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IN

MEMORIAM

Profesor Aleksander Gieysztor (17 VII 1 9 1 6 - 9 II 1999)
okolwiek napisać o Profesorze Aleksandrze Gieysztorze będzie niepełne. Bo jak
ogarnąć wszystkie dokonania badawcze, dydaktyczne, organizacyjne i obywatel
skie wielkiego Uczonego, Humanisty i Polaka? Jakimi słowami oddać Jego fascynującą
osobowość, wpływ jaki wywierał na kolegów, uczniów i tych wszystkich którzy się
z nim stykali? Jaką miarą określić siłę Jego autorytetu — naukowego i moralnego?
I jak pisać o swoim Mistrzu uniwersyteckim bez dotkliwego poczucia niepowetowanej
straty po Jego odejściu?
Zasługi naukowe Profesora, miejsce jakie zajął w historiografii polskiej i europej
skiej — a jest to miejsce naczelne — będą przedmiotem wielu omówień i szczegółowych
analiz. Poprzestańmy więc na tym co jest nam najbliższe: jaki był wkład Profesora
w nasze dyscypliny — heraldykę, genealogię i nauki pokrewne oraz na tym co Go
łączyło z naszym Towarzystwem.
Z naukami pomocniczymi historii Alek
sander Gieysztor zetknął się w czasie stu
diów na Uniwersytecie Warszawskim w la
tach 1933-1937, lecz zainteresowanie ich
przedmiotem, jak sam wspomniał, narodzi
ło się wcześniej. Objawiło się w latach
szkolnych, w warszawskim gimnazjum Lo
rentza, wyczuleniem na urodę dawnych do
kumentów i piękno starego druku, zacieka
wieniem funkcją pisma, dawnymi mapami,
miarami czasu i przestrzeni, historią włas
nej rodzin y, także sym boliką herbów
i umownymi treściami różnego rodzaju
znaków. Wiedzę o tym usystematyzował
i pogłębił studiując historię, a czerpał ją ze
znanych podręczników Stanisława Ptaszyckiego i Władysława Semkowicza, uzupeł
nianych własnymi lekturami. Zasadnicze
znaczenie dla ukształtowania się historycz
nej i intelektualnej pasji młodego Gieyszto
ra miało proseminarium mediewistyczne
Tadeusza Manteuffla i takież seminaria
Marcelego Handelsmana i Stanisława Kęt
rzyńskiego. Wyniósł z nich zdolność wnik
liwej analizy źródeł i ich wszechstronnej in
terpretacji, którą sam później na najwyżProfesor Aleksander Gieysztor
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szym poziomie rozwinął. Bliższy kontakt z dawnymi dokumentami, pieczęciami, her
bami przyniosła praktyka czy raczej staż w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War
szawie, gdzie nabył też wysokiej miary umiejętności paleograficzne. Znajomość całego
kompleksu nauk pomocniczych w aspekcie historii powszechnej oraz kształtującego
się wówczas źródłoznawstwa dały Mu roczne studia w paryskiej Ecole des Chartes.
Wtedy to zetknął się z wielką heraldyką — w archiwach i bibliotekach zobaczył naj
słynniejsze średniowieczne herbarze, w muzeach, zamkach i kościołach oglądał naj
starsze zabytki heraldyczne. Z heraldyką i genealogią były też związane Jego pierwsze
publikacje. Na łamach „Miesięcznika Heraldycznego” w latach 1936-1939 ogłosił
dokumenty Kazimierza Wielkiego dla Odrowążów-Pieniążków, jedną recenzję, mały
przyczynek genealogiczny oraz rozprawę o pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Grabiów.
Po latach mówił, że przed wojną nie zdążył wstąpić do Polskiego Towarzystwa Heral
dycznego, był jednak uważnym czytelnikiem jego czasopism — „Miesięcznika Heral
dycznego” i „Rocznika” Towarzystwa.
Po doświadczeniach kampanii wrześniowej, okupionych raną, nadszedł czas kiedy
Aleksander Gieysztor przystąpił do konspiracji, pełniąc ważne funkcje w Biurze Infor
macji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Był to też czas Jego własnych
badań historycznych — na ile pozwalały na to warunki w okupowanej Warszawie —
oraz tajnego nauczania w Wolnej Wszechnicy Polskiej, w które włączył się z wielkim
zaangażowaniem. Zbliżył się wtedy ponownie do Archiwum Głównego, związał się
także ze środowiskiem miłośników książki i bibliofilów warszawskich. Przede wszyst
kim jednak dowiódł, że inter arma non silent Musae. W 1943 roku na potrzeby
podziemnego studium Wolnej Wszechnicy, ale z myślą o wolnym nauczaniu w przy
szłości, opracował Encyklopedię nauk pomocniczych historii, odbitą na maszynie
w kilku egzemplarzach. Była to nowa propozycja syntezy, wychodząca poza tradycyj
ne, pozytywistyczne traktowanie tych nauk. Słusznie zauważono, że potrafił w niej nie
tylko „przystosować wyniki badań europejskich do potrzeb polskich, ale także w nowy
sposób sformułował potrzeby w zakresie badań nad polskimi źródłami”. Ważne miej
sce w tym dziele zajęły genealogia i heraldyka, nowocześnie ukazujące człowieka w je 
go środowisku rodzinnym, a więc i społecznym, funkcjonującego w systemie znaków
nacechowanych znaczeniami, które niosły herby. Zmienione i rozszerzone wydanie tej
pracy pt. Zarys nauk pomocniczych historii Autor opracował ju ż w 1945 roku, a trzy
lata później weszła ona jako skrypt do dydaktyki szkół wyższych, na długo stając się
niezastąpionym kompendium wiedzy o źródłach historycznych i klarownym wykła
dem traktujących o nich nauk.
Prostą konsekwencją pracy konspiracyjnej był udział Gieysztora w Powstaniu War
szawskim, w którym za czyny bojowe został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Mili
tari. Potem był obóz jeniecki i powrót do zniszczonej Warszawy. Tu włączył się w od
budowę studiów historycznych na Uniwersytecie i organizację Instytutu Historyczne
go. Jednocześnie kontynuował własną pracę badawczą.
Heraldyce poświęcił Aleksander Gieysztor jeszcze dwie publikacje, obie z 1948 roku,
w tym fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich z XIV i XV wieku,
cenne również z tego względu, że odpisane ze spalonych w Powstaniu oryginałów
AGAD u. Heraldyka i genealogia nie będą później przedmiotem specjalnych badań Pro
fesora, były jednak stale obecne w prowadzonych przez Niego wykładach i semina
riach, i to w czasach metodologicznej reorientacji polskiej historiografii, nie sprzyja
jących uprawnieniu tych „burżuazyjnych” nauk. Uczył wówczas Profesor — i wielu na
uczył — dostrzegania i rozumienia znaków herbowych, także znaczenia badań gene
alogicznych dla pojmowania procesów społecznych.
Od dawna zbierał materiały do dziejów swojej rodziny herbu własnego, piszącej się
z Giejsztorów Małych i Wielkich w województwie trockim na Litwie. Jego linia rodowa
wywodziła się od XVII wieku z Plaskowicz koło Kiecka. Na kilka lat przed śmiercią uda
ło się Profesorowi odwiedzić strony rodzinne, co było dla Niego dużej miary przeżyciem.
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Dzieje swej linii rodowej opracował w pozostającym w maszynopisie wnikliwym stu
dium genealogicznym.
W 1960 roku, z okazji Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Sztokhol
mie, Profesor Gieysztor zawitał na odbywającym się tam równocześnie Międzynarodowym
Kongresie Genealogii i Heraldyki. W końcu lat sześćdziesiątych zabrał głos w toczącej się
od dawna dyskusji na temat herbu Zakopanego. W związku z udziałem w jury konkursu
na herb tego miasta zapamiętałem przechadzkę z Profesorem w cieniu Giewontu połą
czoną z Jego wykładem funkcjonowania piły ogniowej (przypuszczalne godło napieczętne
Zakopanego) oraz obecności obiektów kultury materialnej w heraldyce polskiej. Przed
miotem późniejszych, seminaryjnych i prywatnych dyskusji, były też początki her
bu Warszawy. To Profesor wskazał na prowadzącą może z ziemi chełmińskiej drogę
przeniknięcia w XIV wieku motywu fantastycznej syreny do herbu miasta Starej Warsza
wy.
Ważne miejsce w dorobku naukowym Profesora Gieysztora zajmowały badania nad
symboliką władzy, również w jej heraldycznym wyrazie. Poświęcił temu studia o koro
nie zamkniętej królów polskich, ceremoniale koronacyjnym Piastów i Jagiellonów oraz
problematyce insygnialnej. Żywo interesował się w badaniach i w praktyce symboliką
uniwersytetów, upatrując w niej afirmację wartości, jakie niesie nauka.
Dla heraldyki, genealogii i sfragistyki Profesor otworzył łamy redagowanych przez
siebie „Studiów Źródłoznawczych” i był wnikliwym recenzentem poświęconych tym
dziedzinom tekstów. To tutaj, z zachęty Profesora, Adam Heymowski opublikował swe
cenne prace ukazujące obecność herbów polskich w średniowiecznych herbarzach
Zachodniej Europy.
Odbudowa, rekonstrukcja i wyposażenie wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie,
którego Profesor Gieysztor był pierwszym dyrektorem, wywołały wiele problemów
heraldycznych. Rozwiązywał je Profesor z doskonałym rozumieniem znaczenia i fun
kcji herbu. Udział mój w opracowaniu koncepcji wystroju heraldycznego Sali Senator
skiej i Sali Poselskiej Dawnej Zamku był znakomitą, bo kierowaną przez mego Profe
sora i Mistrza, próbą aplikacji heraldyki do programu ideowego tych głównych sal par
lamentaryzmu dawnej Rzeczypospolitej.
Kiedy w drugim porywie „Solidarności” społeczeństwo polskie upomniało się o swą
podmiotowość obywatelską, w tym prawo do swobody stowarzyszeń, w środowisku
młodych historyków warszawskich narodziła się idea reaktywowania Polskiego Towa
rzystwa Heraldycznego. I nie było przypadkiem, że grupę inicjatywną realizującą ten
zamiar stanowili uczniowie Profesora. On sam od razu przystąpił do tworzącej się
organiacji polskich heraldyków, był członkiem-założycielem Towarzystwa. Udzielił
poparcia naszym działaniom, przewodniczył zebraniu założycielskiemu Towarzystwa
w czerwcu 1987 roku a rok później zgromadzeniu inaugurującemu działalność wzno
wionego PTHer. W osobie Profesora, wtedy przecież Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
znaleźliśmy naukowego patrona i niezawodnego doradcę w sprawach Towarzystwa.
Okazywał mu wiele uwagi, z zainteresowaniem śledził rozwój organizacyjny stowarzy
szenia, z satysfakcją powitał reaktywowanie „Rocznika” oraz inne nasze wydawnictwa.
W 1990 roku brał udział w pracach Komisji do ustalenia cech herbu Rzeczypospolitej
po przywróceniu Orłowi Białemu korony. Jego głos wówczas przeważył, aby u progu
III Rzeczypospolitej nie poszukiwać nowego wizerunku Orła, lecz przywrócić koronę
temu Orłowi, któremu ją odebrano, czyli Orłowi według wzoru z 1927 roku. Pięć lat
później, jako histoiyk, kawaler Orderu Orła Białego i sekretarz jego Kapituły, przema
wiał w Zamku Królewskim na inauguracji wystawy poświęconej 700-leciu Orła Białego
jako herbu państwa polskiego, współorganizowanej przez nasze Towarzystwo.
W 1988 roku, w uznaniu zasług Profesora Gieysztora dla rozwoju heraldyki i ge
nealogii Towarzystwo nadało Mu godność członka honorowego. Międzynarodowa
Konfederacja Genealogii i Heraldyki, na wniosek Towarzystwa odznaczyła zaś Profe
sora medalem d nos Aines, wręczonym Mu na jednym z naszych zebrań naukowych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

6

Profesor Aleksander Gieysztor

Profesor Aleksander Gieysztor był historykiem wyjątkowo wszechstronnym, ogarnia
jącym wszystkie dziedziny nauk historycznych. Z równą swobodą poruszał się w prob
lematyce wczesnego i późnego średniowiecza, Renesansu i Oświecenia, XIX stulecia
i czasów najnowszych. Badał system wierzeń słowiańskich i początki państwa polskie
go, zagadnienia gospodarcze i społeczne, ale też problemy świadomości narodowej,
tematy z zakresu historii sztuki i kultury, dzieje pisma i historię miast. Uprawiał nie
mal wszystkie nauki pomocnicze historii, stworzył podstawy polskiego źródłoznaw
stwa. Toteż w polu jego badań musiały znaleźć się też heraldyka i genealogia, jako jed 
ne z podstawowych nauk — wypada tu użyć bliskiego Profesorowi określenia Joachi
ma Lelewela — „dających poznawać źródła historyczne”. I chociaż tym dyscyplinom
poświęcił tylko kilka prac, to przecież i tutaj, jak we wszystkich dziedzinach którymi
się zajmował, zaznaczył swój trwały ślad.
Brak Profesora jest — i długo jeszcze będzie odczuwalny przez polską naukę histo
ryczną i całą naszą humanistykę. I to nie tylko w wymiarze badań i osiągnięć nauko
wych. Odszedł bowiem wielki autorytet moralny, wzór Uczonego, Wychowawcy i Czło
wieka, niedościgniony wzorzec zachowań i postępowania.
Jest dla nas tytułem do chwały, że ten wielki Polak i Obywatel, wybitny historyk,
jeden z najgodniejszych przedstawicieli nauki polskiej, był członkiem Polskiego Towa
rzystwa Heraldycznego. Jego członkostwo, zwłaszcza to honorowe, nakłada na nas zo
bowiązanie. Starajmy się być godni tego, aby móc powiedzieć, że był wśród nas Profe
sor Aleksander Gieysztor.
Stefan K. Kuczyński
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ROZPRAWY

Adam Ryć

Obyczaj rycerski i heraldyka w romansach arturiańskich
Chretiena de Troyes
iek XII jest epoką kształtowania się zachodnioeuropejskiej heraldyki. Znaki
umieszczane na tarczach i zbrojach, i służące początkowo jedynie doraźnym
celom identyfikacji na polu bitwy, stopniowo trafiają na pieczęcie i do wyobrażeń
ikonograficznych. Z czasem zyskują charakter stałych symboli, początkowo jednak nie
są dziedziczne.
Znaki zdobiące tarcze i proporce na tkaninie z Bayeaux (utkanej zapewne między 1080
a 1090 r.) nie są jeszcze herbami. Natomiast są nimi z pewnością wyobrażenia na ema
liowanej płycie nagrobnej Godfryda Plantageneta zmarłego w 1151 r., choć datacja
samej płyty nie jest pewna1. Godfryd otrzymał ten herb rzekomo od Henryka II, króla
Anglii, z okazji pasowania na rycerza. Jednak informację tę zawdzięczamy mnichowi
z Marmoutier Jeanowi Rapicaultowi piszącemu znacznie później — w latach 11751180. Na najstarszej pieczęci Godfryda (z roku 1149) nie ma jeszcze żadnych herbów2.
Proces ustalania się herbów i reguł posługiwania się nimi był ściśle związany z prze
mianami kultury rycerstwa, grupy społecznej, dla której w późniejszym średniowieczu
heraldyka stanie się swoistym wewnętrznym językiem, skomplikowanym kodem po
rozumiewania się. W ciągu XII stulecia kształtują się także inne przejawy rycerskiego
obyczaju: pasowanie, turnieje, ustalone reguły honorowej walki. Wcześniej — w okre
sie ruchów Treuga Dei i Pax Dei rycerstwo zyskało akceptację Kościoła, a w dobie
krucjat ulega swoistej sakralizacji3.
W wieku XII ideologia i etos rycerski zdobyły nowe środki wyrazu. Jednym z nich
była literatura w językach narodowych, przeznaczona dla ludzi świeckich, choć two
rzona często przez duchownych klerków. Przynajmniej od początku stulecia powstają
karolińskie epopeje chansons de geste. Wkrótce rodzi się także nowy gatunek literacki
— romans dworny, początkowo poświęcony losom bohaterów starożytności4. Wzmian-

W

1 M. P a s t o u r e a u , L ’Hermine et le Sinople; Etudes dheraldique medie vale. Paris 1976, s. 55-60.
2 Ibidem, s. 55.
3 Istnieje bardzo obfita literatuta na temat rycerstwa — por. m.in. L. G a u t i e r , La chevalerie. Paris 1884,
wyd. skrócone, Paris 1959; S. P a i n t e r , French chivalry. Ideas and practices in medieval France, Baltimore
1940; F. Lot , L ’art. Militaire et les armees au MoyenAge, Paris 1946; M. B l o c h , La socie te feodale, 2 wyd.
Paris 1949 (tłum. poi.: Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981); P. d e P u y de C l i n c h a m p s , La
chevalerie, wyd. III, Paris 1973; P. C o n t a m i n e , La guerre au MoyenAge, Paris 1980; J. F l o r i , L ’ideologie
duglaive. Prehistoire de la chevalerie. Gen w e 1983; t e g o ż , L'essord e lachevalerie. Gene ve 1986 oraz inne
prace tego autora; M. K e e n , Chivalry. New Haven-London 1984; M. P a s t o u r e a u , (wyd. poi.) Życie
codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII w.). Warszawa 1983.
4 Niektóre z prac poświęconych genezie romansu rycerskiego: R. В e z z o l a Les origines et Inform ation de
la litterature courtoise en Occident (500-1200), 5 tomów, Paris 1944-1963: R. S. L o o m i s , Arthurian littera-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

8

Adam Ryć

kowany ju ż w Historia Britonum Nenniusza legendarny celtycki władca — król Artur
— został wprowadzony do literatury średniołacińskiej przez Galfryda z Monmouth
w jego Historia Regum Britaniae (ok. 1136). Za sprawą Galfryda mityczny Artur zyskał
atrybuty wspaniałego feudalnego władcy i na trwałe zadomowił się w wyobraźni ludzi
średniowiecza, stał się symbolem ideałów i aspiracji epoki5. Dzięki Roman de Brut
Wace’a (ok. 1155 r.), Artur trafił do młodej literatury tworzonej w dialektach północnofrancuskich6. Jego postać stała się centrum idealnego królestwa, odpowiadającego
tęsknotom i pragnieniom grupy rycerskiej. Narodziła się tak zwana literacka „materia
bretońska” (mattere de Bretaigne).
Autorem najstarszych znanych nam romansów „bretońskich” czyli arturiańskich
jest szampański truwer Chrćtien de Troyes. Tworzył zapewne w latach 1169-1190 na
Terytorium Szampanii i Flandrii7. Niestety na temat jego osoby nie wiemy nic poza
tym co można znaleźć w samych utworach. John F. B e n t o n twierdzi, że „po la
tach badań, wszelkie wysiłki mające na celu utożsamienie autora Chrćtiena z którymś
z Chrćtienów wymienionych we współczesnych dokumentach nie dostarczyły nic poza
interesującymi spekulacjami”8. Imię Chrćtien nosił jeden z kanoników kościoła Saint-Loup-de-Troyes w 1173 r., być może tą samą osobą był kanonik kościoła Saint Maclou
w Bar-sur-Aube należącego do Heniyka Szczodrego hrabiego Szampanii9. John F. Benton
krytykuje skomplikowaną koncepcję Urbana T. H o l m e s a , według której kanonik
Saint-Maclou był ojcem Gautiera, sekretarza hrabiny Marii. Ojcem wspomnianego Gautiera
był bowiem Clarembaud III de Chappes wicehrabia Troyes10. Benton zgadza się jednak
z Holmesem co do tego, że imię Chrćtien nie było w tej epoce popularne11.
Według zgodnej opinii badaczy Chrćtien jest autorem pięciu zachowanych roman
sów arturiańskich. Ich listę przedstawiam zgodnie z kolejnością powstawania: Erec et
Enide (cytuję jako Erec); Cligós; Le Chevalier de la Charrete (cyt. Charrete), utwór de
dykowany Marii hrabinie Szampanii — żonie Henryka Szczodrego i córce Eleonory
Akwitańskiej; Le Chevalier auLion (zw. Yvain cyt. Lion) i Le Conte du Graal (cyt. Graal),
dzieło dedykowane Filipowi Alzackiemu hrabiemu Flandrii, zmarłemu w czasie III kru
cjaty. Chrćtienowi przypisuje się też autorstwo dwóch pieśni dwornych: Amor, tencon
et bataille i D ’Amors qui m ’a tolu a moi, wydanych przez Marie-Claire Z a i. Jest bardzo
prawdopodobne, że spod pióra Chrćtiena wyszła adaptacja owidiuszowej „Philomeny”,
włączona w XIII w. do zbioru Ovide moralise (wyd. C. d e В o er). Dawniej przypisywa
no Chrćtienowi także autorstwo „romansu hagiograficznego” pt. Guillaume dAngleterre. Obecnie większość uczonych opowiada się przeciwko tej atiybucji. Czyni tak m.in.
Anne B e r t h e l o t , wydawczyni tego dzieła dla serii Pleiade12. Wreszcie, niektórzy ba
dacze skłonni są przypisywać temu truwerowi autorstwo dwóch krótkich romansów
arturiańskich (zachowanych w ms. 354 biblioteki miejskiej w Bernie): Le Chevalier
ä Uepee i La Mule sans fre in 13. Datacja poszczególnych dzieł jest sporna (nie budzi

turę in the Middle Ages. Oxford 1959; P. Z u m t h o r , Essai de poetique medie vale. Paris 1972; J. F r a p p i e r ,
Amour courtois et Table Ronde, Geneve 1973; M. Z i n k , Une mutation de ia conscience litteraire: Le langage
romanesque ä travers des examples franeais du X IIe siecle, „Cahiers de Civilisation Mödievale” , XXIV, 1987,
s. 3-27. Prace o francuskiej literaturze średniowiecznej: P. L e G e n t i l , La littćrature franęaise du Moyen
Age. Paris 1963; J. C. P a y en, Littćraturefranęaise des origines ä 1300, Paris 1970.
5 Już w drugiej połowie XII wieku wiara w historyczność Artura była powszechna. Giraldus Cambriensis
uznał za stosowne wytłumaczyć brak wzmianek o Arturze w De exddio Britaniae Gildy osobistą nienawiścią
kronikarza do władcy (Descriptio Cambriae. II, 2).
6 M. M. P e 1a n, L'irifluence du „Brut" de Wace sur les romanders franęais de son temps. Paris 1934.
7 J. F r a p p i e r, Chrćtien de Troyes. L'homme et Voeuvre, Paris 1959.
8 J. F. B e n t o n , The court o f Champagne as a literary center, „Speculum”, XXXVI, 1961, s. 561.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 А. В e r t h e 1o t, Chrćtien de Troyes, Ouevres. Textes ćtablis. traduits. presentes et annotes par Anne Ber
thelot. Paris 1994, s. 1410-1433.
13 D. D. R. O w e n , Two morę romances by Chrćtiende Troyes?. „Romania” 1971, s. 246-60.
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natomiast wątpliwości kolejność powstawania). Na ogół przyjmuje się, że Erec powstał
po 1169 r., następnie Chrćtien stworzył Cligesa, nad Yvainem i Charrete pracował
równocześnie, a swe ostatnie, niedokończone dzieło Conte du Graal rozpoczął przed
wrześniem 1190 r. (data wyruszenia Filipa Alzackiego hr. Flandrii na krucjatę) a być
może w latach 1181-1182, kiedy to wspomniany hrabia starał się o rękę Marii
Szampańskiej — wdowy po Henryku Szczodrym i protektorki Chrćtiena (który dedy
kował jej Charrete)14.
W artykule postaram się przedstawić zawartą w pięciu romansach Chrćtiena wizję
iycerstwa jako grupy społecznej, etosu i obyczaju rycerskiego, a także występujące
w tych utworach informacje na temat heraldyki i heroldów. W utworach Chrćtiena
herby pojawiają się wyłącznie w kontekstach „militarnych”, tj. jako znaki na uzbroje
niu, należy zatem choćby skrótowo przedstawić zagadnienia taktyki walki, broni
i obowiązujących w świecie romansów reguł turniejowych.

