Dudziński, którego zdaniem czerwień nie zamienia się
w czerń (P. Dudziński, Fryz, s. 23–24).
32
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, województwo poznańskie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9, powiat koniński, oprac. J. Eckhardtówna, J. Orańska, Warszawa 1952, s. 4 (zły nr zeszytu — z. 8 — podał J. Szymański,
Herbarz, s. 171); W. Łuszczkiewicz, Przyczynek do historii architektury murowanych kościołów wiejskich w Polsce
średniowiecznej, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk”, t. 6, 1899, z. 4, s. 264–268;
A. Grzybkowski, Geneza i treści ideowe kościoła w Gosławicach [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. M. Dembińska, Warszawa 1970, s. 125–150; idem, Kościół w Gosławicach — zagadnienie genezy, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, t. 16, 1971, z. 4, s. 269–310; B. Rogalski, Jeszcze o wystroju, s. 203, przyp. 3; A. Grzybkowski,
Dyskusja nad Gosławicami, s. 238–239; D. Lewandowski, Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach: geneza
i historia, „Studia Włocławskie” 2004, t. 7, s. 319–321.
33
A. Grzybkowski, Kościół w Gosławicach, s. 301.
34
B. Rogalski, Jeszcze o wystroju, s. 203.
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go za wywód genealogiczny fundatorów”35. Dlatego też zaproponował on, aby połączyć gosławickie herby z delegatami polskimi na sobór w Konstancji36. Hipotezę tę za mało prawdopodobną uznał B. Rogalski, który jednocześnie łączył je z bitwą pod Grunwaldem37. O ile geneza
wspomnianego programu heraldycznego budziła ożywioną dyskusję, o tyle herb Laska praktycznie jednomyślnie przypisywano Piotrowi Wyszowi, którego ciotka Dorota była matką Andrzeja
Łaskarza38. B. Rogalski wysunął jednak zastrzeżenie, że skoro brak tam atrybutów biskupich, to
herb Laska można przypisać Mroczkowi z Łopuchowa lub Maciejowi z Łabiszyna39.
Za fundatora kościoła św. Andrzeja uważa się Andrzeja Łaskarza, „ale ponieważ zmarł on
w 1426 r., później pracami kierował i finansował je Jan Licheński. Budowa rozpoczęta ok. 1424 r.
trwała wiele lat, bo nową świątynię konsekrowano dopiero w 1444 r.”40. Czy zatem program heraldyczny nie powinien być związany przypadkiem z Janem, a nie z Andrzejem? Zgodnie z Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana Łaskiego to właśnie Licheński przekazał ofiarował dwa łany jako uposażenie trzech mansjonarzy41. Skoro zdaniem badaczy budowa trwała
ok. 20 lat, to zapewne dopiero pod jej koniec umieszczono program heraldyczny. Andrzej Łaskarz
już dawno wtedy nie żył, przeto rozsądniejszym wydaje się uznać Jana Licheńskiego za inspiratora tegoż. Herby umieszczone w prezbiterium oznaczałyby w takim wypadku upamiętnienie
biskupa Andrzeja i jego wkład w powstanie świątynie gosławickiej: Godziemba (należący do fundatora), drugi Godziemba (należący do Jana Licheńskiego), Trąby (należący do Mikołaja Trąby,
arcybiskupa gnieźnieńskiego), Pomian (należący do Jana Pellego, biskupa włocławskiego), herb
hrabiów Cejle (należący do Anny Cylejskiej) oraz krzyż Jagielloński (należący do Władysława
Jagiełły). Resztę herbów trudno przypisać do konkretnych osób.
Pewną wskazówką dla nas może być fakt, na co zwrócił uwagę już B. Rogalski, że w dokumencie
formularzowym powstałym po 1438 r., zwanym Compostio Clenodorium42, zapisano: „na 20 wymienionych tu herbów aż ponad połowa powtarza się w Gosławicach, a więc: Doliwa, Sulima,
Nałęcz, Dryja, Ogończyk, Topór, Leszczyc, Dołęga, Grzymała, Leliwa, Pierzchała-Kolumna”43.
Brak Godziemby na tym dokumencie wcale nie jest przesądzający. Być może Jan Licheński po
prostu postanowił upamiętnić jakiś związek wielkopolskiej szlachty (o czym wspomina przywołane wyżej Compositio)44, umieszczając herby jej przedstawicieli na kamiennych wspornikach
35

A. Grzybkowski, Kościół w Gosławicach, s. 301.
Ibidem, s. 302, przyp. 171; J. Łojko, Idea fundacji kościoła w Gosławicach a dyplomacja polska na początku
XV wieku, „Rocznik Koniński” 1978, t. 6, s. 18–21; przyjął ją również J. Pakulski, Ród Godziębów w średniowieczu,
Toruń 2005, s. 52.
37
B. Rogalski, Jeszcze o wystroju, s. 205–206.
38
A. Grzybkowski, Kościół w Gosławicach, s. 301–302; J. Łojko, Idea fundacji, s. 20, ryc. 2; B. Rogalski, Jeszcze
o wystroju, s. 210; o rodzinie Andrzeja Łaskarza, zob. T. Gidaszewski, Krąg rodzinny biskupa Andrzeja Łaskarza
z Gosławic [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa 2014, s. 459–475.
39
B. Rogalski, Jeszcze o wystroju, s. 210.
40
J. Pakulski, Ród Godziębów, s. 52.
41
Joannis de Lasco S.E. Gnesnesis Archiepiscopi, Primatis, Legatique nati Liber Beneficiorum Archidioecesis Gnesnesis,
t. 1, continens Archidiaconatus: Gnesnensem, Unieioviensem et Kurzeloviensem, ed. J. Łukowski ac J. Korytowski,
Gnesnae 1880, s. 229.
42
Liber Cancellarie Stanislai Ciołek. Ein Formeluch der Polnischen Königskanzlei aus der zeit der Husitschen rewegung, t. 2, hrsg J. Caro, Wien 1871, s. 238–241.
43
B. Rogalski, Jeszcze o wystroju, s. 214.
44
Więcej o tym dokumencie, por. A. Prochaska, W obronie społeczeństwa. Studyum z dziejów Władysława Warneńczyka, „Kwartalnik Historyczny” 1901, t. 15, s. 185–188; Dyplomatyka wieków średnich, oprac. K. Maleczyński,
M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 103; M. Koczerska, Świadomość genealogiczna możnowładz36
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6. Piętnastowieczny kamienny kafel pochodzący z zamku kaliskiego
(Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 304, fig. 4)

podtrzymujących żebra sklepienia kościoła. Dokumenty przecież mogą łatwo ulec zniszczeniu,
w przeciwieństwie do wystroju świątyni. Nikt przecież w czasach wszechobecnej pobożności nie
ośmieliłby się niszczyć takiej budowli.
Należy pamiętać też, że biskup krakowski Piotr Wysz nie był w żaden sposób spokrewniony
z Janem Licheńskim, którego trzeba uznać za właściwego budowniczego kościoła św. Andrzeja
Apostoła w Gosławicach. Kto jeszcze zatem mógł się kryć za herbem Laska w kościele św. Andrzeja Apostoła? Z pomocą przychodzą nam księgi ziemskie. Z nich bowiem dowiadujemy się
o pewnym pokrewieństwie łączącym Jana Licheńskiego i Mikołaja z Małego Lubstowa, chorążego brzeskiego i późniejszego kasztelana kowalskiego i kruszwickiego45. Mikołaj według tego źródła okazuje się być stryjem Jana46. Oni właśnie, jakby zgodnie z chronologią powstania Compostio
Clenodiorum, po 1437 r. zaprzestali swoich roszczeń na drodze sądowej, a należy pamiętać, że
był to jeden z najzacieklejszych sporów, jakie prowadzili w swoim życiu47. Dopiero w 1449 r. ich
synowie, już po śmierci ojców, rozpoczęli na nowo dochodzenie swoich praw w sądzie48.
Być może reszta herbów w Gosławicach oznaczała właśnie pogodzonych sąsiadów i krewnych.
Nie trzeba natomiast szukać odległych w czasie wydarzeń — soboru w Konstancji lub bitwy
pod Grunwaldem — aby wyjaśnić genezę omawianego programu heraldycznego. Być może
twa polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2,
red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 284–285; J. Bieniak, Problemy metodyczne średniowiecznej genealogii w Polsce [w:] idem, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism, wybór tekstów i posłowie A. Supruniuk, J. Wroniszewski, A. Radzimiński, Kraków 2002, s. 29.
45
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, S. Szybkowski, Kórnik 2014 (Urzędnicy
dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 6, z. 1), s. 46, nr A7; s. 211, nr B194 i B201.
46
Archiwum Państwowe w Poznaniu (cyt. dalej: AP Poznań), Konin Z. 4, k. 163: „Joha[n]nes Alexander et Albertus
fr[atr]es g[er]mani de lychin evaseru[n]t nobiles michaele hectore et Thomam de Lubstowo petrum anderam et mathia
per ut nobilis Nicolaus de Lubstowo felicis memorie pat[r]uum ec[iam] magnifici joha[nn]em de lichen patrem ipsorum”.
47
AP Poznań, Konin Z. 2, k. 115, 136, 139, 168v, 172; ibidem, Z. 3, k. 176; ibidem, Z. 4, k. 2v, 48, 51, 66v.
48
Ibidem, Z. 5, k. 51v, 77, 92v, 85v–86, 88, 111v.
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był on po prostu symboliczną wizją pokoju zawartego między sygnatariuszami Compositio Clenodiorum. Fakt, iż przedsięwzięcie takie zapewne dużo kosztowało, nie zrażał widocznie Jana
Licheńskiego, gdyż odziedziczył majątek po zmarłym biskupie poznańskim, na cześć którego
ustalono wezwanie kościoła. Zbieżność chronologiczna tych wszystkich faktów (tj.: zaprzestanie
procesów Jana Licheńskiego i Mikołaja z Małego Lubstowa po 1437 r.; powstanie Compositio
Clenodiorum po 1438 r. lub na początku lat 40. XV w.; konsekrowanie kościoła i zamieszczenie
herbów na wspornikach przed 1444 r.) nie wydaje się być przypadkowa. Dlatego też przypisanie
herbu Laska ze świątyni gosławickiej Mikołajowi z Małego Lubstowa należy uznać za więcej niż
prawdopodobne.
Wśród zabytków heraldycznych, na których pojawia się wyobrażenie herbu Laska, znajduje
się również kamienny kafel pochodzący z zamku kaliskiego, ozdobiony pięcioma herbami49. Pochodzi on najprawdopodobniej z XV w. Przechowywany był wcześniej w zbiorach jeżowskich
Zygmunta Glogera50, a obecnie jest w Muzeum Narodowym w Krakowie51. Przedstawia on herby: Nałęcz, Szeliga, Laska, Krzyż Jagielloński oraz niezidentyfikowany herb z kwiatem (il. 6).
Laska wyobraża tradycyjnie bróg na czterech żerdziach. Tamtejsze godło jest jednak wykonane
niezgodnie ze sztuką heraldyczną, ponieważ żerdzie dotykają krawędzi herbu. Nikt dotychczas
nie podjął nawet próby zidentyfikowania właścicieli kryjących się za herbami przedstawionych na
tym kaflu. Pewnym śladem dla nas może być pełnienie w 1430 r. przez Stanisława ze Skarszewa,
późniejszego kasztelana ksiąskiego i biechowskiego, urzędu sędziego zamku kaliskiego52. Musielibyśmy wówczas przesunąć chronologię tego kafla w głąb XV w. Piastowane stanowisko może
być oczywiście jedynie zbiegiem okoliczności, ale brak innych wskazówek uniemożliwia nam
wysunięcie jakichkolwiek innych hipotez.
Kolejną ekspozycją heraldyczną, na której widnieje omawiany herb, jest płyta nagrobna biskupa włocławskiego Piotra z Bnina (zm. 1494), znajdująca się w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku53. Na bocznej ściance w gotyckim kartuszu widnieje herb Laska, przedstawiający bróg na czterech żerdziach (il. 7). Należał on do babki Piotra
49

F. Kopera, Przyczynki do historyi kafli w Polsce XIV i XV wieku, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”,
t. 16, 1905, nr 3, s. 313–314, fig. 1; autor błędnie podaje nazwy herbów (Poraj i Jastrzębiec) oraz według niego ów
kafel pochodził jeszcze z XIV w.; por. Z Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 304,
fig. 4.
50
Z. Gloger, Encyklopedia, s. 304: „Przejście od podobnych kafli do ozdabianych już herbami, ale jeszcze niepolewanych, stanowi ciekawy okaz, podany tutaj pod Fig. 4. Ma on dno równie okrągłe i zwężone, jak w dwóch
poprzednich, ale otwór kwadratowy pokryty jest tarczą wyobrażającą pięć herbów szlacheckich dobrze znanych
w XV w. Trzy w ich liczbie nie ulegają żadnej wątpliwości, że są to: Nałęcz, Bróg i Dąbrowa, czwarty podobnym
jest do Poraja i Sternberka, a piąty na tarczy najmniejszej zbliżony jest kształtem do Pilawy, Prusa i Modzeli. Dwa
jednakowe takie kafle, pochodzące prawdopodobnie z wieku XV i będące może wyrobem kaliskim, wykopane zostały około roku 1870 w Kaliszu i dostały się w posiadanie uczonego Karola Bejera, od którego ten jeden przeszedł
do zbiorów jeżewskich”.
51
Katalog wystawy starożytności imienia króla Władysława Jagiełły w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem
w roku 1910, wyd. B. Urbański, Kraków 1910, s. 9, nr 31: „Własność Muzeum Narodowego w Krakowie”; zob. także obiekt MNK IV–C–5696 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
52
AP Poznań, Kalisz Gr. 18, s. 15: „Stanislao de Scarschowo [C]astellan[o] kzanzen[si] et Judice Castri”.
53
M. Sobieszczański, Nagrobek Piotra z Bnina, biskupa kujawskiego w katedrze włocławskiej, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 8, 1871, nr 185, s. 28; P. Skubiszewski, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957, s. 111; T. Lenkiewicz, Tumba w katedrze włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1962, t. 45, s. 363–366; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11, województwo bydgoskie, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, z. 18, Włocławek i okolice,
oprac. M. Paździor, W. Puget i in., Warszawa 1988, s. 31, il. 331; P. Pawłowski, Tajemnice tumby. O nagrobku
biskupa Piotra z Bnina z włocławskiej katedry Włocławek, „Studia Włocławskie” 2007, t. 10, s. 460–481.
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7. Herb Laska na tumbie grobowej biskupa włocławskiego Piotra z Bnina w katedrze Najświętszej Marii Panny
we Włocławsku, fot. P. Kaleta

z Bnina. Dotychczas uważano, że była nią Elżbieta, córka Wojciecha z Pakości54. Ta jednak była
żoną Mikołaja z Borysławic55, co słusznie podniósł Witold Brzeziński, ustalając że babką Piotra
z Bnina była Elżbieta, córka Macieja z Łabiszyna56.
Sprawa identyfikacji osób kryjących się za herbami jest wielce problematyczna. Historyk
zwykle błądzi po omacku, próbując dopasować herb do znanych mu współcześnie osób. Zwykle są to osoby pełniące ważne stanowiska, jak biskupi czy wojewodowie. Dostosowywanie
osób do herbów, na potrzeby przyjętych z góry założeń, może nas prowadzić na przysłowiowe
manowce. Tak przecież mamy w wypadku twierdzenia B. Rogalskiego, że herb Laska przedstawiony w Gosławicach mógł należeć do Mroczka z Łopuchowa lub Macieja z Łabiszyna.
Pierwszy z nich brał udział w bitwie grunwaldzkiej, co przecież było propozycją badawczą
wspomnianego historyka. Natomiast o uczestnictwie drugiego nie mamy żadnych wzmianek
54

A. Gąsiorowski, Piotr z Bnina [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 386; Z. Górczak, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej
połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej, Poznań 2007, s. 116–117.
55
AP Poznań, Nakło Gr. 1, k. 49: „Alb[er]tus de pakost Castellanu[s] Sremensi [...] opid imagne et ville lobzenicza [...]
dote possagu [...] maczerzyszny Generosi Elizbaeth filie sue”; Archiwum Główne Akt Dawnych (cyt. dalej: AGAD),
Łęczyca Gr. 2, k. 608: „Elizabeth relicta olim G[e]n[er]osi Nicolai Boryslawsky [...] de [...] dambya oppido”.
56
W. Brzeziński, Koligacje Bnińskich herbu Łodzia w późnym średniowieczu, „Roczniki Historyczne” 2007, t. 73
(2007), s. 191–193.
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źródłowych, ale wydaje się wprost nieprawdopodobne, aby wojewoda gniewkowski nie brał
udziału w tak ważnej bitwie57. Jedynie identyfikację osób kryjących się za herbami w Bolechowicach i Włocławku można uznać za udaną. Związane jest to z genealogią Piotra z Bnina
w pierwszym wypadku, w drugim zaś z fundacją prezbiterium w kościele w Bolechowicach,
o czym informuje nas wprost Katalog biskupów krakowskich Jana Długosza. Dalsze identyfikacje są tylko propozycjami rozwiązania tego problemu. Postulat powiązania Stanisława Kiwały
z Ostrowa z fryzem z Lądu ma dodatkowy atut, mianowicie bliskie sąsiedztwo dóbr sędziego
z opactwem. W Gosławicach pewnym novum jest uznanie Jana Licheńskiego za głównego
budowniczego kościoła, a zatem za inspiratora umieszczenia poszczególnych herbów na wspornikach. Z nim zaś należy powiązać osoby kryjące się za herbami, czyli m.in. Mikołaja z Małego
Lubstowa. Podobnie rzecz ma się z kaflem z zamku kaliskiego. Sugestia przypisania widniejącego tam herbu Laska Stanisławowi ze Skarszewa ma swoje uzasadnienie w źródłach, ale może
okazać się to tylko zbiegiem okoliczności.
Herbu Laska nie umieszczano zbyt często na zabytkach architektonicznych na terenie Polski
w średniowieczu. Jest to raczej specyfika warunków panujących w Polsce, ale zawsze warto podejmować próby identyfikacji osób kryjących się za herbami, może to bowiem pomóc zrozumieć
stosunki społeczne panujące w okolicy fundowanych przedstawień heraldycznych. Zatem nie
tylko ustalimy potencjalnego fundatora, ale również przy okazji — co okazuje się o wiele ważniejsze — zbadamy środowisko, w którym dana osoba funkcjonowała.
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Przemysław Kaleta, Architectural monuments with image of Laska coat of arms. Attempt of personal identifications. The Laska coat of arms presents in the red field the golden hay barrack on four pillars. The coat of arms is also
known for heraldry of Western Europe, and it is registered by various medieval armorials (ie. Armorial Bellenville;
Toison d’Or and Codex Bergshammar). In Poland the heraldic representations have been preserved in the form of architectural objects. Currently, we can admire five different objects scattered all over Poland, where we find the Laska coat of arms. These are temples in Ląd on the Warta River; in Bolechowice; in Gosławice and in Włocławek.
The Laska coat of arms can also be found on the fifteenth-century tile from the Kalisz castle. In the article the author
will focus on identifying people behind these heraldic representations.
Keywords: coat of arms Laska, Ląd on the Warta River, Bolechowice, Gosławice, Włocławek, Kalisz.
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Herby w kręgu opactwa benedyktynów z Sieciechowa
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące heraldyki opactwa benedyktynów z Sieciechowa. Podstawowym celem badań było odnalezienie i zinwentaryzowanie obiektów kultury materialnej i duchowej,
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Wprowadzenie
Stan badań nad polską heraldyką kościelną i jej integralną częścią, heraldyką zakonną, został
w ostatnich latach istotnie powiększony, aczkolwiek heraldyczny świat Kościoła, w szczególności
zakonów i klasztorów, dość długo nie wzbudzał większego zainteresowania naukowego1. Herby
duchowieństwa, instytucji i organizacji kościelnych stosunkowo niedawno stały się przedmiotem
systematycznych badań, a poszczególne ośrodki klasztorne doczekały się w tym zakresie mniej
lub bardziej wyczerpujących opracowań2. Problematyka heraldyczna związana z opactwem sieciechowskim nie była dotychczas szerzej analizowana, a sam herb klasztoru znajdował swoje zainteresowanie jedynie na marginesie innych rozważań.
1

Składam serdeczne podziękowania Panu prof. dr hab. Krzysztofowi Skupieńskiemu oraz Panu dr. hab. Tomisławowi Giergielowi za okazaną pomoc podczas pracy nad tekstem artykułu. A. Weiss, Stan badań nad heraldyką kościelną
[w:] Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004, s. 9–15.
2
Dość dobrze pod względem heraldycznym na ziemiach polskich zostały rozpoznane klasztory cystersów. Podstawową literaturę w tym zakresie zestawili m.in.: M.L. Wójcik, Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku [w:] Polska heraldyka kościelna, s. 43–58; M. Starzyński, Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005; idem,
Herby i pieczęcie opactwa i opata klasztoru Cystersów w Mogile. Tradycja i współczesność, „Cistercium Mater Nostra.
Tradycja — Historia — Kultura” 2010, t. 4, s. 121–146; P. Stróżyk, Herby na pieczęciach cysterskich — wybrane zagadnienia [w:] Pieczęcie herbowe — herby na pieczęciach. II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne, red. W. Drelicharz,
Z. Piech, Warszawa 2011, s. 191–215.
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Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wydaje się być fragmentaryczny stan zachowania dawnego archiwum klasztornego, którego zasób został rozproszony w wyniku supresji opactwa
w 1819 r., a następnie w znacznej mierze uległ zniszczeniu w okresie drugiej wojny światowej3.
Zasadniczym celem badań, których rezultaty opisano w tym artykule, było odnalezienie i zinwentaryzowanie obiektów kultury materialnej i duchowej, przemawiających językiem symboliki
heraldycznej, a dawniej znajdujących się w zasięgu oddziaływania opactwa benedyktynów z Sieciechowa. Przedmiotem kwerendy badawczej i analizy heraldycznej uczyniono źródła ikonograficzne o dość zróżnicowanym charakterze typologicznym — zarówno dokumenty pergaminowe
i papierowe, pieczęcie, starodruki, jak i dzieła malarskie i architektoniczne, sprzęty liturgiczne
oraz innego rodzaju wytwory rzemiosła artystycznego. Należy zaznaczyć, że zgromadzony materiał dokumentacyjny ze względu na słaby stan zachowania archiwaliów klasztornych, zwłaszcza
dla okresu średniowiecza, uniemożliwia całościowe omówienie zagadnień heraldyki opactwa sieciechowskiego. Większość zachowanych źródeł klasztornych pochodzi dopiero z XVII i XVIII w.
Aby poznać treść wielu zaginionych już materiałów archiwalnych, w trakcie prowadzonych badań posiłkowano się źródłami o charakterze pośrednim. Podstawowe znaczenie w tym względzie przedstawia wydana drukiem w 1872 r. praca ks. Józefa Gackiego4. Autor ten korzystał
z akt klasztornych wówczas przechowywanych w archiwum Rządu Gubernialnego Radomskiego.
Przekazane przez niego informacje posiadają dziś wartość źródłową dla wielu zagadnień związanych z historią benedyktynów z Sieciechowa.

Herb opactwa sieciechowskiego
Na wstępie rozważań poświęconych problematyce heraldycznej opactwa sieciechowskiego należy przyjrzeć się genezie i symbolice herbu klasztoru, który wyobrażał topór w skos (najczęściej
w lewy) oraz gwiazdę sześciopromienną (niekiedy ośmioramienną) umieszczoną między jego głowicą a toporzyskiem. Wizerunek ten nawiązywał do herbu rodu fundatorów klasztoru, posługujących się znakiem topora, i symbolizował zapewne patronalno-donacyjny charakter ich działalności na rzecz opactwa. Herb Topór, jak wiadomo, należy do grupy najstarszych znaków rycerstwa
polskiego5. Najdawniejszy wizerunek z jego wyobrażeniem zachował się na pieczęci wojewody
krakowskiego Żegoty, przywieszonej do dokumentu z 1283 r.6 Herbem Topór pieczętowało się
wiele znakomitych rodów szlacheckich, z których największe znaczenie w późniejszym czasie
uzyskały domy Tęczyńskich i Ossolińskich7. Wywodziły się one z rodu Starżów-Toporów, którego
protoplastą był Sieciech Stary, palatyn i możnowładca z czasów księcia Władysława Hermana.
W jego osobie niektórzy historycy upatrują fundatora klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie8.
3

R. Stępień, Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa, „Res
Historica” 2018, t. 45, s. 131–153.
4
J. Gacki, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych, Radom 1872. Zob. też: W. Pestka, Jak mało... ks. Józef Gacki (1805–1876) zarys biografii, Radom 2012.
5
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 58–104; M. Friedberg, Klejnoty
Długoszowe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1930, t. 10, Kraków 1931, s. 57.
6
S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1992, s. 152–153.
7
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 277–279; idem, Herbarz rycerstwa
polskiego z XVI wieku, Warszawa 2011, s. 293–295.
8
J. Kurtyka, Sieciech (2 poł. XI w.), palatyn (wojewoda) polski, najwyższy dostojnik Władysława Hermana, przodek
możnowładczego rodu Toporów [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1996, s. 505; idem, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, s. 45–46; J. Dobosz, Mo-
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Akt założenia opactwa przypisuje się też cześnikowi Bolesława Krzywoustego, Sieciechowi Młodszemu, potomkowi Sieciecha Starego, przesuwając fundację na pierwszą połowę XII w.9 Fundacji
mogli też dokonać wspólnie Sieciech Młodszy, Jaksa z Miechowa i książę Henryk sandomierski,
którzy zostali wymienieni w zapisie najstarszego dokumentu benedyktynów sieciechowskich10.
Kwestia osoby fundatora i czasu założenia klasztoru nie została dotychczas dostatecznie wyjaśniona w historiografii. Zmianę takiego stanu rzeczy mogą przynieść badania archeologiczne, które w ostatnich latach wznowiono w pobliżu zabudowań poklasztornych w Opactwie11.
Późnośredniowieczna tradycja klasztorna, odnosząca się do początków opactwa sieciechowskiego, za jego fundatorów uznawała króla Bolesława Chrobrego oraz palatyna Sieciecha Starego. Przekaz ten upowszechniony został w dziełach Jana Długosza, który wiedzę na temat
fundacji sieciechowskiej czerpał zapewne od samych zakonników z Sieciechowa, żywotnie zainteresowanych kształtowaniem możliwie korzystnego obrazu własnej przeszłości. O randze i znaczeniu każdego klasztoru decydowało wiele czynników, takich jak: stan majątkowy, poziom
intelektualny, gorliwość w przestrzeganiu reguły zakonnej czy pochodzenie filiacyjne. Poszczególne konwenty zabiegały też o wykazanie starszeństwa, a tym samym własnego prymatu wśród
bratnich sobie wspólnot zakonnych, dlatego w mitach fundacyjnych zauważalna jest tendencja
do przesuwania początków klasztorów na czasy możliwie dawne12. Zarówno benedyktyni sieciechowscy, jak też łysogórscy, upatrywali swojego protektora w osobie króla Bolesława Chrobrego,
upowszechniając tradycję o fundacji swych klasztorów w pierwszej dekadzie XI w. W aktach
klasztornych związanych z podziałem dóbr ziemskich na opackie i konwentualne opaci sieciechowscy zalecali współbraciom, aby modlili się za dusze zmarłych założycieli klasztoru, króla
Bolesława oraz Sieciecha, „wojewody krakowskiego, hetmana królestwa z domu Toporów”13.
Corocznie 1 października zakonnicy mieli odprawiać anniwersarz za duszę króla Bolesława
Chrobrego, a 9 lutego za palatyna Sieciecha14.
W świetle dostępnego materiału źródłowego niezwykle trudno odpowiedzieć na pytanie,
kiedy nastąpiła recepcja godła fundatorów klasztoru jako herbu opactwa, a także w jakim czasie
narchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 257–260; T. Giergiel, Rycerstwo
ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004,
s. 14–20.
9
E. Wiśniowski, Z dziejów opactwa benedyktynów w Sieciechowie (XIII–XVI w.), „Roczniki Humanistyczne”, t. 7,
1958, z. 2, s. 40; idem, Najstarszy dokument benedyktynów sieciechowskich (1252), „Studia Źródłoznawcze” 1959,
t. 4, s. 66.
10
M. Derwich, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Wrocław 1992; idem, Fundacja lubińska na tle rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego w Polsce (XI–XII wieku) [w:] Opactwo benedyktynów
w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1996, s. 19; idem, Monastycyzm benedyktyński
w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wrocław 1998, s. 194–195.
11
Z. Lechowicz, P. Filipowicz, Stan badań nad średniowiecznym opactwem w Sieciechowie [w:] Radom. Korzenie
miasta i regionu, t. 4, Ziemia niczyja — ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między
Wisłą a Pilicą, red. A. Buko, D. Główka, M. Trzecieski, Warszawa 2013, s. 193–222; Ł. Reczulski, Wójtowa Góra
w Sieciechowie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 2015, t. 30, s. 187–205; Wczesnośredniowieczne
odkrycie pod Sieciechowem, rozmowa z Prof. Joanną Kalagą, Portal „Archeolog.pl”, 6 sierpnia 2018 r., <http://archeolog.pl/wczesnosredniowieczne-odkrycie-sieciechowem> [dostęp: 8 sierpnia 2019].
12
G. Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu, „Studia Źródłoznawcze”
1994, t. 35, s. 23.
13
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (cyt. dalej: BDS), Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu (cyt. dalej: AKKKS), rkps sygn. 755, k. 55; Archiwum Główne Akt Dawnych (cyt. dalej: AGAD), Zbiór
dokumentów pergaminowych (cyt. dalej: Zb. dok. perg.), nr 2025.
14
J. Gacki, op. cit., s. 163.
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i kontekście herb klasztorny zaczął szerzej pełnić swoją funkcję jako znak rozpoznawczy benedyktynów sieciechowskich. Najstarsze zachowane jego przedstawienie pochodzi dopiero z początku XVII w. Możliwe, że herbem klasztoru mnisi sieciechowscy zaczęli posługiwać się powszechniej dopiero w czasach nowożytnych. Szczególnie interesujące wydają się być kontakty,
jakie łączyły benedyktynów sieciechowskich z potomkami rodu fundatorów i dobroczyńców
klasztoru. Znamienne, że dla okresu późnego średniowiecza nie odnotowujemy zbyt wielu informacji źródłowych stanowiących potwierdzenie dobrych relacji na tej linii. W Księdze uposażeń diecezji krakowskiej znalazł się opis najazdu rycerstwa herbu Topór na klasztor w Sieciechowie w 1386 r., w czasie którego uwięziono opata Świętosława15. Wyrokiem króla Władysława
Jagiełły Toporczycy, którzy dopuścili się tego czynu, mieli zostać odsunięci od prawa patronatu
nad klasztorem sieciechowskim. Przedmiotem sporów w XV w. były natomiast prawa patronackie nad kolegiatą św. Idziego w Krakowie, które wspólnie sprawowali benedyktyni sieciechowscy oraz reprezentanci rodu Toporów16. Co ciekawe, w pierwszej połowie XVI w. swoją
część praw do kolegiaty konwent sieciechowski przekazał przedstawicielom domu Tęczyńskich.
W dokumentach klasztornych potwierdzających tę cesję Jan Gabriel Tęczyński herbu Topór
(1484–1552)17 nazwany został patronem opactwa sieciechowskiego oraz opiekunem dóbr do
niego należących18. Z jego też powództwa przed królem Zygmuntem Starym stanęła sprawa
Jakuba, plebana z Maminy19, który nieprawnie dążył do przejęcia zarządu nad parafią sieciechowską20. Niewykluczone, że właśnie w XVI w. doszło do odnowienia i zacieśnienia związków między konwentem sieciechowskim a potomkami rodu fundatorów klasztoru. Być może
w tym właśnie czasie herb Topór zaczął być powszechniej używany przez mnichów sieciechowskich jako wizualny znak określający ich tożsamość i samoświadomość historyczną, a także
utrwalający przyjętą przez nich tradycję fundacyjną21. Problem ten wymaga dalszych badań
i poszukiwań źródłowych.
Odrębną kwestią pozostaje symbolika gwiazdy umieszczanej razem z toporem w godle
klasztornego herbu. Gwiazdy, o czym będzie jeszcze mowa, już w średniowieczu występowały
w herbie Sieciechowa. Pojawienie się w XVII w. kolejnej gwiazdy mogło być związane z otrzymaniem przez miasto przywileju królewskiego na jarmarki. W trakcie dotychczasowych badań
nie udało się w sposób jednoznaczny ustalić znaczenia elementu gwiazdy w herbie klasztoru
sieciechowskiego. Być może odwoływała się ona do znaku Starżów-Toporów, symbolizując
potęgę ich rodu.

15

J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. 3, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1864, s. 260; J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 87; T.M. Gronowski, Świętosław (zm. 1390), benedyktyn, opat klasztoru w Sieciechowie [w:] Polski
słownik biograficzny, t. 51, z. 4, Warszawa–Kraków 2017, s. 547.
16
J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 239, 414–415.
17
Jan Gabriel Tęczyński piastował m.in. urzędy marszałka nadwornego (1529–1552), kasztelana wojnickiego
(1535–1552), starosty lubelskiego (1530–1552) i wojewody sandomierskiego (1542–1552). Z jego inicjatywy i fundacji w pierwszej połowie XVI w. przebudowano w stylu renesansowym kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny i św. Augustyna w Kraśniku. Zob. J. Kurtyka, Tęczyńscy, tab. III a (27); A. Soćko, Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu, „Artium Quaestiones” 2016, nr 27, s. 5–28.
18
J. Gacki, op. cit., s. 232–233, 242; J. Kurtyka, Tęczyńscy, s. 46 (przyp. 80).
19
Obecnie wieś Momina położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim.
20
J. Gacki, op. cit., s. 242; Monumenta dioecesis Sandomiriensis. Series III (cyt. dalej: MDS) [w:] J. Wiśniewski,
Dekanat kozienicki, Radom 1913, s. 147.
21
Klasztor Cystersów w Mogile herb fundatorów Odrowąż przyjął w połowie XV w. Zob. M. Starzyński, Herby
i pieczęcie, s. 132.
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Herby na zabytkowych kielichach
Jak już wspomniano, najstarsze zarejestrowane wyobrażenie znaku klasztoru sieciechowskiego,
w postaci herbu Topór z gwiazdą, pochodzi z początku XVII w. Zostało ono umieszczone na polach
płaszcza stopy srebrnego, pozłacanego kielicha mszalnego, który w ostatnich latach doświadczył
dość niezwykłej historii. W 1994 r. łupem złodziei, którzy włamali się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opactwie koło Sieciechowa, padły dwa bliźniaczo podobne do
siebie kielichy oraz puszka na komunikanty. Pierwszy ze skradzionych kielichów, opatrzony herbem Korczak pod opacką infułą, został zabezpieczony przez organy ścigania, po tym jak w grudniu
2003 r. jeden z warszawskich antykwariuszy zaoferował jego zakup Zamkowi Królewskiemu na
Wawelu, gdzie zresztą został zdeponowany w lutym 2005 r. i znajduje się do dzisiaj22.
Drugi kielich, z wygrawerowanym herbem Topór i sześciopromienną gwiazdą, czekał na ratunek przez 10 lat. Wystawiony na licytacji w domu aukcyjnym w Nowym Jorku, zwrócił uwagę
działaczki polonijnej mieszkającej na stałe w USA, która informację o zabytkowym przedmiocie
w katalogu aukcyjnym przekazała przedstawicielom władz polskich w Stanach Zjednoczonych
oraz pracownikom Zamku Królewskiego na Wawelu. Sieciechowską proweniencję kielicha wskazała inskrypcja „SUMPTIBUS MONASTERII SIECIECHOVIENSIS A.[NNO] D.[OMINI]
1608” wygrawerowana na odwrocie stopy naczynia. Dzięki natychmiastowym działaniom podjętym przez polskie i amerykańskie służby śledcze kielich został zabezpieczony na aukcji. Procedura zwrotu eksponatu wymagała potwierdzenia, że kielich należał do klasztoru sieciechowskiego,
a później parafii w Opactwie. Z pomocą przyszły inwentarze kościelne, w których figurował skradziony obiekt. Zapisy starych dokumentów i inskrypcja stały się podstawą do zwrócenia kielicha
prawowitym właścicielom. Uroczyste przekazanie eksponatu odbyło się na Zamku Królewskim
w Warszawie w czerwcu 2015 r.23
Kielich z herbem Korczak to jeden z niewielu zachowanych do dzisiaj obiektów złotniczych
pochodzących z fundacji opata sieciechowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego, dla którego zasadniczym obszarem zainteresowań osobistych i mecenatu kulturalnego, o czym będzie jeszcze
mowa, była działalność bibliofilska24. Na odwrocie stopy kielicha wygrawerowano napis dedykacyjny: „+ IO.[HANNES] ANDREAS PROCHNICKI PROTH[ONOTARIU]S APOST[OLICU]S.
PRAEP[OSITU]S. CRACOVIEN:[SIS] ABBAS: SIECIECHOVIEN[SIS]”, a nieco poniżej datę:
„A.D. 1608”. Zwraca zatem uwagę okoliczność oznaczenia obu kielichów w podobny sposób inskrypcją oraz jednakową datą roczną. Podobieństwo kielichów należy także rozpatrywać pod względem kształtu i proporcji obu naczyń. Różnice w staranności złotniczej obróbki srebra oraz inne
odmienności technologiczne wskazują jednak, że kielichy zostały wykonane w różnych pracowniach złotniczych25. Jest wielce prawdopodobne, że kielich z herbem Korczak powstał we Włoszech,
a drugi opatrzony herbem Topór w Polsce w środowisku złotników krakowskich26. Jan Andrzej
22

Zbiory Wawelskie. Zakupy, depozyty, dary, 2000–2006. Katalog wystawy, lipiec–październik 2007, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2007, s. 9, 55, il. 47 (błędny opis).
23
Kielich z herbem Topór szczęśliwie powrócił do parafii, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Zob. M. Romanowska-Zadrożna, D. Nowacki, Inskrypcja wskazuje ślad. Zabytkowy kielich odzyskany po latach, „Cenne, Bezcenne,
Utracone” 2015, nr 3–4, s. 4–9 (w artykule zamieszczono fotografie kielichów i herbów na nich umieszczonych).
24
M. Gębarowicz, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633) mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji, Kraków 1981, s. 190–193.
25
M. Romanowska-Zadrożna, D. Nowacki, op. cit., s. 6–7.
26
Nierozstrzygnięta pozostaje prawdziwość przekazu ks. J. Gackiego, który w swojej pracy pisał o dwóch kielichach z herbem Topór. W relacji ks. J. Wiśniewskiego jeden z kielichów z inskrypcją opata Jana Andrzeja Próchnickiego nosił herb Topór z gwiazdą zamiast herbu Korczak, co może świadczyć o istnieniu trzeciego kielicha.

174

Robert Stępień

Próchnicki został mianowany opatem sieciechowskim w 1604 r., ale do Sieciechowa przybył dopiero w 1608 r., po powrocie do kraju z Neapolu. Kielich, który ofiarował opactwu, mógł zatem zostać
zakupiony w Italii i przesłany w podarunku po objęciu administracji opactwa lub przywieziony
osobiście przez Próchnickiego do Sieciechowa. Data roczna w pierwszym przypadku mogła zostać
naniesiona później i symbolizować czas rzeczywistego objęcia rządów w klasztorze sieciechowskim.
Pojawienie się drugiego kielicha, wykonanego w tym samym czasie, ale z napisem stwierdzającym własność klasztoru, M. Gębarowicz uznał za przejaw demonstracji ze strony przeora
i konwentu sieciechowskiego, wymierzonej w osobę narzuconego im opata komendatoryjnego27.
Przypuszczenie to, choć posiada pewne cechy prawdopodobieństwa, wymaga weryfikacji źródłowej. Niewykluczone, że kielich ze znakiem opactwa trafił do Sieciechowa także z inicjatywy opata
Próchnickiego i został wykonany w Polsce na wzór dzieła importowanego. W pierwszych latach
pełnienia swojej funkcji opat Próchnicki podejmował działania pozytywnie oddziaływujące na
stan materialny i kulturę intelektualną konwentu sieciechowskiego. Jeszcze przed powrotem do
kraju hojnie wzbogacił bibliotekę klasztorną w książki przesyłane z Neapolu do Sieciechowa. We
wrześniu 1608 r. uregulował sprawy dziesięcinne z cystersami z Wąchocka, podpisując ugodę
między konwentami obu klasztorów28. Niedługo potem zrzekł się na rzecz stołu wspólnego części
swoich dochodów oraz zbudował i uposażył kościół parafialny w Puchaczowie. Wydaje się zatem,
że opór stawiany przez zakonników sieciechowskich, na ogół wobec każdego wyznaczonego im
z góry administratora opactwa, w kontekście działalności podejmowanej przez opata Próchnickiego mógł osłabnąć do czasu pojawienia się kielichów w klasztorze sieciechowskim. Otwarte pozostają zatem pytania o okoliczności sprowadzenia do Sieciechowa kielicha ze znakiem opactwa
oraz o pochodzenie warsztatowe tegoż naczynia.

Herby na inwentarzu dokumentów klasztornych
Nieco odmienny wizerunek herbu klasztoru zachował się na karcie tytułowej inwentarza dokumentów klasztornych z 1746 r., w którym ujęto spis przywilejów, donacji, długów, dziesięcin oraz
innych dokumentów związanych z dobrami benedyktynów sieciechowskich29. Data powstania
inwentarza zbiega się w czasie z jedną z wizytacji, jakim klasztor sieciechowski podlegał w ramach
utworzonej w 1709 r. kongregacji polskich opactw benedyktyńskich30.
Na stronie tytułowej inwentarza, w czerwonym polu tarczy herbowej, znalazł się topór z gwiazdą na jego ostrzu, skierowanym w prawą stronę heraldyczną. Bezpośrednio nad tarczą ulokowano
złotą koronę oraz wystające z niej trzy wielobarwne pióra. Nad nimi umieszczono brązowy kapelusz opacki oraz dwa sznury okalające tarczę herbową, każdy ułożony w splot skierowany ku
przeciwnej krawędzi ronda. Z jednego końca sznury zostały przytwierdzone do kapelusza pojedynczymi chwostami od góry, a z drugiego zakończone sześcioma chwostami ułożonymi w trzech
Informacji tej nie potwierdzają jednak inne przekazy źródłowe. Zob. J. Gacki, op. cit., s. 270; J. Wiśniewski,
Dekanat kozienicki, s. 151.
27
M. Gębarowicz, Jan Andrzej Próchnicki, s. 190–191.
28
AGAD, Zb. dok. perg., sygn. 2029.
29
BDS, Akta Zgromadzenia oo. Benedyktynów w Sieciechowie, sygn. R. 1930, Regestr praw, przywilejów, donacji klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie oraz inne dokumenty dotyczące zwłaszcza dziesięcin pobieranych
przez klasztor z lat 1692–1814, k. 102–103; MDS, s. 157–158.
30
J. Gacki, op. cit., s. 155; M. Kanior, Polska Kongregacja Benedyktyńska Świętego Krzyża 1709–1864, Kraków
2000, s. 58, 64–65.
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rzędach. Po obu stronach tarczy herbowej umieszczono dwie gałązki palmowe, a poniżej herbu
znalazła się data powstania inwentarza (il. 1).
Na odwrocie strony tytułowej umieszczony został rodzaj stemmatu, będący interesującym przykładem kompozycji, w której przekaz językowy wiersza splata się z obrazem ryciny wyobrażającej
herb. W czerwonym polu tarczy herbowej ulokowano wizerunek oślej głowy, pyskiem nieznacznie skierowanej w lewą stronę heraldyczną. Zza górnej części tarczy wystaje infuła oraz pastorał
o krzywaśni skierowanej na zewnątrz. Nad tarczą usytuowano złotą koronę, a w klejnocie godło
Półkoza o głowie skierowanej w prawą stronę tarczy i z przednimi nogami wspiętymi do góry.
Powyżej umieszczono biały kapelusz oraz dwa zielone sznury przytwierdzone do niego pojedynczymi chwostami, a z drugiego końca zakończone sześcioma chwostami. Pod tarczą znalazły się dwie
skrzyżowane ze sobą gałązki palmowe, przewiązane wstążką w kokardę (il. 2). Nad i pod ryciną herbową umieszczono epigram — przykład poezji heraldycznej, składający się z dwóch czterowierszy.
[początek ucięty]...lis officium gestans Atlantis ad instar
Quidquid in hoc prensum est indice, cuncta geris
Ac animo grato abs gravitate solertia suffert
Ordinis augmentum Stemma vigore tenet.
Quod capit hic numeros index, tot vive dierum
Cursus constanti prosperitate Tua.
Restat, quam praebet laurus, pro mole Corona,
His plures frondes Lauriger unus habet31.

Widoczny herb, jak też treść wiersza, najpewniej odnoszą się do osoby Józefa Wawrzyńca
Kurdwanowskiego herbu Półkozic, sprawującego urząd opata sieciechowskiego w latach 1739–
174832. W ostatnim dystychu wiersza, gdzie mowa jest o wieńcu laurowym, w poetyckiej grze
słów znajdujemy aluzję do imienia adresata tekstu. Autor epigramu przez określenie „Lauriger”
(noszący wieniec z wawrzynu) nawiązał bezpośrednio do imienia opata Kurdwanowskiego. Sama
kompozycja ma typowy dla stemmatów wyraz panegiryczny33.

Herby na pieczęciach klasztornych
Sfragistyka klasztoru sieciechowskiego, podobnie jak jego heraldyka, pozostawała dotychczas
obszarem bliżej nierozpoznanym naukowo. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być
szczątkowy stan zachowania zasobu dawnego archiwum klasztornego, zwłaszcza archiwaliów dla
31

W przekładzie: „[początek ucięty] sprawując powinność na kształt Atlasa, cokolwiek w tym spisie jest ujęte,
wszystko czynisz. I wdzięcznym umysłem znosi troski od powagi idące, dzięki mocy herb zawiera pomnożenie
Zakonu. Ile razy ujmuje ten spis liczby, tyle razy żyj przez dni ciąg, dzięki stałej pomyślności twojej. Pozostaje,
stosownie do ciężaru, wieniec, dostarczony przez wawrzyn, którego wiele liści ma jeden Wawrzynem Uwieńczony”. Składam serdeczne podziękowania Panu Robertowi Sochaniowi za pomoc w tłumaczeniu tekstu epigramu
stemmat, a Panu Bartłomiejowi Czarskiemu z Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie za
wskazówki udzielone podczas jego interpretacji.
32
Józef Kurdwanowski opatem sieciechowskim wybrany został już w 1717 r., po śmierci Walentego Macieja Arcemberskiego, który miał być ostatnim komendatariuszem klasztoru. Dzięki protekcji króla Augusta II Mocnego
nominację na opactwo w Sieciechowie otrzymał jednak Krzysztof Fryderyk Manteuffel Kiełpiński. Zob. J. Gacki,
op. cit., s. 209, 219–220; N. Kosiński, Ostatni zajazd... na Garbatkę, „Miesięcznik Prowincjonalny” 2001, nr 1–2
(28–29), s. 29–34.
33
B. Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, czyli Rzecz o poezji heraldycznej, Warszawa 2012.
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1. Strona tytułowa inwentarza z 1746 r.,
fot. R. Stępień (BDS, Akta Zgromadzenia
oo. Benedyktynów w Sieciechowie,
sygn. R. 1930, k. 102)

2. Odwrocie strony tytułowej inwentarza
z 1746 r. fot. R. Stępień (BDS,
Akta Zgromadzenia oo. Benedyktynów
w Sieciechowie, sygn. R. 1930, k. 103)

okresu średniowiecza. Na niespełna 50 dokumentów pergaminowych proweniencji sieciechowskiej, przechowywanych dzisiaj w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie,
próbę czasu przetrwały zaledwie dwa klasztorne odciski pieczętne dołączone do jednego dokumentu. Podobnie rzecz ma się, gdy spojrzymy na akta klasztoru przechowywane w zbiorach
innych instytucji archiwalnych i bibliotecznych. Najstarsze egzemplarze klasztornych pieczęci
sieciechowskich zachowały się w Archiwum Klarysek Krakowskich oraz w Archiwum Polskiej
Prowincji Dominikanów. Sigilla sieciechowskie niewątpliwie wymagają dalszych badań inwentaryzacyjnych i proweniencyjnych, zwłaszcza prowadzonych na podstawie zbiorów pieczęci luźnych i tłoków pieczętnych. Odnalezione nowe egzemplarze, wobec strat poniesionych w zasobie przez archiwum klasztorne, nie zmienią jednak w znaczący sposób obrazu zachowanego
materiału źródłowego. Wyjściem z tej sytuacji pozostają studia o charakterze porównawczym,
z wykorzystaniem dorobku badawczego nad sfragistyką zakonną, który w ostatnich latach został istotnie powiększony34. Poniższe uwagi nie aspirują do pełnego omówienia problematyki
pieczęci herbowych klasztoru sieciechowskiego, ale mają na celu uzupełnienie istniejącej luki
badawczej i służą ożywieniu badań nad sfragistyką sieciechowską.
34

Wybrane publikacje z ostatnich lat zestawił M. Szymoniak w artykule pt. Pieczęcie klasztoru Bożogrobców
w Miechowie [w:] Dawne pieczęcie. Typologia — metody badań — interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015,
s. 327–328. Zob. też: idem, Herb klasztoru Bożogrobców w Miechowie [w:] Insignia et splendor. Heraldyka w służbie
rodów szlacheckich i instytucji Kościoła, red. W. Drelicharz, Kraków 2011, s. 103–168.
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Do dnia dzisiejszego zachowała się niewielka liczba pieczęci klasztornych, które stanowić mogą
podstawę do przeprowadzenia szerszej analizy heraldyczno-sfragistycznej. Wobec braku właściwych
źródeł niezwykle trudno jednoznacznie określić czas i okoliczności, w jakich przedstawienia herbowe,
w tym godła rodowe opatów i znak klasztoru, pojawiły się na pieczęciach klasztoru sieciechowskiego.
Interesujący nas zachowany materiał archiwalny pochodzi dopiero z okresu nowożytnego. Analiza
formuły dyplomatycznej koroboracji, stanowiącej element budowy treści właściwej dokumentów,
w której określano sposób ich uwierzytelniania, pozwala stwierdzić, że klasztor już w XIV w. posługiwał się oddzielnymi pieczęciami opata i konwentu klasztornego, które zwykle odciskano w barwnym
wosku. Z zachowanych źródeł wynika, że herby rodowe opatów pojawiły się na pieczęciach dopiero
w drugiej połowy XVI w., co nie oznacza oczywiście, że wcześniej ich wizerunek nie był tam eksponowany. Pieczęć konwentu sieciechowskiego przedstawiała postać patrona zakonu — św. Benedykta.
Co ciekawe, średniowieczna pieczęć z jego wizerunkiem była używana jeszcze pod koniec XVI w.
Później została zastąpiona inną z wyobrażeniem świętego, na której pojawił się też herb opactwa.
Najstarsze odnalezione dotychczas pieczęcie sieciechowskie zachowały się przy dokumencie
z 1320 r., w którym opat sieciechowski Klemens, wraz z konwentem klasztornym, zaświadczył,
że na prośbę króla Władysława i jego małżonki Jadwigi, zamienił kościół św. Andrzeja na kościół
św. Idziego w Krakowie35. Dokument ten w dwóch kopiach jest obecnie przechowywany w Archiwum Klarysek Krakowskich36. Łącznie zachowały się przy nim cztery pieczęcie klasztorne,
odciśnięte w brązowym wosku. Motyw herbowy na nich jednak nie występuje. Pierwsza z pieczęci przedstawia postać biskupa lub opata w postawie stojącej in pontificalibus, z pastorałem
w prawej i palmą w lewej ręce. W otoku mieści ona napis: „+ S’[IGILLUM] CLEMENTIS AB[B]
A[TIS] SETECHOVI[ENSIS]”. Pieczęć ta znana jest z odrysu zamieszczonego w pracy Franciszka
Piekosińskiego37. Druga pieczęć przedstawia wizerunek biskupa, zapewne św. Benedykta, z infułą
na głowie otoczonej aureolą, odzianego w długą szatę po kolana, z dwoma krzyżami na piersi.
Postać świętego wznosi prawą rękę do błogosławieństwa, a w lewej trzyma pastorał. W otoku
pieczęci umieszczono legendę: „+S’[IGILLUM] CONVENTUS DOMVS SECECHOVIENSIS”.
Odrys tej pieczęci także zamieścił w swoich pracach Franciszek Piekosiński, datując jej powstanie
na XII/XIII w.38 Pieczęć, jak wynika z treści pergaminu, pełniła w tamtym czasie funkcję pieczęci
kapituły klasztornej39. Inne egzemplarze opisanej pieczęci przechowywane są obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
w Krakowie (il. 3).
35

K. Bąkowski, Kościół św. Idziego i św. Andrzeja w Krakowie, Kraków 1927, s. 23–25; B.S. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, Kraków 1999, s. 481–483, 486–487; B.M. Pawlicki, Ze studiów nad reliktami domniemanego palatium Sieciecha w Krakowie, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, t. 108, 2011, z. 7–A,
s. 190–192, 208–209.
36
Archiwum Klarysek Krakowskich, dok. perg. 59, 60; Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1, 1178–1386,
wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876, s. 191–192 (nr 161); A. Włodarek, Zgoda benedyktynów sieciechowskich na zamianę praw do kościoła św. Andrzeja na prawo patronatu kościoła św. Idziego w Krakowie [w:] Pax et Bonum. Skarby
klarysek krakowskich. Katalog wystawy, red. A. Włodarek, Kraków 1999, s. 14–16 (nr I/12, ilustracja dokumentu);
E. Sander, Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie do końca XV wieku, Kraków
2015, s. 96–98 (tłumaczenie treści dokumentu), 223–224, 316, 351 (fotografia dokumentu).
37
Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1, Doba Piastowska, oprac. F. Piekosiński, przy współudziale E. Diehla,
Kraków 1899, s. 193 (nr 327).
38
F. Piekosiński, Materyjały sfragistyczne, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1890, nr 4, s. 106–108;
Pieczęcie polskie, s. 10–12 (nr 2); Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1902, s. 348.
39
Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów (cyt. dalej: APPD), sygn. DokKr 403, 406; AGAD, Zb. dok. perg.,
sygn. 6341; AGAD, Zbiory sfragistyczne Oddziału I, cz. 2, Fotografie pieczęci, sygn. 394.
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3. Pieczęć klasztoru sieciechowskiego z 1590 r.,
fot. R. Stępień (APPD, sygn. DokKr 406)

4. Pieczęć opata Józefa Wereszczyńskiego z 1590 r.,
fot. R. Stępień (APPD, sygn. DokKr 403)

Najstarsza odnaleziona pieczęć klasztorna z wyobrażeniem herbu opata sieciechowskiego zachowała się na dokumencie z 1588 r., z okresu rządów Józefa Wereszczyńskiego40. Słaby stan
zachowania pieczęci wyciśniętej przez papier na podkładzie woskowym uniemożliwia dokładne odczytanie oraz jednoznaczną interpretację umieszczonego na niej przedstawienia. Szczęśliwie pieczęć o tym samym wyobrażeniu, odciśnięta w wosku barwy czerwonej i umieszczona
w miseczce woskowej, zachowała się przy dokumentach z 1590 i 1592 r., w których opat Wereszczyński ustąpił prebend kościoła św. Idziego oraz dziesięcin szczyrzyckich na rzecz Akademii Krakowskiej41. W centrum pola podłużnej pieczęci znalazła się postać siedzącej Matki Bożej
z Dzieciątkiem na ręku. Wokół głowy obojga zarysowano świetlisty nimb, a nad nimi zawieszono
pofałdowaną kotarę. Maryja została ukazana z welonem na głowie i w obszernej długiej sukni.
Być może w swoim lewym ręku Matka Boska trzyma ulistnioną gałązkę. Postacie świętych zostały
umieszczone wewnątrz edykuły wspartej na dwóch kolumnach. W polu półokrągłego frontonu, stanowiącego zwieńczenie budowli, znalazła się data 1590 r. Po zewnętrznej stronie edykuły
umieszczono dwie płonące świece. W części dolnej pieczęci ulokowano tarczę z herbem Korczak,
godłem rodowym Wereszczyńskich. Nad tarczą u stóp Matki Bożej znalazły się litery: „I W N
E K”, nawiązujące do imienia i nazwiska opata sieciechowskiego oraz sprawowanej przez niego
funkcji nominata na biskupa kijowskiego („Nominatus Episcopus Kijoviensis”). W otoku pieczęci
zachowała się natomiast legenda: „ABBAS SIECIECHOVIENSIS SANCTA MARIA +” (il. 4).
40
41

AGAD, Zb. dok. perg., sygn 6341; J. Gacki, op. cit., s. 280–281.
APPD, sygn. DokKr 403, 406; J. Gacki, op. cit., s. 235–236.
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5. Pieczęć klasztorna odciśnięta przez papier, 1664, fot. R. Stępień
(BDS, AKKKS, rkps. sygn. 755, k. 47)

Na używanej od drugiej połowy XVII w. pieczęci owalnej konwentu sieciechowskiego św. Benedykt był przedstawiany jako postać stojąca, ubrana w strój zakonny, z głową otoczoną nimbem.
W swojej lewej ręce święty trzyma pastorał, a w prawej tarczę ze znakiem klasztoru — toporem
o ostrzu skierowanym w lewą stronę heraldyczną (il. 5)42. Na wysokości głowy świętego, po jej
lewej stronie, umieszczono atrybut o trudnym do zidentyfikowania charakterze. Być może jest
to przedstawienie infuły opackiej oraz zwisającej z niej wstęgi, ale bardziej przekonywująca wydaje się interpretacja owego wyobrażenia jako pękniętego naczynia odwróconego do góry dnem,
z którego wypełza wąż — jako nawiązanie do żywota św. Benedykta, który rozpoznał truciznę
podaną mu w szklanej czarze z winem przez mnichów w Vicovaro43. Nad naczyniem umieszczono dwa krzyżyki mogące symbolizować znak krzyża, który zgodnie z tradycją św. Benedykt kreślił swą ręką w rozmaitych okolicznościach. Gdy więc w klasztorze w Vicovaro święty zasiadł do
stołu, aby stosownie do zwyczaju pobłogosławić napój, po wyciągnięciu ręki i uczynieniu znaku
krzyża, sprawił, że kubek z winem pękł, „zupełnie, tak jakby nie krzyż, lecz kamień spadł na to

42

Dwa odciski pieczętne przez papier z takim wyobrażeniem zachowały się w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej
w Sandomierzu przy dokumentach związanych z zamianą gruntów, lasów i stawów przez króla Zygmunta Augusta
z konwentem klasztoru w 1549 r. Zob. BDS, AKKKS, rkps, sygn. 755, k. 47, 51; Inwentarz rękopisów Archiwum
Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX w., oprac. F. Kiryk, Kraków 2010, s. 291; J. Gacki,
op. cit., s. 168–169.
43
Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Święty Grzegorz Wielki. Dialogi, księga druga, przekł. A. Świderkówna,
Kraków 1994, s. 310–312.
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naczynie śmierci”44. Należy zauważyć, że już w XVII w. w ikonografii medalika św. Benedykta
upowszechnił się wizerunek stłuczonego kielicha, z którego wypełza wąż jako nawiązanie do
trucizny, która miała stanowić jego zawartość. W otoku opisywanej pieczęci znajdował się napis:
„+ SIGIL[LUM] C[O]N[VEN]T[U]S SIECIECHOVIEN[SIS] ORD[INIS] S[ANCTA] BENEDICTI 1664”. Zwraca uwagę data roczna ujęta w napisie, która pokrywa się z czasem wydania
pierwszego znanego nam druku ulotnego dotyczącego wizerunku medalika św. Benedykta45.
Z zachowanego materiału źródłowego wynika, że herb Topór pojawił się na pieczęciach klasztornych dopiero w XVII w. Z przekazu ks. J. Gackiego dodatkowo wiemy, że benedyktyni sieciechowscy w XVIII w. posługiwali się innymi pieczęciami z wyobrażeniem herbu klasztornego —
Topora z gwiazdą umieszczoną między ostrzem a toporzyskiem. Ks. Gacki taką pieczęć widział
na dokumencie z 1692 r., gdzie w otoku nosiła ona legendę: „Majus Sigillum Conven. Sieciechov.
o.s. Bened”. Pieczęć mniejsza z podobnym przedstawieniem Topora z gwiazdą miała napis: „Sigill.
Minus Monast Sieciech. o.s. Ben. 1779”, a legenda jeszcze innej nawiązywała do Kongregacji Benedyktyńskiej Świętego Krzyża46. Dotychczasowa kwerenda nie przyniosła informacji, czy zachowały się jakiekolwiek odciski lub tłoki z wyobrażeniem tych właśnie pieczęci.

Herby na zabytkach architektonicznych i dziełach malarskich
Symbolika heraldyczna znalazła swoje miejsce w przestrzeni dawnych zabudowań klasztornych
oraz kościołów i kaplic, nad którymi patronat sprawowali zakonnicy sieciechowscy. Herby zachowane na dziełach malarskich i zabytkach architektonicznych zazwyczaj nawiązują do znaków rodowych i godności kościelnych poszczególnych opatów sieciechowskich oraz do wizerunku herbu
klasztoru. Największa liczba zachowanych wyobrażeń herbowych została zarejestrowana w ramach
zespołu poklasztornego w Opactwie, nieopodal Sieciechowa. W jego skład wchodzą następujące
obiekty: kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVIII w., budynek przeoratu
z 1733 r., ruiny refektarza, klasycystyczny pałac opacki z ok. 1800 r., dzwonnica kościelna z XVIII/
XIX w. oraz dziedziniec ogrodzony murem z kapliczkami z drugiej połowy XVIII w.47
Kościół poklasztorny, murowany z cegły i kamienia, założony na planie krzyża greckiego
o krótszych ramionach transeptu, zajmuje ważne miejsce na mapie późnobarokowych obiektów
architektury sakralnej. Niekiedy bywa nazywany perłą i skarbem architektury późnego baroku
południowego Mazowsza48. Budowę kościoła zapoczątkował Józef Wawrzyniec Kurdwanowski
(1739–1748), a kontynuował jego następca Marcin Wawrzyniec Bułharewicz (1748–1767)49.
Medaliony z popiersiami obu, wymalowane na ścianach w południowym i północnym ramieniu transeptu kościoła, podkreślają zasługi opatów dla wzniesienia nowej świątyni. Za czasów
opata Leonarda Prokopowicza (1767–1798) ukończono budowę fasady kościoła i przyozdobiono freskami jego wnętrze. Autorem malowideł na ścianach i sklepieniach kościoła był Szymon
44

Benedykt z Nursji, Reguła, żywot, komentarz, przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec 1979, s. 84–85.
P. Szczaniecki, Historia i symbolika medalika św. Benedykta, wyd. 2, Kraków 2016, s. 33.
46
J. Gacki, op. cit., s. 168–169.
47
Pobenedyktyński zespół klasztorny w Opactwie, Nr rej MWKZ 314/A z 15 lutego 1967 r. oraz 146/A z 15 marca
1982 r.; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3, Województwo kieleckie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 6, Powiat
kozienicki, Warszawa 1958, s. 23–26.
48
J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010, s. 166–167.
49
J. Gacki, op. cit., s. 26, 222; M. Brykowska, W sprawie architektury zespołu pobenedyktyńskiego w Opactwie-Sieciechowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 15, 1970, z. 2, s. 206.
45
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6. Herb Lubicz na polichromii kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, fot. K. Kęska

Mańkowski, znany z prac dekoratorskich zdobiących ściany licznych świątyń, pałaców i rezydencji prywatnych50. W 1780 r. odbyła się konsekracja kościoła, której dokonał biskup pomocniczy
diecezji krakowskiej dla okręgu lubelskiego Jan Kanty Leńczowski51.
Na zachodniej ścianie kościoła pobenedyktyńskiego w Opactwie, nad rokokowym drewnianym prospektem organowym, umieszczono malowidło przedstawiające kartusz z herbem Lubicz,
którym pieczętował się opat Prokopowicz. Na tarczy w polu błękitnym widnieje podkowa srebrna ocelami na dół, a w środku i na barku podkowy umieszczono dwa srebrne krzyże kawalerskie.
Kartusz zwieńczony jest koroną i kapeluszem opackim, od którego odchodzą chwosty w liczbie
sześciu, w dwóch rzędach opadających po jego bokach. Kartuszowi towarzyszą postacie czterech
aniołów, z których jeden trzyma pastorał o krzywaśni skierowanej do środka (il. 6). Pod kartuszem, na namalowanej tablicy z niego zwisającej, umieszczono napis informujący, że inicjatorem
przyozdobienia wnętrza kościoła był Leonard Prokopowicz52. Na parapecie chóru muzycznego
znajdują się natomiast dwa anioły podtrzymujące kartusz z datą „MDCCLXXIX”, oznaczającą
rok ukończenia prac nad polichromią zdobiącą wnętrze świątyni.
Na klatce schodowej dawnego przeoratu, obecnej plebanii w Opactwie, znajduje się wmurowana wtórnie tarcza kamienna przedstawiająca późnorenesansowy kartusz z herbem Korczak. W polu tarczy została umieszczona infuła biskupia oraz pastorał o krzywaśni skierowanej
na zewnątrz (il. 7). Kartusz najpewniej upamiętnia osobę opata Jana Andrzeja Próchnickiego,

50

T.S. Jaroszewski, J. Kowalczyk, Artyści w Puławach w XVIII wieku (w świetle ksiąg metrykalnych parafii Włostowice), „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 21, 1959, nr 2, s. 217; A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława
Augusta. Status, aspiracje, twórczość, Warszawa 2016, s. 206–207, 240, 404.
51
D. Miszczak, Późnobarokowy kościół pobenedyktyński w Sieciechowie–Opactwie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1975, t. 9, s. 370.
52
Leonardus Prokopowicz abbas sieciechoviensis adornavit.
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7. Tablica kamienna z herbem Korczak w sieni plebanii w Opactwie, fot. R. Stępień

który pełnił też posługę biskupa kamienieckiego (1607–1614) i arcybiskupa lwowskiego (1614–
1633)53. Herbem Korczak pieczętował się też Józef Wereszczyński, opat sieciechowski (1581–
1598) i biskup kijowski (1592–1598), a przy tym znakomity kaznodzieja i pisarz polityczny54.
Jako przełożeni klasztoru obaj zapisali się bardzo korzystnie na kartach historii opactwa sieciechowskiego, dbając o rozwój duchowy i materialny miejscowego konwentu55.
Jedno z bardziej znanych przedstawień herbu klasztoru sieciechowskiego, z racji dostępności w przestrzeni publicznej, zachowało się na fasadzie wschodniej budynku dawnego przeoratu w Opactwie. Płaskorzeźba z herbem Topór i gwiazdą ośmiopromienną między jego ostrzem
i toporzyskiem została umieszczona w nadprożu dawnych drzwi wejściowych w północno-zachodnim skrzydle kompleksu zabudowań klasztornych (il. 8)56. Pod toporem umieszczono datę
roczną „ANNO DNI 1733”, oznaczającą zapewne czas ukończenia prac związanych z powstaniem budynku57. Płaskorzeźba została wpisana do rejestru zabytków chronionych prawem. Co
ciekawe, jej wyobrażenie posłużyło do ustanowienia w 2010 r. herbu gminy Garbatka-Letnisko,
który przedstawia w polu czerwonym topór w skos o ostrzu srebrnym w lewo i stylisku złotym. W górnej części tarczy, po prawej stronie, umieszczono złote słońce, a w dolnej, po lewej,

53

M. Gębarowicz, Jan Andrzej Próchnicki, s. 57–65; idem, Jan Andrzej Próchnicki (ok. 1553–1633) [w:] Polski
słownik biograficzny, t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984–1985, s. 547–550.
54
K.R. Prokop, Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg
2003, s. 52–57; A. Sitkowa, O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy, Katowice 2005, s. 35–37.
55
J. Gacki, op. cit., s. 187, 191.
56
BDS, Akta Zgromadzenia oo. Benedyktynów w Sieciechowie, sygn. R. 1931, Plany zabudowań klasztoru
oo. Benedyktynów i posiadłości klasztornej w Sieciechowie z 1795 r., k. 9. Kopie planów zostały opublikowane
w pracy: MDS, s. 209–212.
57
J. Gacki, op. cit., s. 22.
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8. Płaskorzeźba z herbem klasztoru sieciechowskiego na budynku plebanii w Opactwie, fot. R. Stępień

ośmiopromienną złotą gwiazdę58. Złote słońce w czerwonym polu tarczy symbolizuje letniskowy
charakter miejscowości, a topór w skos i ośmiopromienna gwiazda nawiązują do godła klasztoru
sieciechowskiego umieszczonego na płaskorzeźbie z datą 1733 r. Znaczna część obszaru obecnej
gminy wchodziła dawniej w skład dóbr ziemskich stanowiących własność benedyktynów sieciechowskich. Herb gminy stanowi interesujący przykład oddziaływania znaku klasztoru na symbolikę współczesnej heraldyki samorządowej.
Z fundacji opata sieciechowskiego Leonarda Prokopowicza w drugiej połowie XVIII w. wzniesiono nowe, murowane kościoły w Radomiu i Puchaczowie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny59. Niestety, nie zachowały się do naszych czasów tablice erekcyjne obu
świątyń, a informacje o ich treści czerpiemy ze źródeł pośrednich. Nad głównym wejściem do
kościoła w Radomiu, który powstał na miejscu drewnianej kaplicy, od XIV w. administrowanej
przez benedyktynów sieciechowskich60, na murze z ciosu miały znajdować się herb przedsta58

Uchwała Nr XXXI/20/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Garbatka-Letnisko oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci
Gminy Garbatka-Letnisko.
59
Z inicjatywy opata Prokopowicza powstał też pierwszy murowany kościół filialny w Brzeźnicy niedaleko Sieciechowa. Niestety, świątynia została zniszczona w czasie pierwszej wojny światowej. Z przekazu ks. J. Wiśniewskiego, który
wizytował kościół niedługo przed wybuchem wojny, wiemy, że po obu stronach ołtarza głównego znajdowały się dwie
figury: św. Stanisława z herbem Korczak u jego stóp oraz św. Wojciecha z herbem Półkozic. Zob. J. Gacki, op. cit.,
s. 26, 243; J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki, s. 2; J. Nowak, Dzieje parafii brzeźnickiej, Krosno 2000, s. 31, 34.
60
Benedyktyni sieciechowscy sprawowali też posługę w kaplicy pw. św. Piotra na Starym Radomiu. Zob. D. Kupisz, Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 64, 2016,
z. 1, s. 35, 54.

184

Robert Stępień

wiający topór z gwiazdą oraz tablica informująca o dacie budowy (1784) i nazwisku fundatora
kościoła61. Obecnie w przebudowanym gmachu kościoła benedyktyńskiego znajduje się ewangelicko-augsburski kościół parafialny Świętej Trójcy. Wejście do niego prowadzi przez dawne prezbiterium świątyni katolickiej. Historia budynku kościoła jest niezwykle złożona. Już w 1791 r.
opiekę nad nim sprawowali bernardyni, w 1802 r. kościół zamieniono na magazyn wojskowy,
a w 1809 r. w obiekcie urządzono teatr publiczny. W 1818 r. dawny kościół przeszedł na własność
radomskiego Towarzystwa Dobroczynności, które w 1827 r. odsprzedało go nowo utworzonej
parafii ewangelickiej w Radomiu62. W latach 1893–1895 przeprowadzono gruntowny remont
i przebudowano kościół, zdemontowano też tablicę erekcyjną i usunięto herb sieciechowski. Według ks. J. Wiśniewskiego płyta w początkach XX w. znajdowała się na podwórzu ewangelickiego
domu parafialnego63. Niestety, nie znamy jej dalszych losów.
W Puchaczowie, położonym w pobliżu Łęcznej na Lubelszczyźnie64, staraniem opata Leonarda Prokopowicza rozpoczęto w 1778 r. budowę nowej świątyni, która w nieco zmienionym
kształcie architektonicznym zachowała się do dzisiaj65. Konsekracji nowego, choć wówczas jeszcze
nieukończonego kościoła, dokonał w 1786 r. biskup Jan Kanty Leńczowski. Kościół stanął na
miejscu, gdzie pierwotnie znajdowała się drewniana kaplica, a następnie częściowo murowana
świątynia, wybudowana za czasów opata sieciechowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego. Dziewiętnastowieczne inwentarze kościelne wzmiankują, że na fasadzie ówczesnego kościoła, ponad
portalem głównych drzwi wejściowych, wymalowane było Oko Opatrzności, a nad nim umieszczone były napisy dotyczące budowy i konsekracji kościoła66. Być może, podobnie jak w wypadku kościoła radomskiego, malowidła przedstawiały herb klasztoru sieciechowskiego.
61

Ks. J. Wiśniewski w swojej pracy zamieścił treść inskrypcji, która znajdowała się na tablicy erekcyjnej. Zob. Dekanat radomski, Radom 1911, s. 269.
62
M. Luboński, Monografja historyczna miasta Radomia, Radom 1907, s. 162–163; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3, Województwo kieleckie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 10, Powiat radomski, Warszawa 1961, s. 32; A. Lachowski, Zespół ewangelicko-augsburski w Radomiu, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”,
t. 39, 2004, z. 1–4, s. 129–130; T. Stegner, Parafia ewangelicka w Radomiu w XIX wieku [w:] Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI–XX w.), red. J. Kłaczkow, Radom 2007, s. 49; Kronika Parafii w Radomiu, oprac. ks. W. Rudkowski, J. Kłaczkow [w:] ibidem, s. 121–122, 142–143; J. Kłaczkow, Historia parafii ewangelicko-augsburskiej
w Radomiu (1826–2009), Toruń 2010, s. 17–18, 35–36.
63
J. Wiśniewski, Dekanat radomski, s. 269.
64
Klasztor sieciechowski w połowie XII w. otrzymał z nadania Jaksy z Miechowa kilka wsi położonych na Lubelszczyźnie. W 1527 r. za zgodą króla Zygmunta Starego na gruntach wsi klasztornej zwanej Łęczna Mniska
lokowano na prawie magdeburskim miasto o nazwie Puchaczów, które do końca XVIII w. było własnością benedyktynów sieciechowskich. W 1533 r. decyzją biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego w Puchaczowie erygowano parafię. Zob. A. Sochacka, Łęczna i okolice w średniowieczu (X–XV w.) [w:] Łęczna. Studia z dziejów miasta,
red. E. Horoch, Łęczna 1989, s. 20, 27–28; B. Szady, Rozwój terytorium parafii Łęczna do końca XVIII wieku
[w:] Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 32, 35; A. Sochacka,
Opole i wieś Łęczna w średniowieczu [w:] Studia z dziejów Łęcznej, red. A. Sochacka, Łęczna 2017, s. 80–83, 93–94,
107; J. Chachaj, Łacińska parafia w Łęcznej do końca XVIII wieku [w:] ibidem, s. 135–136, 147–148. Początkowo
opiekę duszpasterską na kościołem w Puchaczowie sprawowało duchowieństwo diecezjalne, a od 1588 r. czynili
to głównie zakonnicy sieciechowscy. Zob. MDS, s. 155–157; J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów diecezji
krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008, s. 195–196.
65
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8, Województwo lubelskie, red. R. Brykowski, E. Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz, z. 10, Powiat lubelski, Warszawa 1967, s. 40–42; J. Kowalczyk, Architektura sakralna między Wisłą
a Bugiem w okresie późnego baroku [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, Między Wschodem a Zachodem, cz. 3, Kultura
artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 77–87.
66
A. Dyska, Kościół pobenedyktyński Wniebowzięcia N.M.P. w Puchaczowie, „Roczniki Humanistyczne”, t. 6,
1957, z. 4, s. 125.
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9. Płyta nagrobna w zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie, fot. K. Majcher

W zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie, który w 1502 r. został inkorporowany do miejscowego klasztoru, znajduje się kamienna płyta nagrobna z wyrytym
epitafium. W jej górnej części umieszczono herby rodzinne zmarłej dziewczynki — Korczak
i Półkozic. Poniżej znalazł się wizerunek rzeźbiarski jej postaci oraz wierszowane epitafium z datą
1607 r., w którym rodzice żegnają zmarłą córkę (il. 9). Płyta została odnaleziona w 1991 r.,
podczas prac remontowych prowadzonych w kościele sieciechowskim67. Nadal bez odpowiedzi
pozostają pytania, czyj to jest nagrobek oraz kto był jego fundatorem.

Herb Kongregacji Benedyktyńskiej Świętego Krzyża
Na polichromii sklepienia nawy głównej kościoła poklasztornego w Opactwie znalazł się wizerunek
krzyża patriarchalnego, złożonego z jednej belki pionowej oraz dwóch belek poziomych prostopadłych do niej, z których górna jest krótsza od dolnej (il. 10). Przedstawienie to nawiązuje do znaku
i herbu Kongregacji Benedyktyńskiej Świętego Krzyża, której członkiem od 1709 r. było opactwo
sieciechowskie. W okresie przedrozbiorowym herb polskiej kongregacji benedyktyńskiej wyobrażał
szczyt góry z umieszczonym na niej podwójnym krzyżem i napisem „PAX” na niższej belce68. Należy
zauważyć, że podwójny krzyż funkcjonował też jako herb klasztoru benedyktyńskiego na Łysej
67

K. Reczek, Odkrycie w sieciechowskim kościele, „Kontakt. Wojewódzki Informator Kulturalny” 1991, nr 9, s. 12–
13; J. Batkowski, Renesansowe znaki zapytania, „Nowy Tygodnik Radomski”, t. 2, 1991, nr 42, s. 9.
68
W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 76
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10. Krzyż patriarchalny na sklepieniu nawy głównej w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, fot. K. Majcher

Górze i co najmniej od połowy XV w. występował w polu pieczęci konwentu łysogórskiego69. Jest
też najczęściej pojawiającym się znakiem w bogatej dekoracji heraldycznej wprowadzonej na wsporniki i zworniki sklepień krzyżowych w krużgankach klasztornych zespołu świętokrzyskiego70.
Znak podwójnego krzyża w kościele sieciechowskim spełniał wiele funkcji o charakterze dekoracyjnym, dydaktycznym i propagandowym. Jego symbolika miała podkreślać prestiż opactwa sieciechowskiego, gloryfikować Kongregację Świętego Krzyża, a także stanowić fragment
programu ikonograficznego polichromii kościoła71. Na ramionach krzyża rozpisano, za pomocą
pierwszych liter wyrazów modlitwy, cztery wersy egzorcyzmów zaczerpniętych z medalika św.
Benedykta. Na mniejszej belce poziomej umieszczono znak krzyża i litery „S S M L” (Crux Sacra
Sit Mihi Lux — Krzyż święty niech mi będzie światłem). Na większej belce poziomej znalazły się
litery „N D S M D” (Non Draco Sit Mihi Dux — Diabeł niech nie będzie mi przewodnikiem).
Na belce pionowej widoczny jest zapis: „V R S N S M V S M Q L I V B” (Vade Retro Satana
69

M. Derwich, Benedyktyński klasztor, s. 663 (il. nr 3).
P. Dymmel, Piętnastowieczna dekoracja heraldyczna w krużgankach klasztoru łysogórskiego. Rekonstrukcja, geneza
i program [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8–11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole–Wrocław 1996, s. 281.
71
W. Zdon, Dydaktyka zbawienia na sklepieniach pobenedyktyńskiego kościoła w opactwie sieciechowskim, „Arteria.
Rocznik Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej” 2008, nr 6, s. 37; R. Plebański,
„Studium historyczno-konserwatorskie wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego (poklasztornego, pobenedyktyńskiego) p.w. Najświętszej Maryji Panny w Opactwie, gm. Sieciechów, pow. Kozienice, woj. mazowieckie”,
Poznań 2015, s. 39, 117 (maszynopis udostępniony w archiwum parafii).
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Numquam Suade Mihi Vana — Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas, czyli: Idź precz szatanie,
nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę)72. Takie wyobrażenie miało
zapewne przypominać współczesnym o mocy znaku Krzyża św., którego czynienie z jednoczesnym wypowiadaniem słów modlitwy, wyjednuje łaski u Boga oraz chroni przed złym duchem73.
Wizerunek herbu kongregacji zachował się także na pieczęciach uwierzytelniających dokumenty wydane przez opatów sieciechowskich, wielokrotnie wybieranych na urząd prezydenta
kongregacji74. Jedna z takich pieczęci przetrwała na dokumencie z 1763 r., w którym Wawrzyniec Marcin Bułharewicz powiadamiał przeora i cały konwent klasztoru lubińskiego, że zgodnie
z konstytucją kongregacji, przeprowadzi w niedługim czasie wizytację miejscowego opactwa75.

Herb Orzeł Biały
W zgromadzonym materiale źródłowym zarejestrowano dwa przedstawienia herbu Orzeł Biały. Pierwszy umieszczony został na polichromii ściany północnej prezbiterium kościoła poklasztornego w Opactwie. W miejscu tym znalazł się medalion z podobizną portretową króla
Bolesława Chrobrego, według tradycji klasztornej protektora opactwa sieciechowskiego. Nad
popiersiem króla umieszczono inskrypcję „Boleslaus Chrobri I. Rex Poloniae”. Medalion został
otoczony girlandą z liści i owoców oraz ujęty od dołu panopliami — motywem dekoracyjnym złożonym m.in. z leżącego na poduszce jabłka królewskiego, hełmu z pióropuszem, giętej
tarczy oraz widocznej rękojeści pałasza i lufy karabinu76. Znalazły się tam także dwa sztandary, umieszczone po obu stronach medalionu, każdy przedstawiający znak złocistego ukoronowanego orła w białym polu, który dzierży w szponach insygnia królewskie, berło i jabłko.
Wyobrażenie to nawiązuje do wizerunku Orła Białego z czasów panowania króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego (il. 11)77.
Drugi przykład interesującego nas przedstawienia zachował się na karcie sumariusza dokumentów klasztornych z 1770 r.78 Nota umieszczona na wklejce sumariusza informuje w dość ogólny sposób, że dokument ten został ofiarowany bibliotece w grudniu 1911 r. przez ks. Jana Wiśniewskiego,
znakomitego historyka regionalistę i badacza dziejów Kościoła79. Sumariusz stanowi niezwykle cenne źródło do poznania zasobu dawnego archiwum klasztornego, pozwala bowiem zorientować się
w tematyce wielu zaginionych i zniszczonych już dokumentów na podstawie krótkich streszczeń ich
treści. Niestety, nie zachowała się karta tytułowa tegoż sumariusza, ale jej częściowe odbicie znalazło
72

P. Sczaniecki, op. cit., s. 35–36.
Z przekazu ks. J. Wiśniewskiego wiemy, że na dzwonie z 1723 r., umieszczonym w dzwonnicy kościoła filialnego w Brzeźnicy koło Sieciechowa, ludwisarz umieścił płaskorzeźbę z wizerunkiem rewersu medalika św. Benedykta. Zgodnie z zapisami wizytacji z 1781 r. dzwonnica została sprowadzona z kościoła farnego w Sieciechowie.
Zob. BDS, sygn. 1454, Akta wizytacji generalnej pod rządem bpa Kajetana Ignacego Sołtyka w dekanatach radomskim, kunowskim i zwoleńskim przez ks. Wincentego Jezierskiego czynionej z 1781 r., s. 1024; J. Wiśniewski,
Dekanat kozienicki, s. 3 (zdjęcie dzwonnicy); K. Zając, R. Maj, Dziedzictwo kulturowe gminy Kozienice, wyd. 2,
Kozienice 2017, s. 128–135.
74
J. Gacki, op. cit., s. 155; M. Kanior, op. cit., s. 64–65.
75
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Klasztor benedyktynów w Lubiniu, sygn. 248.
76
R. Plebański, op. cit., s. 61.
77
A. Jaworska, Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003, s. 177–178, 201–203.
78
BDS, Akta Zgromadzenia oo. Benedyktynów w Sieciechowie, sygn. G. 1219, Sumariusz dokumentów w archiwum klasztoru sieciechowskiego XX. Benedyktynów znajdujących się, k. 2.
79
J. Fidos, D. Olszewski, Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943. Życie i działalność, Kielce 2000.
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11. Medalion z podobizną króla Bolesława Chrobrego i znakiem Orła Białego,
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, fot. K. Majcher

się na sąsiedniej stronie dokumentu. Widać na niej tarczę z wycięciami po bokach, na której widoczny jest kontur wizerunku orła z umieszczonym na piersi znakiem topora. Stan zachowania
opisanego wyobrażenia nie pozwala, niestety, na jego szerszą interpretację.

Herby miast związanych z klasztorem sieciechowskim
Na uwagę zasługują też herby Sieciechowa i Puchaczowa — miejscowości, które znajdowały się
w zasięgu duchowo-materialnego oddziaływania benedyktynów sieciechowskich. Symbolika
dawnego herbu miejskiego Puchaczowa zawiera nietypowe i rzadko spotykane w tradycji sfragistyczno-heraldycznej wyobrażenie św. Jana Chrzciciela niosącego krzyż lub stojącego z krzyżem
w ręku80. Obecny herb miejscowości nawiązuje do tych wyobrażeń i przedstawia w błękitnym
polu stojącego św. Jana Chrzciciela w białych szatach, trzymającego w lewej ręce złoty krzyż,
oraz Baranka Bożego znajdującego się u jego stóp. Ks. T. Moskal, poszukując wyjaśnienia
przyczyn wyboru świętego na patrona miasta, zauważył nawiązanie do pierwotnego wezwania kościoła, który u stóp Monte Cassino zbudował św. Benedykt z Nursji, patron właścicieli

80

M. Gumowski, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959, s. 73–74; H. Seroka, Herby
miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 69, 229, 232, 273; P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, Warszawa 2008, s. 82; T. Moskal, Św. Jan Chrzciciel w cieniu
św. Benedykta z Nursji. Kartki z dziejów Puchaczowa, „Roczniki Teologiczne”, t. 62, 2015, z. 4, s. 110–112.
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Puchaczowa — benedyktynów sieciechowskich81. H. Seroka wskazał natomiast na element gwiazd
obecnych w polu pieczęci Puchaczowa z 1570 r., towarzyszących wyobrażeniu św. Jana Chrzciciela niosącego krzyż, które mają nawiązywać do herbu Sieciechowa82.
Już w średniowiecznym herbie miejskim Sieciechowa pojawia się motyw ukoronowanej
litery „S”, uzupełnionej o flankujące ją dwie gwiazdy83. W XVII w. obserwujemy pojawienie
się trzeciej gwiazdy, po prawej stronie monogramu. Uzupełnienie godła o dodatkową gwiazdę
mogło być związane z faktem nadania miastu w 1661 r. przez króla Jana Kazimierza przywileju
na cztery jarmarki84. Z tego właśnie roku pochodzi pieczęć miejska, w polu której ukoronowana litera „S” występuje między trzema gwiazdami85. Symbolika herbu Sieciechowa odwołuje
się do pierwszej litery nazwy miasta i okoliczności jego założenia lub sprawowania opieki nad
nim przez władzę królewską. Obecny herb miejscowości przedstawia w polu błękitnym złotą
ukoronowaną literę „S” między trzema złotymi sześciopromiennymi gwiazdami, w tym dwoma
w pas od prawej strony86.

Ekslibrisy, superekslibrisy i pieczątki herbowe
Motywy heraldyczne w epoce staropolskiej były powszechnie wykorzystywane jako element znaków własnościowych, którymi opatrywano zbiory biblioteczne. Zachowane do dzisiaj ekslibrisy
i superekslibrisy, a także zapiski rękopiśmienne i odciski pieczęci, mają podstawowe znaczenie
w badaniach proweniencyjnych pozwalających identyfikować i rekonstruować dawne pochodzenie i dzieje rozproszonych kolekcji książek87. Zawiłe losy księgozbioru klasztornego benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa sprawiły, że zachował się on do dzisiaj jedynie we
fragmentach. Książki stanowiące dawniej własność zakonników sieciechowskich wymagają dalszych poszukiwań, które często utrudnia brak w pełni opracowanych kartotek proweniencyjnych
starodruków88. Największa liczba ocalałych woluminów sieciechowskich przechowywana jest dzisiaj w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie89. Na części z nich zachowały się superekslibrisy wytłoczone na zewnętrznej oprawie książek jako element zdobienia introligatorskiego.
Wizerunkiem herbu rodowego, monogramu lub innego symbolu informują dzisiaj o dawnych
81

T. Moskal, op. cit., s. 112.
H. Seroka, op. cit., s. 232.
83
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruń 1960, s. 196–197 (tabl. XXX, nr 390);
F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie (XIII–XVI wiek), Kielce 1994, s. 129–130; H. Seroka,
op. cit., s. 61, 263, 266, 269–270. Zob. też Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Zbiór Smoniewskiego, rkps
439, k. 133, dokument z 1556 r.
84
BDS, Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu, dok. perg., sygn. 233; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, sygn. S 3, k. 237v. W literaturze naukowej niekiedy spotyka się błędną datę 1665 r. ustanowienia owych
jarmarków.
85
BDS, Archiwum miasta Sieciechowa, sygn. R. 1929, Dokumenty miasta Sieciechów z lat 1786–1838, s. 63, 73,
78, 102, 140, 192, 207, 218, 236.
86
K. Zając, S. Siek, Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych, Kozienice–Sieciechów 2009, s. 16.
87
M. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków [w:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, t. 1, red. B. Bieńkowska, Warszawa 1975, s. 10–13.
88
R. Stępień, Losy księgozbioru klasztornego benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 15, 2018, nr 3, s. 93–104.
89
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 1–8, Warszawa 1994–
2018.
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12. Pieczątka z herbem klasztoru sieciechowskiego jako znak własnościowy na karcie księgi,
fot. R. Stępień (BUW, sygn. 7.41.5.28/1)

właścicielach oraz darczyńcach książek dla biblioteki klasztornej, którymi dość często byli sami
opaci sieciechowscy. Na kartach niektórych egzemplarzy zachowały się też pieczęcie poświadczające przynależność dzieł do klasztoru sieciechowskiego90. Jako znaku własnościowego używano
herbu klasztornego Topór z gwiazdą, umieszczonego pod koroną i literami „M S” (Monasterium
Sieciechoviense) (il. 12)91.
Wiele cennych dzieł dla biblioteki sieciechowskiej nabył i ofiarował arcybiskup lwowski Jan
Andrzej Próchnicki, który w odróżnieniu od wielu innych sieciechowskich opatów komendatoryjnych biorących klasztor „nie dla Pana Jezusa a dla pszennego chlebusia”, wykazywał stałą troskę o powierzone sobie opactwo. Wyrazem tego było systematyczne wzbogacanie librarii
klasztornej darami książkowymi, dlatego też kroniki klasztorne odnotowały, że „najwyborniejsze
dzieła, jakie dotąd są z jego herbem, do biblioteki darował”92. Próchnicki posiadał kilka typów
superekslibrisu, którego kompozycję zazwyczaj tworzył wizerunek herbu Korczak z dodaniem insygniów, tytułów i godności, których osobiście używał także jako opat sieciechowski93. Niektóre
90

M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Rozpoznać i scalić rozproszone — o znakach własnościowych książek z dawnych kolekcji
klasztornych [w:] Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, red. J. Pietrzak-Thѐbault,
Ł. Cybulski, Warszawa 2017, s. 353–354.
91
Zob. np. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (cyt. dalej: BUW), sygn. 7.41.5.28/1; 7.31.1.19/3; 7.31.1.18/3;
7.32.3.1 a/3; 13.5.10.1/1; 13.23.2.4/2. Dziękuję Pani Ewie Kosmowskiej z Gabinetu Starych Druków BUW za
przesłanie wykazu sygnatur.
92
J. Gacki, op. cit., s. 191, 264.
93
M. Gębarowicz, Jan Andrzej Próchnicki, s. 205–212 (autor omówił 13 odmian superekslibrisów Próchnickiego);
I. Strelnik, Bibliofile XVI i XVII wieku i ich książki w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego, „Rocznik Lubelski”
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13. Ekslibris donacyjny Jana Andrzeja Próchnickiego dla biblioteki benedyktynów z Sieciechowa z 1606 r.,
(cyt. za: M. Gębarowicz, (1553–1633) mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji,
Kraków 1981, il. nr 5)

z dzieł opatrzonych znakiem opata zachowały się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego94 oraz Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu95. Są one interesującym przykładem źródła
badawczego o charakterze heraldycznym.
W początkach swojej działalność mecenasowskiej Próchnicki używał ozdobnego ekslibrisu
donacyjnego jako znaku własnościowego książek przesyłanych z Neapolu do biblioteki klasztoru
sieciechowskiego (il. 13)96. Ekslibris ten przedstawia drzeworyt prostokątny, ujęty podwójną linią i podzielony horyzontalnie na dwie części. Górna część wyobraża herb Korczak na owalnym
kartuszu, nad którym znalazła się infuła o wstęgach wijących się po obu stronach kartusza oraz pochylony pastorał. W dolnej części ekslibrisu umieszczono dedykację pisaną po łacinie, która w przekładzie na język polski brzmi nastepująco: „Jan Andrzej Próchnicki z Próchnika, Protonotariusz
1981–1982, t. 23–24, s. 73–74; A. Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016, s. 56, 341–342, 376, 386–387, 431.
94
M. Sipayłło, Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, tab. 59–61; M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Polskie superekslibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Centuria druga, Warszawa 2001, tab. 10, 16, 20, 37, 47.
95
T. Moskal, Książki z superekslibrisami biskupów polskich okresu przedrozbiorowego w Bibliotece Diecezjalnej
w Sandomierzu [w:] Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa,
red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 201–202; idem, Superexlibrisy w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu [w:] Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 25.
96
M. Gębarowicz, Jan Andrzej Próchnicki, s. 201–202, il. nr 5.
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Apostolski, Prepozyt Krakowski, Opat Sieciechowski swemu klasztorowi, aby zakonnicy oddawali
się pożytecznym zajęciom i najpierw sami nauczyli się tego, o czym będą pouczać innych. Z Neapolu ze swego poselstwa dla Najjaśniejszego i Najpotężniejszego Zygmunta III, króla Polski i Szwecji
przesyła, dedykuje, darowuje i daje. W roku Narodzenia Pańskiego MDCVI”97. Dodatkowo wzdłuż
trzech boków drzeworytu umieszczono słowa stanowiące dewizę Próchnickiego: „Pietate, Religione, Virtute”98. Ekslibris zawiera moralizatorskie przesłanie dla mnichów sieciechowskich, aby dbali
o podniesienie poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, poczynając od samych siebie.
Graficzne wyobrażenia herbu Korczak zachowały się również na dziełach opata Józefa Wereszczyńskiego, np. na wydanej w 1597 r. Regule błogosławionego i Bogu upodobanego ojca Benedykta ś.,
którą na język polski przełożył Sebastian Fabian Klonowic99. Do dzieła dołączony został wiersz
Jana Łęczyckiego (Lanciciusa), pt. Na herb wielebnego Je[go] Miło[ści] Ks. Józefa Wereszczyńskiego,
biskupa kijowskiego, etc., nawiązujący do znaku rodowego adresata tekstu. Przedstawienie herbu
opata zostało też umieszczone na odwrocie karty tytułowej dzieła Gościniec pewny, do którego
swój wiersz pt. Na klejnot starodawny Korczak dołączył z kolei Bartosz Paprocki100.

Zakończenie
Przeprowadzona kwerenda źródłowa pozwoliła odszukać i zestawić znaki heraldyczne umieszczone na artefaktach o dość zróżnicowanym charakterze rzeczowym, przestrzennym i czasowym.
Ikonografia heraldyczna zachowała się na obiektach reprezentujących szerokie spektrum zabytków kultury materialnej i duchowej, przy czym łączna liczba zarejestrowanych przedstawień nie
wygląda już tak okazale. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być słaby stan zachowania
archiwaliów sieciechowskich, jak też częściowe zniszczenie wyposażenia kościoła i zabudowań
klasztornych w okresie pokasacyjnym. Powyższy przegląd zinwentaryzowanych treści heraldycznych nie rości sobie prawa do kompletności i stanowi w swym założeniu wstęp do dalszych badań
nad klasztornym systemem heraldycznym. Przedmiotem osobnych rozważań powinny stać się
funkcje herbów funkcjonujących w przestrzeni materialnej i społecznej opactwa, które były zróżnicowane i zmienne w czasie, zależnie od kontekstu i przypisanej im roli. W tym miejscu można
przedstawić kilka wstępnych ustaleń odnoszących się do tych kwestii.
Herb klasztoru Topór z gwiazdą zasadniczo pełnił funkcję znaku rozpoznawczego benedyktynów sieciechowskich, przy czym sami zakonnicy nie wypracowali jednej postaci graficznej jego
godła. Zmianie ulegała strona skierowania głowicy topora, jak też całe jego położenie, a niekiedy
wizerunek herbu pozbawiony był elementu złotej gwiazdy, która przyjmowała różne formy. Herb
klasztorny był znakiem określającym samoświadomość historyczną zakonników sieciechowskich,
a jego używanie stanowiło wyraz ich starań o podtrzymywanie pamięci związanej z tradycją fundacyjną klasztoru. Herby przełożonych opactwa miały natomiast podkreślać w oczach współczesnych
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ich przynależność rodową, możne pochodzenie i wysoką pozycję społeczną. Eksponowanie insygniów w postaci pastorału i infuły służyło określaniu miejsca, jakie opat zajmował w hierarchii
kościelnej, ale też podkreślaniu władzy nad podległą mu wspólnotą mnichów101.
Herby umieszczane na pieczęciach sieciechowskich pełniły wielorakie funkcje. Były znakiem
rozpoznawczym i własnościowym określonej osoby lub instytucji, a ich ikonografia przekazywała treści o charakterze informacyjnym, religijnym, ideologicznym i propagandowym102. Herby pełniły też funkcje urzędowe i jako znak prawny służyły do uwierzytelniania dokumentów
i nadawania im mocy prawnej. Były środkiem przekazu informacji i komunikowaniu się różnych
grup społecznych103. Jako znak donacyjny i własnościowy występowały w roli motywu zdobienia
zewnętrznej oprawy i wnętrza woluminów bibliotecznych. Pełniły też rolę dekoracyjną i reprezentacyjną, np. na polichromii kościoła klasztornego, w którym podczas uroczystych nabożeństw
oprócz samych zakonników gromadziła się szersza publiczność. Dla bardziej wnikliwych odbiorców były elementem pewnego programu ideowego, służącego przekazywaniu głębszych treści
związanych z wydarzeniami i osobami z historii opactwa104.
Profesor Józef Szymański w swoich herbarzach rycerstwa polskiego podkreślał, że herb jest
źródłem historycznym wielowarstwowym i niezwykle bogatym w informacje, dlatego wymagającym badań wieloaspektowych105. Wyrażam nadzieję, że problematyka zasygnalizowana w artykule stanie się przedmiotem dalszych badań, nie tylko w odniesieniu do zagadnień heraldyki
opactwa, ale też rozmaitych innych aspektów historii benedyktynów z Sieciechowa.
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Robert Stępień, The coats of arms in the circle of the Benedictine Abbey of Sieciechów. The article discusses
selected issues of heraldry of the Benedictine abbey of Sieciechów. The primary goal of the research was to find
and inventories objects of material and spiritual culture, speaking in the language of heraldic symbolism, and formerly located in the range of influence of the monastery in Sieciechów. The subject of the heraldic analysis was made
of iconographic sources with a fairly varied material, spatial and temporal character, both parchment and paper
documents, seals, old prints, painting and architectural works, liturgical equipments and other kinds of products
of artistic craft. Separate considerations were devoted to the genesis and symbolism of the monastery coat of arms,
representing an ax with a star.
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Antoni Małecki jako heraldyk
Streszczenie: Antoni Małecki wydanymi w 1890 r. „Studyami heraldycznymi” dał początek naukowym studiom nad
polską heraldyką i genealogią jako istotną częścią historii społeczeństwa polskiego wieków średnich. Udowodnił, że
herby rycerskie pojawiły się w Polsce dopiero w XIII w. na Śląsku, zaś w pozostałych dzielnicach kraju w stuleciu
następnym pod wpływem kultury zachodniej. Wskazał na unifikacyjną rolę staropolskich herbarzy, pod wpływem
których nastąpiła daleko idąca redukcja pierwotnej liczby herbów. Dowiódł, iż tożsamość herbu nie oznacza koniecznie pokrewieństwa ludzi używających jednakowego symbolu. Zwrócił uwagę na fakt, że idee kierujące doborem
rycerskiej symboliki są analogiczne do tych, które kształtowały godła mieszczan i chłopów. Skutecznie rozprawił się
z dawnymi teoriami głoszącymi etniczną odmienność szlachty i chłopów. Tym samym przyczynił się do wzmocnienia polskiej tożsamości narodowej jako wspólnoty obejmującej nie tylko potomków szlachty, ale i pozostałych
warstw społeczeństwa. Uznał też, że to majątkowe rozwarstwienie, a nie domniemane „zasługi publiczne”, legły
u podstaw wyłonienia się szlachty jako stanu uprzywilejowanego. Historia Polski w dużej mierze przestała być dzięki
niemu historią samej szlachty, a stała się przeszłością wszystkich jej mieszkańców.
Słowa kluczowe: Antoni Małecki, heraldyka polska, genealogia polska, tożsamość narodowa.

Antoni Małecki swoje, wydane w 1890 r. nakładem własnym, dwutomowe Studya heraldyczne rozpoczął zdaniem: „Dziwnym się może niejednemu będzie zdawało, że występuję z pracą w przedmiocie tak odległym od moich dawniejszych zajęć”1. Szybko też wyjaśnia, że od kilku już lat zbiera
„materiały do historyi społeczeństwa polskiego, do wewnętrznych narodu naszego dziejów. Owocem tych poszukiwań będzie pewna ilość odrębnych rozpraw z zakresu tego przedmiotu”2.
Wśród tych przyszłych prac „najważniejszą, ale też i najtrudniejszą będzie monografia dotycząca szlachty i szlachectwa w Polsce. Mogą być — ciągnie dalej — w wysokim stopniu zajmującymi
dla myślącego człowieka stosunki i koleje wiekowe także i innych stanów tworzących nas ogół
społeczny, a zwłaszcza pierwotna dola Ludu, niemniej i zmiany, jakim ona w dalszych podlegała
epokach. Lecz przeprowadzenie genezy szlachty rozstrzyga o tych wszystkich innym warstwom
1

A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, Lwów 1890, s. 1. Obszernie o uczonym zob.: B. Gubrynowicz, Antoni
Małecki 1821–1913, Lwów 1920. Prace Małeckiego „odmienne”: Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stosunku do
współczesnej epoki, t. 1–2. A. Małecki, Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 1,
Lwów 1881; t. 2, Lwów 1901; idem, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego, Lwów 1879.
2
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 1.
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towarzyskim poświęconych badaniach i góruje ważnością swoją nad całą resztą przedmiotu. Od
tego, bowiem, jak się tę kwestyą rozwiąże, zawisła ostatecznie trafność lub też obłędność pojęć
naszych o wszystkiem innem. Z tego właśnie powodu za konieczne uważam rozpocząć rzecz od
tego właśnie pytania, od szlachty: skąd się wzięła, jak się zawiązała, jak wzrastała w swem raz
zjawionem istnieniu, jak osięgała i jak sobie w ustroju narodowym zdobyła wybitne, następnie
górujące, wreszcie wszechwładne znaczenie i stanowisko”3.
„Heraldyka cała” i sfragistyka to — wyjaśnia Małecki — zatem „tylko środek do celu”, czyli
wykazania „samorodnego nastania szlachty” w Polsce4. Studia nad heraldyką okazują się, więc nie
„dziwnym” wyjątkiem, ale kontynuacją i uzupełnieniem innych prac Antoniego Małeckiego poświęconych badaniom historii społecznej Polski piastowskiej5. W badaniach tych, twierdzi Małecki, „heraldyka niewątpliwie jedno z miejsc niepoślednich zajmuje”6. Pod warunkiem wszakże,
iż nie może heraldyk ograniczyć się do bezkrytycznego powielania wiadomości zawartych w staropolskich herbarzach. Surowo zatem ocenia „ogrom materiałów nagromadzonych” w dotychczasowej literaturze heraldycznej. „Na jedno ziarenko szczerej prawdy piętrzą się w niej — pisze — góry bajek, jedna mniej mądra od drugiej. A nawet i te ziarna istnej prawdy rzadko kiedy
nie są podane opacznie. Prawdziwie dziwić się można, że byli kiedyś ludzie, którzy w to wszystko
wierzyli. A że byli aż do czasów niezbyt dawnych, tego dowód w Niesieckim — a że ich i do dziś
nawet jeszcze tu i ówdzie nie braknie, tego — dodaje — dowód w Żychlińskim”7. Wyraźna to,
choć subtelna krytyka szlacheckiego snobizmu. Dożywotni od 1881 r. członek austriackiej Izby
Panów nie zamierzał, jak widać, stać się apologetą szlachetczyzny.
Szlachecki snobizm tamtych czasów mógł bez trudu karmić się obficie opowieściami zawartymi czy to w wydanym z uzupełnieniami przez Jana Nepomucena Bobrowicza herbarzu Kaspra
Niesieckiego, czy też we wznowionych przez Kazimierza Józefa Turowskiego Herbach rycerstwa
polskiego Bartosza Paprockiego8. To z nich mało krytyczny czytelnik czerpał przekonanie, iż herby
3

Ibidem.
Ibidem, s. 36, 167, 184.
5
Zob. szerzej: O. Halecki, Antoni Małecki jako badacz dziejów piastowskich, „Kwartalnik Historyczny”, t. 28,
1914, nr 1, s. 1–26. Zob. A. Małecki, Z przeszłości dziejowej pomniejsze pisma, t. 1–2, Kraków 1897.
6
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 3.
7
Ibidem; w przypisie: „Nie odmawiam przeto dziełu p. Ż. wartości i nie do niego stosuję powyższy zarzut. Stosuję
go do tych osób, które mu dostarczają wiadomości o początku swoich rodzin, częstokroć nieprzetrzebione najpobłażliwszą krytyką. Szkoda jednak, że szanowny autor tak wiernie regestruje to wszystko”. To próbka dominującej
wówczas elegancji w naukowych polemikach. Wraca do krytyki „mniemania do niedawno panującego, a i dziś
jeszcze wyznawanego przeważnie, boć zapewne nie przesadzę, jeśli powiem, że cały ogół tzw. Wykształconych,
z wyjątkiem może jakiej co najwyżej w całym kraju setki ludzi wnikającej głębiej w tajniki przeszłości, przekonaniu temu hołduje: herb szlachecki jest to przez cały tok dziejów naszych, od początku do końca, odznaka czyli (jak
go nazywać lubiono) klejnot dziedzicznie i urzędownie przez panującego monarchę nadany temu, co go pierwszy
używał, w nagrodę za wybitną jakąś zasługę publiczną. Poczet książąt, darzących taką nagrodą swoich rycerzy,
w myśl tego zapatrywania poczyna się od Chrobrego i Mieczysława I, a i to już wielka koncesja, gdyż nie zbywało
na twierdzeniach, że już Lech i najbliżsi jego następcy nadawali takie zaszczyty” (ibidem, s. 7). Ironizował z opowieści heraldycznych też S. Mieroszowski, Kilka słów o heraldyce polskiej, Kraków 1887 (reprint współczesny b.d.),
s. 53: „Gdyby ich powiastki były prawdą, to dawni królowie i panujący książęta staliby z nierozwiniętęmi dziećmi
umysłowo na równi”. Snobowanie się na szlacheckie pochodzenie żywe jest do dziś. Por.: Sz. Konarski, O heraldyce
i „heraldycznym „snobizmie (Wydanie poprawione, uzupełnione i rozszerzone z aktualnym spisem polskich rodzin utytułowanych), Warszawa 1992; J. Matuszewski, Cham, Łódź 1991.
8
K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 1–7, Lipsk 1841–1846; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858; J. Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1888. Dodajmy też wierszowane dzieło F. Kowalskiego, Legendy herbowe, Żytomierz 1862. Obszernie o Niesieckim zob. Iwona Dacka-Górzyńska, „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Warszawa 2004.
4

Antoni Małecki jako heraldyk

201

w Polsce nadawał, jeśli nie mityczny Lech, to z pewnością już Mieszko I w nagrodę „za wybitną jakąś zasługę publiczną”9. Z tym właśnie złudzeniem materiał zebrany w Studyach heraldycznych — jak mniemał Małecki — nakazuje się rozstać.
Materiał ten czerpał Antoni Małecki nie z herbarzy, lecz z zachowanych zabytków sfragistycznych. To one pozwalają, jak stwierdza, prześledzić kolejne stadia poprzedzające „ostateczną postać”
polskich herbów10. „Jedynem, na co wskazać tu można, jest sfragistyka — pisał — pieczęci pochodzące z tych wieków, a raczej to co na nich widnieje. Jedyne to są — dodaje — zachowane do dni
naszych, oznaczone co do wieku i co do innych stanowczych okoliczności, rzucające światło na
sprawę tu poruszoną. Wyryte na nich napisy, wyobrażenia, znaki — jedyne to pewne i pozytywne
fakta, których nam przeszłość nie poskąpiła w tej mierze”11. Uporządkowane, jak pisze, „czasowo
i rzeczowo”, pieczęcie wolne „od wszelkich przedwczesnych, z góry rzecz przesądzających założeń
i rozumowań” pozwolą na wnioski „ogólniejszej osnowy”12. Ważna to deklaracja metodologiczna
autora. Małecki unika, jak widać, retrogresji oraz budowania hipotezy na hipotezach. „Na takich
faktach, które być mogły, ale i może nie były, nie należy zdaniem mojem — podkreśla — opierać
kategorycznych twierdzeń i co do mojej osoby będę się starał unikać takiej pokusy”13.
Analiza wizerunków umieszczonych na pieczęciach książąt skłania Małeckiego do stwierdzenia, iż w XII w. żadnych godeł na nich jeszcze nie ma14. Stan taki trwa na Śląsku do 1202 r.,
w Małopolsce do 1226 r., na Kujawach do 1235, a na Mazowszu do 1253 r., zaś na Opolszczyźnie do 1257 r.15 Po tych datach pojawiają się pieczęcie z godłami, „ale po największej części
i teraz jeszcze z godłami zmiennymi”16. Heraldyka Piastów, świadomych przecież pochodzenia od
wspólnego przodka, nie potwierdza zatem istnienia godeł wspólnych całemu rodowi17. Nie inaczej
jest wśród pozostałych przedstawicieli ówczesnych elit. Nie istnieje także, zdaniem Małeckiego,
żadna pieczęć biskupia sprzed 1300 r., „któraby zawierała herb rodowy lub choćby jakiekolwiek
inne godło związek mające z osobą właściciela”18. Wśród opatów pierwszy użył pieczęci z herbem
rodowym dopiero Albert Pałuka w 1371 r.19 Żadna też pieczęć szlachecka z 40 zachowanych
sprzed XIV w. „nie okazuje się być właściwą herbową pieczęcią, co upoważnia — dodaje — do
twierdzenia, że stałych rodowych, tj. takich, jakimi je później znamy, herbów w Polsce co najmniej aż do r.c. 1290 jeszcze nie było (z wyjątkiem Śląska)”20. Były natomiast, stwierdza Małecki,
„jedynie osobiste znamiona”21. Sporadycznie tylko powtarzane na pieczęciach potomków22. Dopiero od 1293 r. wraz z herbem Nowina komesa Naczęsława z Dobrosułowa zaczyna się, zdaniem
Małeckiego, wiele pieczęci z herbami polskiego rycerstwa23.
9

A. Małecki, Stydya heraldyczne, t. 1, s. 7.
Ibidem, s. 181.
11
Ibidem, s. 181–182.
12
Ibidem, s. 183.
13
Ibidem, przypis.
14
Ibidem, s. 187–190.
15
Ibidem, s. 190.
16
Ibidem.
17
Małecki nie rozwija jednak tego wątku, gdyż wierzy w istnienie rodów sięgających „prawieku”. Por. Studya heraldyczne, t. 2, s. 81: „Początki rodu Pałuków sięgają niewątpliwie w czasy jeszcze przedhistoryczne”.
18
Ibidem, t. 1, s. 295.
19
Ibidem, s. 311.
20
Ibidem, t. 2, s. 116.
21
Ibidem, s. 118.
22
Ibidem, s. 119, o pieczęciach wojewody wiślickiego Mściwoja i jego syna Mikołaja, wojewody krakowskiego, ale
w obu przypadkach to litera „M” — inicjał obu tych imion.
23
Ibidem, s. 132–138, gdzie tabela z tymi pieczęciami.
10
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Analizę pieczęci z okresu sprzed tej daty kończy Małecki uwagą: „w doborze tamtoczesnych
godeł panowała u rycerstwa naszego taka pod każdym względem i we wszystkich kierunkach
rozmaitość, swoboda i dowolność, że pod żadną generalną regułę ani teorię podciągnąć tego nie
potrafimy”24. Pewne jest natomiast, jego zdaniem, „że świadomości zasadniczego między zbroją a pieczęcią związku, że poczucia koniecznej i zasadniczej co do godła zależności jednego od
drugiego, snać jeszcze wtedy nie było. A to przecie oddziaływało i na tamtoczesną sfragistyczną
praktykę”25. Jedyny płynący z tego wniosek to ten, że „można o tem powątpiewać, żeby znaki
napieczętne rycerskie w całej swojej ogólności były miały pierwsze swoje użycie na sztandarach
bojowych”26. Sfragistyka polska XII–XIII w. nie dostarcza więc żadnych dowodów na słuszność
teorii Franciszka Piekosińskiego głoszącego, iż ówczesne rycerstwo zorganizowane było w „chorągwie rodowe” gromadzące się pod „stanicami” ze skandynawskim runami jako „znakami rodowymi”27. Domniemane runy to, zdaniem Małeckiego, kreskowe znaki popularne także wśród
mieszczan, rybaków z Helu i kurpiowskich bartników28. „A czemże były — podsumowuje Małecki — owe godła mieszczańskie, któreśmy co tylko poznali — czem największa część napieczętnych znamion wojewodów i kasztelanów naszych z przed roku 1300, jeżeli i to także nie
kombinacye z niewielu prostych lub w łuk zagiętych kresek złożone? Pierwszy punkt wyjścia tego
wszystkiego, zdaje się, mamy wskazany w powyższem. Na co to sięgać w runy, jeżeli prosty chłop
helski sam sobie z własnej głowy to samo zrobić potrafi?”29. Godła te — merki, klejna — wyryte
na przedmiotach lub wypalone na koniach czy bydle znaczyły własność osobistą. Świetnie zatem
nadawały się także jako osobiste godło właściciela pieczęci, zastępując, jak się uczony wyraża,
jego podpis na dokumencie30. Herby rycerskie mają więc nie tylko wygląd, ale i sens identyczny
ze znakami używanymi przez chłopów i mieszczan. Tak samo jak w przypadku symboli cechów
rzemieślniczych, tak też w heraldyce rycerskiej „częstokroć decydował tu o wyborze godła wzgląd

24

Ibidem, s. 126.
Ibidem, s. 123.
26
Ibidem, s. 124. Stanisław hrabia Mieroszowski, Kilka słów o heraldyce polskiej, Kraków 1887 (reprint: Łódź b.d.),
s. 57–58 nawiązuje do tezy Lelewela, iż „polskie godła były znamionami chorągwianemi kup zbratanych”. Dodaje
Mieroszowski: „Wiadomem też i przyznanem jest, że całe takie bractwo, fratres Clenodiales, albo Gens do tegoż
samego herbu (arma) należące, nazwy godła swego (proclama) jako wojennego hasła używały”. „Współklejnotnicy”
musieli, pisze Mieroszowski, mieszkać po sąsiedzku, toteż: „Gentes były oddziałami pospolitego ruszenia, clenodia,
arma, signa były znakami ich chorągwi, a zastępy te stanowiły najdawniejszą jeograficzno-wojskową organizacją
[...] Nie dziw więc, że chorągiewne znaki wolno na tle chorągwi bujały, że nie były heraldycznemi, nie znały tarczy
i jej podziałów, że nie miały wyobrażenia o hełmach, szczytach, lambrekinach, suportach; że hełm, lub korona
wtedy dopiero nastały, gdy herby w familijna symbole przekształcać się zaczęły” (s. 59– 60). Z tymi to domysłami
polemizuje Małecki.
27
Małecki w wielu miejscach Studyów heraldycznych polemizuje z Piekosińskim (np. t. 2, s. 39, 40, 43, 44). O Piekosińskim obszernie zob. P. Pokora, Franciszek Ksawery Piekosiński (1844–1906) [w:] Mediewiści, t. 2, red. J. Strzelczyk, Poznań 2013, s. 127–137, gdzie też dalsza literatura. Małecki już w 1872 r. zabrał głos w sprawie rzekomych
zabytków run słowiańskich (Co rozumieć o runach słowiańskich i autentyczności napisów na mikorzyńskich kamieniach). O problemie szerzej zob. P. Boroń, Ku pradawnej Słowian wielkości. Fałszywe zabytki runicznego pisma
słowiańskiego [w:] Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, red. J. Olko, Warszawa 2012, s. 19–38.
28
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 2, s. 363–385 i tablice I–IV.
29
Ibidem, s. 382.
30
Ibidem, s. 123: „Znaczenie pieczęci w tamtych wiekach jest jasnem i co do tego nie ma żadnych różnic w zapatrywaniu. Zastępowała ona własnoręczny czyjś podpis swego imienia. Czy na niej widniał rzeczywisty obraz
jej właściciela, czy polubownie dobrany znak, zastępujący konwencyjnie lub symbolicznie jego wizerunek, tak
w pierwszym, jak i w drugim razie, uzupełniony jeszcze i położonym na pieczęci otokowym napisem, kto to jest:
przyłożenie dopiero tej pieczęci do odnośnego aktu prawomocny nadawało mu walor”.
25

Antoni Małecki jako heraldyk

203

na zawód, na powołanie, zatrudnienie, skłonność, lubownictwo osób i rodzin odnośnych”31. Nie
są więc herby pamiątką po jakiejś znakomitej zasłudze publicznej, ale znakiem oddającym „zawód” lub znakiem własnościowym, pozwalającym odróżnić rzecz swoją od cudzej. U początków
stanu szlacheckiego leży, zdaniem Małeckiego, własność prywatna, a nie heroiczne czyny32.
Znaki własnościowe jako osobiste godła mógł dziedziczyć jeden tylko ze spadkobierców, toteż
nie mogły stać się wspólnym herbem wszystkich potomków. Mogły co najwyżej inspirować, za
cenę utraty pierwotnej swej funkcji, kształt familijnego herbu. „Przybierając w pewnej części —
pisze Małecki — może nowe jakie dodatki, przekształciły się w herby, przez ród cały przyjęte i za
takowe uznane. Wymienić takie godła, tonem kategorycznej pewności, tegobym się nie podjął.
Ale je wskazać jako prawdopodobnie otrzymane z tej strony — rzecz inna. Więc widzi mi się być
takim np. Habdank i zostająca z nim w jakiejś konnexyi Syrokomla, Lis i pokrewna z nim Kościesza, Radwan — Świerczek — Gerałt. I następujące pięć, na temacie krzyżyka głównie opartych herbów: Dębno, Tarnawa, Prus (tzw. I), Pilawa i Bojcza”33. Wniosek, jaki wyciąga Antoni
Małecki, to ten, że osobiste znaki rozpoznawcze nie tłumaczą genezy heraldyki polskiej34. Nie są
też tym samym, co oczywiste, dowodem istnienia „rodów” rycerskich. Pytanie natomiast, czy są
nimi pojawiające się jako import (na Śląsku już w XIII w.) herby typu zachodniego.
Wspólny herb nie dowodzi automatycznie istnienia rodowej wspólnoty, pisze bowiem Małecki: „Zdarzać się mogło, że w epoce przybierania sobie godeł herbowych dwa całkiem różne, daleko od siebie osiadłe, żadnej wspólności jeden z drugim nie mające rody, przez przypadkowy tylko
zbieg okoliczności w tem się ze sobą spotkały, że albo to samo albo podobne godło za herb sobie
przyjęły. Takie niczem lub mało czem różniące się herby poczytane zostały później za identyczne,
a dawne dwie obce sobie, odpowiednie im obce proklamacje uchodzić odtąd zaczęły za synonimy.
Pamięć takich duplikowanych proklam odsłania się jeszcze w dawniejszych źródłach. W dalszych
czasach jedno z nich tylko zostało na placu, drugie poszło w zapomnienie. W ten sposób dawny herb wielkopolskich Pałuków spłynął w jedno z małopolskim Toporem czyli Starżą, a Biliny

31

A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 2, s. 145–150 wylicza analogie godeł duchownych, kupieckich i rzemieślniczych. Długo pozostająca w maszynopisie praca Jana Adamusa, O herbie miasta Wilna, wyd. Z. Rymaszewski,
Łódź 1996 nie wywarła należytego wpływu na badania nad symboliką heraldyczną — czas to zmienić.
32
Warto przytoczyć wywód wieńczący Studya heraldyczne (t. 2, s. 385). Małecki jako kompetentny filolog zwraca
uwagę, że kapituła poznańska w 1211 r. odrzuciła swoją dawną pieczęć, przypominała im bowiem „raczej cauterium iumentorum, narzędzie do piętnowania koni, nie pieczęć [...] Otóż godzi się tu zapytać, czy tym kanonikom
byłoby przyszło na myśl przyrównywać tę swą pieczęć do wypiekała końskiego, gdyby między jednem a drugiem
nie był zachodził związek, tamtej generacji jeszcze pamiętny, który nam dzisiaj żyjącym odsłania się chyba tylko
za pomocą etymologicznej analizy tego wyrazu pieczęć. Niejeden byłby może skłonny uważać go za spolszczenie
słowa Petschaft. Braci Grimmów Słownik niemiecki wręcz odwrotnie zapatruje się na to. Widzi w tym wyrazie Petschaft nabytek ze słowiańskich języków, w czem się zapewne nie mylą. Czy zaś spojrzymy tu na naszę polską formę
‘pieczęć’, czy na czeską ‘peczet’, czy na ruską ‘peczat’, to jednomyślny tylko taki stąd wynik, ze to wytwór z pierwiastka piek, tematu słowa piec. Bezpośrednie znaczenie pieczęci zatem: wypiek (znak wypieczony) i wypiekało,
narzędzie do wypiekania”. Tak też A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1993 (przedruk
z 1927), s. 407 dodaje tu też „piętno”, czyli „znak wypalony”. Związek pieczęci, które z czasem zdobiono herbami,
z prywatną własnością rysuje się tu dobitnie.
33
Ibidem, t. 2, s. 151.
34
Uznał to W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, oprac. nauk. B. Wyrozumska, Kraków 1999,
s. 164: „Stwierdzić trzeba, że tych znaków pierwotnych ‘przedherbowych’ nie można uważać za materiał ściśle
heraldyczny, że nie są to godła herbowe w całym tego słowa znaczeniu, a w każdym razie nie są herbami wszystkie
te znaki najdawniejsze, gdyż źródło, z którego je poznajemy, tj. pieczęcie, zgoła nie pozostają pierwotnie w związku
z herbami rycerskimi”.
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pomieszały się ze Szreniawą. Przypuszczam, że wiele i innych takich różnic herbowych pod ręką
heraldyków naszych do jednego mianownika sprowadzono i pościągane zostały”35.
Myśl Małeckiego jest tu wyraźnie wyłożona. Wyliczone w „Klejnotach” czy w dziełach
Bartosza Paprockiego herby są już owocem owej syntetyzującej działalności heraldyków36.
Jest też ich znacznie mniej, niż wynika to z innych źródeł37. Identyczne herby powtarzają się
nie tylko w granicach ówczesnej Polski, i nie tylko w obrębie stanu szlacheckiego. Ilustruje
to Małecki przykładem herbów mieszczan norymberskich identycznych z godłami naszego
rycerstwa38. Już w Kronice wielkopolskiej uznano, tylko na podstawie identycznego herbu,
pokrewieństwo polskich Gryfitów z książętami pomorskimi39. Herb nie jest zatem dowodem
pokrewieństwa ludzi go używających, trzeba dowieść, „że byli krewnymi”40. Używane w genealogii „kryterium heraldyczne” jest więc narzędziem bezużytecznym. Podobnie zresztą jak
„kryterium imionowe” stosowane już przez Jana Długosza41. Nie są też przydatne pozbawione
dodatkowego wsparcia „podania domowe”. Pisze bowiem Małecki: „Śliska to co prawda droga, bo na tradycje rodowe składają się zazwyczaj i prawda i zmyślenie zarówno, bez możności
pociągnienia między nimi granicy” 42.
Poszukiwanie w heraldyce dowodów istnienia „rodów” sięgających w czasy początków państwa
polskiego zakończyło się więc niepowodzeniem. Pozostający jednak pod wielkim wpływem „teorii
35

A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 162–163.
Autorzy staropolskich herbarzy mylili się czasem, przypisując dość dowolnie rozmaite herby poszczególnym
rodzinom. Por. A. Rachuba, Wartość informacyjna „Compendium” Wojciecha Wijuka Kojałowicza [w:] Origines, fontes et narrationes — pośród kręgów poznania historycznego, Prace ofiarowane profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi
w 65. rocznice urodzin, red. M. Cetwiński, M. Janik przy współudziale M. Nity, Częstochowa 2018, s. 149–155,
gdzie na s. 151, przyp. 10 — wiadomość o Kiersnowskich według Kojałowicza pieczętujących się Jastrzębcem odmienionym pieczętowali się Tępą Podkową, zaś „rodzina ta wywiodła się ze szlachectwa z h. Pobóg, bo taki dał jej
Niesiecki”. Wymowny to przykład roli jaką pełniły herbarze w kształtowaniu naszej heraldyki.
37
Ibidem, t. 1, s. 165–177, wylicza takich 130 herbów i 72 proklamy „w tych znaczeniach lub też i wcale, w żadnem znaczeniu nieznanych naszym heraldykom”.
38
Ibidem, t. 2, s. 155.
39
Ibidem, t. 1, s. 268–285, gdzie też genealogiczny wywód. Kroniką tą zajął się Małecki obszernie, zob.: Kronika
Baszka czyli tzw. Kronika wielkopolska, „Kwartalnik Historyczny” 1894, t. 8, s. 1–23. Powtórzył w: Z przeszłości
dziejowej pomniejsze pisma, t. 2, Kraków 1897, s. 135–158.
40
Ibidem, t. 2, s. 47.
41
Ibidem, t. 1, s. 306, fragment poświęcony zagadnieniu „skąd brał Długosz swoje daty o rodzie pierwszych
biskupów?” — „ten lub ów biskup dzięki przypadkowemu zbiegowi rzeczy może istotnie szedł z rodu, jaki mu tu
podsunięto. Ale żeby się to dało powiedzieć o wszystkich — o tem nie ja sam pewnie wątpię” (s. 307). Por. J. Bieniak, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej [w:] Genealogia — problemy metodyczne
w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym, red. J. Hertel, Toruń 1982, s. 131–148 i pozostałe artykuły w tym tomie.
42
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 307. O mechanizmach tworzenia genealogicznej tradycji, mieszających
przemyślnie fakty historyczne i legendy zob. ostatnio: M. Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje
mitu i meandry historiografii, Warszawa 2011; J. Jurkiewicz, Kreacja przeszłości magnackiego rodu — przykład
Ogińskich [w:] Origines, fontes et narrationes, s. 245–269; S. Górzyński, Witosławscy herbu Nieczuja [w:] ibidem,
s. 279–292, gdzie na s. 287 czytamy: „Witosławscy, poczynając od XVII, a na pewno w XVIII wieku — wywodzący się z sandomierskiej szlachty herbu Nieczuja zaczynają używać przydomku z Sielca (de Sielec). Zasadniczo
konsekwentnie ich herbem jest Nieczuja, ale nawiązanie poprzez przydomek do szlachty senatorskiej h. Prawdzic spowodowało, że przynajmniej na epitafium w Chodlu pojawia się obok h. Nieczuja także Prawdzic”. Kilkakrotnie zmieniali genealogiczną tradycję i herb śląscy Reichenbachowie (M. Cetwiński, Panowie von Reichenbach: problem tożsamości elity śląskiej [w:] idem, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne,
Częstochowa 2002, s. 223–235). Nie jedyne to prace potwierdzające uwagi A. Małeckiego na temat kreowania
tzw. tradycji rodowej.
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form kolektywnych” Antoni Małecki sięgnął po ostatni, jak sądził, argument — zawołania43. Wyszedł od stwierdzenia, że zawołania przypisane do herbu nie oddają jego wyglądu. To proklamy
miały być, jego zdaniem, pierwotnymi nazwami rodu. Tylko, że żadne źródło z czasów przed upowszechnieniem się u nas herbów o zawołaniach nie wspomina. Najstarsze to Kronika wielkopolska
i z niej to czerpie Małecki przekonanie, że nazwy rodów — chodzi o „cognatio Nałęcz” wspomniane
tam pod 1248 r. — używane były już w XIII w.44 Rzecz w tym jednak, że kronika ta znana jest wyłącznie z kopii sporządzonych już w czasach znajomości herbów w Polsce. Może więc wiadomość
ta — i kilka innych — być już dodatkiem kopistów45. Przyjął tu więc Małecki hipotetycznie, że
wzmianki te traktują o stosunkach z XIII w. — jak podaje data kronikarska. Całkowitym natomiast
domysłem jest już jego pogląd, iż to świadectwo jeszcze starszych stosunków. Domysł ten wsparł
przekazem Paprockiego o chłopach we wsiach klasztoru tynieckiego zwołujących się zawołaniem
„Starża” — proklamą właścicieli sprzed założenia klasztoru, czyli z pierwszej połowy XI stulecia46.
Przyjmuje Małecki przekaz ten, nie wnikając w jego wiarygodność. Porzuca tym samym swoją
deklarowaną wcześniej niechęć do retrogresji i budowania piętrowych hipotez. Po prostu bardzo
mu zależy zarówno na przyjęciu odwieczności samych rodów, jak i ich nazw, jako pochodzących od
nazw pierwotnych miejsc osiedlenia. Sądzi zapewne, że wzmocni to jego pogląd o „samorodnym”
i tubylczym pojawieniu się polskiej szlachty.
Naczelnym bowiem celem dociekań uczonego było odrzucenie teorii odmiennego etnicznie
pochodzenia szlachty i chłopów. Antoni Małecki, jako badacz twórczości Juliusza Słowackiego,
spotkał się z nią choćby przy lekturze Lilli Wenedy47. Była to teoria dość popularna i to nie tylko
w poezji. Opowiedział się za nią przecież inny prominentny wówczas uczony — Franciszek Ksawery Piekosiński. Spór ten, jak pisał Stanisław hrabia Mieroszowski, przybrał formę „ożywionej
walki, której celem wyświecić, czy szlachta z miejscowej ludności, współszczepowej z czasem się
wytworzyła, czy też od zdobywców do kraju przybyłych pochodzi, a wtedy znowu, czy zdobywcy
owi byli słowiańskiego, germańskiego lub skandynawskiego rodu”48.
Studya heraldyczne nie przekonały Franciszka Piekosińskiego, czołowego zwolennika teorii
o wywodzeniu się polskiej szlachty z plemienia zdobywców49. Z niedostatków swojej argumentacji zawartej w Studyach heraldycznych zdawał też sobie sprawę sam Małecki, skoro wracał do „samorodnej” genezy polskiej szlachty zarówno w obszernym artykule pt. Ludność wolna w Księdze
henrykowskiej, jak i w książce Lechici w świetle historycznej krytyki 50. Studya heraldyczne dały niewątpliwie początek naukowej, wolnej od szlacheckiego snobizmu, heraldyce jako nauce pomocniczej historii społecznej51. Oprócz wniesienia niewątpliwego wkładu do rozwoju historiografii
43

A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 7–177. Intelektualne tło początków polskiej teorii rodowo-heraldycznej
kreśli J. Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958, s. 147–178.
44
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 11–12.
45
Jak np. określenie matki Zbigniewa jako pochodzącej z rodu Prawdziców (MPH s. n., t. 8, s. 25, dopisek to w rękopisie Sędziwoja z Czechła, a więc z XV w.
46
A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, s. 151.
47
A. Małecki, Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 1, Lwów 1881; t. 2, Lwów
1901.
48
S. Mieroszowski, O heraldyce polskiej, Kraków 1887 (reprint, Łódź b.d.), s. 4 — autor nie zamierza w tym sporze
uczestniczyć.
49
Wynika z lektury: F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 1–3, Kraków 1896.
50
A. Małecki, Ludność wolna w Księdze henrykowskiej (odbitka z „Kwartalnika Historycznego” R. VIII, 1894), Lwów
1894; idem, Lechici w świetle historycznej krytyki (reedycja z 1907 r.), Oświęcim 2017.
51
Dalsze wybrane prace ilustrujące rozwój badań heraldycznych: W. Semkowicz, Uwagi metodyczno-krytyczne nad
pochodzeniem i rozsiedleniem rycerstwa polskiego w wiekach średnich, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 5, 1912, nr 3–4,
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stała się też nadto ważkim głosem w toczącej się wówczas dyskusji o przyczynach społecznego
rozwarstwienia. Dyskusji wywołanej wzrastającą wówczas siłą polityczną galicyjskiego chłopstwa
oraz — wiek XIX to przecież epoka krzepnięcia nacjonalizmów — nabywaniem przez to chłopstwo polskiej świadomości narodowej. Zawsze należy bowiem, stwierdzał Jan Adamus, „patrzeć
na naukę historyczną jako na wyraz czasu, w którym powstawała”52. Na nurtujące jego współczesnych pytanie, czy chłopi to lud, czy naród, odpowiadał Małecki jednoznacznie: chłopi i szlachta
są częścią tego samego narodu53. Nie była to odpowiedź obojętna dla świadomości tożsamości
narodowej i dla najbliższych dziejów Polski z ogólnonarodowym zrywem 1918 r. włącznie.
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Marek Cetwiński, Antoni Małecki as heraldist. Antoni Małecki, in “Studya Heraldyczne” published in 1890,
gave the beginning of scientific study of Polish heraldry and genealogy as an essential part of the history of Polish
society of the Middle Ages. He proved that the knight’s coats of arms appeared in Poland since the 13th century
in Silesia and in other districts of the country in the next century under the influence of Western culture. He pointed
to the unification role of the Old Polish armorials under the influence of which there was a significant reduction
of the original number of coats of arms. He showed that the identity of the coat of arms does not necessarily mean
the kinship of people using the same symbol. He pointed out that the ideas guiding the selection of knightly symbolism are analogous to those that shaped the emblems of burghers and peasants. He effectively dealt with the old theories preaching the ethnic dissimilarity of the nobility and peasants. In this way, he contributed to the strengthening
of Polish national identity as a community embracing not only the descendants of the nobility but also from other
stratum of society. He also stated that this property stratification and not alleged „public merits” lay at the foundation of the emergence of the nobility as a privileged state. The history of Poland, thanks mainly to him, ceased to
be the history of the nobility itself and became the past of all its inhabitants.
Keywords: Antoni Małecki, Polish heraldry, Polish genealogy, national identity.
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Territorial Heraldry of the Kharkiv Region:
Tradition and Innovation1
Summary: The article traces the evolution of territorial heraldry in the Kharkiv Region (northeastern Ukraine). Emblem-making began here rather late — in the second half of the eighteenth century, although first references to local
territorial coats of arms belong to the second half of the 17th century. It proceeded under the influence of long-established Western European tradition and according to rules developed within the framework of a centralized Russian
Empire. During the Soviet period, such traditions and rules underwent a radical revision. This uneven historical
background determined the uniqueness of the process of emblem-making in the era of Ukrainian independence.
Today’s territorial heraldry of the Kharkiv Region accommodates a rather heterogeneous mix of inherited features.
Modern emblem-making has often been spontaneous and uncoordinated. The body of territorial emblems we have
today is eclectic; its formation is still underway. The role of city emblems in the self-representation of communities
remains insignificant.
Keywords: territorial heraldry of the Kharkiv Region, traditions of emblem-making in Ukraine, city coat of arms.

The city of Kharkiv is located in the east of Ukraine. It is the center of the Kharkiv Region (Oblast),
which includes most of the area known in the 17th and 18th centuries as Slobidska Ukraine, or
Slobozhanshchyna. The city traces its history to the middle of the 17th century, similarly to many
other settlements in Slobidska Ukraine. It is understandable, therefore, that the local heraldic tradition began to develop in these lands only in the late-heraldic period of the 18th and 19th centuries.
The problem of Kharkiv’s first coat of arms is complicated. No depiction of it has survived.
Its appearance can only be surmised from a late 18th-century description, which states that
a strained bow and arrow were pictured on it.2 Some authors believe that this image appeared for
the first time on the city seal.3 The choice of objects reminds us that initially Kharkiv was a fortress town sitting astride the routes of Crimean and Nogai Tatar raids. However, it appears that
1

This study is a part of the project “Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era”, online: <https://cityface.org.ua/>, sponsored by the Kowalsky Program at the Canadian Institute
of Ukrainian Studies, University of Alberta.
2
Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губернии
в XVI–XVIII ст., Харьков 1890, V. 2, p. 214.
3
И.Е. Саратов, История харьковских гербов, Харьков 2000, p. 41.
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the coat of arms was not approved by the higher imperial authorities. This example in and of itself allows us to raise the question of tradition and innovation in emblem-making.
This first coat of arms of the city of Kharkiv is believed to have followed the heraldic tradition
going back to the Polish-Lithuanian Commonwealth. That is why its attempted reconstruction (fig. 1) places the strained bow and arrow into a so-called Polish-style shield.4 However,
as early as the 18th century, territorial heraldry became a subject of interest to the government
of the emerging Russian Empire. An Office of Heraldry was established in 1722. Among its
functions was the designing of emblems for regimental banners. Territorial and dynastic arms
began to be developed there as well. S. A. Kolychev was appointed the first Master Herald.
Painter Franz (Franciscus) Santi, a “Piedmont nobleman brought up in Paris,” was assigned to
him as an aid. In a report, Santi declared his readiness to compose city coats of arms according
to the European tradition.5 However, heraldic bearings for Slobozhanshchyna towns began to
be designed only after 1734. They were commissioned to Johann Simon Beckenstein, professor of law at the University of Königsberg, who was invited to St. Petersburg to give classes
to Russian students on, among other things, “heraldic science.” He produced 41 coat of arms
designs for the five Sloboda regiments,6 including the Kharkiv regiment. The symbolism of one
of the designs, for instance, was explained thus: “It is empty around Kharkiv, and for that reason it will do to place a tower in the middle of the shield.”7 We know that Beckenstein received
from Ukraine five notebooks with drawings of regimental and company (sotnya) banners from
the Prince A.I. Shakhovsky. Some of these banners included coats of arms Beckenstein interpreted as Polish, but he considered their use inopportune.8 It is hard to say why he thought so.
One likely possibility was the desire to overcome the “Polish tradition” in the relatively recently
annexed lands. But perhaps Beckenstein simply saw this tradition as “outdated.” The drawings
of many banners in the notebooks he received contained not only images of the double-headed
eagle, but also those of saints, which, as we know, were characteristic of the early-heraldic, but
not the late-heraldic period. That may be why Beckenstein observed that “images of saints may
be used with more propriety on ecclesiastical, rather than military banners.”9 However, he also
further noted that he had never specifically occupied himself with heraldry and his knowledge
in this area was limited. Accordingly, he essentially went about creating new coats of arms based
on his understanding of the “heraldic norm,” as well as the peculiarities of the regions that these
emblems were to represent. This was in and of itself problematic, because the town descriptions
he had at his disposal were apparently very superficial. In the end, the project was not completed
at that time.
The first official coats of arms for Kharkiv and other towns in the region would appear
only in 1781. The prominent Russian historian Prince M.M. Shcherbatov, who became head
of the Office of Heraldry in 1771, was involved in their creation. His self-imposed charge was
to make it “so that not foreign, but Russian heraldic bearings were looked upon as examples,
without however departing from the general rules of this science.”10 He prepared drawings
See: Б.П. Зайцев, І.Є. Саратов, Герб Харкова, “Український історичний журнал” 1980, № 11.
Quoted after: Н.А. Соболева, Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв., Москва 1981,
p. 40.
6
That is, they were offered a number of alternatives (these designs are preserved in the Russian State Archive
of Ancient Documents). For instance, for the town of Sumy Beckenstein prepared 14 versions of a coat of arms.
7
See: Материалы для истории императорской Академии наук, Санкт-Петербург 1880, V. 2, p. 544.
8
Н.А. Соболева, op. cit., p. 63.
9
See: Материалы для истории императорской Академии наук, op. cit., p. 541.
10
Quoted after: Н.А. Соболева, op. cit., p. 100.
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1. The first coat of arms of the city of Kharkiv
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2. Kharkiv’s coat of arms

of coats of arms that were later elaborated by the Master Herald A.A. Volkov. On September 21, 1781 Catherine II wrote on the projects of coats of arms for Kharkiv and other towns
of the Kharkiv Namestnichestvo, “To be thus.”
Kharkiv’s coat of arms (fig. 2) was a French-style shield with a cornucopia and a caduceus —
the staff of Mercury — depicted in its green field. We see how a rethinking of the city’s significance was reflected in the symbolic vocabulary: from a frontier fortress to a center of trade. We
should also note that the arms of the other fourteen towns of the Kharkiv Namestnichestvo11
were newly created emblems and followed a system in which the upper part of a county (uezd)
town’s shield contained symbols associated with the capital of its namestnichestvo.12 Thus in our
case, the main elements of Kharkiv’s coat of arms, the cornucopia and caduceus, were placed
in the upper part of each shield, while the lower part was reserved for county town symbols:
plums for Valky, pears for Zolochiv, a wolf for Vovchansk, a swan for Lebedyn, and so on.
However, the arms of Izyum, Okhtyrka, and Chuhuyiv did not carry the Kharkovian elements,
because they had previously been independent regimental towns.
Some scholars consider the late eighteenth century as the start of “a new era” in Russian heraldry. In the view of N.A. Soboleva, as a result of the measures carried out in the 1770s–1780s,
the city coat of arms decisively moved from the purview of the military into the broader public
sphere, and it was in this period that “the institution of the city coat of arms” finally took firm
hold in Russia. It became an urban symbol in much the same sense as in Western European
See: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ), t. 1, V. 21, Санкт-Петербург 1830, № 15 238,
p. 272–274.
12
The practice became common throughout the empire. This was done for the first time by the Master Herald von
Enden for the Yaroslavl Namestnichestvo in 1778.
11
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society. However, the historian further notes that the urban emblem-making of Catherine II represented a government-level effort at “camouflage, stemming from the intent to disguise the class
essence of the reforms of 1775–1785,” and that this was an undertaking for which it would
be difficult to find analogies in the history of European states.13 According to Soboleva, the institution of the coat of arms was used solely for the purposes of strengthening the idea of autocracy
and boosting the prestige of Tsarist rule, and emblem-making was integrated into the policy
of progressive centralization and bureaucratization of the government apparatus. This is how she
explains the special interest the Russian government took in the seemingly outdated medieval
institution of the coat of arms.14 Such a conclusion is quite consistent with the basic assessment
given in Soviet historiography to the government policies and activities in tsarist Russia. However, this opinion can be accepted only in part. The introduction of the institution of the city
coat of arms from above met with eminently positive reaction on the ground. Accordingly, today
we have the right to ask questions about the extent to which this work of emblem-making fit
the spirit of the Enlightenment, as well as about the possibility of linking the development of local self-government with this process and seeing in it a tension between centralizing and decentralizing tendencies.
Clearly, other factors besides politics influenced the evolution of emblem-making. We
should certainly also take into account the heraldic tradition. Thus, the fact that the authorities of the Austrian and then Austro-Hungarian Empire allowed many Western Ukrainian cities
and towns to continue to use their heraldic bearings from the era of the Polish Commonwealth
was likely due to the existence in these lands of long-established city coats of arms. In the Russian
Empire, on the other hand, until the eighteenth century most cities did not have them; they had
to be created. That is why the last quarter of the 18th century is known in the history of Russian
heraldry as a period of “mass emblem-making.”15 Quite naturally, in these circumstances a desire
emerged to create a system of signs and develop rules for their use, which trend can be characterized by such words as “centralization” and “unification.”
This current in the development of territorial heraldry in the Russian Empire would become even more apparent in the middle and second half of the nineteenth century. In particular,
in 1851 an imperial decree was issued, making it mandatory to depict the imperial crown on
the arms of provinces, regions, and provincial cities, and a provincial city crown on the arms
of county towns. In 1856 the Emperor Alexander II ordered Baron B. V. Koehne, who at that
time headed the Department of Heraldry, to revise the provincial and local emblems and make
the necessary corrections. Accordingly, a system was developed: the imperial crown was incorporated into the arms of most provincial cities and the capitals (Moscow and St. Petersburg),
while Monomakh’s Cap was depicted on the arms of those ancient cities that once were centers
of principalities (including Kyiv and Chernihiv).
Cities with a population of more than 50 thousand had the right to use a crown with five
tines, and those with a population of less than 50 thousand — a crown with three tines. Decorations framing shields — oak leaves, the sashes of the Orders of St. Andrew, St. Alexander, and St.
George — were also standardized. Industrial centers always used as decorations gold hammers,
sea ports — oars, fortresses — banners, cities with mining industries — silver pickaxes, with
developed agriculture — grape clusters, golden ears of wheat, and so on.
13
14
15

Н.А. Соболева, op. cit, p. 88, 98–99, 106, 111.
Ibidem, p. 115.
В. Панченко, Гербівник міст України, Нью-Йорк 1996, p. 6.
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3. The Coat of arms designed for the Kharkiv,
approved by the Emperor Alexander II on July 5, 1878
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4. The Kharkiv Province coat of arms as the official
emblem of the province until 1917

The presence on a county coat of arms of elements from the arms of the provincial capital became obligatory; at the same time, the new rules prohibited the use of the all-imperial symbol —
the double-headed eagle. Koehne also insisted that all non-heraldic figures be excluded from coats
of arms. Among these were Kharkiv’s cornucopia and caduceus. A new arms design for the city
was approved by the Emperor Alexander II on July 5, 1878 (fig. 3). This coat of arms is described
in The Complete Collection of Laws of the Russian Empire.16 It is believed that the horse’s head on
it symbolized the horse stud farms in the province, the coins denoted trade, and the Bethlehem
star (guiding star) represented the university — that is, desire for knowledge. The sash of St.
Andrew served as a framing element. The design was poorly received by the Kharkiv public.
On October 18, 1882, the Kharkiv provincial assembly of the nobility resolved to petition for
the restoration of the old coat of arms with the cornucopia and caduceus. Only four years later,
in 1887, by a decree of the new emperor Alexander III, the Kharkiv Province received its old
emblem back, but with a remark that the imperial crown should be depicted above the shield
and the supporters should be “like those on the 1878 coat of arms” (fig. 4). In this form, the coat
of arms continued as the official emblem of the province until 1917. The affair with the return
of the old coat of arms gives us a glimpse into the growing role of public opinion and gradual
emergence of local identity in the region.
During the Revolution and in its wake, many symbols and emblems fell out of use, often
purposefully knocked off buildings and monuments. Heraldry was declared an archaic science
serving the interests of the old world. However, this does not mean that no symbols or emblems were used at all anymore. The so-called “revolutionary symbolism” — the five-pointed
16

ПСЗРИ, t. 2, V. 53, Санкт-Петербург 1880, № 58 684, p. 6–7.
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star and sickle and hammer — spread far and wide in various forms. After some time, territorial
symbols began to reappear as well. First, emblems were established for the republics that had
emerged on the ruins of the Russian Empire, and then in 1923 they were followed by the State
Emblem of the USSR. In 1924, a new emblem of the city of Moscow was unveiled, very indicative of the character of the new era insofar as it was oversaturated with “industrial elements”
(in addition to the sickle and hammer, it boasted a cogwheel, anvil, weaving spindle, and dynamo machine). Of course, this and other similar “coats of arms” were only arms-like emblems,
since their authors largely ignored the rules of heraldry. In any case, the process of the creation
of new city emblems then ceased altogether for a long time.
Interest in territorial and urban emblems revived after the Second World War.17 As A. B. Hrechylo
has suggested, perhaps an acquaintance with the European heraldic tradition during the war or the use
of local coats of arms during the German occupation “stimulated” this renewed penchant to some extent. Thus, during the occupation of Kharkiv in 1941–1943, the local city government used the city’s
old coat of arms with the cornucopia and caduceus on its official documents.18 Still, the rehabilitation of heraldry as a discipline and a mass creation of city emblems in the USSR would take place
only in the 1960s. In Ukraine, the first city emblems were introduced at that time in Donetsk, Kyiv,
Mykolayiv, and Odesa. These emblems necessarily contained elements of Soviet state symbolism:
most of them incorporated a hammer and sickle and were done in red and blue. They often included
the name of the city and had to reflect their cities’ distinguishing economic features and heroic revolutionary and military past. So, for example, the emblem of Odesa depicted the battleship Potemkin
and the Gold Star of a Hero City.
A new emblem for Kharkiv was also created in the 1960s. A two-year long creative completion
was held, and in December 1968 a design submitted by Professor Ye.P. Yegorov was approved.
The emblem (fig. 5) represented a French shield, the upper part of which was red-and-blue,
corresponding to the colors of the flag of the Ukrainian SSR, with a cogwheel depicted in it.
The lower part of the shield was white; it held a golden ear of wheat entwined by the electron
orbits of an atom. Thus the emblem included symbols of agriculture, industry, and science. We
should note that during this period cogwheels and ears of wheat were placed on city emblems
particularly often. Of course, wheat was not grown in cities, but this was clearly a reflection
of the old ideological tenet about “the union of workers and peasants.” It is also notable that
Kharkiv’s emblem looked quite laconic compared to many others. Thus, the emblem of Kramatorsk (1970) included a large cogwheel into which silhouettes of factory smokestacks, chalk
mountains, trees, and other elements were inscribed. On the whole, A. Hrechylo concludes that
the work of emblem-making in the 1960s–1980s proceeded spontaneously and did not have any
systematic character; there was no coordination center that could provide advice on these issues.19
According to the statute of the emblem of Kharkiv, it could be used in the festive decoration
of the city and depicted on machines and mechanisms, architectural structures, and goods produced by the city’s factories.
This design served as Kharkiv’s official emblem until 1995, when the city authorities decided
to go back to the old 1781 coat of arms, that is, the one without the attributes of the Russian
Empire. The decision was made after public discussions in the pages of periodicals and in a specially created provisional heraldic commission. Simultaneously, a city flag was adopted: a green
17
18
19

А. Гречило, Українська міська геральдика, К., Львів 1998, p. 124.
И.Е. Саратов, op. cit., p. 179–180.
А. Гречило, op. cit., p. 139.
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5. A new emblem for Kharkiv, created in the 1960s
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6. The regional coat of arms, created in the late 1990s

cloth with the city coat of arms in its center. We should mention that at one meeting of the heraldic commission a proposal was made to revive Kharkiv’s first emblem (bow and arrow), but
all six members of the commission supported the idea of returning to the 1781 coat of arms as
the one that had been in use the longest and had a historically established form. Overall, these
changes to the city’s emblems were accepted positively by the community, although a small group
of nationalist-minded residents organized a protest rally under the city council building.
A coat of arms for the Kharkiv Region was created a little later — in the late 1990s. In 1998,
a session of the Kharkiv Regional Council resolved to hold a closed design competition,
and in 1999 a new coat of arms was approved. In total, more than 200 proposals were submitted.20 The winning design belonged to the artist S.A. Shaposhnikov.21 The regional coat of arms
(fig. 6) represented a synthesis of pre-Soviet and Soviet symbolic elements22 and at the same
time included some innovations connected with Ukraine’s recently-gained independence. On
the green field of a French shield were depicted a gold cornucopia and gold caduceus with silver
wings and snakes. The shield was framed in gold, supported by gold oak leaves entwined with
blue ribbon, and topped with a stylized image of a cogwheel with an ear of wheat on each side.
The flag of the region was a two-by-three rectangular crimson cloth with the image of the regional coat of arms in its center.