La plus haute ordene. Rycerstwo — kryteria przynależności do grupy
Rycerstwo jest tą grupą społeczną, której Chrćtien poświęca najwięcej uwagi. Spo
łeczeństwo „świata arturiańskiego” można podzielić na dwie zasadnicze grupy: rycerzy
i tych którzy są obiektem obrony (lub agresji) z ich strony. Pozostałe grupy społeczne
są jedynie „elementem krajobrazu” a kiedy „wdzierają się na pierwszy plan” portreto
wane są z wyraźną pogardą. Romanse Chrćtiena tworzone przez klerka (być może na
zamówienie damy) wyrażają jednak przede wszystkim ideologię rycerską i są jednym
z najwspanialszych jej pomników. W „Konkluzji” swej niezwykle ciekawej książki
0 „prehistorii iycerstwa” Jean F l o r i pisze, że ok. 1030 r.: „Milites wychodzą z cienia.
Rodzi się militia. Zaczyna się wzlot (Fessor— apogeum) rycerstwa. Może ono już przy
wdziać ideologiczną szatę długo tkaną na użytek innych”15. Bowiem, zdaniem Floriego,
rycerstwo przejęło w omawianym okresie funkcje, które pierwotnie kościelna ideologia
rezerwowała dla władców: wymierzanie sprawiedliwości, obronę słabszych (i Kościoła)
1 zaprowadzanie pokoju16.
Romanse są, przede wszystkim opowieściami o czynach rycerskich — terminem
chevalerie określa się w nich nie tylko zbiór członków pewnej grupy ale także czyny
rycerskie a nawet zdobycz.
Jakie są kryteria przynależności do tej grupy? W zasadzie każdy mężczyzna
podróżujący konno i zbrojno bywa nazywany rycerzem. Czasem jednak pozory mylą,
gdyż nawet w świecie arturiańskim możliwe są pewne nadużycia. Przywileje przysłu
gujące członkom stanu rycerskiego mogły skusić niejednego kupca. Kiedy w czasie

14 Wszystkie, zawarte w artykule cytaty z dzieł Chrćtiena pochodzą (o ile nie zaznaczyłem inaczej) z wydania
CFMA (Les Romans de Chrćtien de Troyes ćditćs d a p rćs la copie de Guiot). Korzystałem z następujących
egzemplarzy: I. Erec et Enide. wyd. M. R o q u e s , Paris 1981, II. Cligćs. wyd. A. M i c h a , Paris 1982: III. Le
Chevalier de la Charrete. wyd. M. R o q u e s , Paris 1990: IV. Le Chevalier au Lion (Yvain). wyd. M. R o q u e s ,
Paris 1982: V i VI. Le Conte du Graal (Perceval), wyd. F. L e c oy, t. I, II, Paris 1975. Poza wydaniem CFMA
korzystałem także z wydania Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal. wyd. W. R o a e h , Geneve-Paris
1959. Sprawdzałem także wiele miejsc w bilingwicznym, popularnym wydaniu „Livre de Poche” (C. de
T r o y e s , Romans. Paris 1994): Erec et Enide, wyd. J. M. F r i t z : Cligćs. wyd. C. M e l a i O. C o l l e t ; Le
Chevalier de la Charrete i Le Conte du Graal, wyd. C. M e la: Le Chevalier au Lion, wyd. D. F. Hu l t : Chansons,
wyd. M.-C. Z a i: Philomena, wyd. d e В o er. Korzystałem z angielskiego tłumaczenia romansów przygoto
wanego dla „Penguina” przez W. W. K i b l e r a i C. W. C a r r o l l a (Chćtien de Troyes, Arthurian Romances
London, NewYorkete. 1991). Posługiwałem się słownikiem starofrancuskim A. J. G r e i m a s a (Dictionnaire
de I'ancienfranęais.jusąuau milieu duXIVe siede, Paris 1980). Istnieją polskie przekłady utworów Chetiena:
Percewal z Walii czyli opowieść o Gralu, tłum. A. T a t а г к i e w i c z, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowie
cza. wybór M. Ż u r o w s k i e g o , wstępy i przypisy Z. C z e r n e g o , Warszawa 1968; Zadziwiająca historia
o ErekuiE nidzie, przekl. R. J a r o c k a - N o w a k i A. N o w a k , Kraków 1996; Rycerz z wózka czyli historia
Imć Pana Lancebta, przekl. R. J a r o c k a - N o w a k i A. N o w a k , Kraków 1996. W niniejszym artykule
wszystkie tłumaczenia pochodzą ode mnie, przyjąłem pisownię najbardziej znanych imion „arturiańskich”
według przekładu A. T a t a r k i e w i c z (Percewal, Keu etc.).
15 J. F l o r i , L 'ideologie du glaive, s. 173. Nie dysponowałem niestety późniejszą książką Floriego (L’essor de
la chevalerie).
16 Ibidem, s. 168-171.
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jednego z turniejów rycerz Gowen (związany obietnicą stawiennictwa na pojedynku)
trzyma się z boku i unika walki, obserwujące go panny oskarżają go o to, że jest
przebranym kupcem: „Miła, słodka, przyjaciółko, jeśli przypomina (rycerza) to nie jest
nim w istocie, ale przybrał taki wygląd (ii les ses fe t resanbler) dlatego, że chciał
uniknąć ceł i myt (costumes et pasages). Jest głupi jeśli sądzi, że jest taki mądry
(sprytny), bo będzie na tym przyłapany jak złodziej [сот lerres) i skazany za prostacką
i głupią kradzież (larrecin vilain et fol). Będzie miał stryczek na szyi”17. Warto zwrócić
uwagę na niskie, merkantylne motywy działania przypisywane tu kupcom. Jeżeli jeden
z nich przywdziewa zbroję to nie dlatego, by szukać chwały, lecz aby korzystać z eko
nomicznych przywilejów rycerstwa, które — j ak widać — w świecie romansu uchodzą
za rzecz naturalną.
Zatem to nie broń ani strój czynią rycerza. Rycerz to mężczyzna pasowany. Chevalerie jest grupą incjacyjną, tzn. taką która uzupełnia swój skład dzięki przyjmowaniu
nowych członków w trakcie rytuału pasowania. Romanse Chrćtiena dostarczają na
ten temat nieco interesujących informacji, które nie uszły uwadze badaczy. Jean Flori
w swym znakomitym artykule o pasowaniu na rycerza w romansach Chrćtiena, sku
pia się szczególnie na analizie semantycznej słów adoubement i adouber18. Flori zwra
ca uwagę na fakt, że opisy pasowania rzadko występują w źródłach łacińskich przed
wiekiem XIII. Podnosi to walor źródłowy romansów, które jednak należy traktować
nader ostrożnie ze względu na występującą w nich idealizację rycerstwa19. Romanse
Chrćtiena wyznaczają punkt zwrotny w ewolucji semantycznej słowa adouber. O ile
w chansons de geste wcześniejszych od dzieła szampańskiego truwera miało ono
zwykle znaczenie czysto „utylitarne” — znaczyło po prostu „zbroić — zakładać zbroję”,
0 tyle w latach 1180-1200 zyskuje sens wyraźnie „ceremonialny”202
. Spostrzeżenie to
1
potwierdza analiza występowania słowa armer, które dawniej było semantycznym
ekwiwalentem adouber, a w omawianych romansach przejmuje niejako cały jego „uty
litarny” sens. Adouber staje się synonimem fa ire Chevalier21. Opisy samej czynności
zbrojenia (czy „zbrojenia się”) są u Chrćtiena o wiele rzadsze niż np. w chansons de
geste i prawie zawsze (poza pierwszym z romansów) odnoszą się do czynności uroczy
stej22. Flori zuważa, iż czynności pasowania towarzyszą zwykle dary, będące często
nagrodą za uprzednią lojalną służbę nowego rycerza. Są to zwykle zbroja i koń nie
zbędne do wykonywania rzemiosła wojownika. Na pierwszy plan wysuwa się aspekt
honoryfikacyjny pasowania, które nie ogranicza się do przekazania broni ale wymaga
też pewnej ustnej deklaracji pasującego. Jest ona znakiem przyjęcia do grupy.
Pasowaniu w dziełach Chrćtiena nie towarzyszą nigdy dary w postaci lenn, rent
czy beneficjów23. Prawie nigdy między pasowanym a pasującym nie istnieje więź
wasalna ani rodzinna; istniejąca w chansons de geste zależność między rycerstwem
1 powiązaniami feudalnymi, w romansach zostaje całkowicie zniesiona24. Ceremonia
ma zasadniczo charakter świecki, jest bardzo prosta — polega na tym, że pasujący
przypina nowemu rycerzowi miecz. Kąpiel przed adoubemant nie ma jeszcze u Chrćtie
na cech religijnego oczyszczenia. Gest cole pojawia się tylko raz (Graal, 8912).
Przypinanie ostrogi, które w Conte du Graal pojawia się dwa razy, jest według Floriego
poświadczone po raz pierwszy właśnie u Chrćtiena25. Pasowanie towarzyszy czasem
świętom religijnym (Zielonym Świątkom, Bożemu Narodzeniu), albo uroczystościom

17 Graal, 5849-58.
18 J. F l o r i , Pour une histoire de la chevalerie. L ’adoubement dans les romans de Chretien de Troyes. „Ro
mania” 1979, s. 21-53.
19 Ibidem, s. 23.
20 Ibidem, s. 25.
21 Ibidem, s. 26-27.
22 Ibidem, s. 28.
23 Ibidem, s. 29-31.
24 Ibidem, s. 32.
25 Ibidem, s. 31-34.
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zaślubin czy koronacji26. W romansach Chretiena pasowanie nie jest obrzędem litur
gicznym (jakim stanie się w I połowie XIII w.), nie bierze w nim udziału żaden przed
stawiciel kleru, mimo to zawiera ju ż pewne elementy religijne. Należy do nich, być
może, gest błogosławieństwa jakiego Gornemant udziela Perce wal owi (może to być
jednak zwykły gest pożegnania).
W tym samym romansie spotykamy motyw nocnego czuwania w kościele w wigilię
pasowania (Graal 8906-10). Najważniejsze w romansach jest jednak etyczne zabar
wienie instytucji rycerstwa. U Chretiena staje się ono ordene de chevalerie — we
wcześniejszych chansons de geste termin ów występuje tylko raz i to w odniesieniu do
zakonów rycerskich w ścisłym znaczeniu tego słowa27. Zdaniem Floriego to Chrelien
jako pierwszy nadał rycerstwu jego własną wartość nie uzależnioną od ideologii kru
cjaty czy instytucji pokoju. Pouczenie jakiego Gornemant udziela Perce wal owi po pa
sowaniu stanowi jasny wykład trzech części owej ideologii. Zwiera ona „etykę zawodo
wą” (przede wszystkim nakaz oszczędzenia pokonanego), elementy dworne i humani
tarne (opieka nad słabymi i kobietami) i nakazy dotyczące praktyk religijnych28. Flori
kładzie szczególny nacisk na to, że w systemie tym zostaje usprawiedliwiony rycerz
jako taki (krzyżowiec przestawał być rycerzem sensu stricto, jak wskazują na to
wezwania kaznodziejskie do zmywania krucjatą grzechu rycerstwa czy występująca
w De laude novae militiae Bernarda z Clairvaux gra słów militia-malitia)29. Flori trafnie
zauważa: II ne va plus ä Vordene, c ’est Vordene qui vient ä lui30.
Pasowanie jest ważnym momentem w przygodach kilku głównych bohaterów dzieł
Chretiena (Aleksandra, Cligesa i Percewala — Gowen, Iwajn, Lancelot i Erek są już
rycerzami w momencie rozpoczęcia akcji). Pasowanym może być w zasadzie każdy,
jednak „natura” predestynuje do rycerskiego rzemiosła szlachetnie urodzonych.
Pochodzący z dobrego rodu Percewal „z natury” ma zdolności do rycerskiego rzemio
sła. Percewal dosiada po raz pierwszy w pełnym rynsztunku rycerskiego rumaka,
a mimo to radzi sobe: „jakby zawsze całe życie bywał na turniejach i wojnach i prze
mierzył wszystkie ziemie w poszukiwaniu walk i przygód, bo przychodziło mu to
(umiejętność posługiwania się bronią) z natury; a kiedy natura go poucza a serce
przykłada się, nie ma rzeczy tak trudnej jakiej by natura i serce nie podołały" 31.
Samo urodzenie predestynuje młodych szlachciców do rycerskiego rzemiosła.
Moralność świata arturiańskiego ma wyraźnie kastowy charakter. Nieumiejętność
prowadzenia rycerskiej walki oznacza dla Artura prostactwo i nieokrzesanie:
...desfandre ne se savra,
tant est nices et bestiax.
(Graal 1293-95)
....nie wie jak się bronić, tak jest prostacki i nieokrzesany (bestiax)” — martwi się
król o młodego Percewala. Wydaje się zatem, że dla społeczności fikcyjnego świata ro
mansów umiejętność prowadzenia rycerskiej walki jest nie tylko wyznacznikiem przyna
leżności do pewnej grupy, ale także niezbędnym składnikiem starannego wychowania
szlachcica. Odpowiedzialność za rycerską edukację spoczywa na barkach ojca i jego
przyjaciół — tak przynajmniej należy interpretować wypowiedź matki Percewala — „walij
skiego pacholęcia” wychowanego na odludziu i nie obeznanego z obyczajami swej klasy32

26 Ibidem, s. 35.
27 W Montage Guillaume v. 640; J. F l o r i , Pour une histoire de la chevalerie, s. 36-39.
28 Ibidem, s. 42-43.
29 Ibidem, s. 40-41.
30 „Nie wstępuje już do zakonu to zakon-uświęcenie zstępuje na niego” (ibidem, s. 43).
31 Graal 1472-80.
32 Graal 410-13.
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— „Rycerzem miałeś być (i byłbyś), drogi synu, gdyby Bogu się podobało zachować ci
ojca i przyjaciół”. Środowisko ojca powinno mieć zasadniczy wpływ na kształtowanie
drogi życiowej młodego człowieka. A naturalnym powołaniem potomka szlachetnego
rodu jest stan rycerski.
Romanse Chrćtiena są, rzecz jasna, wyrazem idealizacji rycerstwa i sugestywną wy
kładnią jego etosu, jednakże szampański truwer przekazał nam również inny pogląd
na tę grupę. Włożył go właśnie w usta matki Perce wal a. Po śmierci męża i dwóch sy
nów, postanowiła ona zachować ostatniego potomka z dala od spraw rycerskich. Jed
nak — ku jej rozpaczy — młody człowiek napotkał w lesie błędnych rycerzy i z zachwy
tem zrelacjonował matce to spotkanie, sądząc przy tym iż spotkał aniołów. Matka wy
prowadza go z błędu: „Widziałeś jak sądzę aniołów, na których ludzie się skarżą, bo
zabijają wszystkich, których dosięgną”33. Jest to jednak ocena nietypowa w świecie
romansu, gdyż dla większości bohaterów przynależność do stanu rycerskiego jest wy
borem naturalnym. Pochodzenie ze szlachetnego rodu oraz zalety charakteru prede
stynują ich do tej właśnie roli. Rycerzami stają się zaś dzięki pasowaniu. Najpełniejszy
opis tej ceremonii Chrćtien umieścił w Conte du Graal.
Młody Percewal, odziany w zbroję zabitego rycerza, przybywa do zamku Gornemanta. Ten, widząc zalety nieokrzesanego młodzieńca, postanawia wprowadzić go w arkana „najwyższego stanu”. Gornemant nie pyta go przy tym o ród. Po udzieleniu przy
byszowi krótkiego przeszkolenia w posługiwaniu się bronią rycerz przystępuje do rytuału:
Et li prodom s ’est abessiez,
se li chuca 1’esperon destre:
la costume soloit tex estre
que cii quifesoit Chevalier
li devoit Vesperon chaucier.
D ’autres vaslez asez i ot,
chascuns qui avenir i pot
a lui armer a sa main mise.
(Graal 1620-27)
„I szlachcic (Gornemant) się pochylił by przypiąć mu prawą ostrogę: bo był wtedy
zwyczaj, że ten, który czynił rycerzem, winien był mu (pasowanemu) przypiąć ostro
gę34. Zebrali się tam też inni młodzieńcy (vaslez), każdy kto mógł przybył, żeby poda
wać mu części zbroi”. Warto odnotować wtrąconą przez Chrćtiena uwagę, o tym, że
„wówczas panował taki obyczaj” — świadczy ona zapewne o tym, że w epoce współ
czesnej truwerowi ryt pasowania nie był jeszcze do końca skodyfikowany i powsze
chny. Po przypięciu ostróg przychodzi kolej na chwilę najważniejszą — młodzieniec
staje się rycerzem w chwili gdy otrzymuje miecz — najważniejszy symbol swego stanu
i podstawowe narzędzie walki:
Et li prodom 1’espee a prise,
se li ceint et si le beisa,
et dit que donee li a
la plus haute ordre avoec l’espee
que dex a fete et comandee,
ce’est l’ordre35 de chevalerie,

33 Graal 396-98.
34 W tym samym romansie Gowen własnoręcznie przypiął ostrogi pięciuset giermkom jednego dnia — był
to chyba największy z jego wyczynów (Graal 8910-12).
35 W wydaniu Roacha jest ordene.
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qui doit estre sanz vilenie,
(Graal 1630-36)
„A szlachcic wziął miecz, przypasał mu go i ucałował go (Percewala) i powiedział, że
wraz z mieczem (przez fakt przekazania miecza) dał (udzielił) mu najwyższy zakon
(stan) jaki Bóg stworzył i ustanowił, to znaczy stan rycerski, który powinien być wolny
od podłości {vilenie)". Warto zwrócić uwagę, że w opisie tym nie ma mowy o geście cole,
a tylko o pocałunku udzielonym pasowanemu. Być może sprawa była na tyle oczywi
sta, że Chrćtien pominął ten szczegół. Jednak w moim przekonaniu świadczy to raczej
0 tym, że cole nie było jeszcze w czasach szampańskiego truwera nieodzownym skład
nikiem ceremonii. To kolejny argument przemawający za tym, że choć obyczaj rycerski
w latach 70-tych i 80-tych XII w. był ju ż rozpowszechniony, to nie przybrał jeszcze
ostatecznej swej postaci.
Pasujący Percewala Gornemant jest zwykłym prodom jednak głównym „twórcą ry
cerzy” i dawcą uzbrojenia jest król Artur. Na jego dwór ciągną młodzieńcy nawet
z odległej Grecji: Aleksander (syn greckiego cesarza, bohater romansu Cliges) „był tak
odważny i dzielny, że nie chciał zostać rycerzem w swoim kraju”36. Młodzieniec posta
nowił udać się na dwór Artura, który w świecie romansów jest prawdziwym zwierciad
łem rycerskich cnót i obyczajów. Tam właśnie grecki następca tronu pierwszy raz
stoczy walkę i weźmie jeńców. Przytoczę fragment tekstu odnoszący się do tego
epizodu bowiem dowodzi on, iż w epoce Chretiena słowo chevalerie miało dosyć
szerokie pole semantyczne:
Alixandres par corteisie
Sa premiere chevalerie
Done et presante la reine;
(Cliges 1137-39)
„Aleksander, przez dworność ofiarował swoją pierwszą zdobycz królowej” — premie
re chevalene oznacza tu zdobycz (jeńców) z pierwszej walki.
Na ogół jednak chevalerie oznacza albo la plus haute ordene— stan rycerski zarówno
jako grupę społeczną jak i zespół wyznawanych przez nią wartości, albo ogół jego
członków. Rycerstwo arturiańskie jest zresztą grupą zróżnicowaną wewnętrznie
1 w pewnym stopniu shierarchizowaną. W Conte du Graal królowa Igerna wypytuje
Gowena do jakiej kategorii rycerzy Artura ten należy, wymienia przy tym członków
Veschargaite — straży przybocznej króla i — oczywiście — najlepszych rycerzy świata
— rycerzy Okrągłego Stołu [Table Reonde)37.
Zwykle uważa się, że bohaterami romansów są „błędni rycerze”. Rzeczywiście, pra
wie wszyscy bohaterowie Chretiena wędrują w poszukiwaniu przygód (i turniejów)
jednak określenie Chevalier errant pojawia się rzadko38. Nawet w świecie arturiańskim
błędni rycerze nie trafiali się często. Jeden z nich — Calogrenant opowiada o pewnym
wasalu, który udzielił mu gościny w swym ufortyfikowanym dworze (bretesche) zagu
bionym wśród lasu Broceliande: „ Po posiłku ów wasal powiedział mi, że nie pamięta
już kiedy ostatnio gościł błędnego rycerza poszukującego przygód”39. Wynika stąd
jednak, że nawet jeśli „błędni rycerze” nie często gościli w oddalonych dworach arturiańskiego świata, to wizerunek poszukiwacza przygód zadomowił się już na trwałe
w wyobraźni krystianowego audytorium. W przyszłości zwiąże się on na stałe z wizją
rycerstwa, co często prowadzić będzie do karykaturalnych nieporozumień.

36
37
38
39

Cliges 63-65.
Graal 7868-73.
Np. Erec 1117.
Lion 254-258.
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Niezależnie od przynależności do określonej kategorii wszyscy pasowani powinni
hołdować pewnym wartościom i przestrzegać zasad „etyki zawodowej” takich jak ta
krótko wyłożona Percewalowi przez Gornemanta:
Biawcfrere, or vos sovaigne,
se il avient qu’il vos covaigne
conbatre a aucun Chevalier,
ice vos voel dire et proier:
se vos an venez au de sus
que vos ne se puisse plus
desfandre ne contretenir,
einz Vestuisse a merci venir,
qu’a esciant ne Vociez.
(Graal 1637-45)
„Miły bracie, zapamiętaj teraz, że jeśli zdarzy ci się walczyć z jakimś iycerzem, to
jedno ci mówię i o to proszę: jeśli zdobędziesz nad nim przewagę (uos an venez au
desus) tak, że nie będzie mógł bronić się ani przeciwstawiać się tobie, winieneś raczej
okazać mu miłosierdzie (a merci venir) a nie zabijać go świadomie (esciant).” Na
pierwszym miejscu postawiono tu zasadę poszanowania pokonanego przeciwnika.
Rdzeniem etosu rycerskiego jest etyka walki, bowiem rycerstwo to przede wszystkim
grupa wojowników. Nie sposób mówić o rycerstwie w romansach pomijając zagadnie
nia walki, która była wszak głównym zajęciem ich bohaterów.

Walka rycerska
Liczne w romansach opisy walk i taktyki odznaczają się sporą rzeczowością i wol
ne są od typowej dla chansons de geste epickiej przesady. Starcie rycerzy składa się
z dwóch faz — najpierw rozpędzają swe wierzchowce i próbują mocnym i celnym
uderzeniem kopii wyrzucić przeciwnika z siodła:
Cii plus d ’un arpant s ’antr’esloingnent,
por assanbler les chevax poignent;
as feres des lances se requierent,
par si grant vertu s ’antre fierent
que li escu piercent et croissent,
les lances esclicent etfroissent;
depiecent li arcon derriers,
guerpir lor estuet les estries;
contrę terre amendui se ruient,
li cheval par le chanp s ’anfuient.
(Erec 865-874)
„Cofnęli się (żeby konie mogły się rozpędzić) potem ubodli wierzchowce ostrogami by
się zetrzeć (por assanbier). Starali się trafić nawzajem grotami kopii i uderzyli z taką siłą
że tarcze zostały przebite i połamane, kopie pękły i rozszczepiły się a tylne łęki siodeł
rozpadły się na kawałki; obaj wypadli ze strzemion i zwalili się na ziemię. Konie same
pomknęły po polu”. To dopiero początek walki, jeśli żaden z przeciwników nie został
poważnie raniony, dobędą mieczy i będą walczyć dopóki któryś nie uzna się za pokonanego.
Cii resont tost an piez sailli
des lances n’orent pas failli,
les espees desfuerres traient,
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Jelenessemant s ’antre essaient
des tranchanz, granz cos s ’antre donent;
li hiaume cassent et resonent
(Erec 874-880)
„Natychmiast zerwali się na równe nogi — nie chybili kopiami40 — dobyli mieczy
z pochew, rzucili się na siebie z wielką zajadłością (Jelenessemant), zadawali sobie
potężne ciosy, ich hełmy dźwięczą i pękają”. Czasem, jeden z przeciwników proponuje
przerwę: „Wasalu (...) cofnijmy się trochę, będziemy mogli nieco odpocząć bowiem za
dajemy bardzo słabe ciosy, nasze ciosy powinny być lepsze”41. Charakterystyczne jest
to porozumienie między walczącymi i przytoczona argumentacja — obie strony winny
troszczyć się o to, żeby walka była wspaniała. Rycerzy obowiązują pewne zasady. Ważny
jest na przykład wybór miejsca, w którym można „walczyć dobrze". Lancelot nie zetrze
się ze swym przeciwnikiem na wąskiej ścieżce w lesie, rycerze będą walczyć na łące (pree)
lub wrzosowisku (lande)42. Trzeba także dać przeciwnikowi możliwość uzbrojenia się.
Walka między rycerzami to „walka równych”43. Wybór miejsca i czasu na przygotowanie
stają się zrozumiałe w świetle tego co Chretien mówi o taktyce walki kopią. Najpierw
trzeba rozpędzić konia44. Należy jednak zauważyć, że nie zawsze decyduje tu masa
oraz impet uderzenia. Rozstrzygające znaczenie ma precyzja ataku Prawdziwy mistrz
potrafi uderzyć w dokładnie określony punkt tarczy przeciwnika. Pewnego razu Gowen
musi walczyć na grzbiecie lichego mierzyna (roncin) a mimo to jego profesjonalizm
pozwala mu wyjść z tego obronną ręką — rycerz trafia przeciwnika w środek górnej
krawędzi tarczy (en mi la pane), uderza tak, że kopia przechodzi przez tarczę i przebija
pancerz45. Po celnym uderzeniu przeciwnik powinien zlecieć z konia przez tylny łęk
siodła. Taki los czeka np. przeciwników Lancelota46. O przebiegu starcia świadczy też
widok rumaka pokonanego. W Le Chevalier de la Charrete podróżujący rycerze zobaczyli
konia pokonanego seneszala Keu: „wodze z obu stron były oderwane od uzdy. Koń biegł
bez jeźdźca, puślisko (Vestriviere) było splamione krwią a tylny łęk siodła (arconz) był
rozbity i zniszczony”47. Uderzenie było widać tak mocne, że Keu nie tylko złamał
spadając tylny łęk siodła, ale i oderwał od uzdy wodze — nie zdążył wypuścić ich z rąk.
Zwykle jednak starcie na kopie nie przesądza o wyniku walki. Przeciwnicy chwytają
więc za miecze. W pojedynku tego typu liczy się przede wszystkim wytrzymałość. Wal
ka trwa czasem kilka godzin. Erek i Guivret zanim zostaną przyjaciółmi biją się zajadle
„od tercji aż do nony”48. Oczywiście mają swoje znaczenie także umiejętności szermier
cze — owa escremie, w której Lanceloet zaprawiali się od dzieciństwa49.
Dobry rycerz potrafi walczyć z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. W trakcie po
jedynku sądowego o Lunetę, Gowen stosuje przemyślną technikę aby pozbawić kopii
swych trzech przeciwników: „Pozwolił im (trzem przeciwnikom) złamać kopie, a własną
zachował całą; ze swojej tarczy zrobił słup treningowy (quintainne), o który każdy
z nich skruszył swoją kopię”50. Także Iwajn potrafi stawić czoła liczniejszym nieprzy
jaciołom. Zebrani na murach gapie podziwiają jego wyczyny: „Cóż to za dzielny wojow
nik (soldoier), (...) patrzcie jak ich ściga, patrzcie jak ich ich przyciska, jak na nich

40
41
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43
44
45
46
47
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50

Dlatego znaleźli się na ziemi.
Erec 895-98.
Charrete 1611-15.
Rycerze pragną conbatre par igal Charrete 812-15.
Opisy biegu końskiego przy ataku kopią spotykamy np. w Charrete 760-61 i Graal 1433-39.
Graal 7103-06.
Charrete 2220-28.
Charrete 260-65.
Erec 3796-97.
Charrete 7051-54.
Lion 4476-79.
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naciera, jak ich mija, jak robi przed nimi uniki, jak potem powraca! Ale na unikach
nie trawi zbyt dużo czasu, więcej poświęca na powroty”51. Jak widać swą przewagę
rycerz zawdzięcza nie nadludzkiej sile czy męstwu, ale ruchliwości tzn. zaletom lep
szego konia. Konie są zresztą objęte swego rodzaju przywilejem nietykalności (przy
najmniej w trakcie pojedynków). Iwajn i Esclados walczą zgodnie z regułami gry:
„Walczyli bardzo dzielnie (preu — także „uczciwie”) tak, że nie uderzyli ani nie zranili
sobie (wzajemnie) koni w żadne miejsce, bo nie chcieli tego ani nie uważali tego za
godne (siebie)52” Inaczej jest w przypadku jednej z walk Lancelota. Miecze wojowników
zanurzają się w końskich grzbietach. Starcie to Chrótien opisuje jako nienaturalnie
zajadłe. Przeciwnicy walczyli tak „jakby czuli do siebie śmiertelną nienawiść”53. A nie
nawiść do drugiej strony obca jest mentalności arturiańskich bohaterów. Celem walki
w ich świecie nie jest prawie nigdy uśmiercenie przeciwnika, a tylko zmuszenie go
do złożenia takiej czy innej obietnicy. Większość bohaterów przestrzega zasad. Jeńcy
traktowani są poprawnie (a czasem bardzo uprzejmie).
W świecie romansów wielkie konflikty zdarzają się rzadko. Większość wojen to drob
ne zatargi feudalne, w których interwencja jednego (za to znakomitego) rycerza może
okazać się rozstrzygająca. Działania ograniczają się, z reguły do pustoszenia ziem
przeciwnika i rabunku tego mienia, którego obrońcom nie udało się ukryć w zamku.
Zwykle interwencja jednego rycerza wystarcza, aby przechylić szalę zwycięstwa na
stronę słusznej sprawy. Pani na Norison znalazła się w ciężkim położeniu, kiedy jej
ziemię pustoszył hrabia Adiers. Napastnik został jednak pokonany przez rycerza Iwajna
i zmuszony do poddania się i złożenia obietnicy pokoju „po jej (damy na Norison) myśli
(a sa devise)54. Prawie każdy konflikt kończy się podobnym zobowiązaniem ze strony
pokonanego. Ciekawe jednak, że bunt hrabiego Angresa, największe w romansach
Chretiena zbrojne starcie, kończy się aktem obietnicy złożonej przez zwycięzcę. Cligćs
obiecuje pokonanym buntownikom: „Żaden z was (poza obecnym tu hrabią) nie zasłu
żył na śmierć. Nie utracicie członków ani życia jeśli zdacie się na jego (Artura) łaskę"55.
Po zwycięstwie, bohater romansu arturiańskiego może okazać wspaniałomyślność.
Aleksander gwarantuje bezpieczeństwo pozostałym zdrajcom.
Większość walk na kartach romansów to pojedynki. Czasem jednak Chretien opisuje
większe starcia. Z punktu widzenia narratora bitwa to wspaniałe widowisko, np.
w romansie Cligćs wojska cesarzy Grecji i Niemiec ścierają się z siłami księcia Sakso
nii56: „Obydwie strony pochyliły kopie, starły się i zderzyły jak w takiej potrzebie przy
stało. W pierwszych walkach przebijają tarcze, kruszą kopie, wodze rwą się, strzemio
na pękają; wiele konii zostało bez jeźdźców bo ci zostali zrzuceni na ziemię.” Zamęt
bitewny to naturalna sceneria dla wczesnych znaków heraldycznych. Jednak, o ile na
polach turniejowych liczą się herby indywidualne, o tyle w starciu całych armii,
zasadnicze znaczenie ma proporzec dowódcy. W romansie Cligćs hańby pokonanych
wrogów dopełnia fakt porzucenia sztandaru57. Sztandary odgrywają praktyczną rolę,
bowiem na polu walki panuje zamieszanie. Często nie sposób odróżnić swoich od
przeciwnika. W romansie Le Chevalier de la Charrete Lancelot i dwaj synowie pewnego
wasala pragną włączyć się do bitwy po stronie swych ziomków z Logres przeciwko
ludziom z Gorre. Nie potrafią jednak odróżnić swoich od obcych. Wobec tego jeden
z młodych ludzi proponuje, że pojedzie przodem i zorientuje się w sytuacji. Dopiero
wtedy rycerze mogą wmieszać się w tłum walczących58.
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Lion 3195-3217.
Lion 855-58.
Charrete 2699.
Lion 3282-85.
Cligćs 2140-43.
Cligćs 3540-47.
Cligćs 1778-79.
Charrete 2370-73.
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Opisy bitew w romansach, choć często barwne, dostarczają nam mniej heraldycz
nych szczegółów niż opisy turniejów, które zresztą różnią się od bitew tylko tym, że
odbywają się w czasie i miejscu wyznaczonym „za porozumieniem stron”, że obecni są
widzowie, a walczące drużyny z góry ustalają, według jakich kryteriów zostanie wyło
niony zwycięzca.

Turnieje i heroldowie
Uczestnictwo w turniejach jest jedną z podstawowych form rycerskiej aktywności
bohaterów romansów. Dzieła Chretiena dostarczają wielu interesujących informacji
odnoszących się do organizacji tych przedsięwzięć jak i do samego przebiegu walk59.
Między wierszami można wyczytać też aluzje do ekonomicznych aspektów tego rycer
skiego „sportu”. Chrćtien tworzył wyraźnie dla środowiska znawców — obserwatorów
lub uczestników turniejów. Znajdowali oni zapewne niemałą satysfakcję w opisach
przewag bohaterów jak i przepychu uroczystości.
Turnieje w świecie arturiańskim zaczynają się zwykle od podziału na „strony”. Na
przykład przed turniejem pod murami Tenebrocu, rycerstwo Artura podzieliło się
„a pan Gowen podjął się (zorganizować) drugą stronę”60. Podział na „strony” ma chrakter umowny a jednak walka odznaczać się będzie znaczną brutalnością. Przed turnie
jem wyznacza się nie tylko „strony” i pozycje ale także czas trwania umówionej bitwy.
Ludzie Cligesa, na jego rozkaz dowiedzieli się, że: „że baronowie króla Artura i król we
własnej osobie [li cors meismes le roi) zorganizowali turniej. Na równinie pod Oksfor
dem, który jest niedaleko od Wallingford, miał odbyć się turniej (esforz), trwający
cztery dni”61. Uczestnikami turnieju są wyłącznie rycerze, zwykle pragną oni popisać
się swym męstwem przed płcią przeciwną. Dlatego w „świecie arturiańskim” dba się
o to by umożliwić damom obserwację zmagań. Przed turniejem pod Noauz podjęto
odpowiednie przygotowania: „Tam gdzie miał odbyć się turniej, były (ustawione) wiel
kie loże z drewna, dla królowej, dam i panien”62. Rycerze świata romansu znają już
obyczaj walki „w barwach” damy. Często noszą na zbrojach otrzymane od ukochanych
znaki, np. rękawki. Na przykład w Conte du Graal Tybald z Tyntagielu nakazuje swej
córce dać Gowenowi rękawek par amor63. Dziewczyna czyni to z ochotą. Warto zwrócić
uwagę, że czyni tak za zgodą, a poniekąd z inicjatywy ojca, zatem obyczaj ten nie miał
chyba dla współczesnych jednoznacznie erotycznej konotacji. Jednak w świecie artu
riańskim erotyka wkracza już na pole turnieju — skądinąd brutalnej i męskiej rozryw
ki. Znajdujemy w romansach turniej zorganizowany przez panny, w którym „drużyna”
damy z Pomelegoi miała walczyć z rycerzami damy z Noauz64. Nagrodą dla najmężniej
szych miały w nim być względy nadobnych „organizatorek”65. Krolówa Ginewra także
zgodziła się wziąć udział w tej imprezie, więc turniej ogłoszono par tote la corone66.

59 Turniejom rycerskim poświęcono wiele opracowań zob. m.in. F. H. C r i p p s - D a y , The History o f the
Tournament in England and France, London 1918; E. S a n d o z , Tourney in the Arthurian Tradition, [w:]
„Speculum” XIX, 1944, s. 389-420; J. H e e r s , Fetes, je u x etjoutes dans les societs d ’Occident ä la fln du
MoyenAge, Montreal-Paris 1971; Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beitraäge zu einer Vergleichanden For
m en- und Verhaltensgeschichte des Rittertums, wyd. J. F l e c k e n s t e i n , Göttingen 1986; The Ideals and
Practice o f Medieval Knighthood. Papers fro m the First ans second Strawberry Hill Conferences, wyd.
C. H a r p e r - B i l l , R. H a r v e y , Woodbridge 1986; R. B a r b e r , J. B a r k e r , Tournaments, Jousts, Chivalry
and Pageants in the Middle Ages, Woodbridge 1989.
60 Erec 2073-78.
61 Cliges 4540-46.
62 Charrete 5580-83 .
63 Graal 5402-37.
64 Charrete 5368-69. Chrćtien posługuje się fikcyjną nazwą miejscową „Noauz” do budowy gry słów — au
noauz znaczy bowiem zarówno „na Noauz” jak i „rób-spisuj się jak najgorzej” . Królowa przekaże takie
wezwanie nieznanemu rycerzowi bo wie, że tylko doskonale jej posłuszny Lancelot przyjmie to drugie
znaczenie i publicznie ośmieszy się nieudolną walką. W ten sposób Ginewra rozpozna kochanka i przekona
się o jego posłuszeństwie (Charrete 5645; 5841).
65 Charrete 5370-73.
66 Charrete 5410.
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Ciekawe czy ów turniej zorganizowany przez damy posłużył za inspirację Huonowi III
d’Oisy kasztelanowi Cambrai i wicehrabiemu Meaux, który około 1189 r. napisał
Tournoiement des dames? Poemat ten obfitujący w aluzje do krucjaty opisuje fikcyjny
turniej pod Lagny, w którym damy biorą udział jako zawodniczki. Hrabina Szampanii
spisuje się pod Lagny doskonale67.
Turniej jest zasadniczo walką drużyn, jednak często właściwe starcie poprzedzają
pojedynki najlepszych „zawodników”. Tak było pod Osenefort, gdzie najpierw ustawiły
się szyki „stron”. „Król Artur ze swoimi (rycerzami) wybranymi spośród najlepszych,
ustawił się pod Osenefort. (Zaś) pod Galinguefort udała się większość rycerstwa”68.
Potem rozpoczęły się pojedynki: „Jak było wówczas we zwyczaju, między oba szyki,
wyjechał by walczyć jeden rycerz wielkiej siły spośród domowników (mesniee) Artura,
żeby rozpocząć turniej”69. Zwrot „było wówczas we zwyczaju” świadczy, jak się zdaje
o tym, że w czasach Chretiena walki indywidualne nie były częste. Być może jest to
próba dorobienia „arturiańskiego rodowodu” obyczajowi, który dopiero zaczynał zdo
bywać popularność. Pod Osenefort, pierwszego dnia, rycerzem wyzywającym jest
Sagremor, zostaje on zwyciężony przez Cligćsa, dopiero potem rozpoczyna się praw
dziwa bitwa.
Walka w trakcie turnieju nie różni się zasadniczo od zwykłej bitwy, jednak pewien
fragment z Le Chevalier de la Charrete sugeruje (jak się zdaje), że w czasach Chretiena
zaczęły się już kształtować poszczególne „konkurencje” turniejowe: „Chętni do walki
pojedynczej (lijosteor) ruszają tam gdzie można ją stoczyć i tam znajdują sobie licznych
przeciwników (conpaignons), którzy przybyli w tym samym celu (porjoster). Pozostali
przygotowują się do innych wyczynów rycerskich (autres chevaleries)”70. Rycerze zgro
madzeni pod Noauz mają, jak widać, pewien wybór form starcia.
Turniej jest jednak, przede wszystkim walką zespołową, uczestniczy w nim (w każ
dym razie na kartach romansu) wielka liczba rycerzy. Pole turniejowe przedstawia so
bą niezwykle barwny widok. Oto opis równiny pod Tenebrokiem (Yorkiem?):
La ot tante vermoille ansaigne,
et tante guinple et tante manche,
et tante bloe, et tante blanche,
qui par amors furent donees;
tant i ot lances aportees
d ’azur et de sinople taintes,
d ’or et d ’argent...
(Erec 2084-90)
„Było tam wiele czerwonych proporców, wiele niebieskich kwefów i białych rękawów
danych na znak miłości. Wiele wzniesiono tam kopii malowanych na błękitno i zielono,
złotem i srebrem”. Zwraca uwagę zestaw barw i metali typowych także dla heraldyki,
choć mowa tu o malowaniu kopii, a nie tarcz.
Czasami turniej to jakby ziytualizowana wojna. W Conte du Graal Meliant z Liz wy
zywa na turniej (pris tornoiment a contrę) swego wasala — Tybalda z Tyntagielu71. Me
liant wychował się w domu Tybalda a turniej wydał mu na prośbę jego córki, po to by
udowodnić jej swoją miłość72. Tybald przygotowuje się do turnieju przeciw Meliantowi
jak do wojny. Wzywa swoich baronów i sąsiadów na poufną naradę (consoil prive). Ci

67
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70
71
72

J. F. B e n t o n , op. cit., s. 577.
Cliges 4583-87.
Cliges 4593-97.
Charrete 5603-07.
Graal 4805-09.
Postać takiego wasala — mentora pojawia się często na kartach romansów, np. Graal 4813-46.
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jednak nie kwapią się do walki ponieważ obawiają się, że Meliant „ma zamiar całkiem
ich zniszczyć”73. Udział w turnieju oznaczałby dla nich, prawdopodobnie, gospodarczą
ruinę i zaszkodziłby ich stosunkom z suzerenem ich bezpośredniego pana. Tybald
postanawia zatem przyjąć postawę defensywną: „kazał zamurować i umocnić wszyst
kie wejścia do zamku. Bramy zostały solidnie zablokowane twardym kamieniem i za
prawą murarską, bowiem nie miały innego strażnika (portier)”74. W zamku był jednak
stary, mądry wasal (puissant de terre et lignage75) , który doradził Tybaldowi przyjąć
wyzwanie. Liczy on na pomoc rycerzy króla Artura, a także na odpowiednią taktykę:
„Dwaj dzielni ludzie (prodome) wiele znaczą (dosłownie zajmują dobre miejsce) nawet
jeden może wygrać turniej. „Macie dobrych rycerzy i dobrych zbrojnych (sergenz)
i dobrych łuczników, którzy zabiją im (przeciwnikom) konie (sic!)”76. W tym fragmencie
zwraca uwagę przede wszystkim wzmianka o łucznikach. Sytuacja „oblężonych” musi
być naprawdę dramatyczna skoro gotowi są zabijać konie, które przecież są częścią
głównej stawki w walce. Pojawia się też pytanie, co w tym kontekście oznacza „wygrać
turniej”. Po całodziennej zajadłej bitwie obie strony postanawiają przełożyć walkę na
następny dzień. „Turniej zakończył się (tymczasowo), wielu rycerzy dostało się do
niewoli, wiele koni zabito, obrońcy (cii de la) zdobyli (więcej) sławy (pris) a napastnicy
(cii dehors) zdobyli (więcej) łupów”77. Istnieją, więc dwa kryteria określające przewagę:
chwała i łupy. Turniej trwa jeszcze następnego dnia, tym razem pan Gowen włącza się
do walki po stronie „obrońców”, pokonuje dowódcę przeciwników (Melianta) i wygrywa
turniej: „pan Gowen zyskuje chwałę (uznanie) z obydwu stron”78. Może zdumiewać
fakt, że nawet ten „turniej — wojna” kończy się wspólnym werdyktem ferowanym przez
obie strony. Zwycięzcą jest ten rycerz, który zdobędzie powszechne uznanie.
Sława i łupy to dwie stawki turnieju, ale główny bohater walczy tylko dla swojej pris
— chwały. Chrćtien przedstawia zwykle sugestywny opis walki zbiorowej a następnie
szeregu pojedynków, w których główny bohater jest oczywiście górą. Pod murami
Tenebroku, Erek wyrywa się z ciżby walczących, chce być widziany i podziwiany, nie
przybył tu dla zysku:
Erec ne voloit pas entandre
a cheval n’an Chevalier prandre,
mes ajoster et a bienfeire
рог ce qua sa proesce apaire;
(Erec 2159-62)
„Erek nie baczy na konie ani na to by brać (do niewoli) rycerzy, ale na to by walczyć
i dobrze wyglądać, bo przez to dowodzi swego męstwa”. Erek jest królewskim synem,
nie musi dbać o łupy, jego nagrodą jest zgodny werdykt obu stron turnieju79.
W idealizowanym świecie arturiańskich turniejów zauważyć można dwie tendencje:
na pierwszy plan wysuwa się jednostka, rośnie znaczenie idywidualnej walki, poza tym
autor stara się nie eksponować sprawy materialnych zdobyczy. Literatura antycypuje
więc, do pewnego stopnia rozwój obyczaju. W późniejszym średniowieczu aspekty roz
rywkowe i reprezentacyjne turniejów będą stopniowo przesłaniać aspekt ekonomicz
ny. Jednak w czasach Chretiena chodziło głównie o zdobycz. Szampański truwer tego
nie eksponuje, ale i nie ukrywa. Na polu turniejowym zdobywa się konie i bierze jeń 
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Graal 4856-65.
Graal 4866-70.
„Potężny z racji ziemi i rodu” (Graal 4894).
Graal 4906-13.
Graal 5125-29.
Graal 5530-31.
Erec 2197-98.
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ców. Problem okupów 1Innych zobowiązań ciążących na pokonanych wiąże się z prak
tycznymi zastosowaniami heraldyki. Pokonani przysięgali, że oddadzą się w niewolę
zwycięzcy, zaś wieczorem, po zakończeniu walki, musieli odszukać kwaterę rycerza,
któremu złożyli obietnicę [flance). Pod Osenefort Cliges występuje incognito— na do
mu gdzie mieszka każe wywiesić zbroję inną od tej, w której walczył przez cały dzień80.
„A ci, którzy byli jego jeńcami przemierzyli miasteczko od krańca do krańca rozpytując
o czarnego rycerza”81. Można to uznać za przykład praktycznego znaczenia znaków
„paraheraldycznych”, chociaż chodzi tu o barwę zbroi a nie znak na tarczy. Honor wy
magał od pokonanych by za wszelką cenę dotrzymali słowa danego po walce. Artur
martwi się, że jego rycerze okryją się hańbą jeśli nie zdołają dotrzymać słowa danego
obcemu: „Wielu rycerzy zostało dziś przez niego (nieznanego rycerza) obalonych (z ko
ni) a od najlepszych przyjął przysięgi (że oddadzą się do niewoli). Jeśli w ciągu roku
nie odnajdą jego drzwi, jego kraju i jego ziemi, wszyscy złamią dane słowo (sa fo i
outree82). Chodzi tu, rzecz jasna o drzwi, na których wisi zbroja (lub tarcza) zwycięzcy.
Jednak o samym okupie Chretien raczej nie wspomina. Słowo reancon pojawia się
zwykle w znaczeniu metaforycznym. Zwrot sanz reancon znaczy, po prostu, „bez szan
sy ocalenia”.
Głównymi bohaterami turnieju są rzecz jasna rycerze, jednak na placu boju spot
kać można też mniej świetne postacie. Należy do nich ów komiczny giermek, którego
pod mury Tyntagielu przywiodła wyłącznie chęć zysku. Obserwujące walkę damy przy
gadują mu w ten oto sposób: „Panie giermku, na Boga, bardzoście głupi i nierozumny,
że z tej walki (presse) wyciągacie groty kopii, uzdy, odłamki (kopii) i proporce”83. Warto
zwrócić uwagę na rodzaj zdobyczy: giermek wyciąga groty kopii — jak widać w ocie
kającym złotem świecie romansu zwykłe żelazo też ma swoją wartość. Inne postacie
charakterystyczne dla świata turnieju to heroldowie. D. L. G a l b r e a t h podkreśla ro
lę jaką w formowaniu się heraldyki odegrały turnieje a zwłaszcza heroldowie84. W cza
sach Chretiena profesja herolda miała raczej skromny status. W romansach odgrywa
ją oni jednak istotną rolę jako głosiciele chwały poszczególnych zawodników:
Tant se teisent d ’ax li hera
qui des uaillanz crient le banc85,
et les malves gietent au vant
qu’il ne truevent qui por aus mantę;
(Lion 2204-07)
„Bowiem milczą o nim heroldowie, którzy rozsławiają walecznych, a tchórzy rzucają
na wiatr i nie znajduje on (tchórz) nikogo kto by o nim (o jego czynach) kłamał”.
Z fragmentu tego wynika, iż świetni rycerze byli poniekąd wrażliwi na przyziemne
sprawy autoreklamy. Sam Lancelot zawdzięczał coś pewnemu heroldowi. Warto przede
wszystkim zwrócić uwagę, że nie jest to herold żadnego władcy ani kraju. W czasie

80 Cliges 4660-72.
81 Cliges 4674-76.
82 Cliges 4698-4702.
83 Graai 5088-5092.
84 D. L. G a l b r e a t h , op. cit., s 41-43 i 57-63. Istnieje obszerna literatura dotycząca heroldów zob. m.in.:
G. S e y l e r , Geschichte der Heraldik. Abteilung A des Siebmacher'sehen Wappenbuches, Nürnberg 18851889, rozdz. I—III; Baron d u R o u r e de P o u l i n , Les rois, herauts etpoursuivants d'armes, Bibliotheque
de la „Revue Heraldique”, Paris 1906; A. R. W a g n e r , Herolds and Heraldry in the Middle Ages, wyd. II,
London 1956; P. A d a m - E v e n , Lesjonctions militaires des herauts d'armes, leur influence sur le developpement de l'heraldique, „Archives heraldiques suisses” , t. LXXI, 1957, s. 2-33; A. W a g n e r , Herolds o f
England. A history o f the Office and College o f Arms, London 1967; O. N e u b e c k e r , Le grand livre de
l’heraldique, adaptation franęaise de R. H a r m i g n i e s , [Bruxelles] 1993, s. 10-25.
85 Banc znaczy „ława” (stąd nasz „bank”), może pomyłka Guiota — crier le ban znaczy „obwieszczać publicz
nie rozporządzenie” . Ale nie ma o tym wzmianki w „notes et variantes” w wyd. CFMA. Wydanie Hulta daje
zupełnie inną lekcję.
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turnieju pod Noauz włóczy się samopas, przyłącza do grup widzów i „organizuje do
ping” wznosząc swój dziwny okrzyk. Być może pobiera opłatę za wyjaśnianie tożsamo
ści zawodników. W każdym razie istnieje prawdziwa przepaść między tym bosonogim
obwoływaczem a znakomitymi heroldami — intelektualistami i teoretykami heraldyki
późnego średniowiecza (np. Gelre). Wysoko urodzonym (i zasiadającym w wysokich
lożach) damom sytuację na polu walki opisują rycerze nie biorący udziału w walce —
jeńcy i ci co złożyli śluby krucjatowe. Bezimienny herold jest jedną z najsympatycz
niejszych postaci epizodycznych w romansach: „herold herbowy (hyraut d ’armes),
w (samej) koszuli, który w tawernie zostawił (w zastaw) wierzchnie ubranie i buty
i szedł boso w wielkim pośpiechu"86. Zajęcie herolda, choć malownicze nie było jak
widać intratne (i sprzyjało nałogom). Warto zwrócić uwagę, że tym razem na drzwiach
kwatery wisi tarcza a nie cała zbroja. Le Chevalier de la Charrete powstał zapewne
kilka lat później niż Cliges — być może przez ten czas zmienił się zwyczaj. Nie jest to
zresztą własna tarcza Lancelota, nasz herold jej nie zna:
Vescu trova a Vais devant,
si Uesgarda; mes ne pot estre
qu’il coneüst lui ne son mestre,
ne set qui porter le devoit
(Charrete 5542-45)
„Na drzwiach, na zewnątrz (domu), zobaczył tarczę, przyjrzał się jej; jednak nie
potrafił jej rozpoznać ani nie wiedział kto powinien ją nosić” — i wiedziony zawodową
ciekawością, zagląda do środka. Szczegół ten nie świadczy jednak o ustaleniu się
herbów w „świecie arturiańskim”. W czasie tego samego turnieju rycerze posługują się
doraźnie wybranymi znakami. Herold na pierwszy rzut oka rozpoznaje bohatera87. Jak
widać ten hołysz bywał trochę w wielkim świecie. Potrafi też zachować się lojalnie —
nie zdradza tożsamości Lancelota. Mówi: j e vos ai molt prisie (...) et to z jo rz pris —
„bardzo was ceniłem i ciągle cenię”88. Potem wybiega na ulicę z tajemniczym okrzykiem:
„Or est venuz qui Vaunera"89. Będzie nim obwieszczał przewagi tajemniczego rycerza.
Okrzyk ten uchodził wśród znawców przedmiotu za zawołanie turniejowe. Gaston
P a r i s uważał, iż czasownik auner znaczy w tym kontekście „bić pałką”, i że zawołanie
to jest okrzykiem wstępującego w szranki. Dało mu to asumpt do przypuszczeń, że
skoro Chretien nazywa „naszym nauczycielem” tego, który „wymyślił” ów okrzyk, to
znaczy, że był heroldem90. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne — Chretien był
starannie wykształconym klerkiem, a w jego epoce heroldowie zajmowali raczej niższe
miejsce w społecznej hierarchii. Paule L e R i d e r zbadała całą średniowieczną karierę
okrzyku Or est venuz qui Vaunera. Pojawia się on m.in. w Le Roman du Hem niejakiego
Sarrazina z Artois, utwór ten jest czymś w rodzaju „reportażu sportowego” z turnieju
urządzonego w 1278 r. w Hem i stylizowanego według wzorów zaczerpniętych z litera
tury arturiańskiej. Rycerze odgrywali tam role m.in. bohaterów romansów Chretie
na91. Poza tym jednym przypadkiem (inspirowanym twórczością Chretiena), zawołanie
or est venuz qui Vaunera nie pojawia się w kontekście „turniejowym” — nie występuje
ani w Histoire de Guillaume le Marechal ani w Guillaume de Dole92. Często pojawia się,
natomiast, w utworach satyrycznych, teatralnych i zbiorach przysłów i to zawsze

86 Charrete 5537-40.
87 Charrete 5548-49.
88 Charrete 5556-57.
89 Charrete 5563.
90 P. L e R i d e r, ‘Or est venuz qui Vaunera' ou lafortunę litte raire d'un proverbe, [w: ] Melanges Jeanne Lods.
Paris 1978, s. 393-395.
91 Ibidem, s. 393 i 398.
92 Ibidem, s. 397.
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w kontekście wymierzania sprawiedliwości — słusznej miary. Jest zatem prawdopo
dobne, że i u Chretiena czasownik auner znaczy „mierzyć coś według czegoś innego”93.
Paule Le Rider twierdzi przeto, że omawiany zwrot nie jest zawołaniem turniejowym
ale przysłowiem, które na pole rycerskich zmagań przywędrowało z placów jarmarków
szampańskich. Pierwotnie oznajmiało ono przybycie urzędnika odpowiedzialnego za
miary, z czasem nabrało znaczenia metaforycznego — „oto przybywa ten, który da
(właściwą) miarę” albo „ten, który położy kres sporowi”94.