20

Unfortunately, we have not been able to locate these proposals.
The architect A.Yu. Leibfreid, author of a number of works on the history and architecture of Kharkiv, consulted
on the project.
22
During the Soviet era the Kharkiv Region did not have an emblem of its own; elements of the city of Kharkiv’s
Soviet emblem were used.
21
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7. Coat of arms of the town Kupyansk (1781, 1797)

During the same period, similar work of emblem-making began in the districts of the Kharkiv
Region, and it continued until 2010. Considering that, starting in the 1990s, the creation of various coats of arms and emblems became a mass phenomenon and now there exist emblems for
all levels of local self-government, A. Hrechylo has proposed that the term “municipal heraldry”
be used instead of “city heraldry.”23
In our case, the database “Kharkiv Municipal Heraldry” lists 50 coats of arms. The study
of these images makes it possible to sketch out a rather contradictory process of emblem-making
that has taken place during the years of Ukrainian independence. Even a superficial analysis of its
history allows us to see a complex interplay between various traditions as well as obvious innovations marking the current period.
To date, only two towns in the Kharkiv Region have kept their Soviet emblems: the cities
of Krasnohrad (1981) and Balakliya (1987). This can be explained by the neutrality of their imagery. In addition, the color scheme of Balakliya’s emblem turned out to be quite consistent with
the new political realities.
As we have already noted, the period of Ukrainian independence represents a new era in emblem-making. Still, it is also part of a more general process. Cultural heritage, as before, has
continued to exert its influence on new forms and determine the limits of innovation. The coat
of arms of the town of Kupyansk (fig. 7) gives us a vivid glimpse into how this synthesis of tradition and innovation has unfolded for more than two hundred years.

23

А. Гречило, op. cit., p. 143 (footnote).
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8. Coat of arms of the town Kupyansk (1970)

In studying the emblem-making of the 1990s and early 2000s in the Kharkiv Region, we can
discern several directions in this process and some contradictions in the approaches of emblem
creators to their work.
Thus, in some cases we witness a revival of historic forms. Such towns as Valky, Zolochiv,
Izyum, and Chuhuyiv went back to their 1781 coats of arms. At the same time, the authors
noticeably let their imagination roam free in creating district coats of arms. We see here a replay
of what had happened with the emblems of the city of Kharkiv and Kharkiv Region. The Krasnohrad District now boasts a particularly lush coat of arms.
The majority of the region’s modern emblems were created in the late twentieth and early
twenty-first centuries. More precisely, the process of emblem-making came in several waves.
Namely, 8 coats of arms were designed and approved in the mid-1990s, including those for
Kharkiv and the region; the period from 1999 to 2003 saw the creation of 31 coats of arms (out
of which as many as eight were born in 2000 and seven in 2003); and the period from 2005 to
2010 — eight coats of arms (1–2 per year). The dates of three more are unknown.
Some emblem creators took into account the opinion of heraldists; moreover, the chairman
of the Ukrainian Heraldic Society A.B. Hrechylo authored several of the coats of arms in our database. However, most of the rest were obviously designed by local historians, antiquarians, and officials with a rather vague idea of the rules of heraldry. These authors usually have remained unknown
to the general public. Even when their names are mentioned in a historical note accompanying
a coat of arms, it is now very difficult to establish who these people were. Sometimes entire organizations or firms are listed as authors. For example, a certain Design Image Company is named
as the developer of the emblem of the Kharkiv District. Sometimes a discussion about authorship
on the Internet is all we have, as is the case, for instance, with the Vovchansk District coat of arms.
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9. Coat of arms of the town Kupyansk — variations of the image of the coat of arms (2000)

The emblems of the Kharkiv Region do not represent a system, although some common elements certainly are in evidence. For example, all the districts in the region have coats of arms,
but not all of the district “capitals” have acquired them: Borova, Velykyi Burluk, and Derhachi
remain armless. Sometimes the emblem of the district town serves as that of the entire district.
Thus, the coats of arms of Kupyansk and the Kupyansk district are identical (it was the town’s
coat of arms that was approved first in 2000, and the district emblem followed in 2002). Conversely, the arms of Lozova and the Lozova district have nothing in common save for a vine
(loza). In this case, the district arms were approved first in 1999, and the town’s came rather later
in 2009. In addition, we may note that Lozova’s coat of arms is composed according to the rules
of heraldry, unlike the district’s, which can be explained by the ten-year chronological gap. But,
significantly, there have been no attempts to make changes to these emblems in order to bring
them into agreement.
A coat of arms often contains the name of its town or district and/or a date. There are 10 such
coats of arms, that is, one fifth or 20 percent of the total. Moreover, the name (five cases) or
the date (three cases) is sometimes placed inside the shield. In this, one can see a continuation
of the Soviet-era tradition. More rarely, the name or date is inscribed on a special banderole —
in three and two cases respectively.24
The Ukrainian Heraldic Society, founded in Lviv in 1990, has tried to play a guiding role
in the resurgence of territorial heraldry in Ukraine. Members of the Society and its chairman
A. B. Hrechylo have repeatedly argued in the press and other public venues for the need to follow

24

Sometimes both are present — for instance, on the coats of arms of the Krasnohrad District and the town
of Shevchenkovo.
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the rules of heraldry in emblem-making. Thus, concerning the shape of the shield, the following
recommendations have been made:
The coat of arms properly employs a rounded shield. The choice of this shield style is due to two reasons: the
historical one, since the study of the sphragistic material of the fifteenth and sixteenth centuries has shown that
it was in such shields that most of the oldest Ukrainian city coats of arms were depicted on seals; and practical,
since this shield is the most advantageous from the point of view of composition. Further, the rounded shield
is the most common around the world today.

The author also notes that “the shield may be placed into an eclectic cartouche, which has
a secondary, purely decorative value, even though it does have connections with the historical
tradition characteristic of most of Ukraine’s regions.” Thus, in this case we may speak of an attempt to revive some heraldic traditions as all-Ukrainian. It is obvious, however, that Hrechylo
and many other members of the Ukrainian Heraldic Society have sought to continue the heraldic
traditions of, more specifically, Western Ukraine. But according to Hrechylo himself, of the total number of cities in Ukraine, 60 percent are located in the southeastern parts of the country,
and only a few of them have had any emblems in the past.25
Lack of coordination in the process of creating territorial emblems for the communities
of the Kharkiv Region has led to the use of all kinds of shield types in new coats of arms. Sometimes it is even difficult to describe their shape (see for example the coat of arms of the town
of Merefa or that of the Blyznyuky District).
Among the emblems in our database, the overwhelming majority use shields of the so-called
French style (38 + 5? = 43). Spanish-style shields, advocated by Hrechylo, are significantly fewer
in number (six plus one German shield?).
Supporters are mostly used in district and regional coats of arms: more often in the form
of oak leaves (13 cases) or cereal ears (7), less often boughs of laurel (1) or pine (2), bunches
of guelder-rose berries (2), or sunflowers (1). Often they are entwined with ribbons — this
tradition originated as far back as the imperial era, and then continued throughout the Soviet
times. In one case, the ribbon also entwines a bandura and a book (the Bohodukhiv District
coat of arms). A single instance of using classic supporters — a Cossack man and woman — can
be found on the coat of arms of the Krasnohrad District. In another case, the supporters take
the somewhat exotic form of a hammer and adjustable wrench (the town of Lozova).
An important element of a territorial coat of arms from the point of view of tradition versus
innovation is the crown. According to Hrechylo, coat-of-arms shields are adorned with stylized crowns in order to stress their difference from other types of emblems. He also outlines
the options:
Due to the fact that historically Ukrainian coats of arms did not reflect the difference between a city and a town,
indicate population size, or point to some exceptional deeds or merits, the shape of the crown is the same for all
communities: with three tines... The color of the crown may vary; for instance, gold for regional capitals, silver
for others... brick-red for villages that once had town rights.26

Some community leaders in the Kharkiv Region have heeded this call, which is reflected
in the arms of such towns as Vovchansk, Barvenkovo, Bohodukhiv, Zachepylivka, and Lozova.
Some of these were developed by Hrechylo himself or based on his instructions (for example,
25
26

А. Гречило, op. cit., p. 147–148.
Ibidem, p. 161.
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the coat of arms of the town of Lozova). However, there are only five coats of arms bearing
a classic crown. In most cases, symbolic images of the sun, ears of wheat, books, or cogwheels
are used instead. All these elements, of course, evoke Kharkiv’s Soviet-era emblem. The author
of the modern coat of arms of the Kharkiv Region (which apparently became the prototype for
the district coats of arms) leaned towards the same tradition. We can observe a direct borrowing from the Soviet era in the emblem of the Kupyansk District, with its crown in the form
of a winged wheel. There are some altogether unusual variations on the crown theme — an
empty jug (the coat of arms of Nova Vodolaha), an optical lens (Izyum District), a gas rig (Valky
District), or a roll of metal profile (Pechenihy District). The crown of the Bohodukhiv District
has a somewhat absurd appearance — it depicts God and an owl. The Dvorichna District chose
for its crown Kharkiv’s cornucopia and caduceus, and the Velykyi Burluk District’s coat of arms
is crowned with the coat of arms of the Kharkiv Region!
As for the stock of symbols that are used in the region’s coats of arms, we may note the firm
persistence of the stereotypes dating back to the emblem-making of the 1960s–1980s. In particular, there is a noticeable inclination to picture “the glorious past,” “happy present,” “martial
traditions,” “labor achievements,” and “specifics of geographic location.” Thus we are faced with
the same “old ills” in local heraldry: improper use of heraldic colors, detail overload, and frequent
placement of state symbols on coats of arms. Incidentally, only six coats of arms in our database
do not use state symbols in one form or another. As for the regional symbols, they are also represented in various form on most of the emblems (they are absent in only 18 cases). In 14 cases,
regional symbols are placed in the upper half of the shield, as it was done in the 1781 system
of territorial heraldry.
Only in seven cases do we witness a revival of previously existing heraldic bearings. On nine
coats of arms there are symbols that are based on some long-standing heraldic tradition. Thus,
more than half of the local emblems have no links to tradition, which quite simply has never
existed. But this does not mean that there are no “traditionalists” among the region’s emblem
creators. This is evidenced by the images of sabers, bows and arrows, Cossacks, banduras, guelder-rose berries, embroidered towels, horseshoes, and crosses. Coats of arms with such objects
are quite numerous — they add up to about a third of the total if we include newly created
ones. However, based on the numbers alone, the “modernists” are in the lead. Thanks to them,
we find on coats of arms a gas rig (Kehychivka District), a power station (Derhachi District),
and the map outline of a district (Zolochiv District). Remarkable is not only the diversity of symbols, but also the high degree of detail they sometimes bear. Thus, in the description of the coat
of arms of the Krasnokutsk District, it is specially noted that the cornucopia contains leaves
of sweet cherry and an apple, pear, and sweet cherry fruit.
Concerning the enamels and metals used in coats of arms, we may note the predominance
of gold (43 figures) and silver (22 figures). However, this is hard to calculate with any certainty
because of the abundance of figures and dearth of full descriptions. Further, coats of arms are
often depicted using half-tones.
To complete this analysis of Kharkiv territorial heraldry, we will turn briefly to those innovations that have arisen thanks to the politics of branding. For example, in April 2011, Kharkiv’s
tourism brand was officially unveiled. Before that, it had already been shown at the International
Tourism Exhibition ITB Berlin held in Berlin in March of that year, where it came in sixth
in the competition. Members of the Kharkiv branch of the Union of Designers of Ukraine took
part in its development. The logo was based on the first letter in the name of the city; it symbolized a crossroads on which Kharkiv stood, and at the same time resembled a person with “arms
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thrown up in joy.” The slogan was the phrase “Kharkiv: A Smart City.” It was also stated that
SMART could be read as an abbreviation: a “social” and “modern” city, city of “art”, “research”,
and “tourism”. The brand was supposed to be used at tourism expos. One more city brand appeared around the same time, tailored specifically to the EURO–2012 Football Championship.
A few years ago, designers of 3Z Studio proposed their own logo for the city (project “Kharkiv
Identity”). In their view, the existing coat of arms did not serve marketing functions. The new
logo played on the idea of Kharkiv as “City X” (city of ideas, city of development, city of opportunities) and represented a transformed letter X.27 However, if we analyze the practice of using
various emblems and symbols in the self-representation of the cities and towns of the Kharkiv
Region, we will see that coats of arms still very much predominate.
To sum up, a few observations can be made:
1. We can distinguish several periods in the development of Kharkiv territorial heraldry: mid-17th to mid-18th centuries; mid-18th century to 1917; 1960s to early 1990s; and mid1990 to the present. Local emblem-making truly took off only in the late heraldic period
(second half of the eighteenth century). Its development was interrupted in the first half
of the twentieth century. It was revived in the 1960s, but at the same time there was a significant departure from the established heraldic tradition. The mass emblem-making of the late
1990s to early 2000s marked both a revival of some earlier traditions and a syncretism of tradition and innovation.
2. The struggle between tradition and innovation in the evolution of the region’s territorial
heraldry is due to a number of factors. Among them are both political developments (movement towards centralization in the Russian Empire, revolutionary changes in the first half
of the twentieth century, the liberalization of public life in the USSR in the 1960s, Ukraine’s
independence in 1991) and socio-cultural phenomena (the development of regional identity and local self-government, the bureaucratization of governance, various civilizational influences). Of course, the evolution of territorial heraldry in the region was also influenced
by the fact that at a certain point heraldry itself was declared “an obsolete discipline” and that
many of the people involved in the work of emblem-making had no special training and little
deference for its rules.
3. At the same time, it should be noted that the desire to “archaize” heraldry, which is widespread among the specialists in the discipline, often encounters resistance from the local public,
which is inclined to see territorial symbols in its own way. In particular, there is a desire to
find appropriate symbols not in the past, but in the present, and to choose imagery fitting
the dynamic modern world.
4. The region’s body of territorial emblems is eclectic; its formation is still underway. The role
of city emblems in the self-representation of communities remains insignificant. At the same
time, we believe that the unification of local territorial heraldry through government action
may harm the process of decentralization and the development of the institutions of civil society. In this matter, we should be thinking in terms of purposeful and consistent state policy,
rather than urgent decisions.

О.О. Мусієздов, Міська ідентичність у (пост) сучасному суспільстві: український досвід, Харків 2016,
p. 161.
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Sergey Posokhov, Харьковская территориальная геральдика: традиции и новации. В статье характеризуется
эволюция территориальной геральдики Харьковщины (северо-восточного региона Украины). Развитие
герботворчества здесь началось достаточно поздно — во второй половине XVIII в., хотя первые упоминания
о местных территориальных гербах относятся ко второй половине XVII в. Происходил этот процесс под влиянием
уже давно сложившихся западноевропейских традиций и по правилам, которые были установлены в рамках
централизованной Российской империи. В советский период такого рода традиции и правила подверглись
радикальному пересмотру. Всё это обусловило своеобразие процесса герботворчества на новом этапе — в период
независимой Украины. Современная территориальная геральдика Харьковщины несколько эклектично соединила
в себе черты предшествующих эпох. Процесс герботворчества на этом этапе часто происходил спонтанно.
Имеющаяся на сегодняшний день харьковская территориальная символика отличается эклектичностью, процесс
ее формирования остается незавершенным. Роль городских гербов в ходе саморепрезентации городов остается
незначительной.
Ключевые слова: территориальная геральдика Харьковщины, традиции герботворчества в Украине, городской
герб.
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Herb Królestwa Polskiego z 1831 roku
Streszczenie: „Na ukoronowanej tarczy francuskiej nowożytnej dwudzielnej w słup w polu prawym Orzeł Biały,
w polu lewym Pogoń”. W ten lub zbliżony sposób większość wykształconych Polaków opisałaby herb Polski z czasów
powstania listopadowego. Obszerniejszych informacji na temat tego znaku nie przekazuje również literatura przedmiotu. W większości prac dotyczących powstania listopadowego nacisk położono głównie na działaniach zbrojnych,
na plan dalszy odsuwając kwestie symboli narodowych. Heraldycy zaś, skupiając się raczej na czasach wolnej Polski,
nie interesowali się w sposób wystarczający sprawami związanymi z heraldyką niesuwerennych tworów będących
jedynie namiastką polskiej państwowości. Poważniejsze studia na ten temat prowadzili jedynie Stefan K. Kuczyński
i Władysław Terlecki. Tego drugiego interesowały głównie monety bite w trakcie powstania w mennicy warszawskiej.
Na ich awersie znajdował się jednakże herb państwowy.
Niezadowalający jest, niestety, również stan zachowania materiałów źródłowych. Wiele archiwaliów zostało bezpowrotnie zniszczonych w trakcie drugiej wojny światowej. Na szczęście dysponujemy dość bogatym materiałem
ikonograficznym w postaci monet, banknotów i pieczęci. Dzięki pracy przy projekcie „Orzeł Biały. Materiały do
dziejów herbu państwa polskiego (1815–2015)” miałem okazję bliżej przyjrzeć się zachowanemu materiałowi i ustalić kilka istotnych faktów dla historii orła wykorzystywanego w powstaniu listopadowym.
Po nocy listopadowej herb Królestwa Polskiego wyobrażający orła białego na płaszczu heraldycznym, położonym na dwugłowym orle carskim, stracił rację bytu ze względu na zmianę realiów politycznych. Wobec tego już
w grudniu 1830 r. władze powstańcze zaczęły umieszczać w przestrzeni symbolicznej zarezerwowanej dla herbu
państwowego (budynki, wyobrażenia napieczętne) orła białego w koronie. Znak ten nie został jednak wprowadzony
na stemple monetarne, na których nadal widniał stary herb i portret Aleksandra I otoczony legendą wskazującą na
pana menniczego — cara Rosji i króla polskiego Mikołaja I. Wobec faktu zdetronizowania, 25 stycznia 1831 r., Mikołaja I jako króla polskiego należało dostosować przestrzeń symboliczną do nowych realiów, dlatego kwestia herbu
państwowego stała się aktualna. Zadanie projektu nowych stempli monetarnych, a co za tym idzie herbu państwa,
Sejm (najwyższa władza w zbuntowanej Polsce) powierzył Rządowi Narodowemu. W artykule dokładnie omówiono
kolejne etapy tworzenia znaku, które doprowadziły do wydania 19 lutego 1831 r. postanowień w sprawie zmiany
wzoru pieczęci i stempli monetarnych.
Po upadku powstania władze rosyjskie nakazały zaprzestać używania tego znaku. Jako herb ostatniej wolnej
Polski zdobył on olbrzymią popularność zarówno w kręgach emigracyjnych, jak i w kolejnych zrywach niepodległościowych. Po odzyskaniu niepodległości inspiracji w tworzeniu nowego herbu poszukiwano w czasach wolnej Polski.
Materiał źródłowy przynosiło więc panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego i właśnie powstanie listopadowe.
Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, powstanie listopadowe, herb, Orzeł Biały, Pogoń, Rząd Narodowy.
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„Na ukoronowanej tarczy francuskiej nowożytnej dwudzielnej w słup; w polu prawym Orzeł
Biały, w polu lewym Pogoń”. W ten lub zbliżony sposób większość wykształconych Polaków
opisałaby herb Polski z czasów powstania listopadowego.
Obszerniejszych informacji na temat tego znaku nie przekazuje również literatura przedmiotu. W większości prac dotyczących powstania listopadowego nacisk położono głównie na działania zbrojne, na plan dalszy odsuwając kwestie symboli narodowych. Heraldycy zaś, skupiając się
raczej na czasach wolnej Polski, nie interesowali się w sposób wystarczający sprawami związanymi
z heraldyką niesuwerennych tworów będących jedynie namiastką polskiej państwowości. Poważniejsze studia na ten temat prowadzili jedynie Stefan K. Kuczyński i Władysław Terlecki. Tego
drugiego interesowały głównie monety bite w trakcie powstania w mennicy warszawskiej. Na ich
awersie znajdował się jednak herb państwowy.
Z pewnością sprawy nie ułatwiał również stan zachowania archiwaliów z epoki, które w znaczący sposób ucierpiały w trakcie pustoszących Warszawę działań zbrojnych. Nieco lepiej rzecz
ma się ze świadectwami ikonograficznymi. Do naszych czasów dotrwały monety i banknoty,
pieczęcie oraz chorągiew, która zgodnie z tradycją miała ozdabiać salę poselską. Naturalnie poza
obrębem naszych zainteresowań znajdzie się orzeł wojskowy, który od początku XIX w. rozwijał
się nieco inaczej niż znaki państwowe1, co doskonale daje się obserwować na przykładzie omawianego zrywu.
W tym miejscu pragnę podziękować kierownikowi projektu „Orzeł Biały. Źródła do historii
herbu państwa polskiego (1815–2015)”2 dr. hab. Markowi Adamczewskiemu, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, za wiele cennych uwag i rad, jakie posłużyły do przygotowania niniejszego tekstu.
Wyrazy wdzięczności kieruję również do archiwistów, bibliotekarzy i muzealników, którzy pomogli mi w trakcie prowadzenia kwerend.
Herb Królestwa Polskiego po raz pierwszy uroczyście zaprezentowano na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie 20 czerwca 1815 r., w trakcie składania uroczystej przysięgi wierności
carowi Rosji i królowi polskiemu Aleksandrowi I3. W dniu 3 lipca 1815 r. Rząd Tymczasowy
Królestwa Polskiego przesłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych osiem wzorów herbu państwowego w celu przekazania go do departamentów4. Niestety, do naszych czasów prawdopodobnie nie przetrwał żaden z tych rysunków. Znając jednak inne źródła z epoki, możemy domniemywać, iż znajdował się na nich dwugłowy orzeł rosyjski, z głowami zwieńczonymi koronami
imperatorskimi, w prawym szponie dzierżący miecz i berło, a w lewym jabłko. Na piersi orła
umieszczonego na owalnej tarczy herbowej, znajdującej się na płaszczu heraldycznym zwieńczonym koroną królewską, przedstawiono orła białego ukoronowanego w polu czerwonym. Nad
całością umieszczono koronę imperatorską. Herb taki nadał Królestwu, korzystając ze swoich
prerogatyw, król polski i cesarz rosyjski Aleksander I. Znak w warstwie symbolicznej podkreślał
zależność państwa od imperium Romanowów.

1

T. Jeziorowski, Początki orła wojskowego [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej
w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996,
s. 188–203.
2
Dzięki pracy przy projekcie miałem możliwość dokładnego zapoznania się z materiałem archiwalnym. Wyniki
kwerend przeprowadzonych przeze mnie, prof. Sławomira Górzyńskiego i dr. Piotra Szkutnika.
3
K. Bartoszewicz, Utworzenie Królestwa Kongresowego, Kraków 1916, s. 163.
4
Decyzję o wysłaniu dokumentów podjęto 30 czerwca 1815 r. Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych (cyt. dalej:
AGAD), Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, sygn. 173, s. 53; sygn. 177, s. 70.
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1. Pieczęć dyrektora Mennicy Królestwa Polskiego (AGAD)

Równolegle, podobnie, zaprojektowano herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W nim na
piersi orła pruskiego umieszczono tarczę z Orłem Białym5. Orzeł znalazł się również w znaku
Rzeczypospolitej Krakowskiej6.
Wobec wydarzeń nocy listopadowej, z 29 na 30 listopada 1830 r., treści, jakie niósł ze sobą herb
Królestwa nadany w 1815 r., straciły na aktualności. Zbuntowani Polacy potrzebowali nowych
symboli. Już w trakcie dyktatury gen. Józefa Chłopickiego postanowiono przywrócić „orły białe
dawnego Królestwa Polskiego”7. Niestety, nie znamy oficjalnego wzoru tego znaku. Korzystając
ze źródeł sfragistycznych, możemy jednak stwierdzić, że przedstawiał on orła białego w koronie
królewskiej. Być może inspiracją do stworzenia go były orły znajdujące się na dekoracji tronu
królewskiego z warszawskiego zamku8. Niewykluczone, że inspiracją był orzeł z herbu Królestwa.
Dyskusja nad symbolami państwa wybuchła na nowo w końcu stycznia 1831 r. Po uznaniu
powstania za narodowe (20 stycznia 1831) i detronizacji Mikołaja I (25 stycznia 1831) Królestwo
Polskie stało się z punktu widzenia ustrojowego tworem dość dziwnym. W literaturze przedmiotu

5

Orła białego przyjął do swojego herbu król pruski i wielki książę poznański Fryderyk Wilhelm IV (S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1, 1815–1832, Poznań 1918, s. 3; J. Wąsicki, Ziemie polskie pod
zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815–1848. Studium historycznoprawne, Warszawa–Poznań 1980,
s. 69.
6
W herbie Rzeczypospolitej Krakowskiej znalazł się znak miasta będącego jej stolicą. Od XVII stulecia w przejeździe bramnym umieszczano w nim orła białego. (W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków
2004, s. 240).
7
Pismo w sprawie przywrócenia na budynkach rządowych orłów polskich wysłano do władz miejskich Lublina
11 grudnia 1830 r. (Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, sygn. osob. 429, s. 14). Rada Najwyższa Narodowa (RNN) nakazała sekretarzowi generalnemu 25 grudnia 1830 r., aby rozkazał zrobić pieczęć Rady
z Narodowym Orłem (AGAD, Władze centralne powstania listopadowego 1830–1831, sygn. 332, s. 1). Kilka dni
później, 3 stycznia 1831 r., Wydział Dyplomatyczny RNN przesłał do mennicy podobną prośbę o pieczęć do laku
z orłem polskim. Pieczęć była gotowa do odbioru już 5 stycznia 1830 r. Jej koszt wyniósł 8 złp. 10 stycznia Wydział
poprosił o przygotowanie jeszcze trzech pieczęci (wklęsło- i wypukłorytej z legendą francuską oraz wypukłorytej
z polskim napisem. Z tym zamówieniem mennica uporała się w trzy dni i 13 stycznia 1830 r wystawiła rachunek
na 26 złp. (AGAD, Władze centralne powstania listopadowego 1830–1831, sygn. 636, s. 1).
8
J. Nowak, Haftowany Orzeł z Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie [w:] Orzeł Biały, s. 173–180.
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panuje spór, czy po dokonaniu aktu detronizacji państwo pozostało monarchią9, czy przybrało
republikańską formę10. Tak czy inaczej, mamy do czynienia z monarchią nieposiadającą króla
lub republiką, w której władzę wykonawczą wykonuje rząd w imieniu nieistniejącego monarchy.
Zdaniem Stanisława Barzykowskiego11 wpływ na podjęcie dyskusji miała również kwestia numizmatyczna. Wprowadzając półtora miesiąca wcześniej nowy wzór herbu, nie zaprojektowano
stempla monet. Z tego powodu bito je dalej pod starym stemplem12. Już 26 stycznia 1831 r. poseł
Walenty Zwierkowski wnioskował na Sejmie o ustanowienie „herbu narodowego Orła z Pogonią”13.
Sejm powołując 29 stycznia 1831 r. Rząd Narodowy, powierzył mu zadanie zaprojektowania nowych wzorów pieczęci i stempli monet14.
Podstawowym źródłem omawiającym okoliczności zaprojektowania herbu rewolucyjnego
była Historia powstania listopadowego opracowana przez członka Rządu Narodowego i posła Stanisława Barzykowskiego15. Nieco światła na ten problem rzucają również zachowane archiwalia.
Według przekazu S. Barzykowskiego polecenie opracowania nowych symboli państwa Rząd
Narodowy planował zlecić ministrowi skarbu Alojzemu Biernackiemu16. Ten podjął się tego,
jednakże obecny na sali Joachim Lelewel17ogłosił, że sam ma wystarczające kompetencje i podjął
się przygotowania własnych projektów w ciągu kilku dni. Z zachowanych protokołów obrad
Rządu Narodowego wynika jedynie, że rząd rozpoczął pracę nad herbem i stemplem monet już
na pierwszym zebraniu, 31 stycznia 1831 r. W ostatnim punkcie obrad powierzono to zadanie
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (KRPiS) Co ciekawe, ustalony już wtedy był wygląd
herbu. W protokole zapisano, że „zawierać ma Godło Narodowe tj. Orła Białego w Czerwonem
polu, obok niego Pogoń”18.
9

L. Mażewski, Uchwała detronizacyjna z 25 stycznia 1831 r. [w:] Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1833, red. L. Mażewski, Radzymin 2014, s. 56; idem, O kształtowaniu się ustroju Królestwa Polskiego
w 1831 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, t. 1, s. 280–287; S. Ziółek, Sejm Królestwa Polskiego w okresie
powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 2007.
10
J. Dutkiewicz, W Zajewski, O niektórych aspektach postępowego nurtu ideologicznego w powstaniu listopadowym,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. 1, s. 301.
11
Stanisław Barzykowski (1792–1872) — polityk i pamiętnikarz. W 1824 r. został wybrany posłem z powiatu
ostrołęckiego. Został wybrany do Rządu Narodowego. Po upadku powstania udał się do Paryża. Znany jest przede
wszystkim jako autor pamiętnika, który nosi tytuł Historja powstania listopadowego. Zmarł w Paryżu w 1872 r.
(M. Meloch, Barzykowski Stanisław [w:] Polski słownik biograficzny (cyt. dalej: PSB), t. 1, Kraków 1935, s. 346–347).
12
S. Barzykowski, Historya powstania listopadowego, t. 2, Poznań 1883, s. 246. Do lutego 1831 r. na monetach
nadal widniał portret Aleksandra I i tytuł cesarza Mikołaja I. O wielkości produkcji niech zaświadczy fakt, iż
w okresie od 9 grudnia 1830 do 26 lutego 1831 r. wybito monety srebrne o wartości przekraczającej 4,5 mln zł.
W samym tylko styczniu mennica wytwarzała w ciągu jednego dnia monety o wartości 80 tys. zł (W. Terlecki,
Mennica Warszawska 1765–1965, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 116–117).
13
Dyaryusz sejmu z r. 1830–1831, t. 2, od 9 lutego do 18 kwietnia 1831 r., Kraków 1908, s. 253.
14
Monety i stemple nosić będą oznaki narodowe przez rząd wskazane (Dyaryusz sejmu, t. 2, s. 366).
15
Nie można mieć jednak do niej pełnego zaufania. Już Maksymilian Meloch pisał, że S. Barzykowski swobodnie
posługuje się źródłami (M. Meloch, Barzykowski Stanisław, s. 347).
16
Alojzy Biernacki (1778–1854) — agronom. W trakcie powstania listopadowego był posłem. Rząd Narodowy
mianował go ministrem skarbu; 6 czerwca 1831 r. podał się do dymisji. Po ewakuacji Warszawy udał się do Paryża,
gdzie zmarł w 1854 r. (H. Łuczakówna-Kozerska, Biernacki Alojzy Prosper, PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 76–78).
17
Joachim Lelewel (1786–1861) — historyk, polityk, ideolog demokracji polskiej. Związany z uniwersytetami
w Wilnie i Warszawie. Nazywany niekiedy ojcem polskiej historiografii. 30 listopada 1830 r. został dokooptowany
do Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1 grudnia 1830 r. objął przywództwo w klubie rewolucyjnym.
19 stycznia 1830 r. został obrany prezesem Towarzystwa Patriotycznego. 30 stycznia 1831 r. wszedł w skład Rządu
Narodowego. W październiku 1830 r. opuścił Królestwo i znalazł się na emigracji. Zmarł w Paryżu 29 maja 1861 r.
(S. Kieniewicz, Lelewel Joachim Józef Benedykt, PSB, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 21–25).
18
AGAD, Władze centralne powstania listopadowego 1830–1831, sygn. 32 b, s. 90.
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W tym momencie prace nad herbem państwa prawdopodobnie prowadzili J. Lelewel
i KRPiS. Trudno wyrokować o możliwości współpracy tych dwóch ośrodków. Za taką hipotezą mógłby świadczyć historyzujący wygląd herbu państwowego. Argumentem przeciwnym jest choćby przynależność do różnych frakcji A. Biernackiego (kaliszanie) i J. Lelewela (Towarzystwo Patriotyczne).
Tempo pracy prowadzonej przez KRPiS musiało być duże, gdyż już następnego dnia, 1 lutego,
zastępca ministra skarbu skierował rysunki stempla do Banku Polskiego. Do przesłanych projektów uwagi zgłosili technicy (mincerze) z Banku Polskiego, w strukturach którego znajdowała się
mennica warszawska. Specjaliści zgłosili uwagi do kształtu tarczy. Uznali, że jest za szeroka. Takie
wymiary z pewnością wymusiły godła umieszczone w polu tarczy. Pogoń w kanonicznym układzie
wymaga dość szerokiego pola, a poszerzenie lewego pola wiąże się z rozszerzeniem również prawego. Zdaniem pracowników banku problem ten rozwiązałoby niewielkie obrócenie konia i jeźdźca.
W jednym z projektów nad tarczą umieszczono przyłbicę zwieńczoną koroną. Na koronie
miał znajdować się klejnot tautologiczny, a więc powtórzony wizerunek orła. Specjalistom z mennicy taki wizerunek skojarzył się jednak z członkami rodzin panujących w Rzeszy. A umieszczanie
orła na koronie uznali za niezgodne z polską tradycją.
Korekty wymagał również, zdaniem ówczesnych specjalistów, kształt orła. W XIX stuleciu
w sztuce heraldycznej popularność zdobywało przedstawianie zwierząt w naturalnej stylizacji.
Specjaliści pisali w raporcie, że „kształt orła białego wzięty jest z czasów, w których nauka rysunku
i sztuka rzeźbiarska były u nas w kolebce”19.
Wynikiem pracy pracowników Banku Polskiego było pięć rysunków stempla monet. Przy
czym nikt nie ukrywał, że najlepszy został oznaczony numerem 5. Projekty te Bank Polski przesłał do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 8 lutego 1831 r. Odpowiedź do banku przyszła 10 lutego. Kilka uwag zgłoszono do rysunku herbu. Nakazano zmienić proporcje między
wielkością korony a rozmiarami tarczy oraz przywrócić boczne ustawienie Pogoni. Ta decyzja
spowodowała, iż godło herbu Litwy jest mniejsze od orła białego. Komisja nakazała również
zmienić rysunek orła, który miał być „stary Jagielloński”20. Takiego orła planowano umieścić na
komandoriach Orderu Oswobodzenia Polski21 i Gwiazdy Wytrwałości22. Odznaczenia te ustanowił Sejm Królestwa w 1831 r. Idea umieszczenia orła Jagiellońskiego w herbie pozwalała na
przekazanie dwóch istotnych treści. Naturalnie, zestawienie ikonografii orłów wykorzystywanych
przez władze powstańcze i godeł z czasów Jagiellonów23 musi prowadzić do konstatacji, iż trudno
doszukiwać się między nimi podobieństw. W większości wyobrażeń znak ten przypomina raczej
orły wykorzystywane w XVIII w. Nazywanie więc godła z herbu powstańczego orłem Jagiellońskim było jedynie przejawem propagandy władzy, niemającym zbyt wiele wspólnego ze wspólnotą stylistyczną. Działanie takie umożliwiało po pierwsze, odwołanie się do czasów największej
19

AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu (cyt. dalej: KRPiS), sygn. 1664, s. 41–42.
Decyzję tą znamy jedynie dzięki W. Terleckiemu. Oryginał najprawdopodobniej spłonął w trakcie drugiej wojny światowej (W. Terlecki. Mennica warszawska w dobie powstania styczniowego, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1930, s. 55).
21
Projekt wprowadzenia orderu był dyskutowany przez Sejm w dniu 28 lutego 1831 r. Jego oznaka miała składać
się z „małego orła Jagiellońskiego, nad którego głową ma być korona królewska, na piersiach zaś napis: 29 listopada 1830 r.”. Order miał być jednoklasowy i noszony na karmazynowej wstędze. Wobec sprzeciwu kręgów
wojskowych, które widziały w ustanowieniu nowego odznaczenia konkurencję dla Krzyża Wojskowego, prac nad
projektem zaniechano (Dyaryusz sejmu, t. 2, s. 186–192).
22
Order ustanowiony 18 września 1831 r. w Zakroczymiu. Wzór orderu opracował J. Lelewel (Dyaryusz sejmu,
t. 6, od 22 lipca do 23 września 1831 r., Kraków 1912, s. 661–671; S. Oberleitner, Polskie ordery i odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990, Zielona Góra 1992, s. 34–37).
23
Zob. Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
20
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świetności państwowości polskiej. Po drugie, w okresie tym państwo polskie było w unii z Litwą.
Związek ten wobec trwającego powstania na ziemiach zabranych był ważny do podkreślenia.
Nieco inaczej pracę nad herbem opisuje we wspomnieniach S. Barzykowski. Według niego
na początku lutego na zebraniu rządu J. Lelewel zaprezentował plansze obrazujące historię polskiego herbu. Na końcu miał on przedstawić swoje projekty znaku. Dwa z nich przykuły większą
uwagę zebranych. W obu na tarczy dwudzielnej w słup w polu pierwszym znajdował się Orzeł
Biały, a w drugim Pogoń. Herby te różniły się jedynie zwieńczeniem tarczy. Na jednym położono
koronę jagiellońską, a na drugim czapkę frygijską24. Wincenty Niemojewski miał to skomentować słowami „Ach mój Boże, co też w tej głowie Lelewela dzieje się: razem i czapka i frygijska
i korona się tam mieści! Znak, który wzbudził kontrowersje, zdaniem autora został umieszczony
jedynie dla żartu, dla śmiechu”25. Problem zwieńczenia tarczy heraldycznej bardzo dobrze ilustruje kontrowersje wokół ustroju państwa. Między 25 stycznia 1831 r. (detronizacja Mikołaja I)
a 8 lutego 1831 r. (uchwała o przysiędze, w której ustalono, że państwo będzie od tej pory „Monarchią Konstytucyjno-Reprezentacyjną”26) ustrój państwowy nie był ustalony27. Umieszczenie
przez J. Lelewela dwóch różnych przedmiotów nad tarczą nie było więc, jak chce S. Barzykowski,
żartem, a przedstawieniem realnej rzeczywistości, w której nie było wiadomo, czy państwo, nad
znakiem którego obradowano, będzie republiką czy monarchią.
Kontrowersje wśród zebranych wzbudziło również umieszczenie w znaku Pogoni. Zdaniem
S. Barzykowskiego w herbie powinien być jedynie Orzeł Biały. W dyskusji wskazano, że Pogoń
ma podkreślać dobrowolną unię między Polską i Litwą, które wspólnie toczyły walkę z imperium Romanowów28. Problem związków między zrewoltowanym Królestwem i Litwą wymaga
szerszego omówienia. W 1815 r. Aleksander I obiecał włączenie ziem litewskich do Królestwa
Polskiego29. Obietnicę ta przypomnieli jego następcy zbuntowani Polacy w manifeście obu izb
parlamentu z 20 grudnia 1830 r.30 W styczniu 1831 r. utworzono w Warszawie Towarzystwo
Braci Zjednoczonych. Jego prezesem został J. Lelewel. Zadaniem towarzystwa było lobbowanie
za przyłączeniem ziem litewskich do Królestwa31. Przyjmując z radością dokument i włączając
w sprawę powstania Litwinów, Sejm de facto opowiedział się za przywróceniem unii z Litwą32. To
z kolei znalazło symboliczne odzwierciedlenie w umieszczeniu w herbie Pogoni.
24

Idea usunięcia znad tarczy herbowej korony i umieszczenia w jej miejscu czapki frygijskiej — konfederatki znalazła uznanie w znakach niektórych organizacji działających w ramach wielkiej emigracji np. na winiecie arkusza
korespondencyjnego Stowarzyszonych Polaków w Brukseli (S.K. Kuczyński, Symbolika patriotyczna Wielkiej Emigracji, „Mówią Wieki” 1981, nr 12, s. 3; B. Mansfeld, Treści ideowe ilustracji w książkach i czasopismach Wielkiej
Emigracji (1832–1862) [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 3, Uwarunkowania, możliwości i sposoby
działań niepodległościowych w piśmiennictwie czasów romantyzmu, Toruń 1990, s. 139–159).
25
S. Barzykowski, Historia powstania, t. 2, s. 246–247.
26
AGAD, Władze centralne powstania listopadowego 1830–1831, sygn. 59, s. 2.
27
M. Michalak, Sejm o zmianach konstytucji na przełomie stycznia i lutego 1831 r. [w:] Przemiany ustrojowe,
s. 61–74.
28
S. Barzykowski, Historia powstania, s. 247.
29
D. Nawrot, Tzw. ziemie zabrane a powstanie Królestwa Polskiego 1814–1815 [w:] Kongres Wiedeński, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2016, s. 86.
30
„[...] a Polaków, pod rossyjskiem panowaniem będących, bliską nadzieją połączenia z niem pocieszył”. (Diariusz
sejmu, t. 1, s. 56).
31
W tym celu złożono do Sejmu manifest ogłaszający przystąpienie do powstania mieszkańców „zabranych przez
Moskwę krajów” (podpisany przez 200 osób), wybrano sześciu kandydatów na posłów z ziem litewsko-ruskich,
oraz wznowiono projekt powołania legii litewskiej i wołyńskiej.
32
L. Mażewski, Królestwo Polskie a ziemie litewsko-ruskie. Inkorporacja czy odnowienie unii polsko-litewskiej?
[w:] Przemiany ustrojowe, s. 119–121.
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Rozwagi wymagał również podział tarczy. Z analizy J. Lelewela musiało wynikać, iż w Polsce
królewskiej umieszczano herby na tarczy skwadrowanej. Rozwiązanie takie członkowie rządu
uznali za „skutek drobnostkowej zawiści i rywalizacji”33.
O autorstwie znaku informuje nas S. Barzykowski w swojej Historyi powstania listopadowego.
Jego przekaz zostanie dokładnie zinterpretowany w dalszej części tekstu, oprócz niego niewiele
pozwala wiązać J. Lelewela z przyjętym znakiem. Największym argumentem przeciw wydaje się
być fakt, iż sam ojciec polskiej historiografii nie wspomina w pamiętnikach o tej dyskusji i swoich pracach34. Nie zostawił on nam również opracowań omawiających ikonografię Orła Białego,
które mogłyby posłużyć porównaniu rysunków. Jedyne, czym dysponujemy, to szkice z Herbów
w Polszcze35. Porównanie kształtów tarcz z pracy z herbem z 1831 r. wydaje się wskazywać, iż
J. Lelewel preferował nieco węższe i wyższe formy tarczy francuskiej nowożytnej. Wnioskowanie
to pozostaje jednak bez znaczenia wobec faktu poszerzenia tarczy w trakcie późniejszych prac.
Wątpliwości co do autorstwa projektu miał również Stefan K. Kuczyński36. Za J. Lelewelem zdaje
się świadczyć historyzujący kształt orła (idący wbrew dziewiętnasowiecznej modzie) i duża popularność herbu w kręgach emigracyjnych związanych z J. Lelewelem. Ten ostatni argument nieco
osłabia fakt, iż był to naturalny, ostatni znak wolnej Polski, który musiał jednoczyć Polaków.
Obecnie pozostaje więc liczyć na odnalezienie w przyszłości kolejnych materiałów mogących
potwierdzić lub zaprzeczyć omawianej hipotezie. Można również pokusić się o wnioskowanie
z milczenia źródeł. W tym wypadku należy jednak pamiętać, o tym, że — jak pisał J. Topolski —
„z niezarejestrowania faktu wnosić można tak o jego istnieniu, jak i nieistnieniu”37.
W dniu 8 lutego Bank Polski przesłał do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu pięć projektów stempli monet38. Następnego dnia, 9 lutego, Rząd Narodowy podjął decyzję w sprawie
wyglądu stempla monetarnego, a co za tym idzie, określił wygląd znajdującego się na nim
herbu39.
W dniu 19 lutego Rząd Narodowy, wykonując postanowienie Sejmu, wprowadził nowy wzór
pieczęci urzędowej, na której miał znaleźć się herb państwa40. Otworzyło to kolejną puszkę Pandory. Bowiem na podstawie reskryptu z 1824 r. tylko mennica państwowa była powołana do
wyrabiania pieczęci urzędowych41. Nagle na i tak już przeciążone pracą przedsiębiorstwo42 spadł
33

S. Barzykowski, Historya powstania, t. 2, s. 248.
J. Lelewel, Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, Poznań 1858, s. 33–132; idem,
Pamiętnik z roku 1830–1831, s. 187–372; idem, Polska odradzająca się, czyli dzieje polskie do roku 1795 potocznie
opowiedziane, Poznań 1859.
35
[J. Lelewel], Herby w Polszcze [w:] K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 1, Lipsk 1839–1846,
s. 474–475.
36
S.K. Kuczyński pisał, że autorem projektu „[...] miał być Joachim Lelewel (S.K. Kuczyński, Orzeł Biały i barwy
biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych w XIX wieku, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 10, s. 40).
37
J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 400.
38
AGAD, KRPiS, sygn. 1664, s. 39–40. Zdaniem W. Terleckiego nowe stemple monet były gotowe już 6 lutego.
Wobec tego, że Bank Polski przesłał pięć wzorów stempli 8 lutego 1831 r. do KRPiS, nie wydaje się to prawdopodobne. Z powodu zniszczenia akt w 1944 r. teza W. Terleckiego jest niemożliwa do falsyfikacji (W. Terlecki,
Mennica Warszawska, s. 117).
39
S.K. Kuczyński, Pieczęcie z mennicy warszawskiej, „Biuletyn Numizmatyczny” 1967, nr 19, s. 343.
40
W. Zwierkowski, Rys powstania walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku skreślony w dziesięć lat po wypadkach
na tułactwie we Francji, wyd. W. Lewandowski, Warszawa 1973, s. 178.
41
AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (cyt. dalej: KRSW), sygn. 6278; S.K. Kuczyński, O pieczętarzach przysięgłych w Królestwie Polskim, „Wiadomości Numizmatyczne” 1966, t. 10, s. 26; idem, Pieczęcie z , s. 342.
42
W związku z wybuchem powstania część pracowników mennicy ochotniczo wstąpiła do wojska, poza tym
od tygodnia mennica pracowała pełną parą nad wyrobem pieniądza z nowym stemplem. Mało tego, na piętrze
34
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obowiązek wykonania kilku tysięcy tłoków pieczętnych. Zadanie takie wymagało przede wszystkim czasu i dobrej organizacji. Obu tych warunków nie można było spełnić w realiach wojennych.
Problem ten dobrze ilustruje fakt, że jeszcze trzy dni po wprowadzeniu, spodziewanego przecież,
postanowienia Rządu Narodowego nadal korzystał on w oficjalnej korespondencji z pieczęci z orłem z grudnia 1830 r. Trudno się zatem dziwić, że reforma ta wiązała się z jeszcze większym zamieszaniem na niższych szczeblach administracji. Już 26 lutego Komisja Województwa Lubelskiego
prosiła Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji (KRSWiP) o nadesłanie jej trzech tłoków
pieczętnych do biura. W odpowiedzi 2 marca KRSWiP zasugerowała władzom województwa lubelskiego, aby — jeżeli to możliwe — sami zlecili wykonanie dla siebie właściwych pieczęci w ramach własnych funduszy43. Inaczej do problemu podeszły władze położonego najdalej od Warszawy województwa kaliskiego. Zleciły one wykonanie stosownych pieczęci dla siebie u miejscowych
rzemieślników i postanowiły zapytać, czy podobnie mogą postąpić władze niższego rzędu. Komisja
uznała, jak w przypadku Lublina, że pieczęcie można z „własnych funduszów extra ordynaryjnie
na ten raz gdziekolwiek kazać przysposobić”44. W znacznie gorszej sytuacji znalazły się władze,
które lege artis postanowiły zamówić swoje pieczęcie w mennicy. Jednym z takich urzędników był
komisarz obwodu pułtuskiego. Zapobiegliwy urzędnik już 31 stycznia wysłał do mennicy zlecenie
wykonania dwóch pieczęci, wklęsło- i wypukłorytej, oraz 16 zł na pokrycie kosztów. Do 1 kwietnia 1831 r. nie doczekał się on wykonania zlecenia. KRSWiP miała interweniować w tej sprawie
w mennicy45, ale czy przyniosło to skutek, trudno powiedzieć...
Herb rewolucyjny, pełniąc rolę znaku państwa, musiał znaleźć się również na honorowym
miejscu w przestrzeni publicznej. Dopiero 4 czerwca sejm uznał, że powinien on zastąpić „cyfry Cesarza JMC Mikołaja na różnych gmachach dotąd znajdujących się”46. Ustawa naturalnie
miała również dotyczyć izby senatorskiej, tronowej i innych miejsc, na których znajdował się
monogram królewski.
Uwagę zwracają różnice w zachowanym materiale ikonograficznym. To, co w nim zadziwia,
to różnorodność rozwiązań stylistycznych. S.K. Kuczyński słusznie zauważył, że tłoki pieczętne
były wykonywane nie tylko w mennicy, ale również przez prywatnych pieczętarzy47. Zdziwienie
musi jednak wzbudzić różnorodność przedstawień herbu na pieczęciach władz centralnych, które
musiały powstać w mennicy. Treści symboliczne przekazano w różnicy wyobrażeń Orła Białego
na pieczęciach Sejmu jako najwyższej władzy w zbuntowanej Polsce oraz izby poselskiej i Rządu
Narodowego. Na pieczęci parlamentu orzeł został ukoronowany zamkniętą koroną królewską48,
podczas gdy na pieczęciach innych władz znalazły się jedynie korony otwarte. Orła na omawianym
tłoku przedstawiono w stylistyce naturalnej, a nie historyzującej. W tym miejscu warto postawić
pytanie, czy w 1831 r. pokuszono się o stworzenie systemu ikonograficznego dla władz państwowych. Zwykle praca taka wymaga spokoju, czasu i namysłu. W realiach lutego 1831 r. trudno
mówić o spełnieniu dwóch pierwszych warunków, nie da się jednak wykluczyć takiej możliwości.
budynku mennicy założono szlifiernię rur karabinowych (W. Terlecki, Mennica warszawska w dobie powstania
listopadowego, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1930, s. 51).
43
AGAD, Władze centralne powstania listopadowego 1830–1831, sygn. 502, s. 4–5.
44
Ibidem, s. 6–7.
45
Ibidem, s. 10–11.
46
Dyaryusz sejmu, t. 4, Kraków 1910, s. 209.
47
Zdaniem S.K. Kuczyńskiego są one na ogół gorzej wykonane (S.K. Kuczyński, Orzeł Biały i barwy, s. 41).
48
Orzeł z koroną zamknięta wieńczył również laskę marszałkowską Władysława Ostrowskiego. (Artefakt w zbiorach prywatnych; Orzeł Biały — 700 lat herbu państwa polskiego: 26 czerwca–15 października 1995, Warszawa
1995, poz. 148).
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3. Pieczęć izby poselskiej (S.K. Kuczyński,
Orzeł Biały i barwy, s. 51)

4. Pieczęć Rządu Narodowego, luty 1831
(S.K. Kuczyński, Orzeł Biały i barwy, s. 51)

Pomniejsze różnice dają się również zaobserwować między stylizacją orła na zabytkach numizmatycznych. Na niektórych monetach groszowych orzeł posiada stylizację naturalną49,
podczas gdy na monetach o wartości 2 i 5 zł mamy do czynienia z orłem historyzującym.
Różnice w ikonografii monet i pieczęci da się wytłumaczyć również tym, że w mennicy było
zatrudnionych dwóch medalierów odpowiedzialnych za przygotowanie stempli do produkcji
monet50 i tłoków pieczętnych51.
Osobną kwestią jest sprawa barwy pola w Pogoni. W trakcie dyskusji nad barwami kokardy
narodowej, która odbyła się w Sejmie 7 lutego, poseł Roman Sołtyk sugerował, że „Pogoń jest

49
50
51

W literaturze numizmatycznej tą odmianę najczęściej wyróżnia się przez podkreślenie, że łapy orła są proste.
Litery KG znajdujące się na monetach odnoszą się do Karola Gronau, który był intendentem mennicy.
W. Terlecki, Mennica warszawska, s. 255.
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5. Awers monety o nominale 5 zł
z 1831 r. (WCN)

6. Awers monety trzygroszowej
z 1831 r. (WCN)

[umieszczana — GT] w polu granatowem”52. Argument ten miał jednak jedynie poprzeć ideę trójkolorowej kokardy dla wojska polskiego. Przynajmniej od czasów konfederacji barskiej barwami
wyrażającymi sojusz polsko-litewski były karmazyn i błękit53. W tradycji heraldycznej Pogoń zwykle występowała w polu czerwonym, jednakże istnieją takie przedstawienia, w których odmalowano ją w polu błękitnym54. Szczególnie dużą popularnością taki sposób prezentowania herbu Litwy
cieszył się już po upadku powstania listopadowego55. W ten sposób np. Pogoń została umieszczona
w Gwieździe Wytrwałości56 znajdującej się na zbiorowej mogile polskich emigrantów na cmentarzu Montmartre oraz w herbie przyjętym przez poznański Komitet Narodowy w 1848 r.57
Poza marginesem moich obserwacji świadomie umieściłem chorągiew tradycyjnie wiązaną
z salą Sejmu z czasów powstania listopadowego, przechowywaną obecnie w zbiorach Muzeum
Wojska Polskiego58. Jej autentyczność podważa bowiem kilka szczegółów, a mianowicie: orzeł
52

Dyaryusz sejmu, t. 1, od 18 grudnia 1830 r. do 8 lutego 1831 r., Kraków 1907, s. 518.
S.K. Kuczyński, Barwy biało-czerwone [w:] S. Russocki, S.K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn
Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978, s. 135. Kokarda narodowa mająca podkreślać jedność dwóch narodów — litewskiego i polskiego, ustanowiona 18 maja 1794 r. przez Radę Najwyższą Litewską, była niebiesko-zielona („Gazeta Narodowa Wileńska” z 21 maja 1794, nr 6, s. 2; s. 138). Błęk itno-czerwone barwy posiadały
kokardy, które noszono także po uroczystym proklamowaniu przywrócenia królestwa i zawiązaniu Konfederacji
Generalnej 28 czerwca 1831 r., „Ażeby herby Litwy połączone w jednej z Polskimi zajaśniały tarczy” („Dziennik
Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego” 1812, nr 4); S.K. Kuczyński, Barwy biało-czerwone, s. 151; Żywot
Tomasza Ostrowskiego ministra Rzeczypospolitej później prezesa senatu Xiętwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
obejmujący rys wypadków krajowych od 1811 roku do 1817, wyd. A. Ostowski, t. 2, Lwów 1873, s. 149).
54
Przykładami artefaktów z tarczą herbową, na której Pogoń wyobrażono w polu błękitnym, mogą być np.: stopa
krzyża relikwiarzowego z katedry gnieźnieńskiej będącego darem kardynała Fryderyka Jagiellończyka czy wizerunek herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów na odwrotnej stronie okładki konkordatu z 1737 r. (J. Galkus,
Lietuvosvytis. The vytis of Lithuania, Wilno 2009, s. 176).
55
J. Galkus, op. cit., s. 218, 222, 227, 228; G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 1988, poz. 217.
56
W uchwale sejmowej nie określono barw emalii ani wzajemnych relacji między godłami Orzeł i Pogoń (S. Oberleitner, Polskie ordery, odznaczenie i niektóre znaki zaszczytne 1805–1991, t. 1, Zielona Góra 1992, s. 34–39).
57
T. Jeziorowski, Herb Rzeczpospolitej z 1848 r. [w:] Orzeł Biały. Herb państwa, s. 254–265.
58
Orzeł Biały — 700 lat, poz. 149.
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został na niej przedstawiony bez korony, a takie przedstawienia pojawiają się dopiero na emigracji; tarcza, wbrew uchwałom, nie została zwieńczona koroną; umieszczono ją na trójkolorowym płacie, bezzasadnym po 7 lutego, gdy ustalono, że barwami powstania będą jedynie biały
i czerwony.

Epilog
Już 10 listopada 1831 r. feldmarszałek Iwan Paskiewicz, „książę warszawski” oraz namiestnik,
w imieniu Mikołaja I unieważnił „wszystkie uchwały i decyzje przez rząd rewolucyjny w całym
ciągu buntu wydane”, w tym dwupolowy herb, ordery itd.59 W dniu 19 czerwca 1832 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego wydała reskrypt
nakazujący wszystkim urzędom wycofanie tłoków pieczętnych z Orłem i Pogonią60.Od 3 marca 1833 r. w przestrzeni symbolicznej miał znowu być prezentowany jedynie herb Królestwa
z Orłem Białym na piersi dwugłowego carskiego orła61.
Znak Orła i Pogoni był chętnie wykorzystywany w kręgach emigracyjnych62. Herb ten znalazł
się również na pieczęciach władz powstańczych w trakcie Wiosny Ludów63 i powstania styczniowego64. Sprawa omawianego godła powróciła po odzyskaniu niepodległości. Poszukując wzorów
ideowych dla znaku państwa, postanowiono sięgnąć po wzorce z czasów, gdy Polska była jeszcze
wolna. Materiał taki przynosiły czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego i wzorowany na nich
herb Królestwa Polskiego ustanowiony w 1831 r.65 Znak ten posiadał jeszcze jedną zaletę —
przedstawiony w nim orzeł był orłem Jagiellońskim66, z którym to znakiem chętnie identyfikowali się walczący o wolność Polacy.
Reasumując, problem znaków państwowych w powstaniu listopadowym jest sprawą dość
skomplikowaną. Z pewnością badania nad tym tematem muszą być prowadzone na pograniczu
nauk pomocniczych historii i historii ustroju, nie bez świadomości dziejów powstania. Tak jak
wprowadzenie nowego znaku w grudniu 1830 r. wydaje się oczywiste i naturalne, tak reforma
z lutego 1831 r. nie musiała się odbyć. Jej sens jawi się tym mniejszym, gdy zdamy sobie sprawę
z tego, co w tym czasie działo się na froncie wojny polsko-rosyjskiej. Na pięć dni przed postanowieniem rządu w sprawie pieczęci Polacy wygrali bitwę pod Stoczkiem (92 km od centrum
Warszawy). Podczas gdy Rząd Narodowy obradował nad tym doniosłym dokumentem, 5 km
dalej, pod Wawrem, żołnierze Franciszka Żymirskiego i Piotra Szembeka toczyli zwycięskie boje
z wojskami Iwana Dybicza, pomimo problemów z zaopatrzeniem. Niemalże tydzień później dojdzie do bitwy o Olszynkę Grochowską, która zapewni na pewien czas bezpieczeństwo Warszawie.
W tych okolicznościach dla członków rządu ważniejsze jednak było to, by za pomocą heraldyki
wytłumaczyć Europie, o co tak naprawdę walczą Polacy.

59

AGAD, KRSW, sygn. 7322, s. 4.
Ibidem, s. 49.
61
Ibidem, s. 125–126.
62
S.K. Kuczyński, Symbolika patriotyczna, s. 1–5.
63
T. Jeziorowski, Herb Rzeczypospolitej z 1848 r. [w:] Orzeł Biały. Herb państwa, s. 254–265.
64
Zob. J.I. Sztakelberg, Pieczęcie powstańcze 1863–1864, Warszawa 1988, s. 23–25.
65
T. Pietras, W poszukiwaniu formy narodowego symbolu. Orzeł Biały w latach I wojny światowej (na przykładzie
Łodzi i Polski środkowej) [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J. Daszyńska, s. 134–135.
66
Zob. s. 4.
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Grzegorz Trafalski, The coat of arms of the Kingdom of Poland from 1831. Already in December 1830 insurgent
authorities in the Kingdom of Poland began to place in the symbolic space, reserved for the state coat of arms,
of the white eagle in the crown. In the face of the dethronement of Nicholas I on 25 January 1831, it was necessary
to adopt symbolic space to new realities. The task of the project of new monetary stamps, and thus the coat of arms,
the Sejm (the highest authority in the rebellious Poland) entrusted to the National Government. On the crowned
modern French shield two-sided in a pole; in the right field the White Eagle, in the left field the Pahonia. In this or similar way, the majority of educated Poles would describe the coat of arms of Poland during the November Uprising.
The subject literature also does not provide more information about this sign. The author thanks to his work on
the project “The White Eagle. Materials for the history of the coat of arms of the Polish State (1815–2015)”, had
the opportunity to take a closer look at the preserved sources and establish several important facts for the history
of the Eagle used in the November Uprising. The article discusses in detail the subsequent stages of creating the sign,
which led to the publication on 19 February 1831 of the decisions to change the pattern of seals and monetary
stamps. After the fall of the uprising, the Russian authorities banned the use of this sign, but it was very popular
in the emigrant circles and during subsequent uprisings, and after regaining independence was an inspiration to
create the coat of arms of the state.
Keywords: Kingdom of Poland, November Uprising, coat of arms, Orzeł Biały, Pogoń, National Government.
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System heraldyczny Bernharda von Koehnego
w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego
Streszczenie: Władze rosyjskie w latach 1845–1895 podjęły trzy próby opracowania i wprowadzenia aktem prawnym herbów miast Królestwa Polskiego. Gromadzono materiały i opracowywano projekty, jednak żaden z nich nie
zostały zaakceptowany przez najwyższe władze. Artykuł przedstawia ten proces i próbuje wyjaśnić cele władz rosyjskich. Autor szczególnie skupił się na działalności Bernharda Carla von Koehnego, dyrektora Wydziału Heraldycznego petersburskiej Heroldii, który nie tylko opracował system heraldyczny, ale próbował go wprowadzić w życie
w heraldyce miejskiej Cesarstwa Rosyjskiego. Autor próbuje pokazać rosyjskie projekty herbów dla miast Królestwa
Polskiego jako część procesu obejmującego całe imperium rosyjskie w XIX w.
Słowa kluczowe: Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, XIX wiek, heraldyka, herb, miasto, Bernhard von Koehne.

Wprowadzenie
Heraldyka miejska przeżywa swój renesans w ramach szerszego procesu rozwoju heraldyki samorządowej we współczesnej Polsce. Opracowywanie herbów współczesnych miast i jednostek samorządu ożywia badania heraldyczne, ale jednocześnie wpływa na ich zakres. Tymczasem ze względów naukowych
okres zaborów w dużo większym stopniu wymaga uwzględnienia przynależności państwowej i związanych z nią wpływów kultury, polityki i prawa państw zaborczych. Przecież to wszystko składało się na
poszczególne decyzje lub kompleksowe podejście do kwestii herbów miast. W tym kontekście heraldyka miast polskich w Cesarstwie Rosyjskim czy nawet w Królestwie Polskim nie doczekała się kompleksowego opracowania. Powyższa konstatacja nie umniejsza znaczenia prac poświęconych heraldyce miejskiej Rzeczypospolitej1, jej poszczególnych regionów2 czy miast3, obejmujących także okres zaborów.
1

M.in. zob.: M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960; A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich,
Warszawa 1994.
2
M.in.: W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905; M. Gumowski, Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań 1932; idem, Herby miast litewskich, „Ateneum Wileńskie” 1935, t. 10, s. 256–294; idem, Herby miast
województwa warszawskiego, Warszawa 1938; idem, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin
1959; T. Olejnik, Pieczęcie i herby miast ziemi wieluńskiej, Łódź 1971; M. Antoniewicz, Herby miast województwa
częstochowskiego, Częstochowa 1984; M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do schyłku XVIII wieku,
Warszawa 2000; H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
3
Zob. m.in.: S.K., Kuczyński, Herb Warszawy, Warszawa 1977; M. Adamczewski, Znak miejski Zduńskiej Woli,
„Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 59–74; J. Raciborski, Godło i pieczęcie Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1933, nr 3;
H. Seroka, Herb Radomia. Zarys dziejów, Radom 2009.
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Powszechne w Europie tej doby heraldyczne tendencje centralistyczne i unifikacyjne znalazły
swój wyraz także w Cesarstwie Rosyjskim. Przede wszystkim herb terytorialny nie jest już herbem
wspólnoty, ale herbem jednostki administracyjnej państwa4. Dotyczy to także herbów miast. De
facto odpowiadało to ich statusowi, ponieważ nie posiadały one samorządu — w Cesarstwie Rosyjskim do 1876 r., zaś w Królestwie Polskim, oprócz krótkiego okresu reform Wielopolskiego,
nigdy5. Miasta musiały używać symboliki państwowej, co nie oznacza, że nie mamy z tego okresu źródeł do badań nad heraldyka miejską: „Mimo tak sformułowanych reguł prawnych, okresu
1815–1914/1915 nie możemy uznać za czas całkowicie stracony dla polskiej heraldyki miejskiej
zaboru rosyjskiego”6. Przy okazji opracowywania i legalizowania przez państwo herbów miast
gromadzono materiały, badając m.in. świadomość i pamięć środowisk miejskich.
Punktem odniesienia dla niniejszych rozważań będą prace prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, w pierwszej kolejności Polskie herby ziemskie7. Mimo ogólnie negatywnego stosunku do
heraldyki rosyjskiej autor jedynie kilka razy wytyka błędy formalne, jak rozbieżne skierowanie godeł (w lewą i prawą stronę heraldyczną) w herbach guberni lubelskiej i augustowskiej. Zasadniczo
podkreśla jednostajne dążenie rusyfikacyjne, zacierające tradycyjną symbolikę: „Jeśli w heraldyce
można mówić o narodowych cechach sztuki herbowej, to stylizacja godeł i zwłaszcza wystrój herbów nowych guberni Królestwa należy całkowicie do heraldyki rosyjskiej. Herby te utrzymane
są w urzędowym stylu gierbotworczestwa petersburskiej Heroldii8, dalekim od kanonów pięknej
heraldyki. Ta wszakoż i w innych krajach była wtedy w upadku”. Zwraca więc uwagę na obcy
styl, ale też na państwowy charakter herbów, a jednocześnie stwierdza, że były to typowe dla tej
epoki tendencje9.
W Polskich herbach ziemskich S.K. Kuczyński powołuje się na trzy jednostki z Centralnego
Państwowego Archiwum Historycznego w Leningradzie (obecnie: Российский государственный
исторический архив в Санкт-Петербурге)10. W metryczkach można zauważyć, że korzystał on
także z innych jednostek, jednego dnia, w grudniu 1974 r. Są to jednak teczki dość opasłe i bogate w materiał, nie tylko pisany i ikonograficzny. Fakt, że prof. Kuczyński nie publikuje niczego
oprócz powszechnie dostępnych wizerunków herbów, świadczyć może, że nie miał możliwości
pełnego wykorzystania tych źródeł, choć opisał ich zawartość w artykule poświęconym także
innym polonikom heraldycznym zachowanym w Leningradzie11.
Znamienne, że S.K. Kuczyński wspomina m.in. o braku poszytu dotyczącego herbów miast
guberni siedleckiej. Pisze: „Nie odnaleziono w zespole tego poszytu. Nie miałem możliwości
4

Por. „heraldyka urzędowa” — S.K. Kuczyński, Herby urzędowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym
[w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 9.
5
Por.: W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007, s. 146–154, 251; M. Kallas,
Samorząd miejski w dobie porozbiorowej [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 40–42.
6
M. Adamczewski, Herby i pieczęcie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, t. 33, s. 24.
7
S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści i funkcje, Warszawa 1993.
8
Heroldia Imperium Rosyjskiego powstała przy Senacie przez przemianowanie w 1763 r. Kantoru Heroldmistrzowskiego. Gdy w 1846 r. odebrano jej prowadzenie teczek osobowych urzędników, 12 maja 1848 r. przekształcono ją w Departament Heroldii Senatu. W 1857 r. przy kancelarii tego departamentu utworzono Wydział Herbowy zajmujący się tworzeniem herbów i dyplomów herbowych — Н.П. Ерошкин, Гербовое отделение сенатского
Департамента Герольдии в начале XX века [w:] Геральдика. Материалы и исследования, ред. Г.В. Вилинбахов,
Санкт-Петербург 1987.
9

Ibidem, s. 245.
Rossiysky gosudarstvenny istorichesky arkhiv [cyt. dalej:RGIA], zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 246, 321, 325.
11
S.K. Kuczyński, Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, „Archeion” 1978, t. 66, s. 199–
211.
10
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stwierdzić, czy występuje on w ogóle w inwentarzu akt”12. Tymczasem taki poszyt łatwo można
zlokalizować w inwentarzu, ponieważ nosi kolejną sygnaturę wśród akt poświęconych guberniom
Królestwa13. Najwyraźniej materiały przygotowali archiwiści radzieccy, co było w tym czasie normą. Możemy jedynie się domyślać, dlaczego udostępnili tylko 10 jednostek.
Wracając do oceny rosyjskich projektów herbów dla miast Królestwa Polskiego dokonanej
przez prof. S.K. Kuczyńskiego, trzeba podkreślić, że była ona negatywna. Autor ten stwierdza:
„biurokratyczny formalizm, a nawet brak zrozumienia dla zasad heraldyki”, nawet jeśli zauważa
„nawiązania do symboliki historycznej w zbarbaryzowany sposób”14. Zwraca uwagę także na inne
cechy charakterystyczne: herby miast gubernialnych prawie zawsze były identyczne z herbami
guberni, różnice występowały w formie corony muralis, wieńców i wstęg. Autor nie rozumie też
(tłumaczy to zwyczajem), dlaczego herb guberni w herbach miast raz jest w lewej a raz w prawej
pobocznicy (tzw. kanton, narożnik, frac-quartier15).
Konstatowanie zacierania polskich tradycji, a jednocześnie wykorzystywania jej motywów
w herbach miast Królestwa Polskiego, czyli widocznych elementów jakiegoś niezdefiniowanego
programu i zaniechania wielkiej akcji, intryguje, dlatego stało się podstawą do powstania tego
artykułu.

Rosyjskie próby „uporządkowania” heraldyki miejskiej Królestwa Polskiego
We wspomnianym artykule prof. S.K. Kuczyński zarysowuje dzieje tworzenia herbów guberni
Królestwa Polskiego, a następnie także opisuje rosyjskie akcje zmierzające do opracowania i legalizacji (narzucenia) nowych herbów miast Królestwa Polskiego. Miały one być opracowane
według jednolitych, z góry określonych zasad i stanowić element ideologii państwa.
Pierwszą akcję władze rosyjskie podjęły w latach 40. XIX w. W 1846 r., przy okazji opracowania i zatwierdzenia rysunków herbów istniejących wtedy pięciu guberni Królestwa Polskiego, postanowiono przedstawić monarsze także herby miast. Akcją objęto też miasta, których dawnych
herbów nie znano. Prace przeprowadziła Heroldia Królestwa Polskiego przy współpracy Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych (KRSW). W wyniku tej inicjatywy powstał Album herbów miast
Królestwa Polskiego zawierający 456 herbów16. Rysunki herbów oraz ich opisy namiestnik przesłał
ministrowi sekretarzowi stanu 17 maja 1849 r. (starego stylu). Rysunki herbów guberni zostały
„najwyżej zatwierdzone” 25 maja 1849 r., zaś rysunki herbów miast nie i zostały przekazane
12

Ibidem, s. 203; por.: Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, red. S. Górzyński, Warszawa 2001.
13
Sygnatury 324–338 w inwentarzu nr 15, zespół nr 343. Poszyt dotyczący miast guberni siedleckiej nosi nr 337.
Pominięty poszyt zawiera materiały i propozycje herbów dla miast tej guberni. Na początku znajduje się dokument
z 1895 r. z pomysłami herbów miast powiatowych guberni siedleckiej, a na końcu jest wszyta teczka sprawy z lat
70. z projektami herbów według systemu Berharda von Koehnego dla następujących miast: Siedlce, Włodawa, Łuków, Węgrów (z błędnym herbem w wolnym polu — guberni kieleckiej), Radzyń (także), Janów. Poszyt urywa się
w sposób nienaturalny, co tłumaczy brak projektów dla Białej, Garwolina i Sokołowa — także miast powiatowych.
14
S.K. Kuczyński, Polonica heraldyczne, s. 208.
15
N.E. Malinowski, Teoria heraldyki powszechnej, Warszawa 1841, s. 61.
16
S.K. Kuczyński, Polonica heraldyczne, s. 203; M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960; M. Adamczewski, Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego” z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Herby miast
polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 109–130. Podsumowanie oceny
Albumu jak i prac nad nim zob.: H. Seroka, Osiągnięcia prof. Mariana Gumowskiego na polu sfragistyki i heraldyki
miejskiej Polski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2013, t. 12 (23), s. 133–146.
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heroldmistrzowi przez zarządzającego Własną JCM Kancelarią ds. Królestwa Polskiego17. Zgodnie z najwyższym pozwoleniem z 23 czerwca 1856 r. (starego stylu) departament Heroldii powinien ponownie przeanalizować wszystkie gubernialne i inne miejscowe herby, a następnie
przygotować projekty rysunków dla tych z nich, które z powodu nieprawidłowości, wymagały
poprawienia lub zmiany. W rezultacie namiestnik wydał rozporządzenie polecające zgromadzenie przez KRSW i Komisję Rządową Sprawiedliwości (KRS) informacji o istniejących w Królestwie Polskim herbach miejskich, a także kopii przywilejów ich dotyczących, dawnych pieczęci
i różnych dokumentów. Herbów, pieczęci, tłoków i odcisków tychże oraz przywilejów szukano
w archiwach miast i archiwach akt dawnych działających przy trybunałach cywilnych. Zbierano
także relacje starszych mieszkańców, zwłaszcza jeśli pełnili jakieś urzędy miejskie. Ostatecznie
informacja o herbach już 10 guberni 18 została przesłana heroldmistrzowi 28 lutego 1868 r. (starego stylu). Ukazem z 11 marca 1869 r. (starego stylu) zatwierdzono nowe herby dla wszystkich
10 guberni19.
Ponowne poszukiwania źródeł zarządził dyrektor główny prezydujący w KRSW, za pośrednictwem gubernatorów i naczelników powiatów. W dniu 3/15 października 1867 r. polecił dostarczyć do KRSW kopie: z przywilejów na herby, dawnych pieczęci i innych dokumentów odnoszących się do wszystkich miast posiadających herb20. D.N. Nabokow21 przesłał 10 stycznia 1868 r.
heroldmistrzowi 456 rysunków herbów miejskich Królestwa Polskiego, które miały posłużyć za
materiał do opracowania herbów „zgodnie z zasadami heraldyki”. Uznał za konieczne uprzedzić,
że wśród miast, których rysunki herbów przesłał, jest wiele takich, które zostaną zdegradowane
do rangi wsi lub osad. Informacji na ten temat jednak nie nadsyłano i praca nad herbami nie
została ukończona22. Materiały dotyczące herbów miast spływały z prowincji do Petersburga stopniowo w latach 1869–1876, a w miarę ich otrzymywania, projektowano nowe herby.
Teodor Berg przekonywał Heroldię, że zgromadzenie pieczęci i dokumentów to ogromna
i często niemożliwa do wykonania praca i wątpliwe jest, czy doprowadzi do pożądanego celu —
prawidłowego ułożenia herbów, ponieważ „w dawnej Polsce herby miast rzadko były ustanawiane
przez królów, co najwyżej w dyplomach erekcyjnych całkiem rzadko wspomina się o tym, ale
zwykle magistraty same wprowadzały na pieczęcie swoich miast różne symboliczne wyobrażenia,
przy czym nie były przestrzegane zasady heraldyki, z którymi w tym czasie nie byli dostatecznie
obznajomieni”. Na potwierdzenie tego wniosku podał przykład wysiłków warszawskiego magistratu miejskiego z 1847 r., który zarządził poszukiwania w celu ustalenia, jaki rzeczywiście herb
ma Warszawa, od kiedy on istnieje i na jakiej podstawie miasto używa obecnie herbu Syrena. Po
szczegółowej kwerendzie w warszawskim Archiwum Akt Dawnych okazało się, że na pieczęci
tego miasta: „jak widać z oficjalnego dokumentu z 3 marca 1647 r. była wyobrażona kobieta,
17

W 1849 r. namiestnik Królestwa Polskiego wysłał do sekretarza stanu Królestwa Polskiego rysunki 456 herbów
miast Królestwa, RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 326.
18
Reforma administracyjna Królestwa Polskiego wprowadziła 1 stycznia 1867 r. podział kraju na 10 guberni,
zob.: „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 66, Ustawa o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach
Królestwa Polskiego, z 19 (31) grudnia 1866 r., art. 1; Svod zakonov Rossiyskoy imperii, wyd. n. 1899 r., t. 2, cz. 1,
Учереждение управления губерний Царства Польского, art. 1; zob. szerzej: A. Górak, Kancelaria Gubernatora
i Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), Lublin–Radzyń Podlaski 2006.
19
RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 326: Дело по вопросу о городских гербах в губерниях Царства Польского,
k. 196–198.
20
Ibidem.
21
Dmitrij Nikołajewicz Nabokow w tym czasie był naczelnikiem Własnej JCM Kancelarii ds. Królestwa Polskiego (przyp. aut.).
22
RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 326, k. 194.
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zwrócona w lewą stronę z wydatną piersią i brzuchem, trzymająca w prawej dłoni miecz, a w lewej tarczę, od brzucha jej smok na dwóch lapach z długim ogonem kręcącym się do miecza, a wokoło napis sigilla antique civitatis varsoviensis”. Berg konstatuje, że skoro rozpoznanie herbu byłej
stolicy nastręcza tyle problemów, to wątpliwe, czy będą udane takie poszukiwania dla mniejszych
prowincjonalnych miast i jeśli „samowolnie” wprowadzono Syrenę, to nie ma wątpliwości, że podobne samowolne akty były udziałem całkiem zwykłych innych miast, a szczególnie prywatnych,
w których wiele zależało od właściciela i lokalnych starostów.
Czytając korespondencję w tej sprawie, można dojść do wniosku, że władze polityczne nie
były zainteresowane ustaleniem historycznych herbów. Wręcz torpedowały całą akcję. Przy okazji
projektowania herbów guberni ujawniły się preferencje władz. „Hrabia Berg uznaje za konieczne
usunięcie z tych herbów niektórych symbolicznych wyobrażeń należących do dawnej historii
Polski, ponieważ one nie tylko nie odpowiadają obecnemu politycznemu i cywilnemu ustrojowi
Królestwa Polskiego, ale jeszcze podtrzymują w ludności tegoż szkodliwe dla niego marzenia
o złotej polskiej republice i o zjednoczeniu Litwy z Polską. Przedkłada on, aby dla nowych herbów przyjąć ustanowioną dla herbów guberni Imperium formę tarczy ozdobioną koroną imperatorską, a zatem pod nią w górnej części tarczy, wedle przykładu niektórych guberni Imperium,
umieścić wyobrażenie rosyjskiego dwugłowego orła pełnego lub jednej jego górnej połowy z wyobrażeniem w środku niego św. Jerzego Zwycięzcy, w niższej zaś części wyobrazić symboliczne
znaki, stanowiące charakterystyczne osobliwości każdej guberni”23.
Niezwykle interesujące jest w tym kontekście pismo Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego do Heroldii. Tłumaczono w nim, że herby miast są starsze niż dokumenty je potwierdzające, tzn. że nie można ich potwierdzić przywilejami królewskimi. Zalecano poszukiwania
w Metryce Koronnej, gdzie „mogą znajdować się w ogóle dyplomy na herby królewskich miast,
utworzonych w późniejszych czasach, począwszy od XV wieku, ale ilość takich miast była całkiem nieznaczna. Tak samo może zostać odnaleziona pewna ilość dyplomów, dana w tej epoce
miastom duchowieństwa i osobom prywatnym. W ogóle to rzadko w takich dyplomach mówiło
się o herbach, ponieważ albo prywatne miasta stosowały zazwyczaj pieczęć z herbem właściciela, ze zmianą którego zmieniał się i herb”. Sugerowano, że łatwiej skorzystać będzie z prac
naukowych: „[...] z których ostatnia, pod tytułem Dawna Polska, wydana w Warszawie w 1843–
1846 latach, w trzech tomach24, zawiera w sobie wszystkie tego rodzaju herby, na ile można było
zebrać o nich informacje”25.
Ostatecznie w Petersburgu odnaleziono rysunki (projekty) 456 herbów miast Królestwa Polskiego z 1849 r., ale bez opisów, które wyjaśniałyby składające się na nie elementy oraz ich symbolikę. Jednak i tym razem nie doszło do ich zatwierdzenia czy dalszych prac. Powodem było już
wtedy planowane odebranie praw miejskich (obrócenie we wsie i osady) bardzo wielu miastom
Królestwa26. Ponadto ciągle spierano się o generalne podejście do symboliki herbów. Namiestnik
T. Berg: „kierował się opinią o konieczności, z powodów politycznych, wyeliminowania z herbów
Królestwa Polskiego symbolicznych wyobrażeń należących do dawnej historii Polski”. Zasadniczo
zgadzano się z namiestnikiem, zauważając jednak pewną sprzeczność w jego koncepcji: „umieszczenie w górze herbów tych guberni dwugłowego ruskiego orła tym samym przydałoby herbom
guberni Królestwa Polskiego osobliwości i różnic od herbów guberni ruskich”. W opozycji do
23

RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 324, k. 20, brudnopis, kopia z odniesienia hr. Berga, 30 września 1868 r.
M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana,
t. 1, Warszawa 1843; t. 2, cz. 1, Warszawa 1844; t. 2, cz. 2, Warszawa 1845; t. 3, Warszawa 1846.
25
RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 326, k. 22–24v, 18 grudnia 1867 r.
26
Ibidem, k. 27, Heroldmistrz do Rudolfa Iwanowicza Braunszwejga, 16 stycznia 1868 r.
24
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Berga występował Bernhard von Koehne27, zarządzający Wydziałem Herbowym; „na wypadek
gdyby uznane zostało za możliwe pozostawić dla herbów guberni Królestwa Polskiego poprzednie
emblematy, lub przyswoić gubernialnym herbom rysunki gubernialnych herbów” zaprojektował
on dla guberni Królestwa projekty herbów z zachowaniem historycznych danych28. Sprawa znów
nie została doprowadzona do końca.
W końcu XIX w., w latach 1892–1896, po raz trzeci powrócono do sprawy. M.in. gubernator płocki zauważył, że miasta położone w jego guberni używają herbów nieopublikowanych
w monitorze pt. Svod uzakonenij i rasporjaženij Pravitel’stva (Свод узаконений и распоряжений
правительства), jak zgodnie z prawem być powinno. W związku z tym prosił o wyjaśnienie,
czy zatwierdzono herby miast Królestwa, w czym poparł go generał-gubernator warszawski
Hurko29. Departament Heroldii tłumaczył się, że nie został formalnie powiadomiony o tym,
czym zakończyła się praca Komitetu ds. Likwidacji Miast w Królestwie i dlatego nie może
przystąpić do zestawienia pozostałych miejskich herbów. Zareagował więc w sposób klasyczny dla biurokracji rosyjskiej, żądając opracowania i przysłania: 1. pełnego spisu wszystkich
istniejących powiatowych miast Królestwa, 2. historyczno-statystycznych wiadomości o tych
miastach oraz 3. wniosków miejscowych władz odnoszących się do tego, co właściwie należałoby wyrazić lub uwiecznić w herbie danego miasta30. Taka odpowiedź ostatecznie zniechęciła
rosyjskie władze Królestwa do dalszych działań, a jak widać Heroldia też nie była zainteresowana kontynuowaniem sprawy.
Ta trzecia „ankieta” przynosi nam najmniej cennych materiałów, ale paradoksalnie to właśnie
mogło być po myśli władz. Skoro pamięć o dawnych herbach została zatarta, dawało to swobodę
w projektowaniu herbów odpowiadających polityce imperium w tej zachodniej peryferii. Gubernator siedlecki Subbotkin np. odpowiedział, że nie ma żadnych materiałów na temat dawnych
herbów miast i choć przesłał szkice historyczno-statystyczne, to proponował herby naawiązujące w większości do ówczesnych zajęć mieszkańców. Dwukrotnie odniósł się do historii. Raz,
twierdząc że w Łukowie mieli siedzibę templariusze i dlatego w jego opinii odpowiedni byłby
czerwony krzyż w polu złotym, a w drugim przypadku proponował: „Dla gubernialnego miasta
Siedlec herb z wyobrażeniem w nim żołnierza opierającego się na szabli w czerwonym polu — na
pamiątkę tego, że w tym mieście został sformowany w 1828 r. Grodzieński Pułk Huzarów, a następnie w 1831 r. mieszkał w tym mieście hr. Dybicz Zabajkalski i wydawał uniwersały i wreszcie,
że wspomniane miasto z położenia swego uważa się za punkt strategiczny”31.
Obserwujemy więc proces trwający pół wieku. W tym czasie radykalnie zmieniły się strony
dyskursu — władze Królestwa Polskiego, „organy eksperckie”32, decydenci polityczni. Jednak ten
ostatni element mimo wszystko zmienił swoje podejście w najmniejszym stopniu — za każdym
razem projekty były odrzucane ze względu na nadmierne uwzględnianie miejscowych tradycji.
Mam tu na myśli nie tylko osobę imperatora, ale namiestników i generał-gubernatorów oraz
Е.B. Пчелов, Создатель герба Российской империи (Барон Б.В. Кёне: штрихи к портрету), „Геральдика
сегодня”, tekst dostępny online: <https://sovet.geraldika.ru/print/13143>.

27

28

RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 326, k. 30–30v, 6 lutego 1868 r.
Ibidem, sygn. 326, k. 196–198, 5 maja 1892 r.
30
Ibidem, k. 199–200.
31
Ibidem, sygn. 334, k. 2–4.
32
Heroldia Królestwa Polskiego została zlikwidowana ukazem z 24 maja (5 czerwca) 1861 r.; zob.: szerzej: Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy ze zbiorów RPAH w Sankt Petersburgu, red. S. Górzyński, Warszawa 2001;
Heroldia Królestwa Polskiego 1836–1861. Inwentarz, oprac. M. Osiecka, Warszawa 1999; Szlachta wylegitymowana
w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, Warszawa 2000; Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, Warszawa 2018.
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ministrów. Album herbów miast, projekty Koehnego i propozycje gubernatorów z lat 90. układają
się, być może przypadkiem, w logiczny ciąg — za każdym razem udział symboliki rodzimej maleje. Czy gdyby nie upadek imperium rosyjskiego, czwarta legitymacja herbów miast Królestwa
przyniosłaby już tylko kozy, kłosy i dymiące kominy?! Narzuca się sugestia, że władze dążyły do
całkowitego usunięcia historii z warstwy symbolicznej. Znajduje to też potwierdzenie w nazewnictwie administracyjnym nie tylko w Polsce (Kraj Nadwiślański zamiast Królestwa Polskiego
czy gubernia siedlecka zamiast podlaskiej), ale i na innych terenach posiadających tradycję państwową, np. w Gruzji33. Czy imperium rosyjskie dążyło do swoistej modernizacji polskiej kolonii,
a ahistoryzm był jej naturalnym elementem?!

Reforma heraldyki terytorialnej w Cesarstwie Rosyjskim
Jakkolwiek odpowiedź na to pytanie wykracza poza ramy tego artykułu, to spojrzenie na próby
opracowania herbów miast Królestwa Polskiego z punktu widzenia Petersburga wydaje się możliwe. Tym bardziej, że herby miast Cesarstwa Rosyjskiego mają swoją literaturę34. Charakterystyczne jest traktowanie herbów miast jako „herbów terytorialnych”, a przez Pawła von Winklera — ziemskich. Dlatego genezę zainteresowania tą problematyką (heraldyką ziemską) wiązano
z ukazaniem się pierwszego herbarza zawierającego herby carstw, księstw i ziem składających
się na tytulaturę cara35. Historię prób opracowania i legalizacji herbów miast Rosji oraz biorące
w tym udział organy opisuje Nadieżda Sobolewa36.
Tendencje do systematyzacji herbów w Rosji pojawiły się najpierw w heraldyce szlacheckiej.
Zaczęto gromadzić, systematyzować i zbiorowo zatwierdzać herby zebrane w kolejne tomy, które
stawały się źródłem prawa w tej materii. Co prawda, w odniesieniu do miast już w 1800 r. Paweł I
polecił, by zamiast wydawania dla nich indywidualnych gramot Heroldia rozpoczęła prace nad
herbarzem miast. Herbarz ten także miał być zatwierdzony przez imperatora jako obowiązujące
prawo, a miasta miały otrzymywać potwierdzone wypisy. Jednak prace nad herbarzem i zatwierdzaniem herbów ziemskich i miejskich postępowały powoli i z przerwami z powodu braku wypracowanych reguł37. Co ciekawe, inspiracją do odrodzenia, przede wszystkim heraldyki szlacheckiej, była Heroldia Królestwa Polskiego słynąca z precyzji technicznej38.
Sobolewa zaczyna swój wywód od inicjatyw rosyjskiej Heroldii (od 1848 r. departamentu Heroldii Senatu Rządzącego). W latach 1839–1840 podjęła ona próbę zgromadzenia kopii używanych (sic!) herbów miast Cesarstwa Rosyjskiego, początkowo jedynie dla orientacji. Inicjatorem
było Ministerstwo Sprawiedliwości. Do urzędów na prowincji rozesłano prośby o informacje
33

A. Górak, Ustrój administracji rosyjskiej na Kaukazie (1785–1844) [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych.
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. K. Borkowski i P. Olszewski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 87–115.
M.in.: Ю.В. Арсеньев, Геральдика, Москва 1908; А.Б. Лакиер, Русская геральдика, кн. 1–2, Санкт-Петербург
1855, Москва 2006; В.К. Лукомский, К вопросу о происхождении Смоленского герба, „Труды МИАИ” 1946, т. 2;
Н.А. Соболева, Российская городская и областная геральдика XV–XIX вв., Москва 1981.
35
Большая государева книга или Корень российских государей, 1672; Царский Титулярник. В 2 т., под общей ред.
Ю.М. Эскина. Москва 2007.
36
Н.А. Соболева, Российская городская и областная геральдика XV–XIX вв., Москва 1981.
34

37

Ibidem, s. 126; zob.: też: L. Pudłowski [rec.], Nadieżda Aleksandrowna Sobolewa, Rossijskaja gorodskaja i obastnaja gieraldika XVIII–XIX ww., Moskwa 1981, „Archeion” 1984, t. 78, s. 362–367.
38
Dwie części herbarza przygotowane przez Heroldię Królestwa Polskiego zostały zatwierdzone odpowiednio:
10 (22) października 1850 r. i 16 (28) stycznia 1851 r., zob.: Гербовник дворянских родов царства Польского (Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego): [В 2-х ч.], Варшава 1853, ч. 1, с. III.
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dotyczące herbów dawnych i używanych. Okazało się, że nie wszystkie miasta miały jakikolwiek herb, a wiele z nich używało herbów niezatwierdzonych. Heroldia żądała także od władz
lokalnych przedstawienia propozycji herbów dla miast, które ich nie posiadały. Wówczas nie
zamierzano jeszcze narzucać projektów herbów, a jedynie legalizować praktykę i propozycje napływające z prowincji. Ostatecznie, pomimo nacisków Ministerstwa Sprawiedliwości, herbarz nie
został opracowany i dalej legalizowano odrębne herby, publikując je w monitorze Polnoe sobranie
zakonov Rossiyskoy imperii (PSZRI), co równało się ich legalizacji. Jednak jeśli miasta używały
herbu niezatwierdzonego, to także to tolerowano. Imperator potwierdził tę praktykę, nakazując przedstawiać do „najwyższego zatwierdzenia” herby używane, usankcjonowane przez obyczaj.
Przy czym, co charakterystyczne również w odniesieniu do Królestwa, Heroldia nastawała na dostarczenie jej gotowych rysunków herbów, nawet jeśli miasto herbu nie miało. Dopiero gdy Senat
powierzył sprawę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, została ona przyśpieszona i w 1853 r. ministerstwo to dostarczyło Senatowi rysunki herbów z opisami. Ankietę herbową minister spraw
wewnętrznych rozesłał już w 1836 r.39
Pierwsze elementy unifikacji odnotowujemy w 1851 r., gdy cesarz polecił, by na tarczach
herbów miast gubernialnych kłaść zawsze koronę imperatorską, a na powiatowych — koronę
miejską (muralis), jednakże minister spraw wewnętrznych naruszył tę zasadę, uznając że korona
carska przysługuje także herbom znaczniejszych miast powiatowych40.
Przełomowym momentem było powołanie w ramach departamentu Heroldii Wydziału Heraldycznego i mianowanie jego dyrektorem Bernharda Koehnego. Tym razem inicjatywa należała do
ministra dworu, który polecił Koehnemu dokonać przeglądu wszystkich herbów terytorialnych,
guberni i miast, a następnie opracować projekty dla tych, które są nieprawidłowo zbudowane,
wymagają poprawek41. Przystępując do „przerabiania” herbów, Koehne chciał przede wszystkim
doprowadzić do ich unifikacji w jeden system ozdabiania tarcz i jednolity system elementów
ideologicznych, identyfikujących ich miejsce w hierarchii administracji państwowej. Kluczową
rolę wyznaczył koronom, dla których opracował system rangowy. Wszystkie zewnętrzne ozdoby
herbu miały mieć charakter identyfikacyjny: wstęgi, liście, kłosy, młotki itd.
Koehne, przystępując do pracy, oparł się nie tylko na poznanych w Prusach zasadach heraldyki, lecz również inspirował się w wielu wypadkach już zastanymi rosyjskimi zwyczajami
heraldycznymi. Zauważoną manierę poziomego podziału tarczy z herbem guberni w górnej części uznał za błędną, ponieważ tym samym główny herb (herb miasta) znajdował się w części
dolnej. Zmodyfikował ją, powołując się na zasady heraldyki, polecił herb guberni umieszczać
w tzw. wolnej części, w lewym heraldycznym kącie, a jeśli był on zajęty przez ważną część godła,
to w prawym. Taki system wymuszał zmianę herbu przy zmianie granic guberni. Opracowane
przez Koehnego zasady budowy herbów guberni, obwodów, miast i osad zostały zatwierdzone
już 7/15 maja i 4/16 lipca 1857 r., a opublikowane we wrześniu, choć stanowisko zarządzającego wydziałem herbowym objął dopiero 11 grudnia 1857 r., a jeszcze później, bo 22 sierpnia
1858 r. oficjalnie powierzono mu przegląd wszystkich herbów ziemskich Imperium Rosyjskiego. Całość instrukcji publikujemy poniżej.

39

Н.А. Соболева, Российская городская и областная геральдика XV–XIX вв., Москва 1981, с. 126–129.
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Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 135.
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Opis najwyżej zatwierdzonych ozdób herbów guberni, obwodów, miast wydzielonych42, miast i osad43.

[Źródło: Санкпетербургския сенатския ведомости, № 73, 10 сентября 1857 года, вторник,
с. 719–721; por.: ПСЗРИ II, т. XXXII (1857), № 32037; tłumaczenie: Artur Górak]
A. Korony:
1. Imperatorska korona dla herbów guberni.
2. Dawna carska korona dla herbów powiatów, obwodów i miast wydzielonych.
3. Imperatorska korona dla herbów stolic.
4. Carska czapka w postaci korony Monomacha dla starożytnych ruskich miast, byłych siedzib
panujących wielkich książąt, na przykład: Kijów, Nowogród, Twer i pozostałe44.
Kazańska korona dla herbu miasta Kazania, astrachańska — dla herbu miasta Astrachania,
gruzińska — dla herbu miasta Tyflis45.
5. а. Złota murowana korona z pięcioma blankami dla herbów miast gubernialnych posiadających ponad 50 tys. mieszkańców, np. Odessa, Ryga, Saratów, Wilno i pozostałe.
b. Złota korona muralis o pięciu blankach, zwieńczona orłem imperatorskim, dla miast gubernialnych, z 50 tys. i więcej mieszkańców, które jednocześnie są twierdzami46.
6. a. Złota korona murowana z trzema blankami dla pozostałych miast gubernialnych, i
b. Taka sama korona, z imperatorskim orłem, dla miast gubernialnych, posiadających mniej
niż 50 tys. mieszkańców, które są jednocześnie twierdzami.
7. a. Srebrna corona muralis o trzech blankach, dla miast powiatowych, i
b. Taka sama korona, z imperatorskim orłem, dla miast powiatowych, które jednocześnie są
twierdzami.
8. a. Czerwona corona muralis o trzech blankach dla nieurzędowych47 miast.
b. Taka sama korona, z imperatorskim orłem, dla twierdz, które nie są ani miastami gubernialnymi, ani powiatowymi.
9. Czerwona corona muralis o dwóch blankach dla znacznych osad.
10. Polska korona48 (imperatorowej Anny Iwanowny) dla guberni i dla stolicy Królestwa
Polskiego.
11. Finlandzka wielkoksiążęca korona dla guberni i dla stolicy Wielkiego Księstwa Finlandzkiego.

Oryg. Градоначальств — specjalna kategoria miast wydzielonych z guberni lub obwodu ze względu na ich
specjalne znaczenie lub strategiczne położenie i podlegających bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, do
1914 r. było ich dziewięć, zob.: Н.М. Корнева, Градоначальство [hasło w:] Большая российская энциклопедия,
tekst dostępny online: <https://bigenc.ru/domestic_history/text/3816481> [dostęp: 14 lipca 2019].
43
Zakomunikowane Ministerstwu Sprawiedliwości przez p. generała-adiutanta hrabiego Adlerberga, zaszczycone
najwyższym zatwierdzeniem 7 maja i 4/16 lipca 1857 r. wspomniane projekty, z opisaniem ich, p. zarządzający
Ministerstwem Sprawiedliwości przedstawił Senatowi Rządzącemu.
44
Jarosławl, Rjazań, Władimir, Czernihów, Smoleńsk.
45
Obecnie Tbilisi.
46
Dyneburg, Kronsztad, Sewastopol.
47
Oryg. Заштатных — dosłownie nieetatowych, niebędących stolicą administracyjną, siedzibą władz administracyjnych.
48
Korona sporządzona na koronację carycy Anny w 1730 r. Potem przerabiana. Użyta do koronacji Mikołaja I
na króla Polski w 1829 r. w Warszawie i wyobrażona w herbie Królestwa. Z tego powodu zwana koroną polską.
42
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B. Ozdoby wokół tarcz:
1. Dębowe liście, ze wstęgą andrzejewską, dla guberni.
2. Dębowe liście, z aleksandrowską wstęgą, dla obwodów i miast wydzielonych (gradonachal’stv).
3. Andrzejewska wstęga49, z dwoma imperatorskimi berłami, dla stolic i miast zwyczajowego pobytu ich imperatorskich mości, Peterhofu, Carskiego Sioła i Gatczyny.
4. Aleksandrowska wstęga50, z dwoma złotymi młotkami, dla miast przemysłowych.
5. Aleksandrowska wstęga, z dwoma złotymi kłosami, dla miast, wyróżniających się rolnictwem i handlem zbożem.
6. Aleksandrowska wstęga, z dwoma złotymi kotwicami, dla miast nadmorskich.
7. Aleksandrowska wstęga, z dwoma złotymi winoroślami dla miast, zajmujących się winiarstwem.
8. Aleksandrowska wstęga, z dwoma srebrnymi kilofami, dla miast, zajmujących się górnictwem.
9. Aleksandrowska wstęga, z dwoma sztandarami, ozdobionymi imperatorskim orłem, dla twierdz.
10. Georgijewska wstęga51, z dwoma sztandarami, stojącymi pionowo i ozdobionymi cyfrą [monarszą] tego imperatora, w czasie panowania którego miało miejsce oblężenie twierdz, które wyróżniły się w obliczu nieprzyjaciela.
C. Użycie herbu gubernialnego w herbach miast, oprócz gubernialnych
Herb gubernialny w herbie miejskim powinien zajmować wolną część wprawo [heraldyczną prawą] (franc-quartier)
lub, jeśli ona jest zajęta przez inną figurę, należącą do herbu miejskiego, to w wolnej części w lewo [heraldyczną
lewą].
Patrz załączony herb miasta Szliselburga, z herbem guberni petersburskiej w wolnej części wprawo.
Jeśli przy tworzeniu nowych guberni herb tego czy innego miasta zaliczony zostanie do innej guberni, to także
zmienia się herb guberni w wolnej części herbu miejskiego.

Dla zilustrowania systemu koron publikujemy poniżej wizerunki kilku z nich. Szczególnie
należy zwrócić uwagę na różnice między kononą imperatorską (il. 1, ostatnia z prawej) a koroną
Anny Iwanowny (il. 2)
Po zatwierdzeniu powyższej instrukcji heraldycznej Wydział Heraldyczny przystąpił do projektowania herbów. Pierwsze 34 poprawione herby guberni i miast (gubernialnych, powiatowych
i pozaetatowych) Senat przyjął od razu i polecił Wydziałowi Herbowemu zaprojektować herby dla
pozostałych miast, co oznaczało przeprojektowanie terytorialnej heraldyki Imperium Rosyjskiego
według zasad kodeksu heraldycznego Koehnego. Wydział Herbowy już w 1858 r. przedstawił
heroldmistrzowi przeprojektowane 56 herbów guberni i 13 herbów obwodów i ziem. W rzeczywistości Koehne dążył do przywrócenia historycznych godeł i precyzował (według znanych sobie
zachodnich wzorców) ich blazonowanie. Najlepiej o tym świadczy fakt, że przystępując do reformy heraldyki miejskiej, rozesłał prośby o wskazówki dotyczące symboli historycznych. Koehne
stale podkreślał, tak jak w 1867 r., że: „Przy przeglądzie herbów dla miast Królestwa Polskiego,
koniecznie trzeba brać pod uwagę herby, które wspomniane miasta dotychczas używały, z opisaniem ich i informacjami historycznymi [...]”52. Dotychczas zatwierdzone herby Koehne przejrzał
i poprawił pod kątem blazonowania i poprawności układu godła. Same godła zmieniał bardzo
rzadko, uzasadniając takie zmiany nieheraldycznością danego symbolu. Postponował np. róg obfitości (Nowa Ładoga, Charków)53.

49

Wstęga orderu Andrieja Pierwozwannogo (Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołania), jedwabna, niebieska, błękitna (przyp. aut.). O rosyjskich orderach i wstęgach orderowych zob.: A. Górak, System orderów Imperium Rosyjskiego i obcych w karierach gubernatorów guberni Królestwa Polskiego [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od
średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, Warszawa 2016, s. 171–181.
50
Wstęga orderu św. Aleksandra Newskiego, morowana (deseń moiré), czerwona (przyp. aut.).
51
Wstęga orderu św. Jerzego (Georgija), w czarne i żółte paski (przyp. aut.).
52
RGIA, zesp. 1343, inw. 15, sygn. 324, k. 7, B. Koehne do heroldmistrza F. Sztakelberga, 6 listopada 1867 r.
53

Н.А. Соболева, Российская городская и областная геральдика XV–XIX вв., Москва 1981, s. 136–138.
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1. Korony rangowe dla herbów miejskich według systemu Koehnego
(źródło: П.П. фон Винклер, Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные
в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год, Санкт-Петербург 1900, s. 41, 43)

Koehne opracował tylko projekty herbów miast gubernialnych i powiatowych Królestwa Polskiego. Być może ze względu na zapowiadany i trwający proces odbierania praw miejskich. Projekty te zachowały się w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym (RGIA), pogrupowane w poszyty odpowiadające guberniom.
Jego plany obejmujące całą Rosję także nie zostały zrealizowane do końca. Ciągle powracano
do kwestii herbów guberni i obwodów, np. ukazem z 5 lipca 1878 r. Senat zatwierdził 46 herbów
guberni i obwodów54. Ostatecznie, pod wpływem krytyki i narastających intryg, Koehne ustąpił
ze stanowiska i wyjechał z Rosji. Pomimo tego zatwierdzane później herby miast odpowiadają
w większości opracowanym przez niego zasadom55.
Praktycznie od lat 50. XIX w. krytykowano w Rosji działalność Koehnego (zarówno w dziedzinie reformy herbów państwa, jak i heraldyki terytorialnej) za podporządkowanie miejscowych obyczajów zasadom heraldyki zachodnioeuropejskiej; nazywano ją: antyrosyjską, wulgarnie
okcydentalną, „pruską”, a jego samego uznawano za niemieckiego szpiega. Zasady wprowadzone
przez Koehnego rzeczywiście odpowiadają ówczesnym nurtom obecnym w heraldyce zachodniej,
PSZRI II, t. 53, 1878, cz. 2, № 58 684; opublikowano je potem w postaci herbarza: Гербы губерний и областей
Российской империи, Санкт-Петербург 1880.
55
PSZRI III, t. 6, 1886, дополнение к т. 3, 1883, № 1439а, herb Moskwy i 17 herbów miast i osad guberni mo54

skiewskiej. Rosyjski podręcznik nauk pomocniczych historii wprawdzie podaje, że system zewnętrznych elementów herbów został zniesiony w 1889 r. (Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин, Вспомогательные исторические
дисциплины, Москва 2015, s. 238) Jednak herby zatwierdzane potem także je zawierają.
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2. Korona Anny Iwanowny z 1730 r. (źródło: Древности Российского государства, изданные
по высочайшему повелению государя императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III, репринтное издание
1849–1853 гг., Санкт-Петербург 2006)

ale raczej nie „pruskiej”. Szczególnie reforma herbów miast i prowincji wprowadzała unifikację
i elementy rangowe na wzór napoleoński56. Wskazuje na to system koron murowanych, wieńców i wstęg, a także wykorzystanie franc-quartier (kantonu) dla oznaczenia statusu miasta. Dodajmy statusu zależnego od siedziby władz administracyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że te
elementy (wykorzystanie kantonu, zewnętrzne elementy herbu jak wieńce, korony) oraz ogólnie
stylistyka napoleońska zostały zapożyczone do heraldyki miejskiej wielu krajów. Z punktu widzenia polskiej tradycji Koehne przede wszystkim „usankcjonował biurokratyczne pojmowanie
miasta i prowincji, nie jako indywiduum czy tym bardziej korporacji, ale jako elementu ustroju
administracyjnego”57.
W tym czasie w Rosji zauważa się występowanie konkurencyjnych nurtów w heraldyce. Paradoksalnie, podobnie jak w Polsce, walczono z obcymi wpływami. Ogólnie konstatuje się, że
romantyczny zwrot ku przeszłości nie wpłynął na Heroldię, za to znalazł swoje uznanie w działalności Akademii Nauk. Sztandarowym dziełem tego nurtu (poszukiwania korzeni ruskich herbów
w źródłach) jest praca A. Lakiera58. Autor ten traktował herby jako zjawisko zachodnioeuropejskie, ale poszukiwał jego analogii w równoległych przykładach ze średniowiecza Rusi. Co prawda
bez szczególnych sukcesów, ale wywołał dyskusję i znalazł naśladowców. Drugim, bardzo ważnym, czynnikiem wpływającym na herby terytorialne była centralistyczna i rusyfikacyjna polityka
państwa. Koehne stał zaś na pozycji formalnego purytanizmu, dogmatycznego przywiązania do
teorii heraldycznej, i choć starał się wykorzystywać miejscowe zabytki heraldyczne, to zachodnia
stylizacja współczesnym mu przedstawicielom rosyjskiej elity naukowej i biurokratycznej przesłaniała te wysiłki. W rezultacie elity te uznały jego styl za obcy, zaś cudzoziemcy za rosyjski.
56

P.P. Bajer, Stylizacja heraldyczna czasów napoleońskich. Herby Polaków wyróżnionych przez Napoleona, tekst
dostępny online: <http://web.archive.org/web/20090619103646/http://www.szlachta.org/Bajer_Napoleon.htm>
[dostęp: 12 lipca 2019].
М. Медведев, Роль профессиональных концепций в формировании российской геральдики, „Геральдика
сегодня”, tekst dostępny online: <https://sovet.geraldika.ru/print/4669> [dostęp: 3 października 2003].
58
А. Лакиер, Русская геральдика, Санкт-Петербург 1855.
57
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Polska percepcja projektów Koehnego jest dla niego krzywdząca. Z akt Heroldii wyłaniają się
jego zmagania z dygnitarzami odpowiedzialnymi za polityczny nadzór nad Królestwem Polskim.
Wydaje się, że to ingerencje władz torpedowały próby legalizacji herbów ze względu na ich „polski” charakter.
W końcu wieku dorobek rosyjskiej urzędowej heraldyki terytorialnej (herby guberni i miast)
zebrał Paweł von Winkler, zasadniczo publikując tylko herby zatwierdzone. Bezpośrednią kontynuacją pracy Winklera59, wydanej w 1900 r., jest dzieło Kudina i Ciechanowicza opublikowane
w roku 200060. Autorzy zebrali i usystematyzowali 195 herbów miast i obwodów, z których część
został wniesiona do PSZRI w latach 1900–1917. Jednak w tym wydaniu znalazły się też herby,
które nie weszły do pracy von Winklera z różnych przyczyn, m.in. niezatwierdzone projekty
herbów i herby miast Królestwa Polskiego61. U Kudina i Ciechanowicza znajdujemy 86 herbów
miast Królestwa Polskiego62. Bez wątpienia są to projekty herbów miast gubernialnych i powiatowych Królestwa Polskiego autorstwa Bernharda von Koehnego.

Bernhard Carl von Koehne (Борис Васильевич Кёне)
Kim był człowiek, który przeprowadził jedyną w swoim rodzaju unifikację herbów terytorialnych
Rosji? Bernhard Carl von Koehne urodził się 16 lipca 1817 r. w Berlinie jako syn berlińskiego
Żyda-przechrzty, ewangelika reformowanego, archiwisty. Po ukończeniu gimnazjum Koehne studiuje od 1837 r. na uniwersytetach w Berlinie i Lipsku. W 1840 r., w Berlinie, otrzymał stopień
naukowy doktora. Pracował wówczas jako nieetatowy wykładowca numizmatyki i heraldyki (Privatdozent) na Uniwersytecie w Berlinie, od roku 1844 do 1845. W 1841 r. założył czasopismo
poświęcone numizmatyce, sfragistyce i heraldyce. W 1843 r. został współzałożycielem Towarzystwa Numizmatycznego w Berlinie. Od 1856 r. był współpracownikiem „Neuer Siebmacher”.
W 1845 r. Koehne przenosi się do Sankt Petersburga i znajduje zatrudnienie w Ermitażu, jako
pomocnik dyrektora pierwszego oddziału (numizmatycznego). Założył także katalog kolekcji obrazów Ermitażu. 2 kwietnia 1850 r. przenosi się do drugiego oddziału (galeria obrazów).
Jednocześnie podejmował wysiłki, by zaistnieć na polu heraldyki, które zapewniły mu posadę
w departamencie Heroldii Senatu Rządzącego. W 1857 r. został dyrektorem Departamentu Heraldycznego Senatu Rządzącego Imperium Rosyjskiego, zachowując etat w Ermitażu. Założył
i aktywnie działał w Towarzystwie Archeologiczno-Numizmatycznym. Za prace o heraldyce rosyjskiej został nobilitowany, a następnie — na podstawie dokumentu wystawionego 12/24 maja
1862 r. przez księżną panującą księstwa Reuss — uhonorowany wraz z potomstwem tytułem
barona księstwa reńskiego. W dniu 15 października 1862 r.63 Aleksander II wydał najwyższe
pozwolenie na przyjęcie tego tytułu i używanie go w Rosji. Wśród największych sukcesów Koehnego należy wymienić zatwierdzenie jego projektów herbów i pieczęci państwowych, czarno-żółto-białej flagi oraz herbów rodziny panującej. Jego prace nad „uporządkowaniem” heraldyki
П.П. Фон Винклер, Гербы городов, губерний, областей и посадов, внесенные в Полное собрание законов
Российской империи за 1649–1900 годы, Санкт-Петербург 1900.
60
Гербы городов и областей Российской империи, 1900–1917, сост. А.В. Кудин, А.Л. Цеханович, Москва 2000,
160 с., ил.
59

61
62

Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 37–135.

63
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, ч. 12, утв. 1882, tekst dostępny online: <gerbovnik.ru>,
s. 40.
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3. Projekt herbu Urzędowa, autorstwa B. Koehnego
(źródło: RGIA, zespół nr 1343, inw. 14,
sygn. 332, k. 41)

4. Herb bułgarski z herbu rosyjskich
ziem północno-wschodnich
(źródło: PSZRI II, t. 32, 1857, cz. 2, № 31 720)

rosyjskiej zgodnie z zasadami heraldyki europejskiej były bardzo szeroko zakrojone. Objęły też
heraldykę szlachecką. Pomimo ostrych sporów naukowych, które zrażały do niego wiele autorytetów, został mianowany w 1868 r. radcą naukowym Ermitażu. Opracował znaczną część cennych
zbiorów tej instytucji, zwłaszcza dotyczących monet starożytnych i niemieckiego średniowiecza.
Opublikował pracę na temat starożytnej numizmatyki Pontu, Bosforu i Krymu64.
Pod koniec lat 70. XIX w. nastąpił w Rosji zwrot antyniemiecki, a ideologia państwowa stała
się bardziej nacjonalistyczna. Koehne padł ofiarą tych nastrojów. W czerwcu 1883 r. usunięto go
z Komisji Koronacyjnej, a w kwietniu 1885 r. urlopowano. Wyjechał do Niemiec, gdzie zmarł
17 lutego 1886 r. w Wurzburgu65. Współcześni bardzo krytycznie oceniali jego prace, co odżyło
ze zdwojoną siłą na początku XX w. Jego zasługi dla wprowadzenia heraldyki rosyjskiej do europejskiej kultury heraldycznej są bardziej doceniane dopiero dziś66.

Przykłady opracowanych herbów
Koehne miał wolną rękę w projektowaniu herbów terytorialnych w tzw. guberniach wewnętrznych, jednak w odniesieniu do terenu Królestwa Polskiego na jego pracę próbowały wpływać tzw. czynniki polityczne, a jeśli ten wpływ nie odnosił skutku, to projekty utrącano, nie
64
Русский Биографический словарь, т. 8, Санкт-Петербург 1897, s. 614–615; Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона: Биографии, т. 5, Москва 1994, s. 768; Е.В. Пчелов, Создатель герба; idem, Российский государственный
герб. Композиция, стилистика и семантика в историческом аспекте, Москва 2005, s. 80–86, tekst dostępny online:
<http://ogerbah.ru/heraldry-science/papers/482-koehne>.
65
Е.В. Пчелов, Российский государственный герб, s. 80–86.
66
С.М. Прокопьев, Д. Фахрутдинова, Барон Кëне и его геральдические реформы, «Вестник МГУП» 2016, № 2,
s. 47–51.

System heraldyczny Bernharda von Koehnego w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego

251

5. Herb guberni siedleckiej i niezatwierdzony projekt
(źródło: RGIA, zespół nr 1343, inw. 15, sygn. 325, k. 148 i 150)

dopuszczano do ich zatwierdzenia. Przedstawimy dwa przykłady ilustrujące charakterystyczne
tendencje w projektowaniu herbów miast Królestwa Polskiego.
Niewielką, ale istotną przemianę miał przejść herb Urzędowa, co można zauważyć w raporcie
Koehnego do zwierzchnika: „W następstwie polecenia pana heroldmistrza z 18 stycznia 1868 r.
za nr 43 przy którym zostały przesłane herby guberni i miast Królestwa Polskiego, i z 22 sierpnia
1858 r. za nr 3073, o przeglądzie miejskich i lokalnych herbów, Wydział Heraldyczny przystąpił
do rozpatrzenia herbu powiatowego miasta Urzędowa wyrażającego co następuje: »W zielonym
polu, biały paschalny baranek, ze złotymi rogami, idący w prawą stronę i trzymający czerwoną chorągiew z wizerunkiem krzyża«. Ponieważ ten herb jest identyczny z herbem bułgarskim
(zob. il. 4), to ja zalecam zmienić go, umieszczając złotego baranka w czarnym polu”67.
Przy okazji warto zwrócić uwagę na położenie herbu guberni w lewym kantonie, gdy z reguły
miał być w prawym. Chorągiew jest tak narysowana, że kanton w prawym górnym rogu kolidowałby z nią. Przy czym rysunek chorągwi równie dobrze można było wykonać inaczej. Podobnie,
w wielu projektach nie znajdujemy uzasadnienia dla lewego lub prawego umieszczenia kantonu.
Nierzadko zdarzają się też pomyłki i w kantonie jest herb nie tej guberni, do której należało miasto.
Opis projektu herbu powiatowego miasta Urzędowa z 3 marca 1870 r.: „Na czarnej tarczy złoty
z czerwonymi oczami i językiem baranek, dzierżący czerwoną ze złotym krzyżem chorągiew, na
złotym drzewcu, zwieńczonym takimż krzyżem. W wolnej części herb guberni lubelskiej. Tarcza
zwieńczona srebrną murowaną o trzech blankach koroną i otoczona dwoma złotymi kłosami połączonymi wstęgą aleksandrowską”68. Na status powiatowy wskazuje nie tylko kanton, ale i korona.
Kłosy zaś charakteryzują rolniczy, i ewentualnie związany z handlem zbożem, charakter miasta.
Z jednej strony Koehne bez wątpienia uznał tradycję i chciał ją zachować, jednak zmianę
barwy baranka paschalnego, symbolizującego Chrystusa, na złotą uzasadnia okolicznościami
67

RGIA, zespół nr 1343, inw. 14, sygn. 332, Notatka o herbie powiatowego miasta Urzędowa, Wydział Herbowy,
3 marca 1870 r., S-Petersburg, k. 39.
68
Ibidem, inw. 15, sygn. 332, k. 40.
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rosyjskimi. Wspomniany herb bułgarski to oczywiście nie herb Bułgarii, lecz element wspólnego,
pięciopolowego, herbu ziem północno-wschodnich Rosji, stanowiącego część wielkiego herbu
państwa zatwierdzonego w 1857 r., gdzie w drugiej części, na pamiątkę włączenia Wielkiego Bułgaru do Państwa Moskiewskiego, widniał w zielonym polu srebrny kroczący baranek z czerwoną
chorągwią, na której krzyż także srebrny, a drzewce złote69.
Drugim przykładem będzie herb miasta Siedlce. Koehne następująco opisał ten projekt (il. 5):
„W srebrnej tarczy, usianej zielonymi dębowymi liśćmi, krocząca czerwona sarna ze złotymi oczami, językiem, rogami i kopytami. Tarcza zwieńczona złotą koroną murowaną z trzema blankami
i otoczona dwoma złotymi kłosami połączonymi aleksandrowską wstęgą”70. Jest to więc powtórzenie zatwierdzonego herbu guberni siedleckiej z dodaniem rangowej (gubernialnej) korony
i wstęgi łączącej kłosy. Przy czym należy podkreślić, że na obu widnieje sarna, a nie jeleń71.
Tu warto wspomnieć, że przy projektowaniu herbów guberni Królestwa Polskiego Koehne
zawsze proponował trzy warianty. Pierwszy, będący ukłonem w stronę organów politycznych,
z godłem państwa w górnym polu tarczy zajmującej jedną trzecią wysokości. Drugi, zazwyczaj
ahistoryczny, odnoszący się np. do cech przyrodniczych i trzeci — do stolicy guberni. Właśnie
ten trzeci projekt herbu guberni siedleckiej warto tu wspomnieć ze względu na jego odniesienie
do miasta. Otóż opis tego projektu brzmiał następująco: „W lazurowej tarczy, srebrna czterorożna baszta, ze złotym dachem, ozdobionym pięcioma srebrnymi okrągłymi małymi basztami,
z których środkowa posiada flugarkę”72. Nie znamy żadnych źródeł ikonograficznych, także odnoszących się do architektury Siedlec, które mogłyby uzasadniać ten projekt. Pozostaje konstatować, że było to luźne odniesienie do architektury miejskiej.
Herby te można uznać za ahistoryczne, zacierające polskie tradycje. Na bardzo ciekawą tenencję
wskazuje jeszcze jeden pomysł na herb Siedlec. Otóż przy okazji trzeciej ankiety, w 1895 r., siedlecki
gubernator Subbotkin proponował: „Dla gubernialnego miasta Siedlec herb z wyobrażeniem w nim
żołnierza opierającego się na szabli na czerwonym polu — na pamiątkę tego, że w tym mieście został
sformowany w 1828 r. Grodzieński Pułk Huzarów, a następnie w 1831 r. mieszkał w tym mieście
hr. Dybicz Zabajkalski i wydawał uniwersały i wreszcie, że wspomniane miasto z położenia swego
uważa się za punkt strategiczny”73. Znów mamy więc odniesienia do historii, ale już tylko tej rosyjskiej.

Wnioski
Założenia systemu heraldycznego Bernharda von Koehnego bazowały na jego wiedzy o heraldyce
zachodnioeuropejskiej. W tym czasie dominowały centralistyczne i polityczne nurty heraldyki
państwowej i aktualizacji symboliki miejskiej. W wielu państwach przyjęto też hierarchiczny
system napoleoński. Pomimo tendencji imperialnych (zacieranie rodzimej historii) i rusyfikacyjnych (wprowadzanie symboliki rosyjskiej) Koehne starał się gromadzić podstawę źródłową, aby
opracowywać projekty odpowiadające tradycji heraldycznej i historii miast Królestwa. Klasyfikacja przeprowadzona przez Pczełowa pokazuje, że większość herbów zatwierdzonych dla miast
rosyjskich, w okresie kierowania wydziałem przez Koehnego, odnosiła się do historii, a nie do
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zajęć mieszkańców, przyrody lub nazwy miasta74. Wyraźnie widać jego zmagania z naciskami
władz politycznych, które dążyły do zatarcia śladów polskiej historii miast albo do wprowadzenia
symboliki odnoszącej się do akcentów rosyjskich.
Aczkolwiek Koehne starał się jedynie uporządkować heraldykę rosyjską zgodnie z zasadami
europejskimi, ale bazując na symbolach lub herbach rodzimych, to elity rosyjskie odbierały to
jako sprusaczenie. Z drugiej strony, także w opiniach polskich jego próby zachowania śladów
historii, widoczne w projektach, nie spotkały się z uznaniem. Przesłoniła je dominująca (w herbach guberni) ahistoryczność. Tak więc paradoksalnie jego stylizacja godeł i elementy zewnętrzne
herbów postrzegane są w polskiej historiografii jako elementy heraldyki rosyjskiej, a w Rosji —
pruskiej, a ogólniej — zachodnioeuropejskiej.

Bibliografia załącznikowa
Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do schyłku XVIII wieku, Warszawa 2000; Herby i pieczęcie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3, s. 7–34; Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego” z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918),
red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 109–130; Znak miejski Zduńskiej Woli, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 59–74.
Antoniewicz M., Herby miast województwa częstochowskiego, Częstochowa 1984.
Bajer P.P., Stylizacja heraldyczna czasów napoleońskich. Herby Polaków wyróżnionych przez Napoleona, tekst
dostępny online: <http://web.archive.org/web/20090619103646/http://www.szlachta.org/Bajer_Napoleon.htm> [dostęp: 12 lipca 2019].
Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 1, Warszawa 1843; t. 2, cz. 1, Warszawa 1844; t. 2, cz. 2, Warszawa 1845; t. 3, Warszawa 1846.
Górak A., Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), Lublin– Radzyń Podlaski
2006; System orderów Imperium Rosyjskiego i obcych w karierach gubernatorów guberni Królestwa Polskiego [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, Warszawa 2016, s. 171–181; Ustrój administracji rosyjskiej na Kaukazie (1785–1844) [w:] Kaukaz
w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. K. Borkowski i P. Olszewski,
Piotrków Trybunalski 2008, s. 87–115.
Gumowski M., Herby miast litewskich, „Ateneum Wileńskie” 1935, t. 10, s. 256–294; Herby miast polskich, Warszawa 1960; Herby miast województwa warszawskiego, Warszawa 1938; Pieczęcie i herby miast
wielkopolskich, Poznań 1932; Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959.
Heroldia Królestwa Polskiego 1836–1861. Inwentarz, oprac. M. Osiecka, Warszawa 1999.
Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum
Historycznego w Sankt Petersburgu, red. S. Górzyński, Warszawa 2001.
Kallas M., Samorząd miejski w dobie porozbiorowej [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–
1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 30–49.
Kuczyński S.K., Herb Warszawy, Warszawa 1977; Herby urzędowe na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek
1999, s. 9–29; Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, „Archeion” 1978, t. 66,
s. 191–213; Polskie herby ziemskie. Geneza, treści i funkcje, Warszawa 1993.
Malinowski N.E., Teoria heraldyki powszechnej, Warszawa 1841.
Olejnik T., Pieczęcie i herby miast ziemi wieluńskiej, Łódź 1971.
Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Warszawa 1994.
Е.В. Пчелов, Городская геральдика дореволюционной России: основные тенденции исторического развития,
„Вестник РГГУ” 2018, № 4 (37), (серия: „История. Филология. Культурология. Востоковедение”), s. 115.

74

254

Artur Górak

Pudłowski L. [rec.], Nadieżda Aleksandrowna Sobolewa, Rossijskaja gorodskaja i obastnaja gieraldika XVIII–
XIX ww., Moskwa 1981, „Archeion” 1984, t. 78, s. 362–367.
Raciborski J., Godło i pieczęcie Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1933, nr 3.
Seroka H., Herb Radomia. Zarys dziejów, Radom 2009; Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku,
Warszawa 2002; Osiągnięcia prof. Mariana Gumowskiego na polu sfragistyki i heraldyki miejskiej Polski,
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2013, t. 12 (23), s. 133–146.
Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–
1861, oprac. E. Sęczys, Warszawa 2018.
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, Warszawa 2000.
Witkowski W., Historia administracji w Polsce. 1764–1989, Warszawa 2007.
Wittyg W., Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905.
Арсеньев Ю.В., Геральдика, Москва 1908.
Винклер П.П. фон, Гербы городов, губерний, областей и посадов, внесенные в Полное собрание законов
Российской империи за 1649–1900 годы, Санкт-Петербург 1900.
Гербовник дворянских родов царства Польского (Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego): [В 2-х ч.],
Варшава 1853.
Гербы городов и областей Российской империи, 1900–1917, сост. А.В. Кудин, А.Л. Цеханович, Москва
2000.
Ерошкин Н.П., Гербовое отделение сенатского Департамента Герольдии в начале XX века
[w:] Геральдика. Материалы и исследования, ред. Г.В. Вилинбахов, Санкт-Петербург 1987.
Корнева Н.М., Градоначальство [hasło w:] Большая российская энциклопедия, tekst dostępny online:
<https://bigenc.ru/domestic_history/text/3816481> [dostęp: 14 lipca 2019].
Лакиер А.Б., Русская геральдика, кн. 1–2, Санкт-Петербург 1855, Москва 2006.
Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б., Вспомогательные исторические дисциплины, Москва 2015.
Лукомский В.К., К вопросу о происхождении Смоленского герба, „Труды МИАИ” 1946, т. 2, s. 71–76.
Медведев М., Роль профессиональных концепций в формировании российской геральдики, „Геральдика
сегодня”, tekst dostępny online: <https://sovet.geraldika.ru/print/4669> [dostęp: 3 października 2003].
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, ч. 12, утв. 1882, tekst dostępny online: <gerbovnik.ru>.
Прокопьев С.М., Фахрутдинова Д., Барон Кëне и его геральдические реформы, «Вестник МГУП» 2016,
№ 2, s. 47–51.
Пчелов Е.В., Городская геральдика дореволюционной России: основные тенденции исторического
развития, „Вестник РГГУ” 2018, № 4 (37), s. 109–116 (серия: „История. Филология. Культурология.
Востоковедение”); Российский государственный герб. Композиция, стилистика и семантика
в историческом аспекте, Москва 2005, s. 80–86, tekst dostępny online: <http://ogerbah.ru/heraldry-science/papers/482-koehne>; Создатель герба Российской империи (Барон Б.В. Кёне: штрихи к портрету),
„Геральдика сегодня”, tekst dostępny online: <https://sovet.geraldika.ru/print/13143>.
Соболева Н.А., Российская городская и областная геральдика XV–XIX вв., Москва 1981.
Царский Титулярник, т. 2, ред. Ю.М. Эскин, Москва 2007.

Artur Górak, The heraldic system of Bernhard von Koehne in application to the cities of the Kingdom of Poland,
The Russian authorities, in the years 1845–1895, undertook three attempts to develop and introduce by legal act,
the coats of arms of the cities of the Kingdom of Poland. Materials were collected and projects were developed but
none of them were accepted by the highest authorities. The article presents this process and tries to explain the intentions of the authorities. The author particularly focused on the activities of Bernhard Karl von Koehne — director
of heraldic department of Saint Petersburg Heroldia, who not only developed the heraldic system but also tried to
introduce it in reference to the municipal heraldry of the Russian Empire. The author tries to show Russian projects
of coats of arms for the cities of the Kingdom of Poland as part of the process encompassing the entire Russian
Empire in the 19th century.
Keywords: Russian Empire, Kingdom of Poland, 19th century, heraldry, Coat of Arms of the City, Bernhard
Koehne.
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Herb w kulturze współczesnego miasta
Streszczenie: Wizerunki herbów znajdowały w przeszłości liczne zastosowanie odzwierciedlające ówczesną sytuację własnościową, gospodarczą i społeczną miast. Tematyka niniejszego artykułu obejmuje zagadnienia związane
z funkcjonowaniem wizerunku herbu miejskiego w przestrzeni współczesnego miasta i porównanie zakresu jego
wykorzystania w stosunku do przeszłości. Umieszczenie wizerunku herbu na obiekcie czy przedmiocie wynikało,
i nadal wynika, z określonej tradycji czy zwyczaju, a także z przepisów prawnych. Herb miejski stanowi zatem
element tworzący kulturę miasta. Wizerunek herbu we współczesnej kulturze miast odgrywa coraz mniejszą rolę
w życiu publicznym. Zakres użycia herbu zawężony został w związku z informatyzacją działalności administracji samorządowej i związanymi z tym nowymi przepisami. W przestrzeni gospodarczej herb w kulturze miasta nie zawsze
jest wystarczająco atrakcyjny dla firm i przedsiębiorców, z wyjątkiem produktów i usług, dla których ważne jest tzw.
podłoże historyczne. Autor dochodzi do wniosku, że dla mieszkańców i organizacji społecznych herb miejski jest
nadal ważnym symbolem, z którym się utożsamiają. Po okresie, w którym wizerunek herbu nie zawsze był wykorzystywany w odpowiedni sposób bądź w niepoprawnej formie, obecnie nadana została mu odpowiednia ranga jako
historycznego symbolu, który winien być wykorzystywany tylko przy wyjątkowych okazjach i wydarzeniach.
Słowa kluczowe: herb miejski, identyfikacja wizualna, logo, pieczęć herbowa.

Badania dotyczące herbów w dawnej przestrzeni miejskiej prowadzone są w Polsce od wielu lat.
Szczególne znaczenie w zakresie tych badań można przypisać artykułowi Marka Adamczewskiego
o funkcjach użytkowych herbu miejskiego w okresie staropolskim. Autor na przykładzie herbów
przede wszystkim miast z Wielkopolski wskazał główne obszary, w których wykorzystywane były
wizerunki herbów jako znaku urzędowego, ozdoby, symbolu związanego z rzemiosłem, handlem,
życiem religijnym i sztuką1.
Wyniki prowadzonych wcześniej badań wykazały, że wizerunki herbów znajdowały w przeszłości liczne zastosowanie odzwierciedlające ówczesną sytuację własnościową, gospodarczą i społeczną miast. Tematyka niniejszego artykułu obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem
wizerunku herbu miejskiego w przestrzeni współczesnego miasta i porównanie zakresu jego wykorzystania w stosunku do przeszłości. Umieszczenie wizerunku herbu na obiekcie czy przedmiocie wynikało, i nadal wynika, z określonej tradycji czy zwyczaju, a także po prostu z przepisów
1

M. Adamczewski, Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego nowej serii” 1999, t. 4 (15), s. 67–99.
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prawnych. Herb miejski stanowi zatem element tworzący kulturę miasta. Na podstawie różnych
definicji pojęcia „kultura miasta” można je rozumieć jako zestaw nawyków, tradycji i zestalonych
postaw, które składają się na specyficzny charakter pojedynczej miejskiej osady2. Kulturę miasta
tworzą również decyzje wszelkich podmiotów w mieście — jego władz, organizacji i instytucji,
również osobistości i mieszkańców znajdujących się wewnątrz miasta i poza jego granicami. Obejmują one charakterystyczne dla miasta normy społeczne i prawne, zasady etyczne oraz zwyczaje.
Kultura miasta i jego mieszkańców, wywodząca się z kultury korporacyjnej, jest wskazywana jako
jeden z elementów tworzących tożsamość miasta3.
Współcześnie herb może być wykorzystany jako element tzw. systemu identyfikacji miasta,
polegającego na prezentowaniu miasta przez odpowiednie symbole i oznaczenia. Zaliczają się
do nich zarówno nazwa, jak i charakterystyczne kolory, herb, flaga, hymn i symbole architektury4. Herb miejski należy współcześnie do często stosowanych środków wizualnych mających
identyfikować miasto5. Badania przeprowadzone kilkanaście lat temu wykazały, że miasta polskie chętnie wykorzystują wizerunki herbów jako elementy identyfikacji wizualnej. W ponad
80 proc. badanych miast zwracano uwagę na „maksymalne eksponowanie nazwy i symbolu,
czyli herbu, na drugim miejscu znalazła się dbałość o czystość i porządek, ok. 70 proc. wskazań”6. Oczywiście w przeszłości eksponowanie herbów w przestrzeni miast oraz poza nią miało
inne znaczenie, przede wszystkim jako oznaczenie własności, ale niewątpliwie w niektórych
sytuacjach funkcjonowały one również jako obiekty, które dzisiaj rozumiane są jako identyfikacja wizualna.
Podobnie jak w przeszłości, również dziś możemy wyodrębnić trzy sfery funkcjonowania
herbu w mieście. Pierwsza, urzędowa, związana z działalnością administracyjną władz i instytucji miejskich. Druga, wiąże się z działalnością gospodarczą. Trzecia sfera obejmuje szeroko
rozumianą aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców miast. Wskazane trzy sfery odnoszą
się w niniejszym tekście do herbu miejskiego, należy jednak pamiętać, że podobne oddziaływanie można zaobserwować w przypadku funkcjonowania w przestrzeni miejskiej innych herbów.
W przeszłości mogły to być herby właścicieli miast, szlacheckie lub władców, a współcześnie herb
państwowy, powiatów i województw.