Uzbrojenie i herby
Romanse Chretiena są wartościowym źródłem do dziejów uzbrojenia i (ściśle z nim
związanej) heraldyki. Terminologia dotycząca tych spraw jest niezwykle bogata, a opi
sy szczegółowe.
Zbroja rycerska składa się z wielu części. Oto zawartość zbrojowni ojca Enidy:
„mam dobre i piękne uzbrojenie (...) Jest tam pancerz (haubers — kolczuga) wybrany
spośród pięciuset i nogawice (chauces) piękne, dobre, nowe i lekkie; hełm do
bry i piękny, nowiutka tarcza, koń, miecz i kopia”95 Ubogi wasal był zatem dobrze
uzbrojony. Jego oręża nie powstydzi się Erek, królewski syn.
Zaletom uzbrojenia ochronnego poświęca się wiele uwagi. Pancerz kolczy Ereka nie
był zwyczajną zbroją, nie było w nim ani żelaza nawet tyle ile jest w igle (n ’ot tantfer
сот une aguille). Wszystko było ze srebra, pancerz odznaczał się małym ciężarem i wy
godą: „kto by go założył nie byłby bardziej zmęczony i osłabiony, niż gdyby na koszulę
nałożył jedwabną bluzę”96. Ciężkie i nie przewiewne pancerze dały się we znaki
rycerstwu w czasie wypraw krzyżowych, marzeniem była zbroja lekka i wygodna.
Przywdziewanie pełnej zbroi to czynność dosyć żmudna. Rycerz potrzebuje, z reguły
czyjejś pomocy: „Erek rwie się do walki. Prosi by przyniesiono mu zbroję, przynoszą
ją. Zbroi go sama panna (Enida), nie robi przy tym żadnych zaklęć ani czarów. Naciąga
żelazne nogawice i mocuje je rzemieniem z jeleniej skóry. Wkłada pancerz z solidnej
kolczej plecionki (boene maille), mocuje kolczą osłonę na twarz (oantaille). Na gło
wę nakłada hełm z polerowanego żelaza. Uzbroił się dobrze od stóp do głowy. Do
boku przypasuje miecz. Rozkazuje by przyprowadzono konia, przyprowadzają go.
Wskakuje nań prosto z ziemi”97. Musi jeszcze wziąć kopię i tarczę.
Rycerz w pełnym uzbrojeniu przedstawia imponujący widok. Także dźwięk wyda
wany przez metal robi duże wrażenie. Oto „akustyczna charakterystyka” rycerzy na
potkanych w lesie przez młodego Percewala:
Et tuit hauberc fremissoient,
les lances as escus hurtoient,
sonoit li Juz, sonoit Ufers
et des escuz et des haubers.
(Graal 107-110)
„Pancerze chrzęściły, kopie uderzały o tarcze, rozbrzmiewało drewno i żelazo tarcz
i pancerzy”. Widok zbrojnych zrobił na nieokrzesanym młodziku jeszcze większe
wrażenie.
et vit les haubers fremianz
et les hiaumes clers et luisanz,
93
94
95
96
97

Ibidem, s. 399-404.
Ibidem, s. 405-06.
Erec 612-621.
Erec 2645-48.
Erec 707-720.
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et vit le vert et le vermoil
reluire contrę le soloil,
et Vor et la zu r et Vargent
(Graal 129-33)
„i zobaczył (Percewal) błyszczące kolczugi, i hełmy jasne i połyskujące, zobaczył zieleń
(vert nie sinople) i czerwień (vermoil) świecące w słońcu, złoto, błękit i srebro...” Nic
dziwnego, że walijski prostaczek uznał napotkanych rycerzy za Boga w otoczeniu
aniołów. Zwraca uwagę bogata kolorystyka zbroi, w romansie są one zawsze pomalo
wane (nie potwierdzają tego źródła ikonograficzne np. na miniaturach pancerze kolcze
mają naturalną barwę metalu).
Malowane pancerze służyły identyfikacji bohaterów romansów, którzy często pra
gnąc wystąpić incognito posługiwali się cudzymi zbrojami. Uwięziony Lancelot, zwol
niony ze swego aresztu na turniej w Noauz, zmuszony jest posłużyć się zbroją swego
„gospodarza” — na tarczy ma zapewne jego herb. Żona wasala nie potrafiła oprzeć się
prośbom takiego rycerza. Żąda przysięgi powrotu i uzbraja Lancelota na turniej:
Et la damę tantost li baille
les armes son seignor, uermoilles,
et le cheval qui a mervoilles
estoit bicuc etforz et hardiz.
Cii monte, si s ’an est partiz,
armez d ’unes armes molt beles
trestostesfresch.es et noueles.
(Charrete 5498-5504)
„Dama natychmiast (po złożonej przez rycerza przysiędze) daje mu szkarłatną zbro
ję swego męża oraz konia pięknego, silnego i mężnego. (Lancelot) wsiada nań i wy
jeżdża uzbrojony w piękny i zupełnie nowy, nieużywany oręż”. Przykład ten przytacza
Galbreath98.
W każdym razie, rycerz w pełnej zbroi jest trudno rozpoznawalny. Artur nie poznaje
Iwajna:
Ne vos conoistroie de mois
au parier, se ne vos veoie
ou se nomer ne vos ooie.
(Lion 2278-80)
„Nie rozpoznam was przynajmniej z mowy (po głosie), jeśli was nie zobaczę lub nie
usłyszę jak się przedstawiacie”. A przecież Iwajn był rycerzem z bliskiego otoczenia
króla. Prawdopodobnie chroniący twarz vantaille zmieniał brzmienie głosu. Szczegół
ten dobitnie świadczy o praktycznym znaczeniu znaków identyfikacyjnych. W tym
samym romansie nawet bliski przyjaciel nie poznaje Iwajna po głosie. Gowen toczy
z nim długą walkę, zanim dochodzi do wzajemnego rozpoznania. Oczywiście, w trakcie
przerwy w starciu Iwajn nie mówi „swoim” głosem: „jednak po głosie nie rozpoznał go
(Iwajna) jego dobry przyjaciel (Gowen), bo ten który wydawał go (głos) z siebie mówił
cicho i miał głos łamiący się, słaby i zachrypnięty”99.
Także uzbrojenie zaczepne bohaterów jest wysokiej jakości. Erek i jego przeciwnik
„...nie mieli cienkich kopii, były one grube i wygładzone; dobrze wysuszone (z wysu

98 D. L. G a l b r e a t h , op. cit., s. 21.
99 Lion 6223-26.
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szonego drewna) co sprawiało, że były ostrzejsze i mocniejsze”100. Po skruszeniu kopii
przeciwnicy dobywali mieczy. W literaturze (i nie tylko w niej) oręż ten symbolizuje
cały stan rycerski. Warto zaznaczyć, że w romansach Chrćtiena, najsłynniejszy miecz
arturiańskiej epopei — Eskalibur nie jest własnością pokojowo nastawionego króla,
lecz „Słońca Rycerstwa” — Gowena101.
Maboagrain i Erek walczą mieczami z „vienskiej stali”102 (acier vienois)103. Pocho
dzenie oręża uchodziło za gwarancję jego jakości. Dobrą opinią cieszyło się m.in.
uzbrojenie z Poitou. Potwierdza to fragment romansu Le Chevalier de la Charrete, za
wierający prawdziwą „mapę przemysłu zbrojeniowego” świata arturiańskiego (lub
raczej czasów Chrćtiena). Rycerze, którzy nie biorą udziału w turnieju objaśniają da
mom heraldykę uczestników walki, ale także pochodzenie ich broni: „Tę tarczę zrobio
no w Limoges (...), tamtą w Tuluzie, stamtąd pochodzi też uzda i rząd koński; ta po
chodzi z Lyonu nad Rodanem, nie ma pod niebem (desoz le trosne) równie dobrej”104.
„A tamta (tarcza) jest angielskiej roboty i została wykonana w Londynie tam (na niej)
widzicie (namalowane) dwie jaskółki, które wyglądają jakby miały wzbić się do lotu,
a jednak nie ruszają się tylko przyjmują wiele ciosów (zadanych) stalą z Poitiers (acier
poitevins105)”. Wynika stąd, że (zdaniem arturiańskich ekspertów) rzemiosło płatnerskie lokuje się na osi północ-południe, od doliny Rodanu aż do Anglii.
Heraldyka, ściśle związana z uzbrojeniem, nie stanowi w romansach Chrćtiena
spójnego systemu. Ma natomiast duże znaczenie praktyczne w rzemiośle lycerskim 106.
Brak znaków na zbroi może prowadzić do nieporozumień. „(Keu nie poznał Ereka) bo
na jego zbroi nie było żadnych rozpoznawalnych znaków (veraie conuissance); tyle cio
sów miecza i kopii zadano jego tarczy, że cała farba odpadła”107. Wynika stąd, że Erek
podróżował w zbroi i hełmie z vantaille na twarzy. Mamy też w romansach przykład
posługiwania się znakami przeciwnika w charakterze kamuflażu: „Zmieńmy, powie
dział (Aleksander) nasze znaki, weźmy tarcze i kopie zdrajców, których tu widzimy
(zabitych)108. Aleksander pragnie skorzystać z zamieszania jakie panuje po nocnej
bitwie i wedrzeć się podstępem do zamku wroga. Fragment ten świadczy, jak się zdaje,
o dużym praktycznym znaczeniu jakie heraldyka miała na polu walki109. Aleksander
jest bohaterem pozytywnym. Chrćtien nie potępia jego podstępu. Herb nie uchodzi
w jego oczach za symbol zastrzeżony. W trakcie oblężenia Exeter w roku 1136, Joel
de Totnes dzięki podobnemu podstępowi przeszedł nierozpoznany przez linie obroń
ców i sprowadził pomoc dla grodu110. Zdaniem Galbreatha, o ile w czasie turnieju
potrzebny był herb indywidualny (służył identyfikacji „zawodnika”) o tyle w czasie
wojny praktycznie było przyjąć podobne znaki dla całego oddziału — miało to znacze
nie rozpoznawcze111.
Romanse dostarczają nam opisów kilku herbów. Chodzi tu zapewne o znaki wymy
ślone przez Chrćtiena. Michel P a s t o u r e a u przedstawił zarys programu badań nad
„heraldyką wyobraźni” (heraldique imaginaire — heraldyką fikcyjną)112. Poniżej zamie

100 Erec 5590-93.
101 „Graal”, wyd. Roach v. 5902.
102 Nie chodzi o Wiedeń ale o Vienne nad Izerą (informacja z przypisów do wydania Fritza s. 250).
103 Erec 5914.
104 Charrete 5804-12.
105 Charrete 5816-21.
106 O militarnym znaczeniu herbów i proporców pisze m.in. D. L. G a l b r e a t h , op. cit., s. 31 i 253.
107 Erec 3952-56.
108 Cliges 1815-17.
109 Co prawda, fragment ten może też być aluzją do „Eneidy” (ks. II 389-90).
110 D. L. G a l b r e a t h , op. cit., s. 25.
111 Ibidem, s. 34.
112 Introduction ä heraldique imaginaire, [w:] M. P a s t o u r e a u , L 'Hermine et le sinople, s. 261-265; Michel
Pastoureau podejmował także próby porównania heraldyki arturiańskiej z herbami występującymi w rze
czywistości. Autor doszedł m.in. do wniosku, że szczególnie dużo analogii występuje między systemem he
raldycznym późnośredniowiecznej literatury arturiańskiej a herbami szlachty normandzkiej, zob. M. P a -
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szczam zestawienie herbów wzmiankowanych w omawianym źródle. Oto herb przeciw
nika Gowena — rycerza Guinganbresila (lub może jego seniora):
un escu d ’or, s ’ot an Vescu
une bandę qui d ’a zu rfu 113.
(Graal 4727-28)
„Guinganbresil wszedł do sali z tarczą złotą, zaś na tarczy był pas (barwy) błękitnej
(ażur)”. Ciekawe, że Chrćtien nie opisuje herbów głównych bohaterów, choć nie ulega
wątpliwości, że ci takowe posiadają: „...przed namiotem (Gowena), rósł grab, na nim
była zawieszona tarcza z jego herbem i jego jesionowa kopia, zawieszona na gałęzi za
rzemień”114. Niestety Chrćtien nie zdradził jatki to był znak. Znamy natomiast herb
Lancelota opisany w romansie Cligćs, w któiym iycerz ten ściera się na turnieju
z głównym bohaterem:
Cliges li fe t tel cop doner
sor l’escu d ’or a Lyon point
(Cliges 4740-41)
„Cliges zadał mu taki cios w złotą tarczę z namalowanym lwem” — że Lancelot wy
leciał z siodła. Urban T. Holmes przypuszcza, że wzór na tarczy Lancelota można ko
jarzyć z herbem króla Szkocji115. Warto w tym miejscu wspomnieć, że „zaproponowa
ny” przez Chretiena herb Lancelota zmienił się w późniejszych utworach cyklu arturiańskiego. W Lancelocie Prozą bohater posługiwał się tarczą z trzema pasami116.
Opis turnieju w Noauz zawiera obszerne wyliczenie rozmaitych herbów:
et cii lor armes lor devisant
des Chevaliers que il plus prisent.
Antr’ax dient: „ Veez vos or
celui a cele bandę d ’or
prar mi cel escu de bernic?
C’est Governauz de Roberdic.
Et veez vos celui apres,
qui an son escu pres a pres
a misę une aigle et un dragon?
C’est fliz le roi d ’Arragon
qui venuz est an ceste terre
por pris et por enor conquerre.
(Charrete 5771-82)
„i ci (nie biorący udziału w walce rycerze) opisywali im (damom) lycerzy, których naj
wyżej cenili. Mówili tak: Widzicie tego ze złotym pasem na środku czerwonej (de bernic)
tarczy? — to jest Governauz z Roberdiku. A widzicie tego następnego, który na swojej

s t o u r e a u , L ’heraldique arthurienne: une heraldique normande?, [w:] M. P a s t o u r e a u , Figures et couleurs. Etude sur la symbolique et la sensibilitś mśdiśuales, Paris 1986, s. 183-189. O heraldyce arturiańsklej
pisał także G. J. B r a u l t , Early Blason. Heraldic Terminology in tw elthand thirteenth centuries, with special
ręference to Arthurian literaturę, Oxford 1972.
113 W wydaniu Roacha są jeszcze dwa wersy: Li tiers de 1’e s cu fii la bende/Tot a mesure et tot a re n d e — „Pas
zajmował 1/3 tarczy starannie odmierzoną”.
114 Erec 3932-35.
115 U. T. H o l m e s , op. clt s.47.
116 Por. J. W i e s i o ł o w s k i , Przemyśl — Lancelot, czyli strażnica radości nad Wartą. „Kronika miasta Po
znania”, 1995, nr 2 [Nasi Piastowie], s. 123-135.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

26

Adam Ryć

tarczy umieścił obok siebie smoka i orła? — to syn króla Aragonu, który przybył do
tej ziemi żeby zdobyć sławę i cześć (porpris et por enor conquerre)”. Lista wymienionych
rycerzy jest obszerna.
Et ueez uos celui dej os te
qui si bien point et si bienJoste
a cel escu vert d ’une part,
s ’a sor le vert point un liepart,
et d ’azur est l ’autre mitiez:
c ’est Ignaures li covoitiez,
li amoreus et li plesisanz.
Et cii qui porte lesfeisanz
an son escu poinz bec a bec?
C’est Coguillanz de Mautirec.
(Charrete 5783-92)
„Czy widzicie tego tam dalej, który tak dobrze celuje i potyka się — jedna połowa jego
tarczy jest zielona z namalowanym leopardem a druga błękitna? To Ignaures, wdzięcz
ny, kochany i pożądany. A ten który nosi na tarczy dwa bażanty zwrócone do siebie
dziobami (bec a bec) to Coguillant z Mautirec”. W trakcie tego turnieju niektórzy wo
jownicy posługują się swobodnie dobranymi herbami, czasem tego samego znaku uży
wają rycerze, których łączy przyjaźń (conpaignie) a nie pokrewieństwo:
Et veez vos ces deus delez
a ces deus chevax pomelez
as escuz d ’or as lyons bis?
Li uns a non Semiramis
et li autres est ses conpainz,
s ’ont d ’un sanblant lor escuz tainz.
(Charrete 5793-98)
„Widzicie tych dwóch na izabelowatych koniach, mają na złotych tarczach dwa lwy?
Jeden to Semiramis, a drugi to jego towarzysz (conpainz). Mają tarcze pomalowane tak
samo”. Galbreath wspomina, że jeszcze w latach 30-tych XIII w., herby zmieniano
dosyć swobodnie, np. przy okazji zamawiania nowej tarczy117. Na polach pod Noauz
sam Lancelot posługiwał się cudzą tarczą. Niektóre herby są dosyć skomplikowane:
„A widzicie tego, który ma na tarczy namalowaną bramę? Wydaje się, że wybiega z niej
jeleń. Na mą wiarę, to król Yder!118”. Tak, na użytek dam, komentują widok pola tur
niejowego rycerze nie biorący udziału w walce. Zastępują oni (obecnego przecież na
równinie pod Noauz) zawodowego herolda, który być może, świadczy swe usługi
skromniejszej klienteli.
Jeżeli przyjmiemy, że opisy turniejów i walk zawarte w dziełach Chretiena odzwier
ciedlają (przynajmniej do pewnego stopnia) rzeczywiste obyczaje drugiej połowy XII wie
ku, to nasuwają się następujące wnioski:
— Rozbudowane uzbrojenie ochronne uniemożliwia rozpoznanie rysów twarzy wo
jownika a nawet jego głosu.
— Na polu bitwy najważniejsze było odróżnienie wojowników należących do jednego
oddziału. Temu celowi służyły proporce i znaki na tarczach, prawdopodobnie wspólne
dla całego „wojska” (ost).

117 D. L. G a l b r e a t h , op. cit., s. 32.
118 Charrete 5799-5802.
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— Na turnieju (a także bezpośrednio po jego zakończeniu) trzeba było zidentyfikować
pojedynczego wojownika. Rycerz pragnął być widoczny, chciał wykazać się indywidu
alnym męstwem. Po walce pokonani muszą odnaleźć „drzwi” zwycięzcy. W tej sytuacji
potrzebne były godła jednostek (lub znaki dobrane przez walczących razem towarzyszy).
— Herby były w tym okresie powszechnie znane i używane, jednak obok znaków na
tarczach, identyfikacji służyły także np. barwa zbroi i (często dobrana do niej) maść konia.
— Zarówno na polu bitwy, jak i na turnieju herby nie są jeszcze ustalone. Przywła
szczenie cudzego znaku lub posługiwanie się godłem wspólnym, nie jest potępiane
przez autora romansów (zapewne także przez jego audytorium).
Wynika stąd, że na rozwój heraldyki w omawianym okresie, miały wpływ nie tylko
potrzeby militarne i gospodarcze, ale, być może, także przemiany w dziedzinie etyki
i obyczajowość oraz większe znaczenie przyznawane osobistemu męstwu, to jest ro
dzący się w łonie warstwy rycerskiej indywidualizm.

Obyczaj dworski i stroje
Przy omawianiu spraw rycerstwa i heraldyki w romansach nie sposób pominąć
kwestii życia dworskiego119. Rycerze to wojownicy, ale przecież nie cały czas spędzają
na walkach i turniejach. Dwór Artura jest niejako ruchomym centrum akcji romansu.
Swe plenarne zebrania odbywa w rytmie świąt kościelnych w miejscowościach fikcyj
nych lub takich których identyfikacja jest sporna. Pierwszy z romansów Chretiena
rozpoczyna się od opisu takiego właśnie zgromadzenia: „W dniu Wielkanocnym, na
wiosnę (au tans novel) w Quaradiganie, swym zamku król Artur zebrał swój dwór (cort
tenue) — tak bogatego nie widziano, było tam bowiem wielu dobrych rycerzy, śmiałych,
walecznych i dzielnych, a także bogate damy i panny, córki królów miłe i piękne”120.
Jak widać dwór to przede wszystkim zgromadzenie rycerzy i kobiet z ich klasy. Nie ma
tu mowy o obecności przedstawicieli innych grup społecznych. W każdym razie dwór
Artura przyćmiewa swym blaskiem wszystkie inne i często jest w romansach wyjścio
wym punktem akcji. Jednak „zebrania plenarne” nie odbywają się na co dzień. Nawet
Arturowi doskwiera czasem samotność: „(Poprzedniego dnia królowi puszczano krew)
i było z nim w jego prywatnych komnatach tylko pięciuset baronów; nigdy jeszcze,
w żadnej porze król nie był tak samotny121”. Ironicznie podkreślone przez Chretiena
rozmiary tej „samotności” dają wyobrażenie zarówno o wspaniałości dworu Artura jak
i o panujących w epoce wyobrażeniach na temat „prywatności”. Trzeba przyznać, że
Chretien nie ukrywa także „przejściowych trudności” aprowizacyjnych, od których nie
było wolne nawet idealne królestwo Artura. Napotkany w lesie węglarz tłumaczy
Percewalowi: „(Król) martwi się z powodu swoich towarzyszy, którzy rozjechali się po
zamkach, gdzie lepiej im się żyje (meillor sejor virent). On nie wie jak się im powodzi:
oto zmartwienie jakie ma król”122. Artur mógł jednak zwykle liczyć na stałą obecność
kilku osób — trwałego jądra dworu — należą do niego królowa Ginewra, zna
ny z ciętego języka seneszal Keu i wspaniały siostrzeniec królewski — Gowen. A kto
towarzyszył zebranym na dworze seniorom? Licoranz (ojciec Enidy) przybywa na
uroczystości koronacyjne do Nantes ze wspaniałą świtą: „nie miał świty (rote) złożonej
z kapelanów ani ludzi głupich i nierozgarniętych”123. Jak widać pozycja kapelana nie

119 Sprawami kultury dwornej interesowało się wielu autorów m.in. N. E l i a s , Przemiany obyczajów
w cywilizacji Zachodu. Warszawa 1980; J. B u m k e , Courtly Culture: literaturę and society in the High Middle
Ages. Berkeley 1991. O kwestiach stroju zob. m.in. J. Q u i c h e r a t , Histoire du costume en France. Paris
1875; J. E v a n s , Dress in Medieval France. Oxford 1952; M. B e a l i e u , La costume antique et medieval.
1961; F. P i p p o n i e r , Se vetir auM oyen Age. Paris 1995.
120 Erec 27-34.
121 Erec 6365-69.
122 Graal 852-56.
123 Erec 6518-19.
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była szczególnie wysoka, byli przecież w każdym chastel i stanowili część świty uboż
szych seniorów124.
Życie dwom w romansach to przede wszystkim wielkie ceremonie i uroczystości,
np. wjazdy monarchów lub ich synów. Na wieść o zbliżaniu się Ereka i Enidy król Lac
natychmiast zbiera dwór „rozkazuje zadąć w rogi i wyścielić ulice kobiercami i jedwa
bną tkaniną”. Podobne przygotowania czynione są w Landuc przed przybyciem Artu
ra, ten wjazd miał zapewne miejsce latem ponieważ ulice chastel przykryto specjalnymi
zasłonami125.
Przybywającemu monarsze należy wyjść na spotkanie. „Na spotkanie króla Brytanii
wyjeżdżają wszyscy na wielkich koniach hiszpańskich, i witają bardzo uroczyście (molt
hautemant) najpierw króla Artura, a potem całą jego świtę”126. Nieodzownym elemen
tem uroczystości są wystawne bankiety takie jak ten odbywający się z okazji koronacji
Ereka: Chrćtien zapewnia swoje audytorium: „nie chcę żebyście mi wierzyli w rzecz
nieprawdopodobną — kłamstwo byłoby zbyt jawne — że pięćset stołów rozstawiono
w jednym pałacu”127. Stoły ustawiono aż w pięciu salach128.
Przy całej swej wspaniałości to wielkie zgromadzenie uzbrojonych mężczyzn jest za
wsze zarzewiem konfliktu. Dwór Artura bywa miejscem niespokojnym. W romansie
Erec król ma zgodnie ze starym obyczajem pocałować najpiękniejszą z dam. Prowadzi
to, rzecz jasna do sporu o pierwszeństwo: „Na dworze panował wielki rumor, zaklinano
się wzajemnie i przysięgano, że nie da się tego załatwić bez uciekania się do miecza
i jesionowej kopii”129. Zresztą Chrćtien nie żywi złudzeń co do moralnego wpływu dwo
ru: „Nie ma w całym świecie dworu wolnego od złej rady. Przez złą radę — jeśli jej
słuchają — schodzą z (dobrej) drogi i nie przestrzegają (zasad) lojalności”130. Mimo
wszystko romanse Chrćtiena są pochwałą dworności jako pewnej postawy życiowej.
Jej zasadniczymi składnikami są dobre maniery i wykwintny język.
Wytworny sposób wyrażania się jest zresztą nie tylko nieodłącznym elementem
dworności ale także istotnym spoiwem łączącym arturiańską elitę. Językiem dworu
Artura jest francuski, przebywają tam między innymi:
mainte bele damę cortoise,
bien pariant an lengue franęoise:
(Charrete 39-40)
„liczne damy piękne, dworne, dobrze mówiące w języku francuskim”. Warto zwrócić
uwagę na charakterystyczny rym tych wersów, francuzczyzna w sposób naturalny ko
jarzyć się musiała z dwornością. A tematem prowadzonych na dworze rozmów bywa
często Miłość — „jej cierpienia i wielkie dobra, jakie otrzymują uczniowie jej zgroma
dzenia (couent)131”.
Chrćtien umieścił na dworze Artura także postać będącą negatywnym wzorcem
dworskiej parole. Jest to seneszal Keu. W romansie Le Chevalier au Lion królowa pod
chodzi do grupy pogrążonych w rozmowie rycerzy, dostrzega ją tylko Calogrenant.
Zgodnie z zasadami dworności, rycerz natychmiast wstaje. Seneszal Keu kwituje ten
przykład dobrych manier docinkiem: „Na Boga, Calogrenancie, widzę, żeś mądry (preu
znaczy nie tylko ‘mężny’) i bystry, z pewnością miło mi, że jesteś najdworniejszy z nas;

124 J. F. B e n t o n , op. eit., s. 579 wspomina o skromnej pozycji dworskich kapelanów — jeden z nich był
synem niewolnego (serfl.
125 Lion 2348-49.
126 Lion 2331-35.
127 Erec 6861-64.
128 Erec 6865.
129 Erec 291-94.
130 Cliges 2595-99.
131
Lion 13- 23 .
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jestem przekonamy, że ty właśnie tak sądzisz, jesteś na tyle pozbawiony rozsądku”132.
Królowa przywołuje niesfornego seneszala do porządku: „Jesteś męczący i prostacki,
bo dokuczasz swoim towarzyszom”133. Także sam obrażony świeci przykładem dworności, choć nie poniża się przed powszechnie znanym z ciętego języka seneszalem:
„Jeśli Keu (próbował) mnie obrazić, ja na tym nie ucierpiałem”134. Trzeba przyznać że
Keu (Chrćtien) potrafił się czasem zdobyć na cierpką ironię. Złośliwy seneszal sypie
przysłowiami i — na przykład — powzięty przez Iwajna zamiar wyprawy nad „Źródło
Burz” przypisuje poobiedniemu podchmieleniu135. Jednak większość postaci na dwo
rze jest bardzo uprzejma w mowie i skora do pochwał. Czasem wprawia to przybyszów
w zakłopotanie: „Cligćs nie wie co ma im odpowiedzieć (na pochwały) ponieważ wszys
cy chwalą (loent) go bardziej niż na to zasłużył, jak mu się zdaje”136.
Rycerze Okrągłego Stołu rozpowszechniają dworne wzorce konwersacji. Zwłaszcza
Gowen jest przykładem człowieka prawdziwie uprzejmego, świeci przkładem dwornego
zachowania, jest bien anseigniez — dobrze wychowany137.
Dobre maniery, właściwy sposób bycia są obok mowy istotnym składnikiem dworności. Źródłem manier jest wychowanie a nie urodzenie. O młodym Percewalu Artur
powiada:
Se li uaslez estfos et nices,
s ’est il espoir mout gentix hom;
et se ce li vient d ’aprison,
qu’il ait este a vilain138 mestre,
aneor puet preuz et saiges139 estre.
(Graal 1010-13)
„Choć ten chłopak jest nieokrzesany i grubiański, to może być z bardzo dobrego
rodu (mout gentix hom — bardzo szlachetnym człowiekiem); a to (nieokrzesanie) bierze
się z wychowania (d ’aprison) bo pewnie miał prostackiego nauczyciela, ale może
jeszcze zostać dzielny i mądry”. Dworności trzeba się więc uczyć, a nie jest to nauka
łatwa, bowiem dworne zachowanie to szczególny kod, który może być źle zrozumiany
przez niewtajemniczonych. Chrćtien wie o istnieniu tego niebezpieczeństwa. Dama
Laudyna podejmuje rycerzy Artura zgodnie z najlepszymi wzorcami uprzejmości:
„okazuje im tyle względów (tant les enore) każdemu z osobna i wszystkim razem (ryce
rzom Artura), że jakiś głupiec mógłby pomyśleć, że wygląda na to (sanble), że z miłości
pochodzą jej skwapliwość (atret) i (miłe) zewnętrzne wyrazy uczuć (sanblant) jakie im
okazywała”140. Owe należące do kanonu uprzejmości sanblant nie muszą oznaczać
prawdziwego afektu. Wewnętrzny świat bohaterów romansu jest już dobrze chroniony.
Intymność jest ceniona dosyć wysoko — podobnie jak poszanowanie dla cudzych
myśli. W Conte du Graal królewscy rycerze usiłowali wyrwać Percewala z jego miłosnej
kontemplacji (pansers) i zostali za to surowo ukarani przez samego pokrzywdzone
go. Dopiero Gowen, jak zawsze wzór dobrego wychowania, przypomina Arturowi za
sady dworności: „jak dobrze wiecie, wy sami zawsze tak mówiliście i uznawaliście za
właściwe, nie jest słuszne by rycerz innego (rycerza) wyrywał — jak zrobili to ci dwaj —
z jego myśli jakiekolwiek by były”141. Fragment ten zasługuje na uwagę, bowiem

132 Lion 71-76.
133 Lion 90.
134 Lion 110-11.
135 Lion 590-97.
136 Cliges 4960-62.
137 Graal 5263.
138 W wydaniu Roacha jest maluais mestre.
139
W wydaniu Roacha preus vassax.
140
Lion 2456-60.
141
Graal 4327-32.
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obowiązujące także dzisiaj zasady taktu mają swe źródło w rycerskiej kulturze śred
niowiecza.
Dworność ma dla Chretiena wysoką wartość. Jest ważnym elementem systemu
cnót. Szampański truwer ujmuje to nader dosadnie:
car molt vialt mialz, ce m’est a vis
uns cortois mórz c ’uns vilains vis.
(Lion 31-32)
„bo o wiele więcej wart, moim zdaniem, nieżyjący człek dworny od żywego prostaka”.
Świat cortois przeciwstawiony tu został zbiorowości prostaków vilains, a podział ten
ma charakter nie tylko moralny — pokrywa się bowiem ze stratyfikacją społeczną.
Ludzie dworni to szlachcice, muszą być też być odpowiednio zamożni (lub korzystać
z często w romansach wychwalanej hojności seniora) bowiem nieodłącznym składni
kiem „dworskiego stylu życia” jest odpowiedni strój.
Na dworze Artura należy być stosownie ubranym. Obowiązuje tam moda francuska.
Tak też ubiera się przybyły z Konstantynopola Cliges:
Au plus tost qu’il puet a cors vient,
Mes bienfu atornez einęois,
Vestuz a guise de Franęois.
(Cliges 4932-35)
„Czym prędzej udał się na dwór, przedtem jednak, doprowadził się do porządku
i ubrał z francuska”. Oczywiście najwięcej miejsca Chretien poświęca strojom kobie
cym. Można jednak znaleźć w romansach także wzory elegancji męskiej. Zbroja nie
była wszak jedynym strojem rycerza. Najpełniejszy jest chyba opis stroju złośliwego
seneszala Keu umieszczony w Conte du Graal: „Keu wyszedł na środek sali, nie miał
na sobie płaszcza, w prawej ręce trzymał małą pałkę (bastonet142) na głowie miał czap
kę (kapelusz?) z filcu, jego blond włosy (a nie było piękniejszego odeń rycerza na
świecie) związane były w warkocz (tresce143). Jego tunika z bogatej tkaniny jedwabnej,
cała była barwiona; przepasany był ozdobnym pasem, którego klamra i wszystkie
ogniwa były ze złota”144. Keu przedstawiony został w tym romansie jako postać raczej
negatywna. Może więc nie przypadkiem Chretien tak szczgółowo opisał jego strój. Kon
trast między zewnętrzną okazałością szaty a brakiem dobrych manier i zalet rycer
skich, służy, być może, krytyce nadmiernego wyrafinowania dworu. Na pewno jednak,
nie sposób znaleźć w romansach krytyki dworności jako takiej. Chretien sugeruje
raczej, że najważniejszym jej składnikiem jest postawa moralna a nie dbałość o dosta
tni strój. Dworność w utworach szampańskiego truwera odgrywa rolę istotną, choć
zapewne nie tak ważną jak inne elementy etosu rycerskiego.