Herb w obiegu urzędowym miasta
Decyzje podejmowane przez władze miast w kwestii herbów zgodnie z wcześniejszą definicją
zaliczyć można do tych, które stanowią o kulturze miasta.
Oficjalne funkcjonowanie herbów w przestrzeni miejskiej zostało najlepiej zbadane. Zarówno herby na pieczęciach, jak i na dokumentach czy w salach ratuszy, były przedmiotem badań,
2

O zróżnicowanym definiowaniu kultury miasta zob. R. Lindner, Offenheit-Vielfalt-Gestalt. Stadt als kultureller
Raum [w:] Handbuch der Kulturwissenschaften: Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Hrsg. F. Jaeger, B. Liebsch, Springer Verlag 2011, Band 1, s. 385.
3
M. Florek, E. Glińska, A. Kowalewska, Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Warszawa 2009, s. 120.
4
Ibidem, s. 121.
5
Jeszcze w latach 90. XX w. herby miejskie były w zasadzie jedynymi znakami symbolizującymi miasta, od początku XXI w. widoczny jest wyraźnie proces odchodzenia miast od wykorzystywania w promocji herbu na rzecz
logo.
6
A. Stanowiska-Traczyk, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 3 (29), s. 58.
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których autorzy słusznie uznawali, że stanowią one najbardziej wiarygodne źródła heraldyczne7.
Wizerunek herbu rozpowszechniony przez władze miejskie należy bowiem traktować jako znak
oficjalnie obowiązujący. Zgodnie z aktualnym polskim ustawodawstwem radzie miejskiej przyznano wprost wyłączne kompetencje w sprawie uchwalania wzoru herbu miasta8.
Współczesny herb w przestrzeni urzędowej to, podobnie jak w przeszłości, pieczęć miejska
z jego wizerunkiem. Wykorzystanie herbu na pieczęci urzędowej miasta to właściwie jedyne jego
zastosowanie o formalnym charakterze w działalności współczesnego samorządu. Umieszczenie
herbu na pieczęci było prawnie uregulowane, jednak — inaczej niż w przeszłości — to wizerunek
herbu jest umieszczany na pieczęci, a nie z wizerunku napieczętnego powstaje herb. Formalne
pojęcie „pieczęć urzędowa” zostało zapisane w rozporządzeniach dotyczących instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którymi jest to: pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy pośrodku (do
czasu ustalenia herbu z polem niewypełnionym) i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku
elektronicznym9. Cytowane rozporządzenie z 1999 r. zawiera również wskazania dotyczące użycia pieczęci urzędowej. Zgodnie z jego treścią „pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia
określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na
kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”10. Jednakże w nowym rozporządzeniu z 2011 r.
dotyczącym instrukcji kancelaryjnej nie ma już pojęcia „pieczęć urzędowa”, w zasadzie nie ma
w ogóle określenia „pieczęć” w dotychczasowym rozumieniu. Nowa instrukcja traktuje podobnie
i praktycznie czyni bezużytecznymi znajdujące się w każdym urzędzie samorządowym metalowe
pieczęcie urzędowe z godłem Rzeczypospolitej Polskiej albo herbem gminy, powiatu lub województwa. Po uchyleniu dotychczasowych instrukcji kancelaryjnych w 2011 r. brak jest przepisów
ogólnych regulujących używanie tych pieczęci11. W świetle kodeksu postępowania administracyjnego pieczęć również nie jest niezbędnym elementem ważności dokumentu i decyzji12. Władze
miejskie mogą w ramach własnych szczególnych uregulowań dodać wymóg użycia pieczęci
dla ważności, np. decyzji, chociaż nie wszystkie samorządy to uczyniły. Nie ma również zgody
wśród prawników w kwestii, czy brak pieczęci na dokumencie wpływa na ważność decyzji, czy

7

Spośród bardzo wielu prac, których autorzy wskazywali na znaczenie herbów widniejących na pieczęciach w badaniach nad dziejami znaków miejskich, wymienić można: J. Szymański, W sprawie genezy polskich herbów miejskich [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 6, Warszawa 1994, s. 169–180; W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku,
Zielona Góra 1999; M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000;
H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002; Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach, red. Z. Piech, W. Drelicharz, DiG, Warszawa 2011.
8
W Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wskazano, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, art. 18 ust. 2 pkt 13.
9
Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia
22 grudnia 1999 r., „Dziennik Ustaw” 1999, nr 112, poz. 1319, par. 3 pkt. 14.
10
Ibidem, par. 30, pkt. 1.
11
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
„Dziennik Ustaw” 2011, nr 14, poz. 67; zob. też I. Krześnicki, Nowa instrukcja kancelaryjna, czyli śmierć pieczęci
(i pieczątek), tekst dostępny online: <Prawo.pl> [dostęp: 10 października 2018].
12
Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 107, par. 1; zob. też S. Stalmach, Jakie znaczenie mają urzędowe
stemple, „Rzeczpospolita” z 14 lutego 2016 r., tekst dostępny online, [dostęp: 14 października 2018].
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przystawienie pieczęci ma jedynie wymiar dodatkowego potwierdzenia wiarygodności dokumentu13. Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, w którym wprowadzono pojęcie „pieczęci elektronicznej”14. Pieczęć taka to w zasadzie rodzaj zaawansowanego podpisu elektronicznego, którym posługują się osoby prawne za pomocą urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Wynika z tego, że tradycyjna, metalowa pieczęć urzędowa z herbem miasta, nawet jeśli
jest odciskana na dokumentach, ma znaczenie jedynie symboliczne i z czasem będzie używana
wyłącznie przy wyjątkowych okazjach jako symbol wspólnoty, np. przy podpisywaniu umów
z zagranicznymi partnerami.
Tradycje funkcjonowania herbu jako znaku reprezentującego osoby sprawujące funkcje urzędowe w imieniu władz miejskich i mieszkańców we współczesnej kulturze miasta zostały bardzo
ograniczone i obejmują właściwie dwie główne grupy urzędników. Są to oczywiście prezydenci,
burmistrzowie i wójtowie, którym przysługuje prawo noszenia łańcuchów z herbem, podobnie
jak przewodniczącym rad. Druga grupa urzędników to strażnicy miejscy, na umundurowaniu
których widnieją naszywki i odznaki z herbami samorządów. Herby samorządów są także na
odznakach i naszywkach policji państwowej, ale mają one raczej charakter oznaczeń terytorium
działania poszczególnych jednostek.
Oznaczanie własności komunalnej za pomocą wizerunków herbów również ma długą tradycję, chociaż współcześnie najczęściej widoczne jest w miastach na pojazdach komunikacji zbiorowej czy taksówkach.
W kulturze miasta, co oczywiste, samorządy są też głównymi popularyzatorami wizerunków
herbów, zgodnie z cytowanymi wcześniej wynikami badań chcą „maksymalnie eksponować symbol
miasta”. Wizerunki herbów umieszczane w przestrzeni miejskiej poza obiegiem urzędowym mają
budować więź emocjonalną mieszkańców z ich miejscowością. Herby na pomnikach, płaskorzeźbach, witaczach, tablicach itp. nie są już zatem znakami informacyjnymi, a stają się symbolami.
W wielu miastach, zwłaszcza tych mniejszych, wytwarzane na zlecenie samorządów przedmioty
z wizerunkami herbu są jedynymi dostępnymi pamiątkami i gadżetami promującymi miejscowość.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze w latach 90. XX w. w wielu miastach, zwłaszcza małych, herby uznane za obowiązujące starano się przedstawiać w jak najbogatszej formie plastycznej. Były to niekiedy bardzo rozbudowane wyobrażenia widniejące zwłaszcza w otoczeniu tarczy
herbowej. Ta cecha udostojniania herbu, znana w przeszłości, związana była dawniej z chęcią
dorównania wyglądem herbom szlacheckim (arystokratycznym), a także z ukazaniem zamożności i znaczenia miasta. Ta ostatnia cecha obecna była również we współczesnych herbach samorządowych w Polsce. Umieszczanie trzymaczy herbowych, labrów i innych ozdób miało świadczyć o znaczeniu miejscowości. Drugoplanowe znaczenie miała w przypadku takich herbów ich
poprawność z punktu widzenia heraldycznego. Był to bowiem wizerunek, który dawne władze
uznały za obowiązujący. Współcześnie widać wyraźną zmianę jakościową w prezentowaniu wizerunków herbów na przedmiotach i pamiątkach, co może świadczyć o podniesieniu poziomu
wiedzy heraldycznej, po części również za sprawą Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13

A. Brzuzy, Obowiązek, czy możliwość umieszczania odcisku pieczęci urzędowej na decyzji administracyjnej, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2018, t. 4, s. 32.
14
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” z dnia 28 sierpnia 2014 r., w artykule 3,
w pkt. 24–32 zawarte zostały podstawowe pojęcia związane z pieczęcią elektroniczną.
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Herb w gospodarczej kulturze miasta
Wizerunki herbów związanych z dawną działalnością gospodarczą miast i mieszkańców również
były przedmiotem badań, głównie w sferze symboliki pieczęci i godeł cechów rzemieślniczych
odnoszących się do ich wytwórczości15. To właśnie bezpośrednio z tradycji rzemieślniczych i handlowych wywodzi się wykorzystywanie wizerunku herbu miejskiego do celów komercyjnych.
Współcześnie owo komercyjne użycie znaku miasta regulowane jest uchwałami rad miejskich
i zarządzeniami burmistrzów czy prezydentów. Zasady te, jak się okazuje, nie posiadają jednak
jasnych podstaw prawnych, o czym świadczy aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Nie wdając się w szczegółowe rozważania prawne, stwierdzić można jedynie, że np. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie uznał uprawnienia gmin do decydowania o warunkach użycia
herbu na podstawie zapisu w ustawie o samorządzie gminnym, w której stwierdzono, że rada
gminy podejmuje uchwały w sprawie herbu, a nie jedynie w sprawie ustalenia herbu. Z kolei
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok, stwierdzając że zasady używania i wykorzystania herbu nie są związane z ustrojem jednostki samorządu terytorialnego16. Jednostka samorządu
terytorialnego posiada osobowość prawną, co uprawnia do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego osób prawnych. Herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Sąd
Najwyższy w wyroku z 2003 r. stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną (zatem także herb)
„jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej. W przypadku używania jej herbu przez inny podmiot gmina
może żądać zaprzestania tego działania. Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej zależy jednak
od stwierdzenia faktu bezprawnego naruszenia danego dobra osobistego”17. Niektóre z samorządów różnicują rodzaje zezwoleń na wykorzystanie herbu na komercyjne i niekomercyjne, tak jest
w przypadku herbu Warszawy.
Interesujące dane dotyczące użycia herbu w działalności gospodarczej uzyskać można z dostępnych w urzędach miast wykazów zezwoleń na wykorzystanie herbu. Zgodnie z zasygnalizowanymi powyżej przepisami o pozwolenie na wykorzystanie herbu występują do urzędów
osoby fizyczne i prawne. Przykładowo, na podstawie danych uzyskanych z urzędu miejskiego
w Zielonej Górze, dotyczących udzielonych zezwoleń na wykorzystanie wizerunku herbu, można
stwierdzić, że w latach 2013–2018 wydano ogółem 21 zezwoleń18. Nie jest to zatem zbyt wielka
liczba, zwłaszcza że wśród udzielonych pozwoleń jedynie pięć związanych było z działalnością
gospodarczą. Tylko jedno zezwolenie można uznać za dotyczące komercyjnego wykorzystania
herbu — było związane z umieszczeniem jego wizerunku na karcie pocztowej. Dwa dalsze odnosiły się do możliwości wykorzystania herbu jako znaku identyfikującego firmę z jej siedzibą
w Zielonej Górze. Pierwsze z nich zawierało zgodę na wykorzystanie herbu miejskiego w logo
firmy, drugie natomiast pozwalało na umieszczenie jego wizerunku na ubraniach pracowników.
15

O herbach miejskich na pieczęciach cechowych pisali m.in.: B. Marcisz, Elementy herbu miejskiego na pieczęciach
wrocławskich cechów rzemieślniczych, „Rocznik Wrocławski” 2000, t. 6; T. Kałuski, Pieczęcie cechów na ziemiach
księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku, Warszawa 2013, o znakach cechowych na ziemiach polskich: E. Bimler-Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Warszawa 2004.
16
M. Nowak, Wykorzystanie herbu miasta wymaga pozwolenia? Ustawodawstwo nie jest w tym zakresie jednoznaczne,
tekst dostępny online: <www.portalsamorzadowy.pl> [dostęp: 4 października 2018].
17
J. Wilczyńska-Baraniak, Jak chronić herby i oznaczenia lokalne „Rzeczpospolita”, tekst dostępny online: <www.rp.pl/
Administracja/309229966> [dostęp: 10 października 2018].
18
Zezwolenia na wykorzystanie herbu miasta Zielonej Góry wydane w latach 2013–2018, zestawienie uzyskane
w Urzędzie Miasta Zielona Góra 10 października 2018 r.
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Ostatnie dwa zezwolenia wydano z myślą o akcjach promocyjnych — jeden z banków promuje
współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, a wydawnictwo prasowe promowało ranking miast atrakcyjnych dla biznesu19.
Zezwolenia na wykorzystanie herbu miasta Zielonej Góry wydane w latach 2013–2018
Lp.

Podmiot

Cel użycia herbu
akcja „Tico dookoła Polski — szlakiem
dobrych ludzi”
Konkurs Palm Wielkanocnych (mat. inf.)

1.

Osoba fizyczna

2.

Stowarzyszenie Pro Cultura Et Musica

3.

Transport-sport PHU

4.

PKO Bank Polski

5.

Twin Cities Polish Festival

6.

Poczta Polska S.A.

projekt logo firmy
zakładka dotycząca współpracy z JST na
stronie internetowej banku
wystawa dotycząca krzewienia kultury i wiedzy
o Polsce w St. Paul i Minneapolis
pocztówka winobraniowa

7.

Osoba fizyczna

ulotka wyborcza

2015

8.

Ringer Axel Springer Media
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne
„Viator”
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej
Górze
Młodzieżowa Rada Miasta
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja
Kopernika
TVP Gorzów Wlkp.

ranking „Miast Atrakcyjnych dla biznesu”

2015

gra turystyczna

2015

odznaka pamiątkowa zarządu

2015

identyfikatory i pieczęć MRM

2015

mundury uczniów

2015

firmowe ubrania pracowników stacji

2015

koszulki klubowe zawodników
projekt edukacyjny „Uczeń i nauczyciel
w świecie dwóch języków i dwóch kultur —
dydaktyka szkolnictwa polonijnego w USA”
kalendarz związkowy
udział prezydenta w Komitecie Honorowym
podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej
Konferencji Szkoleniowej „Innowacje
w onkologii”

2016

9.
10.
11.
12.
13.

14. Fight Club Zielona Góra
Instytut Polonistyki Planowanej na
15. Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego
16. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
SKN Oskoma / Klinika Gastroenterologii
Onkologicznej w Warszawie

Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej
samochód służbowy
Górze
18. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego materiały promocyjne zrzeszenia
17.

19. 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy

2013
2013
2014
2014
2014
2014

2016
2016
2017

2017
2018

replika sztandaru

2018

20. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku sztandar ZUTW

2018

21. Biuro Regionu Lubuskiego PO RP

2018

konferencja prasowa partii

(Źródło: Urząd Miasta Zielonej Góry)

19

Rok

Ibidem.
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Znikome zainteresowanie komercyjnym wykorzystaniem herbu miejskiego wynika, jak się
wydaje, z kilku powodów. Po pierwsze, jest on zbyt mało atrakcyjnym znakiem promującym
dla większości produktów. Jedynie w wypadku największych miast lub wyjątkowo atrakcyjnie
położonych, posiadających wyjątkowe zabytki itp. (np. Zakopane, Łeba) wizerunek herbu może
przyczynić się do zwiększenia sprzedaży. Spośród produktów wytwarzanych bądź historycznie
związanych z miastem jego herb najczęściej pojawia się na alkoholach, np. miody pitne z Lublina
czy Torunia. Stąd wniosek, że herb traktowany jest w tym wypadku jako swego rodzaju nośnik historii, który ma się kojarzyć nie tylko z miejscem produkcji, ale przede wszystkim z długą
tradycją wytwarzania. Druga przyczyna mniejszego zainteresowania wykorzystaniem wizerunku
herbu wynika, jak się okazuje, pośrednio z winy samorządów. Paradoksalnie, oznaczanie wizerunkami herbów obiektów, tablic i innych przedmiotów należących do miasta powoduje obawę
przedsiębiorców, by nie zostać uznanym za podmiot należący do miasta czy firmę komunalną.
Tym chyba można tłumaczyć większe zainteresowanie wykorzystaniem logo miasta, uważanego
za znak bardziej neutralny niż herb, który jest jednoznacznie kojarzony z urzędem miejskim.
Na podstawie informacji uzyskanych w kilku urzędach miast można stwierdzić, że logo wypiera
powoli herb jako znak promujący produkty i firmy. Zjawisko to dostrzegane jest zresztą przez
samorządy miejskie, które konsekwentnie tworzą nowe bądź modernizują posiadane logo.
Odrębne zagadnienie związane z wykorzystaniem herbów miast to ich funkcjonowanie
w przestrzeni wirtualnej. Tylko pobieżny przegląd stron internetowych wykazał, że przynajmniej
10 firm umieściło opisywany wcześniej herb Zielonej Góry, jednak żadna z nich nie znalazła się
w wykazie tych, którym miasto wydało zezwolenie.
Szczegółowa analiza funkcjonowania herbu w gospodarczej kulturze miasta może znaleźć
praktyczne zastosowanie w zakresie marketingu, reklamy. Pozwala ona prześledzić np., którzy
wytwórcy produktów i usług występują najczęściej do samorządów o zgodę na umieszczenie herbu. Z drugiej strony, dla jakiej grupy odbiorców wizerunek herbu stanowi atrakcyjny symbol,
dzięki któremu są oni bardziej skłonni nabyć produkt.

Herb w przestrzeni społecznej miasta
Wizerunki herbów miejskich funkcjonujących poza urzędowym obiegiem i niezwiązane z gospodarką miasta są najmniej rozpoznane, chociaż również w tej sferze prowadzone były badania.
Na wstępie charakterystyki funkcjonowania herbu miejskiego wśród współczesnych mieszczan należy stwierdzić, że znajomość tego podstawowego dla społeczności lokalnej symbolu jest
niewielka. Bardzo trudno odnaleźć wśród mieszkańców osoby, które w miarę dokładnie opiszą,
co składa się na herb ich miasta. Wydaje się zupełnie zrozumiałe, że ta wiedza, a raczej jej brak
w zakresie heraldyki miejskiej, charakteryzowała również jego dawnych mieszkańców. Widoczna jest przy tym prosta zależność — im bardziej rozbudowane są wyobrażenia składające się na
godło herbów, tym mniejsza jest ich czytelność. Szczególnie widać to przy godłach, które zostały
utworzone w wyniku heraldyzacji dawnych wizerunków napieczętnych, przedstawiających rozbudowane wyobrażenia architektury miejskiej.
Na podstawie wspomnianego wyżej wykazu zezwoleń na wykorzystanie herbu Zielonej Góry
można stwierdzić, że mieszkańcy wykorzystują symbol miasta przede wszystkim jako znak identyfikujący ich pochodzenie, czy raczej miejsce zamieszkania. Zdecydowana większość zezwoleń
na wykorzystanie herbu Zielonej Góry (ok. 70 proc.) została wydana właśnie dla mieszkańców i organizacji społecznych. Herb miasta widnieje zatem na pojazdach, ulotkach, ubraniach
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wykorzystywanych w działaniach turystycznych, politycznych czy sportowych osób pochodzących z Zielonej Góry. Podobnie jest w wypadku stowarzyszeń i klubów sportowych, które uzyskały zezwolenie na umieszczenie znaku miejskiego na materiałach informacyjnych, koszulkach
zawodników, identyfikatorach i tarczach szkolnych. Opisane przykłady pozwalają stwierdzić,
że to właśnie herb bywa najczęściej wykorzystywany w kulturze społecznej współczesnego miasta. Pomimo stosunkowo niskiego poziomu wiedzy heraldycznej mieszkańcy są zainteresowani
umieszczeniem herbu swojego miasta jako znaku identyfikującego ich z miejscem pochodzenia,
przez co stają się jego autentycznymi popularyzatorami.
Podobnie jak w przypadku działalności gospodarczej, również w życiu społecznym odrębnym
zagadnieniem badawczym jest wykorzystywanie przez mieszkańców i stowarzyszenia wizerunków
herbów w przestrzeni wirtualnej, w tym na portalach społecznościowych.
Wizerunek herbu we współczesnej kulturze miast odgrywa coraz mniejszą rolę w życiu publicznym. Zakres użycia herbu zawężony został w związku z informatyzacją działalności administracji samorządowej i związanymi z tym nowymi przepisami. W przestrzeni gospodarczej herb
w kulturze miasta nie zawsze jest wystarczająco atrakcyjny dla firm i przedsiębiorców, z wyjątkiem produktów i usług, dla których ważne jest tzw. podłoże historyczne. Dla mieszkańców
i organizacji społecznych herb miejski jest nadal ważnym symbolem, z którym się utożsamiają.
Końcowa refleksja nie może być jednak całkiem pesymistyczna. Należy uznać, że po okresie,
w którym wizerunek herbu nie zawsze był wykorzystywany w odpowiedni sposób (np. na pojemnikach na śmieci) bądź przedstawiano go w niepoprawnej formie, obecnie nadana została mu
odpowiednia ranga jako historycznemu symbolowi, który winien być wykorzystywany tylko przy
wyjątkowych okazjach i wydarzeniach.
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Symbols and Emblems as Part of the Sign-Space of Ukrainian
Universities, Late 20th to Early 21st Centuries1
Summary: The article traces the genesis of the symbols and emblems of Ukraine’s classical universities in the late
20th and early 21st centuries. The historical background of the body of symbols and emblems of the classical universities is reviewed. The current directions of the evolution of this symbolic complex are outlined. In particular, we
conclude that at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries, new symbols and emblems as a rule were
created spontaneously and sporadically. In most cases, they are not systematic and represent a synthesis of Ukrainian
and Western European symbolic forms. We consider the role of symbolic language in the self-representation practices of Ukraine’s classical universities and show how the direction in which this language is evolving and the factors
of its transformation can throw light on the present state of university culture. The prevailing symbolic eclecticism
and low level of reflection in university communities regarding the use of symbols are interpreted as manifestations
of the current crisis of university identity in Ukraine.
Keywords: emblem, symbol, symbolism, sign-space, universities of Ukraine.

The history of Ukraine’s classical universities2 is inseparable from the general university tradition,
the genesis of which is prominently marked in the sign-space of these educational institutions. After Ukraine gained its independence and new principles of the functioning of the system of higher education were introduced, the Ukrainian universities faced a number of socio-economic
and socio-cultural problems. Trying to consolidate the university community and demonstrate
more clearly their advantages to the outside world, universities began to pay more attention to
1

This study is part of the project “Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era,” sponsored by the Contemporary Ukraine Studies Program at the Canadian Institute of Ukrainian Studies,
University of Alberta.
2
When we speak of classical universities in Ukraine, we mean the nine establishments that meet the following criteria. First, they are multidisciplinary schools (classical universities not only in name, but also in structure and function).
Second, they were founded in the territory of what is now Ukraine in the pre-Soviet and Soviet times — that is, they
have a long history and, accordingly, well-established university traditions. Finally, the selected schools exhibit a high
degree of ritualization in their institutional life. In particular, they follow stereotyped procedures and established rules
for the use of symbols. The modern names of these universities are: the Oles Honchar Dnipro National University, Vasyl
Stus Donetsk National University, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ivan Franko Lviv National University,
I.I. Mechnykov Odesa National University, V.I. Vernadsky Taurida National University, Uzhhorod National University,
V.N. Karazin Kharkiv National University, and Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University.
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various forms of self-representation. University ritual practices and related symbols and emblems
have become one of the most important elements in the corporative culture of the country’s
classical universities, an expressive component of the collective consciousness of university communities. Some of the symbols and emblems used today are traditional for Ukrainian higher education; others are borrowings that have been introduced only recently. What is important now
is less to catalog various symbolic forms than to determine the ways in which they are perceived
by those involved in university life, as well as the place and significance of symbols and emblems
in the consolidation and self-representation of university communities in today’s Ukraine.
The symbols and emblems of Ukrainian universities became a subject of study in their own
right only at the beginning of the 2000s. In recent years, there has been an increase in scholarly
interest towards the visual manifestations of university culture and the sign-space of educational
institutions. Analyzing university culture as a set of practices and values, researchers reconstruct
individual elements of the corporative consciousness of university communities and explore
the symbolic space of universities.3 Methodologically, such studies usually draw on approaches
developed in visual and cultural history. In particular, in this paper we propose to consider
university symbols and emblems within the framework of the semiotic approach, focusing on
the semantic and pragmatic levels of university symbolism.
This study is based largely on the collections of the institutional history museums at Dnipro,
Kyiv, Lviv, Odesa, and Kharkiv universities. Some materials were provided by the staff of the academic libraries and Faculties of History of Donetsk, Taurida, Uzhhorod, and Chernivtsi universities. The images gathered in the course of research for this project were systematized as part
of the work on the relational database of the emblems of the classical universities of Ukraine,
built in the Microsoft Access 2010 database management system. In total, more than 500 images
of university symbols are included in the database.4
It should be noted that most of the symbolic forms that can be seen today in Ukrainian universities are of medieval origin. Academic regalia, along with other university insignia (such as
scepters, livery collars, seals, rings, keys, medals, or mantles), occupied a special place among university symbols and emblems at the “corporative” (“pre-classical”) stage in the history of higher
education.5 Status markers were emblematic attributes that served to identify representatives
of a university corporation, to distinguish them from members of other corporations (who displayed different corporative attributes or did not use such signs at all), and generally to reflect
the university’s privileged position.6
The sign-space of early modern and modern universities was different from that in the Middle Ages — more laconic in its symbolic forms and with a predominance of territorial (state)
symbols and emblems.7 This fully applies to universities founded in the Ukrainian lands
See: for instance: Университет в Российской империи XVIII — первой половины ХІХ века, ed. А.Ю. Андреев,
С.И. Посохов, Москва 2012; Д.В. Майборода, Символика отечественных образовательных учреждений середины
XVIII–начала XXI в., диссертация [...] кандидата исторических наук, Москва 2014; Є.С. Рачков, Символи та
емблеми класичних університетів України (кінець ХХ–початок ХХІ ст.), Харків 2018.
4
See: Ye. Rachkov, University corporate culture investigation using a database technology (based on materials of Ukrainian classical universities) [in:] Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, Lublin 2016, p. 132–146.
5
Here we use the periodization of the history of universities proposed by P. Moraw. He distinguishes three “models”
of the university, which correspond to the three eras in the history of European universities: pre-classical, classical,
and post-classical.
6
See: A History of the University in Europe, vol. 1, Universities in the Middle Ages, ed. H. de Ridder-Symoens, Cambridge
1992.
7
See: A History of the University in Europe, vol. 2, Universities in Early Modern Europe (1500–1800), ed. H. de RidderSymoens, Cambridge, 1996.
3
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of the Austro-Hungarian and Russian Empires. Rectorial regalia, university decorations and academic attire were integral attributes of the university corporation; they played an important role
in the construction of a hierarchy of relations and in the reinforcement of status roles within
university communities. At the same time, the universities of the Russian Empire were created
in the wake of an extended period of criticism of the old “pre-classical” model of the university
and so they only partially relied on the symbolic patterns developed in the medieval (“corporative”) university. The overwhelming majority of the symbolic forms of the latter were perceived
by the members of the Russian university community as archaic and alien.8
The sign-space of the Soviet-era Ukrainian universities had virtually no connection with
the traditions of the previous period. In the evolution of the sign-space of the Soviet educational
institutions, two stages can be distinguished — before and after the mid-1950s. The first was
marked by the almost complete absence of properly corporative university symbols and emblems

1. The illustrated part of the Act for the Establishment of Lviv University, 1784
(Museum of History of the Ivan Franko Lviv National University)

8

С.И. Посохов, Университетская юбилейная культура на Востоке Европы, “Res Historica” 2015, no. 39, p. 180.
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2. A: The Great Seal of the Imperial Kharkiv University (Museum of History of the V. N. Karazin Kharkiv
National University); B: The Great Seal of the Imperial University of St. Vladimir (Museum of History
of the Taras Shevchenko Kyiv National University); C: Seal of the Imperial Novorossiya University (Museum
of History of the I. I. Mechnykov Odesa National University)

and by the predominance of state symbols. In the postwar years, there were isolated attempts to
revive some pre-Soviet elements of university symbolism (such as graduation lapel pins or student uniforms at faculties of geology and geography), which, however, had a different meaning
in the new context. In the mid-1950s, a new era in the evolution of the sign-space of Ukraine’s
universities began. Along with Soviet state symbols, ideologically neutral images (primarily international symbols associated with learning and education) were increasingly used as emblems

3. Anniversary lapel pins of Soviet-era Ukrainian universities (Rachkov Ye., Database of Emblems of Ukraine’s
Classical Universities, Museum of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University)
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4. Symbols of student construction brigades, 1960s to 1980s
(Museum of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University)

5. Present-day emblems of Ukraine’s classical universities (Rachkov Ye., Database of Emblems of Ukraine’s
Classical Universities, Museum of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University)
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of educational institutions. Beginning in the second half of the 1950s, the diversity of sports emblems increased. University subdivisions, primarily faculties and departments, began to acquire
their own repertoire of symbolic forms during the 1960s to 1980s. A special place in the university milieu of the 1960s to 1980s was occupied by the accoutrements of student construction
brigades (such as khaki-colored jackets with badges, stripes, chevrons, etc.). An important role
among the status markers in the Soviet era belonged to various state distinctions and decorations,
group and personal.9
The process of the formation and evolution of classical-university symbolism in Ukraine
in the late 20th and early twenty-first centuries is characterized by contradictory trends. For
the most part, new university symbols and emblems arose spontaneously and sporadically, which
led to the absence of official approval and lack of stability in their meaning; moreover, often university communities were not even aware of their existence. At the same time, some controlled
and conscious developments were taking place in the field of university symbols. In particular, during the 1990 and 2000s, official school emblems were adopted by most classical universities,10 along
with other symbolic paraphernalia (including flags, standards / banners, and anthems). The symbolic arsenal of university subdivisions grew notably more diverse during this period as well.11
A specific feature of university culture in Ukraine is the diversity and eclecticism of its signspace. Every year, universities are making more and more serious efforts in this direction. Undoubtedly, the role of symbolism in the university milieu is enhanced by the changes in the functions of higher education, which essentially can be described as the emergence of a “mass”
(“postmodern”) university. For most universities in Ukraine, the symbolic forms they employ
today are new. Examples of the influence of the European university tradition are the use by universities of academic attire (cap and gown) and standards, the establishment of rectorial insignia
(scepter and livery collar), and others. It should be noted that some members of the university community categorically oppose symbolic borrowings. However, the majority acknowledge
the need for “the deepening of the university tradition,” which is commonly seen as involving,
among other things, an even greater expansion of the range of symbolic borrowings.12
Symbols and emblems serve as attributes of various practices of university self-representation — the ceremonies of matriculation and graduation, anniversaries, and other ritual practices. Despite the fact that different universities develop and use more or less typical symbols
and emblems, this arsenal of signs is not entirely uniform. The catalog of university symbols
and the practice of their public use have their own distinctive features at every school. For
example, in the early 2000s, at the universities of Lviv and Chernivtsi there were attempts to
9
Е. Рачков, Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца XX —
начала XXI вв., “Dzieje Biurokracji” 2018, vol. 8, p. 197–198.
10
The emblem of Kyiv University was adopted in 1994, as part of the celebration of the school’s 160th anniversary.
Chernivtsi University acquired its emblem in 1997, and Lviv University — in 1999. Uzhhorod University adopted a coat
of arms, flag, anthem, emblem, and badge in 2000, in time for its 55th anniversary. The emblem of Kharkiv University
was approved in 2004, for its 200th anniversary. In addition, in the early 2000s the emblems of Dnipro, Donetsk, Odesa,
and Taurida Universities received their present appearance. Attempts to modify the already existing university emblems
continue to this day. See: Є.С. Рачков, Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ–початок
ХХІ ст.), p. 101–124.
11
See: Є.С. Рачков, Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ–
початку ХХІ ст., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, vol. 12, p. 327–341.
12
See: Інтерв’ю викладачів і співробітників класичних університетів України (2015–2016 рр.) [фонодокументи
та транскрипції], Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, f. 7 (17 інтерв’ю);
Інтерв’ю випускників Харківського університету 1940–2010-х рр. (2006–2016 рр.) [фонодокументи та
транскрипції], Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, f. 7, op. 21, tek. 1
(205 інтерв’ю).

Symbols and Emblems as Part of the Sign-Space of Ukrainian Universities...

271

6. The Act of Matriculation, the Ivan Franko Lviv National University, 2012
(Ю. Гудима, Про берла ректора і деканів Львівського університету, “Каменяр” 2012,
no. 6, p. 2 <http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=2851#more-2851/>)

revive forms of corporative symbolism traditional for the universities of the Austro-Hungarian
Empire. So, in September 2014, a ceremonial session of the Academic Council of Lviv University for the inauguration of the Rector was held — the first such inaugural act at that institution
in many years. The university insignia of office were conferred on the Rector: a livery collar,
scepter, and seal. They emphasized the special status of the Rector as the head of the university
corporation and “guardian” of the student community.13 Central among the various visual elements of the rectorial livery collar were the lesser coat of arms of Lviv University and the national coat of arms of Ukraine. The rectorial scepter is a replica of the original insignia,14 presented in 2012 at a matriculation ceremony by the Rector of Wrocław University to the Rector
of Lviv University in recognition of the close historical ties and a decade of cooperation between
the two institutions.15
Another example is the livery collar of the Rector of Chernivtsi University. For the 125th anniversary of the school, thanks to the efforts of university historians and Austrian philanthropists

Т. Шемберко, Інавгурація Ректора, “Каменяр” 2014, no. 1, p. 2.
In 1945, the chief regalia of Lviv University — the scepter and the seal — were removed by the school’s Rector Professor Edmund Bulanda to Kraków. In 1951, they were deposited at the Jagiellonian University Museum Collegium Maius.
The scepter is often loaned for exhibition to the Museum of the University of Wrocław. See: Z. Piech, Znaki Uniwersytetu
Jagiellońskiego jako system [in:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej, ed. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016, p. 38–39; A. Redzik, Uniwersytet Jana Kazimierza ma 350 lat, “Kurier Galicyjski” 2011, no. 1, p. 27.
15
О. Карабчук, Урочиста посвята у студенти, “Каменяр” 2012, no. 6, p. 1.
13
14
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in Vienna, a replica of the lost livery collar of the imperial period was made.16 Today, this insignia
is an important element of university rituals and celebrations, but a consistent tradition of its use
has not yet emerged.
It should be noted that the overwhelming majority of the members of the university community of the late 20th and early twenty-first centuries do not reflect on the origins of university
rituals and on the symbolic forms used in such practices. The creation of symbols is perceived
today first of all in terms of publicity and advertizing, as part of a conscious and consistent
branding policy.17 Therefore, despite the absence of a previous tradition of using rectorial insignia,
other classical universities in Ukraine also have considered adopting them. At Kharkiv University,
the idea of designing a rectorial livery collar was discussed as early as preparations for the celebration of the school’s 200th anniversary. This project was part of a wider effort to develop
a set of university badges, medals, and other paraphernalia in the 2010s. The central image used
in all four livery collar designs that we have analyzed was the emblem of Kharkiv University.18
In the end, a rectorial livery collar was never adopted — probably because this insignia does not
fit the school tradition.
Turning to university awards and decorations, we should note that the most common
mark of distinction in universities is the graduation lapel pin. Beginning in the second half
of the 1980s, the centralized mass practice of presenting lapel pins to new graduates was followed
less and less consistently (in particular because of their dwindling and irregular production);
it ceased altogether in the early 1990s.19 However, later on some universities adopted their own
graduation lapel pins on the basis of the Soviet model, featuring their university emblems. These
pins, despite their visual resemblance to the Soviet original, did not become as popular among
the university community. No tradition of wearing them developed. They are perceived rather
as souvenirs that university graduates receive in memory of their years of study, or token gifts
for alumni and guests. In recent years, lapel pins issued by individual faculties to celebrate class
reunions have become quite popular.
University decorations are less common, but clearly carry more weight in terms of status.
They are issued both by universities and by individual faculties. The honors and awards system
at Ukraine’s classical universities assumed a more or less coherent form in the late 1990s and early
2000s. During this period, an array of special regulations were issued, establishing honorary titles
(“Honorary Doctor,” “Honorary Professor,” “Distinguished Professor,” and others), outlining
the procedures for the granting of them, and listing their attributes and insignia. For instance,
honorary doctors of Dnipro University receive the medal “For Loyal Service to DNU,” a mantle,
a diploma, and an official certificate.20
In the early 2000s, in preparation for the 200th anniversary of Kharkiv University, a proposal was made to create a coherent system of school honors and awards. Today, this system
includes the badges of Distinguished Professor and Honorary Doctor, the V.N. Karazin Medal,
С. Осачук, Чернівці. Історія ланцюга, “Незалежний культурологічний часопис “Ї” 2009, no. 56, online: <http://
www.ji.lviv.ua/n56texts/osachuk2.htm/>.
17
See: Інтерв’ю викладачів і співробітників класичних університетів України (2015–2016 рр.); Інтерв’ю
випускників Харківського університету 1940–2010-х рр. (2006–2016 рр.).
18
Проекти нагрудних знаків, медалей та ректорського ланцюга Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, f. 7, op. 7, tek. 5.
19
See: Інтерв’ю викладачів і співробітників класичних університетів України (2015–2016 рр.); Інтерв’ю
випускників Харківського університету 1940–2010-х рр. (2006–2016 рр.).
20
Положення про звання “Почесний доктор Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара” (нова редакція), online: <http://www.dnu.dp.ua/docs/Polozhennya_Doktor-2015.doc.>.
16
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7. Graduation lapel pins of Ukraine’s classical universities, 1990s–2000s (Ye.Rachkov, Database of Emblems
of Ukraine’s Classical Universities, Museum of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University)

8. V.N. Karazin Kharkiv National University decorations: the breast badges
of Honorary Professor and Honorary Doctor, V. N. Karazin Medal, best graduate medal
(Museum of History of the V. N. Karazin Kharkiv National University)

and the best graduate medal.21 Notably, the badge of Honorary Doctor of Kharkiv University
visually resembles the breast badges issued to persons with postgraduate degrees in the Russian
Empire in the late 19th and early 20th centuries.22 In turn, the idea of the best graduate medal
evokes the medals awarded by the Imperial Kharkiv University to its best students in the first
third of the 19th century.23 However, the central elements on the Kharkiv University decorations today are corporative symbols — the school emblem and motto, the image of V.N.Karazin,
and others.
Most university ceremonial occasions presuppose the use of academic attire. Some of Ukraine’s
classical universities (Lviv, Kharkiv, Chernivtsi, and Uzhhorod) have developed their own systems
of academic dress. Their crystallization took place mainly in the early 2000s and demonstrated
the universities’ search for new symbolic forms. The cap and gown entered the university culture
Печатки, медалі та знаки Харківського університету, Музей історії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
22
See: Е. Рачков, Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца
XX — начала XXI вв., p. 202–203.
23
See: Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул, Краткий очерк истории Харьковского университета за
первые сто лет его существования (1805–1905), Харьков 1906, p. 89; Описание медалей и монет, хранящихся
в нумизматическом кабинете Императорского Харьковского университета, предисл. Р. Шерцль, Харьков 1910,
p. 23; Е. Рачков, Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца
XX — начала XXI вв., p. 203.
21

274

Yevhen Rachkov

9. V.N. Karazin Kharkiv National University participates in the “Parade of Universities,” Kharkiv, 2011
(Museum of History of the V.N. Karazin Kharkiv National University)

10. Procession of the graduates of the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2015
(T. Sporynina, Procession of the graduates of ChNU, <https://versiits1.wordpress.com/урочиста-хода-магістрів-чну/>)
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of Eastern Europe relatively recently. Despite the lack of a tradition of their use, they quickly
became widespread. In Ukrainian universities, the right to wear gowns belongs to graduating
students (mainly Master’s), university officers, and honorary professors. The mantles of each university have their own distinguishing features (cut, length, the color of scarves). Faculty and university emblems are often used as special marks that identify the wearer.24
The transformation of the sign-space of Ukraine’s classical universities is part of the university
politics of memory, the essential aim of which is to fashion new basic tropes of positive memory
for university communities. Not surprisingly, throughout the 1990s to 2010s, university communities have paid special attention to the construction of various kinds of monuments. Examples include the statue of Yu.A. Fedkovych in the public garden of Chernivtsi University, opened
in time for the school’s 120th anniversary in 1995; the statue of V. I. Vernadsky by the main
building of Taurida University, erected for the 150th anniversary of the scientist and the 95th
anniversary of the school in 2013; and the monument “Science and the Universe,” installed
near the main building of Uzhhorod University to mark the 70th anniversary of the university
in 2015. Among the classical universities of Ukraine, Kharkiv University’s politics of memory
appears the most consistent. In 1999, a monument was erected near its main building honoring
the volunteers of the so-called “student battalion,” who gave their lives for the country during
the Second World War. In 2004, as part of the celebration of the university’s 200th anniversary,
the statue of its founder V.N. Karazin was once again moved. Now it stands in front of the school’s
main building. In 2010, in commemoration of the 206th anniversary of the university, statues
of two eminent scholars were unveiled near its Northern Building — historian D.I. Bahaliy
and mathematician A.M. Lyapunov. In April 2016, monuments were opened to the three Nobel
Prize winners whose life and work was connected with Kharkiv University: biologist I.I. Mechnykov, economist S.A. Kuznets, and physicist L.D. Landau. In November 2017, a monument to
P.P. Hulak-Artemovsky, a prominent cultural figure, writer and Rector of Kharkiv University, was
put up near the school’s main building.
To conclude, the complex of symbols and emblems as it exists today in Ukraine’s universities
began to take shape after the collapse of the USSR and the formation of a new system of university education. In general terms, another synthesis of the Ukrainian and Western European
university traditions took place in the late 20th and early twenty-first centuries, which led to
a kind of “renaissance” of the medieval and early modern symbolic forms of university life.
This applies first and foremost to status signs, such as university insignia, awards and decorations, and academic dress. Despite a certain ambiguity among the university community towards
the stock of symbols and emblems used today, they perform a number of important functions.
First of all, various symbols and emblems define the symbolic boundaries of university-space, as
well as construct a hierarchy of relations within university communities. Symbols and emblems
are a tool for stratifying a university corporation; they fulfill regulatory and consolidating functions. The consolidating role of symbolism becomes especially prominent in the current situation
of crisis, when the unity of university communities and their stable functioning are under threat.
With the help of symbols, universities periodically remind themselves and the public of their
deep roots and assert their internal unity and unique identity. In external relations and institutional competition, university symbols and emblems serve representative purposes. Symbols
and emblems have the power to create an attractive visual image of a university, which becomes
Є.С. Рачков, Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ —
початку ХХІ ст., p. 336–337.
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a basic necessity given the current commercialization and expansion (massovization) of university education. Symbolism is an attribute of various practices of university self-representation.
Today, symbols and emblems are an essential part of the work of both maintaining and modernizing the traditions, norms, and values of university communities in Ukraine.
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ХХ — начале XXI вв. Рассматриваются исторические предпосылки становления символов и эмблем классических
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университетских сообществ относительно ее использования рассматриваются как проявления современного
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Geneza rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów,
zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
Orzeł Biały Zygmunta Loreca (Loretza)
Streszczenie: W marcu 1930 r. do zespołu urzędowych znaków Rzeczypospolitej zostały wprowadzone oznaki złożone z owalnej tablicy z polskim herbem państwowym i prostokątnej tablicy z napisem identyfikującym władzę lub
urząd. Oznaki miały być montowane na budynkach, w których znajdowały się pomieszczenia władz lub urzędów
państwowych. Rozporządzenie o oznakach z marca 1930 r. zamykało okres, w którym w Polsce jednocześnie funkcjonowały różne wzory urzędowych tablic. Niektóre z nich zaprojektowane były w czasie Wielkiej Wojny i okupacji
Królestwa Polskiego przez wojska państw centralnych. Zunifikowane znaki identyfikacyjne władz i urzędów państwowych zostały zaprojektowane przez artystę malarza Zygmunta Loreca i opublikowane w „Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej” w wersji przetworzonej przez wydawców „Dziennika”.
Na owalnej tablicy o krawędzi ozdobionej polskimi barwami państwowymi w formie paska czerwono-białego był
umieszczony herb Rzeczypospolitej, który formą przypominał Orła Białego z 13 grudnia 1927 r. Orzeł Biały z grudniowego rozporządzenia z 1927 r. (orzeł Kamińskiego) wykonany był w technice imitującej głębię, trzeci wymiar
kompozycji, a orzeł z 1930 r. z owalnej tablicy miał postać płaską, konturową, dwuwymiarową. Oba orły różniły się
także kilkoma drugorzędnymi szczegółami rysunku.
Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie urzędowych oznak z orłem Loreca (1930) i wobec utrzymania
w mocy rozporządzenia o godłach z orłem Kamińskiego w systemie prawnym II Rzeczypospolitej obowiązywały — przynajmniej formalnie — dwa wzory herbów. Otwarte pozostaje pytanie, czy stworzenie systemu prawnego,
w którym obok siebie występowały dwa różne wzory polskiego orła państwowego było konsekwencją przemyślanej
polityki władz państwowych, czy też skutkiem nieprzemyślanych czynności podjętych przez wydawców „Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, którzy — aby zaoszczędzić na druku załącznika — zastąpili barwny wzór tablicy
czarno-białym rysunkiem naśladowczym.
W piśmiennictwie szeroko zostały omówione rzekome błędy popełnione przez twórcę herbu Rzeczypospolitej
z 13 grudnia 1927 r. Autorzy krytycznych wystąpień zwracali uwagę m.in. na zbędne w heraldyce cieniowanie imitujące głębię, czyli trzeci wymiar orła. Analizy, które doprowadziły do tych krytycznych konkluzji, zazwyczaj prowadzone były na podstawie kanonicznej wersji herbu Rzeczypospolitej z grudnia 1927 r. i nie uwzględniały wariantów
konturowych opracowanych na początku 1927 r. przez prof. Zygmunta Kamińskiego i w 1929 r. przez Zygmunta
Loreca. Orzeł Loreca z 1929 r. (w druku z 1930 r.) i projekty prof. Zygmunta Kamińskiego z początku 1927 r.
z orłami konturowymi, płaskimi i dwuwymiarowymi można wykorzystać podczas obecnie prowadzonych prac nad
ukonturowieniem polskiego orła państwowego.
Słowa kluczowe: Orzeł Biały, polski herb państwowy, oznaka, godło, herb.
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W dniu 29 marca 1930 r. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, z kontrasygnatą premiera i ministrów wydał rozporządzenie w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych1. Prawodawca w przywołanym rozporządzeniu za oznakę2
uznawał łącznie owalną tablicę z polskim herbem państwowym i prostokątną tablicę z napisem
odpowiadającym nazwie (nazwisku) władzy, urzędu, zakładu, instytucji lub przedsiębiorstwa.
Wykorzystywanie oznak utworzonych z państwowego herbu lub z godła państwowego herbu
w celu zidentyfikowania siedzib władz lub urzędów ma względnie starą tradycję. W tym miejscu (w ograniczonym zakresie i tylko w celach informacyjnych) przywołam rosyjsko-polskie regulacje z połowy XIX w. obowiązujące na obszarze Królestwa Polskiego (Kongresowego), królewsko-polskie regulacje sprzed listopada 1918 r., a także rozwiązania stosowane po odzyskaniu
drugiej niepodległości w listopadzie 1918 r. Te bowiem w związku z miejscem podejmowania
wiążących decyzji (Warszawa) mogły przede wszystkim wpłynąć na treść dyskusji prowadzonych
w 1928 i 1929 r. na temat rozporządzenia z 29 marca 1930 r.
Tablice na budynkach nowożytnych władz i urzędów dobrze odzwierciedlają bieg istotnych
wydarzeń politycznych. Tablice zmieniane są wraz z przejmowaniem i oddawaniem władzy państwowej i politycznej, a także wraz z korygowaniem formy państwowego godła symbolizującego
krajową władzę. Wzmianki o tablicach na budynkach władz i urzędów z obcym dla Polaków herbem znajdują się w opisach zdarzeń, które nastąpiły bezpośrednio po upadku państwa polskiego
(1772–1795)3. Informacje o urzędowych tablicach z herbem polsko-saskim pochodzą z czasów
napoleońskich4. Szczególnie liczne są przekazy, które mówią o urzędowych tablicach w czasie
powstania listopadowego (1830–1831). W pierwszych dniach zrywu znaki rosyjsko-polskie
z 1815 r. były ostentacyjnie zdejmowane i ceremonialnie zastępowane symbolami powstańczymi.
Zamiana urzędowych tablic (również na masową skalę) powtórzyła się po klęsce powstańców. Od
końca 1831 r., czy też dopiero od początku 1832 r., godła powstańcze były zdejmowane, a rosyjsko-polskie z 1815 r. zakładane5.
1

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (cyt. dalej: Dz.U.)
1930, nr 28, poz. 245.
2
Prawodawca w II Rzeczypospolitej przez zastosowanie w regulacjach prawnych odpowiednich słów i określeń
usiłował zróżnicować znaki, które w międzywojniu były tworzone, a następnie zatwierdzane przez państwowe
władze, a po zatwierdzeniu były publicznie używane. Słowo „oznaka” zostało zarezerwowane dla tablic urzędów
i władz, a słowo „odznaka” — dla innych znaków np. sztandarów, znaczków organizacyjnych, mundurów, czy
też charakterystycznych elementów (części) ubioru (np. czapka) wykorzystywanych w celu podkreślenia związku
osoby z legalnie działającym stowarzyszeniem, bractwem czy też partią polityczną — Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach, Dz.U. 1935, nr 72, poz. 455.
3
S.K. Kuczyński, Herby urzędowe na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów 1772–1918. Materiały sesji naukowej. Włocławek 5–6 grudnia 1996 r., red. S.K. Kuczyński, Włocławek
1999, s. 9; K. Madejska, Nowa władza — nowy orzeł na ratuszu: o usuwaniu i przywracaniu herbów państwowych
na przełomie XVIII i XIX wieku w miastach polskich. Komunikat [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od
średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016, s. 181–186.
4
Z 24 czerwca 1808 r. pochodzi polecenie Izby Wykonawczej Powiatu Warszawskiego oparte na rezolucji Prefektury z 8 czerwca 1808 r. w sprawie zawieszenia w miastach namalowanych herbów polsko-saskich, których
koszt wykonania oszacowano wówczas na dwa talary za sztukę — Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział
w Koninie, Akta miasta Turku, sygn. 5, Akta w sprawie wprowadzenia koloru i herbu narodowego oraz zmiany
tychże (1808–1843), k. 1.
5
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji wydała 23 listopada 1831 r. polecenie przywrócenia herbu
przedrewolucyjnego. Decyzje centralnych władz Królestwa Polskiego (Kongresowego) dotarły służbową drogą
do miejskich władz Lublina w piśmie z datą 30 listopada 1831 r. — Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta
miasta Lublina, sygn. 429, s. 27. W styczniu 1832 r. władze Tomaszowa Mazowieckiego otrzymały polece-
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Z maja 1842 r. pochodzi postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego (Kongresowego)
w sprawie umieszczania herbu Królestwa, tj. herbu rosyjsko-polskiego, na budynkach m.in. urzędów i biur, a także w innych miejscach, „gdzie postanowiono lub pozwolono mieć znaki z herbem państwa”6. Regulacja z 1842 r. wydana została w związku z istotną korektą formy herbu
Królestwa.
W pierwszej części postanowienia z 1842 r. namiestnik skoncentrował się na opisie herbu, a de
facto godła Królestwa i na wskazaniu miejsca przechowywania jego wzorca. Wspomniał o procedurze pozyskiwania wiernej kopii godła niezbędnej do skutecznego wykonania właściwej tablicy.
Namiestnik (po przedstawieniu zagadnień związanych z godłem) omówił tablice z napisami, które miały być umieszczane na gmachach rządowych i na siedzibach biur urzędów państwowych.
Jedyna konkretna informacja z tej części postanowienia dotyczyła języka napisów. Nazwy (nazwiska) władz i urzędów miały być podane w dwóch językach — w języku rosyjskim i polskim.
Ta dyspozycja wpisuje się w praktykę dwujęzyczności urzędów Królestwa Polskiego (Kongresowego) w połowie XIX w. Wzorcowy przykład rozmieszczenia dwóch tablic z godłem i napisem
na gmachu rządowym znajduje się w innym miejscu przywołanej dokumentacji (il. nr 1, 2a–2b).
Znaczenie dla powstawania i kształtowania się oznak urzędowych II Rzeczypospolitej miały
decyzje podjęte w okresie poprzedzającym odrodzenie państwa polskiego. Po akcie 5 listopada
1916 r. powstawały przedpaństwowe struktury polskiej władzy. Urzędy królewsko-polskie
(ściśle kontrolowane przez okupantów, tj. przedstawicieli odpowiednio II Rzeszy i dualistycznej monarchii Habsburgów) posługiwały się własnymi znakami, w których dominującą pozycję zajmowały Orzeł Biały i polskie barwy państwowe, tj. biała i czerwona, choć kolejność
występowania kolorów (np. na fladze) pozostawała wówczas jeszcze nierozstrzygnięta. Również „polska siła zbrojna”, podporządkowana dowództwu wojsk państw centralnych, uzyskała
przywilej posługiwania się sztandarami, odznakami i mundurami podkreślającymi jej narodowo-państwową odrębność.
W połowie 1917 r. podjęta została próba oficjalnego uregulowania formy i treści niektórych
oznak wykorzystywanych przez królewsko-polskie władze i urzędy w okresie przedpaństwowym.
W dniu 5 czerwca 1917 r. z inicjatywą określenia wzorów urzędowych szyldów dla gmin, miejscowości, naczelników gmin, sołtysów i szkół oraz tablic przy drogach na terenie całego kraju
wystąpił na posiedzeniu Tymczasowej Rady Stanu Jan Franciszek Konopka, cesarsko-królewski
komisarz rządowy. Jan F. Konopka zreferował Radzie rozwiązania, które przyjęte zostały zapewne
nie, aby w miejsce znaku zawieszonego przez „buntowników” został przywrócony „prawy herb Królestwa [...]
z wszelką przyzwoitością” — Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, sygn. 739, Akta tyczące się sprawienia pieczęci urzędowych
(1830–1862), k. 1. Z 12 kwietnia 1833 r. pochodzi decyzja Komisarza Obwodu Piotrkowskiego wydana na
podstawie rozporządzenia księcia Namiestnika Królestwa Polskiego (Kongresowego) z 3 marca 1833 r. w sprawie urzędowych oznak „na budowlach skarbowych i miejskich w szczególności tych, w których mieszczą się
urzędy albo instytuta” — Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 5, Akta tyczące się herbu
kraju i pieczęci urzędowych (1831–1861). Komisarz zwrócił uwagę, że z budynków wymienionych w decyzji
powinny być zdjęte białe orły i zastąpione cesarsko-rosyjskimi czarnymi orłami dwugłowymi z orłem białym na
piersi. Z 6 maja 1833 r. pochodzi cyrkularz Komisji Województwa Kaliskiego w tej samej sprawie, który został
wyprowadzony z decyzji Dyrekcji Policji i Poczt z 9 marca 1833 r. Decyzja Dyrekcji Policji i Poczt oparta była,
podobnie jak pismo Naczelnika Powiatu Warszawskiego, na poleceniu księcia Namiestnika Królestwa Polskiego
(Kongresowego) z 3 marca 1833 r.
6
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (cyt. dalej: AGAD), Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Archiwum Wydziału Prezydialnego, sygn. 1404, Akta tyczące się herbów Królestwa Polskiego (1831–1842),
s. 24–25.
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w pierwszej połowie 1917 r.7 „w obrębie austriacko-węgierskiej okupacji” i zgłosił propozycję,
aby Rada — według przedłożonego wzoru (trzy załączniki) — uregulowała sprawę na terenie obu
okupacji, albo — jeśli uzna rzecz za wymagającą uzupełnienia — wprowadziła do propozycji złożonej w imieniu Cesarsko-Królewskiego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie swoje uwagi,
uzupełnienia i korekty. Wzory austriackich szyldów i tablic nie zostały dołączone do protokołów
obrad Wydziału Wykonawczego. Z treści wniosku wynika, że szyldy i tablice wykonane były
„w barwach narodowych i z polskim orłem wedle jednolitych wzorów”.
Austriackie szyldy i tablice zostały przyjęte w Warszawie po skorygowaniu napisu. Tymczasowa Rada Stanu zdecydowała o usunięciu z nich „wyrazu Królestwo Polskie”. W protokole nie
zostały odnotowane wypowiedzi, które źródłowo objaśniłyby przyczyny wprowadzenia wspomnianej zmiany. W realiach 1917 r. usunięcie nazwy projektowanego państwa podyktowane
mogło być względami politycznymi, jak również opiniami wyprowadzonymi z heraldyki. Orzeł
Biały był wystarczająco precyzyjnym znakiem identyfikacji państwowej władzy lub urzędu na
obszarze projektowanej Rzeczypospolitej.
Być może wzory, o których decydowała Tymczasowa Rada Stanu, były tożsame ze znakami
znanymi z druku noszącego tytuł: „Tablice orjentacyjne wprowadzone w powiecie Piotrkowskim
w 1917 roku”. W przywołanym druku uwzględnione zostały wzory: 1. tablicy dla urzędu gminy
(il. nr 3), 2. tablicy dla szkoły ludowej pospolitej (il. nr 4) i 3. drogowej tablicy informacyjnej
z nazwą miejscowości i z odległościami do miejscowości sąsiednich (il. nr 5). Uwagę zwraca
rozwiązanie przyjęte dla austriackich szyldów, w którym polskie godło państwowe o formie odmiennej od orła Tymczasowej Rady Stanu ze stycznia 1917 r. umieszczone było na jednej tablicy
razem z napisami. Druk z urzędowymi tablicami został uzupełniony podobiznami (odrysami)
trzech gminnych pieczęci z herbami polskich ziem przedrozbiorowych, które na terenie okupacji
austro-węgierskiej wprowadzone zostały w 1915 r. i które były wykorzystywane na terenie powiatu piotrkowskiego8.
Szyldy i tablice przyjęte w czerwcu 1917 r., zaprojektowane pierwotnie dla obszaru okupacji
austro-węgierskiej, miały być od połowy 1917 r. wykorzystywane także na terenie Generalnego
Gubernatorstwa Warszawskiego. Zestaw austriackich tablic przedłożonych do zaakceptowania
przez Tymczasową Radę Stanu został poszerzony o oznaczenia stosowane na stacjach kolejowych.
W tym ostatnim przypadku uznano, że obok języka polskiego niezbędne będą informacje w języku niemieckim „ze względu na przejeżdżających wojskowych niemieckich”. Rozwiązania przyjęte
w czerwcu 1917 r. wykorzystywane był na terenie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Regulacje zaborowe, a także rozwiązania zastosowane w okresie przedpaństwowym, czyli po
akcie 5 listopada 1915 r., a przed 11 listopada 1918 r., i w pierwszych dziesięciu latach II Rzeczypospolitej nie były w sprawie oznak władz i urzędów precyzyjne, a same oznaki, jak opisywano w źródłach, nie były „ujednostajnione”. Tym samym regulacje w sprawie oznak wymagały pilnej korekty lub nawet nowego przemyślenia problemu. Ustawa z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach Rzeczypospolitej wprowadziła dodatkowe zamieszanie, ponieważ zezwalała na kreowanie własnych godeł w poszczególnych ministerstwach. Prace nad rozporządzeniem
7

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (cyt. dalej: AAN), Tymczasowa Rada Stanu, sygn. 95, Protokóły Wydziału Wykonawczego od 1 do 40, s. 367, 528–529.
8
Na temat wyobrażeń gminnych pieczęci z obszaru okupacji austro-węgierskiej w latach 1915–1918 w zawężeniu
do terytorium Polski centralnej zob. M. Adamczewski, Herby ziem polskich na pieczęciach gminnych powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego w latach 1915–1918 (1939) [w:] Tractus temporis. Ludzie — Regiony —
Fakty. Księga dedykowana dr. hab. prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak,
Łódź–Wieluń 2018, s. 379–394.
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7. Wzór tablicy poselstwa
Rzeczypospolitej Polskiej, 1919–1927

w sprawie urzędowych oznak dobrze wpisują się w ogólny wysiłek II Rzeczypospolitej podjęty
po sierpniu 1919 r. w celu uporządkowania wszystkich sfer szeroko rozumianej urzędowej
symboliki państwowej i samorządowej. W przypadku urzędowych tablic sprawę dodatkowo
komplikowały zaborowe regionalizmy wynikające z różnych sposobów definiowania i identyfikowania władz i urzędów państwowych należących do zaborców, które przejęte zostały po
listopadzie 1918 r. przez Polaków.
O urzędowych oznakach ministrowie i urzędnicy wyznaczeni do rozwiązania problemu dyskutowali w 1924, 19259 i w 1927 r.10 Z 1925 r. pochodzi zaawansowany projekt ustawy, m.in. z artykułem dotyczącym oznak. Uważano wówczas, że oznakę tworzyć będzie polski herb państwowy
z napisem wskazującym władzę lub urząd, umieszczonym w otoku oznaki. Opis oznaki na budynku władzy lub urzędu, znany z projektu ustawy z 1925 r., odpowiada wzorom oznak polskich
przedstawicielstw zagranicznych (il. nr 6, 7), których kształt z kolei pozostawał w bezpośrednim
związku z formą i treścią pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej z sierpnia 1919 r.11 Z późniejszych
redakcji ustawy prawodawca usunął informację o lokalizacji napisu. W uzasadnieniu do ustawy
(w części dotyczącej motywów wprowadzenia artykułu na temat oznak) prawodawca tłumaczył,
9

W 1925 r. prawodawca zamierzał wprowadzić „dla władz i urzędów państwowych w kraju i zagranicą oraz
zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych [...] oznaki złożone z herbu państwowego i napisu, odpowiadającego ich nazwie w otoku” — AAN, Prezydium Rady Ministrów. Rektyfikaty IV, sygn. 45, Godła i barwy
Rzeczypospolitej, teczka 7, Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i konferencje w tej sprawie (1925–1926).
10
19 grudnia 1927 r. odbyła się konferencja międzyministerialna w sprawie treści rozporządzenia wykonawczego
do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. Podczas konferencji Jan Skotnicki z Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego przedstawił „historję oznak” — AAN, Prezydium Rady Ministrów. Rektyfikaty IV,
sygn. 45, Godła i barwy Rzeczypospolitej, teczka 9, Projekty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach oraz korespondencja w tej sprawie (1927).
11
AAN, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, sygn. 2992, Godła, barwy, hymny polskie, korespondencja, „Dziennik Ustaw” z 1927 r., notatki (1940–1945), s. 301; Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416.
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że określenie obowiązującego wzoru oznak powinno doprowadzić do „usunięcia panujących dotąd w tej mierze rozbieżności”. Jednolite oznaki władz i urzędów miały wyeliminować „dotychczasowe odrębne »godła« poszczególnych Ministerstw”.
Regulacja z 29 marca 1930 r. rozwijała i precyzowała wstępną i ogólną zapowiedź utworzenia
nowych oznak dla władz i urzędów państwowych w kraju i za granicą, która zapisana została w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 i grudnia 1927 r.12 W sprawie formy oznak polskich
urzędów funkcjonujących poza granicami Rzeczypospolitej stanowisko prawodawcy nie mogło być
wyrażone w sposób arbitralny13, gdyż o stosowaniu urzędowych oznak — oprócz polskiego prawa — decydowało prawo kraju przyjmującego przedstawicielstwo i ogólne zwyczaje dyplomatyczne.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 marca 1930 r. w wersji opublikowanej,
i tym samym obowiązującej, nie dotyczyło tablic dla władz i urzędów samorządowych, o których
wstępnie i ogólnie — tak jak o oznakach władz i urzędów państwowych — informowało rozporządzenie z 13 grudnia 1927 r.14 Na podstawie materiałów roboczych wytworzonych w trakcie
redagowania rozporządzenia z 29 marca 1930 r. wiem, że gotowe były regulacje dotyczące oznak
samorządowych, w tym jedna wzorcowa tablica z herbem wojewódzkim (tablica z herbem województwa pomorskiego) i przykładowe tablice z napisami przeznaczonymi do stosowania przez
władze i urzędy samorządowe. Początkowo artykuły na temat samorządowych tablic zostały włączone do projektu dużego rozporządzenia w sprawie oznak władz i urzędów. Rozporządzenie to
redagowane było przynajmniej od października 1928 r. Jednakowoż pod koniec procesu legislacyjnego część samorządowa prawa została usunięta z ostatniej wersji dużego rozporządzenia.
Powstał projekt małego rozporządzenia i rozporządzenie to miało uregulować kwestie związane
wyłącznie z funkcjonowaniem oznak władz i urzędów państwowych.
Powód usunięcia artykułów o oznakach samorządowych z dużego projektu rozporządzenia
o oznakach z marca 1930 r. był oczywisty. W 1930 r. nie istniały herby województw, a liczne
przesłanki wskazywały, że nie powstaną one w bliskiej przyszłości. Ponadto dyskusja o sposobie
zatwierdzania względnie nadawania miejskich herbów historycznie uzasadnionych, które mogły
pojawić się na oznakach miast w miejscu przewidzianym dla herbu województwa, znajdowała się
w 1930 r. na wstępnym etapie. Inaczej rzecz miała się z polskim herbem państwowym, tj. Orłem
Białym Kamińskiego (il. nr 8), który — według regulacji z 1927 i z 1930 r. — współtworzyć
miał oznakę władz i urzędów państwowych. Orzeł Biały II Rzeczypospolitej został ustanowiony
ostatecznie, jak utrzymywały czynniki miarodajne15, 13 grudnia 1927 r. i pomimo uwag, a na12

„Art. 3. Dla władz i urzędów państwowych w kraju i zagranicą oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych ustanawia się oznaki, złożone z herbu państwowego i napisu, odpowiadającego ich nazwie” — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, choragwiach i pieczęciach, Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980.
13
„§4 Tablica z napisem nazwy urzędu zagranicznego może być co do koloru, rozmiarów i wielkości liter zastosowana do warunków miejscowych” — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r.
w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
14
„Art. 4. Dla wszystkich władz i urzędów samorządowych ustanawia się oznaki złożone z herbu państwowego,
z herbu województwa, do którego należą, i z napisu odpowiadającego ich nazwie. Władze i urzędy miast mogą
w swej oznace w miejscu przewidzianym dla herbu wojewódzkiego, umieścić własny historycznie uzasadniony
herb” — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, choragwiach i pieczęciach.
15
Sformułowanie „czynniki miarodajne” (wykorzystywane w artykule) zostało zapożyczone ze źródeł z okresu
międzywojennego. Początkowo sądziłem, że przywołane sformułowanie w tekstach z dwudziestolecia międzywojennego w sposób ogólny (może nieco publicystyczny lub nawet literacki) przedstawiało różne władze Rzeczypospolitej uprawnione do formułowania opinii na temat treści regulacji prawnych. Sformułowanie „czynniki mia-
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9. Owalna tablica z herbem II Rzeczypospolitej
według wzoru 1 do rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 marca 1930 r.

wet urzędowej propozycji korekty znaku, został utrzymany w niezmienionej postaci do września
1939 r., a nawet został przekazany powojennym pokoleniom i jest obecnie, po drobnych korektach, godłem III Rzeczypospolitej. Orzeł o cechach piastowsko-jagiellońsko-batoriańskich16
i o mocarstwowej formie podobał się rządzącym Polską po maju 1926 r. i w związku z tym
mógł zostać wprowadzony do nowego prawa pomimo protestów motywowanych politycznie
i merytorycznie.
W tak zarysowanych uwarunkowaniach, w sytuacji ewidentnej potrzeby stworzenia nowych
oznak — owalnych tablic z herbem i prostokątnych tablic z napisami, a także po ostatecznym
określeniu wzoru polskiego orła państwowego w rozporządzeniu z 13 grudnia 1927 r., Orzeł
Biały Kamińskiego skopiowany z załącznika do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. (il. nr 8)
powinien stać się kluczowym składnikiem owalnej tablicy z państwowym herbem w środku.
rodajne” było jednak nośnikiem bardziej złożonego komunikatu. Obejmowało ono, oprócz władz ustawodawczej
i wykonawczej, także osoby wpływowe, nawet gdy te nie pełniły istotnych funkcji państwowych.
16
Identyfikacja piastowsko-jagiellońsko-batoriańskich zapożyczeń (widocznych ponoć w Orle Białym z 1927 r.)
pochodzi od komentatorów formy orła Kamińskiego, a nie od autora herbu. W tekstach z międzywojnia znajdują
się uwagi o wykorzystaniu wzorów piastowsko-jagiellońskich podczas projektowania orła z 1927 r. Wacław Husarski nazwał orła z 1927 r. „orłem batorowskim” — W. Husarski, Orzeł Polski, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 42,
s. 846. Szymon Kobyliński w 1990 r., analizując orła Kamińskiego z 1927 r., dostrzegł w nim cechy piastowskie
i jagiellońskie: „przy ogólnym pokroju z doby Batorego” — S. Kobyliński, Losy Orła. Fragment nie napisanej
książki pt. „Dzieje emocji w Polsce”, Warszawa 1990, s. 25. Prof. Zygmunt Kamiński, inaczej niż komentatorzy i recenzenci jego orła, wskazywał jedynie na jagiellońskie korzenie orła z 1927 r.: Czem powodowałem się przy projektowaniu obecnego godła państwowego. Wywiad z prof. Zygmuntem Kamińskim, „Sztuka Złotnicza, Zegarmistrzowska,
Jubilerska i Rytownicza” 1928, nr 5, s. 56.
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Jednakowoż tego założenia nie potwierdza materiał źródłowy. Orzeł Biały z załącznika do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. (il. nr 8) i Orzeł Biały z załącznika do rozporządzenia z 29 marca
1930 r. (il. nr 9) różnią się i to w wielu miejscach.
Do rozporządzenia z 29 marca 1930 r. dołączone zostały czarno-białe wzory części składowych,
które miały w połączeniu tworzyć pełne oznaki władz i urzędów państwowych17. Na owalną tablicę
(il. nr 9) naniesiono czarno-białe oznaczenia barw heraldycznych (szrafowanie). Barwy owalnej
tablicy opisane zostały w rozporządzeniu18, a szrafowanie miało zwizualizować przekaz tekstowy.
Jednakowoż kreski pola tarczy herbowej i kreski pasa zewnętrznego obwódki, gęsto ułożone linie
poziome, zdają się wskazywać na barwę błękitną, a kreski z wnętrza owalnej tablicy, gęsto ułożone linie pionowe, zdają się wskazywać na kolor czerwony19. Tym samym szrafowanie wzoru
nr 1 z rozporządzenia z 29 marca 1930 r. w części dotyczącej polskiej czerwieni i szarej farby
podkładowej położonej pod tarczą herbu II Rzeczypospolitej nie odpowiadało barwom wymienionym w tekście rozporządzenia. Wątpliwości nie budzi kolorystyka korony na głowie orła z marca
1930 r. Kropki położone na białej powierzchni korony sugerują użycie heraldycznej barwy złotej.
Ta sama uwaga dotyczy brzeżka20 tarczy herbowej zabarwionego również złotem. Pozostałe wzory
z rozporządzenia — alfabet i przykładowe napisy — zostały opublikowane w kolorach czarnym
(pole), zastępującym w drukowanym rozporządzeniu czerwony kolor, i białym (litery).
Rozbieżność pomiędzy dyspozycją pisanego prawa i jego graficznym dopełnieniem zdumiewa,
ale — tu żartując — dobrze wpisuje się w tradycję polskiej heraldyki. W okresie staropolskim za
pomocą nadań herbowych lub lokacji miejskich z akapitami heraldycznymi były nadawane znaki, które opisane w dokumencie wizualizowano za pomocą załączonych rysunków. W niektórych
nadaniach rysunek herbu różnił się w szczegółach od intencji prawodawcy wyrażonej w tekście.
Dwoistość przekazu, tj. tekstu i obrazu, występująca w niektórych heraldycznych źródłach staropolskich wynikała z rozdzielenia czynności, które łącznie składały się na ostateczne przygotowanie dokumentu. Tekst tworzyła osoba biegła w językach i piśmie, a załącznik graficzny dodawany
17

Drukowanie kolorowych lub czarno-białych załączników do rozporządzeń lub ustaw w międzywojniu było uzależnione od możliwości finansowych redakcji „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Podczas dyskusji nad
ustawą o godłach i barwach w 1926 r., a głównie podczas dyskusji nad przygotowywaniem załączników do niej,
pojawiły się dane dotyczące kosztów. Na barwny druk dziewięciu wzorów znaków Rzeczypospolitej redakcja miała
wydać 17 tys. zł, podczas gdy druk czarno-białych załączników (dziewięciu wzorów znaków Rzeczypospolitej)
miał kosztować 1,4 tys. zł. Redakcja „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” w 1926 r. miała prawo wydawać
miesięcznie od 35 tys. do 39 tys. zł bez możliwości przekroczenia budżetu. Wydanie blisko połowy środków na
druk kolorowych załączników do jednej ustawy musiało być poprzedzone skorygowaniem finansowania redakcji
przez „wyjednanie przez Prezydium Rady Ministrów w Ministerstwie Skarbu specjalnego na ten cel pokrycia” —
AAN, Prezydium Rady Ministrów. Rektyfikaty IV, sygn. 45, Godła i barwy Rzeczypospolitej, teczka 8, Sprawa
niewłaściwego używania godła państwowego oraz korespondencja w sprawie wypożyczenia projektów rysunkowych na godło państwowe, 1926.
18
„Tablica z herbem państwowym ma kształt owalny, obwódkę białoczerwoną i tło szare, na którym jest wyobrażony herb państwowy” — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak
władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
19
W piśmiennictwie można odnaleźć uwagi na temat różnych sposobów oznaczania barw za pomocą szrafowania.
Przyjąć można (z uwagi np. na wywód Antoniego Rybarskiego z lutego 1931 r.), że w Polsce w okresie międzywojennym, a także we Francji i Niemczech, heraldycy uznali, że gęsto ułożone pionowe linie oznaczały heraldyczną
czerwień, a gęsto ułożone poziome linie — heraldyczny błękit.
20
„Brzeżek” nie jest heraldycznym terminem, który może być wykorzystany do poprawnego blazonowania, ale
pojawia się w ministerialnych opisach owalnej tablicy z 1930 r., a także w ministerialnych opisach Orła Białego
z 13 grudnia 1927 r. W artykule słowo „brzeżek” zostało użyte, gdyż jest świadectwem specyficznej terminologii
heraldycznej międzywojnia, a także dowodzi, że brzeżek nie był tożsamy z bordiurą i przypisywanie mu tej roli
w lutym 1930 r. było nadużyciem ze strony archiwistów i heraldyków.
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był przez malarza, który mógł mieć trudności ze zrozumieniem tekstu dokumentu spisanego
w urzędowym języku, czyli w warunkach przedrozbiorowej Polski, najczęściej po łacinie.
Oprócz braku wewnętrznej spójności prawa z 29 marca 1930 r. w części heraldycznej, dotyczącej polskich barw państwowych, pewne zdziwienie budzi ogólna realizacja plastyczna orła
z owalnej tablicy, a także jego niektóre szczegóły. Godła dwóch Orłów Białych, będących w świetle prawa urzędowymi herbami II Rzeczypospolitej, tj. godło z grudnia 1927 r. i godło z marca
1930 r., różnią się. Otwarte pozostaje pytanie, czy polski orzeł państwowy z marca 1930 r. miał
zastąpić polskiego orła państwowego z grudnia 1927 r., czy też tę dwoistość realizacji plastycznej
herbu należy interpretować inaczej.
Tym, co różni oba orły, jest sposób ich przedstawienia. Orzeł z grudnia 1927 r. (po zastosowaniu techniki cieniowania) sprawia wrażenie formy przestrzennej, tj. płaskorzeźby naniesionej
na powierzchnię herbowej tarczy. Ten sposób przedstawienia herbowego godła krytykowany był
przez historyków w międzywojniu (np. podczas ważnej konferencji z 20 lutego 1930 r.21). Orzeł
z marca 1930 r. wykreślony został czarną linią konturową wraz z uzupełniającymi kreskami wewnętrznymi. Jednakowoż autor godła z 1930 r. nie do końca był konsekwentny w unikaniu
złudzenia przestrzeni. Kreskowanie pazurów (szrafowanie w znaczeniu nieheraldycznym) zdaje
się świadczyć, że tu — choć inną techniką — również przedstawiona została głębia, czy trzeci
wymiar orła. Z punktu widzenia sztuki heraldycznej (w związku z zastosowaniem kompozycji
płaskiej) orzeł z marca 1930 r. powinien zostać lepiej przyjęty przez znawców herbów niż orzeł
z 1927 r. w wersji opublikowanej w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednakowoż,
co należy pamiętać, postulat zmiany orła z formy imitującej głębię na kompozycję płaską był
tylko jedną z siedmiu wielopoziomowych uwag zgłoszonych podczas wspomnianej konferencji
z lutego 1930 r. Inne zastrzeżenia archiwistów i historyków (ponad kwestię złudzenia głębi) nie
zostały uwzględnione w realizacji z marca 1930 r. Poważną wagę miały zastrzeżenia archiwistów i historyków na temat pięciopromiennych „gwiazd” na końcach przepasek biegnących przez
skrzydła orła Kamińskiego. „Gwiazdy” (wykreślone w 1930 r. za pomocą linii krawędziowych)
zdobią orła z marca 1930 r., tak jak zdobiły orła z grudnia 1927 r.
Obok generaliów, w tym przypadku techniki wykonania herbu, uwagę osoby przywykłej do
architektury orła z grudnia 1927 r. zwracają szczegóły, które odróżniają orła z grudnia 1927 r. od
orła z marca 1930 r. Drobne różnice widoczne są w sposobie przedstawienia orlich głów. Orzeł
z 1927 r. ma czoło wyższe, a orzeł z 1930 r. cofnięte. Inaczej narysowane są dzioby. Uwaga dotyczy ich kształtów i rozmiarów. Dodatkowo, zakładając że nie jest to mankament posiadanej reprodukcji, orzeł z 1930 r. otrzymał nosowe otwory. Wydaje się, że w 1930 r. gorzej niż w 1927 r.
21