Etos rycerski
Romanse Chretiena są interesującym źródłem do badań nad rozwojem ideału etycz
nego rycerstwa. Wiele wskazuje na to, że pod koniec XII w. system wartości tej grupy
społecznej był już zasadniczo uformowany. Nie znaczy to jednak, że odpowiadał on
idealizowanym wyobrażeniom o rycerstwie, utrwalonym w powszechnej świadomości
w dobie romantyzmu145. Wnikliwa lektura dzieł Chretiena każe domyślać się, że np.

142 Por. Graal 1352-53.
143 Nie lest do końca jasne czy chodzi o warkocz czy siatkę zbierającą włosy.
144 Graal 2791-2803.
145 Kwestiom etosu rycerskiego poświęcona jest m.in. interesująca (choć z punktu widzenia historyka
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terminy „honor” i „odwaga” mogły mieć w jego epoce znaczenie odmienne od tego jakie
przyznajemy im dzisiaj.
Zasadnicze cnoty rycerza to honor i męstwo (hardemanz). Laudyna opłakując swego
męża wylicza (w odpowiedniej kolejności) zalety poległego:
De vostre enor, biax sire chiers,
ne f u onques nus Chevaliers,
ne de la vostre conpaignie;
largesce estoit la vostre amie
et hardemanz vostre conpainz.
(Lion 1293-97)
„Żaden rycerz, mój miły, drogi mężu, nie dorównał wam honorem ni dwornośćią;
hojność była twoją przyjaciółką a męstwo towarzyszem”. Odwaga i hojność to typowe,
archaiczne cnoty wojownika. Zachowują one swe znaczenie wśród rycerzy w arturiańskim świecie romansu. Uzupełniają je dworność i honor. Enor, przeciwieństwo honte,
to umiłowanie dobrego imienia i troska o szacunek bliźnich.
W romansie Le Chevalier de la Charrete Lancelot ścigając Meleaganta decyduje się
wsiąść na wózek służący do transportu skazańców. Pewien rycerz wymawia mu ten
czyn, a z jego słów wynika, że uchybienie (zewnętrznie rozumianemu) honorowi nie
jako wyklucza posiadanie innych cnót. „Nie wiem czy czujesz się upokorzony tym że,
wsiadłeś (na tytułową podwodę) ale nikt przy zdrowych zmysłach nie odważyłby się
podjąć tej wielkiej przygody wycierpiawszy wprzódy taką hańbę”146. Zdrowy rozsądek
stoi tu na straży rycerskiego honoru — osoba, która naruszyła kastowe „tabu" winna
sama siebie uznać za niezdolną do podjęcia rycerskiego wyzwania. Lancelot (Chevalier
de la Charrete) pokonuje swego przeciwnika i zamierza oszczędzić go pod warunkiem,
że ten wsiądzie na taki sam wózek hańby. Pokonany przedkłada śmierć nad poniżenie:
„Sądzę, iż wolałbym być martwy, niż dopuścić się czegoś tak haniebnego”147. Honor to
sprawa zewnętrzna, to kwestia gestów i opinii otoczenia. A jednak Lancelot przed
wejściem na Most Mieczowy, zaklina się:
Ne j a Dex n’ait de moi merci,
sejel di mie por orguel,
et s ’asez mialz morir ne vuel
a enor que a honte vivre.
(Charrete 1112-14)
„Niech Bóg nie ma dla mnie zmiłowania — a nie mówię tego przez pychę (orguel) —
jeśli wolę żyć w hańbie niźli umrzeć z honorem”. A zatem nawet jeśli w gruncie rzeczy
enor oznacza dobre imię i akceptację otoczenia, to postawa honoru jest ju ż głęboko
zinterioryzowana. Podobnie jest z odwagą. Często motywacją do mężnych czynów jest
lęk przed oskarżeniami o tchórzostwo. Cligćs dostrzega nieprzyjacielskiego rycerza
i wyjeżdża mu na spotkanie ponieważ:

niezbyt udana) książka M. O s s o w s к i ej, Ethos rycerski i Jego odmiany, Warszawa 1986. Polemika z po
glądami M. Ossowskiej: S. P i e k a r c z y k , Ethos rycerski — samookreślenie i wyróżnienie (Na marginesie
książki Marii Ossowskiej), „Kwartalnik Historyczny”, t. LXXX1I, 1975, nr 1, s. 132-140. Romansami rycer
skimi jako wyrazem etyki i ideologii rycerstwa zajmował się m.in. E. K o h l e r , Ideal und Wirklichkeit in der
höfischen Epik, Tübingen 1970; autorskie streszczenie tej pracy: E. K o h l e r , Powieści Chetien de Troyes,
tłum. M. O c h a b , [w:] W kręgu socjologii literatury, red. A. M e n c w e l , Warszawa 1977, s. 229-246.
146 Charrete 2596-2600.
147 Charrete 2774-75.
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Qui ainz ne vost apartenir
A recreant ne afailli,
(Cliges 3436-37)
„nie chciał uchodzić za tchórza (recreant) ani (człowieka) słabego (failli — właściwie
fa illi del e u e r- słabego serca148)”. Recreanttse (słabość, tchórzostwo, zgnuśnienie) jest
przeciwieństwem męstwa (hardemanz) — Enida jako dobra żona martwi się tym, że
ludzie zarzucają jej mężowi zgnuśnienie: „Wasza chwała (pris) mocno podupadła (...)
teraz wszyscy sobie z was żartują (gabant), młodzi i starzy, mali i duzi; wszyscy
nazywają was tchórzem (recreant149)". Opinia otoczenia ma wielką wagę. Jednak do
znana honte jest także przyczyną wewnętrznego niepokoju jednostki stojącej na wyż
szym poziomie moralnym:
Dolors trespasse et honte dure
an home viguereus et roide,
et el malves muert et refroide.
(Graal 2902-04)
„Ból mija ale hańba trwa w człowieku mocnym i surowym, podczas gdy w tchórzu
umiera i stygnie”. Ciekawe, że w tym fragmencie mowa nie o rycerzu lecz o pannie
obrażonej przez seneszala Keu. Bohaterowie romansów znają moralne cierpienia, ale
w tej społeczności wojowników enor i honte zależą przede wszystkim od wyniku sta
czanych walk. Erek, upokorzony przez nieznanego rycerza, zapowiada:
...se ge p u is,je vangerai
ma honte, ou j e la crestrai;
(Erec 245-46)
... jeśli zdołam pomszczę mą hańbę lub ją powiększę”. Bowiem — niezależnie od in
tencji i od słuszności sprawy przegrana wędka ściąga na pokonanego dyshonor (honte).
Odwaga to cnota wojowników, w świecie romansów liczy się ona bardziej od siły fi
zycznej. Cliges wygrywa dzięki męstwu:
Ne n ’a mie euer de Sanson
N ’estoit pas plus d ’un autre forz150.
(Cliges 3512-13)
„Nie był silniejszy od innych ale miał serce Samsona”. Krystianowa definicja odwagi
różni się jednak od naszej. W czasie turnieju pod Noauz, gapie w ten sposób szydzą
z Lancelota, który na życzenie królowej walczy słabo:
Maluestiez est molt aeiesee,
por ce l’a il an pes beisiee,
s’a pris de li quan que il a.
Onques voir tant ne s ’avilla
Proesce qu’an lui se meist
ne que pres de lui s’aseist;

148 Por. Cliges 4712.
149 Erec 2544-51.
150 W wydaniu Mell 1 Colleta kolejność wersów odwrócona (3508-09).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Obyczaj rycerski i heraldyka w romansach arturiańskich Chretiena de Troyes

33

mes an lui s ’est tote reposte
Malvestiez...
(Charrete 5747-5754)
„Tchórzostwo jest łatwe, oto dlaczego (czerwony rycerz — przebrany Lancelot) dał
mu pocałunek pokoju i wziął z niego wszystko. Męstwo nigdy nie zniżyło się na tyle
by u niego zamieszkać i stanąć u jego boku. Spoczęło w nim jedynie Tchórzo
stwo”. Alegoria posługująca się personifikacją jakości moralnych (Malvestiez, Proesce
— Tchórzostwo i Odwaga) została przez Chretiena włączona do potocznej mowy dworu.
Jak wspomniałem „tchórzliwym” rycerzem jest tu sam Lancelot, który, na życzenie
Królowej, udaje słabego by wykazać się posłuszeństwem doskonałego kochanka. Kiedy
następnego dnia powraca na pole turnieju, widzowie znowu szydzą:
...Veez mervoilles,
de celui as armes vermoilles;
revenus est; mes que Jet il?
Ja n’a el monde rien tant vil,
si despite, ne sifaillie.
Si l ’a malvestiez an baillie
qu’il ne puet rien contrę li faire.
(Charrete 5861-67)
„Widzicie to dziwo — ten w czerwonej zbroi wrócił, ale co on tu robi? Nie ma na
świecie drugiego równie nędznego, słabego i godnego pogardy. Tchórzostwo panuje
nad nim do tego stopnia, że on nie może mu się oprzeć”. Jak widać malvestiez nie
oznacza tu „tchórzostwa” w dzisiejszym rozumieniu tego słowa (wszak rycerz powrócił
na pole walki), ale raczej słabość idącą w parze z zarozumialstwem. Widzów nie
obchodzą ani intencje, ani wewnętrzne rozterki bohatera — dla nich ważne jest tylko
jak potrafi walczyć. Romanse dają czasami świadectwo niezwykłej wrażliwości moral
nej epoki, zwykle jednak Chretien nie pozostawia nam złudzeń, że zasadniczą moty
wacją mężnych czynów jest troska o akceptację otoczenia.
Dążenie do sławy to stały motyw działania bohaterów, rozumie to mądry król Bademaguz. Tłumaczy on synowi dlaczego Lancelot nie chciałby odzyskać królowej poko
jowymi środkami: „Wiesz dobrze, że okryłby się hańbą ów rycerz gdyby nie zdobył na
tobie królowej w walce. Bardziej wypada mu, bez wątpienia, mieć ją dzięki walce a nie
dzięki dobroci (łasce), bowiem (dzięki walce) wzrośnie jego sława (pris)”151: A zdobycie
sławy to rzecz niełatwa. Ta względna trudność cnoty pobudza bohaterów do wysiłku.
Wszyscy chcą się sprawdzić.
Ausi voelje, c e n est lafins,
Moi essaier et esprover,
La o u je cuit ‘essai trover
(Cliges 4204-06)
„Chcę także, i do tego zmierzam, sprawdzić się i wypróbować, tam gdzie, jak mnie
mam, znajdę (godną) próbę” — oświadcza Cliges swemu wujowi. Iwajn uchodzi
za wojownika już sprawdzonego.
Dame, j e ai Yvain trove,
le Chevalier mialz esprove

151

Charrete 3237-42.
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del monde, et le mialz antechie.
(Lion 2917-19)
„O pani, znajduję Iwajna najdzielniejszym (najdoświadczeńszym) i najcnotliwszym
rycerzem świata”. Esprove znaczy tu tyle co „dzielny” i zarazem doświadczony. Obie
cechy łączą się wyraźnie w mentalności epoki.
W etyce społeczeństwa opierającego się na systemie osobistych zobowiązań central
ne miejsce musi zajmować lojalność 1wierność danemu słowu. Wartość lojalności jest
tak wielka, że jej przeciwieństwo — zdrada Ifelenie) stała się synonimem wszelkiego
grzechu. Słowa tego ustawicznie nadużywano tak, że w czasach Chretiena oznacza
ono właściwie wszystko co niebezpieczne i trudne. Teksty romansów świadczą, jak się
zdaje, o frapującym przesunięciu semantycznym. Felenie (także/eton i felenessemant)
nabiera pozytywnego zabarwienia, bowiem niebezpieczeństwo pociąga na ogół rycerskich mieszkańców świata arturiańskiego.
Danz rois, se Dex me saut,
or aprochent uoz avantures.
De Jelenesses et de dures
an verroiz avenir sovant,
(Graal 1252-55)
„Panie królu (danz rois), jak Bóg mym zbawcą, nadchodzą dla was przygody.
Niebezpieczne (fefenesses) i trudne (przygody) wkrótce ujrzysz” — prorokuje Arturowi
pewien błazen po przybyciu na dwór Percewala. Trzeba pamiętać, że w literaturze
arturiańskiej słowo aventure — „przygoda” zaczyna budzić skojarzenia pozytywne,
zatem „zdradliwe przygody” to w istocie przygody wielce przez rycerzy pożądane.
W Conte du Graal Chrćtien kreśli wizerunek rycerza idealnego, łączącego zalety cha
rakteru i umysłu. Bohater, który zdoła sprostać przygodzie w zamku królowej Igerny będzie:
saige et large, sanz coveitise
bel etfranc, hardi et leal,
sanz vilenie et sanz nul m ai
(Graal 7342-44)
„Mądry i szczodry, wolny od żądz, piękny i szlachetny, śmiały i wierny, bez podłości
i zła”. Idealnym rycerzem okaże się Gowen. Chretien nie skąpi pochwał siostrzeńcowi
Artura. Jest on jakby miarą rycerskiej doskonałości, porównanie z Gowenem podkre
śla wartość innych bohaterów romansów. Gowen reprezentuje jednak raczej świecki
ideał rycerza i w kolejnych utworach cyklu ustąpi miejsca bardziej uduchowionym
bohaterom poszukującym Świętego Graala.
Gowen reprezentuje pewien ideał etyczny, jednak doskonały rycerz świata arturiań
skiego musi być także skutecznym wojownikiem. W społeczeństwie, gdzie o tak wielu
sprawach decyduje wynik walki, za lepszego rycerza uznaje się po prostu zwycięzcę.
Dworka Luneta wyjaśnia to swej pani w prosty sposób:
guant dui Chevalier sont ansanble
venu a armes en bataille,
li quex cuidiez vos gui mialz vaille,
guant li uns a 1’autre conguis?
An droit de moi doingje le pris
au veingueor. Et vos guefeites?
(Lion 1698-703)
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„kiedy dwóch rycerzy zetrze się ze sobą w walce, który z nich jest według was lepszy
(mialz vaille), skoro jeden pokonał drugiego? Ja bym przyznała wyższość (pris) zwy
cięzcy. A ty (pani) co byś zrobiła?” Rezolutna panna przekonuje swoją panią o wyższo
ści Iwajna nad jej pierwszym mężem (poległym) Escladosem. Przegrana walka nieod
miennie ściąga na pokonanego niesławę, nawet jeśli jest on moralnie czysty152.
Zwycięzca okrywa się chwałą, zyskuje uznanie otoczenia. Jednak, aby zwyciężać,
trzeba walczyć. Postępowaniem bohaterów rządzi zasada „odpowiedzi na wyzwanie”,
gdyż przed niebezpieczeństwem nie wolno się cofnąć. Na granicy niebezpiecznej krainy
Galvoie, Gowen powiada: „bardzo byłoby podle (vilains) zawrócić. Nie przybyłem tu
odpoczywać; można by mi było poczytać za nędzne tchórzostwo (leide recreantise) ,
gdybym wybrawszy tę drogę potem z niej zawrócił”153. Kiedy zaś na dworze Artura
pojawia się „panna obrzydła” przynosząca wieści o niebezpiecznej przygodzie, prowo
kuje to prawdziwą lawinę zobowiązań154. Następuje prawdziwa „rycerska licytacja”:
„Pan Gowen podskoczył i powiedział, że zrobi co w jego mocy (son pooirfera), żeby ją
(pannę z Montesclare) uratować i że tam jedzie; a Guiflez syn Nuta dodał, że pojedzie
z bożą pomocą pod Chastel Orguilleus”155. Percewal ślubuje, że nie spocznie dopóki
nie pozna tajemnicy Graala156. Te pierwsze zobowiązania pociągają lawinę następnych:
„Wtedy powstaje nie mniej niż pięćdziesięciu i obiecują jeden drugiemu i zapowiadają
i przysięgają, że nie będzie takiej walki ani przygody, o której by wiedzieli, a której nie
udaliby się szukać, choćby miałoby to być w najbardziej niebezpiecznym kraju [felenesse terre157)". Trzeba jednak przyznać, że przynajmniej Gowen ma poważny stosu
nek do danego słowa. Kiedy król Eskawaloński obiecuje uwolnić go w zamian za przy
sięgę, że odnajdzie krwawiącą włócznię, Gowen nie chce obiecywać tego czego być mo
że, nie będzie w stanie wypełnić158.
Romans poświęcony sprawom indywidualnej przygody i miłości nie poświęca uwagi
walce za chrześcijaństwo. Nie ma tu nic z ducha chanson de geste. Jedyna bodajże
u Chretiena wzmianka o krucjacie odnosi się do rycerzy, którzy złożyli śluby i dlatego
nie mogą brać udziału w turnieju159.
Jedną z zasadniczych cech obyczajowości rycerskiej, tym co wyróżnia bohaterów,
jest (obok skłonności do samotnego podróżowania i zapuszczania się w leśne ostępy)
poszukiwanie przygód.
Auanture to słowo ważne dla zrozumienia romansów i ich epoki. Początkowo oznacza
„wypadek”, „niepomyślną okoliczność”, potem nabiera pozytywnego zabarwienia, za
czyna oznaczać „przygodę”. Bohaterowie dzieł Chretiena poszukują przygód, a to ry
cerskie dążenie budzi zdumienie przedstawicieli innych grup. Kiedy tajemniczy „pa
stuch turów” w lesie pyta Calogrenanta kim on jest, słyszy następującą odpowiedź:
Je su i,fet il160, uns Chevaliers
qui quier ce que trover ne puis:
assez ai quis , et et rien ne truis.
(Lion 358-60)

152 jak np. Calogrenan w Le Chevalier au Lion 57-60
153 Graal 6378-83.
154 Graal 4672-81.
155 Graal 4694-99.
156 Graal 4703-16.
157 Graal 4717-22.
158 Graal 5968-76.
159 Charrete 5770.
160 W wydaniu Hulta opartyn na ms. BN fr. 1433 jest сои vois — „jak widzisz” , co wydaje się logiczne bo nie
wiadomo dlaczego Calogrenant miałby mówić o sobie w trzeciej osobie (fragment jest częścią jego opowieści).
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„Jestem, rzekł ten, rycerzem, który szuka tego czego nie może znaleźć, wiele szu
kałem i nie znalazłem”. Zdumiony vilain pyta rycerza:
— Et que voldroies tu trover?
— Avanture, por esprover
ma proesce et mon hardemant.
(Lion 361-363)
„A co chciałbyś znaleść? — Przygodę po to by wypróbować moją odwagę i męstwo”.
Avanture oznacza tu bez wątpienia „przygodę” w dzisiejszym znaczeniu tego słowa.
Rycerz (Calogrenant) poszukuje jej dobrowolnie, po to, aby sprawdzić swoją wartość
wojownika (proesce i hardemant).
Nie można mówić o etosie rycerskim pomijając milczeniem etykę uczciwej walki.
Zwyczajów rycerskich w tej dziedzinie przestrzegają nawet rabusie. Jeden z nich, za
nim zaatakuje Ereka, poleca swym towarzyszom trzymać się z boku, ponieważ:
Adonc estoit costume et us
que dui Chevalier a un poindre,
ne devoient a un seul poindre161,
et, s ’il l’eüssent arivai,
vis Just qu’il Veüssent trat
(Erec 2822-26)
„W tych czasach był zwyczaj i praktyka, że dwóch rycerzy nie atakowało jednocze
śnie jednego przeciwnika, jeśliby to uczynili, uznano by, że dopuścili sie zdrady (trat)”.
Adonc — wtedy, w czasach Chrćtiena, zwyczaj ten należał już chyba do mitycznej
przeszłości.
Innym rycerskim zwyczajem jest oszczędzanie pokonanego przeciwnika. Zwykle
odsyła się go na dwór Artura. Los jeńców w królestwie Artura był zawyczaj łagodny.
Zwycięzca odsyłał pokonanego na dwór, a tam traktowano go jak gościa. Królowa
uspakaja pokonanego Ydera:
...Amis,
des qu’an ma prison estes mis,
mott iert vostre prisons legiere:
n’ai nul talant que mal vos quiere.
(Erec 1201-04)
„Przyjacielu, który zostałeś oddany mi w niewolę, twoja niewola będzie lekka, nie
chcę wcale by spotkało cię jakieś zło”. Zresztą los Ydera ulega dalszemu złagodzeniu.
Artur prosi królową (a to jej właśnie Erek odesłał jeńca) by zwolniła go z zobowiązania
('clamez covant dela prison — ogłoście go zwolnionym z niewoli). Yder, jeśli chce, może
pozostać na dworze162.
Rycerze mają obowiązki wobec innych grup społecznych — zwłaszcza wobec kobiet.
Matka poucza wyruszającego w świat Percewala: „Jeśli spotkasz daleko czy blisko,
damę potrzebującą pomocy, lub pannę bezradną (desconselliee), bądź gotów pomóc
im, jeśli cię o to poproszą, bowiem przynosi (obiecuje) to wielki honor. Kto nie honoruje
dam, uśmierca swój honor”163.

161 W wydaniu Jeana-Marie Fritza jest Joindre.
162 Erec 1221-26.
163 Graal 531-38.
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A jednak nie wszyscy rycerze w romansach byli równie szlachetni jak Erek czy
Iwajn. W świecie arturiańskim pojawiają sie też rycerze-rabusie. Podróżujący przez
ostępy Erek napotkał podobnych przeciwników: „z lasu wyjechał rycerz, który u trzy
mywał się z rabunku; miał ze sobą dwóch towarzyszy, wszyscy trzej byli uzbrojeni”.
Jak widać dla tej trójki specyficzna forma uprawiania rycerstwa (w lesie) jest źródłem
zarobków. Fakt, iż mimo to nazwani zostali rycerzami, nie budził chyba zdziwienia (ani
protestów) w krystianowym audytorium, bowiem autor nie rozwodzi się zbytnio nad
niezwykłością zdarzenia.
Romanse arturiańskie są opowieściami o walkach, przygodach i mężnych czynach,
a że godnym przeciwnikiem ich bohatera może być tylko inny rycerz, Chretien musiał
umieścić na kartach swych dzieł także postacie negatywne — kalające cześć la plus
haute ordene. Jednak tylko jednemu złemu rycerzowi — Meleagantowi z Le Chevalier
de la Charrete autor poświęcił nieco więcej uwagi. Zwykle koncentruje się na przed
stawicielach rycerstwa żyjących w zgodzie z etosem tej grupy. Chretien dopuszcza
krytykę rycerstwa (włożył ją w usta matki Percewala), czasem daje wyraz pesymistycz
nym poglądom o powszechności zła i trudności cnoty. Jednak więcej mówi o honorze,
męstwie i wielkoduszności, tworzy idealizowany obraz społeczności świata arturiańskiego. Jego romanse są wyrazem najszlachetniejszych aspiracji etycznych rycerstwa
i entuzjastyczną pochwałą „najwyższego stanu od miecza”.