Posiedzenie Komisji Herbowej do ustalenia cech herbu państwowego, w której uczestniczyli naukowcy (archiwiści i historycy) oraz urzędnicy zaangażowani w tworzenie prawa heraldyczno-sfragistycznego II Rzeczypospolitej
odbyło się 20 lutego 1930 r. — AAN, Prezydium Rady Ministrów. Akta grupowe, sygn. 59-2/1-1, Rozporządzenia,
ustawy i projekty o godłach i barwach państwowych oraz o odznakach, chorągwiach i pieczęciach (1930–1935),
s. 64 i n.; Sprawozdanie z prac Komisji Herbowej. Dział urzędowy 1930, „Archeion” 1930, t. 8, s. 26; S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Archeion” 1987,
t. 82, s. 109–113. Z inicjatywą zorganizowania spotkania znawców wystąpił 4 stycznia 1930 r. Departament
Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Naukowa krytyka Orła Białego z 1927 r.
(20 lutego 1930) miała miejsce na krótko przed opublikowaniem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie oznak władz i urzędów państwowych. Projekt rozporządzenia i rysunki do niego opracowane zostały
w 1929 r. Jeśli na sposób narysowania Orła Białego z 1930 r. wpłynęły opinie archiwistów i historyków, to tylko te,
które zostały zgłoszone w nieoficjalny sposób (np. w publikacjach prasowych) lub zostały wypowiedziane podczas
posiedzenia Komisji Herbowej w grudniu 1928 r., gdy wstępnie był analizowany wzór Orła Białego z rozporządzenia z grudnia 1927 r.
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10. Fotografie projektów dwóch godeł i dwóch pieczęci Rzeczypospolitej.
Rysunki prof. Zygmunta Kamińskiego z początku 1927 r.

przedstawione zostało oko. W wersji późniejszej jest ono jakby podkrążone i nadmiernie regularne. W 1930 r. zmienione zostały kształty orlich ud. Uda orła z grudnia 1927 r. są, w mojej ocenie,
zbyt potężne, a i ich mocowania do korpusu znajdowały się na różnych wysokościach. Uwaga na
temat nadmiernie rozbudowanych ud orła z 1927 r. dotyczy wersji opublikowanej w „Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Orzeł zaprojektowany na początku 1927 r. przez prof. Zygmunta Kamińskiego analizowaną tu część łapy miał szczuplejszą i z wyraźnym przewężeniem.
Na uwagę zasługują końcówki orlich piór w herbie z 1930 r. Krótkie kreski ułożone ukośnie na
końcach chorągiewek piór oddają ich naturalną budowę, tj. imitują promienie pióra. W projektach prof. Zygmunta Kamińskiego, a szczególnie w projekcie orła dla chorągwi Rzeczypospolitej, kreskowanie piór, choć umieszczone w innym miejscu (kreski biegną od dutki do krawędzi
pióra), także występuje.
Otwarte pozostaje pytanie, czy zaprojektowanie nowej odmiany polskiego orła państwowego — orła linearnego, o niektórych szczegółach odróżniających go od orła Kamińskiego — orła
przeznaczonego dla oznak władz i urzędów państwowych, a następnie wprowadzenie tej odmiany
godła do systemu prawnego II Rzeczypospolitej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z 29 marca 1930 r., było świadomym działaniem prawodawcy zmierzającym do zbudowania złożonego systemu znaków różniących się detalami, czy też — co wydaje się nieprawdopodobne — było
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konsekwencją braku kompetencji pracowników wykonujących różne czynności na etapie przetwarzania zredagowanego prawa w jego postać drukowaną w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej”. Wiele tropów pozwala sądzić, że przynajmniej twórcy godeł i innych znaków II Rzeczypospolitej preferowali różnorodność w zasygnalizowanym tu zakresie, a czynniki miarodajne
odwrotnie, zainteresowane były unifikacją państwowych znaków Rzeczypospolitej.
Prof. Zygmunt Kamiński, współtwórca22 godeł i innych znaków z załączników do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r., opracował na etapie projektowania Orła Białego w pierwszej połowie
1927 r. cztery warianty orła, które były dostosowane kształtem i szczegółami rysunku do miejsca
manifestowania. W rozważaniach tu prowadzonych nie zwracam uwagi na robocze wersje znaków, które były kilka razy korygowane. Interesują mnie wzory (il. nr 10a-10d), które przesłane
zostały do Prezydium Rady Ministrów i na podstawie których decyzję w sprawie dalszych losów
rozporządzenia o godłach Rzeczypospolitej podjęli w czerwcu 1927 r. ministrowie in gremio.
W zbiorach archiwalnych zachowały się fotografie herbu, chorągwi i dwóch pieczęci. Wiadomo (na podstawie m.in. ustaleń Leszka Pudłowskiego23), że na archiwalnych fotografiach,
wspomnianych wyżej, zostały uwiecznione zaawansowane projekty znaków, które w pierwszej
połowie 1927 r. przygotował prof. Zygmunt Kamiński. Orzeł z projektu herbu Rzeczypospolitej
(il. nr 10a) różni się od orła z projektu chorągwi Rzeczypospolitej (il. nr 10b), a te dwa wzory
orłów z dwóch godeł Rzeczypospolitej, przygotowane odpowiednio dla herbu i dla chorągwi, są
inne niż orły umieszczone na dwóch różnych pieczęciach — pieczęci do laku i pieczęci do tuszu
(il. nr 10c-10d). Próba stworzenia polskiego orła państwowego przynajmniej w czterech wariantach (tj. dla herbu, chorągwi i dwóch pieczęci) o odmiennych rozwiązaniach kompozycyjnych
lub tylko o różnym przedstawieniu drugorzędnych szczegółów została w czerwcu 1927 r. zablokowana przez czynniki miarodajne24. Do grudniowego rozporządzenia z 1927 r. wprowadzone
zostały wzory polskiego orła państwowego względnie zunifikowanego, tj. wspólnego dla obu
godeł Rzeczypospolitej (tj. dla herbu i chorągwi Rzeczypospolitej), a także dla innych znaków
Rzeczypospolitej. Prof. Zygmunt Kamiński tę decyzję rządu przyjął, choć w wywiadzie z 1928 r.
22

Prof. Zygmunt Kamiński w wywiadzie z 1928 r. potwierdził swój udział w projektowaniu Orła Białego z 1927 r.,
a w życiorysach i wykazach najważniejszych osiągnięć także wspominał o projekcie orła Rzeczypospolitej. Profesor
nie wszystkie rozwiązania przyjęte dla Orła Białego w grudniowym rozporządzeniu z 1927 r. uznawał jednakowoż
za swoje i (pośrednio) krytykował wprowadzenie jemu obcych rozwiązań do rozporządzenia. Orłem Białym jako
tematem artystycznym prof. Zygmunt Kamiński (podobnie jak inni polscy artyści międzywojnia) zainteresował
się na długo przed 1927 r. Wiadomo, że Zofia Trzcińska-Kamińska, żona prof. Zygmunta Kamińskiego, także przygotowywała projekty różnych stylizacji Orła Białego, w tym wzór bardzo interesującego orła ze złotowej
monety z imaginacyjnym wyobrażeniem głowy Bolesława Chrobrego. Za współtwórców orła z grudnia 1927 r.,
oprócz małżonków Kamińskich, uznać należy także pracowników Mennicy Polskiej, ministrów Rzeczypospolitej
i redaktorów „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Orzeł Biały z 13 grudniaI 1927 r. — co nie ulega
wątpliwości — jest dziełem, nad którym w różnym czasie i w różnym zakresie pracowało wielu twórców. W rozważaniach na temat genezy formy Orła Białego z grudnia 1927 r. najmniej prawdopodobne są obce zapożyczenia,
o których w 2017 r. pisał Jerzy Michta (J. Michta, Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały — godło państwa
polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce, Kielce 2017). Rozdzielenie kolejnych warstw, które nałożyły się na
finalną postać orła z grudnia 1927 r. wymaga czasochłonnych studiów. Takie badania (bez względu na ich końcowe konkluzje) należy przeprowadzić — M. Adamczewski, Orzeł Biały 1927–2017 ver. Orzeł Biały 2.0. Uwagi
na marginesie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad zmianą ustawy o godle
państwowym i nad korektą realizacji plastycznej polskiego orła państwowego, „Rocznik Łódzki” 2018, t. 68, s. 67 i n.
23
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego [w:] Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński, Warszawa
1996, s. 284.
24
M. Adamczewski, Orzeł Biały, ale jaki? Poszukiwania formy polskiego orła państwowego w okresie międzywojennym, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2017, t. 16 (27), s. 31–32.
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nie krył niezadowolenia z takiego biegu zdarzeń, w tym z lekceważącego traktowania twórcy
i jego dzieła. Sugerował, że decyzja czynników miarodajnych w sprawie unifikacji polskiego orła
państwowego (w części sprzeczna z zasadami projektowania znaków) mogła narazić go na konsekwencje środowiskowe, gdyż w pewnym sensie ośmieszała go jako artystę i projektanta25.
Dla rozporządzenia z 29 marca 1930 r. o oznakach władz i urzędów państwowych opracowany
został kolejny, piąty (po czterech wariantach Orła Białego prof. Zygmunta Kamińskiego z pierwszej połowy 1927 r.) wzór Orła Białego i nie został on ujednostajniony, czyli w tym przypadku zamieniony przez czynniki miarodajne na orła z załącznika do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r.
Wydanie zgody na zaprojektowanie nowej odmiany Orła Białego II Rzeczypospolitej, a następnie pozwolenie na jego upowszechnienie w formie załącznika do rozporządzenia z 29 marca
1930 r. należy powiązać z memoriałem przygotowanym na początku października 1930 r. w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przez dr. Michała Pollaka26. Oczywiście, z uwagi na chronologię zdarzeń, powiązanie to dotyczy wspólnej genezy wzoru nowego
orła i konkluzji z memoriału. Opublikowanie wzoru Orła Białego z grudnia 1927 r. rozpoczęło
dyskusję nad cechami polskiego orła państwowego i w tym kontekście projekt nowego Orła Białego z marca 1930 r. i konkluzje z memoriału dr. Michała Pollaka z października 1930 r. można
wiązać.
W memoriale zostały zebrane i uporządkowane wnioski z konferencji archiwistów i historyków z początku 1930 r. w sprawie formy polskiego orła państwowego. Interesująca jest konkluzja
zamykająca fragment poświęcony polskiemu godłu państwowemu w zestawieniu z przekonaniem
czynników miarodajnych o doskonałości orła Kamińskiego. Dr Michał Pollak zastanawiał się
nad zwołaniem kolejnej konferencji dla wszechstronnego zbadania Orła Białego z 1927 r., gdyż
tylko podczas spotkania sił fachowych, jak napisał, możliwe będzie uzgodnienie „dyrektywy dla
artystów, mających opracować nowy herb Państwa Polskiego”. Dr Michał Pollak ujawnił kulisy
powstania orła Kamińskiego w 1927 r. Wskazał, że wszechstronnie zostało zbadane zagadnienia
nowego godła „z punktu widzenia artystycznego”, przy jednoczesnym zaniechaniu przeprowadzenia podobnego badania „z punktu widzenia heraldycznego”. Dr Michał Pollak napisał, że
podczas ustalania wzoru orła z 1927 r. „nie zwrócono [...] dostatecznej uwagi na heraldyczną stronę tego symbolu, nie informując się u fachowców heraldyków”. Taki sposób pracy nad
herbem doprowadził, co przyznał urzędnik, do wystąpienia heraldycznych błędów „w składzie
herbu”. Z memoriału wynika, że w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozważana była koncepcja ponownego opracowania herbu przez „artystów” według wskazań
„ekspertów heraldyków”. Stanowisko w sprawie przeprowadzenia konkursu na herb Rzeczypospolitej wynikało z konkluzji sformułowanych podczas zebrania „sił fachowych” w lutym 1930 r.

25

„[...] trzeba było przyjąć parę typów ustalonego już godła w celu zastosowania go w formacie okrągłym — do
pieczęci i prostokątnym, ujętym w tarcze, dla szyldów, wywieszek, na cele przemysłowo-państwowe, koleje itd.
Inny jest bowiem charakter ujmowania godła, wyobrażającego orła w płaszczyźnie zamkniętej, jak koło, inny
w prostokącie, gdzie sama kompozycja układa się nieco inaczej. Inne też wymagania stawia materiał, w którym
zostanie wykonany i lak, plastycznie uwypuklający ornamentacyjność, a emalia, czy zwykłe płaskie namalowanie,
to są różnice dla mnie jako artysty zbyt dobitne, dlatego jedynem mojem zastrzeżeniem jest niestosowność utrzymania jednego i tego samego rysunku godła dla wszystkich celów i technik plastycznych. Różnice są co prawda
niewielkie i być może dla laików byłyby wręcz niedostrzegalne, a przecież mnie, jako projektodawcę, one rażą
i trochę bolą” — Czem powodowałem się przy projektowaniu obecnego godła państwowego, s. 56.
26
AAN, Prezydium Rady Ministrów. Akta grupowe, sygn. 59-2/1-1, Rozporządzenia, ustawy i projekty o godłach
i barwach państwowych oraz o odznakach, chorągwiach i pieczęciach (1930–1935), s. 55.
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Wówczas zasugerowano, że kolejny herb Rzeczypospolitej mógłby powstać w ramach „ograniczonego” konkursu, w którym uczestniczyliby tylko zaproszeni do udziału twórcy27.
W ministerstwie rozumiano, że podjęcie kolejnych prac w zakresie herbu Rzeczypospolitej (po
upływie zaledwie dwóch lat od wykreowania Orła Białego z 1927 r.) nie było możliwe. Wznowienie prac nad Orłem Białym planowano w przyszłości, „gdy sprawa poprawy błędów naukowych w herbie dzisiejszym będzie mogła być postawiona na porządku dziennym”. Orzeł z marca
1930 r., podobnie jak orły z polskich monet groszowych i złotowych sprzed grudnia 1927 r.,
mógł (w takiej atmosferze) zostać uznany za głos w dyskusji w sprawie naczelnego znaku II Rzeczypospolitej i jego ewentualnej przyszłej (może lepszej) formy.
W drodze wnioskowania pośredniego, tj. na podstawie wiedzy o autorze załączników do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. i po stwierdzeniu względnego podobieństwa orłów z grudnia
1927 i marca 1930 r., uzasadnione jest stwierdzenie (obecne w piśmiennictwie), że prace nad
orłem z załącznika do rozporządzenia z 29 marca 1930 r. prowadził prof. Zygmunt Kamiński.
Taką konkluzję po lekturze zachowanych dokumentów należy odrzucić. Orzeł z rozporządzenia
z 29 marca 1930 r. nie został opracowany przez prof. Zygmunta Kamińskiego, choć jego ogólna
geometria ściśle odwoływała się do wzorca z grudnia 1927 r, czyli de facto była opracowana przez
prof. Zygmunta Kamińskiego. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego prof. Zygmunt Kamiński nie
podjął w 1928 czy też w 1929 r. współpracy z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w celu przygotowania wzorów oznak władz i urzędów państwowych oraz oznak
władz i urzędów samorządowych. Odpowiedzi szukać można, jak sądzę, w zakresie prac wówczas
planowanych i podjętych. W ich toku powstać miały tablice z wojewódzkimi herbami samorządowymi i oryginalny alfabet liter majuskułowych dedykowany dla oznak władz i urzędów. Tych
zagadnień prof. Zygmunt Kamiński nie zgłębiał.
Prace nad nowelizacją rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. w zakresie państwowych i samorządowych oznak władz i urzędów rozpoczęły się 5 października 1928 r. Prezydium Rady Ministrów
5 października 1928 r. zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego o opracowanie: 1. wzoru oznaki dla władz i urzędów państwowych, 2. wzoru oznaki dla władz i urzędów samorządowych, 3. wzorów herbów województw. Dla Prezydium Rady
Ministrów istotne były projekty wymienione w punktach 1 i 2, gdyż — jak zauważono w piśmie
inicjującym sprawę — dopiero „po ich opracowaniu możliwem będzie ustalenie ostatecznego
tekstu projektowanego rozporządzenia i wyznaczenie terminu konferencji międzyministerialnej
w celu jego uzgodnienia”. Na tym etapie prac nad rozporządzeniem rozważana była kwestia zróżnicowania oznak przez dostosowanie tablic do specyfiki poszczególnych resortów. W tej sprawie
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego miało zebrać informacje. Propozycje pewnych wariantów oznak zgłosili dyplomaci i prawnicy.
Na podstawie zachowanych dokumentów można w ogólnych zarysach odtworzyć bieg prac
nad wzorami oznak władz i urzędów państwowych oraz oznak władz i urzędów samorządowych.
W zestawionym kalendarium pozostaną luki, a wiedza na temat mutacji przedstawianych znaków
będzie szczątkowa. Do wnioskowania (niestety) nie można wykorzystać najlepszych przekazów,
czyli oryginalnych projektów oznak. Tych bowiem w zachowanej dokumentacji nie ma.
W dniu 9 stycznia 1929 r. z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został
przekazany do Prezydium Rady Ministrów pakiet 13 wzorów znaków wraz z pismem przewodnim, propozycją tekstu rozporządzenia i memoriałem na temat oznak. W pakiecie ilustracji były:
cztery tablice owalne z herbem Rzeczypospolitej, jedna przykładowa tablica owalna z herbem
27

Sprawozdanie z prac Komisji Herbowej, s. 25–26; S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, op. cit., s. 111.
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wojewódzkim (herb województwa pomorskiego), cztery tablice prostokątne z napisami (tablice
większe), trzy tablice prostokątne z napisami (tablice mniejsze) i jedna tablica sześciokątna, mała
z herbami i z napisami. W piśmie z 9 stycznia 1929 r. zawarta została informacja szczególnie
istotna dla prowadzonych tu rozważań. W źródle pojawiło się nazwisko autora projektów. Był
nim artysta malarz Zygmunt Lorec28.
Nad wzorami tablic Zygmunt Lorec pracował od października 1928 r. do 4 stycznia 1929 r.
W dniu 30 listopada 1928 r. uruchomione zostały środki zarezerwowane w budżecie Rady Ministrów na opłacenie prac nad projektami. W ostatnich dniach listopada 1928 r. Wacław Jastrzębowski, dyrektor Departamentu Sztuki, uznał, że — w związku z wykonaniem znacznej części
projektów — należy wypłacić Zygmuntowi Lorecowi pierwszą ratę honorarium. Pieniądze przekazane zostały 10 grudnia 1928 r. Odbiór drugiej części honorarium artysta malarz pokwitował
4 stycznia 1929 r. Wynagrodzenie wynosiło łącznie 2 tys. zł. Honorarium, które pobrał Zygmunt
Lorec za 13 częściowo oryginalnych wzorów, było godne, ale nie było zaskakująco wysokie29.
Szacowanie względnej wysokości zarobków ma charakter subiektywny i inna osoba, formułując
w tej kwestii własne zdanie, może zgłosić odmienną opinię. Za uznaniem honorarium za nieprzesadnie wysokie przemawia fakt, że korekty, zmiany i uzupełnienia artysta malarz wykonywał do
czerwca 1929 r. Dla porównania można zestawić wynagrodzenie Zygmunta Loreca, tj. 2 tys. zł
płatne w dwóch ratach, z pensją nauczyciela w szkole powszechnej. W 1928 r. miesięczna płaca
samotnego nauczyciela szkoły powszechnej o stażu 12 lat w szkolnictwie wynosiła w Warszawie
305,34 zł, a na prowincji — 253,43 zł30.
Udział Zygmunta Loreca w pracach nad oznakami, a szczególnie nad oznakami władz i urzędów samorządowych, nie zaskakuje. Zygmunt Lorec w 1930 r. (na podstawie szkiców Wacława
Granicznego31) opracował „nowe, doskonalsze plastycznie projekty herbów województw”32. Prace te były na tyle interesujące, że w 1930 i na początku 1931 r. wystawiano je w Paryżu na Wystawie Polskiej33. Prace Zygmunta Loreca nad tablicami z herbami województw z 1929 i 1930 r.,
a także nad wzorami do rozporządzenia z 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz i urzędów
państwowych były powiązane, ale wykonywane na podstawie innych delegacji i finansowane
z różnych źródeł.
Do pisma Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego skierowanego 9 stycznia 1929 r. do Prezydium Rady Ministrów, o czym wyżej, dołączone były wzory projektowanych oznak. W zbadanej dokumentacji nie ma graficznych załączników. Można jedynie na
28

AAN, Prezydium Rady Ministrów. Rektyfikaty IV, sygn. 45, teczka 11, Wzory oznak państwowych i samorządowych. Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pieczęciach urzędowych. Rozporządzenie w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, isntytucji i przedsiębiorstw oraz władz i urzędów samorządowych, 1929.
29
W 1929 r. były tworzone projekty herbów województw. Za wykonanie 16 projektów wynagrodzenie wynosiło
3,2 tys. zł. Kwota wyliczona została po przemnożeniu stawki jednostkowej za projekt (200 zł) przez 16 projektów — AAN, Prezydium Rady Ministrów. Akta grupowe, sygn. 59–10, Zatwierdzanie herbów wojewódzkich
(1928–1939), k. 13; S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, op. cit., s. 106.
30
„Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” 1929, t. 7, s. 338.
31
Sprawozdanie z prac Komisji Herbowej, s. 25; S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, op. cit., s. 106.
32
Z. Piech, Uwagi Adama Chmiela i Władysława Semkowicza o herbach wojewódzkich II Rzeczypospolitej [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 157.
33
Do Paryża na wstawę „Stulecie 1830–1930” wysłane zostały dwa komplety projektów herbów województw II Rzeczypospolitej. Były to: 1. tablica z kolorowymi rysunkami w małym formacie „w ujęciu tylko heraldycznym” i 2. tablice z kolorowymi rysunkami w dużym formacie, które zostały przygotowane „z uwzględnieniem
[...] strony artystycznej”. W lutym 1931 r. (w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac nad systemem polskich
znaków samorządowych) Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zobowiązało się do pilnego
sprowadzenia z Paryża do Polski wszystkich tablic ze wzorami wojewódzkich herbów.
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podstawie rozporoszonych uwag, a także na podstawie drukowanego wzoru owalnej tablicy z orłem w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, pokusić się o ułomne odtworzenie treści
roboczych rysunków. Jednakowoż, jak okaże się dalej, wnioskowanie na podstawie drukowanego
wzoru zamieszczonego w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” obarczone jest znacznym
ryzykiem.
W zakresie podejmowanych tu obserwacji skoncentruję się na owalnych tablicach z herbem
Rzeczypospolitej i pominę tablice z interesującym liternictwem. Wprowadzenie alfabetu Loreca
na tablice władz i urzędów współczesnej Polski byłoby interesującym eksperymentem w zakresie
recepcji nieco archaicznego, ale pięknego pisma pradziadów i klamrą spinającą dwie niepodległości. Na marginesie tu prowadzonych rozważań można stwierdzić, że alfabet Loreca (w nieco
zmienionej formie i rozszerzony o litery minuskułowe) został użyty do złożenia napisów na urzędowych tablicach przynajmniej jednego samorządu34. Chodzi tu o tablice Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
W pakiecie z 9 stycznia 1929 r. znajdowały się cztery wzory owalnych tablic z herbem Rzeczypospolitej. Być może te cztery wzory charakteryzowały się różnym ujęciem tematu, czyli zawierały np. alternatywne rozwiązania niektórych szczegółów orła. Prawdopodobny jest też inny
powód, który mógł doprowadzić do powstania aż czterech wzorów owalnych tablic. Owalne
tablice z herbem miały różnić się wielkością. W marcu 1930 r. przyjęto, że dla naczelnych władz
i urzędów państwowych będą powstawać owalne tablice „pierwszej wielkości” (60 cm x 48 cm),
dla władz i urzędów państwowych podległych naczelnym władzom i urzędom — tablice „drugiej
wielkości” (55 cm x 44 cm), a „dla wszystkich innych” władz i urzędów państwowych — tablice
„trzeciej wielkości” (50 cm x 40 cm).
Nie wiem, czy Zygmunt Lorec (tworząc warianty oznak) eksperymentował z rysunkiem polskiego herbu państwowego z grudnia 1927 r. od chwili przyjęcia zlecenia, czy też początkowo
wiernie powtórzył na tablicach wzór z załącznika do rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. Pewne
tropy pozwalają sądzić, że prace prowadzone były według dwóch porządków. Były to: 1. porządek
zachowawczy, polegający na wiernym przeniesieniu wzoru z rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r.
i 2. porządek eksperymentalny, polegający na stworzeniu nowego wzoru godła dedykowanego
dla nowo powstającej owalnej tablicy urzędowej. Sądzę, że rozwiązanie eksperymentalne, tj. wzór
odmienionego orła, zostało przedstawione późno, zapewne dopiero 6 czerwca 1929 r., i wbrew
dotychczasowej praktyce kreowania zunifikowanego systemu znaków Rzeczypospolitej wprowadzono je do rozporządzenia o oznakach władz i urzędów.
O pracach prowadzonych według porządku zachowawczego w pierwszej fazie redagowania
rozporządzenia i rysowania załączników informuje fragment niedatowanego memoriału Wojciecha Jastrzębowskiego, który powstał przed 9 stycznia 1929 r. Wojciech Jastrzębowski w przywołanym memoriale dowodził, że na tle szarym owalnej tablicy powinien być „wyobrażony herb
państwowy, tj. przepisowy orzeł biały na tarczy prostokątnej w polu czerwonym, ujęty w złoty
brzeżek”.
Jednakowoż Orzeł Biały z rozporządzenia o oznakach władz i urzędów państwowych z 29 marca 1930 r. jest inny od orła Kamińskiego z rozporządzenia o godłach i barwach Rzeczypospolitej
z 13 grudnia 1927 r. Jeśli założymy, że orzeł drukowany w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej” i dołączony do rozporządzenia o oznakach władz i urzędów państwowych jest zbliżony
do projektu, który powstał w ramach porządku eksperymentalnego, to tym samym uznamy,
że Zygmunt Lorec skupił się na przetworzeniu przestrzennego orła Kamińskiego w jego wersję
34

A-L. Włoszczyński, Projekt „Orli Dom”. Od herbu małego RP do „Marki Polska”, Warszawa 2017, s. 318.
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płaską, linearną, konturową, dwuwymiarową, dostosowaną do nowej formy prezentacji. Takie
przetworzenie godła było dla artysty malarza zadaniem średnio trudnym. Z jednej strony trudność polegała na tym, że wśród czterech wersji polskiego orła państwowego z 1927 r. nie było
orła dostosowanego do malowania farbą na gładkiej powierzchni. Z drugiej, i tu chodzi o ułatwienie, Zygmunt Lorec skorzystał z kanonicznej wersji polskiego orła państwowego z 1927 r.
i zapewne z rozwiązań przyjętych przez prof. Zygmunta Kamińskiego dla orła z projektu chorągwi Rzeczypospolitej.
Treść zachowanych źródeł (uniemożliwiając podjęcie rzeczowych rozważań nad formą oryginalnego Orła Białego z marca 1930 r.) pozwala na odtworzenie głównych tez dyskusji prowadzonej w sprawie otoka owalnej tablicy z herbem Rzeczypospolitej. Z Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (po rozmowie telefonicznej z urzędnikami obsługującymi
Radę Ministrów) przesłano 15 lutego 1929 r. do Rady Ministrów projekty trzech owalnych tablic
z herbem II Rzeczypospolitej. O formie tablic można wnioskować z pisma Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wynika z niego, że w pierwszych projektach tablic biało-czerwona obwódka owalnej tablicy z polskim herbem państwowym miała postać „gzygzaka”.
Czerwono-biały gzygzak nie uzyskał akceptacji ministrów i w związku z tym został zmieniony na
„czerwono-biały pasek”.
Dwie tablice z pakietu z 15 lutego 1929 r. miały obwódki zmienione na dwubarwne paski,
a trzecia — w celu porównania nowego rozwiązania ze starym — miała czerwono-biały gzygzak.
Otwarte pozostaje pytanie, czy czerwono-biały gzygzak został wprowadzony na owalną tablicę
z herbem II Rzeczypospolitej w związku z takim barwieniem słupów (np. słupy graniczne) lub
szlabanów (np. szlabany przy rogatkach), czy też rozwiązanie to zostało wywiedzione z innych
motywów (np. chorągiew Rzeczypospolitej z grudnia 1927 r.).
Problem kolorystyki krawędzi owalnej tablicy z herbem II Rzeczypospolitej nie został rozwiązany do połowy marca 1929 r. Informacje w tej sprawie pochodzą z niedatowanego memoriału
Wojciecha Jastrzębowskiego, w którym zagadnienia urzędowych oznak państwowych i samorządowych zostały opisane z punktu widzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Według Wojciecha Jastrzębowskiego, obwódka owalnej tablicy dla władz i urzędów
państwowych miała być biało-czerwona, a kolory biały i czerwony obwódki miały być dodatkowo ujęte „w złote brzeżki”. Barwy państwowe paska i złote brzeżki flankujące barwy państwowe
przyjęto w związku z herbem Rzeczypospolitej z 1927 r., którego czerwona tarcza z białym orłem
obwiedziona była złotym brzeżkiem. Przy takim rozwiązaniu sprawy barw na krawędzi owalnej
tablicy, tj. po użyciu de facto trzech kolorów, postawić trzeba pytanie, czy złoty brzeżek tarczy
polskiego orła państwowego z 1927 r. był elementem dekoracyjnym, czy też heraldyczną figurą,
której barwa mogła być wykorzystana do różnych zastosowań35.
Memoriał Wojciecha Jastrzębowskiego o urzędowych tablicach w wersji znanej z dokumentacji archiwalnej był materiałem roboczym. Pełno w nim skreśleń, adnotacji i uzupełnień. Skreślone
35

Na marginesie pozostaje pytanie o genezę złotego brzeżka tarczy z orłem Kamińskiego. Uważam, że w dyskusji
w tej sprawie (obok kwestii dekoracyjnych, czyli w pewnym sensie upodobań twórcy) należy podnieść występowanie złotej krawędzi tarczy w niektórych wersjach herbu Królestwa Polskiego (Kongresowego) w XIX w., np. w herbie rosyjsko-polskim z 1842 r., który wykorzystany został do utworzenia urzędowych tablic wzmiankowanych
wyżej (il. nr 1, 2a–2b). Kluczowa dla poszukiwania i ustalenia źródła ewentualnego zapożyczenia brzeżka może
być praktyka stosowania nowożytnej tarczy francuskiej, często tarczy z brzeżkiem przez polskie władze w okresie
powstania listopadowego. Podczas katalogowania wzorów Orła Białego z brzeżkiem nie należy także pominąć
przedpaństwowych i państwowych herbów z lat 1916–1927, których tarcze miały krawędzie często zabarwione
złotem. Bez trudu odnajdziemy również średniowieczne wzory Orła Białego o tarczach ze złotymi krawędziami.
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zostały też m.in. słowa o złotych brzeżkach flankujących państwowe barwy Rzeczypospolitej, co
świadczy, że Wojciech Jastrzębowski w tej sprawie zmienił zdanie.
Wojciech Jastrzębowski przygotował 13 marca 1929 r. kolejne pismo do Prezydium Rady
Ministrów, w którym opowiedział się za wprowadzeniem do urzędowych oznak obwódki dwubarwnej, tj. biało-czerwonej, i tym samym głosował za usunięciem złotych brzeżków. Decyzje
przesądzające na poziomie Prezydium Rady Ministrów w sprawie formy otoku owalnej tablicy
nie zostały podjęte jeszcze 13 marca 1929 r., co wynika z korespondencji.
Z 6 czerwca 1929 r. pochodzi ostatnie pismo, w którym podniesione zostały kwestie merytoryczne i techniczne z zakresu heraldyki i archeologii prawnej, a dotyczące ściśle treści rozporządzenia
o oznakach władz i urzędów państwowych i samorządowych. W czerwcu 1929 r. prace nad rozporządzeniem o oznakach, prowadzone w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zostały zakończone. Zygmunt Lorec oddał projekty, a te zostały przekazane do Prezydium
Rady Ministrów. Pakiet ilustracyjny wypełniały: 1. tablica owalna z herbem państwa, 2. alfabet
liter białych na tle czerwonym, 3. trzy tablice z wzorcowymi napisami dla oznak państwowych, 4.
tablica owalna z herbem wojewódzkim, 5. alfabet liter czerwonych na tle białym, 6. trzy tablice
z wzorcowymi napisami dla oznak samorządowych. Z punktu widzenia podjętej tu problematyki
najistotniejszy jest ostatni akapit pisma z 6 czerwca 1929 r. Dotyczy on wzoru dodatkowej tablicy
przesłanej do Prezydium Rady Ministrów ponad zamówiony komplet 10 załączników.
Z pisma datowanego na 6 czerwca 1929 r. i podpisanego przez Jarosław Wojciechowskiego,
naczelnika Wydziału w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wynika, że
na planszy nr 11 znajdował się wzór owalnej tablicy z herbem II Rzeczypospolitej, który — jako
znak lepiej zaprojektowany niż orzeł Kamińskiego z załącznika do rozporządzenia z 13 grudnia
1927 r., — Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rekomendowało do zastosowania w oznakach władz i urzędów państwowych36. Przywołany akapit pozwala sądzić, że
pracownicy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęli próbę skorygowania orła Kamińskiego.
Akapit na temat „bardziej estetycznego polskiego orła państwowego” zawiera ważną informację. Tablica nr 11, podobnie jak pozostałe oryginalne tablice Zygmunta Loreca, była kolorowa. Podkreślam, z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został wysłany
barwny projekt owalnej tablicy z poprawionym orłem Kamińskiego. Prezydium Rady Ministrów,
a także Prezydent Rzeczypospolitej, otrzymali dwa wzory owalnej tablicy z Orłem Białym II Rzeczypospolitej. Na jednej był polski orzeł państwowy z rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r., a na
drugiej eksperymentalny orzeł Loreca z 1929 r.
W rozpoznanych źródłach nie znalazłem przekazu relacjonującego przebieg dyskusji nad załącznikami do rozporządzenia o oznakach władz i urzędów państwowych przeprowadzonej przez
ministrów w Prezydium Rady Ministrów i przez urzędników Prezydenta Rzeczypospolitej. Znany
jest efekt końcowy ostatniego etapu prac nad rozporządzeniem o oznakach. W „Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej” opublikowany został płaski, konturowy, dwuwymiarowy, czarno-biały
wzór Orła Białego o formie innej niż herb Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r. Możliwe są dwa
wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do publikacji czarno-białego wzoru owalnej tablicy
z de facto nowym wzorem herbu Rzeczypospolitej. W ramach pierwszego opisu zdarzeń trzeba
36

„Ministerstwo załącza dodatkowo 1 planszę kolorową z herbem Państwa — który jako warjant bardziej pod
względem graficznym estetycznego oraz bardziej odpowiedniego dla danego celu przedstawienia orła, powinien
być uwzględniony przy reprodukowaniu zamiast poprzedniego orła na tablicy owalnej z herbem Państwa” —
AAN, Prezydium Rady Ministrów. Akta grupowe, sygn. 59-2/1-1, Rozporządzenia, ustawy i projekty o godłach
i barwach państwowych oraz o odznakach, chorągwiach i pieczęciach, 1930–1935.
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założyć, że ministrowie Rzeczypospolitej świadomie wybrali tablicę nr 11 z eksperymentalnym
orłem Loreca i tę tablicę nakazali wydrukować, a w ramach drugiego opisu zdarzeń — przyjąć
pomyłkę wydawców „Dziennika Ustaw”, którzy otrzymali komplet materiałów, tj. tekst rozporządzenia i barwne załączniki razem z tablicą nr 11, której nikt z pakietu załączników nie usunął
i na jej podstawie (rekomendowanej przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) przygotowali wzór nr 1 do rozporządzenia z 29 marca 1930 r.
Praca drukarzy nad załącznikami do rozporządzenia polegała na przetworzeniu kolorowych
wzorów na czarno-biały wydruk. I tu dochodzę do kolejnej zagadki, której bez ujawnienia oryginalnej tablicy z eksperymentalnym orłem Loreca, nie mogę rozwiązać. Drukarze zastąpili barwy
kolorowego wzoru owalnej tablicy z herbem kreskami szrafowania. Nie ulega wątpliwości, że zrobili to źle. Nie wiem, czy eksperymentalny orzeł Loreca z barwnej tablicy nr 11 był przedstawiony
płasko, konturowo, dwuwymiarowo, co jest możliwe, czy też wzór płaski, konturowy, dwuwymiarowy został stworzony dopiero w redakcji „Dziennika Ustaw”. Jeśli ingerencja drukarzy polegała na zmianie kolorów, a także na ukonturowieniu i spłaszczeniu, być może przestrzennego
orła Loreca, to i pewne szczegóły rysunku orła mogły zostać przez drukarzy zmienione bez wiedzy
twórcy. Orzeł Loreca z barwnej tablicy nr 11, co nie podlega dyskusji, różnił się od orła Kamińskiego. Jednakowoż na podstawie ujawnionych źródeł i w świetle wiedzy o procesie powstawania drukowanej postaci orła Loreca nie mogę ustalić, jakie szczegóły odróżniały orła z projektu
(1929) od orła z załącznika (1930), a tym samym, jakie szczegóły odróżniały oryginalnego orła
Loreca od orła Kamińskiego z grudnia 1927 r.
Orzeł Biały Loreca w wersji czarno-białej z błędnie dobranymi liniami szrafowania, a także
inny w szczegółach niż wzór z 13 grudnia 1927 r., stał się de iure obowiązującym herbem II Rzeczypospolitej, przynajmniej na urzędowych oznakach. Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia
realizacji w praktyce dyspozycji rozporządzenia z 29 marca 1929 r. w części dotyczącej owalnych
tablic z herbem. Fotografie urzędowych gmachów, oferty zakładów wykonujących emaliowane
tablice z herbem przesyłane do państwowych lub samorządowych władz i urzędów II Rzeczypospolitej37, a także artefakty z epoki rozporoszone w muzealnych zbiorach i prywatnych kolekcjach, pozwalają na odtworzenie praktycznej strony zagadnienia. Wydaje się, że orzeł Loreca
z załącznika do rozporządzenia z marca 1930 r. nie był wykorzystywany do tworzenia owalnych
tablic z herbem, a wzorcem pozostał załącznik do rozporządzenia z grudnia 1927 r. Obowiązujące
prawo w zakresie wzoru herbu na owalnej tablicy urzędowej de facto nie było więc przestrzegane.
W lutym 1931 r. sprawa orła z owalnej tablicy z herbem powróciła do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z powodu uwag dyrektora Muzeum Wojska, który krytycznie odniósł się do wzoru godła państwowego umieszczonego w „Dzienniku Rozkazów”. Orzeł
w „Dzienniku Rozkazów” wiernie powielał wzór z załącznika do rozporządzenia o urzędowych
oznakach z 29 marca 1929 r., a tym samym różnił się od orła opublikowanego w rozporządzeniu
z 13 grudnia 1927 r. Sprzeczność dwóch regulacji była oczywista i w tej sytuacji Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zostało zmuszone do wyrażenia opinii.
Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przygotował Antoni
Rybarski. Po zbadaniu sprawy zauważył, że wzór orła z „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
37

Np. oferta poznańskiego zakładu „Emaljernia i wytłaczalnia inż. Leon Bytner” — il. nr 11. Katalog produktów
emalierni został przesłany m.in. do Zarządu Miejskiego w Krzywiniu w związku z zatwierdzeniem herbu miasta
i propozycją wykonania owalnej tablicy z zatwierdzonym herbem Krzywinia, którą samorządowi złożył Leon
Bytner. Koszt wykonania tablicy z herbem Krzywinia o rozmiarach 50 cm x 40 cm, czyli właściwych dla tablicy
z herbem Rzeczypospolitej „trzeciej wielkości” wynosił 38 zł — Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta
Krzywinia, sygn. 18, Herb miejski Krzywinia (1936–1937), s. 11.
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11. Wzór owalnej tablicy z herbem Rzeczypospolitej
z oferty firmy „Emaljernia i wytłaczalnia inż. Leon Bytner” z Poznania

Polskie” z marca 1930 r. „nie był opinjowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [...] i [...] w skutek nieznajomości rzeczy autora rysunku” tablica opublikowana została z poważnymi błędami heraldycznymi. Uwaga Antoniego Rybarskiego świadczy, że
w redakcji „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” wzór orła Loreca (wcześniej pozytywnie
zaopiniowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) został zmieniony w czasie przygotowywania rozporządzenia do druku. Jednakowoż ogólne stwierdzenie
faktu przeprowadzenia nieuprawnionej i niefachowej korekty herbu przez redakcję „Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, co odnotował Antoni Rybarski, nie precyzowało, czy skrytykowana ingerencja drukarzy dotyczyła tylko zmiany barw, czy także techniki wykonania godła
i szczegółów rysunku orła.
Projekty orła Rzeczypospolitej w wersji płaskiej, konturowej, dwuwymiarowej z początku
1927 r. (prof. Zygmunt Kamiński) i z lat 1928–1930 (Zygmunt Lorec) mogą mieć znaczenie
i pewną wartość dla rządzących dziś Polską. Od przynajmniej 2017 r. współczesne czynniki miarodajne prowadzą prace nad stworzeniem płaskiej, konturowej, dwuwymiarowej i cyfrowej wersji
Orła Białego III Rzeczypospolitej. Próby ukonturowieniu Orła Białego podejmowali graficy i heraldycy na przełomie 1989 i 1990 r., a szczególnie intensywnie pracowali nad tym zagadnieniem
w 2005 r. Podczas tych prac nawiązywali wyłącznie do kanonicznej wersji herbu Rzeczypospolitej
z rozporządzenia z 13 grudnia 1927 r. Należy zadać pytanie, czy wobec istnienia wzorów orła
przygotowanych przez prof. Zygmunta Kamińskiego w technice płaskiej, konturowej i dwuwymiarowej oraz faktu wprowadzenia do obiegu prawnego II Rzeczypospolitej orła Loreca, także
w wersji płaskiej, konturowej i dwuwymiarowej, obecne prace nad ukonturowieniem Orła Białego nie powinny (przynajmniej na etapie studiów) uwzględnić rozwiązań zaproponowanych na
początku roku 1927 i w 1929, czy też (w wersji drukowanej) w 1930 r.
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Marek Adamczewski, The origin of the ordinance of the President of Republic of Poland of March 29, 1930.
The White Eagle of Zygmunt Lorec (Loretz). In march 1930, to the set of official signs of the Republic of Poland,
were introduced the signs consisting of the oval board with the Polish national coat of arms and the rectangular plate
with the inscription identifying the authority or the office. The regulation on signs from 1930 ended the period
in which different patterns of the official plates were simultaneously functioned in Poland. The unified identification
marks of state authorities and offices were designed by painter-artist Zygmunt Lorec and published in the “Journal
of Laws of the Republic Poland” (“Dziennik Ustaw Rzeczypospolitj Polskiej”) in the version processed by the publishers. At the same time, the regulation on the emblems with the model of the Kamiński eagle was maintained. Was
the creation of a legal system in which two different designs of the Polish state eagle appeared side by side, a consequence of well-thought-out policy of the authorities? Because the original projects of Zygmunt Lorec were not
disclosed, and the design from the “Journal of Laws of the Republic Poland” is a manipulated version of the original, the concept of changing the eagle by Kaminski in 1927, carried out while working on the regulation on signs,
is unknown. According to the author, the eagle by Lorec and the projects by prof. Kaminski with the flat and twodimensional eagles can become a starting point for discussion on the modernity way of “contouring” the eagle.
Keywords: White Eagle, Polish national coat of arms, sign, emblem, coat of arms.
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Herb Rzeszowa a inne współczesne znaki miasta
Streszczenie: Rzeszów jest obecnie jednym z największych i najbardziej rozwijających się miast w Polsce południowo-wschodniej. Herb Rzeszowa, czyli srebrny krzyż kawalerski w polu błękitnym, będący od 1990 r. oficjalnym
znakiem miasta, stał się podstawą do zaprojektowania, a następnie przyjęcia w 2006 r. przez radę miasta nowego
znaku — logo Rzeszowa z hasłem promocyjnym „Rzeszów — miasto in plus”. Miał on być podstawą identyfikacji
wizualnej miasta na gruncie promocyjno-marketingowym. Zastosowanie takich samych kolorów w herbie i logo,
przy podobieństwie godła i sygnetu, mogło skutkować niewłaściwym odbiorem obu znaków (przed czym ostrzegał
już projektant logo) i było jednym z głównych powodów szybkiej modyfikacji barw sygnetu w logo. W 2008 r. kolor
niebieski został zastąpiony pomarańczowym. Zgodnie z zaleceniami nowo opracowanej strategii rozwoju i promocji
miasta również slogan reklamowy zmieniono na: „Rzeszów — stolica innowacji”. W 2014 r., w związku z opracowywaniem strategii rozwoju kultury miasta, został zaprojektowany i zatwierdzony kolejny znak towarowy, czyli logo
Miasta Rzeszowa — „Kultura w Rzeszowie”. Wszystkie te trzy znaki tworzą spójną całość i dobrze wpisują się w przyjętą strategię rozwoju miasta i profesjonalnie opracowany program promocji. Mogą też być przykładem udanej
koegzystencji tradycyjnego herbu i nowoczesnych logo z zachowaniem przez każdy z nich swojej funkcji i znaczenia
oraz z poszanowaniem historii i dziedzictwa kulturalnego.
Słowa kluczowe: Rzeszów, herb, logo, kultura, strategia rozwoju.

Rzeszów jest obecnie jednym z największych i najbardziej rozwijających się miast w Polsce
południowo-wschodniej. Posiada ponad 650-letnią tradycję, ale jego dynamiczny wzrost rozpoczął się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy stał się siedzibą województwa1. W ciągu
wieków wykształciły się i były używane ważne znaki samorządowej wspólnoty: pieczęcie, barwy,
flaga oraz herb. W ostatnich latach herb, w wersji zatwierdzonej przez radę miasta w 1990 r.,
stał się inspiracją do powstania nowych, współczesnych znaków Rzeszowa, wykorzystywanych

1

Historia miasta najpełniej przedstawiona jest w pięciu tomach Dziejów Rzeszowa (t. 1, Rzeszów od najdawniejszych czasów do I rozbioru, red. F. Kiryk, Rzeszów 1994; t. 2, Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772–1918),
red. F. Kiryk, Rzeszów 1998; t. 3, Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji (1918–1944), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001; t. 4, Rzeszów w latach 1945–1989, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2012; t. 5, Rzeszów w latach 1989–2015,
red. W. Bonusiak, Rzeszów 2015). W podanych pracach dalsza literatura. Znaki Rzeszowa nie zostały dotychczas
kompleksowo opracowane. Poświęcony zostanie im osobny artykuł (w opracowaniu).
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w działaniach promocyjno-marketingowych — dwóch logo: Miasta Rzeszowa i „Kultura
w Rzeszowie”2.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakim przez wieki ulegał krzyż kawalerski
w polu błękitnym (niebieskim) — historycznie ukształtowany herb miasta. Stanowi to punkt
wyjścia do omówienia genezy powstania dwóch logo, zaprezentowania ich treści, opisania zmian
dokonanych w logo Miasta Rzeszowa w 2008 r. oraz przedstawienia wzajemnych zależności zachodzących między nowymi znakami a historycznym herbem.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu kwestie te nie były omawiane. Szczegółowa analiza
materiału źródłowego, normatywnego (przede wszystkim uchwał Rady Miasta Rzeszowa) i publicystycznego (artykułów z lokalnej prasy), oraz wykorzystanie głównej literatury przedmiotu
pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że herb i dwa logo Rzeszowa stanowią spójny i zgodny z przyjętymi strategiami marketingowo-promocyjnymi zespół znaków identyfikacji wizualnej miasta3.

I.
Dnia 30 sierpnia 1990 r., wkrótce po wejściu w życie Ustawy o samorządzie gminnym4, Rada
Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu miasta Rzeszowa5. Zapisano
w niej, że „ustanawia się herb Miasta Rzeszowa według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały (część graficzna, część opisowa)”6. W części opisowej zawarto krótkie uzasadnienie
przygotowane przez pracowników Muzeum Okręgowego, odnoszące się do kształtu godła i barwy

2

Na temat logo zob.: J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1999, zwłaszcza s. 131–150; E. Ferenc-Szydełko,
Charakter prawny oznaczenia zwanego „logo” oraz historyczno-prawne uwarunkowania tej instytucji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 2003, nr 15, s. 95–110. Zob. też przykładowo: P. Szudra, Wykorzystywanie elementów heraldycznych przy tworzeniu wizerunku marki. Przykład znaku polskiego klubu
piłkarskiego — Wisła Kraków [w:] Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii. Prace dedykowane Profesorowi
Zenonowi Piechowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków 2014, s. 283–295.
Warto wspomnieć, że oprócz znaków graficznych, jednym z symboli samorządowych miasta Rzeszów jest hejnał.
Pierwszym była kompozycja Janusza Zielińskiego (Uchwała nr LXVIII/120/97 z 30 grudnia 1997 r. Rady Miasta
Rzeszowa w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta). Obecny hejnał jest dziełem Tomasza Stańki, Honorowego
Obywatela Miasta Rzeszowa (Uchwała nr XX/441/215 z 22 grudnia 2015 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie
ustanowienia Hejnału Miasta Rzeszowa). Zob. szerzej: <http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/hejnal>
[dostęp: 28 listopada 2018].
3
Zob. przykładowo: W. Strzyżewski, Uwagi o identyfikacji wizualnej samorządów w województwie lubuskim, „Studia Lubuskie” 2005, nr 1 („Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie”), s. 23, tekst dostępny
online: <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34603/003.pdf> [dostęp: 23 sierpnia 2019]: „Zgodnie z przyjętymi w działaniach promocyjno-reklamowych zasadami, identyfikacja wizualna powinna odpowiadać specyfice
gminy, zachowywać jedność i zgodność z całym systemem komunikacji społecznej, charakteryzować się oryginalnością, być łatwo dostrzegalną oraz łatwą w percepcji i zapamiętywaniu”. W podanym artykule dalsza literatura
dotycząca różnych aspektów marketingu terytorialnego.
4
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zob. szerzej: W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 19–43; J. Szymański, Herb —
znak samorządowej wspólnoty, w: Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej
w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, red. P. Dymmel, Lublin 1992, s. 91–98.
5
Uchwała nr IV/18/90 z dnia 30 sierpnia 1990 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia Herbu Miasta
Rzeszowa, zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/6821/u_4_19_90.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
6
Ibidem, par. 1.
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1. Herb Rzeszowa od 1990 r. (<http://www.rzeszow.pl/file/18958/herb+Rzeszowa.jpg>)

2. Logo Miasta Rzeszowa w latach 2006–2008 (<http://bip.erzeszow.pl/file/15108/1_78_2006.pdf>)

3. Logo Miasta Rzeszowa od 2008 r. (<http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa>, wersja angielska)

4. Logo miasta Rzeszowa — „Kultura w Rzeszowie”, wersja podstawowa
(<http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/logo-kultura-w-rzeszowie>)
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pola tarczy7, zaś w części graficznej — rysunek8. Na tej podstawie we współczesnej literaturze
przedmiotu i materiałach promocyjnych podaje się, że herbem Rzeszowa jest „srebrny krzyż kawalerski w niebieskim polu”9.
Krzyż kawalerski (rycerski) widniał na pieczęciach Rzeszowa pochodzących z okresu staropolskiego, zachowanych od XVI w. (pośrednio datowanych od wieku XV)10. Należy jednak
podkreślić, że już na odcisku pieczęci z XVI w. krzyż kawalerski widoczny jest w formie nieco
zmodyfikowanej — o łagodnych zaokrągleniach (wklęśnięciach) na końcach ramion11. Na
początku XX w. przedstawiany był również w formie krzyża maltańskiego, czyli o wyraźnych wcięciach na końcach ramion (osiem rogów symbolizujących osiem błogosławieństw
Chrystusa z kazania na Górze). Także w źródłach pisanych określany był zarówno jako krzyż
kawalerski, jak i maltański12.
Ponadto pole tarczy i w czasach rozbiorów, i po odzyskaniu niepodległości, występowało
w dwóch odmianach — czerwonej lub niebieskiej (błękitnej). W krakowskich Sukiennicach
herb Rzeszowa przedstawiony jest nawet jako złoty krzyż maltański w polu czerwonym13.

7

Najpewniej prace prowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa stały się podstawą wydania publikacji Jerzego Majki, wieloletniego kierownika Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, pt. O herbie
Rzeszowa, b.m., b.d.
8
Niestety, skan dokumentu z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z 1990 r. dostępny online jest wykonany w tonacji
biało-czarnej. Barwny wizerunek herbu jest dostępny do pobrania: <http://www.rzeszow.pl/file/18958/herb+Rzeszowa.jpg> [dostęp: 28 listopada 2018].
9
Zob. np. <http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/herb-rzeszowa> [dostęp: 28 listopada 2018]. Materiały te opracowano na podstawie pracy J. Majki (zob. przyp. 7).
10
Zob.: KF [F. Kotula, na podstawie materiałów E. Bieleckiego], Starodawny herb m. Rzeszowa, „Zew Rzeszowa”,
t. 3, 1936, nr 36, s. 288–289; A. Kamiński, O herbie m. Rzeszowa, „Zew Rzeszowa”, t. 4, 1937, nr 1, s. 5–6, dodatek do nr. 1 „Zewu” — Nakładem Magistratu m. Rzeszowa; E. Bielecki, W sprawie herbu m. Rzeszowa, „Zew Rzeszowa”, t. 4, 1937, nr 3, s. 20 (odpowiedź na uwagi A. Kamińskiego), wymienione trzy artykuły są dostępne online:
<https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1945>; A. Kamiński, Pierwsze dwa wieki dziejów miasta Rzeszowa
[w:] Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, red. F. Błoński, Warszawa 1958, zwłaszcza s. 30–34; J. Majka,
O herbie Rzeszowa, [b.m.d], s. 4–6. W czasach zaborów herb i wyobrażenie napieczętne zostały znacznie zmienione
przez dodanie nowych elementów. Składały się z: ozdobnego postumentu ze schodkami, na którym znajdowała
się otwarta księga oraz skrzyżowane miecz i kaduceusz; u góry i po bokach postumentu zwisały girlandy; dopiero
w centralnym punkcie postumentu umieszczona była tarcza herbowa z krzyżem kawalerskim. W takiej złożonej
postaci — jako herb Rzeszowa — eksponowane były również na innych zabytkach, np. w witrażu ratuszowym czy
odznakach policjantów miejskich. W tym ostatnim przypadku, a także na niektórych pieczęciach, tarcza herbowa
była jeszcze zwieńczona koroną (jako królewskie wolne miasto Rzeszów był określany od 1845 r.).
11
E. Bielecki (W sprawie herbu m. Rzeszowa, s. 20) opisuje go jako: „krzyż o kształtach zbliżonych do krzyża
maltańskiego, a mianowicie o krawędziach wklęsłych, lecz nie załamanych pod kątem ostrym, jak ma krzyż maltański w swym dzisiejszym wyglądzie”, a w innym miejscu podkreśla (niestety, niezbyt obiektywnie), że „krzyż
ten, o silnie wklęsłych brzegach ramion, przypomina zupełnie krzyż maltański, nie jest natomiast podobny do
prawidłowego krzyża kawalerskiego”. Por. rysunki obu tych rodzajów krzyży: A. Znamierowski, współpraca i redakcja J.L. Kaczmarek, Heraldyka i weksylologia, Warszawa 2017, s. 217, tablica: Krzyże zwyczajne (I), nr 10 (krzyż
kawalerski), 12 (krzyż maltański).
12
J. Majka, O herbie, s. 4 i n.; A. Kamiński, Pierwsze, s. 32–34. W polu czerwonym krzyż maltański przedstawiony jest m.in. w hallu budynku PKO w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja i na pocztówce z herbami miast galicyjskich — oba te zabytki zamieszcza w swojej pracy J. Majka (O herbie, s. 10–11).
13
W. Drelicharz, Z. Piech, Zespół herbów i pieczęci miejskich z krakowskich Sukiennic, „Rocznik Krakowski” 1999–
2000, t. 65–66, s. 81–131, zwłaszcza s. 127. Omawiany zespół herbów pochodzi z 1895 r. Niewykluczone jednak,
że jak podają autorzy (ibidem, s. 127), herb Rzeszowa został tam dołączony po drugiej wojnie światowej, zaś
„sięgnięcie do wzoru występującego w dziewiętnastowiecznych herbarzach galicyjskich jest elementem świadomej
archaizacji całego zespołu”.
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Wobec takich rozbieżności nie dziwi fakt, że naukowy spór o kształt godła i barwy herbu Rzeszowa rozgorzał już w latach 30. XX w., kiedy starano się o urzędowe zatwierdzenie miejskich symboli
w ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Być może rozbieżności w ustaleniach poczynionych przez Emila Bieleckiego i Adama Kamińskiego zaważyły na tym, że przed wybuchem drugiej
wojny światowej Rzeszów nie doczekał się oficjalnego zatwierdzenia herbu i barw miejskich (flagi)14.
Okres PRL nie sprzyjał prowadzeniu pogłębionych badań heraldycznych, a w literaturze
przedmiotu spotkać można było srebrny krzyż kawalerski raz w polu czerwonym, innym razem
w niebieskim (warto dodać, że w różnych odcieniach, np. granatowym)15. J. Majka zwrócił ponadto uwagę, że zdarzały się publikacje, w których w opisie ilustracji przedstawiającej krzyż kawalerski określany był on jako maltański16. Pomimo uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 1990 r.
spór o kształt godła i kolor tarczy toczy się nadal, zwłaszcza na forum lokalnej prasy17.

II.
W związku z ogólną tendencją ustanawiania nowych znaków graficznych w celach marketingowo-promocyjnych decyzję o pracach nad takim projektem podjęli również włodarze miasta Rzeszowa. W 2005 r. ogłoszono otwarty konkurs na logo Rzeszowa, na który wpłynęło 37 propozycji. W uzasadnieniu do Uchwały Nr LV/78/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia logo miasta Rzeszowa podano, że „zwycięski projekt logo to nowoczesna
kompozycja graficzna skonstruowana w oparciu o tradycyjny herb Rzeszowa”, a jego autorem jest
„student grafiki użytkowej”18.
Sygnet (godło, ikona) logo rzeczywiście nawiązywał do godła herbowego. Przedstawiał krzyż
kawalerski srebrny zmodyfikowany (uszczerbiony) w taki sposób, że w miejscu jednego ramienia
krzyża znajdowała się srebrna strzałka skierowana do wewnątrz. Sygnet umieszczony był w niebieskim polu nawiązującym kształtem do kwadratu. Poniżej znajdował się logotyp: „rzeszów”
(wygrubiony), a poniżej niego tagline „miasto in plus”19.
14

Zob. J. Majka, O herbie, s. 12–13. Szerzej: KF [F. Kotula, na podstawie materiałów E. Bieleckiego], Starodawny herb
m. Rzeszowa, passim; A. Kamiński, O herbie m. Rzeszowa, passim; E. Bielecki, W sprawie herbu m. Rzeszowa, passim.
15
Pole czerwone przedstawione jest np. w pracy: M. Haisig, Z. Wdowiszewski, przy współudziale M. Gumowskiego, Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław 1967, il. na wklejce po s. 336, zaś pole niebieskie (widoczne raczej
jako granatowe) w publikacji: M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 291 (podpisany jako krzyż
kawalerski). Należy jednak podkreślić, że na rysunkach zamieszczonych w obu tych pozycjach widnieje krzyż
o lekko wklęsłych końcach ramion. Co ciekawe, M. Gumowski we wcześniejszej, wydanej przed drugą wojną światową pracy przyjął, że pole tarczy w herbie Rzeszowa było czerwone, zob. Herbarz Polski, [b.m.d, reprint Przemyśl
2008], znaczek nr 5, województwo lwowskie. Tam też jest zamieszczony wyraźny, prawidłowy rysunek srebrnego
krzyża kawalerskiego (w opisie: „na czerwonym tle biały krzyż kawalerski”). Zob. też J. Majka, O herbie, s. 14.
16
J. Majka, O herbie, s. 5. Jako przykład autor podaje pracę: A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 192. Trzeba jednak dodać, że ten opis dotyczy ilustracji, na której krzyż kawalerski występuje w formie
nieco zmodyfikowanej, tj. o łagodnych wklęśnięciach na końcach ramion, analogicznie jak w obu pracach z lat 60.
XX w., zob. przypis wyżej.
17
Zob. np. artykuł z 12 lipca 2012 r.: P. Samolewicz, Kontrowersje wokół herbu Rzeszowa, dostępny online: <http://
supernowosci24.pl/kontrowersje-wokol-herbu-rzeszowa> [dostęp: 28 listopada 2018]. Wątpliwości pojawiły się
także w związku z ustanowionym w 2000 r. przez radę powiatu herbem powiatu rzeszowskiego, który stanowi:
w polu błękitnym złoty lew ukoronowany wspięty trzymający w łapach tarczę ze srebrnym krzyżem kawalerskim
w polu czerwonym, zob. szerzej online: <https://www.powiat.rzeszow.pl/samorzad/herb-flaga-powiatu> [dostęp:
28 listopada 2018].
18
Zob. online: <http://bip.erzeszow.pl/file/15107/78_2006.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
19
Ibidem.
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Logo miało być podstawowym składnikiem identyfikacji wizualnej marki Rzeszów, wykorzystywanym głównie w działaniach „związanych z nowoczesną i skuteczną promocją miasta Rzeszowa (m.in. w wydawnictwach prasowych, publikacjach Urzędu Miasta Rzeszowa, gadżetach
reklamowych, na stronie internetowej)”20.
Jednak, co warto podkreślić, Aleksander Rusin (czyli ów student grafiki użytkowej, wówczas
pierwszego roku studiów w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
przygotował projekt w innych kolorach — sygnet miał być pomarańczowy, a nie niebieski21. To
radni w toku dyskusji, jaka rozgorzała podczas obrad, postanowili zgodzić się z decyzją jury konkursu i zaakceptować zwycięski projekt, ale pod warunkiem zmiany koloru pomarańczowego na
niebieski, choć autor logo był przeciwny tej zmianie i podkreślał, że celowo użył koloru pomarańczowego zamiast niebieskiego, aby dwa znaki — herb i logo — łatwo było odróżnić22.

III.
Obawy Aleksandra Rusina bardzo szybko się sprawdziły. Zwrócono na to uwagę podczas opracowywania „Strategii Marki Rzeszów na lata 2009–2013 oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa
na lata 2009–2013”23.
W rezultacie Uchwałą nr XLVI/749/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia logo miasta Rzeszowa przyjęto nowy znak promocyjno-marketingowy. Jak
napisano bowiem w uzasadnieniu, w związku z opracowaniem wzmiankowanego wyżej dokumentu
„uwzględniającego strategię rozwojową i wytyczającego nowe kierunki promocji Miasta zaistniała konieczność zmiany hasła promocyjnego Rzeszowa i kolorystyki logo Miasta. Biorąc pod uwagę wszystkie omawiane w dokumencie hasła promocyjne dla Rzeszowa, na podstawowe hasło promocyjne
Miasta proponuje się slogan reklamowy: RZESZÓW. STOLICA INNOWACJI. Z uwagi na zawarte
w opracowaniu wskazania niebieska kolorystyka powinna być zarezerwowana dla herbu Rzeszowa,
wykorzystywanego w oficjalnych dokumentach. Zmiana kolorystyki logo na pomarańczową pozwoli
na marketingowo lepsze jego wykorzystanie”24. Ważną zmianą wizualną, w stosunku do poprzedniego
logo, było także inne rozmieszczenie hasła reklamowego — już nie pod sygnetem, lecz obok niego25.
Razem z logo opracowany został materiał pt. „Logotyp Rzeszowa. Zasady stosowania znaku”26,
będący w zasadzie księgą znaku (logo manual, brand book lub brand manual). Przedstawiono
w nim różne wersje logo: podstawową, inwersyjno-niepełną z różnymi wariantami tła w przypadku zamieszczania na powierzchniach innych niż biel oraz wersję z tekstem uzupełniającym.
Szczegółowo opisano zasady konstrukcji oraz multiplikacji. Zaprezentowano i omówiono wiele
20

Cyt. z uzasadnienia, zob. online: <http://bip.erzeszow.pl/file/15107/78_2006.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
Zob.: [art], Rozstrzygnięcie konkursu na hasło i logo Rzeszowa, „Gazeta Wyborcza — Wiadomości z Rzeszowa”
z 9 lutego 2006 r., tekst dostępny online: <http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,3156301.html> [dostęp:
28 listopada 2018].
22
Relacja prasowa z obrad rady: A. Gubernat, Dyskusja radnych o logo Rzeszowa, „Gazeta Wyborcza — Wiadomości z Rzeszowa” z 28 marca 2006 r., tekst dostępny online: <http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,3242839.
html> [dostęp: 28 listopada 2018].
23
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/2591> [dostęp: 28 listopada 2018].
24
Uchwała, wraz z uzasadnieniem, zob. online: <http://bip.erzeszow.pl/file/11414/749_2008.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
25
Na stronie internetowej: <http://www.rzeszow.pl/promocja/logo-rzeszowa> znajdują się pliki do pobrania: logo
Rzeszowa w wersji polskiej i angielskiej oraz herb [dostęp: 28 listopada 2018].
26
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/13128/logo_manual.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
21
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przykładów niewłaściwych projektów logo. Opisano standaryzację palety kolorów w systemach:
CMYK, RGB i Pantone oraz przedstawiono zalecane wzory krojów liter.
Zmiany w logo z zadowoleniem skomentował jego autor, odpowiadając w wywiadzie dla lokalnej prasy: „A czy jestem zadowolony z tego, że firma Public Profits zachowała zaprojektowane
przeze mnie logo Rzeszowa? Oczywiście, tym bardziej że zaproponowała zmianę jego koloru
z niebieskiego na pomarańczowy, zgodnie z moim projektem. Kolor niebieski, przypominam,
przegłosowała Rada Miasta. Niebieski jest herb Rzeszowa. Obie barwy leżą dokładnie po przeciwnych stronach na kole barw. Z zestawienia niebieskiego herbu i pomarańczowego logo wychodzi dobra kompozycja. Znaki nie mylą się i nie konkurują ze sobą”27.

IV.
Nowe logo Rzeszowa dość szybko umocniło swe znaczenie jako znak promocyjno-marketingowy.
W związku z pracami nad strategią rozwoju kultury władze miasta zdecydowały o wprowadzeniu kolejnego znaku. Uchwałą Nr LXXVI/1387/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca
2014 r. ustanowiono logo miasta Rzeszowa „Kultura w Rzeszowie”, „które stosowane może być
wymiennie bądź łącznie z logo Miasta Rzeszowa”28. Jak zapisano w uzasadnieniu do uchwały,
logo „opracowane zostało w celu ujednolicenia oznaczenia wszelkich materiałów, poświęconych
wydarzeniom, opracowaniom, publikacjom itp. z zakresu kultury”29.
Logo składa się z dwóch części. Pierwsza to logotyp „KULTURA W RZESZOWIE”, zapisany
wersalikami (majuskułą), przy czym pierwsze słowo podano czcionką większą i grubszą. Otacza
on z dwóch stron znak graficzny. Sygnet nawiązuje bezpośrednio do godła widniejącego w herbie
miasta. Składa się ze stylizowanego krzyża kawalerskiego o różnokolorowych ramionach skierowanego w skos w prawą stronę heraldyczną, odchylonego od pionu o 15 proc. oraz trzech, różnej
wielkości trójkątnych elementów, określanych przez twórców jako „»odpryski« formy głównej”.
Autorem logo jest Krzysztof J. Rychter we współpracy z Exacto sp. z o.o.30
W związku z wprowadzeniem logo „Kultura w Rzeszowie” została również opracowana księga
znaku31. Przedstawione są w niej: wersja podstawowa logo w formie „poziomej” (wpisującej się
w prostokąt) i „kwadratowej” (zbliżonej łącznie z polem optymalnym do kwadratu). Szczegółowo
opisano także geometrię znaku, wzajemne proporcje i odległości poszczególnych elementów oraz
sposób wyznaczania optymalnego pola ekspozycji. W dalszej części przedstawiono standaryzację
palety kolorów w trzech głównych systemach: wyjściowym Pantone, CMYK, RGB oraz podano,
jak postępować w przypadku używania niestandardowych technik lub materiałów. Przyjęto, że
logo może występować w trzech głównych wersjach kolorystycznych (w odmianach pozytywowej
lub negatywowej):
27

[not, mb], Rzeszów — stolica innowacji. Opinie na temat marki Rzeszowa, „Gazeta Wyborcza — Wiadomości z Rzeszowa” z 28 listopada 2018 r., tekst dostępny online: <http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,6001014,Rzeszow_stolica_innowacji.html> [dostęp: 28 listopada 2018].
28
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/24572/Uchwa%C5%82a.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
29
Ibidem.
30
Zob. przypis niżej.
31
[Exacto], Księga Znaku. Standaryzacja symboliki „Kultura w Rzeszowie”, listopad 2014, zob. online: <http://www.
rzeszow.pl/file/25288/ksiega_znaku_KwR.pdf> (dalej cyt.: Księga znaku). Zostały w niej wykorzystane w dużej
mierze informacje o logo zawarte w materiale: „Kultura w Rzeszowie”. Znak towarowy — logo, Warszawa 6 września
2013 r., opracowanym przez K.J. Rychtera, zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/24573/Logo%20Kultura%20
w%20Rzeszowie.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
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a. podstawowej, uwzględniającej pełną gamę kolorów;
b. monochromatycznej, z zastosowaniem jednego z kolorów palety barw;
c. achromatycznej, pozbawionej kolorów (używanej np. w tłoczeniach, grawerze, reliefie).
W dalszej kolejności opisano zasady, jakimi należy kierować się, używając logo na różnych
tłach i podano zalecane rodzaje czcionek.
Jak podkreślili autorzy, wszystkie opisane szczegółowo zasady mają być stosowane po to, aby
nie doprowadzić „do utraty walorów plastycznych znaku i pogorszenia percepcji”32. I rzeczywiście, cztery przykłady ukazujące niedopuszczalne ingerencje (nieproporcjonalne skalowanie,
zmianę wzajemnego układu elementów, zmianę wzajemnych proporcji składowych znaku czy
użycie barw niezgodnych ze standaryzacją), potwierdzają w pełni tezę o obniżeniu wartości wizerunkowych omawianego logo.
W księdze znaku znajduje się też sugerowany layout poczty elektronicznej i propozycja, jak
zamieścić logo na witrynie internetowej. Co ważne, w tym ostatnim przypadku, na tej samej stronie użyte zostało również logo Rzeszowa z hasłem reklamowym „Rzeszów — stolica innowacji”33.
Na koniec podano przykłady użycia logo na najbardziej typowych materiałach promocyjnych,
tj. na: koszulkach, kubkach, parasolach, itd. Jak słusznie zaznaczono, ich użycie na tych materiałach wymaga „odrębnego projektu wykonawczego uwzględniającego uwarunkowania użytkowe
i technologiczne”34.