Próba podsumowania
Badaczowi nie wolno wyciągać wniosków ogólnych na temat kultury danego okresu
na podstawie analizy jednego tylko źródła, zwłaszcza jeśli chodzi o źródło literackie,
które, ze swej natury, ma charakter pomocniczy i dokumentuje wyłącznie ideologię
a nie praktykę społeczną epoki. Badania nad heraldyką i obyczajem rycerskim mają
jednak swoją specyfikę — dotyczą zarówno realiów jak i pewnej rzeczywistości ideal
nej: systemu znaków i świata wyobrażeń. W moim przekonaniu uprawnia to do sfor
mułowania kilku ogólniejszych spostrzeżeń na podstawie lektury dzieł Chrćtiena de
Troyes. Romanse arturiańskie tego autora dostarczają wielu precyzyjnych informacji
na temat heraldyki i obyczaju rycerskiego, odnoszą się one jednak do fikcyjnego świata
literackiego będącego wspólną własnością autora i jego audytorium (literatura nie
mogłaby wszak istnieć bez społecznego zamówienia). W artykule przytoczyłem szereg
fragmentów źródła zawierających te informacje. Starałem się na podstawie kontekstu
wnioskować na ile te elementy fikcyjnego świata arturiańskiego odpowiadały realiom
XII-wiecznej Flandrii czy Szampanii. Czasem uwagi narratora pozwalają wyciągać
wnioski dość konkretne — kiedy na przykład Chretien pisze „było wówczas we zwy
czaju, że dwóch rycerzy nie atakowało samotnego przeciwnika” to można domniemy
wać, że wśród współczesnych szampańskiego truwera zdarzały się podobne, haniebne
wypadki — nieznane w „świecie arturiańskim”. Pomijałem fragmenty czysto fanta
styczne (wbrew pozorom w dziełach Chrćtiena nie ma ich zbyt wiele).
O ile nie sposób traktować dzieł Chrćtiena jako w pełni wiarygodnego źródła o rea
liach epoki, o tyle dostarczają one dokładnej informacji na temat pewnej rzeczywisto
ści postulowanej. Są wartościowym dokumentem świata wyobrażeń epoki, w której
formowały się podstawy zachodnioeuropejskiej heraldyki i obyczaju rycerskiego. Sto
pień idealizacji poszczególnych elementów świata przedstawionego jest zróżnicowany.
Opisy bogactwa i dworskich uroczystości rażą oczywistą przesadą, natomiast frag
menty poświęcone walkom i obyczajom turniejowym, są jak się zdaje dosyć wiarygod
ne — przemawia za tym rzeczowość relacji — choć i w tym wypadku autor stara się
pominąć mniej chwalebne szczegóły. Także heraldyka „świata arturiańskiego” nie
odbiega chyba zbytnio od realiów epoki. Co zaś do wartości moralnych przypisywanych
bohaterom, to przyznać należy, że w czasach Chrćtiena przynajmniej część rycerstwa
starała się żyć w zgodzie z ideałem przedstawionym m.in. w romansach arturiańskich
(np. słynny Wilhelm Marszałek).
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Utwory Chretiena nie przedstawiają wiernie historycznych realiów a jednak dostar
czają nam plastycznej wizji krytycznego okresu w dziejach rozwoju zarówno heraldyki
jak i obyczaju rycerskiego. Okresu, w którym wszystkie elementy kojarzone z kulturą
rycerską są już znane, ale jeszcze nie okrzepłe i nie w pełni skodyfikowane. Pasowanie
jest powszechną praktyką, ale jego ryt nie ustalił się jeszcze ostatecznie. W trakcie
turnieju stacza się walki indywidualne, ale dominują starcia całych drużyn. Herby są
już powszechnie znane, ale nie są jeszcze „znakami zastrzeżonymi” i (raczej) nie są
dziedziczone. Także przedstawiony w romansach system wartości ma już wszelkie
cechy etosu rycerskiego, jednak nie oderwał się jeszcze zupełnie od praktycznej życio
wej mądrości i wolny jest od fantastycznej przesady charakterystycznej dla postawy
rycerstwa późnośredniowiecznego.
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Rodzina Ślesińskich na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
w późnym średniowieczu*
adania nad genealogią szlachty Kujaw Inowrocławskich (powiat inowrocławski
i bydgoski) w końcu XIV i XV w. są znacznie utrudnione ze względu na nie za
chowanie się tamtejszych ksiąg ziemskich i grodzkich z tego okresu*1. Braku tych
podstawowych dla genealoga źródeł nie rekompensują w dostateczny sposób istnieją
ce zespoły dokumentów pergaminowych klasztoru norbertanek w Strzelnie i cyster
sów w Byszewie (Koronowie). Nieco łatwiejsze zadanie czeka genealoga badającego
rodziny posiadające dobra ziemskie zarówno w województwie inowrocławskim, jak
i brzeskim lub na Krajnie (powiat nakielski wielkopolskiego województwa kaliskiego)
dla tych bowiem rejonów posiadamy tak dobrze zachowane księgi ziemskie (wojewódz
two brzeskie), jak i grodzkie (województwo brzeskie i powiat nakielski, lecz w tym
ostatnim wypadku dopiero od 1432 r.)2. Przedmiotem naszych rozważań będzie wła
śnie rodzina dziedziców Ślesina (parafia loco, w XV w. powiat bydgoski3) posiadająca
dobra w powiecie bydgoskim i nakielskim. Opracowanie jej genealogii wydaje się tym
zasadniejsze, że Ślesińscy należeli do szlachty urzędniczej, jej przedstawiciele sprawo
wali zaś swe urzędy nie w Wielkopolsce, lecz na Kujawach Inowrocławskich.
Ślesińscy nie cieszyli się jak do tej pory zbytnim zainteresowaniem badaczy. Kilka
informacji o dziedzicach Ślesina zamieścił w swej publikacji poświęconej parafiom
archidiecezji gnieźnieńskiej Stanisław K o z i e r o w s k i , bez bliższego uzasadnie
nia uznając ich za Nałęczów4, podobnie Jan P a k u l s k i powoływał się na kryterium
imionowe i inne poszlaki w celu udowodnienia, że Ślesińscy byli Nałęczami, nie był
jednak pewien swego wniosku5.

B

* Wykonanie kwerendy do niniejszego artykułu umożliwiło uzyskane przez autora stypendium Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej.
1J. B i e l e c k a , Inwentarze archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski X IV i X V w., Poznań 1965, s. 106,
490, przyp. 1, 492, przyp. 1.
2 Dla powiatu nakielskiego zachował się tylko szczątkowy zespól ksiąg ziemskich. Tzw. Pierwsza nakielska
księga ziemska składa się jedynie z 12 kart, wydodrębnionych przez archiwistów poznańskich z ksiąg
ziemskich innych powiatów wielkopolskich.
3 W 1299 r. Ślesin i leżące na wschód od tej miejscowości Strzelewo były zaliczane do Wielkopolski, podobnie
było w XIV w.; por. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski [cyt. dalej: KDW], wyd. I. Z a k r z e w s k i , t. II,
Poznań 1877, nr 823: Z. G u l d o n , J. P o w i e r s k i , Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej,
Warszawa-Poznań 1974, s. 78-79: B. Ś l i w i ń s k i , Pogranicze kujawsko-pomorskie w X II-X III wieku.
Z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296, Warszawa-Poznań 1989. W XV w. natomiast
Ślesin przynależał do powiatu bydgoskiego, skoro łącznie z osadami tej jednostki administracyjnej spisano
jego łany, jakkolwiek określano tę osadę jako położoną na Krajnie (Parrochia Slyesyno, que iacet inKrayna...):
por. Lustracjaporadlnego i rejestr łanów województw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego z roku 1489,
wyd. J. S e n k o w s k i , „Teki Archiwalne”, t. 7, 1961, s. 177.
4 S. K o z i e r o w s k i , Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej,
Poznań 1934, s. 187.
5 J. P a k u l s k i , Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola polityczna w X II
X IV w., Toruń 1982, s. 39, 99.
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I.
Pierwszym znanym nam urzędnikiem ziemskim pochodzącym z rodziny Ślesińskich
był Dziersław. Sprawował on urząd podczaszego bydgoskiego. Dowodnie z takim
tytułem wystąpił on w dokumencie dotyczącym ugody w sprawie dziesięcin z Czernie
jewa, zawartej między plebanem byszewskim Sławoborem, a Henrykiem z Wierzchu
cina, wystawionym 3 września 1416 r. w Gogolinie (parafia Byszewo, powiat bydgoski).
W charakterze arbitrów wystąpili wówczas podczaszy bydgoski Dziersław ze Ślesina
i Ozep (Józef) ze Strzelewa (parafia loco, powiat bydgoski)6. Sprawowanie przez Dziersława urzędu podczaszego bydgoskiego potwierdza także akt, wystawiony 24 września
1426 r. przez sędziego kaliskiego Jana z Kwiatkowa i tamtejszego podsędka Dobiesła
wa z Jankowa w Nakle7. Dokument ten dotyczył rozgraniczenia wsi Łachów, należącej
do opactwa cysterskiego w Koronowie (reprezentowanego przez opata Gabriela) i Pru
szcza, posiadłości Piotra, Szymona, Jaszczołda i Jana. Obie wsie znajdowały się już
na Krajnie, jednakże w pobliżu granicy z powiatem bydgoskim. Rozgraniczenia obu
osad (jako amicabiles compositores) dokonali także mieszkańcy pogranicza krajeńsko-kujawskiego: podczaszy bydgoski Dziersław ze Ślesina, Ozep ze Strzelewa, Włościbor ze Słupowa (na Krajnie) oraz Nasław z Gogolina (parafia Byszewo, powiat bydgoski,
był on także właścicielem Krąpiewa, położonego już w Nakielskiem8).
Z Dziersławem ze Ślesina należy również identyfikować, wymienionego bez przydomka posesjonatywnego podczaszego bydgoskiego Dziersława, który wystąpił na doku
mencie wystawionym w 1415 r. w Bydgoszczy przez sędziego inowrocławskiego Jaro
sława z Sadlna9. Urzędnik ten wraz z asesorami sądu potwierdził wówczas kupno
przez klasztor koronowski młyna Trzęsacz. Obok podczaszego Dziersława ze Ślesina
w skład sądu wchodzili wtedy starosta bydgoski Janusz Brzozogłowy, chorąży ino
wrocławski (gniewkowski) Jarand z Brudzewa oraz nie pełniący urzędów Andrzej
z Dobrościla, Ubyszek z Broniewa, Sędziwój z Mochli i Marcin OppilL
Jako podczaszy, bez wymienienia tytułu sprawowanego przezeń urzędu wystąpił
Dziersław ze Ślesina także w 1422 r. przed sądem ziemskim w Kościanie jako świadek
Małgorzaty z Sarnowy przeciwko synowi tejże, Jurdze Doninowi10.
Dziersław zmarł najpewniej pomiędzy rokiem 1426, kiedy to ostatni raz wystąpił
z tytulaturą, a rokiem 1430, gdy podczaszym bydgoskim był już wspomniany Nasław
z Gogolina11. Zmianę w obsadzie tego urzędu należy wiązać raczej ze śmiercią dziedzi
ca Ślesina niż z jego ewentualnym postąpieniem na wyższy urząd ziemski, ponieważ
żadne źródła na takim go nie potwierdzają. Nadto dokument sądu inowrocławskiego
z 1427 r. nie notuje go wśród asesorów12. Może to, jakkolwiek nie musi, zawężać
orientacyjną datę jego śmierci do lat 1426-1427. Urzędnicy ziemscy nie zawsze
bowiem uczestniczyli we wszystkich rokach sądowych. Na nieobecność Dziersława na
roczku, podczas którego wystawiono wspomniany akt, mógł wpłynąć fakt odbywania

0 AP Bydgoszcz, Koronowo, KI. A., 139: Nobiles viros dominos Derslaum heredem de Slessino subpincemam
Bidgostiensem et Ozep heredem de Strzelewo tamquam arbitros...
7 KD W, t. V, nr 453: ... ibi constituti personaliter strenui ac nobiles domini Derslaus de Sleszino subpincema
Bydgostiensis, Ozep de Strzelewo, Wlosczibor de Słupowa et Naczslaus de Gogolina, tamquam arbitri,
arbitratores et amicabiles compositores...
8 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, к. 8.
9 KDW, t. V, nr 250.
10 Wielkopolskie roty sqdowe XTV-XV w., wyd. H. K o w a l e w i c z , W. K u r a s z k i e w i c z , t. III, Wrocław
1967, nr 965; na podstawie faktu świadkowania Dziersława na rzecz Sarnowskiej wspólnie z innymi
urzędnikami wielkopolskimi (chorążym poznańskim Teodorykiem z Międzychodu, łowczym poznańskim
Mikołajem z Dzwonowa, podczaszym poznańskim Mikołajem zTym ieńca i kasztelanem radzimskim Jarotą
zWilkowa) oraz dalszego pogłębionego wnioskowania J. T ę g o w s k i , Glossy do opracowania wykazu urzęd
ników wielkopolskichX11-XV w., „Przegląd Histoiyczny”, t. LXXXV, 1994, s. 135-141, uznał, że Ślesiński był
cześnikiem kaliskim.
11 AP Bydgoszcz, Inowrocław — franciszkanie C. 1, k. 9v.
12 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Włocławskie księgi konsystorskie, 2, к. 119.
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go w centralnym ośrodku północnych Kujaw, Inowrocławiu, zatem w znacznym odda
leniu od jego posiadłości na pograniczu krajeńsko-bydgoskim.
Działalność Dziersława ze Ślesina dokumentuje niewiele źródeł, z których znaczna
część to niemożliwe do precyzyjnego datowania karty pochodzące z zespołu gnieźnień
skich ksiąg ziemskich. Incydentalnie wystąpił też przed sądem w Pyzdrach. Charak
terystyczne jednak, że w żadnej z tych zapisek sądowych nie przydano mu tytulatuiy
urzędniczej.
Pierwszym znanym nam źródłem dokumentującym działalność Ślesińskiego jest za
piska sądu ziemskiego w Poznaniu z 8 kwietnia 1401 r.13 Kleryk Jarosław z Kowal
skich pozwał wówczas Jana, zastępcę procesowego domini Derslai heredis de Szlessino. Po tej wzmiance brak informacji źródłowych o Dziersławie, aż do 1415 r., kiedy to
wystąpił już jako podczaszy.
Podczaszy bydgoski działał głównie na pograniczu z Kujawami oraz w północnych
powiatach Wielkopolski. Jak już wspominaliśmy, 3 września 1416 r. w Gogolinie
w dworze Nasława, dziedzica tej wsi, Dziersław ze Ślesina i Ozep ze Strzelewa dokonali
arbitrażu w sprawie dziesięciny z Czerniejewa pomiędzy plebanem byszewskim Sławoborem i Henrykiem z Wierzchucina14. W latach dwudziestych XV w. Dziersław prawował się w sądzie gnieźnieńskim z Janem Tarnką, któremu był winien 10 grzywien15.
Interesująca jest także zapiska, dotycząca pozwania przez podczaszego bydgoskiego
wojewody brzeskiego Macieja z Łabiszyna. Dziersław spierał się z Maciejem pro dote
et dotalicio prout littera obligatoria... Derslai Slesinsky canit16. Być może dokumentuje
to jakieś związki powinowactwa łączące go z Łabiskimi, charakter sporu sugeruje
bowiem, że do tej rodziny Leszczyców należała prawdopodobnie jego żona. Nie potra
fimy jednak ustalić, czy była ona siostrą, czy córką wojewody Macieja.
Dziersław ze Ślesina występował także kilkakrotnie wśród asesorów sądu ziemskiego
w Gnieźnie, niestety, z powodu uszkodzenia kart źródła nie sposób ustalić dat dzien
nych i rocznych posiedzeń sądowych17. Można jednak przypuszczać, że było to w latach
dwudziestych XV w ., na który to okres jest datowana księga ziemska gnieźnieńska,
w której znajdują się odnośne zapiski18.
W 1420 r. Dziersław został pozwany wspólnie z Chwałem ze Strzelc (powiat gnieźnień
ski) przed sąd ziemski w Pyzdrach przez Jana Głowacza z Graboszewa herbu Nałęcz,
późniejszego wojewodę mazowieckiego (warszawskiego)19. Sprawa ta została odłożona
do najbliższych sądów królewskich w Gnieźnie20. Niestety, lakoniczność wpisu nie
pozwala na stwierdzenie, czego konkretnie dotyczył spór.
Zapiski sądowe informują nas także, że podczaszy bydgoski był rycerzem pasowa
nym (strenuus)21. Tytuł ten niewątpliwie wyróżniał dziedzica ze Ślesina spośród reszty
szlachty pogranicza nakielsko-bydgoskiego. W czasach Władysława Jagiełły, jak do
wodzą badania Alicji S z y m c z a k ó w ej dotyczącej szlachty sieradzkiej, „pasowanie
służyło przede wszystkim celom wojskowym — podniesieniu ducha walczących”22.

13 Księga ziemska poznańska 1400-1407. wyd. K. K a c z m a r c z y k , K. R z y s k i , Poznań 1960, nr 552.
14 AP Bydgoszcz, Koronowo, KI. A., 139.
15 AP Poznań, Gniezno, Z. 14 (m), k. 6, 9; z gnieźnieńskich ksiąg ziemskich skorzystaliśmy za pomocą
mikrofilmów wykonanych jeszcze przed ponownym uporządkowaniem tego zespołu, w związku z tym
podajemy numer księgi z mikrofilmu; fakt wykorzystania źródła z mikrofilmu zaznaczamy małą literą m
w nawiasach za numerem księgi.
16 Ibidem, k. 15v.
17 Ibidem, k. 8, 16, 20.
18 Ibidem, k. 1.
19 A. S z y m c z a k o w a , Sędziwój z Leżenie h. Nałęcz (zm. 1466). PSB, t. XXVI, Warszawa-Kraków 1993,
s. 403-404.
20 AP Poznań, Pyzdry, Z. 4, k. 229.
21 AP Poznań, Gniezno, Z. 14(m), k. 8, 16.
22 A. S z y m c z a k o w a , Milites strenui z Sieradzkiego w X V w., [w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych
i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. A. R a d z i m i ń 
s k i e g o , J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń 1996, s. 209.
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Było zatem przede wszystkim nagrodą za zasługi w walce. Nie wydaje się rzeczą
przypadku, że według obliczeń wspomnianej badczki aż połowa sieradzkich rycerzy
pasowanych pojawiła się w źródłach w latach 1411-1420, zatem w okresie wzmożonej
konfrontacji zbrojnej z Krzyżakami (po Wielkiej Wojnie, lecz w okresie wojny 1414 r.
i tzw. „wyprawy odwrotowej” 1419)23. Nie możemy także wykluczyć, że Dziersław brał
aktywny udział w „małej wojnie” pogranicznej, którą w latach 1411-1413 z inspiracji
króla Władysława Jagiełły, prowadził starosta bydgoski Janusz Brzozogłowy24. Naj
pewniej też został w trakcie wspomnianych wydarzeń w jakiś sposób poszkodowany
przez stronę krzyżacką. Z późniejszym podczaszym bowiem najpewniej należy identy
fikować bezimiennego „Sleszin[s]kiego”, wymienionego w liście starosty do komtura
Świecia nad Wisłą z czerwca około 1412-1413r.25, a dotyczącym osób, które ucierpiały
podczas wspomnianego okresu napięcia na granicy polsko-krzyżackiej. Niestety,
pełny tekst źródła nie zachował się do naszych czasów i znane jest nam ono tylko
z lakonicznego regestu, nie pozwalającego na bliższe sprecyzowanie powodu, dla
którego został w nim wspomniany Dziersław ze Ślesina. Obok niego w liście wymieniono
Mikołaja Świnkę, Echarda i Marcina z Brześcia oraz Ottona Lińskiego.
Być może więc na którymś z pól bitewnych wyliczonych wyżej konfliktów z Krzyża
kami (1409-1411, 1411-1413, 1414) na pas zasłużył sobie także Dziersław ze Ślesina.
Nie jest wykluczone, że z zasługami poniesionymi w wojnie 1409-1411, starciach
pogranicznych z Krzyżakami w latach 1411-1412 lub „wojnie głodowej” (1414) było
także związane postąpienie Dziersława na urząd podczaszego bydgoskiego, na którym
wystąpił po raz pierwszy w 1415 r. Wskazuje na to fakt, że był on pierwszym Ślesińskim
na urzędzie ziemskim, a jego bezpośredni przodkowie (o czym niżej) nie wyróżniali się
znaczeniem politycznym.
II.
Po omówienu działalności Dziersława ze Ślesina warto zająć się problemem jego
pochodzenia. Kierując się kryterium dzierżenia posiadłości możemy przypuszczać, że
jego przodków należy poszukiwać wśród dziedziców Ślesina działających w XIV wieku.
Najbardziej aktywnym czternastowiecznym Ślesińskim był Sędziwój. Janek z Czarn
kowa w trakcie opisu oblężenia Santoka przez Brandenburczyków wkrótce po śmierci
Kazimierza Wielkiego (1370) wspomniał, że w skład polskiej załogi wchodził Sędziwój
ze Ślesina26. Nazwany przez Janka „młodzieńcem”, miał się szczególnie wyróżnić pod
czas obrony zamku. Sędziwój po poddaniu Santoka wrócił do swoich posiadłości na
Krajnie. Wykazywał też pewną aktywność na pograniczu nakielsko-bydgoskim. 18 lis
topada 1386 r. wspólnie z Andrzejem Minikowskim, Jaśkiem z Daronich Górek i Woj
ciechem z Samsieczna rozstrzygnął spór klasztoru byszewskiego (koronowskiego)
z Przybysławem z Gomnowic o wieś Dębogórze, przysądzając ją cystersom27. Nato
miast 24 stycznia 1395 r. wraz z podczaszym bydgoskim Wyszkiem z Gądcza i Janem
z Pruszcza był jednym z compositores, którzy doprowadzili do ugody Świętosława
z Mierzwina (parafia Tuczno, powiat bydgoski) i jego braci przyrodnich Wiktora i Mi
kołaja z klasztorem byszewskim (koronowskim). Na jej mocy Mierzwińscy za 40 grzy
wien pruskich odstąpili od wróżdy za swojego brata Mirosława, zabitego w Byszewie28.
Po raz ostatni dawny obrońca Santoka pojawił się w gnieźnieńskich księgach ziem

23 Ibidem, s. 207.
24 A. C z a c h a r o w s k i , Janusz Brzozogłowy na straży granicy polsko-krzyżackiej, „Acta Universitatis
Nicolai Copernici”, Historia, t. XXVI, 1992, s. 118-119; Z. Z y g l e w s k i , rec.: 650-Jahre Bromberg, hrsg.
B. J a e h n i g , G. O h l h o f f, Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, nr 16, 1995; „Prze
gląd Bydgoski” , r. VIII, 1996, s. 136.
25 Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum [cyt. dalej: RHD], hrsg. v. E. J o a c h i m ,
E. H u b a t s c h , Bd. I/ 1, Göttingen 1947, nr 1784.
26 Kronika Jana z Czarnkowa, wyd. J. S z l a c h t o w s k i , [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów
1872, s. 643.
27 KDW, t. III, nr 1858.
28 AP Bydgoszcz, Koronowo, KI. A., 135.
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skich w 1403 r. Wystąpił wówczas wspólnie z Dobiesławem Rungą z Sypniewa jako
świadek Dobiesławy z Samsieczynka, sąsiadki Ślesina29.
Kolejnym Ślesińskim działającym w drugiej połowie XIV w. był Jakub. Wystąpił on
jednak tylko raz, 22 września 1388 r., kiedy to miał przed sądem ziemskim w Poznaniu
sprawę z Szymonem z Koszut. Koszuckl jako powód oświadczył wówczas, że za dwa
tygodnie przyprowadzi przed sąd w charakterze świadka swoją, nie wymienioną
z imienia, siostrę30. Nie znamy niestety przyczyny ani rozstrzygnięcia tego sporu.
Jakub Ślesiński należał najpewniej do pokolenia Sędziwoja ze Ślesina. Być może był
jego młodszym bratem. Wątpliwe bowiem, żeby Sędziwój, określany w 1370 r. przez
Janka z Czarnkowa jako „młodzieniec”, miał ju ż w 1388 r. dorosłego i samodzielnie
występującego przed sądem syna.
Niestety, brak bezpośrednich przesłanek, które z całą pewnością rozstrzygnęłyby
problem bezpośredniego przodka podczaszego bydgoskiego Dziersława ze Ślesina. Jego
ojcem mógł być zarówno Sędziwój, jak i Jakub ze Ślesina. Jednakże data pierwszego
wystąpienia Dziersława (1401 r.) skłania raczej do hipotezy, że jego ojcem był działa
jący od 1370 r. Sędziwój. Jako urodzony najpewniej po 1370 r., w 1415 r., w wieku
około trzydziestu kilku -czterdziestu lat osiągnął urząd ziemski, zmarł zaś między 1426
a 1430 r., w wieku ponad pięćdziesięciu lat. Za ojca podczaszego Dziersława, nie
podając jednak bliższego uzasadnienia, uznał Sędziwoja ze Ślesina również J . Pa к u 1s k i w swojej monografii poświęconej wielkopolskim Nałęczom (do końca XIV w.)31.
Zachowana pieczęć Sędziwoja, przywieszona pod aktem ugody braci Mierzwińskich
z klasztorem byszewskim z 1395 r., pozwala również na identyfikację jego przynależ
ności rodowej. Zawiera ona bezspornie godło herbu Nałęcz32. Potwierdza to dobitnie,
oparte na kryterium imionowym, sugestie J. Pakulskiego, który uznał prawdopodo
bieństwo przynależności średniowiecznych Ślesińskich do rodu Nałęczów. Pieczęć Sę
dziwoja pozwala nadto uznać za Nałęcza także podczaszego bydgoskiego Dziersława
ze Ślesina.
III.
Po hipotetycznej identyfikacji antenata podczaszego bydgoskiego Dziersława ze
Ślesina, postaramy się omówić problem jego najbliższego kręgu krewniaczego.
Synem Dziersława był Mikołaj zapisany w 1426 r. na Akademię Krakowską33. Nie
był to jednak jedyny męski potomek podczaszego bydgoskiego.
W 1444 r. bowiem, przed sądem grodzkim w Nakle, Abraham ze Ślesina dokonań
rezygnacji z działów we wsiach Wąwelno, Ostrowo, Czuchary, Gomnowice i Tuszkowo
na rzecz swego brata rodzonego Mikołaja ze Ślesina34. Ta akcja prawna, jak wyraźnie
stwierdza źródło miała charakter podziału wieczystego. Wszystkie spośród wymienio
nych tu wsi znajdowały się w granicach późnośredniowiecznego powiatu nakielskiego.
W skład bazy majątkowej Mikołaja Ślesińskiego wchodził dowodnie także Rościmin
w powiecie nakielskim, sprzedany przezeń w 1450 r. na wyderkaw za 260 grzywien
Sławoborowi z Orla35.