V.
W czasie prac nad strategią rozwoju kultury w Rzeszowie powstawał także inny dokument,
a mianowicie „Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa
na lata 2014–2020”35. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia tego dokumentu

32

Księga znaku, s. 12.
Ibidem, s. 13–14. To zalecenie zostało wdrożone przy projektowaniu portalu informacyjnego o kulturze w Rzeszowie. Zob. online: <http://www.kultura.erzeszow.pl> [dostęp: 28 listopada 2018].
34
Księga znaku, s. 15. W dokładnych opisach zamieszczonych w Księdze znaku można zauważyć tylko drobną
nieścisłość polegającą na określeniu godła Rzeszowa jako „krzyża maltańskiego” (s. 4), choć w innych miejscach
jest prawidłowo opisany jako „krzyż kawalerski” (np. s. 3, 5). Najpewniej jest to wynik błędu korektorskiego
i wcześniejszej pomyłki zawartej w uzasadnieniu do uchwały rady miasta w tej sprawie z dnia 17 czerwca 2014 r.,
gdzie też jest mowa o „krzyżu maltańskim” (zob. przyp. 28) i takim samym określeniu użytym w materiałach przygotowanych rok wcześniej przez K.J. Rychtera (zob. przyp. 31). Nieścisłe jest również używanie określenia „herb”
w sytuacji, gdy piszący odwołuje się do godła („krzyż znaku wywiedziony z krzyża maltańskiego jako herbu Rzeszowa”: Księga znaku, s. 4 i K.J. Rychter, „Kultura w Rzeszowie”, s. 2). Mamy więc w tym przypadku do czynienia
z pomyłką podobną do tej, jaka widnieje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 28.
1), gdzie z kolei mowa jest o godle zamiast o herbie, zob. online: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf> [dostęp: 19 czerwca 2019]. Warto dodać, że w ramach projektu, który
jako całość spotkać się musi z dużym uznaniem, powstała również aplikacja mobilna „Kultura w Rzeszowie”, pozwalająca w najszybszy sposób dotrzeć do informacji związanych z tą sferą życia, zob. online: <http://www.rzeszow.
pl/kultura-i-sport/aplikacja-mobilna-kultura-w-rzeszowie> [dostęp: 28 listopada 2018].
35
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/23801/Aktualizacja%20Strategii%20Marki%20Rzeszowa_dokument%20g%C5%82%C3%B3wny.pdf> (cyt. dalej: Aktualizacja Strategii) [dostęp: 28 listopada 2018]. Ten obszerny, 140-stronicowy dokument został opracowany w ramach projektu pn. „Lublin i Rzeszów — współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 („Fundusze
Europejskie — Dla rozwoju Polski Wschodniej”).
33
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podjęta została na tej samej sesji, na której ustanowiono logo „Kultura w Rzeszowie”, czyli
17 czerwca 2014 r.36
Na kilkunastu stronach dokonano w nim analizy związanej z identyfikacją wizualną marki
Rzeszów. Uwzględniając rozległe kontakty z zagranicznymi partnerami i dostosowanie wzorów
barw do nowych technologii, wprowadzono wówczas m.in. logotyp miasta w wersjach obcojęzycznych oraz tablice kolorów (dedykowanych dla prezydenta i określonych grup osób) opisane
w systemie Pantone. Po dokonaniu oceny dotychczasowego sposobu używania herbu i logo
miasta oraz uwzględniając powstanie logo „Kultura w Rzeszowie”, zalecono jednak odejście od
dotychczasowego, ścisłego podziału barw na „granatową” i pomarańczową: „Należy utrzymać
dominujący kolor pomarańczowy w komunikatach marketingowych, rezygnując z tak wyraźnego podziału na dwie barwy (granat i pomarańcz). Kolor pomarańczowy mocniej niż granatowy
koduje takie wartości, jak dynamika, rozwój, jest wyraźniejszym nośnikiem rozświetlającym
layout i przyciągającym wzrok. Kolor granatowy wykorzystany będzie tylko w tzw. linii oficjalnej
np. prezydenckiej, w ograniczonym zakresie, co obejmuje: wizytówki, teczki na dokumenty, papier firmowy, opakowania prezentowe. Linia oficjalna będzie nawiązywać kolorystyką do herbu
miasta, a poprzez wykorzystanie motywu głównego (apla i »rozsypane« trójkąty) korespondować
będzie z główną linią promocyjną Marki Rzeszów”37.
W dokumencie opisano tylko kilka przykładów użycia znaków graficznych po aktualizacji
Systemu Identyfikacji Wizualnej38. Komplet materiałów (pt. „Aktualizacja Systemu Identyfikacji
Wizualnej Rzeszowa”) zaprezentowano bowiem w osobnym załączniku nr 239. Znalazły się tam
propozycje, jak wykorzystać logo miasta Rzeszowa w nowatorskiej formie (z nawiązaniem do
logo „Kultura w Rzeszowie”) w urzędowych materiałach promocyjnych (koperty, teczki, wizytówki, papier urzędowy) oraz do oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego urzędów i instytucji
podległych (szyldy, witacze, tablice informacyjne), a także na bilbordach, plakatach, w prasie czy
w innych oznaczeniach w przestrzeni miejskiej.
Analogicznie opracowano linię „oficjalną” z herbem. Ciekawym uzupełnieniem jest załącznik
nr 3, zawierający linię gadżetów promocyjnych marki Rzeszów z wykorzystaniem logo miasta
Rzeszowa w tonacji pomarańczowej, jak też linię oficjalnych opakowań prezentowych z wykorzystaniem herbu i koloru granatowego (oczywiście obie linie uzupełnione są o „trójkąciki” charakterystyczne dla logo „Kultura w Rzeszowie”)40.

36

Zob. online: <http://bip.erzeszow.pl/file/47411/Uchwa%C5%82a+Nr+LXXVI–1383–2014.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018].
37
Aktualizacja Strategii, s. 81.
38
Ibidem, s. 82–85.
39
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/23806/za%C5%82%202%20Aktualizacja%20SIW%201D_m.pdf>
[dostęp: 28 listopada 2018].
40
Zob. online: <http://www.rzeszow.pl/file/23803/za%C5%823_mat_promocyjne%20Marki%20Rzesz%C3%B3w.
pdf> [dostęp: 28 listopada 2018]. Kwestie związane z użyciem logo „Kultura w Rzeszowie” reguluje ostatecznie Uchwała
nr IX/155/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa”. Zob. online: <http://bip.erzeszow.pl/file/56146/Uchwa%C5%82a+Nr+IX-155-2015.pdf> [dostęp: 28 listopada 2018]. Obszerny załącznik pt. Strategia rozwoju kultury miasta Rzeszowa do roku 2020, Rzeszów 2014, jest dostępny online: <http://bip.erzeszow.pl/file/56181/STRATEGIA_KULTURY_UM_RZESZ%C3%93W_13042015.
pdf> [dostęp: 28 listopada 2018]. Szkoda jedynie, że w dokumencie tym powielono nieścisłą informację, iż „jego
[tj. logo — WZ] kształt wywiedziony został z krzyża maltańskiego jako herbu Rzeszowa” (ibidem, s. 94–95).
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Podsumowanie
Historyczny herb Rzeszowa, czyli srebrny krzyż kawalerski w polu błękitnym (niebieskim), będący
oficjalnym symbolem miasta od 1990 r., stał się podstawą do zaprojektowania, a następnie przyjęcia przez radę miasta w 2006 r. nowego znaku — logo Rzeszowa z hasłem promocyjnym „Rzeszów — miasto in plus”. Podobieństwo kolorów w obu znakach, a także opracowanie dokumentów dotyczących strategii rozwoju i promocji miasta to główne powody szybkiej modyfikacji barw
sygnetu w logo. W 2008 r. niebieski kolor został zastąpiony pomarańczowym. Zmianie uległo
również hasło na: „Rzeszów — stolica innowacji”, które ponadto umieszczono nie pod sygnetem,
lecz obok. W 2014 r., w związku z opracowywaniem strategii rozwoju kultury miasta (przyjętej
w roku następnym), został zaprojektowany i zatwierdzony kolejny znak promocyjno-marketingowy, czyli logo miasta Rzeszowa — „Kultura w Rzeszowie”. Natomiast w związku z opracowywaniem „Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata
2014–2020” wprowadzono niezbędne uzupełnienia i uściślenia „techniczne” odnoszące się do
herbu i logo (m.in. wprowadzono tablice kolorów w systemie Pantone i wersje obcojęzyczne).
Wszystkie te trzy znaki, tj. herb, logo Miasta Rzeszowa i logo miasta Rzeszowa — „Kultura
w Rzeszowie” tworzą spójną całość i dobrze wpisują się w przyjętą (kolejną już) strategię rozwoju
miasta i profesjonalnie opracowany program promocji. W sytuacji, gdy nie możemy oczekiwać
od współczesnego odbiorcy (użytkownika) odwrotu od uproszczonych znaków promocyjno-marketingowych41, system znaków graficznych miasta Rzeszowa wydaje się być przykładem udanej
koegzystencji tradycyjnego herbu i nowoczesnych logo z zachowaniem przez każde z nich swojej
funkcji i znaczenia oraz z poszanowaniem historii i dorobku kultury.
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Wioletta Zawitkowska, The coat of arms of Rzeszów and other contemporary signs of the city. Rzeszów is currently one of the largest and most dynamically developing cities in south-eastern Poland. Rzeszów’s coat of arms, i.e.
the silver bachelor’s cross in the blue field, being the official mark of the city since 1990, became the basis for the design and the adoption by the City Council in 2006 a new sign — Rzeszów logo with a promotional slogan “Rzeszów — city in plus”. It was to be the basis for the visual identification of the city in terms of promotion and marketing. The use of the same colors in the coat of arms and logo, with the similarity of the emblem and the signet,
could result in improper reception of both signs (what the logo designer has already warned about) and was one
of the main reasons for the quick modification of the colors of the sign in the logo. In 2008, blue was replaced with
orange. According to the recommendations of the newly developed strategy for the development and promotion
of the city, also the advertising slogan was changed to: “Rzeszów — the capital of innovation”. In 2014, in connection with the evolution of the city’s culture development strategy, another trademark was designed and approved,
namely the logo of the City of Rzeszów — “Culture in Rzeszów”. All these three symbols form a coherent whole
and fit well into the adopted city development strategy and professionally developed promotion program. They can
also be an example of a successful co-existence of a traditional coat of arms and modern logos, with each one preserving its function and meaning, and respecting history and cultural heritage.
Keywords: Rzeszów, coat of arms, logo, culture, development strategy.
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heraldycznych, używając przykładów zabytków pochodzących z muzeów sandomierskich. Znajomość tych zbiorów pozwoliła mu zestawić funkcje, jakie pełniły herby umieszczane na zabytkach gromadzonych i prezentowanych
w muzeach. Autor przedstawił też postulat stworzenia korpusu muzealnych źródeł heraldycznych.
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Problem zabytku heraldycznego i jego istoty jako obiektu muzealnego (eksponatu, muzealium)
jest zupełnie nieobecny w heraldyce, a także w muzeologii. Na ten stan rzeczy składa się, jak to
bywa w obszarze wiedzy interdyscyplinarnej, wiele czynników zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na pierwszym miejscu należy wymienić brak ustalonych relacji między muzealnictwem i naukami historycznymi, a zwłaszcza naukami pomocniczymi historii. Konsekwencją jest
niedocenianie oraz marginalizowanie muzealiów i w ogóle źródeł materialnych w ogłaszanych
systemach źródeł historycznych. Próbę wprowadzenia tych zagadnień do dziedziny nauk pomocniczych historii podjął Kazimierz Bobowski w Encyklopedii nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, gdzie w rozdziale pt. Muzealnictwo stwierdził, że materialne przekazy wszelkiej
działalności człowieka, stanowiące oryginalny i autentyczny materiał dla badacza, dominują nad
źródłami pisanymi. Dzięki nim historyk ma możność osobistego przeżywania badanych zjawisk1.
1

K. Bobowski, K. Burski, B. Turoń, Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, Wrocław
1973, s. 167 (rozdział w wydaniu z 1976 r. bez zmian).
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Do tego problemu odniósł się w podręczniku do nauk pomocniczych historii XIX i XX w.
również Ireneusz Ihnatowicz. W rozdziale Muzea i źródła muzealne uznał, że bezpośrednie obejrzenie przez badacza niektórych zabytków muzealnych wzmacnia konkretność obserwacji, co ma
konsekwencje psychologiczne i poznawcze2. Warto tutaj podkreślić umieszczone w tytule rozdziału określenie „źródła muzealne”. Ten wybitny teoretyk nie szedł aż tak daleko, jak K. Bobowski, w stawianiu materialnego przekazu ponad źródłem pisanym, ale potwierdził, że eksponaty
(niebędące dziełami sztuki) wyrażają „pewną prawdę historyczną, czynią to jednak nie słowami,
lecz przez rzeczy składające się na tę prawdę”3. Szerzej odniósł się do teorii poznawania przeszłości
przez dzieła sztuki, która została w najnowszej historiografii znacznie rozwinięta4. Zagadnienie to
ma duże znaczenie, z uwagi na nośnik, jakim często są dla herbów dzieła sztuki. Obecność takich
zagadnień, jak muzealnictwo i źródła muzealne, w wyżej wymienionych publikacjach nie powinna jednak skłaniać do wprowadzania muzealnictwa do kanonu nauk pomocniczych historii.
Wystarczy, że jego „pomocniczość” będzie traktowana tak jak wspomaganie się w historiografii
archeologią czy historią sztuki.
Opinie wspomnianych badaczy są niewątpliwie interesujące, lecz realną obecność źródeł materialnych we współczesnej refleksji teoretycznej nauk pomocniczych historii oraz praktyce badawczej zapewnił Józef Szymański, który wykorzystując ujęcia klasyfikacyjne Brygidy Kürbis,
wprowadził ten gatunek źródeł do swojego podręcznika. Zauważył on, że w warsztacie historycznym — nie tylko mediewisty — stale rośnie rola źródeł materialnych, co także stwarza nowe
możliwości metodologiczne5. Spostrzeżenie to było obecne w wykładzie podręcznika (skryptu)
od 1976 r.6 Z kolei w Przewodniku metodycznym historyk ten apelował, by w procesie dydaktycznym dążyć do zapoznania się z oryginalnymi źródłami m.in. w muzeach7. Rozwinięcie teorii nauki historycznej w zakresie źródeł materialnych — artefaktów zawdzięczamy Krzysztofowi
M. Kowalskiemu. Ukazał on artefakty pod względem źródłoznawczym, jako źródła poznania
historycznego, odnosząc się również do zabytków muzealnych. Według tego badacza stanowią
one kategorię artefaktów ruchomych, funkcjonujących w kontekstach wtórnych. Ich klasyfikacja
obejmuje 14 kategorii, a wśród nich artefakty obrazu i ikonografii, podzielone na artefakty kultury artystycznej i semiotycznej. Do tej ostatniej kategorii należą artefakty znakowe i heraldyczne.
Należy dodać, że chronologia klasyfikowanych artefaktów reprezentuje obiekty średniowieczne
i nowożytne do końca XIX w.8 Warto zaznaczyć, że wśród źródeł do poznania dziejów artefaktów
autor wymienił i opisał wartość dokumentacji ekspozycji muzealnych9.
2

I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990, s. 175–186. Rozbudowa stron internetowych muzeów zdezaktualizowała rozdział Muzea polskie w publikacji I. Ihnatowicza i A. Biernata, Vademecum
do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003, s. 272–310.
3
I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, s. 184.
4
Por.: Z. Piech, Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii? [w:] Tradycje i perspektywy
nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119–141.
Zob. też: Dzieło sztuki. Źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15–18 września 2004, red. M. Fabiański, Warszawa 2005.
5
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 12–13.
6
Idem, Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1976, s. 19.
7
Idem, Nauki pomocnicze historii do końca XVIII wieku. Przewodnik metodyczny, Poznań 1977, s. 27.
8
K.M. Kowalski, Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej, Gdańsk 1996, s. 47 i 65;
por. wcześniejszą pracę tego badacza: Polskie źródła ikonograficzne XVII wieku. Analiza metodologiczna, Warszawa–Poznań 1988, zwłaszcza s. 40.
9
Idem, Artefakty jako źródła poznania, s. 85.
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Na gruncie muzeologii należy tutaj nawiązać do teorii „przedmiotu muzealnego” wrocławskiego badacza Wojciecha Gluzińskiego10 oraz przytoczyć, jako reprezentatywną, jedną z ostatnich wypowiedzi Anny Ziębińskiej-Witek. Przy okazji analizy zjawiska muzealizacji komunizmu stwierdziła ona, że obiekty muzealne „nie są po prostu przedmiotami materialnymi, ale
polisemantycznymi eksponatami dającymi się odczytać w wymiarach: kognitywnym, estetycznym, emocjonalnym i afektywnym”. Ponadto autorka przyznaje, że nie zgadza się z tezą, iż
„kontekst kulturowy i informacje o obiekcie nie mają dużego znaczenia w jego interpretacji,
ale niewątpliwie materialność obiektu nadaje mu pewien rodzaj mocy, a nawet sprawstwa,
którego nie posiadają teksty pisane czy nowe technologie”11. Szkoda, że tego typu poglądy nie
mają szerszego oddźwięku w naukach pozwalających poznawać źródła historyczne i w ogóle
w historiografii.
Przytoczyliśmy wypowiedzi badaczy, na których można budować w historiografii teorię źródła
muzealnego w ogólności. Przechodząc do szczególnej jego kategorii, przyjmującej ważną dla nas
postać herbu, również należy zauważyć dokonania Józefa Szymańskiego. We wspomnianym wydaniu podręcznika z 1976 r. rozbudował on rozdział poświęcony heraldyce o falerystykę i weksylologię, a po raz pierwszy grupując nauki pomocnicze, umieścił heraldykę w dziale „Przedmioty
i wizerunki”, wraz z archeologią prawniczą, numizmatyką i sfragistyką. Ta nowa systematyka
doczekała się uznania Stefana K. Kuczyńskiego12. Dział ten grupuje bowiem nauki pomocnicze
zajmujące się źródłami objaśniającymi ważne w dziejach przedmioty i wizerunki symboliczne,
niosącymi wielki ładunek informacyjny i ideowy13. Stefan K. Kuczyński oprócz tego, że zbadał
wiele kwestii metodycznych w zakresie heraldyki, a następnie ogłosił wyniki swoich badań, dokonał przełomu w rozumieniu herbu, co jest szczególnie podkreślane, w kategoriach semiotyki i komunikacji społecznej14. Dotknął również niezwykle ważnej dla nas kwestii herbu jako zabytku
w rzadko cytowanym opublikowanym wykładzie15. Należy także docenić wkład Witolda Maisla
w rozpoznanie herbów jako znaków władztwa państwowego oraz jurysdykcji niepaństwowych.
W podręczniku do archeologii prawnej Polski rozdział na ten temat umieścił w dziale „Przedmioty, znaki i symbole uzmysławiające pojęcia, instytucje i stosunki prawne lub towarzyszące
czynnościom prawnym”, w eksplikacji opierając się głównie na zabytkach materialnych16.
Szukając literatury dotyczącej herbu w kontekście muzealniczym, należy sięgnąć do literatury zagranicznej. Dobrym przykładem jest podręcznik słowackich muzeologów pt. Múzeum
a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), dostępny w Polsce dzięki temu, że został wydany przez
Związek Słowaków w Polsce17. Nie jest on skierowany, jak dotychczasowe ujęcia, do szerokiego
spektrum słuchaczy studiów historycznych, tylko do studentów kierunku muzeologia i dziedzictwo
10

W. Gluziński, U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, s. 121–143.
A. Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018, s. 33.
12
S.K. Kuczyński, Osiągnięcia i postulaty w zakresie heraldyki polskiej [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych
historii w Polsce, s. 94, przypis 3.
13
T. Giergiel, Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej Józefa Szymańskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego nowej serii” 2018, t. 17 (28), s. 198–199.
14
I.M. Dacka-Górzyńska, Profesor Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010), pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2018, t. 17 (28), s. 195.
15
S.K. Kuczyński, Symbole i herby jako zabytki [w:] Spotkania w Willi Struvego 1998–2001. Wykłady o dziedzictwie
kultury, red. K.J. Kwiecińska, Warszawa 2001, s. 39–50.
16
W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982, s. 244–255.
17
L. Kačírek, R. Ragač, P. Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013. Por. artykuł
recenzyjny: T. Giergiel, Praktyczna odsłona nauk pomocniczych historii w świetle ostatniego podręcznika słowackich
muzeologów, „Res Historica” 2015, t. 48, s. 309–315.
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kulturowe, wprowadzonego do oferty Uniwersytetu Komeńskiego w 2006 r. oraz do słuchaczy innych kierunków studiów, których studenci mają kontakt z badaniami historycznymi (np. historia
sztuki, etnologia itp.). Książka została wydana w ramach programu „Podpora aplikácie historických vied pre študijný program muzeológia a kulturne dedičstvo na FF UK v Bratislave”, a więc
w formule zakładającej przezwyciężanie barier między dyscyplinami. Autorzy wykazali, że praca
z materialnym źródłem historycznym, pełniącym jednocześnie funkcję muzealnego eksponatu, nie
jest możliwa bez stosowania w praktyce zintegrowanych nauk pomocniczych.
Rozdziały poświęcone heraldyce, weksylologii i falerystyce w omawianym podręczniku napisał
Radoslav Ragač. W pierwszym z nich przedstawił powstanie i rozwój herbów, elementy tego źródła, oraz podział herbów ze względu na ich właścicieli. Wszystkie te problemy wyjaśnione zostały
na podstawie miejscowego materiału źródłowego, co należy uznać za zaletę publikacji. Autor
posługuje się przy tym terminem „zabytek heraldyczny”, znanym polskiej literaturze, w której
używa się też określenia „zabytek kultury heraldycznej” lub „pomnik heraldyki” (ten ostatni termin nie odpowiada jednak naturze ruchomego obiektu muzealnego). Jest to bardzo praktyczne
rozwiązanie, bowiem nie ogranicza rozważań do pełnego herbu, lecz obejmuje również sytuację
występowania jednego z elementów herbu, np. godła czy klejnotu. Autor zauważył, że zabytki
heraldyczne mogą być zabytkami sztuki („heraldické pamiatky môžu byt` aj významnými umeleckými dielami”) albo elementami tych zabytków, wówczas mogą dzieła sztuki identyfikować,
czy datować18. Rozdział o weksylologii liczy kilka stron i ogranicza się do podania podstawowej
terminologii, natomiast falerystyka przedstawiona jest przez pryzmat przeglądu najważniejszych
orderów, zakonów orderowych i odznaczeń występujących w czasie panowania węgierskiego oraz
austro-węgierskiego. Książka uświadamia konkretne potrzeby i problemy w profesji muzealnika,
a co równie ważne, stwarza płaszczyznę do dyskusji nad jakością jego narzędzi warsztatowych.
Obserwując aktualny stan polskich badań heraldycznych, należy docenić wiele refleksji, jakie poczynił Zenon Piech w obszernym artykule pt. Herb jako źródło historyczne19. Znajdziemy
w nim dużo kapitalnych ustaleń i propozycji wpisujących się w charakter pracy muzealnej. Kluczowa jest konstatacja o specyficznej właściwości herbu jako znaku, który nie może egzystować
samodzielnie. Pod względem materialnym herby są znakami niesamoistnymi, umieszczanymi na
różnorodnych nośnikach, w przeciwieństwie do takich znaków, jak pieczęcie i monety — „zamkniętych” w swojej formie i konwencji jednorodnego nośnika materialnego (odcisk, krążek metalu). Herb można było umieścić na każdym obiekcie (budowli) czy przedmiocie ruchomym20.
Ukazana wyżej natura zabytku heraldycznego powinna przekonywać, że w pracy muzeum
zajmującego się przecież dawnymi przedmiotami, herby nie tylko są powszechnie zauważane, ale
również doceniane i wykorzystywane do realizacji zadań, jakie stawiane są tej instytucji. Zgodnie z ustawą o muzeach, głównym celem działalności tych instytucji (nie wnikając w zadania
szczegółowe) jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie
korzystania ze zgromadzonych zbiorów21. W rzeczywistości w praktyce muzealnej, zwłaszcza
18

L. Kačírek, R. Ragač, P. Tišliar, Múzeum a historickê vedy, s. 155.
Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2018, t. 17
(28), s. 5–44.
20
Ibidem, s. 26.
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inwentaryzacyjnej i interpretacyjnej, zabytek heraldyczny stwarza duże trudności. Złożoność jego
struktury (herb i jego nośnik) powoduje, niestety, skupienie uwagi tylko na nośniku i potraktowanie herbu powierzchownie, bez należytej staranności, a często nawet jego niezauważenie22.
Trudności te mogą być przezwyciężone dzięki zrozumieniu warstw komunikacyjnych herbu. Artykuł Z. Piecha zawiera wyjaśnienie funkcji i sfer występowania herbu oraz zasad wyodrębnienia
nośników herbu, które zostały wyliczone w sposób następujący (z zastrzeżeniem niewyczerpania
wszystkich możliwości, ale z zachowaniem hierarchii): „pieczęcie, monety, insygnia, atrybuty
i ubiór władzy zwierzchniej oraz dostojników kościelnych i urzędników świeckich wszelkich
szczebli, ordery i odznaczenia, elementy uzbrojenia, w szczególności tarcze i chorągwie, dokumenty, księgi kancelaryjne, książki rękopiśmienne i drukowane, druki urzędowe, superekslibrisy, medale, rzeźba architektoniczna (zworniki, wsporniki, mensy ołtarzowe), tympanony, tablice
erekcyjne, rzeźba nagrobna, wszelkie gatunki malarstwa, obiekty ruchome stanowiące wyposażenie kościołów (kielichy, pateny, monstrancje, relikwiarze, chrzcielnice, dzwony, szaty liturgiczne)
i budowli świeckich (meble, zastawa stołowa, inne luksusowe przedmioty do użytku, piece)”23.
Znakomita większość wymienionych nośników jest gromadzona w muzeach. Rzeczywiście, ich
katalog wymaga znacznego uzupełnienia, ale również korekt, także na szczytach hierarchii. Jako
przykład można wymienić sztandary wojskowe, które nie były elementem uzbrojenia, oraz inne
niewymienione weksylia: kościelne, korporacji i samorządowe (jeżeli nie mieszczą się w kategorii
atrybutów władzy zwierzchniej). Warto też może rozszerzyć kategorie numizmatyczne o banknoty i pieniądz zastępczy. Autor, wracając w swoim obszernym studium kilkakrotnie do problemu
nośników herbu, starał się uzupełnić powyższą listę, jednak nie wymienił tak ważnych obiektów,
jak: tablice trumienne, elementy umundurowania wojskowego, artefakty cechowe czy biżuteria
i pamiątki patriotyczne. Zachodzi jednak wątpliwość, czy jesteśmy w stanie stworzyć pełny tezaurus nośników herbów z uwagi na nieograniczoną inwencję człowieka — twórcy herbów, jeżeli
„herb może być umieszczony praktycznie wszędzie”. Rejestr nośników herbów, nawet niepełny,
uświadamia wszak ich różnorodność i wyczula na zjawisko ich występowania, nawet w miejscach
nieoczekiwanych.
Za przykład przyjmijmy zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, które liczą
ok. 830 tys. dzieł sztuki, w tym 41 605 zdigitalizowanych24. Ich struktura została oparta na
podziale na 30 działów (zbiory, kolekcje, gabinety), a zasób cyfrowy wykazuje 400 rodzajów
zabytków — są to potencjalne nośniki herbów. Przeglądarka wszystkich opublikowanych wizerunków zabytków, udostępniająca szczegółowe dane, wykazuje określenie „herb” w polach
opisu 2520 obiektów (w tym 1530 w Gabinecie Monet i Medali), co daje 6 proc. wszystkich
zbiorów cyfrowych. Wyniki przeglądania wykazują 80 rodzajów nośników herbów oraz dane
o ich liczbie (w nawiasach): moneta (1056 herbów), pieczęć (461), grafika (336), odbitka graficzna (301), rysunek (201), obraz (192), ekslibris (100), naczynie (89), dokumentacja artystyczna (65), fotografia (40), fotografia z natury (39), klipa (25), miniatura (24), akwarela (18),
odbitka typograficzna (16), projekt (14), pastel (10), rysunek architektoniczny (10), szkic (10),
mebel (9), rękopis (8), list (7), medal (7), odrys (7), reprodukcja dzieła sztuki (7), makata (6),
książka (5), masonica (5), szkicownik (5), sztuciec (5), tkanina (5), mapa (4), pieczęci (4), projekt architektoniczny (4), tkaniny (4), akcesoria mody (3), dokument (3), ilustracja prasowa (3),
22
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kopia (3), ołtarz (3), reprodukcja (3), adres hołdowniczy (2), biżuteria (2), kodeks (2), medalion (2), oświetlenie (2), pieczątka (2), plakieta (2), varia (2), akcesoria do palenia (1), akcesoria
toaletowe (1), akcesoria ubioru (1), banknot (1), czasomierz (1), dokument z pieczęcią (1), fotodruk (1), ikona (1), ilustracja książkowa (1), karta z albumu (1), lichtarz (1), mebel do gry (1),
mebel do pisania (1), mebel do przechowywania (1), mebel do siedzenia (1), naczynie liturgiczne (1), nobilitacja (1), notatnik (1), okład (1), parament liturgiczny (1), pojemnik (1), przybory
do pisania (1), przybory do tytoniu (1), próba mennicza (1), reklama (1), relikwiarz (1), teka (1),
teka graficzna (1), ubiór (1), winieta (1), witraż (1). Generowane automatycznie dane o rodzajach zabytków (nośnikach herbów) nie są precyzyjne i nie oddają rzeczywistego ich charakteru,
przykładem są błędne ich rodzaje, jak „kopia” czy „reprodukcja”. Opisy samych herbów również
nie zawierają pełnych danych. Przytoczenie wyników in extenso ujawnia liczne niedoskonałości i powtórzenia, np.: pieczęć, pieczęci, pieczątka, dokument z pieczęcią i nobilitacja. Ostatnie
przykłady mówią o dwóch nośnikach herbu, ale o tym samym zabytku — doskonale znanym
w heraldyce dokumencie nobilitacyjnym Jana Januszowskiego25. Jak widać, został on dodany do
zbioru zabytków-nośników herbów z uwagi na umieszczony na nim herb nadany Januszowskiemu oraz dekorację w postaci herbów ziem Rzeczypospolitej. Odrębnym nośnikiem herbu jest
zawieszona pod nim pieczęć królewska. Przykład ten pokazuje zabytek heraldyczny, zawierający
wizerunki kilkudziesięciu herbów. Jest to dowód na istnienie dużo większej liczby herbów niż ich
nośników. W całym zbiorze zdigitalizowanych zabytków heraldycznych Muzeum Narodowego
w Warszawie 1840 obiektów zawiera ich fotografię, pozostałych 680 zabytków jest w przygotowaniu (z opisem, ale bez fotografii). Inne wyniki otrzymamy, wyszukując termin „herbowy” czy
„heraldyczny”. Pomimo tych niedoskonałości i szczupłości danych należy docenić możliwości
wyszukiwawcze Cyfrowego MN w Warszawie, osiągnięte wyniki oraz ogromne zalety poznawcze.
Drugim przykładem wielkiego programu digitalizacji jest projekt „Cyfrowe Dziedzictwo
Kulturowe — stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski”26.
Aktualnie katalog obejmuje 198 544 obiekty muzealne z siedmiu instytucji — jest to wielkość
prawie pięciokrotnie przewyższająca liczbę zabytków w Cyfrowym MN w Warszawie, jednak
w projekcie tym przedkłada się ilość nad jakość. Przeglądarka wszystkich opublikowanych wizerunków zabytków małopolskich wykazuje określenie „herb” na polach opisu zaledwie 446 obiektów (tylko 310 z fotografiami), tymczasem wiele innych przedmiotów tam udostępnianych jest
nośnikami herbów, np. numizmaty, jednakże w ich opisach nie występuje określenie „herb”.
Bardziej precyzyjne wyniki cyfrowej kwerendy heraldycznej uzyskać można w Muzeum Zamojskim27, które w wirtualnym Katalogu Zbiorów Muzealnych zamieściło 6287 eksponatów. Z uwagi na udostępnienie ich opracowań w formie kart katalogowych przeglądarka wykazuje określenie
„herb” na polach opisu ok. 300 zabytków heraldycznych. Wszystkie zawierają fotografie, więc
wynik wyszukiwania jest porównywalny z opisaną wyżej eksploracją prawie 200 tys. małopolskich obiektów muzealnych.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. istniało w całej Polsce 171 muzeów historycznych, 10 ekspozycji wnętrz, 180 regionalnych, 63 militarnych i 55 biograficznych, co
daje nam liczbę 479 muzeów, gdzie niewątpliwie istnieją zespoły zabytków heraldycznych, choć
mogą znajdować się one również w innych kategoriach muzeów (archeologicznych, artystycznych, etnograficznych, literackich czy interdyscyplinarnych). Dane statystyczne wykazują liczby
25
26
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Nobilitacja Jana Januszowskiego wystawiona w Krakowie, 24 stycznia 1588 roku, oprac. J. Michta, Kielce 1991.
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muzealiów według dyscyplin, wśród których wyszczególniono interesujące nas zabytki heraldyczne w postaci numizmatów. Okazuje się, że ta kategoria zabytków znajduje się nie tylko w muzeach, jakie wyżej wytypowaliśmy, ale również w placówkach martyrologicznych, przyrodniczych,
geologicznych, techniki i nauki, a nawet skansenach, choć są to tylko dwa zabytki. W 2017 r.
we wszystkich polskich muzeach znajdowało się 1 096 595 numizmatycznych pozycji inwentarzowych, z kolei liczba ich „sztuk” wynosiła 1 506 748. Pokazuje to skalę problemu, choć ten
typ zabytku, jako nośnik herbu władzy zwierzchniej, cechuje się pewnego rodzaju standaryzacją
i objęty jest od wielu dziesięcioleci działaniami edytorskimi, co nie przydaje mu, jako zabytkowi
materialnemu udostępnianemu w muzeach, dużych walorów poznawczych dla heraldyki. Zupełnie inne korzyści dla tej dziedziny są możliwe przez zaprowadzenie inwentaryzacji pieczęci czy
superekslibrisów. Dopóki nie dojdzie do oddolnej akcji inwentaryzacyjnej lub do udoskonalenia
metod wprowadzania danych do platform digitalizacji zbiorów muzealnych, dopóty polski zasób
muzealnych zabytków heraldycznych należy uznać za terra incognita.
Ważnym problemem, oprócz identyfikacji zabytków heraldycznych w zbiorach muzealnych,
jest ustalenie kwestionariusza badawczego, służącego rozpoznaniu natury herbu i charakteru jego
nośnika. W tym zakresie studium Z. Piecha jest nieprzecenione. Autor podzielił nośniki herbów
na stacjonarne i ruchome oraz wniknął w charakter tych drugich pod względem ich dostępności
dla odbiorcy, któremu mogły być one dostarczane. Autor za takie nie uważa herbów przypisanych
do określonych miejsc (np. kościołów, zamków lub pałaców). Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi
na ich obecne funkcjonowanie w kontekście wtórnym (muzealnym) i pierwotnym (naturalnym),
zgodnie z teorią K.M. Kowalskiego28.
Stosowanie tych wszystkich wskazówek i klasyfikacji w praktyce muzealnej może służyć identyfikacji nośników ruchomych herbów oraz samych herbów. Może to prowadzić do powstania
katalogów herbów w zbiorach muzealnych, co jest wielkim wyzwaniem i ogromną potrzebą.
Struktura takiego katalogu, np cyfrowego albo nawet kartkowego, może być oparta na różnych
kryteriach podziału. Wysoce poznawczy jest podział na nośniki (herby na: monetach, pieczęciach,
sztandarach, meblach, medalach, portretach, sztućcach, kaflach, portretach i tablicach trumiennych, pamiątkach powstańczych i patriotycznych, itd.), ukazujący jednocześnie funkcje herbu.
W kręgu szczególnego zainteresowania znajdują się np. herby związane z sarmacką przestrzenią
funeralną — oryginalnym przejawem polskiej obyczajowości, co prowadziło już do wysiłku ich
katalogowania29. Inne wskazane kryteria to oczywiście podziały ze względu na epoki historyczne bądź bardziej szczegółowe podziały, bądź zestawienie chronologiczne herbów (wymagające
ich datowania). Podstawowym kryterium jest również podział ze względu na właścicieli herbów,
tj. podmioty, które ich używały, odpowiadające gatunkom (rodzajom) herbów, w istocie działom
heraldyki (rycerska-szlachecka, państwowa, miejska, ziemska, kościelna, korporacyjna).
Obowiązek tworzenia katalogów zbiorów wynika wprost z ustawy o muzeach, gdzie wśród
szczegółowych zadań na drugim miejscu po „gromadzeniu zabytków jest katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów”. Wpisuje się to w nurt istniejących praktyk,
gdyż w muzeach historycznych od lat tworzy się katalogi pieczęci, monet, medali czy odznaczeń,
zwłaszcza gdy zbiory tego typu nie są wyodrębnione w osobnym dziale, odrębnym inwentarzu czy w postaci kolekcji. Te bliskie heraldyce zagadnienia są podejmowane szeroko zarówno
w praktyce wystawienniczej, jak i edytorskiej („gabinety”, katalogi). Wynika to z jednorodności
28

Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, s. 30; K.M. Kowalski, Artefakty jako źródła poznania, s. 47 i 65.
J. Dziubkowa, Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe, Poznań 1981 („Katalogi Zbiorów — Muzeum
Narodowe w Poznaniu”, t. 1).
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gatunkowej zbiorów oraz tradycji kolekcjonerskich. Jednak, jak wiadomo, herbów raczej nie kolekcjonowano, brakuje więc takich tradycji.
Warto zauważyć, że siedziby muzeów często znajdują się w budowlach zabytkowych (pałacach, zamkach, kamienicach mieszczańskich czy ratuszach), a herby są ich trwałymi składnikami. Przypomnijmy, że sala Domku Gotyckiego w Puławach została intencjonalnie przyozdobiona herbami szlacheckimi. Kolebka polskiego muzealnictwa została w ten sposób naznaczona
elementem zawierającym komunikat społeczny i historyczny, oddany w następujących słowach
przez księżną Izabelę Czartoryską: „w tym pokoju każdy Polak mniema, że jest między bracią.
Każda cząstka, każdy herb przypomina mu osobę lub czyn, który zajmuje, a czasem i wzrusza”30. W tych zdaniach wyrażony jest najgłębszy sens obecności herbów w muzeum, ich rola
i funkcje, również we współczesnym muzealnictwie. Wszystkie stacjonarne nośniki herbów
powinny być objęte inwentaryzacją i edycją, także dlatego, że są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz innych czynników destrukcyjnych, np. kwaśnych deszczy. Powstaje
więc problem ich ochrony i konserwacji, czasem wykonywanej błędnie, zacierającej pierwotną formę heraldyczną31. Dyskutowane jest też zagadnienie zastępowania ich kopiami, w celu
ratowania lub bezpiecznego eksponowania oryginału. Wprowadzaniu w życie dotychczasowych programów tworzenia korpusów źródeł materialnych przyświecały również cele ratownicze — nie przywidywały one poszukiwań i edycji źródeł muzealnych. Autorzy tych programów
i edytorzy inskrypcji (Corpus Inscriptionum Poloniae), a również herbów (Pomniki epigrafiki
i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie), założyli, że zabytki te w muzeach są bezpieczne. Zapewne jest to prawda, ale na skutek takiego myślenia powstał paradoks — dzisiaj wiemy więcej o zabytkach heraldycznych województwa podolskiego niż o tych, które występują
w przestrzeni zabytkowej, muzealnej czy sakralnej wielu pierwszoplanowych pomników naszej
historii. Drukiem ukazało się kilka opracowań herbów znajdujących się w obiektach zabytkowych, również w siedzibach muzeów32. Edytor tego typu pomników heraldyki może polegać
na precyzyjnych zasadach przygotowanych przez Wojciecha Drelicharza33. Także te herby, jako
osobna kategoria, powinny się znaleźć w muzealnych katalogach herbów. Na edycję zasługują
wszystkie zabytki heraldyczne, również muzealne, choć nie mówi się o nich w dyskusjach nad
postulowanym Corpus Armorum Poloniae.
Kolejnym krokiem po inwentaryzacji i katalogowaniu jest, również wpisane do ustawy o muzeach, „naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów”. Praca naukowa w muzeum nie różni
się od pracy uniwersyteckiej. Jej przejawem jest opracowywanie artefaktów przez określanie ich
autentyczności, chronologii czy atrybucji. Podczas pracy nad zabytkiem muzealnym mamy więc
do czynienia z procesem badawczym. Jest to obszar nadal kontestowany i zdarza się, że spychany na margines przez realizację w muzeach zadań związanych z „upowszechnianiem kultury”.

30

Cytat za: K. Skupieński, Fryz heraldyczny Domu Gotyckiego w Puławach [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce,
red. P. Dymmel, Lublin 1995, s. 209. Realizacja analogicznego zamysłu na zamku w Kórniku, zob: Herby rycerstwa
polskiego na zamku w Kórniku, Kórnik 1987–1988.
31
Przykłady podaje L. Pudłowski, „Zatarte często przeciągiem czasu znaki herbowe...”. Na marginesie badań heraldyki w architekturze średniowiecznej Polski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2018,
t. 17 (28), s. 77.
32
Np.: J. Wiesiołowski, Galeria heraldyczna Ratusza poznańskiego. Próba identyfikacji osób i określenia czasu powstania przedstawień heraldycznych, „Kronika Miasta Poznania” 1997, t. 65/3, s. 337–353; E. Gigilewicz, Herby
biskupów warmińskich, Lublin 2001.
33
W. Drelicharz, Przedmowa [w:] Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 1,
oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005, s. 29–36.
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Dlatego należy zaznaczyć, że instytucje te wprawdzie nie są powołane do zgłębiania kwestii teoretycznych, ale praca nad zabytkiem nosi cechy praktyki naukowej34.
Wiele wskazówek dotyczących określania chronologii zabytków heraldycznych podał Z. Piech,
stwierdzając że ich datacja może być oparta na datowaniu nośnika, na którym były umieszczone
herby. Wykorzystywać należy też dane chronologiczne dotyczące właściciela herbu, dane biograficzne, jeżeli jest to jednostka, a dane urzędowe, jeżeli jest to instytucja czy korporacja. Do
rekonstrukcji daty powstania nośnika można też wykorzystać rozpoznanie „znamion zewnętrznych samego herbu, czyli jego formę”, dlatego analiza zabytku powinna objąć formę wszystkich
elementów herbu. Wyniki krytyki tego źródła mogą pozwolić na jego interpretację i rozpoznanie
roli herbu oraz jego funkcji w kulturze. Zadania te należą do najważniejszych zagadnień w badaniach nad tymi zabytkami i są jednym z głównych celów heraldyki. Z uwagi na to, że zabytek heraldyczny składa się z herbu i jego nośnika „nie zrozumiemy w pełni funkcji herbu bez jego nośnika i treści nośnika bez herbu”. Należy też dostrzegać „związek z ideowym przesłaniem obiektu,
tworzenie lub współtworzenie tego przesłania”35.
Nie ma tu zbyt wiele miejsca na przykłady, ale warto przedstawić w skrócie wyniki niepublikowanych badań nad funkcjami herbów w zbiorach Muzeum Diecezjalnego „Dom Długosza”
w Sandomierzu. Objęto nimi zabytki heraldyczne eksponowane na wystawach stałych w ogólnej liczbie 48 (33 herby osobiste i rodowe, 14 herbów osób prawnych oraz jeden herb ziemski).
Większość z zabytków, ze względu na pochodzenie, posiada charakter kościelny. Ze szczegółowego podziału herbów, uwzględniającego nie tylko kryterium własnościowe, ale i materialne,
wynika, że artefakty pierwotnie występowały najczęściej w obrębie obiektów sakralnych. Herby
umieszczane były przy różnych okazjach, często z inicjatywy właścicieli herbów, a także w momentach ostatecznych, czyli pogrzebu, co okazywało się z reguły trwałym rozwiązaniem (tablice, epitafia). Należy stwierdzić występowanie dużej liczby herbów osób duchownych, co jest
zjawiskiem reprezentatywnym w obszarze sztuki sakralnej. Dokładniejsza analiza tych herbów
wykazuje, że były one desygnatami szlachectwa ich posiadaczy uzupełnionymi o oznaki władzy,
jeśli ich właściciele pełnili jakieś funkcje. Może to wnieść nowe argumenty do sporu, czy heraldyka kościelna jest samodzielną gałęzią tej dziedziny naukowej, czy jest to tylko heraldyka
szlachecka zaadaptowana na potrzeby ustroju hierarchicznego w Kościele. Na kilku eksponatach, a zwłaszcza na przedstawieniach portretowych, funkcja identyfikacyjna herbu związana
jest z potrzebą pokazania splendoru postaci portretowanej, jej upamiętnienia i przypominania
o pozycji i przynależności do uprzywilejowanej grupy społecznej. Funkcje zależały od rodzaju
herbu, ale zazwyczaj była to rola identyfikacyjna połączona z inną, np.: upamiętniającą, własnościową, fundacyjną, kultową czy patriotyczną. Najciekawszym przypadkiem było wykorzystanie herbu — wyszytego na makacie herbowej — w rywalizacji genealogicznej wybitnych przedstawicieli rodu Ossolińskich (oprócz manifestacji programu genealogicznego). Z analizy herbów
w sandomierskim Domu Długosza można wysunąć wniosek, że nie tylko wiedza i świadomość

34

W polskiej literaturze o tym zagadnieniu m.in.: S. Lorentz, Filozofia muzeów. Czy należy spalić Luwr?
[w:] Przeszłość przyszłości... Księga pamiątkowa ku czci profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin,
red. A. Rottermund, D. Folga-Januszewska, E. Micke-Broniarek, Warszawa 1999, s. 25–30; M. Borusiewicz,
Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012, s. 96; P. Piotrowski,
Muzeum krytyczne, Poznań 2011, s. 90; A. Rottermund, Praca naukowa we współczesnym muzeum [w:] Velis
quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. A. Betlej i in., Kraków
2016, s. 499–504.
35
Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, s. 37–40.
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heraldyczna miały wpływ na właściwą kreację herbu. Dużą rolę odgrywało umiejętne zastosowanie techniki artystycznej oraz talent twórcy36.
Kontynuując rozważania o funkcji herbu, warto wyodrębnić też zabytki materialne — nośniki, których elementem konstytutywnym jest herb, jak moneta czy pieczęć, zawierające z zasady
znak władzy zwierzchniej (a więc najczęściej herb lub jego najważniejszy element, czyli godło).
Do tej kategorii należą również sygnet herbowy i architektoniczny kartusz herbowy czy orzełek
wojskowy — bez intencjonalnego zamiaru prezentacji herbu (lub godła) zabytki te po prostu
by nie powstały. Herb bądź godło są również silnie wpisane w genezę, definicję i funkcję takich
zabytków, jak guzik wojskowy, superekslibris czy zastawa rodowa. Można więc dokonać jeszcze
jednej klasyfikacji zabytków heraldycznych, pod względem trwałości związku herbu z nośnikiem.
Obserwacja mechanizmów prezentacji herbu doprowadza do zagadnienia zabytku heraldycznego jako dzieła sztuki. Herby są częścią dorobku kulturowego i jako takie bywały dziełami sztuki,
czasami wręcz wybitnymi, albo elementami struktury dzieła sztuki. Polska heraldyka w wyniku
badań Przemysława Mrozowskiego dysponuje rozpoznaniem herbu jako środka narracji w sztuce,
a także stylizacji heraldycznej. Są to dokonania na polu dziejów sztuki średniowiecznej37. Epoka
sztuki nowożytnej, niezwykle bogata w style i zjawiska kształtujące sposoby przekazu, czeka na
swojego badacza. Perspektywy badawcze sygnalizował R. Ragač, a ostatnio Z. Piech, który w wielokrotnie cytowanym artykule zawarł na ten temat tezy o wymiarze uniwersalnym, zauważając że
herby współtworzyły wyraz artystyczny i ideowy dzieła sztuki, a także oddziaływały estetycznie,
więc można je poddawać ocenie (artystycznej i estetycznej), jakiej podlegają dzieła sztuki38. Dochodzimy w ten sposób do kwestii fenomenu sztuki heraldycznej — obecnego w badaniach, ale nie
ugruntowanego w świadomości społecznej i kulturze, istniejącego również w sztuce współczesnej39.
W badaniu relacji znaku i dzieła sztuki ważne są kompetencje zarówno z dziedziny teorii, jak i historii sztuki, oraz heraldyki. Jest to jeden z przejawów interdyscyplinarności badań heraldycznych.
Stosowanie takiego podejścia bywa niestety śladowe, również w ostatnio ogłaszanych pracach40.
Do katalogu problemów należy także zaliczyć metody prezentowania i dokumentowania pracy naukowej wykorzystującej zabytki muzealne. Heraldycy są tak przywiązani do źródeł tradycyjnych, pisanych i ikonograficznych, najczęściej wydanych (reprodukowanych), że nawet podczas
korzystania ze źródeł muzealnych często nie wykazują ich w podstawie bibliograficznej swoich
prac. Niewielu badaczy w swoich publikacjach i zamieszczonych w nich bibliografiach wymienia,
obok źródeł rękopiśmiennych czy archiwalnych, także źródła muzealne czy muzealia41. Większość
36

T. Giergiel, „Herby w Muzeum Diecezjalnym »Dom Długosza« w Sandomierzu. Katalog — dokumentacja prac
badawczych”, Sandomierz 2014 [mps w Archiwum Muzeum Diecezjalnego „Dom Długosza” w Sandomierzu];
idem, Dowód rywalizacji genealogicznej Ossolińskich? O makacie heraldycznej ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego
„Dom Długosza” w Sandomierzu [w:] Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska, S. Górzyński, Warszawa 2013, s. 281–294.
37
P. Mrozowski, Herb jako środek narracji w sztuce polskiego średniowiecza [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk. Sprawozdanie nr 2 za rok 1984, Wydział Nauk o Sztuce, Poznań 1986, s. 28–35; idem, O sztuce i stylizacji
heraldycznej w Polsce XIV i XV wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 1993, t. 1 (12),
s. 77–109.
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L. Kačírek, R. Ragač, P. Tišliar, Múzeum a historickê vedy, s. 155; Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, s. 40.
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Ars heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce, red. S. Górzyński i L. Pudłowski, Warszawa 1995.
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D. Gutkowska, S.S. Mieleszkiewicz, „Stoliki herbowe” księżnej Tekli Róży z Radziwiłłów, „Rocznik Muzeum
Narodowego w Warszawie” 2015, nr 4, s. 260–277; A. J. Kasprzak, Apliki zwierciadlane z herbem Pogoń księcia
Pawła Karola Sanguszki, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 2015, nr 4, s. 239–259.
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E. Bimler-Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Warszawa
2004; M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 1–3, Łódź 2010.
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z nich zespoły lub kolekcje źródeł muzealnych zalicza do podstawy właśnie rękopiśmiennej lub
archiwalnej. Brakuje również przekonania co do skuteczności kwerendy muzealnej w zakresie
źródeł heraldycznych42.
W kręgu zainteresowania muzeów pozostaje jeszcze wiele problemów związanych z zabytkiem
heraldycznym. Jako interesująca przedstawia się kwestia obrotu komercyjnego zabytkami, nie zawsze stykającego się z profesjonalnym rynkiem sztuki, ale też przejmowania spuścizn rodzinnych
i cechowych (archiwa czy muzea?), oraz innych sposobów nabywania przez muzea tych artefaktów. Ten ostatni problem znany jest od początku istnienia muzeów, a naświetlenie jego historii
może łączyć się z wyjaśnieniem pochodzenia muzealiów43. Dzięki badaniom proweniencyjnym
można prześledzić los dzieła, obejmując nimi zarówno moment jego powstania, jak i funkcjonowanie w kontekście pierwotnym i wtórnym.
Praca muzealna polega również na tworzeniu wystaw stałych i czasowych oraz na wydawaniu
katalogów eksponowanych zabytków. Powinny one ułatwiać orientację w zbiorach i informować
o wartości wizualnej i klasie artystycznej eksponatów. Organizacja wystawy heraldycznej i opracowanie katalogu skłaniają jednak do namysłu nie tylko nad stroną ekspozycyjną, lecz również
nad strukturą zbiorów, reprezentatywnością określonej kolekcji, a także nad metodyką opisu
i narracją pozwalającą na rekonstrukcję określonych zjawisk heraldycznych.
Wystawy heraldyczne mają w naszej części Europy długą tradycje, o której wiemy dzięki artykułowi Gustawa Manteuffela z 1904 r. (zupełnie poza obiegiem bibliograficznym)44. Pierwszą z nich była wystawa heraldyczna w Wiedniu w roku 1878; kolejne odbyły się w Berlinie
w 1882 i 1894 r. G. Manteuffel opisał szczegółowo wystawę w Mitawie z 1903 r., wykazując
polskie zabytki i cytując katalog (niestety, nie został on odnaleziony w zasobach bibliotecznych
przez piszącego te słowa). Artykuł nie jest jednak tylko sprawozdaniem, lecz dogłębną analizą
źródłową wystawianych zabytków. Dzięki temu wiemy, jakie znaczenie przyznawano wówczas
źródłom materialnym i przy okazji, w jaki sposób heraldyka nabierała cech naukowych. Warto
przypomnieć tematykę trzech głównych działów, jakie tworzyły wystawę: „Heraldyka, sfragistyka
i genealogia w znaczeniu naukowem i historycznem”. „Heraldyka, sfragistyka i genealogia w zastosowaniu do sztuki i przemysłu artystycznego”, „Ex libris”45. Wiemy również, że rozbudowane
były ekspozycje sfragistyczna i numizmatyczna. Należy podkreślić, że to nowoczesne ujęcie mogłoby mieć zastosowanie nawet w dzisiejszym muzealnictwie, które — trzeba przyznać — nie ma
zbyt wielu osiągnięć na polu wystawiennictwa heraldycznego.
Herb i heraldyka w Polsce nie doczekały się swojego muzeum. Ze stałych wystaw poświęconych herbom należy aktualnie wymienić: „Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców,
państwa i narodu” w Muzeum Niepodległości w Warszawie i „Gabinet Syren Warszawskich”
w Muzeum Warszawy. Oczywiście zabytkami heraldycznymi wypełnione są Gabinety Numizmatyczne w Zamku Królewskim w Warszawie i Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
w Krakowie oraz w kilku mniejszych placówkach, a także ostatnio w Centrum Pieniądza NBP
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Przykład rozpoznania proweniencji zabytku heraldycznego: T. Giergiel, Dowód rywalizacji genealogicznej Ossolińskich?, s. 281–294. W zakresie nabywania zabytków: E. Bimler-Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje (podrozdział: Przekazy do muzeów i archiwów), s. 261–264.
44
G. Manteuffel, Echa z wystawy heraldycznej w Mitawie, Warszawa 1904, s. 341–365 („Biblioteka Warszawska”,
og. zbioru t. 253).
45
Ibidem, s. 364.
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im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Wystawy czasowe organizowane są rzadko46. Choć
zawsze stały na wysokim poziomie, to większość z nich skierowana była do wąskiego grona odbiorców. Największym ich problemem jest ich incydentalność i brak programu edukacyjnego,
uwrażliwiającego młodsze pokolenie na znaczenie herbu w naszych dziejach i współczesnej kulturze. Wiele muzeów regionalnych ogranicza się jedynie do prezentacji herbu miasta, w którym te
instytucje mają siedzibę, publikując niewielkie wydawnictwa na ten temat. Problem braku działań edukacyjnych związanych z heraldyką jest palący i na pewno nie przynosi chluby muzeom,
ale dotyczy też całego środowiska heraldycznego.
Intencją podjęcia tematyki muzealnych zabytków heraldycznych było przezwyciężenie ukazanych tutaj problemów oraz rozwój badań nad tymi obiektami. Zaprezentowany zespół zagadnień
dotyczących zabytku heraldycznego jako obiektu muzealnego zawiera podstawowe problemy
i propozycje badawcze, a zwłaszcza sprecyzowanie jego istoty i złożoności. Poza nimi pozostaje
jeszcze wiele kwestii, jak drogi i formy nabywania przez muzea zabytków tego rodzaju, ich stan
prawny, model dokumentacji muzealnej, strategie eksponowania, heraldyczna edukacja muzealna czy konserwacja, jedynie tutaj zasygnalizowanych albo w ogóle jeszcze nie podjętych.
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Tomisław Giergiel, Heraldic monument as museum artefact — introduction to the issues Annotation. The article shows the problem of the coat of arms as a museum monument. This is completely absent issue in historiography,
heraldry, and also in museology. The reason is the complicated nature of the museum (material) structure of the heraldic museum monument. To examine it, we need interdisciplinary knowledge in the field of heraldry, museology,
art history and many other auxiliary sciences of history (genealogy, numismatics, sphragistics, science about signs
of power and law, vexillology, phaleristics). The author of the article has made a juxtaposition of literature describing
the material sources underestimated in Polish historiography, from which we can draw methodical knowledge about
the historical carriers of coats of arms. He also showed practical problems associated with the museum’s development
of heraldic monuments, using examples of monuments from the Sandomierz museums. Knowledge of this resource
allowed him to discuss the functions of coats of arms placed on monuments, collected and presented in museums.
The author also presented a postulate to create the corps of museum heraldic sources.
Keywords: heraldry, coat of arms, museology, heraldic monument.
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Między tradycją a nowoczesnością.
Dylematy projektanta herbów
„Ciągły proces dopasowywania się i przystosowania do przyszłości, która wymaga nieustannie nowych form ekspresji, jest niezbędnym działaniem podejmowanym przez każde społeczeństwo. Udana adaptacja
starych symboli do zmian struktury społecznej jest oznaką mądrości
godnej najzręczniejszego polityka”.
(A.N. Whitehead, Funkcje symbolizmu)
Streszczenie: Z pojęciem herbu integralnie łączy się pojęcie sztuki heraldycznej, rozumianej zarówno jako ścisłe
reguły budowy jego poszczególnych elementów (przedmiotów heraldycznych), jak i końcowe piękno projektu. Sztuka heraldyczna wymaga współpracy projektantów z heraldykami i historykami. Model takiej współpracy udało się
wypracować w krakowskim środowisku i trwa ona od niemal 20 lat. Artykuł niniejszy jest próbą pokazania sposobów
postępowania projektanta, etapów jego pracy oraz trudności, z jakimi w tej pracy się spotyka.
Słowa kluczowe: herb, heraldyka, sztuka, projektowanie herbów, Kraków.

Z pojęciem herbu integralnie łączy się pojęcie sztuki heraldycznej, rozumianej zarówno jako ścisłe reguły budowy jego poszczególnych elementów (przedmiotów heraldycznych), jak i końcowe
piękno projektu. Sztuka heraldyczna wymaga współpracy projektantów z heraldykami i historykami. Model takiej współpracy udało się wypracować w krakowskim środowisku i trwa ona
od niemal 20 lat. W przeszłości wielu wybitnych artystów — malarzy, rzeźbiarzy, złotników,
grafików — wykonywało herby, a rezultatem ich działalności często były herby, które można nazwać dziełami sztuki. Podobne wymogi są stawiane współczesnym projektom. Pamiętać należy,
że obecnie funkcjonujące herby, mocno zakorzenione w przeszłości, jednocześnie muszą posiadać
znamiona oryginalności odpowiadające stylizacji XXI w. Każdy autor herbu musi wypracować
swój język wizualny, mając świadomość, że projekty powielające wzorce historyczne są anachroniczne. Należy także wystrzegać się kopiowania innych współcześnie opracowanych herbów, gdyż
często w ten sposób zostają naruszone prawa autorskie, a kopiowane godła stają się plagiatem.
Współczesna heraldyka samorządowa z racji jej historycznych tradycji stawia przed projektantem dwie grupy zadań. Pierwsza grupa to projektowanie lub dokonywanie korekt herbów
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historycznych (wojewódzkich i miejskich), druga to tworzenie herbów nowych, powstających na
mocy ustawodawstwa związanego z reformą samorządową z 1999 r. (herby powiatowe i herby
gmin wiejskich). Zarówno w przypadku herbów historycznych, posiadających wzorce heraldyczne, które stanowią podstawę projektów, jak i herbów nowych, które wzorców historycznych nie
mają, lecz muszą być tworzone z zachowaniem zasad heraldyki oraz miejscowej tradycji, konieczna jest współpraca projektantów z historykami heraldykami.
Śledząc rozwój herbów, można zauważyć, że mimo wpływu poszczególnych epok na ich stylizację, reguły ich tworzenia — normy heraldyczne — pozostawały niezmienne. Ten swoisty fenomen dotyczący ciągłości projektowania herbów od średniowiecza do współczesności jest przejawem komunikacji wizualnej.
„Projektowanie komunikacji wizualnej — proces intelektualny, polegający na świadomym posługiwaniu się zbiorem metod i środków optymalizujących intencjonalny przekaz. Dzieje się to w oparciu o specjalistyczną wiedzę, umiejętności, wyobraźnię, intuicję i wrażliwość estetyczną. W swej pracy
projektant wykorzystuje metody racjonalizujące podejmowane decyzje. Główną domeną projektowania komunikacji wizualnej jest strefa funkcji poznawczych, czyli procesy informowania”1.
Proces odczytywania komunikatu, badanie czytelności symboli i ich poszczególnych części,
upraszczanie znaków przy zachowaniu ich niezbędnych elementów jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, a współpraca z historykami w tym zakresie daje satysfakcję z projektów powstałych na
styku dwóch dziedzin — historii i projektowania.
Sztuka heraldyczna to z jednej strony dogłębna znajomość heraldycznych reguł budowy herbu, umiejętność doboru godeł i tworzących je przedmiotów heraldycznych, z drugiej zaś to świadome kreowanie czytelnych i prostych znaków przy użyciu racjonalnych metod projektowania.
Niezwykłym dla mnie, jako projektanta, przykładem konsekwencji w kreowaniu herbów jest
drzeworyt w Statucie Łaskiego, sporządzony z inicjatywy Jana Łaskiego w zbiorze Commune incliti
Poloniae regni privilegium (1506), przedstawiający obrady sejmu polskiego.
Na drzeworycie znajduje się zespół heraldyczny składający się z 25 herbów. Patrząc od góry,
przedstawione zostały najpierw herby państwowe i dynastyczno-rodowe, potem kolejno (naprzemianlegle prawa i lewa strona) herby lenn, dawnych prowincji i ziem, z zachowaniem ich hierarchii i starszeństwa. Na końcu są herby nowsze, powstałe w XV w.
Godła herbowe dobrze wypełniają pola tarczy, w większości bez ich podziałów. Wszystkie herby
tworzą pewnego rodzaju system — od kształtu tarczy, po uproszczone, łatwe do identyfikacji godła.
Statut był drukowany jednobarwnie, na papierze, a luksusowe egzemplarze na pergaminie, na
szczęście kilka egzemplarzy zostało ręcznie podkolorowanych, dzięki czemu otrzymujemy przekaz
źródłowy na temat barw zastosowanych w herbach. W zespole aż 11 herbów ma czerwoną barwę
pola tarczy, dodatkowo pięciokrotnie barwa czerwona pojawia się w części pola (podział w słup,
pasy i szachownica). Tarcza biała występuje cztery razy, błękitna — trzy razy, zielona — raz.
Czy na podstawie tego unikatowego dzieła możemy wyciągać wnioski dotyczące naszych narodowych preferencji barwnych, istotnych w procesie projektowania współczesnych herbów? Wydaje się, że pewne preferencje są tu widoczne.
Metale (złoto i srebro) oraz cztery barwy (czerwona, niebieska, czarna i zielona) były charakterystyczne dla całej heraldyki europejskiej. W polskiej literaturze występuje niewiele opracowań źródłowych dotyczących zastosowania barwy (tynktury) w herbie. Podstawowe badania nad barwą w średniowiecznej heraldyce polskiej przeprowadził Silvio Mikucki. W swoim
1

J. Nuckowski, Komunikacja wizualna. O definicjach, terminologii i początkach komunikacji wizualnej, praca kwalifikacyjna II stopnia, WFP ASP, Kraków 2001
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1. Tynktury i szrafowanie

2. Statystyka występowania barw w polskiej heraldyce według Silvia Mikuckiego
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opracowaniu pisze on, że w heraldyce polskiej barwą uprzywilejowaną jest barwa czerwona,
a wśród połączeń czerwono-srebrna2. Widać w tym wpływ barw herbu państwowego na herby
rycerskie. Mikucki przedstawił w formie opisowej statystykę barw, która jest wynikiem analizy
źródeł do czasów Bartosza Paprockiego (druga połowa XVI w.). Poniżej przedstawiam moją
próbę wizualizacji tego zagadnienia.
Na podstawie powyższej analizy na pewno możemy utwierdzić się w przekonaniu, że ideałem
jest herb o polu jednobarwnym, bez podziałów, którego godła posiadają nie więcej niż dwie
barwy. Duża liczba tynktur osłabia komunikat zawarty w znaku heraldycznym. Przy stosowaniu
tynktur obowiązuje także zasada alternacji, mówiąca, że nie wolno nakładać barwy na barwę
ani metalu na metal. Pierwotny herb — jako znak bojowo-rozpoznawczy — musiał być dobrze widoczny z dużej odległości, barwy miały więc za zadanie wzmocnić komunikat i sprawić,
by mocno kontrastujące z tłem godło było bardziej czytelne. Ten wymóg aktualny jest również
współcześnie.
Oczywiście duży wpływ na dobór barw miała także ich symbolika, która wykształciła się jako
formalny system przypisujący każdej barwie lub ich układom określone znaczenie.
Analiza historycznych wzorców dała mi pewien pogląd na specyfikę i preferencje polskiej heraldyki, co stało się bardzo pomocne podczas projektowania współczesnych herbów.
Już na królewskich pieczęciach, na których pojawiały się zespoły polskich herbów ziemskich,
widać spójne stylistycznie rozwiązania. Począwszy od pieczęci Władysława Jagiełły, przez pieczęcie Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka (majestatowe i herbowe), a od Jana
Olbrachta i jego następców — Aleksandra i Zygmunta Starego — aż do Zygmunta Augusta
(herbowe), zauważalna jest dbałość o czytelność wizerunków poszczególnych herbów, co doprowadziło do opracowania bardzo prostych znaków, perfekcyjnie odróżniających od siebie poszczególne godła. Jasno widać, że dawny herb to nie tylko treść, lecz także forma. Jest rzeczą oczywistą,
że owa spójność i konsekwencja wynikają z tego, że wieniec herbowy wyszedł spod ręki jednego
artysty rytownika, który musiał mieć niebywałe umiejętności kreacyjne i świadomość wymaganej
precyzji odczytu. Format ostatecznego dzieła wymuszał myślenie syntetyczne, a narzędzie, którym się posługiwał, sprzyjało podejmowaniu radykalnych decyzji.
W ciągu dziejów, już od średniowiecza, kreacja heraldyczna przybierała cechy stylów poszczególnych epok, począwszy od bardzo prostych, czytelnych znaków wczesnogotyckich, przez ekspresyjne, dynamiczne formy późnego gotyku, na upodobaniu do dekoracyjności i powrocie do
realizmu w wykończeniu szczegółów skończywszy. Heraldyka przeszła również etap nadmiernej
ornamentacji, aż do utraty pierwotnej czytelności symboli, zwłaszcza w okresie baroku, by powrócić do harmonii i powagi w przedstawieniu godła.
Dla mnie jako projektanta najistotniejszą cechą w kreacji herbów jest heraldyczny funkcjonalizm i czytelność przedstawienia, inaczej mówiąc pewnego rodzaju powrót do korzeni, do średniowiecznej wizji mocnych, wyróżniających się znaków.
Godne odnotowania jest zjawisko wpływu kształtu tarczy na wizerunek umieszczonego na
nim godła. Pole, na którym komponujemy godło, ma fundamentalne znaczenie dla końcowego
rezultatu. Kształt tarczy oraz wymóg maksymalnego wypełnienia jej pola (bez dotykania brzegów) narzucają konieczność odpowiedniego kształtowania i konstrukcji godła. Jeśli godło składa
się z kilku przedmiotów heraldycznych, projektant musi bardzo precyzyjnie opracować ich formę
oraz ich relacje. Przedmioty te mają swoją historyczną specyfikę przedstawiania, stylizację, która
2

S. Mikucki, Barwa w heraldyce średniowiecznej, cz. 1, Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1930, s. 224–225.
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3. Herb i chorągiew miasta Skały

czyni z nich symbol, często odległy od realistycznego przedstawienia. Projektant może w tym zakresie zaproponować własne rozwiązania, mając jednak na uwadze reguły heraldyczne oraz zasady
czytelności godła.
W przypadku pieczęci, chorągwi, sztandarów i flag herbowych mamy do czynienia z różnymi
formami tła — okrągłymi, prostokątnymi i kwadratowymi. Takie uwarunkowania sprawiają, że
opracowane godło, świetnie komponujące się w polu tarczy, nie zawsze wygląda dobrze na wymienionych tu powierzchniach, np. na prostokącie chorągwi, na której pojawia się bezpośrednio
na jej płacie. Problemy projektowe pojawiają się w momencie zmiany kształtu pola. Autor musi
wykazać się umiejętnością aplikacji, która pokazuje ciągłość znaku — jego dostosowanie i przetworzenie nie może powodować wrażenia, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie odmiennymi
godłami. Ta adaptacja projektu musi być dobrze przemyślana; jest to szczególnie trudne zadanie
w przypadku godeł, które na tarczy herbowej występują w postaci niepełnej (przyciętej), przykładem są tu mury miejskie w herbie i na chorągwi Skały.
Inspiracji i źródeł podczas prac nad współczesną heraldyką samorządową należy szukać w okresie międzywojennym. To wtedy reaktywowano Orła Białego, herb Rzeczypospolitej Polskiej, potem zaś przyszedł czas na herby wojewódzkie i miejskie. To wówczas ukształtował się model pracy
nad heraldyką samorządową, łączący wysiłki historyków i plastyków. Podstawą opracowania herbu lub jego korekty był zebrany przez historyków materiał źródłowy, a prace plastyków odbywały
się przy ich udziale. W ten sposób w okresie międzywojennym opracowano herby 16 ówczesnych
województw oraz 104 miast. Ważną rolę odegrało w tych pracach krakowskie środowisko historyczne: Władysław Semkowicz, Adam Chmiel, Włodzimierz Budka i Marian Friedberg. Prace
przerwał wybuch wojny, a przerwa trwała aż do lat 80. XX w.
Po 1989 r., w konsekwencji zmian politycznych, odrodziła się w Polsce samorządność
i jednocześnie wzrosło zainteresowanie społeczności lokalnych swymi historycznymi symbolami.
Na ich rozwój miały wpływ ustawy zezwalające jednostkom samorządowym na posiadanie własnych symboli3.

3

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, dotycząca gminy; Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i o samorządzie.
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4. Nowe herby województw
(cyt. za: <https://valconetti.wordpress.com/1-homo/gowin-14-04-15/09-05-2015-2/>)

Przyznanie prawa do posiadania własnych symboli województwom i powiatom zapoczątkowało wielki proces poprawiania i tworzenia znaków samorządowych III Rzeczypospolitej.
Pojawiła się wspaniała szansa na wykreowanie spójnego, nowoczesnego systemu znaków dla
wszystkich województw Polski. Tymczasem zarówno pod względem stylistyki, jak i barwy, nowo
powstałe herby są niespójne i chaotyczne. W związku z tym, że nie opracowano szczegółowych
wytycznych dotyczących systemu stosowanych barw, nowe herby różnią się od siebie odcieniami.
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5. Herb województwa małopolskiego

Jest to bardzo rażące, gdy są one ze sobą zestawione. Chyba dlatego nie są one prezentowane
w przestrzeni publicznej jako zespół, z wyjątkiem nielicznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Nie możemy tego zespołu herbów nazwać systemowym również z powodu braku
innych cech wspólnych, takich jak kształt tarczy (pojawiają się co najmniej cztery różne wzory)
oraz stylizacja godeł (niektóre herby są uproszczone, inne bardziej ozdobne, są także skomplikowane herby z tarczami dzielonymi, na których wzrasta liczba godeł). Pojawiają się rozwiązania
sylwetowe bez konturu, z konturem o tej samej grubości, z konturem o różnych grubościach,
bardziej uplastyczniających wizerunek, oraz o konturze wynikającym z pola tarczy.
Wydaje się, że reguła dotycząca czarnego konturu powinna wpływać na ujednolicenie stylistyki wszystkich herbów. Nie jest to prawdą, gdyż nawet, gdyby godła były wykreślone tą samą

6. Herby powiatów województwa małopolskiego
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7. Herb powiatu krakowskiego

8. Herb województwa śląskiego

grubością konturu, to oprócz nich ogromny wpływ na spójność ma także sama kreacja godła,
jego stylizacja oraz doświadczenie i umiejętności twórcy.
Część herbów to wzory historyczne wymagające lekkiego uwspółcześnienia, są też takie, które
pokazują bezradność projektanta w sferze kreacji, kompozycji czy umiejętności uproszczenia.
Szkoda, że na etapie tworzenia nowej symboliki wojewódzkiej nie powstała koncepcja stworzenia spójnego zespołu heraldycznego. Orły występujące w herbach 11 województw zostały
opracowane według różnych kryteriów stylistycznych. To, co udało się autorowi drzeworytu
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w Statucie Łaskiego na początku XVI w., nie udało się heraldykom i projektantom u progu
XXI stulecia.
Od 1999 r. przy udziale historyków heraldyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciecha
Drelicharza i Zenona Piecha, zajmowałam się graficznym opracowaniem herbów województwa
małopolskiego, kilkunastu jego powiatów i gmin. Zależało nam na zbudowaniu systemu heraldycznego zarówno pod względem budowy herbów, jak i barwy.
Herb województwa małopolskiego, jako znak naczelny, jest bezpośrednim nawiązaniem do
historycznego herbu województwa krakowskiego, którego początki sięgają czasów Kazimierza
Wielkiego (XIV w.).
Przedstawia on w czerwonym polu ukoronowanego Orła Białego, ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła, takimże dziobem, językiem i szponami. Widoczny jest w nim
tradycyjny związek z herbem i barwami państwa polskiego. Od samego początku herb stołecznego
województwa krakowskiego był tożsamy z herbem państwa, podobnie jak barwy biało-czerwone.
Praca nad herbem polegała na opracowaniu historycznych wzorców, uproszczeniu ich oraz zaprojektowaniu prostej, harmonijnej i czytelnej formy. Herb często pojawia się w małym formacie
(na wizytówkach, papierach firmowych, drukach akcydensowych), dlatego został przygotowany
wariant służący do pomniejszeń, w którym uproszczono szczegóły tracące czytelność w dużym
pomniejszeniu. W tym celu w szponach usunięto pazury, dziób został połączony z językiem,
uproszczono oko. Pomimo szczegółowego opisu zastosowania poszczególnych wariantów Małopolski Urząd Wojewódzki posługiwał się nieprawidłowym wizerunkiem, stosując w dużych realizacjach wariant przeznaczony tylko do pomniejszeń poniżej 2,5 cm.
Herby powiatowe niosły ze sobą inne wyzwania. Staropolskie powiaty nie miały herbów,
dlatego musiały one zostać stworzone od podstaw. Przyjęliśmy założenie, że muszą pozostawać
w czytelnym związku z herbem województwa i jego barwami oraz odwoływać się do miejscowej
tradycji historycznej.
Jako pierwszy opracowany został herb powiatu krakowskiego, przedstawiający w polu czerwonym ukoronowaną głowę Orła Białego o dziobie i języku złotych. Ścisły związek powiatu
z województwem został podkreślony przez przyjęcie za godło najbardziej zaszczytnej części —
ukoronowanej głowy Orła. W ten sposób nastąpiło uszczerbienie herbu — niższa rangą jednostka samorządowa otrzymała część godła jednostki wyższej rangi. Oprócz godła również barwy nawiązywały bezpośrednio do herbu wojewódzkiego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stylizację
samej głowy Orła, która nie jest mechanicznym przeniesieniem fragmentu godła nadrzędnego.
Kształt zapożyczonej orlej głowy jest zmodyfikowany w taki sposób, by dobrze wypełniał pole
tarczy, przez co staje się bardziej masywny.
W związku z tym, że tylko część godła wojewódzkiego została umieszczona w polu tarczy,
została ona dopracowana pod względem szczegółów tak, by stając się głównym motywem, zyskała na wizualnej atrakcyjności. Z tego powodu korona została rozbudowana, orli dziób zyskał
na finezji swego kształtu, pojawiły się dodatkowe pióra zdobiące głowę i szyję Orła, które miały wpływ na wyrównanie symetrii godła w polu tarczy. Mechaniczne przeniesienie głowy Orła
z herbu województwa do herbu powiatu powodowałoby trudności kompozycyjne wynikające
z ciążącego w prawą stronę heraldyczną dziobu.
Na pierwszy rzut oka te zmiany są niewidoczne, dopiero po wnikliwej analizie zauważa się
istotne różnice, które powodują, że nowe godło staje się harmonijne, a jego kompozycja symetrycznie zrównoważona.
Podobny zabieg zastosowano w przypadku herbu województwa śląskiego (w polu błękitnym
Orzeł Złoty) i powiatu pszczyńskiego (w polu błękitnym głowa Orła Złotego o dziobie i języku
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9. Herb powiatu pszczyńskiego — wersja z konkursu (A),
herb powiatu pszczyńskiego — wersja ostateczna (B)

czerwonym). Ten drugi, oprócz dodatkowego wybarwienia dziobu (nawiązanie do herbu miasta
Pszczyny), został dostosowany kształtem do pola tarczy. Herb powiatowy mojego autorstwa, wyłoniony w drodze konkursu, został ostatecznie — na prośbę jednostki samorządowej — uzupełniony o sześć biało-czerwonych róż heraldycznych, po trzy z każdej strony. Zabieg ten wpłynął
niekorzystnie na wizerunek samego godła, komplikując go, zmniejszając czytelność oraz naruszając zasadę dobrej heraldyki — im mniej, tym lepiej.
Innym rozwiązaniem jest herb powiatu olkuskiego, w którym uszczerbienie herbu nadrzędnego nastąpiło przez jego zwielokrotnienie. Herb przedstawia w polu czerwonym trzy ukoronowane białe Orły, mające w blazonowaniu znamiona identyczne jak Orzeł małopolski — dziób,
szpony, przepaska, barwa. W przypadku Orłów powiatu olkuskiego przyjęto stylizację gotycką,
zaczerpniętą z rewersu majestatowej pieczęci Kazimierza Wielkiego.
Jak wiadomo, stylizacja, sposób wykreślenia Orła Białego, kształt, ułożenie piór (to,
czy są uniesione ku górze, czy opuszczone) nie zmieniają herbu jako takiego. W heraldyce
możemy zatem mówić o idei godła. Bez względu na to, jakiego kształtu jest biały Orzeł
w złotej koronie, ze złotym dziobem, szponami i przepaską, będzie zawsze nawiązaniem do
godła państwowego lub województwa małopolskiego. Idąc tym tropem, gotycka stylizacja
zwielokrotnionego Orła w herbie powiatu olkuskiego jest przykładem nawiązania do herbu
nadrzędnego.
W herbie powiatu miechowskiego przez Orła mamy nie tylko nawiązanie do godła województwa, ale także do miejscowej tradycji bożogrobców miechowskich (podwójny czerwony krzyż na
piersi Orła) oraz insurekcji kościuszkowskiej (na terenie powiatu położone są Racławice) i powstania styczniowego (dwie skrzyżowane szable). Wizerunek Orła z głową zwróconą w lewo jest
wzorowany na chorągwi ziemskiej krakowskiej, pod którą według tradycji Tadeusz Kościuszko
składał przysięgę narodowi polskiemu na rynku krakowskim w 1794 r.
Na uwagę zasługują herby, w których wizerunek Orła jest bezpośrednim odzwierciedleniem
Orła małopolskiego. Do tych kreacji zaliczamy herby powiatów wadowickiego i limanowskiego.
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10. Herb powiatu olkuskiego

11. Herb powiatu miechowskiego

12. Herb powiatu wadowickiego

13. Herb powiatu limanowskiego
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W obu wypadkach Orzeł został połączony z innym przedmiotem heraldycznym. W pierwszym
przypadku są to klucze papieskie, w drugim drzewo.
Te dodatkowo pojawiające się przedmioty ograniczają pole tarczy, co sprawia, że proporcje Orła
muszą być do niego dostosowane. Problem projektowy polega tu na zmianie konstrukcji Orła i jego
proporcji — skrzydła ulegają powiększeniu w stosunku do tułowia, ogon pomniejszeniu i uproszczeniu, łapy zmieniają położenie. Dzięki tym zabiegom można powiększyć wizerunek Orła, a pole
tarczy jest lepiej wypełnione, co sprawia, że kompozycja jest lepsza, a znak bardziej czytelny.
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14. Herb powiatu brzeskiego

15. Herb powiatu oświęcimskiego

Pozostałe herby powiatowe nawiązują do wyżej opisanych sposobem kreacji i pozyskiwania
motywów z miejscowej tradycji historycznej. Wśród nich występuje herb powiatu brzeskiego,
w którym godło Półgryfa przejmuje cechy stylistyczne Orła małopolskiego (złota przepaska
przez skrzydła).
Wyjątek stanowią dwa powiaty posiadające staropolską tradycję heraldyczną — oświęcimski
i sądecki. Herb powiatu sądeckiego nie był opracowywany przez nasz zespół, jest odwzorowaniem
historycznego herbu staropolskiego.
Opracowanie herbu powiatu oświęcimskiego, przedstawiającego w polu srebrnym czarnego
Orła ze złotą literą „O” na piersi, o takichże szponach, dziobie i języku, miało burzliwy przebieg.
Jest to herb powiatowy, który nie nawiązuje do Orła wojewódzkiego, lecz został oparty na wzorcu historycznym. Pomimo tego, że od XVI w. czarna barwa Orła była potwierdzona źródłowo,
niektórzy radni powiatowi, a także część społeczności lokalnej, nie chcieli zaakceptować tej barwy, kojarzonej z heraldyką niemiecką, co w Oświęcimiu nabierało szczególnego znaczenia. Herb
został ostatecznie zatwierdzony w historycznej postaci.
W wypadku herbów miejskich, cechujących się nieprzerwaną tradycją sięgającą często średniowiecza, główna praca heraldyków i projektanta polega na korektach barwnych i stylistycznych
uwzględniających wzorce historyczne. Przykładem takiego podejścia jest restyling herbu Krakowa.
W 1937 r. historyk i heraldyk krakowski Marian Friedberg opracował monografię Krakowa
i na jej podstawie zaproponował wzór herbu miasta Krakowa. Sam autor nie uważał wizerunku
herbu za wersję ostateczną i sugerował opracowanie plastyczne Orła znajdującego się w bramie
tak, by tworzył on stylistyczną całość z pozostałymi szesnastowiecznymi elementami herbu. Przygotował dwa warianty kolorystyczne pola tarczy — błękitny i złoty.
Od XVI do XVIII w. herb przedstawiał czerwony mur w polu złotym. Złote pole bramy
(będące konsekwencją złotego pola tarczy) nie nadaje się na prezentację białego Orła, gdyż łamie
zasadę alternacji. Do tego złota krata pojawiająca się w bramie oraz dodatkowo takie elementy,
jak złota korona Orła, złoty dziób i złote szpony, wykluczają użycie złotej barwy pola. Friedberg
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16. Herb Krakowa — projekt Mariana Friedberga (A i B)

próbował wprowadzić do bramy czarne pole, na którym wszystkie wspomniane elementy byłyby
odpowiednio wyeksponowane, lecz taki zabieg był nieheraldyczny.
Wariant błękitny też nie zachowuje zasady alternacji, o jego wyborze zdecydowały jednak
względy historyczne. Od XVIII w. do czasów obecnych w herbie widnieje czerwony mur w błękitnym polu wraz z białym Orłem na błękitnym prześwicie bramy. Dodatkowo wizerunek korony umieszczony nad tarczą jest w tym wariancie korzystniej wyeksponowany, bo dobrze kontrastuje z błękitnym polem herbu.

17. Herb Krakowa — projekt według Miast polskich w Tysiącleciu

342

Barbara Widłak

A

B

18. Herb Krakowa — wersja urzędowa, 1991 (A) oraz obecny herb Krakowa — projekt Barbary Widłak (B)

W 1937 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła ten właśnie projekt herbu i przesłała go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o pozytywne zaopiniowanie. Do wybuchu wojny opinia
nie została wydana, a po wojnie sprawa stała się nieaktualna.
W niektórych opracowaniach, zwłaszcza Mariana Gumowskiego, pojawiała się wersja herbu
z białym murem na czerwonym polu. Wersja taka jest poprawna heraldycznie, lecz nie ma uzasadnienia źródłowego. Wszystkie wzmianki historyczne mówią o czerwonym murze w herbie Krakowa.
W 2002 r. została wprowadzona na prośbę Rady Miasta Krakowa korekta plastyczna herbu, z zachowaniem barw funkcjonujących od 65 lat. Prace nad nowym opracowaniem polegały
na analizie dotychczas używanego herbu i przygotowaniu propozycji korekt. Korekcie poddano
kształt i proporcje tarczy herbowej, która ostatecznie była wypadkową funkcjonujących wcześniej przykładów. Kolejnym etapem było wykonanie prób łączenia wskazanych przez historyków
wzorców i praca nad ich uproszczeniem. Zaproponowana do realizacji korona koronacyjna królów polskich wymagała mocnego przestylizowania, by ostatecznie stanowić spójną całość z elementami pojawiającymi się w polu tarczy. Badanie czytelności elementów herbu w pomniejszeniu
i korekty zbyt rozbudowanych fragmentów godła doprowadziły m.in. do powiększenia i uproszczenia bramy oraz zmniejszenia liczby cegieł w murze. Najwięcej pracy wymagało opracowanie
Orła w bramie. Orzeł nawiązywał, podobnie jak cały herb, do wzorca z XVI w. Wizerunek musiał
dobrze wypełniać pole, by był lepiej dostrzegalny i nie sprawiał kłopotów w druku — wcześniejszy herb przy wydrukach w małym formacie tracił Orła na rzecz czarnej plamy.
Od 20 lat istnieje w Polsce niepokojąca tendencja do używania przez województwa, powiaty
i historyczne miasta logo jako znaków promocyjnych.
Prawdopodobnie złożoność herbów, brak ich powszechnego zrozumienia oraz teorie marketingowe są powodem przyjmowania przez jednostki samorządowe dodatkowych znaków, prostych w aplikacji i mniej lub bardziej nawiązujących do miejsca, które mają reprezentować.
W tym momencie w Polsce roi się od różnego rodzaju znaków typu logo, którymi chętnie
zastępuje się funkcjonujące do tej pory herby. Proces ten grozi całkowitą marginalizacją herbów,
pomimo ich kilkusetletniej tradycji.
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19. Herb Krakowa — warianty uproszczone, 2017

Zastanawiałam się, dlaczego herby popadają w niełaskę, dlaczego tak często przegrywają
z logo. Przyglądając się bliżej problemom związanym ze stylizacją heraldyczną, zauważyłam, że
konieczność używania w projektach herbów konturu sprawia, że ogólne wrażenie, jakie robi
opracowany w ten sposób herb, odnosi nas do stylizacji historycznych. Powoduje to, że symbole
te wydają nam się staromodne, niewspółczesne, trudne i wymagające w adaptacji ze względu na
swoją złożoność i barwność.

20. Herb i logo Krakowa — wspólne zastosowanie
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Czarny kontur występujący w godłach jest obowiązkowym elementem herbu, by ten został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną oraz zatwierdzony przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji. Reguła ta nie daje projektantowi wielu możliwości uwspółcześnienia wizerunku. Autor może skupić się jedynie na poprawnej heraldycznie kompozycji, kreacji
godła, doborze odpowiedniej grubości linii i czytelności znaku. A może wyjściem z sytuacji jest
projektowanie współczesnych, prostych znaków heraldycznych, które pozostając w silnej relacji
z zatwierdzonym herbem, będą godnie promować i reprezentować jednostki samorządowe, zastępując rozpowszechnione i niewiele mówiące o naszej tradycji i przeszłości logo.
W maju 2016 r. otrzymałam propozycję z Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, by opracować Księgę Herbu. Zlecenie obejmowało zaprojektowanie uproszczonych wariantów herbu
wraz z typografią. Opracowywane przeze mnie warianty herbu Krakowa były próbą zrealizowania
wcześniejszych przemyśleń, dały mi pewną swobodę twórczą, choć naturalnie w ramach rygorystycznych zasad heraldycznych.
Herb powinien odgrywać główną rolę w hierarchii symboli Krakowa. Jego wizerunek został
uproszczony w taki sposób, by mógł zaspokoić wszystkie technologiczne potrzeby reprodukcji. Doprowadzony do maksymalnego uproszczenia średniowieczny znak stał się nowoczesnym
i możliwym do zastosowania w małych rozmiarach bez utraty czytelności.
Odległości między poszczególnymi elementami herbu dają w wariantach jednobarwnych
możliwość druku herbu o wysokości 1 cm bez utraty jakości. Zastosowany kontur, który nazwałam konturem pozornym, pozwala nie tylko na precyzyjny druk, ale przede wszystkim staje się
zabiegiem stylizacyjnym, wpływającym na odbiór znaku. Pomimo że herb Krakowa składa się
z wielu elementów, udało się uzyskać prosty, jednolity w swej strukturze i barwie znak.
W tym samym czasie trwały prace nad uproszczeniem funkcjonującego od ponad 20 lat logo
Krakowa. Konsultowane na etapie projektowania znaki otrzymały wspólną typografię, a logo
przejęło w swych wariantach barwy z herbu. Zostały również opracowane możliwości wspólnych
zastosowań obu znaków.
Pierwotna koncepcja zakładała, że uproszczony herb miał, po pewnym czasie wspólnego funkcjonowania z logo, przejąć jego rolę jako znak heraldyczny, który do celów marketingowych
można nazwać „logo heraldycznym”.
Tak się jednak nie stało, gdyż na mocy jednostronnej decyzji urzędniczej logo przejęło główną
rolę. Herb Krakowa jest znakiem tak zaszczytnym, że urzędnicy, nie chcąc go „nadużywać”, zupełnie go wyeliminowali z przestrzeni publicznej. Nawet honorowy patronat prezydenta miasta
sygnuje nowe logo, a nie herb.
Podobny los spotkał herb województwa małopolskiego — wielobarwne logo skutecznie wdarło się wszędzie, zastępując Orła Białego, jeden z najdostojniejszych herbów w symbolice samorządowej, tożsamy z herbem państwowym. Należy dodać, że w ciągu 19 lat owo logo już trzykrotnie
podlegało zmianom, co świadczy o nietrwałości i zmienności tego typu identyfikacji.
Zarówno herb województwa małopolskiego, jak i herb miasta Krakowa, mają tradycję sięgającą XIV w. — czasów Kazimierza Wielkiego, co ma ogromne znaczenie. Nieposzanowanie tych
znaków i ich tradycji jest objawem ignorancji władz i urzędników samorządowych.
Jak widać na tych przykładach, pojawiła się tendencja, by historyczne godła, świadczące o naszej tożsamości, zastępować innymi, „modnymi” znakami. Znaki te zmieniają się w zależności od
panujących trendów dotyczących zarówno kolorów, jak i sposobu wyrażania ekspresji. Mieliśmy
już serię znaków „machniętych z pędzla”, serię nawiązującą do walorów krajobrazowych uzupełnionych słoneczkiem, serie konstruowane z prostych form geometrycznych i kolejną, wykorzystującą typografię lub jej wybrane elementy.
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W innych krajach europejskich zauważalna jest dbałość o symbolikę wywodzącą się ze średniowiecznych systemów heraldycznych. Powstające tam nowoczesne znaki odnoszą się z szacunkiem do przeszłości i często nawiązują do zakorzenionej w kulturze symboliki.
Budowanie jednoznacznej komunikacji wizualnej opartej na tradycji ma głęboki sens, gdyż
pokazuje nas w kontekście historycznym i nawiązuje do symboli mocno zakorzenionych w kulturze europejskiej, kierując odbiorcę w stronę ich treści.
Herb, występując jako składnik dzieła sztuki (architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki), często przyjmował stylizację obowiązującą w danej epoce i sam stawał się dziełem sztuki. Dlatego
w badaniach naukowych używa się pojęcia sztuki heraldycznej. Herby projektowali i wykonywali
najwięksi, zarówno w dawnych, jak i nowszych czasach. W Polsce możemy wymienić takich
artystów, jak: Wit Stwosz, Bartłomiej Berrecci, Jan Maria Padovano, a także Jan Matejko, Artur
Grottger, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Henryk Uziembło, co świadczy o tym, że heraldyka jest dziedziną z pogranicza nauki i sztuki.
Jednym z fundamentów współczesnego projektowania jest swoboda twórcza. Moda na logo
jako znak nowoczesny, zgodny ze współczesną estetyką oraz zachwyt nad łatwością technicznego zastosowania go w przypadku jednostek samorządowych wzięły górę nad rozsądkiem
i odpowiedzialnością.
Projektowanie herbów jest przeciwieństwem tej swobody, mamy tu bowiem do czynienia ze ścisłymi regułami heraldycznymi oraz kanonem kulturowo-estetycznym. Interpretacja projektanta
uwarunkowana jest kontekstem historycznym, funkcjonalnym i technologicznym. Wymaga ścisłej
współpracy z zespołami historyków, by efekt końcowy można było nazwać sztuką heraldyczną.
Opracowany w latach 2016–2017 uproszczony herb Krakowa, tworzący system jedno- i wielobarwnych znaków, uzupełnia istniejący już zespół znaków Krakowa zatwierdzony w 2002 r. To
całościowe heraldyczne opracowanie z powodzeniem może zaspokajać potrzeby miasta w dziedzinie szeroko pojętej promocji. Uporządkowanie symboli wpisuje się w kształtowanie standardów
kultury wizualnej oraz w europejskie tendencje projektowania współczesnych symboli.
Zadaniem historyków i projektantów jest dbałość o edukację młodego pokolenia w dziedzinie
symboliki. Uczmy społeczeństwo umiejętności odczytywania historii zapisanej w znakach, bo
tylko wtedy możemy mieć nadzieję na ciągłość tradycji i jej zrozumienie. To bardzo ważne, „skąd
przychodzimy, kim jesteśmy i jacy będziemy”.
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Jerzy Michta, Adopcje i nobilitacje litewskie (Litwinów)
w XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo „Herb”, Kielce 2017,
ss. 350

Problematyka nobilitacji Litwinów nie cieszyła się dotychczas specjalnym powodzeniem
wśród badaczy. Oprócz prac odnoszących się
ogólnie do nobilitacji w Polsce i w Rzeczypospolitej, gdzie informacje o Litwinach są też
zamieszczone, jedynie Jerzy Michta poświęcił
temu problemowi dwa artykuły, acz odnosiły
się one tylko do pewnego okresu (XV–XVI w.)
i do pewnej problematyki (Żydzi, formularz
i herby)1. Michta znany jest z publikacji dotyczących heraldyki i nobilitacji2, jest też au1

Formularz i herby nobilitacji litewskich w XV–
XVI wieku [w:] Cztery studia o heraldyce, epigrafice
i kostiumologii, Kraków 2010, s. 7–27; Nobilitacje
Żydów litewskich w XV–XVIII wieku [w:] Miasta. Ludzie. Instytucje. Znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana
Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin,
red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 369–394.
2
J. Michta, Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej
(1434–1794), z. 1–12, Kielce 1993; idem, Nobilitacja
i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej [w:] Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 1992, s. 355–
363; idem, Orzeł Biały w herbach nobilitacji i indygenatów [w:] Orzeł Biały herb Państwa Polskiego. Materiały
sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na
Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński,
Warszawa 1996, s. 95–105; idem, Klejnot w herbach
w średniowieczu i okresie nowożytnym [w:] Venerabiles,
nobiles et honesti. Studia z dziejów Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniako-

torem zupełnie udanej monografii poświęconej heraldyce osób nobilitowanych, gdzie
zresztą problematyka litewska też występuje3.
W dotychczasowej pracy naukowej wielokrotnie spotykał się więc i opisywał nobilitowanych Litwinów, zatem jest z pewnością
merytorycznie przygotowany do badania całościowej problematyki nobilitacji obywateli
Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do
końca XVIII w. Tym bardziej więc recenzentowi przykro jest stwierdzić, że recenzowana
monografia generalnie rozczarowuje.
Zastrzeżenia zaczynają się od sformułowania tematu, któremu nie do końca odpowiada
zawartość rozprawy. Litwini, ich adopcje i nobilitacje nie zajmują w niej bowiem decydującego miejsca, a owe nobilitacje omówione są
w zasadzie jedynie do końca XVI w. (cezurą
jest rok 1601), by ów wybity w tytule wiek
XVIII osiągnąć przez temat (w rzeczy samej
wi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie
pracy naukowej, Toruń, s. 341–349; idem, Nobilitacja
w XVI–XVII wieku i jej formularz [w:] Tekst źródła.
Krytyka. Interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa
2005, s. 337–344; idem, Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2008,
t. 8 (19), s. 75–98.
3
J. Michta, Heraldyka nobilitowanych w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kielce 2017.
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przedruk swego artykułu) otrzymywania nobilitacji przez przechodzących na katolicyzm Żydów. A gdzie cały wiek XVII i pierwsza połowa
XVIII? Wydaje się też, że z punktu widzenia
formalnego rok 1601 r. nie stanowi granicy.
Fakt, że sejm w tym roku podjął uchwałę,
by bez jego zgody król nie nobilitował nikogo,
nie oznaczał, że „prawo nobilitacji przechodzi z rąk króla do sejmu” (s. 83). To król miał
nadal najwięcej w tej sprawie do powiedzenia
i to w jego imieniu nadal przyznawane były
indygenat i nobilitacja. Jak słusznie stwierdził
bowiem Tadeusz Szulc, „przez cały XVII w.
rozdawnictwo nobilitacji i indygenatów było
nadal w ręku monarchy. [...] w Rzeczypospolitej szlachta nie dysponowała prawem nadawania przywilejów szlacheckich — nobilitacji.
Kandydat musiał być zalecony przez króla,
względnie przez jednego z hetmanów, senat
czy stany koronne”. Wszak na 595 nobilitacji
z lat 1601–1690 jedynie 21 osób uzyskało rekomendację sejmu, a tylko trzy posłów ziemskich, zaś aż 213 nastąpiło z rekomendacji króla i 340 na wnioski hetmanów4. Czy i, o ile,
w jakich elementach po 1601 r. formularz
dokumentu nobilitacyjnego uległ zmianie, że
autor postanowił następnymi wiekami się nie
zajmować? Niezależnie od tego, jak było, autor powinien o tym poinformować czytelnika
w uzasadnieniu decyzji wyboru ram chronologicznych. Zresztą, Jerzy Michta niekiedy
wchodzi głęboko w wiek XVII, gdy dotyczy
to zagadnienia adopcji herbowej, a tę przecież
wiąże ściśle z nobilitacją.
Niestety, Jerzy Michta nie do końca też
chyba rozumie pozycję Wielkiego Księstwa
Litewskiego wobec Korony Polskiej do i po
unii w Lublinie 1569 r. Przed powstaniem
Rzeczypospolitej Litwa była całkowicie niezależnym politycznie, samodzielnym ustrojowo-prawnie państwem, które miało swego
4

T. Szulc (artykuł recenzyjny), Lekkomyślność, niedbalstwo, niekompetencja. Uwagi o książce E. Jusko,
Nobilitacje, indygenaty jako droga awansu społecznego
w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII wieku, „Kwartalnik
Historyczny”, t. 116, 2009, z. 1, s. 136.

władcę, wielkiego księcia. Co prawda, prawie
zawsze był to zarazem król Polski, ale nie jako
król sprawował on władzę na Litwie. Po unii
lubelskiej Litwa stanowiła jedynie prowincję
Rzeczypospolitej, której władcą był król Polski
i jednocześnie wielki książę litewski. Lektura
książki utwierdziła mnie również w przeświadczeniu, że jej autor niezbyt dobrze zna też litewską rzeczywistość — prawo, ustrój administracyjny, stosunki społeczne, a także źródła
i literaturę odnoszące się do dziejów Litwy
nowożytnej.
Generalnie rozprawa ma logiczną w teorii konstrukcję. Po ogólnym Wstępie, który
wciąż przypomina, że już gdzieś to było napisane (w innych pracach autora), następują
cztery rozdziały tematyczne: Pogonia Polska —
„uszczerbiony” herb Pogoni Litewskiej Jagiellonów?; Litewskie przywileje szlachectwa i ich
charakterystyka; Dokumenty łacińskie nobilitacji litewskich i Dokumenty ruskie nobilitacji
litewskich. Potem następuje „doczepiony” tekst
(rozdział szósty) Nobilitacje Żydów litewskich,
a wreszcie (rozdział siódmy) pt. Kwestie potwierdzenia szlachectwa, „podwójne” nobilitacje oraz nobilitacja miasta Wilna z 1568 roku
a nobilitacje mieszczan. Książkę wieńczy Zakończenie, streszczenia angielskie, niemieckie
i rosyjskie, Aneks, Bibliografia i Indeks osobowy.
Jak więc widać, układ wydaje się być logiczny i całościowy (oprócz tych Żydów). Jednak
zawartość treściowa poszczególnych rozdziałów
budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Po pierwsze, książka jest w dość dużym stopniu zlepkiem wcześniejszych tekstów Jerzego Michty,
niekiedy dosłownie w nią wklejonych, bez zaznaczenia tego. Niekiedy owo „wklejanie” tekstu powoduje zachwianie narracji. Te swoiste
autoplagiaty nie tyle denerwują, bo wszak autor ma prawo wykorzystywać swe osiągnięcia
(o ile to zaznacza), ale nie zawsze są potrzebne,
bo niekiedy jedynie „nabijają” tekst wywodu,
po raz któryś powtarzając go. Wszak wszystkie niemal jego artykuły związane z tematami nobilitacji i indygenatów weszły w skład
recenzowanej monografii, a więc: Nobilitacje
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i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434–1794,
Klejnot w herbach w średniowieczu i okresie
nowożytnym, Nobilitacja w XVI–XVII wieku
i jej formularz, Nobilitacje Żydów litewskich
w XV–XVIII wieku, Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego,
Formularz i herby nobilitacji litewskich w XV–
XVI wieku. Oczywiście, częściowo zostały one
zmodyfikowane i rozszerzone o przykłady, ale
wnioski nie uległy w gruncie rzeczy zmianie.
Już we Wstępie recenzowanej książki,
oprócz słusznych stwierdzeń o dynamizmie
zjawiska nobilitacji, wzorowaniu się kancelarii królewskiej na cesarskiej itp., mamy podstawowy dylemat — czy istniała nobilitacja
litewska? Wszak o niej to ma być w dużej części monografia i jej tytuł wskazuje, że zdaniem
J. Michty takowa istniała. Na s. 13 jednak
autor nie daje na to odpowiedzi, stwierdzając
ostatecznie, że „pisząc o nobilitacjach w Polsce należy podkreślić, że chodzi o przywileje
wystawiane przez królów polskich”. Powtórzył
to na s. 18: „Pisząc o nobilitacjach w Polsce
w XV i XVI wieku należy zaznaczyć, że były
one nadawane przez królów polskich”. To jest
raczej jasne, bo oprócz króla nikt w Polsce
nie miał do tego prawa. Czy jednak król miał
prawo „tworzyć” szlachtę w obcym państwie?
Z tekstu książki wynika, że król Polski takie
prawo miał i to robił, jak wskazuje przykład
Jana z Nowego Miasta na Węgrzech (s. 80–
81), z czym się nie zgadzam. Czy więc do unii
lubelskiej były nobilitacje polskie i litewskie,
z tym że pierwsze były rezultatem działań króla, a drugie wielkiego księcia (acz jednocześnie króla)? Jak je rozróżnić? Na to podstawowe
pytania Jerzy Michta odpowiedział dopiero na
s. 95, że „za nobilitację litewską należy uważać
pismo wystawione w języku ruskim w latach
1529–1601 i wpisane do Metryki Litewskiej”!
A jeśli nobilitacja wpisana do tej Metryki sporządzona jest w języku polskim (np. Andrzeja
Bylińskiego), to nie jest litewską? Podobnie
z nobilitacją sporządzoną po łacinie dla Odlanickich, którą Jerzy Michta uznał za „nobilitację Litwina, a nie litewską” (s. 95) i to
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w sytuacji, gdy do dokumentu przywieszono
pieczęć litewską! Mam zdecydowanie inny pogląd na te kwestie, bo o ile nobilitacja Waśki
Zynowowicza była nobilitacją koronną, choć
był on z pewnością Rusinem, to jego krewnych Odlanickich — litewską, by w swej ojczyźnie też byli szlachtą. W praktyce zresztą
w recenzowanej pracy jest więcej o nobilitacjach koronnych, ogólnej prezentacji zasad,
czerpaniu wzorów, a także szczegółowych rozbiorów treści herbów, ich opisów, interpretacji elementów dokumentów nobilitacyjnych
niż o wszystkich nobilitacjach „litewskich”.
Być może wynika to z tego, że autor uważa, iż
w skład Królestwa Polskiego wchodziły w XV–
XVI w. Korona, Prusy Królewskie, Mazowsze,
Litwa i Ruś, choć posiadały odrębności prawne (s. 18). Wracając zaś do kwestii rozróżnienia nobilitacji litewskiej od koronnej, to czynniki o tym decydujące pojawiają się w różnych
miejscach rozprawy, co zapewne wynika z jej
kształtu jako zbioru tekstów z różnych czasów.
I tak np. dopiero na s. 196 dowiadujemy się,
że jednak „decydował moment wystawienia
przywileju w kancelarii litewskiej lub koronnej”, co w innych miejscach rozprawy nie było
uwzględnianie, a wręcz wydaje się, że nie miało
to dla autora znaczenia, skoro twierdził np. „że
chodzi o nobilitację litewską, chociaż wystawioną przez kancelarię koronną” (s. 195).
Swoją drogą Jerzy Michta od lat przekonuje, że „do lat dziewięćdziesiątych XVI w.”
nie było indygenatu, a tylko nobilitacje, lecz
przecież indygenat był też swoistym aktem nobilitującym, bo dawał uprawnienia szlacheckie
danego państwa osobie do tej pory takowych
niemającej. Jak wskazuje, przytoczony zresztą
przez Jerzego Michtę, zapis w III Statucie litewskim, dla Litwinów zdecydowanie ważniejsza była kwestia indygenatów niż nobilitacji,
bo teoretycznie broniła Litwy przed zalewem
szlachty polskiej. W dyskusji zaś nad problemem, co decydowało o litewskości nobilitacji
(język czy wpis do Metryki Litewskiej), zabrakło mi uwzględnienia pieczęci i kancelarii (podpisów jej urzędników). To one wszak
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decydowały, jakiego obywatela dotyczył akt
nobilitacji. Istnieje też różnica między nobilitacjami Litwinów i litewskimi, bo obywatele
Wielkiego Księstwa (czyli w skrócie Litwini)
mogli otrzymywać nobilitacje innych państw
(innych władców), w tym polskie, cesarskie
etc. Litewskie nobilitacje zaś to uszlachcanie
osób pochodzenia nieszlacheckiego, mieszkających w Wielkim Księstwie (na stałe i czasowo)
i niemieszkających w nim — może mających
zamiar tu zamieszkać, acz zapewne niekoniecznie musieli spełnić ten warunek — a także (do
czasu odróżniania nobilitacji i indygenatu)
zatwierdzanie praw szlacheckich cudzoziemcom mieszkającym lub chcącym zamieszkać
w Wielkim Księstwie Litewskim. Abstrahuję tu od masowego dość zjawiska osiadania
szlachty koronnej na Litwie bez troszczenia
się o nobilitację litewską, gdyż nabywając tu
dobra (choć prawo zabraniało im tego) eo ipso
uważali się (i najczęściej ich uznawano) za
„Litwinów”. Zapewne i tu funkcjonowała zasada znana w Koronie Polskiej5, że to nabycie
dóbr ziemskich na prawie wieczystym i osiadłość wystarczyły, by cudzoziemca uważać za
„brata szlachcica”. Jerzy Michta nie widzi zaś
takowego rozróżnienia nobilitacji, a w tej sytuacji uważam, w przeciwieństwie do niego, że
można mówić o indygenacie litewskim, pruskim, polskim etc. Tak też owej szlacheckości
danego kraju (czyli praw obywatelskich) przestrzegano nie tylko do unii lubelskiej, ale do
upadku Rzeczypospolitej. Nieindygena pruski
nie miał wszak prawa sprawować w Prusach
urzędów6, podobnie formalnie Litwini nie
godzili się (mówił o tym III Statut) na nabywanie dóbr i sprawowanie urzędów przez
„cudzoziemców”, czyli szlachtę nieposiadającą
prawa szlacheckiego na Litwie. A że w praktyce różnie z tym bywało, to już inna sprawa.
5

J. Szymański, Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 33,
1985, z. 2, s. 194.
6
Z. Naworski, Indygenat w Prusach Królewskich (1454–
1772), „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. 35, 1983,
z. 1, s. 31–58.

Szkoda zresztą, że autor nie zajął się rolą społeczną nobilitacji i indygenatów, a wszak ona
była najważniejsza w tej procedurze. Przecież
uzyskanie szlachectwa nie było celem starającego się, a jedynie środkiem do uzyskania rzeczywistych korzyści z tego wynikających, które
stwarzały szanse awansu społecznego, znaczenia politycznego i związanego z tym prawa
do posiadania majątku ziemskiego na własność bez ewentualnych zastrzeżeń. Brak też
w bibliografii stosownych do tego pozycji, jak
choćby autorstwa Karola Kościelniaka7, Józefa
Matuszewskiego8, Andrzeja Pereszczaki9, Henryka Suchojeda10 i Tadeusza Szulca11 (w tym
druzgocącej recenzji książki Edmunda Juśki12). Większość z nich odnosi się, co prawda,
do czasów, które Jerzego Michty nie interesują,
ale dotyczą wszak problemów dość uniwersalnych, występujących już w XV i XVI w.
Jerzy Michta wywodzi genezę przywilejów
nobilitacyjnych, potwierdzających adopcję
herbową, od trzech dokumentów wystawionych przez Jagiełłę, Witolda i panów polskich w Horodle w 1413 r. panom litewskim,
a przez tych panom polskim. Z pewnością ma
rację, że pomysł adopcji herbowej pochodził
z dworu Zygmunta Luksemburskiego. Kwestii adopcji, ściśle powiązanej według autora z nobilitacją, poświęcił następnie resztę
7

Indygenat jako nagroda dla cudzoziemców za zasługi
dla króla i Rzeczypospolitej w XVII wieku [w:] W służbie
obcych monarchów i państw, red. T. Ciesielski, Warszawa 2015, s. 15–30.
8
Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Ser. I, 1971, s. 125–147.
9
Nobilitacje i indygenaty, s. 103–165.
10
Problem nobilitacji oraz indygenatów na sejmikach
małopolskich i wielkopolskich w latach 1669–1696, „Sobótka” 1996, t. 1/3, s. 169–177.
11
Indygenat w Rzeczypospolitej w świetle konstytucji
sejmowych w latach 1588–1793 [w:] Sprawozdania
z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Nauk 1980, t. 34, s. 1–10.
12
E. Juśko, Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu
społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Tarnów 2006, ss. 219; T. Szulc, Lekkomyślność, niedbalstwo, niekompetencja, s. 133–144.
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rozdziału pierwszego, przy czym oprócz krótkiej wzmianki o adopcji przez Mikołaja Radziwiłła burmistrza wileńskiego Macieja Rudominy z synami nie ma tu mowy o Litwie,
a jedynie o Koronie Polskiej. Swymi wywodami i licznymi przykładami adopcji herbowych
chciał wykazać, że zawsze poprzedzała ona nobilitację, a więc akt adopcji horodelskiej również musiał być powiązany z nobilitacją panów
litewskich. Nobilitacją, czyli przyznaniem im
prawa szlachty polskiej, bo trudno byłoby nobilitować ich do grona szlachty litewskiej. Była
to więc nobilitacja Litwinów a nie litewska.
W rozdziale drugim rozprawy Jerzy Michta zajął się herbem Pogonia Polska, zaczynając
swój wywód od specyfiki heraldyki polskiej,
problemu dzielenia oraz sprzedaży i przekazywania ich części innym rodzinom w Europie
Zachodniej i Środkowej, choć osobiście nie
dostrzegam w tym związku z heraldyką litewską. „Pogonia” (nie wiem dlaczego musi być
Polska) to nazwa wtórna, zanotowana bodaj po
raz pierwszy w 1434 r. w stosunku do przedstawienia herbowego, które wszak otrzymać
mieli rycerze polscy po raz pierwszy od Ludwika Węgierskiego, a więc niemającego żadnego
wzorca z herbu Litwy. Podobieństwo (wzniesiona ręka z mieczem u jeźdźca na koniu) dostrzeżono dopiero za panowania Jagiełły, ale
na Litwie herb ten nazywano „Bożezdarz” lub
„Zdarbożec”, „Zdarzbóg”, na co wskazują nobilitacje dla Waśki Zynowowicza (nie Zynowicz — jak chce autor) z 1523 r. oraz Mikołaja
Odlaniskiego (nie Odolanickiego) i jego syna
Sebastiana z 1536 r. W gruncie rzeczy jednak
nie bardzo rozumiem sens tego rozdziału, bo
prawie w całości dotyczy on Polski, Cesarstwa
i Węgier. Co więcej, mam do tego tekstu trochę zastrzeżeń. Autor nie jest konsekwentny
w stosowaniu imion cudzoziemców — jest
więc np. Hans Bodman, Hans Eberstorf, Andreas i Peter Tetenyi, ale Jan z Nassau, Karol
von Eisenstein, Grzegorz z Zendelów, Wojciech, Stefan, Jan Komjathy, Ryszard Papini de
Gambusio etc. Z uporem też zapisuje (kilkadziesiąt razy!) nazwisko Odolanicki, a takiego

351

nie było. Znany pamiętnikarz i jego przodkowie nazywali się Odlanickimi vel Odlaniskimi
(Poczobut Odlanicki) od miejscowości Odla
na Litwie, a nie Odolany (w Koronie)! Być
może zresztą Jerzy Michta ma pewną predylekcję do przekręcania nazwisk, skoro notorycznie
stosuje też zapis Goydamowicz, podczas gdy
w tekście łacińskim nobilitacji jest Goydomowicz. Władysław Warneńczyk nie mógł nadać
w 1448 r. herbu Hermanowi z Przeworska, bo
od kilku lat już nie żył (s. 71, 73 i 173). Błędne jest stwierdzenie „W Polsce utrzymała się
[łacina] do połowy XVII wieku, z jednym znanym wyjątkiem. Przywilej nobilitacji w języku
polskim wystawiła kancelaria litewska w Lebiedziewie, 18 listopada 1567 roku Adamowi
Janowi Bylińskiemu, służebnikowi Mikołaja
Talwosza, kasztelana mińskiego” (s. 73). W innym miejscu Michta wprost pisze, że to „najstarszy znany przywilej nobilitacji w Polsce”
(s. 117). Ale Litwa w tym czasie to nie Polska.
Byliński w tekście Metryki Litewskiej nazwany
jest „Adam Janów syn Spetha zwany Byliński”,
a więc był synem Jana, pochodził zapewne
z Pęta (tak jest w nagłówku wpisu), a nazywany był Bylińskim. Zresztą ostatecznie, w zupełnie innym tekście, Jerzy Michta zapisał tegoż
jako „Adam Janow Byliński” i „syn Spetha”,
ale w przypisie miał już wątpliwości, czy czasami ów Byliński to nie syn Jana z przezwiskiem
„Spęt” (s. 208–209). Tego jednak z przywileju
nie wiemy, bo to Adam był „Spetha” (zapewne
„z Pęta”). Przywilej Bylińskiemu wystawiono
w kancelarii litewskiej (nobilitacja litewska!)
po polsku, bo był z pewnością Polakiem i widać łaciny ani ruskiego nie znał, do czego w innym miejscu Michta doszedł (s. 210). Nie jest
też prawdą, że w 1532 r. można było, wydając
przywilej nobilitacyjny z kancelarii koronnej dla cudzoziemca (Jana z Nowego Miasta
na Węgrzech), przyjąć go „w poczet szlachty
polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”
(s. 81). Został jedynie szlachcicem polskim!
Gdyby wszyscy szlachcice polscy byli zarazem litewskimi, to Litwa nie występowałaby
(patrz Statuty z artykułami o cudzoziemcach)
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w obronie swego obywatelstwa i to nawet po
unii lubelskiej (III Statut).
Dopiero tak naprawdę rozdział trzeci rozprawy Jerzego Michty traktuje wprost o litewskich
przywilejach szlachectwa i je charakteryzuje.
Autor omówił poszczególne akty nobilitacyjne
w języku łacińskim i (od 1529) ruskim, porównał treści nobilitacji podwójnych (polskiej
i litewskiej), pokazał wzorce, zasady spisywania ich przez kancelarie — litewską i koronną,
wskazał na istotną rolę I Statutu Litewskiego
w porządkowaniu stosunków prawnych na Litwie, w tym i jego wpływ na kształt dyplomów
nobilitacyjnych. Do aktów nobilitacyjnych zalicza on też zresztą potwierdzenia szlachectwa,
z czym nie w pełni się zgadzam. To zupełnie
inne czynności prawne. Oczywiście, w praktyce (co w XVII i XVIII w. dość zapewne często
występowało) dochodziło do prawnej kreacji
szlachectwa przez potwierdzenia nieprawdy
decyzją Trybunału lub sejmików, ale to znowu oddzielny problem, z którym nie wiązało
się nadanie szlachectwa, a potwierdzenie. Jeszcze inaczej należy rozpatrywać przywrócenie
szlachectwa, gdyż ono też jest rodzajem potwierdzenia, a nie nadania. Nie jest więc mym
zdaniem „nobilitacją gromadną” potwierdzenie praw szlacheckich kilkunastu rodzinom
powiatu goniądzkiego w 1529 r. (s. 95–96),
zwłaszcza iż owo potwierdzenie miało bronić
je przed jurysdykcją patrymonialną Radziwiłłów, którzy chcieli z nich uczynić swą szlachtę prywatną (czyli niepełną) lub może obrócić
w chłopstwo. Nie jest też potwierdzającym tezy
Jerzego Michty przytoczony rys dziejów Wilamowskich, bo autor wciąż nie dostrzega różnicy ich przynależności państwowej (mieli dobra
w Koronie i Litwie) (s. 96–98). Zygmunt III
nie nadał też „ponownie w 1593 roku szlachectwa Wieliczkom” (s. 101), tylko im je przywrócił. Wreszcie Izabieliusowi (Izabeliusowi)
w 1598 r. został dany indygenat, a nie nobilitacja, bo to pierwsze pojęcie już funkcjonowało (w III Statucie), a w tytule wpisu aktu do
Metryki Litewskiej napisano wszak „Potwierżienije”, a nie nadanie. Czytelnik nie zrozumie

więc, dlaczego Jerzy Michta napisał, iż po zapoznaniu się z treścią uznał owo potwierdzenie za
nadanie (s. 104).
W omawianym rozdziale trzecim mamy też
wiele stwierdzeń kontrowersyjnych lub zgoła
błędnych, wagi większej i może drobnej, acz
wskazującej jednak na warsztat i wiedzę autora. I tak 12 kwietnia 1589 r. podkanclerzym
litewskim nie był Paweł, lecz Lew Sapieha,
a pisarzem nie Piotr, tylko Gabriel Woyna
(s. 84, 88, 105, 114). Ten ostatni nie był zresztą starostą miereckim, a mereckim (s. 101).
Dzierżawa przewalska leżała nie na Wołyniu,
lecz w powiecie grodzieńskim; żoną Prospera
Lippiego była nie Anna Lippi, tylko Anna Bucelli (s. 87). Mikołaj Odlanicki z synem Sebastianem nie otrzymał herbu Pogonia, a Boże
Zdarz (s. 91), który identyfikuje się z Pogonią.
Przytaczanie przykładu adopcji dla Zylajewiczów nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, bo jest to co najwyżej adopcja Litwinów,
nie zaś litewska (s. 91). Wreszcie czytelnik
nie wie, czy przywilej dla Michela (Michała) Ezofowicza z 1525 r. wystawiony został
przez kancelarię koronną (s. 110), czy litewską (118). Akt ten ma zresztą literaturę, której
Jerzy Michta nie przytacza, a więc zapewne
jej nie zna13. Niezwykle interesujący w tym
kontekście jest fakt nobilitowania w 1499 r. litewskiego Żyda Stanisława Oszejki przez króla
Polski Jana Olbrachta, a nie przez wielkiego
księcia litewskiego Aleksandra, który jednak
rekomendował go bratu. Autor nie do końca
potrafi wyjaśnić taką sytuację, acz zapewne
ma rację, twierdząc że nikogo nie nobilitowali
przedtem on i jego ojciec Kazimierz jako tylko władcy litewscy. Być może jednak istotne
było też to, że Aleksander nie chciał stwarzać
13
C.A. Бершадский, Литовские евреи. История их
юридического и общественного положения в Литве
от Витовта до Люблинской унии. 1388–1569, СПб.
1883; M. Bałaban, Skizzen und Studien zur Geschichte

der Juden in Polen, Berlin 1911, s. 83–85; A. Janulaitis,
Żydai Lietuvoje. Bruożai iś Lietuvos visuomenes istorijos XIV–XIX amż., Kaunas 1923; E. Розенблат, Жизнь
и судьба Брестской еврейской общины XIV–XX вв.,
Брест 1993.
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precedensu w sytuacji, gdy w 1495 r. nakazał
wypędzić Żydów ze swego państwa, jeśli nie
przyjmą chrześcijaństwa, co cofnął dopiero
w 1503 r.
Scharakteryzowawszy ogólnie nobilitacje
„litewskie”, Jerzy Michta w rozdziale czwartym zajął się rozbiorem takich aktów spisanych w języku łacińskim. Zna zaś ich 14, przy
czym najwięcej (8) wystawił Zygmunt Stary.
Następnie szczegółowo zanalizował i porównał
z produktami kancelarii koronnych formuły
kancelaryjne owych przywilejów z kancelarii litewskich. Trudności polegają jednak na
tym, że w zasadzie prawie wszystkie nobilitacje litewskie (wg przyjętej przez niego zasady)
znane są jedynie z kopii w Metryce Litewskiej,
które nie muszą oddawać pełnego brzmienia
tekstów oryginalnych. Spostrzeżenia autora
są jednak interesujące, pokazujące zależności
formularzy kancelarii litewskiej od koronnej,
występowanie w pełni i w skromniejszym zakresie owych formuł. I tu jednak występuje
wiele stwierdzeń budzących zastrzeżenia. I tak
dyplom dla Mikołaja Buccellego (1589) nie
mógł być wzorem dla dyplomu wystawionego dla Stanisława Oszejki (1499) (s. 120). Nie
widzę sensu porównywania dyplomów wystawionych dla Litwinów w kancelarii koronnej
z dyplomami dla Polaków także wystawionych w tej kancelarii, a Jerzy Michta tak czyni
np. w odniesieniu do nobilitacji dla Litwina
Jakuba z Brzeziny — obie wszak są nobilitacjami koronnymi, a do tego ów Jakub musiał być
też Koroniarzem, na co wskazuje miejscowość
Brzeziny, służba u Anny Mazowieckiej i koronne funkcje sprawowane przez braci. Mając zaś
liczne przykłady przekręcania nazwisk przez
autora, czytelnik nie jest też pewny, czy rzeczywiście nobilitowany w 1526 r. Fedor (Fiedor)
z Witebska miał „otczestwo” „Dawiłowicz”,
czy jednak „Daniłowicz” albo „Dawidowicz”?
Obstawałbym przy Daniłowiczu, choć w oryginale jest „Davilovicz” (od jakiego imienia
to jednak pochodzi?). Ale przecież zapisano
tam też błędnie jego imię jako „Phedur”, a nie
„Phedor”. Z pewnością za to Prokop Pieniążek

353

był starostą wendeńskim, a nie wendeckim.
Autor tłumaczy najpierw różnice między słowami „appensum” (przywieszona [pieczęć])
i „subappensum” (podwieszona) (s. 139), ale
następnie owo „subappensum” notorycznie
tłumaczy jako „przywieszona”. Niezrozumiała
jest też konstatacja Jerzego Michty, iż „Ponieważ dokument Iwaszki Michnowicza zawiera
pełny formularz, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że posiadał w oryginale
listę świadków. W tej sytuacji pozostałe dwa
przywileje z pełnym formularzem nie posiadały listy świadków” (s. 146).
Rozdział piąty rozprawy poświęcony został
litewskim dokumentom nobilitacyjnym sporządzonym w języku ruskim. Autor stwierdził
najpierw, że znamy jedynie jeden oryginał takowej nobilitacji, a reszta dokumentacji jest kopiami w Metryce Litewskiej, co czyni niektóre
wywody i wnioski wątpliwymi. Jerzy Michta
ma tego świadomość, ale niekiedy nie zwraca
na to uwagi lub lekceważy. Następnie analizuje
szczegółowo elementy formularzowe i pokazuje
różnice i podobieństwa w formularzach nobilitacji „łacińskich” i „ruskich”. To bardzo interesujące i ważne konstatacje, pogłębiające naszą
wiedzę o kancelariach litewskich i ich kontaktach z polskimi odpowiednikami, i stanowiące
pogłębione studium tematu prezentowanego
już kilkakrotnie przez autora. Tradycyjnie jednak tekst zawiera też uproszczenia, niejasności
lub wprost błędne informacje. I tak brak jest
literatury przedmiotu i wyjaśnień dotyczących
omawianych osób, gdyż np. Kapliczowie to
przodkowie znanej rodziny Godebskich h. Godzięba, o czym pisał A.S. Hruszewski14. Brak
Pomorza w tytulaturze Zygmunta I i jego syna
Zygmunta Augusta, co tak dziwi Jerzego Michtę, nie jest wynikiem specjalnego opuszczenia
tej ziemi, by wskazać na nieważność litewskich
nobilitacji na tym obszarze, czyli w Prusach
(s. 151). Chyba nigdy w tytulaturze królów
A.C. Грушевский, Очерк истории ТуровоПинского княжества в составе Литовско-Русского
государства XIV–XVI вв., Киев 1901; idem, Пинское
Полесье. Исторические очерки, ч. 1–2, Киев 1901–1903.
14
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Polski nie występowało Pomorze, bo występowały Prusy! W komentowanym dokumencie
dla Marcina Czyża też występują Prusy, więc
w czym jest problem? Nie jest prawdą, że zapis
w tytulaturze Zygmunta III „dziedicznyj korol
szwieckij” nosi informację „o staraniach króla
o koronę szwedzką” (s. 151), bo tym królem
on był i nikt tego w 1593 r. nie kwestionował!
Określenie „gosudar” (to rusycyzm, właściwie
winno być: hospodar) wcale nie podkreślało
faktu, „że władca na Litwie posiadał większy
zakres władzy” (s. 152), tylko było standardowym określeniem tego władcy w tytulaturze ruskiej, odpowiednikiem słów „dominus” i „heres”
w tytulaturze łacińskiej! Nie ma w tym żadnych
ukrytych treści. Podobnie nie należy dopatrywać się owego zakresu władzy na Litwie w skrócie tytulatury do „Zigimont trietij etc.” (s. 153),
bo tak po prostu wpisywano dokumenty do
Metryki Litewskiej, często bez pełnej tytulatury! Nie jest prawdą stwierdzenie, że „Posiadać
dobra mógł tylko szlachcic” (s. 161), bo istotne
było, na jakim prawie je posiada i czy był ich
właścicielem. Dobra posiadali bowiem Tatarzy,
którzy formalnie do pełnoprawnej szlachty się
nie zaliczali15, podobnie mieszczanie niektórych miast królewskich16, tzw. kozacy, ziemianie kilku kategorii, a nawet np. chłopskiego
pochodzenia puszkarze zamkowi i chłopi hospodarscy17. Omówiony przez Jerzego Michtę
przypadek nobilitacji Jacka Fiedorowicza Narszonowicza, bojarzyna pancernego putnego,
jest rzeczywiście interesujący, bo nie ma w nim
mowy o herbie, co zresztą mogłoby przeczyć
twierdzeniu autora, że szlachcic musiał mieć
15

Literatura na temat Tatarów na Litwie jest ogromna,
w ostatnich czasach są to głównie prace P. Borawskiego, S. Dumina, K. Grygaitisa, J. Sobczaka, J. Tyszkiewicza i A.B. Zakrzewskiego.

И.И. Лаппо, К истории сословного строя
великого княжества Литовского. Конные мещане
Витебские в XVI столетии (Сборник статей в честь
В. О. Ключевского), b.m.d.
17
M.Ф. Спиридонов, Застава-закуп земли государственными крестянами Беларуси в XVI ст., „Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы” 1971,
s. 58–62.
16

herb. Nie jestem o tym przekonany w odniesieniu do sytuacji na Litwie. Jerzy Michta, niestety,
swe wywody o bojarach oparł jedynie na Encyklopedii Glogera, a nie na poważnej literaturze przedmiotu18. Dlatego też zapewne podaje
błędne wyjaśnienie określenia „putny” jako: zobowiązany do służby wojennej, gdy tymczasem
jego zobowiązanie dotyczyło służby pocztowej.
Do służby wojennej zaś zobowiązany był bojarzyn pancerny, ale wcale nie w chorągwi pancernej, bo takowych jeszcze w XVI w. nie znano
(s. 161). Autor nie dostrzega też różnicy między
posiadaniem ziemi na prawie lennym i na prawie ziemskim (s. 165–166), uważa niesłusznie,
że „szlachcic na Litwie musiał posiadać dobra
ziemskie” i herb (s. 163), błędnie tytułuje Mikołaja Radziwiłła „Rudego” starostą somilskim
miast somiliskim (s. 163), tworzy jakiegoś kniazia Kosińskiego, Rokiszki i Koriełów (s. 164),
gdy w dokumencie jest Kroszyński, Rakiszki
i Kojeriełów. Nawiasem mówiąc, należy też
zwrócić uwagę na to, że autor nie zawsze dokładnie stosuje transkrypcję tekstów pisanych po rusku, mieszając ją niekiedy z transliteracją. Nie
zawsze też poprawnie odczytuje ową ruszczyznę, z czego wychodzą wypaczenia myśli. I tak
np. w tekście dokumentu nie jest „wsim wobiec
i każdomu z osobna i niebytom była potrieba”
(s. 153), ale „wsim wobiec i każdomu z osobna
i komuby togo była potrieba”. Wreszcie w 1559 r.
Jan Lewoń nie był podkomorzym wileńskim
(został nim w 1566 r.) i nigdy nie był starostą
dyneburskim, lecz tylko diamenckim (s. 169)!
Kuriozalne zaś jest stwierdzenie (s. 171), iż
„formuła datacji, [s] została podana według
kalendarza chrześcijańskiego, chociaż dokumenty wystawiano w języku starobiałoruskim
(ruskim)”. A według jakiego kalendarza miano
je wystawiać? Hebrajskiego, muzułmańskiego
18
М.В.
Довнар-Запольский,
Д.З.
Шендрик,
Белорусская шляхта и панцирные бояре. Верхнее
Поднепровье и Белоруссия, „Полное географическое
описание” 1905, t. 9; И.А. Юхо, Правовое положение
населения Белоруссии в XVI в., Минск 1978; В. Варонін,
Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ
(ХV–сярэдзіна ХVI ст.), „Беларускі Гістарычны
Агляд”, t. 7, 2000, z. 2, s. 305–325.
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etc.? Prawdopodobnie autorowi chodziło o to,
że nie ma datacji „od stworzenia świata”, a jest
„od narodzin Chrystusa”.
Rozdział szósty, traktujący o nobilitacjach
Żydów litewskich, jest w zasadzie przeniesionym tekstem artykułu na ten temat, o czym
zresztą autor czytelnika nie informuje w przypisie. Tradycyjnie wymienione i omówione
tu zostały dyplomy nobilitacyjne dla Żydów
ze wskazaniem osobliwości, motywów, związków ze zmianą wyznania. Część wywodów
dotyczy zresztą ważnego, acz wielokrotnie już
podejmowanego przez badaczy problemu odnoszącego się do automatycznego uzyskiwania
przez Żydów nobilitacji po zmianie wyznania na chrześcijańskie, na podstawie zapisu
w III Statucie Litewskim z 1588 r. Nic nowego autor obecnie do wcześniejszego swego
artykułu nie wniósł, stojąc na stanowisku —
skądinąd zapewne słusznym — o braku takowego automatyzmu, a zapis w Statucie jedynie
dawał szansę na staranie się o nobilitację królewską. Problemem jest jednak to, co należy
zrobić z przykładami przechrzczonych Żydów,
którzy bez nobilitacji weszli do grona szlacheckiego i na dodatek pełnili już urzędy ziemskie.
Z tym mamy do czynienia np. w przypadku
Michała Osiecimskiego, który uzyskał nobilitację na sejmie koronacyjnym Stanisława
Augusta, ale ponieważ wpisano w dyplomie
błędną formę jego nazwiska (Oświęcimski), to
potwierdzono nobilitację 26 listopada 1765 r.
(oblata 17 maja 1766, gdy wykonał przysięgę). W dokumencie tym stwierdzono, że on
„in tertia generatione pochodząc od przodka
swojego, a superstitionibus gentis Israeliticae ad
veram Christi fidem natenczas nawróconego”
sprawuje urząd mostowniczego rzeczyckiego
z nadania Augusta III, a używa herbu Lubicz
(w polu białym podkowa z krzyżami złotymi,
w klejnocie korona z trzema piórami strusimi)19. I rzeczywiście, ten Michał Jan Osiecimski (1727‒1798) został mostowniczym

14 stycznia 1757 r.20 Co więcej, mostowniczym był już jego ojciec Kazimierz, a został
nim po październiku 1740 r.21, zaś jego imię
wskazuje na katolickie wyznanie, na które
przeszedł ojciec tegoż. Skoro jednak Michał
Jan zdecydował się na wystąpienie o nobilitację, to rodzina miała jakieś problemy z funkcjonowaniem w środowisku szlacheckim, aczkolwiek on sam był już w nim zakorzeniony,
skoro jego żonami były najpierw kniaziówna
Petronella Żyżemska, starościanka kiernowska,
a następnie Anna Arciszewska. Tradycyjnie już
Jerzy Michta popełnił i w tym rozdziale kilka lapsusów. I tak np. najpierw stwierdził, że
„W Polsce szlachectwo nabywało się poprzez
urodzenie z ojca szlachcica, adopcję herbową
lub [podkreślenie moje — AR] nobilitację”
(s. 177), a kilkanaście stron dalej podał słusznie, że „adopcja do herbu nie dawała automatycznie szlachectwa” (s. 190). Wincenty Białopiotrowicz nie był zaś sekretarzem pieczęci
większej, a mniejszej litewskiej (s. 197–198).
Przesadził za to autor grubo, uznając że nobilitacja Żyda Oszejki miała „podkreślić unię obu
państw [tzn. Litwy i Korony — AR] i współpracę ich władców” (s. 193).
Ostatni wreszcie rozdział (siódmy) dotyczy
potwierdzenia szlachectwa, tzw. podwójnych nobilitacji oraz nobilitacji Wilna w 1568 r. w kontekście nobilitacji jego mieszczan. To znowu składanka z kilku artykułów Jerzego Michty, niektóre
zaś stwierdzenia i przykłady tu zaprezentowane
były już we wcześniejszych partiach tekstu tej
książki, acz wydaje się, że zawiera ona stosunkowo
wiele nowego materiału. Niemniej i tu aż roi się
od drobnych pomyłek, wynikających z nieznajomości Litwy, złych odczytów, niepotrzebnych potem spekulacji, braków w literaturze przedmiotu
etc. I tak np. Ilinicz był starostą brzeskim, a nie
beresteckim (w dokumencie jest z ruska: berestejski), zaś Szymkowicz — dzierżawcą koniawskim
20

19

Rossijskij gosudarstwiennyj archiw driewnich aktow, Moskwa, fond 389, nr 190, s. 122–126.
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Zamek Królewski w Warszawie, Zbiory Fundacji
Rodziny Ciechanowieckich.
21
Nacyjanalny gistaryczny archiu Biełarusi, Mińsk,
fond 1736, nr 1, k. 274.
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i dubickim, a nie koniewskim i dubińskim; nie
było włości ejszyckiej (jeszyckiej), lecz była ejszyska (jejszyska z ruska), podobnie jak nie było
jeszneńskiej, tylko jezneńska; Wacław Wierzbicki to nie żaden kniaź, a po prostu ksiądz (s. 206);
nie było chorążego dorszunickiego, lecz dorsuniski; Ostafiej, marszałek i pisarz, to nie żaden
urzędnik Radziwiłła (s. 207, 341), tylko Ostafi
Wołłowicz, marszałek i pisarz hospodarski, czyli wysoki urzędnik państwowy! Sąd, o którym
mowa jest na s. 207, nie był ziemskim wileńskim, bo przecież żaden z jego trzech członków
nie był urzędnikiem wileńskim. Do tego właściwymi formami nazwisk owych osób są: Hrehory
Rahoza i Kierdej Kryczewski (nie Arciszewski).
Jakim sposobem Leon Iwanowicz, Marek Klimowicz, Wasyl Borysowicz i Piotr Chodorowicz
mogli być synami Paca (s. 208), tego chyba nikt
nie wie, bo ich „otczestwa” wskazują na różnych
ojców. Moim zdaniem odzyskanie szlachectwa
było jednak prostsze niż jego uzyskanie (s. 208),
choć też wymagało zabiegów. Długi wywód
o nobilitacji dla Feliksa Jeliskiego (s. 210–211)
byłby nawet cenny dla badaczy genealogii, gdyby nie fakt, że takiej rodziny nie było, a nobilitacja dotyczy Jelskiego, przedstawiciela rodziny
potem znanej! To że byli oni zubożałą szlachtą,
nie znaczyło wcale, że utracili szlachectwo —
mogli być po prostu bojarami, którzy nie mieli
żadnych dowodów swego szlachectwa i potrzebowali tego w sytuacji zagrożenia swej pozycji
(znamy przynajmniej kilku litewskich magnatów, którzy w końcu XVI i na początku XVII w.
masowo degradowali w swych dobrach bojarów
w chłopów, wykorzystując fakt, że nie mieli oni
dowodów szlachectwa). Nie jest też zrozumiałe,
dlaczego autor uważa, iż Wacław Agrypa „mógł
sam otrzymać nobilitację” (s. 211), skoro pochodził on ze starej litewskiej rodziny z Mejszagoły,
a jej dzieje są dobrze znane dzięki studiom Edmundasa Rimšy22. Zapewne autor zasugerował
się jego „cudzoziemskim” nazwiskiem.
22

Venclovas Agripa ir jo giminė (1. Kilmė ir pirmtakai),
Lietuvos TSR Mokslo Akademijos Darbai, 1986, t. 1,
s. 63–75; cz. 2 (Agripų giminė), ibidem, t. 2, s. 72–83.

Jak wspomniałem wyżej, Jerzy Michta
ma niekiedy problemy z odczytem tekstów
ruskich, ale błędy występują również w odczytach tekstów polskich i łacińskich, jak
np. w przypadku Mikołaja Talwosza, „castellana mińskiego” (s. 209), bo w Metryce Litewskiej wyraźnie jest to: „Talwoysza, casztellana
mińskiego”; podobnie jak zapis: „Sigismundus
Awgustus” a nie „Augustus”.
Drugą część tego rozdziału stanowią rozważania autora na temat nobilitacji miasta Wilna z 1568 r., otrzymanej na wzór Krakowa.
Uważa jednak, że było to tylko nadane „miastu Wilnu, reprezentowanemu przez członków
magistratu wileńskiego, szlachectwo dziedziczne, a im samym i ich rodzinom możliwość
podjęcia starań o indywidualną nobilitację”,
że tym samym „przedstawiciele jego patrycjatu
[uzyskali] możliwość starań o adopcję herbową i królewską nobilitację” (s. 213). Jako uzasadnienie swej tezy, że „adopcja herbowa musiała zostać potwierdzona przez króla” (s. 215)
wymienił nobilitację burmistrza wileńskiego
Macieja Rudominy i jego synów w 1576 r.,
których do herbu przyjął Mikołaj Radziwiłł.
Ale przecież ten jednostkowy przykład nie
może być wystarczającym dowodem na poparcie tezy Jerzego Michty, choć być może ma on
rację. Znamy jednak przecież rodziny patrycjuszy wileńskich, które bez żadnej nobilitacji
przeszły w szeregi szlachty litewskiej, po porzuceniu „rzemiosła miejskiego”, a ich przedstawiciele pełnili urzędy ziemskie, a nawet
centralne, np. Bildziukiewiczowie, Bylińscy,
Filipowiczowie, Gawłowiccy, Kurowiczowie,
Leszkiewiczowie, Romanowiczowie, Woysznarowiczowie etc23. Inni załatwiali sobie potwierdzenie przez Trybunał Litewski szlachectwa
cesarskiego (np. Sztrunkowie24), a jeszcze inni
wrócili po prostu do szlachectwa po kilku
23

A. Ragauskas, Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.), Vilnius
2002, passim; Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne,
oprac. D. Frick, Warszawa 2008, passim.
24
Lietuvos valstybes istorijos archyvas, Wilno, SA 47,
k. 1191–1196v.
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pokoleniach spędzonych w mieście lub w różny sposób „stali się” szlachcicami. Ale przecież
zdecydowana większość elity wileńskiej nie
stała się eo ipso szlachtą — część zapewne nie
chciała, a część być może nie widziała możliwości i to nawet posiadając dobra ziemskie.
Rozprawę zamyka Zakończenie, w którym
autor podsumował swe rozważania, zwracając
uwagę na osobliwości litewskich nobilitacji,
ich związek z posiadaniem ziemi, brak w zasadzie list świadków na dokumencie. Jerzy
Michta przyłączył się też do tych badaczy, którzy uważają, że artykuł siódmy rozdziału dwunastego Statutu Litewskiego został błędnie zapisany i zinterpretowany, bo w gruncie rzeczy
nie oznaczał on automatycznego uszlachcania
Żydów chrześcijan. Nie uwzględnia on jednak
najnowszych ujęć i wątpliwości samych badaczy, jak choćby J. Jedlickiego, A. Kaźmierczaka
i S. Gąsiorowskiego25. Sprawa zaś nie jest tak
oczywista, a nawet sam Jerzy Michta zauważył,
że „uznanie przez Litwinów każdego neofity
za szlachcica, doprowadziło do protestów posłów na sejmie koronacyjnym w 1764 roku”.
A zatem praktyka chyba nie zgadza się z teorią
wspieraną przez autora.
Do rozprawy włączono też, w charakterze aneksów, kilka tekstów nobilitacji w języku łacińskim i tłumaczeniu na polski oraz
w transkrypcji z ruskiego. Teksty transkrypcji nie są jednak wolne od błędów, podobnie jak i odczyty. Zastrzeżenia mam również co do wykorzystanych opracowań, gdyż
brak mi w załączonej bibliografii — oprócz
wymienionych wyżej — prac Citowa26,

25

J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa
1968; A. Kaźmierczak, Rodziłem się Żydem. Konwersje
Żydów w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Kraków
2015; S. Gąsiorowski, Nobilitacje neofitów pochodzenia
żydowskiego w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku
[w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. A. Jagodzińska, Wrocław 2012 s. 79–94.

A. Цитов, Беларускaя прыватная геральдыка,
„Спадчына”, nr 3, 1995, s. 18–26; idem, Геральдыка
Беларусi (ад пачаткаў–да канца XX стагоддзя), Miнск
2010.
26
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Rimšy27, Szałandy28, opracowania materiałów
genealogicznych Anny Wajs29. Szkoda też, że
nie widać tu wyników poszukiwań archiwalnych dokumentów nobilitacyjnych w Mińsku, Wilnie i Sankt Petersburgu, głównie
w dokumentacjach wywodowych.
Podsumowując, z przykrością muszę
stwierdzić, że niewiele nowego dowiedziałem
się z rozprawy Jerzego Michty, która w dużym
stopniu jest zbiorem wcześniej już publikowanych, niekiedy jedynie rozszerzonych, tekstów
jego autorstwa. Praca nie wyczerpuje też problemu nobilitacji litewskich, bo autor wychodzi z błędnych założeń, nie widzi litewskich
osobliwości, słabo zna litewską rzeczywistość
czasów średniowiecznych i nowożytnych oraz
literaturę ich dotyczącą.
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