29 Wielkopolskie roty sądowe X IV -X V w., t. V, Wrocław 1981, nr 124.
30 Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, hrsg. J. L e k s z y c k l , Bd. I, Osnabrück 1965, nr 124.
31 J. P a k u l s k i , op. cit., s. 29, 99.
32 AP Bydgoszcz, Koronowo, Kl. A., 135; z napisu otokowego pieczęci z godłem herbu Nałęcz można obecnie
zidentyfikować jedynie krzyżyk kawalerski i dwie następujące po nim litery rozdzielone kropką, co tworzy
następującą sekwencję: + S. S, z całą pewnością chodzi tu zatem o pieczęć Sędziwoja ze Ślesina, ponieważ
żaden inny arbiter godzący strony nie nosił imienia rozpoczynającego się literą S (jak pamiętamy arbitrami
w tej sprawie byli ówczesny podczaszy bydgoski Wyszek z Gądcza i Jan z Pruszcza), bracia Mierzwińscy zaś,
z których jeden n osif imię Świętosław, posługiwali się herbem którego godłem był jeleń (łoś?), o czym
przekonują pieczęcie Świętosławowych braci Wiktora i Mikołaja, także zachowane przy omawianym doku
mencie.
33 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis ab Anno MCCCC, Kraków 1883, s. 62: Indeks studentów
Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, opr. J. Z a t h e y , J. R e i c h a n , Wrocław 1974, s. 213.
34 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, k. 34v.
35 Ibidem, k. 48c.
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Dowodną siostrą Mikołaja ze Ślesina była nieznana z imienia żona Jakuba von Lotin
(z Lotynia, osada w komturstwie człuchowskim36). Świadczy o tym korespondencja
Ślesińskiego z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Ludwikiem von Erlichshausen.
Mikołaj prosił w swych dwóch listach z lat 1450-1451 zwierzchnika zakonu o inter
wencję w sporze Jakuba, którego nazwał szwagrem (gener; qui Jacobus habet meam
sororem) z komturem człuchowskim37. Koligację tę dostrzegł już M. B i s k u p , sądził
jednak mylnie, że von Lotin był zięciem Ślesińskiego38. Jakubowa żona nie pojawiła się
więcej w źródłach, możemy więc założyć, że zmarła po 1451 r.
Kolejnym znanym źródłom bliskim krewnym Mikołaja był jego bratanek Wojciech,
za którego tenże satisfecit ...pro sorte hereditaria ... in Szaseczno Dorocie stamtąd.
Informacja o tym fakcie pochodzi z niedatowanych bliżej fragmentów gnieźnieńskich
ksiąg ziemskich39. Dorota z Samsieczna (parafia Ślesin, powiat nakielski40) była za
pewne związana poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo ze Ślesińskimi, ponieważ
w wydzielonym z tej wsi Samsieczynku dziedziczyli inni krewni Mikołaja ze Ślesina (por.
niżej). Spłacenie przez tego ostatniego Doroty w imieniu bratanka wygląda zatem ra
czej na jakieś rozliczenia majątkowe między przedstawicielami bliskiego kręgu krewniczego, niż na zobowiązanie wynikające z transakcji kupna sprzedaży.
Wojciecha możemy chyba uznać za syna jedynego znanego źródłom Mikołajowego
brata, Abrahama, z którym w 1444 r. podzielił się dobrami. Jak pamiętamy bowiem
w podziale tym uczestniczyło tylko dwóch wspomnianych Ślesińskich, nie ujęto w nim
żadnego ich bratanka, co mogłoby świadczyć, że istniał jeszcze jeden zmarły przed tą
datą syn podczaszego bydgoskiego Dziersława. Wystąpienie Mikołaja przed sądem
w imieniu bratanka każe przypuszczać, że był on Wojciechowym opiekunem, co mogło
nastąpić jedynie po śmierci Abrahama, zatem po 1444 r.
Abraham Ślesiński i jego syn Wojciech nie wykazywali większej aktywności na Kraj
nie. Ich działalność potwierdzają jedynie wyżej wymienione zapiski. Znacznie częściej
był notowany w źródłach Mikołaj.
Od 14 grudnia 1432 r. występował on jako chorąży bydgoski41. Informacje o nim
przynoszą przede wszystkim najstarsze księgi grodzkie nakielskie, w mniejszym za
kresie kcyńskie i gnieźnieńskie księgi ziemskie oraz korespondencja krzyżacka. Znane
nam źródła informują także, że Mikołaj sprawował w latach 1448-1450 urząd burgrabiego kcyńskiego42. W 1449 r. był jednym ze świadków dokumentu potwierdzającego
uposażenie wójta byszewskiego Jana Krakowskiego z Koronowa, wystawionego przez
opata byszewskiego (koronowskiego)43.
Mikołaj Dziersławic na początku lat trzydziestych XV w. włączył się w działania
dyplomatyczne związane z wojną polsko-krzyżacką 1431-1435. Znalazł się bowiem
w składzie polskiego poselstwa na zjazd z przedstawicielami Zakonu, który odbył się
w połowie sierpnia 1432 r. na kępie wiślanej koło Ostromecka44. Obok niego przedsta
wicielami strony polskiej byli Kiystyn ze Smólska, Jakub Świnka ze Strzyg, Trojan z Łek
na, Stanisław z Ostroroga, Dobrogost z Ostroroga, Mikołaj Szarlejski, Piotr z Działynia, Jan z Kretkowa i Nasław z Gogolina i Krążkowa. Na spotkaniu tym ustalono spo

36 M. G r z e g o r z , Osady Pomorza Gdańskiego w latach 1309-1454, Warszawa-Łódź 1990, s. 38.
37 Geheime Staatsarchiv [cyt. dalej: GSA], Berlin-Dahlem, Ordensbriefarchiv [cyt. dalej: OBA], nr 10332,
10794. Za udostępnienie mi tych źródeł oraz dalszych, pochodzących z tego samego archiwum uprzejmie
dziękuję Pani dr Beacie Możejko z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
38 M. B i s k u p , Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie X V wieku. Warszawa 1959, s. 119,
121.
39 AP Poznań, Gniezno, Z. 14(m), k. 44.
40 S . K o z i e r o w s k i , Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopol
ski, t. II, Poznań 1922, s. 276.
41 Ibidem, k. 8.
42 AP Poznań, Kcynia, Z. 2, k. 55v, 64; A. G ą s i o r o w s k i , Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Po
znań 1968, s. 116.
43 AP Bydgoszcz, Koronowo, Kl. B. 1, k. 32-33.
44 Codex diplomaticus Lithuaniae, wyd. E. R a c z y ń s k i , Wrocław 1845, s. 371-373.
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soby regulowania sporów granicznych podczas ob owi ązywan i a rozejmu oraz ustalono
termin nowego zjazdu na 15 września (nie odbył się on z powodu zintensyfikowania
działań wojennych na Litwie)45. Udział Mikołaja w ostromeckim zjeździe może sugero
wać, że ju ż wówczas sprawował on urząd chorążego bydgoskiego. Urzędnikami ziem
skimi byli bowiem w większości inni przedstawiciele strony polskiej podczas tych
rokowań, co nie zostało jednak odnotowane w niemieckojęzycznym liście, stanowią
cym sprawozdanie strony krzyżackiej ze spotkania. Podczaszym bydgoskim był wy
mieniony w parze ze Ślesińskim Nasław z Gogolina i Krążkowa46, kasztelanem brzeskim
Krystyn ze Smólska47, sędzią kaliskim Trojan z Łekna, podstolim kaliskim Stanisław
z Ostroroga48, kasztelanem dobrzyńskim Jan z Kretkowa, kasztelanem rypińskim
Piotr z Działynia, atamtejszym chorążym Jakub Świnka ze Strzyg49. Urzędu ziemskiego
nie sprawowali wówczas z całą pewnością jedynie Dobrogost z Ostroroga (objął on
kasztelanię kamieńską dopiero w 1443 r.50) i Mikołaj Szarlejski (podstoli brzeski od
1436 r.51). Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że istnieje pewne prawdopodo
bieństwo, że Mikołaj Ślesiński posiadał chorąstwo bydgoskie ju ż latem 1432 r., skoro
na tym urzędzie potwierdzają go źródła z grudnia 1432 r., a przekaz z sierpnia infor
muje o uczestnictwie Ślesińskiego w zjeździe ostromeckim, którego uczestnicy ze strony
polskiej byli wówczas w ogromnej większości urzędnikami ziemskimi.
Mikołaj Ślesiński potwierdził także zapewne pokój brzeski, kończący wspomniany
konflikt (zawarty 31 grudnia 1435, a zaaprobowany przez poszerzoną radę koronną
4 marca 1436 r. na zjeździe w Sieradzu52). Z nim to bowiem należy identyfikować
Mikołaja de Sleszino, który bez tytulatury urzędniczej znalazł się wśród innych gwa
rantów traktatu pokojowego, wymienionych w ostatniej grupie53. Na taką identyfikację
wskazuje dobitnie fakt wcześniejszego zaangażowania chorążego bydgoskiego w kon
flikt polsko-krzyżacki, czego wyrazem było uczestnictwo w zjeździe w Ostromecku,
a umieszczenie go pośród innych osób nie sprawujących urzędów było zwykłym nie
dopatrzeniem.
Chorąży bydgoski często występował w składzie sądu grodzkiego w Nakle i jako
świadek transakcji kupna-sprzedaży tamże zawieranych54. Dnia 6 czerwca 1441 r.
jako jeden z czołowych przedstawicieli szlachty nakielskiej podjął w Nakle uchwałę
dotyczącą zbiegostwa krajeńskich chłopów na teren Prus. Ustalono wówczas, aby
zakazać wydawania chłopom zgody na przenoszenie się na teren państwa krzyżackie
go, uciekających zaś kmieci zatrzymywać (tacy mieli stawać się poddanymi szlachcica,
który ich schwytał)55. Epizodycznie pojawiał się także w kcyńskim sądzie ziemskim
i grodzkim, w gnieźnieńskim sądzie ziemskim oraz jako świadek transakcji zawiera
nych przed starostą generalnym Wielkopolski56.

45 Ibidem; M. B i s k u p , Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993, s. 158-159.
46 AP Bydgoszcz, Inowrocław — franciszkanie, C. 1, k. 9v.
47 W liście określony bezimiennie jako herre uon Briske, co pozwala go zidentyfikować bez cienia wątpliwości
z Krystynem, który objął kasztelanię brzeską po śmierci Jaranda z Kłobi (obecnie Kłóbka). Krystyn jako
kasztelan brzeski potwierdzony już 23 sierpnia 1430 r.; por. RHD, Bd. I/ 1, nr 5448.
48 Urzędnicy wielkopolscy X1I-XV wieku. Spisy, oprać. M. B i e l i ń s k a , A. G ą s i o r o w s k i , J. Ł o i ko,
Wrocław 1995, s. 121, 122.
49 Z. L a s o c k i , Dostojnicy i urzędnicy ziemi dobrzyńskiej w X IV iX V w.. MH, t. XIII, 1934, s. 52, 53, 40.
50 Urz. wlkp., s. 128.
51 D. K a r c z e w s k i , Szarlejski Mikołaj ze Ściborza h. Mościc-Ostoja (ok. 1397-1457), „Inowrocławski słow
nik biograficzny”, pod red. E. M i k o ł a j c z a k a , cz. 2, Inowrocław 1994, s. 106.
52 A. G ą s i o r o w s k i , Formularz dokumentów traktatów polsko-krzyżackich z XTV-XV wieku, „Archeion”,
t. LXVI, 1978, s. 179.
53 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, Bd. I, hrsg. E. W e i s e, Marburg
1970, nr 180b, s. 212.
54 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, к. 8, 14v-5, 21, 33, 34, 37, 39, 48c, 48ev, 48fv, 48kv, 48nv, 50, 59v, 61v; Gr. 2,
s. 9.
55 Ibidem, Gr. 1, k. 20v; A. L a u fe rs ki. Ziemia nakielska w X V w ., „Roczniki Historyczne”, r. II, 1926, s. 77;
К. G ó r s k i , Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, „Prace Komisji Historycznej PTPN” , t. VII, z. 2, s. 181;
M. B i s k u p , Zjednoczenie, s. 113.
56 AP Poznań, Kcynia, Z. 1, k. 5; Z. 2, k. 24, 35, 55v, 64, 70, Z. 3, k. 33; Gr. 1, k. 606, 639; Gniezno, Z. 14(m),
k. 33, 44; Poznań, Gr. 2, k. 232v (Kcynia).
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Mikołaj Ślesiński nie zrezygnował jednak z udziału w ogólnopolskim życiu politycz
nym. 25 maja 1450 r. jako jeden z wysłanników (obok biskupa poznańskiego Andrzeja
Bnińskiego herbu Łodzią, wojewody inowrocławskiego Boguszy z Oporowa herbu
Sulima i kasztelana inowrocławskiego Mikołaja z Kościelca herbu Ogon) króla Kazi
mierza Jagiellończyka przyjął w Brodnicy przysięgę nowowybranego wielkiego mistrza
zakonu krzyżackiego Ludwika von Erlichshausen, że ten będzie przestrzegał postano
wień pokoju brzeskiego57.
Zaangażowanie chorążego bydgoskiego w sprawy krzyżackie wynikało niewątpliwie
z jego osiadłości na obszarach graniczących z państwem zakonnym oraz z powinowac
twa łączącego go z rodziną von Lotin z komturstwa człuchowskiego. Owocowało to
również kontaktami Mikołaja z przedstawicielami tamtejszej szlachty, a nawet zakon
nych władz. Z listu komtura człuchowskiego do wielkiego mistrza z 8 sierpnia 1445 r.
pochodzi bowiem wzmianka dotycząca informacji o sytuacji w Polsce, przekazanych
temu urzędnikowi zakonu przez Ślesińskiego chorążego uff Crayer land za pośrednic
twem Hansa von Clausfelde (z Jaromierza, w Człuchowskiem)58.
Jako żyjący chorąży bydgoski został odnotowany po raz ostatni na posiedzeniu sądu
grodzkiego w Nakle nieco przed 6 maja 1454 r. 59. Nie żył już 9 marca 1455 r., kiedy
to wdowa po nim, Katarzyna, oraz spierający się z nią Jan z Chwałkowa, Jakub z Tarć,
Mikołaj z Pruszcza, Katarzyna z Przybywi oraz Anna, żona Abrahama z Kiszewa,
naznaczyli arbitrów w osobach kasztelana bydgoskiego Nasława z Gogolina, Sławobora z Orla, prepozyta sępoleńskiego Andrzeja oraz plebana z Zakrzewa-Świętosława.
Konflikt ten dotyczył dóbr dziedzicznych zmarłego, a wdowa i jej adwersarze zostali
określeni jako proximiores Mikołaja60.
Śmierć Ślesińskiego oraz przejście dotychczasowego kasztelana bydgoskiego Miko
łaja Łabiskiego ze Złotowa na kasztelanię inowrocławską61, spowodowało pewne zmia
ny w hierarchii bydgoskiej. Jedną z nich było postąpienie wspomnianego Nasława
z Gogolina z podczaszostwa bydgoskiego na tamtejszą kasztelanię. Awans Gogolińskiego nastąpił po 29 grudnia 1454 r, kiedy to jeszcze jako podczaszy został odnoto
wany w charakterze asesora na posiedzeniu nakielskiego sądu grodzkiego w Łobżeni
cy62. Z nową tytulaturą wystąpił po raz pierwszy 9 marca 1455 r. we wspomnianych
okolicznościach, jako arbiter naznaczony między innymi przez wdowę Ślesińską63.
Katarzyna Mikołajowa procesowała się przed sądem grodzkim w Nakle także w la
tach 1455-1457. Jednakże jej przeciwnikami nie byli wymienieni wyżej proximiores
męża. 8 czerwca 1455 r. poręczyła Mikołajowi i Michałowi z Samsieczna za swojego
prokuratora Jana64. 23 stycznia 1456 r. spierała się zaś z Maciejem z Wąsoszy w spra
wie ręczenia wobec Myślimira z Kunowa, w które Maciej wprowadził jeszcze jej męża65.
Natomiast 20 maja 1457 r. wdowa Katarzyna Ślesińską oświadczyła, że jej zmarły mąż,
chorąży Mikołaj, nie sprzedał na wyderkaw Mikołajowi Wituńskiemu części Gorano
wie i łanu w Czucharach66.
Zniknięcie chorążego ze źródeł nastąpiło w okresie inkorporacji Prus i początków
wojny trzynastoletniej. Nasuwa to podejrzenia, że śmierć Mikołaja była związana ze
spektakularnym niepowodzeniem militarnym polskiego pospolitego ruszenia w bitwie
pod Chojnicami 18 września 1454 r. Wiemy, iż uczestniczył on z całą pewnością w tym

57 Acta capitulorum nec non indiciorum selecta, wyd. В. U l a n o w s k i , t. II, Kraków 1902, nr 1240 (tu
pomylone imię Kościelecklego, zamiast Mikołaj jest Jan); M. B i s k u p , Zjednoczenie, s. 170.
58 GSA, OBA, nr 8854.
59 AP Poznań, Nakło, Gr. 2, s. 9.
60 Ibidem, Gr. 1, k. 65a.
61 J. B i e n i a k , Maciej z Łabiszyna h. Laska, wojewoda brzeski, PSB, t. XIX, Wrocław 1974, s. 26.
62 APP, Nakło, Gr. 1, k. 65.
63 Ibidem, k. 65a.
64 Ibidem, k. 66v.
65 Ibidem, k. 70v.
66 Ibidem, k. 86.
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starciu, ponieważ w spisie polskich jeńców zatrzymanych przez Krzyżaków został
odnotowany Jan servitor Ślesińskiego67. O losy chorążego Mikołaja i Mikołaja z Ośna
wypytywał także w liście, datowanym na okres po bitwie chojnickiej (w źródle wystę
puje jedynie data roczna: füü-[14]54) adresowanym do polskich jeńców przetrzymywa
nych na zamku malborskim archidiakon kruszwicki Stanisław Cieński68. Możemy
zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że bydgoski chorąży zginął pod
Chojnicami, skoro jeszcze w jakiś czas po bitwie brak było informacji co do jego losów,
nie wykazują go również spisy pojmanych przez Krzyżaków jeńców, a z początków
marca 1455 r. pochodzi źródło nazywające tego dziedzica Ślesina nie żyjącym.
Fakt, że o schedę po Mikołaju w 1455 r. nie zgłosił się jego brat Abraham, ani też
bratanek Wojciech świadczy wyraziście, że nie żyli oni już wówczas. Ta sama uwaga
dotyczy także nieznanej z imienia siostry Mikołaja, żony Jakuba von Lotin, jakkolwiek
w jej wypadku zachodzi jeszcze możliwość, że nie zgłosiła się ona po spadek z powodu
trudności wywołanych działaniami wojny trzynastoletniej. Jednakże jest to mało
prawdopodobne, gdyż ani ona, ani też jej ewentualni potomkowie nie ubiegali się
o dobra Ślesińskiego także w późniejszym okresie.
Sam Mikołaj zmarł bez wątpienia również bezpotomnie, skoro po jego śmierci wdowę
Ślesińską pozywano o dobra dziedziczne męża. Z całą pewnością bowiem do sporu tego
nie doszłoby, gdyby Mikołaj pozostawił potomstwo.
Bardzo interesujący wydaje się jednak krąg osób, które wysunęły pretensje do
spadku, może on bowiem pozwolić na ustalenie kolejnych związków rodzinnych
Ślesińskich. W tym miejscu zajmiemy się zatem próbą identyfikacji proximiores Miko
łaja, którzy spierali się w 1455 r. z wdową po nim.
Jan z Chwałkowa jest tożsamy z Janem, dziedzicem Chwałkowa (Kościelnego) w po
wiecie kościańskim (parafia loco, 6,5 km na południowy wschód od Krobi), występu
jącym od 1435 r.69 Jego dowodnymi braćmi byli: Mścich (występował od 1425 r.) i Piotr
(występował od 1448 r.) Chwałkowscy70. Kolejnym bratem Jana był bez wątpienia
Jakub z Tarć (powiat kaliski, parafia Wilkowyja) spierający się wspólnie z nim z wdową
Ślesińską, identyczny bez wątpienia z Jakubem Chwałkowskim, działającym od 1435 r.71
Prawo do dóbr po Mikołaju Ślesińskim mieli nie tylko Jan 1 Jakub, lecz również Ich
bracia Piotr i Mścich. Świadczy o tym fakt sprzedaży Sławoborowi z Orla w 1457 r.
przez Piotra i dowodnego syna Mśclcha, Jana Mścicha z Chwałkowa, części Rościmina, osady trzymanej w 1450 r. przez chorążego bydgoskiego72.
Chwałkowscy jeszcze w 1470 r. dzierżyli znaczne posiadłości na Krajnie. Wówczas
to Jan i Jan Mścich Chwałkowscy, Jakub i Mikołaj bracia niedzielni z Chwałkowa
(synowie Piotra) oraz Mikołaj, Piotr, Jan i Wincenty bracia niedzielni z Tarć (synowie

07 M. B i s k u p , Jeńcy polscy z bitwy pod Chojnicami, „Przegląd Historyczny”, t. LVI, 1965, s. 101.
68 GSA, OBA, nr 13207=RHD, Bd. 1/2, nr 13207: Nobilis domine, amice carissime, de morte aut de captiuitate
non possum perscire Laurencii de Podgórze, familiarium Johannis Czensky, item Nicolai de Osszno, item
alterius Nicolai de Sleszyno vexiliferi bidgostiensi; o autorze listu, jego adresacie i innych osobach w nim
występujących podaje bliższe informacje A. S z y m c z a k o w a , Jeńcy sieradzcy spod Chojnic w 1454 r., [w:]
Polska, Prusy, Ruś, [w:] Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, nr 2, pod red. B. Ś l i w i ń s k i e g o ,
Gdańsk 1995, s. 176-178.
69 Słownik historyczno-geograflczny województwa poznańskiego w średniowieczu, [cyt. dalej: SHGP], oprać.
S. C h m i e l e w s k i , K. G ó r s k a - G o ł a s k a , T. J u r e k , J. L u c i ń s k i , G. R u t k o w s k a , I. S k i e r s k a ,
cz. I, z. 2, Wroclaw 1985, s. 243.
70 Ibidem, s. 243-244.
71 Źródła pozwalające na nie pozostawiającą wątpliwości identyfikację Jakuba z Chwałkowa z Jakubem
z Таге: AP Poznań, Kcynia, Gr. 4, k. 40, 43. Zapiski te dotyczą zamiany wsi Gościejewo należącej do Iwana
z Goliny na część Chwałkowa stanowiącą własność Wawrzyńca Kamblana z Grabu i Robakowa. W pierwszej
z nich (8 kwietnia 1461 r.) Kamblan zobowiązał się, że uwolni swoją część Chwałkowa m.in. od zapisu wiana
i posagu Jakubowej Tarckiej, w drugiej (27 maja 1461 r.) potwierdzi! swe zobowiązanie wywarowania działu
od posagu i wiana Katarzyny, żony zmarłego Jakuba z Chwałkowa, stwierdza również, że nabył chwałkowską część drogą zamiany z Jakubem „dziedzictwo za dziedzictwo” . Jakubowa Tarcka z pierwszej zapiski jest
bez wątpienia identyczna z żoną Jakuba Chwalkowskiego z drugiej. Prawdopodobieństwo, że Jakub byl
bratem Chwałkowskich dopuszczał ju ż T. Jurek; por. SHGP, cz. II, z. 2, s. 255, przyp. 4.
72 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, k. 80v; SHGP, cz. 1, z. 2, s. 243-244.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

48

Sobiesław Szybkowski

Jakuba) dali Łukaszowi Górce czwartą część swoich dóbr położonych w powiecie
nakielskim: Tuszkowo, Gomnowice, Samsieczno, Czuchary, Mierucin 1Wąwelno w za
mian za dwudziestą część wsi Starzykowo położonej tamże 1 dopłatę 1000 grzywien73.
Jak pamiętamy Tuszkowo, Czuchary, Wąwelno i Gomnowice stanowiły wcześniej
własność Mikołaja 1Abrahama Ślesińskich74, sąsiedztwo zaś Samsleczna ze Ślesinem
1 fakt, że część tej wsi stała się własnością Mikołajowego bratanka Wojciecha75 każe
przypuszczać, że również te wsie dostały się w ręce Chwałkowskich w wyniku przejęcia
spadku po chorążym bydgoskim76.
Niestety, nie znamy ojca braci Chwałkowskich. Nie był nim na pewno Mikołaj
z Chwałkowa i Kolniczek, działający w latach 1428-1457. Hipotezę o możliwości, że
był on ojcem Jana, Mścicha, Piotra i Jakuba zaprezentowali z pewnymi wahaniami
autorzy Słownika historyczno-geogrąficznego województwa poznańskiego w średnio
wieczu77, Opierała się ona na utożsamieniu z Janem Chwałkowskim, Jana z Chwał
kowa i Kolnie, dowodnego syna Mikołaja. Jest to jednak identyfikacja mylna bowiem
Jan Mikołajewic nie żył już w 1469 r., kiedy to jego brat Paweł Pachota zapisał swojej
żonie Małgorzacie 100 grzywien posagu i wlana na połowie dóbr jakie uzyska w po
dziale z bratem Świeborem i bratankami, których identyfikowć możemy z całą pewno
ścią z Mikołajem i Janem, synami Jana. Oznacza, to że ci ostatni weszli już wówczas
w prawa do majątku dziedzicznego po śmierci ojca78. Tymczasem Jan Chwałkowski,
brat Mścicha, Piotra i Jakuba, działał jeszcze w 1470 r., kiedy to z bratankami doko
nywał transakcji posiadłościami na Krajnie79.
Współdziedziczenie z Kolnickimi w Chwałkowie pozwoli nam być może na ustalenie
prawdopodobnej przynależności rodowej ojca Jana, Mścicha, Piotra i Jakuba. Kolnice
i Kolniczki uważa się bowiem w literaturze przedmiotu za posiadłość Doliwów80, nie
możemy zatem wykluczyć, że również Chwałkowscy, spadkobiercy Mikołaja Ślesińskiego, to także Doliwowie, skoro współdziedziczyli w Chwałkowie z dziedzicami Kolniczek.
Przypuszczenie to należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ Kolniccy
i Chwałkowscy współdziedziczyli jedynie w Chwałkowie. Chwałkowskich natomiast
zupełnie nie widać w innych posiadłościach Kolnickich (Mszczyczynie, Krotczynie,
Lgocie), tych zaś we wsiach Chwałkowskich (Sułkowie, Piątkowie). Może to nasuwać
podejrzenie, że Kolniccy weszli w posiadanie działu w Chwałkowie w wyniku małżeń
stwa Mikołaja z Kolnie lub jego ojca z bliżej nieznaną Chwałkowską.
W gronie przeciwników Katarzyny Ślesińskiej w 1455 r. znalazła się także Anna,
nazwana w źródle wyraźnie żoną Abrahama z Kiszewa (powiat poznański)81. Abraham,
dziedziczący także w Objezierzu (powiat poznański), wywodził się z rodziny posługu
jącej się herbem Nałęcz82. Jego ojcem był Niemierza z Kiszewa, a braćmi scholastyk
łęczycki, kanonik poznański i krakowski Mikołaj Imbir, Wincenty Imbir z Kiszewa
i Objezierza, Jan z Ryczywołu i objezierski pleban Sędziwój83.

73 AP Poznań, Poznań, Gr. 5, k. 103; SHGP, cz. 1, z. 2, s. 244, tu błędny odczyt nazwy osady z której pisali
się Jakubowice: de Carszcze.
74 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, k. 34v.
75 Por. przyp. 39.
76 Samsieczno Mikołaj zapewne przejął przed swoją śmiercią po zmarłym wcześniej Wojciechu Abrahamowieu.
77 SHGP, cz. 2, z. 2, s. 250; za mało prawdopodobną uznał tę koncepcję autor hasła Kolniczki, T. Jurek;
por. ibidem, s. 255 przyp. 4.
78 Ibidem, s. 252.
79 Por. przyp. 72.
80 SHGP, cz. 2, z. 2, s. 249; T. J u r e k , Dzieje właścicieli, [w:I R. G r y g i e l , T. J u r e k , Doliwowie z Nowego
Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa, Łódź 1996, s. 305-306; A. S z w e d a , Nałęcz Jan z Iwna, czyli
o początkach Iwieńskich herbu Łodzią, „Roczniki Historyczne”, r. LIII, 1997, s. 159.
81 AP Poznań, Nakło, Gr. 1, k. 65a.
82 SHGP, cz. 2, z. 2, s. 193-194; cz. 3, z. 2, s. 338-340.
83 Ibidem, cz. 2, z. 2, s. 193 (tablica genealogiczna).
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Anna była żoną Abrahama dowodnie ju ż w 1443 r.84 Nie był on jednak jej pierwszym
mężem. W 1442 r. określono ją bowiem jako wdowę po Janie z Iwna herbu Nałęcz85.
Związek ten jednak nie pozostawił potomstwa. Wyraźnie widoczni są natomiast
w źródłach potomkowie Anny i Kiszewskiego, synowie Mikołaj, Jan i Niemierza (II)
oraz córka, Małgorzata, żona Wawrzyńca z Gogolina herbu Cielepała (syna podczasze
go, a następnie kasztelana bydgoskiego Nasława z Gogolina)86.
Annę Abrahamową określono w źródłach datowanych orientacyjnie na lata 1460
1470 przydomkiem posesjonatywnym ze Strzelewa i ze Ślesina87. Wspomniane źródła
to regesty dwóch dokumentów Kazimierza Jagiellończyka, zachowane w archwaliach
klasztoru lubińskiego. Władca ów ok. 1460-1470 r. potwierdził, że Anna darowała,
a częściowo sprzedała (za 1000 grzywien) synom, swoje części wsi należnych jej po
ojcu i matce w: Strzelewie, Żurczynie, Sitnie, Ślesinie, Gorzeniu i Mochlach w powiecie
bydgoskim, oraz Rościminie, Wąwelnie, Mierucinie, Jaszkowie, Samsieczynku, Czucharach, Kluni Wielkiej, Gomnowicach i Tuszkowie w powiecie nakielskim. Z kolei
w 1470 r. córka Anny, Małgorzata, żona Wawrzyńca z Gogolina sprzedała braciom
swoje części macierzyste we wspomnianych wsiach w Nakielskiem88.
Mikołaja z Pruszcza, kolejnego bliskiego chorążego Mikołaja ze Ślesina z 1455 r. na
leży uznać za posiadacza wsi Pruszcz w powiecie nakielskim, położonej tuż przy gra
nicy z państwem zakonnym. Posiadaczy tej wsi literatura uważa za Awdańców89.
Kolejna antagonistka wdowy Ślesińskiej z 1455 r. to Katarzyna z położonej w powie
cie bydgoskim wsi Przybywie (Przyłubie). W 1386 r. stanowiła ona dowodnie własność
Szaradowskich herbu Pałuka90.
Raczej należy wykluczyć, aby wspomniani wyżej krewni chorążego bydgoskiego
upominali się o jego dobra dziedziczne li tylko z racji dalekiego agnatycznego pokre
wieństwa łączącego ich ze Ślesińskimi jako Nałęcze rodowcy Mikołaja. W gronie prze
ciwników sądowych Katarzyny Ślesińskiej nie widać bowiem dziedziców Radzicza herbu
Nałęcz z Krajny, którzy byli przedstawicielami tej samej linii Nałęczów, o czym bezspo
rnie świadczy fakt, że dysponowali posiadłościami w Ostrowie, dawnym dziedzictwie
Mikołaja Ślesińskiego, i Strzelewie należącym do antagonistki Mikołajowej wdowy An
ny, żony Abrahama z Kiszewa91. Możemy zatem raczej przypuszczać, iż proximiores
chorążego z 1455 r. to jego bliscy krewni, i to najpewniej zarówno agnatyczni, jak
i kognatyczni.
Początkowe daty rozpoczęcia działalności przez braci Chwałkowskich: Mścicha
(działał od 1425 r.), Jana (działał od 1435 r.) i Piotra (występowali od 1448 r.) przeko
nują, że należeli oni do pokolenia chorążego bydgoskiego Mikołaja ze Ślesina. Dowodne
zaś wejście przez nich w posiadanie jego dawnych majątków dziedzicznych i posługi
wanie się przez dziedziców Chwałkowa prawdopodobnie herbem Doliwa przekonuje,
że byli oni kognatycznymi krewnymi Ślesińskiego. Wszystko zatem wskazuje na to, że
to matka Chwałkowskich pochodziła z rodziny Nałęczów ze Ślesina. W kwestii jej
miejsca w genealogii Ślesińskich opowiadamy się za uznaniem jej za siostrę podczasze
go bydgoskiego Dziersława i ciotkę chorążego Mikołaja, na co wyraziście wskazuje
chronologia działalności jej potomków. Zapewne też spowinowaceniem z Chwałkowskimi należy tłumaczyć uchwytną źródłowo aktywność podczaszego Dziersława w po
wiecie kościańskim, na obszarze którego leży Chwałkowo. Jak pamiętamy bowiem

84 Ibidem, cz. 3, z. 2, s. 240.
85 A. S z w e d a , op. cit., s. 156-157.
86 SHGP, cz. 2, z. 2, s. 193-194; cz. 3, z. 2, s. 340.
81 Ibidem, cz. 2, z. 2, s. 194.
88 AP Poznań, Poznań, Gr. 5, k. 114; SHGP, cz. 2, z. 2, s. 194-195.
89 S. K o z i e r o w s k i , Szematyzm historyczny, s. 125, 227; B. Ś 1i w 1 ń s к 1, op. cit., s. 48.
90 KDW, t. III, nr 1844.
91 O przynależności Radzickich do rodu Nałęczów przekonuje takt, że herbem Nałęcz posługiwali się ich nowożyt
ni przedstawiciele oraz przytoczona wyżej wspólnota majątkowa z dowodnymi Nałęczami, Ślesińskimi,
w Ostrowie; por. AP Poznań, Nakło, Gr. 4, k. 133; K. N i e s i e c k i , Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1839, s. 37.
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świadczył on w 1422 r. w kościańskim sądzie ziemskim na rzecz Małgorzaty z Sarno
wy92. Zapewne przebywał on wówczas u swych powinowatych Chwałkowskich.
Krewnym po kądzieli Ślesińskich był najpewniej również, prawdopodobny Awdaniec,
Mikołaj z Pruszcza. Zapewne także jego matka pochodziła z tej rodziny. Być może,
podobnie jak w przypadku Chwałkowskich, należałoby ją uznać za siostrę podczasze
go Dziersława. Już jego łączyły bowiem pewne związki z dziedzicami Pruszcza na co
może wskazywać fakt, że uczestniczył w 1426 r. rozgraniczeniu tej wsi od należącego
do byszewskich (koronowskich) cystersów Lachowa93.
Nieco pewniejszymi danymi co do charakteru pokrewieństwa łączącego ją ze Ślesińskimi dysponujemy, jak się wydaje, w wypadku Anny, żony Abrahama z Kiszewa. Jak
pamiętamy, źródło z ok. 1460-1470 r. określiło jej dobra, których wówczas wyzbyła
się na rzecz synów jako jej patrymonium i matrymonium. Były to wsi w powiecie
bydgoskim: Strzelewo, Żurczyn, Sitno, Ślesin, Gorzeń i Mochle oraz osady krajeńskie:
Rościmin, Wąwelno, Mierucin, Jaszkowo, Samsieczynek, Czuchary, Klunia Wielka,
Gomnowice i Tuszkowo. Strzelewo, Rościmin, Wąwelno, Czuchary, Gomnowice i Tuszkowo to naszym zdaniem bez wątpienia wsie należące do zasobu majątkowego
Nałęczów z pogranicza bydgoskiego i Krajny. Pierwsza z nich należała z całą pewno
ścią do Radzickich herbu Nałęcz94, reszta zaś do Ślesińskich. Do nich dodać należy
Samsieczynek, wydzielony z Samsieczna, co do którego sądzimy, że bliskie sąsiedztwo
ze Ślesinem przekonuje, iż także ta osada stanowiła posiadłość Ślesińskich. Do bazy
majątkowej tej rodziny Nałęczów włączamy także Jaszkowo w parafii Wąwelno, sąsia
dujące z ośrodkiem parafialnym stanowiącym dowodnie własność dziedziców Ślesina95.
Większość krajeńskich posiadłości Anny (z wyjątkiem Mierucina i Kluni Wielkiej) oraz
dwie kujawskie (Ślesin i Strzelewo) stanowiły zatem najprawdopodobniej własność
Ślesińskich, skoro dzierżyła je ich krewna Anna. Pewien problem stanowią inne kujaw
skie dobra Anny (Żurczyn, Mochle, Sitno i Gorzeń), co do których nie mamy pewności,
czy znajdowały się kiedykolwiek w posiadaniu chorążego bydgoskiego Mikołaja i jego
brata Abrahama. Za tym, że jednak posiadali oni wsie w Bydgoskiem przemawia
podział majątkowy przeprowadzony w 1444 r. Abraham zrezygnował bowiem wówczas
na rzecz brata wyłącznie z osad krajeńskich (Ostrowa, Wąwelna, Czuchar, Gomnowic
iTuszkowa). Rezygnacja ta była nadto jednostronna, chorąży nie dokonał podczas niej
cesji z żadnych posiadłości. Pozwala to sądzić, że reszta wsi należących do braci znaj
dowała się poza terytorium powiatu nakielskiego. Naszym zdaniem właśnie w Bydgo
skiem, co zdaje się potwierdzać fakt, że poza tą jedną wzmianką żadna inna nie po
twierdza działalności Abrahama na Krajnie. Zapewne siedział on w dziedzicznych do
brach w powiecie bydgoskim, w którego zaginione księgi sądowe została wciągnięta
braterska rezygnacja Mikołaja z tychże dóbr. Najpewniej były to właśnie Żurczyn, Mo
chle, Gorzeń i Sitno, trzymane później przez Annę, żonę Abrahama z Kiszewa. Ślesin,
przynajmniej w części, musiał pozostać przy chorążym, skoro pisał się on z tej wsi do
końca życia. Tylko taki właśnie podział dóbr dziedzicznych przez braci należałoby
uznać za najprawdopodobniejszy, gdyż obaj otrzymaliby mniej więcej równą liczbę
posiadłości, Mikołaj: Ostrowo, Wąwelno, Czuchary, Gomnowice, Tuszkowo i część Śle
sina (Rościmin nabył chorąży być może w wyniku kupna lub jako posag żony, ponie
waż osada ta nie figuruje w podziale z 1444 r.), Abraham zaś Strzelewo, Żurczyn,
Gorzeń, Mochle, Sitno i część Ślesina.
Określenie własności Anny jako zarówno patrymonium i matrymonium utrudnia
ustalenie, czy była ona agnatką, czy też może kognatką Nałęczów Ślesińskich. Za po
chodzeniem jej z tej rodziny przemawia jednak, że we wspomnianym źródle z ok.
1460-1470 r. określiła się przydomkiem posesjonatywnym ze Ślesina i Strzelewa, co

92 Por. przyp. 10.
93 KDW, t. V, nr 453.
94 AP Poznań, Naklo, Gr. 4, k. 111.
95 B. Ś l i w i ń s k i , op. clt., s. 98, uważa Jaszkowo za wydzielone z Wąwelna.
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uprawdopodabnia, że obok dzierżenia tych wsi łączyło ją z nimi również pochodzenie.
Żaden bowiem z kognatów chorążego Mikołaja nie używał przydomka posesjonatywnego urobionego od osad należących do Ślesińskich. Wydaje się nam także, że nazwanie
osad Anny również macierzyzną miało charakter tylko formularzowy, na co wskazuje
fakt, że wśród wsi tych znalazła się także Klunia Wielka, posiadłość jej męża Abrahama
z Kiszewa, na której ten w 1443 r. zapisał jej posag i wiano96 i Rościmin, nabyty
najpewniej dopiero przez chorążego Mikołaja ze Ślesina (nie figuruje on w podziale
z 1444 r.). Takie określenie posiadłości Anny mogło również wynikać z faktu zapisania
na nich wszystkich lub też tylko niektórych spośród nich posagu i wiana jej bliżej
nieznanej matki. Większość dóbr Anny stanowiły zatem naszym zdaniem jej dobra
ojczyste, co wskazuje, że była ona raczej agnatką Ślesińskich.
Anny nie możemy jednak uznać za rodzoną siostrę Mikołaja Ślesińskiego, ponieważ
źródło z 1455 r. poświadczające spór o schedę po nim nie określa jej tak, poprzestając
na zaliczeniu do najbliższych chorążego. O tym, że Anna, nie była siostrą Mikołaja
świadczy także fakt, że w jej posiadaniu znajdowały się sąsiadujące z Wąwelnem Śle
sińskich Jaszkowo i Mierucin na Krajnie, nie potwierdzane jako wsie należące do Mi
kołaja i Abrahama Dziersławiców, co pozwala sądzić, że stały się one wyłączną posiad
łością jej bezpośredniego antenata w wyniku podziału dokonanego z bezpośrednim
przodkiem wspomnianych. Kryterium dzierżenia przez Annę wsi Mochle (powiat byd
goski, parafia Dąbrówka, tuż przy granicy z powiatem nakielskim, w tej samej parafii
znajdowało się tez Sitno, również trzymane przez Annę97) mógł być Sędziwój piszący
się z tej miejscowości, a występujący w 1415 r. w Bydgoszczy jako asesor sądu ino
wrocławskiego w towarzystwie podczaszego bydgoskiego Dziersława ze Ślesina989
. Jego
imię, należące do zasobu imionowego Nałęczów, włącznie z rodziną Ślesińskich, oraz
fakt wspólnego występienia z Dziersławem, przekonuje, że był on bliskim krewnym
dziedziców Ślesina. Wyklucza to również, aby pisał się on z osady Mochle w parafii
Lisewo, stanowiącej w średniowieczu własność Leszczyców". O ile zaś uznamy tegoż
Sędziwoja za ojca Anny, to należałoby go także utożsamić z działającym ok. 1414
1419 r. Sędziwojem Cięciwą z Samsieczna100, na co zdaje się wskazywać kryterium posiadłościowe (dowodne posiadanie przez Annę, wydzielonego z Samsieczna, Samsieczynka) i chronologiczne.
Córką Sędziwoja była być może również Katarzyna z Przybywi, spierająca się także
w 1455 r. z wdową po chorążym Mikołaju. Źródła nie pozwalają w jej wypadku stwier
dzić z całą pewnością, czy weszła ona w posiadanie jakichś dóbr po Ślesińskich. W 1460
i 1468 r. występowała, co prawda, generosa Katarzyna dziedziczka ze Ślesina101, nie
nazwana wdową po Mikołaju, jednakże nie mamy pewności, czy chodzi w tym wypad
ku o Katarzynę z Przybywi, która przejęła spadek w Ślesinie, czy też o Mikołajową
wdowę, którą także źródła mogły tytułować tamtejszą dziedziczką z racji zapisanego
posagu i wiana. Pisanie się Katarzyny z Przybywi wskazuje, że była ona związana
z Szaradowskimi Pałukami, którzy trzymali tę wieś w 1386 r.102 Określenie jej przy
sługującym mężatkom tytułem generosa, pozwala przypuszczać, że był ona być może
żoną jednego z przedstawicieli tej rodziny.
Sędziwoja Cięciwę z Mochli i Samsieczna, notowanego ok. 1414-1419 r. uznajemy
za brata podczaszego bydgoskiego Dziersława ze Ślesina i syna Sędziwoja, obrońcy
Santoka z 1370 r. Raczej mało prawdopodobne, aby pochodził on od Jakuba, przypu
szczalnego brata tego ostatniego, o czym zdaje się świadczyć imię Mochelskiego,

96 A. S z w e d a , op. cit., s. 157.
97 Lustracja, s. 179
98 KDW, t. V, nr 250.
99 Lustracja, s. 174; KDW, t. III, nr 1466.
100 S. K o z l e r o w s k i , Badania, t. II, s. 236.
101 AP Poznań, Kcynia, Gr. 2, k. 42, 45.
102 KDW, t. III, nr 1844.
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odziedziczone najwyraźniej wprost po ojcu. Jakub Ślesiński nie pozostawił najpewniej
w ogóle potomstwa, gdyż piętnastowieczni Ślesińscy byli słabo rozrodzeni, wymarli też
w linii męskiej na chorążym bydgoskim Mikołaju, co doprowadziło do przejścia ich
posiadłości drogą dziedziczenia po kądzieli w ręce obcych rodzin (dowodnie Chwałkowskich i Kiszewskich).
*

W celu uzupełnienia zarysowanego wyżej obrazu, należy także zwrócić uwagę na
fakt istnienia w Ślesinie działu trzymanego przez możnych Pałuków z Wąsoszy. Doku
mentuje to późna zapiska sądowa z kcyńskich ksiąg grodzkich z 1486 r. W kcyńskim
grodzie stanęła wówczas Piotrusza Rąkczyńska (z Rąkczyna, powiat kcyński),
i oświadczyła, że Sędziwój Czarnkowski, o którym wiemy skądinąd, że był jej bratem,
zaspokoił żądania tejże pro avitate alias zababyszna quam habuit in bonis hereditariis
Szleschyno et Wanschosche103. Wysuwanie przez Rąkczyńską pretensji do dóbr po
babce zarówno w Ślesinie, jak i Wąsoszy wyraźnie świadczy, że miała ona jakieś prawa
do obydwóch tych posiadłości.
Stwierdzenie tego faktu w innym świetle stawia proces, jaki chorąży bydgoski Miko
łaj ze Ślesina wytoczył w 1453 r. przed sądem ziemskim w Kcyni, Krystynie, córce
zmarłego Macieja z Wąsoszy104. Nie wiemy jednak czego konkretnie dotyczył spór, po
nieważ przywołana zapiska informuje tylko o przełożeniu procesu na najbliższe roczki
w Kcyni, w kiepsko zachowanych księgach ziemskich z tego powiatu brak też jego
kontynuacji. Krystynę i Mikołaja nie zawsze jednak łączyły spory. W 1452 r. bowiem
chorąży zastępował Madejową córką przed sądem ziemskim w Kcyni w sporze z Woj
ciechem z Więcborka105. Kontakty między Krystyną a Mikołajem musiały więc mieć
jakieś solidne podstawy, a wszystko wskazuje na to, że było to współdziedziczenie
w Ślesinie, ponieważ wiemy, że spadkobierczynią Wąsoskiej była znana nam już Piotru
sza Rąkczyńska106.
Aby przybliżyć ten problem należy przyjrzeć się bliżej genealogii Pałuków z Wąsoszy
i Nałęczów z Czarnkowa. Krystyna była, jak już wspominaliśmy, córką Macieja z Wą
soszy, tenutariusza Ujścia (zm. ok. 1446), a wnuczką jego imiennika wojewody kali
skiego (zm. 27 lutego 1424 r.)107. Żoną Macieja Maciejowica była Katarzyna Czarnkowska, najpewniej siostra podkomorzego poznańskiego, a następnie kasztelana gnieźnie
ńskiego Jana Czarnkowskiego, ojca Piotruszy Rąkczyńskiej108. Piotrusza była zatem
wujeczną siostrą Krystyny Wąsoskiej, i na tej podstawie przejęła po jej bezdzietnej
śmierci Wąsosz, Kowalewo i Piardowo w powiecie kcyńskim, które sprzedała w 1494 r.
swemu bratu Sędziwojowi Czarnkowskiemu109. Najpewniej więc jako spadek po Krys
tynie w jej ręce dostały się Wąsosz i Ślesin, z których skwitowała brata w 1486 r.
Zapewne wówczas sprzedała mu tylko część tej pierwszej wsi, skoro w osiem lat później
Wąsosz ponownie stała się przedmiotem transakcji między rodzeństwem. Zagadką po
zostaje jednak dlaczego Piotrusza nazwała Wąsosz i Ślesin swoją babizną. Jest bowiem
niemożliwe, aby babka Piotruszy, matka Jana Czarnkowskiego, pochodziła z Wąsoszy
(na podstawie prawa do babizny Piotrusza posiadała Wąsosz i Ślesin), gdyż ciotka
Rąkczyńskiej została żoną Macieja Maciejowica z Wąsoszy. Mariaż córki Wąsoskiej
z Wąsoskim nie mógłby bowiem dojść do skutku ze względu na kanoniczną przeszkodę
zbyt bliskiego pokrewieństwa. Łatwiej przyjąć, że Wąsosz i Ślesin były spadkiem Rąk
czyńskiej po jej ciotecznej siostrze Krystynie Maciejównie, skoro ta pochodziła dowod

103 AP Poznań, Kcynia, Gr. 8, k. 23.
104 AP Poznań, Kcynia, Z. 2, k. 70.
105 Ibidem, Z. 1, k. 36v.
106 SHGP, cz. 1, z. 2, s. 292.
101 A. G ą s i o r o w s k i , Maciej z Wąsoszy h. Pałuka, PSB, t. XIX, Wrocław 1974, s. 41.
108 SHGP, cz. 1, z. 2, s. 292.
109 Ibidem.
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nie z rodziny Wąsoskich. Najpewniej zatem określenie Wąsoszy i Ślesina w 1486 r. jako
babizny Piotruszy wynikało z pomyłki skryby, który nie potrafił w precyzyjny sposób
oddać pokrewieństwa łączącego ją z Krystyną Maciejówną.
Niestety, nie wiemy w jako sposób Pałukowie z Wąsoszy weszli w posiadanie działu
w Ślesinie. Mogło do tego dojść zarówno w wyniku koligacji, jak i zakupu. Prawdopo
dobniejsze wydaje się nam to drugie, gdyż Krystyny Maciejówny Wąsoskiej nie widać
w sporze z wdową po chorążym bydgoskim Mikołaju ze Ślesina w 1455 r.
IV.
Ślesińscy z Krajny byli najprawdopobniej potomkami wojewody nakielskiego
Niemierzy (1310 r.), stronnika Władysława Łokietka110. Niestety, na tym etapie badań
nie potrafimy ustalić z całą pewnością, kiedy i w jaki sposób wszedł on w posiadanie
dóbr w Nakielskiem. Przynajmniej w wypadku jednej z posiadłości Ślesińskich należy
jednak sądzić, że mogła się stać ich własnością w wyniku dziedziczenia po kądzieli.
Wiemy bowiem, że w Strzelewie, będącym w XV w. posiadłością zarówno Ślesińskich,
jak i Radzickich herbu Nałęcz siedział także przedstawiciel rodziny nie należącej do
rodu Nałęczów. Mamy na myśli działającego w latach 1416-1441 Ozepa (Józefa) ze
Strzelewa111. Nie posługiwał się on żadnym ze znanych polskich herbów rycerskich.
Jego pieczęć przywieszona pod dokumentem potwierdzającym ugodę zawartą w 1416 r.
między plebanem plebanem byszewskim Sławoborem, a Andrzejem z Wierzchucina
nosi herb przedstawiający w tarczy wyobrażoną z profilu głowę zwierzęcia o wydłużo
nym rozwartym pysku (dziobie?), nastroszonej krótkiej grzywie i wyraźnie zaznaczo
nym uchu112. Może to być zarówno głowa lwa, psa, smoka, lecz również jakiegoś ptaka,
przy czym nastroszona grzywka na głowie wytrzymuje wizualnie porównanie z ozdobą
głowy żurawia.
Kryterium posiadłościowe i imion owe pozwala łączyć Ozepa (Józefa) ze Strzelewa
z pierwszym znanym źródłom posiadaczem tej wsi, kanonikiem kruszwickim, kusto
szem, kantorem i scholastykiem łęczyckim, pisarzem kancelarii księcia Kazimierza
Konradowica Józefem (1255 — zm. ok. 1308/1309)113. Józef ten w 1299 r. nadał
arcybiskupstwu część swojej ojcowizny (patrymonium) w Strzelewie, co informuje nas,
że jego krewni siedzieli tam już co namniej od początku XIII w. Być może to właśnie
w wyniku koligacji wojewody Niemierzy z rodziną, której pietnastowieczny przedsta
wiciel posługiwał się opisanym wyżej zagadkowym herbem, wszedł w posiadanie Strze
lewa i dalszych wsi położonych w późnym średniowieczu na pograniczu krajeńsko
-bydgoskim. Jest to dość prawdopodobne, gdyż w Strzelewie Ślesińscy dziedziczyli
wspólnie z Radzickimi. Rodziny te zaś musiały się oddzielić już dość dawno, skoro ra
zem trzymały tylko Strzelewo i Ostrowo, a dziedzice Radzicza nie ubiegali się o spadek
po chorążym bydgoskim Mikołaju Ślesińskim w 1455 r., co świadczy naszym zdaniem,
że pokrewieństwo łączące ich ze wspomnianym musiało być odległe. Wszystko wska
zuje zatem na to, że już wojewoda Niemierza ożenił się z dziedziczką Strzelewa. Nie
wiemy niestety, do której z rodzin posiadających tę wieś należał znany w 1368 r.
Mikołaj114. Mógł on bowiem być zarówno przedstawicielem rodziny pisarza Józefa, jak
i Nałęczem z kręgu krewniczego Ślesińskich i Radzickich.

110 J. P a k u l s k i , op. cit., s. 29, 32.
111 AP Bydgoszcz, Koronowo, KI. A., 139.
112 AP Bydgoszcz, Koronowo, KI. A., 139; APP, Nakło, Gr. 1, k. 22; KDW, t. V, nr 453.
113 S. M. S z a c h e r s k a , Z dziejów kancelarii książąt kujawskich X III wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. V,
1960, s. 15-16; B. Ś l i w i ń s k i , op. cit., s. 69.
114 S. K o z i e r o w s k i , Szematyzm, s. 206-207.
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Heraldyka nobilitacji Stefana Batorego
asadność przeprowadzenia badań nad heraldyką nobilitacji XVI wieku podniósł
w swej pracy Henryk S e r o k a 1. W naszym przypadku zajmiemy się nobilitacjami
z okresu panowania Stefana Batorego. Spróbujemy przeanalizować, które z elemen
tów herbu szlacheckiego znanego w okresie średniowiecza, pojawiają się w herbach
nadawanych nowo nobilitowanym, a także określić zakres ich występowania. Uwzględ
nimy też osoby, które otrzymały od króla znak herbowy wraz ze szlachectwem polskim,
a były szlachtą cudzoziemską. W oparciu o starszą literaturę, w przypadku obcych
szlachciców zasadne byłoby stwierdzenie, że otrzymali oni indygenat, będący obok
nobilitacji pełnoprawną formą uzyskania praw szlacheckich. Istnieje w niej jednak
pewna rozbieżność dotycząca początków instytucji indygenatu. Franciszek P i e к o s i ń s k i doszukiwał się ich ju ż w czasach Kazimierza Wielkiego2. Ogólnie przyjmowa
no, że zjawisko indygenatu kształtowało się w początkach XVI w.3, lub w jego drugiej
połowie4. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do okresu panowania Stefana Batorego,
jak wskazują na to ustalenia poczynione przez Józefa S z y m a ń s k i e g o , posługiwa
nie się terminem indygenat jest nieuzasadnione, gdyż jest to instytucja późniejsza,
która znalazła potwierdzenie dopiero w konstytucjach sejmowych z 1601 i 1607 r. Nie
będziemy zatem dokumentów nobilitacyjnych sprzed tego okresu, dotyczących obcej
szlachty, traktować jako indygenaty, gdyż nawet praktyka kancelaryjna, która poprze
dziła konstytucje sejmowe ma swe początki po śmierci Stefana Batorego5.
Informacje źródłowe na temat heraldyki nobilitacji Stefana Batorego czerpiemy
z dokumentów nobilitacyjnych, zawierających rysunek, bądź opis herbu. Stopień
zachowania źródeł jest różny. Znamy tylko jeden oryginalny przywilej nobilitacyjny,
nadający szlachectwo Kacprowi Jurgiewiczowi, z 17 września 1580 r., za zasługi
wojenne jego stryja Jana6. Pozostałe przywileje znane są z kopii lub regestów. Księgi
Metryki Koronnej zawierają opisy 427, a Metryki Litewskiej 4 herbów8. O innych
herbach posiadamy informacje ze źródeł odmiennego typu, jak księgi grodzkie czy są

Z

1 H. S e r o k a , Heraldyka nobilitacji Zygmunta Starego, RH, t. II (XIII), 1995, s. 75-88.
2 F. P i e k o s i ń s k i , Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 1, Kraków 1896, s. 162.
3 S. G r o d z i s k i , Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 96; Z. W d o w i s z e w ski. Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793), „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki
polskiej”, t. V, Buenos Aires-Paryż 1971, s. 11.
4 Z. K a c z m a r c z y k , B. L e ś n o d o r s k i , Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od potowy X V wieku do
1795 roku, wyd. 2, Warszawa 1966, s. 75; J. M i c h t a , Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospo
litej, [w:] Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę
urodzin, Lublin 1992, s. 359.
5 J. S z y m a ń s k i , Indygenat czy nobilitacja, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XXVI, Nauki
Humanistyczno-Społeczne, z. 240, 1992, s. 197.
6 AGAD, dok. perg., sygn. 6159.
7 AGAD, MK ks. 115, k. 173 i ks. 173 k. 390-390v, oblata z 1626 r. (Coio z 1577 r. — po wygasłym w X V w.
rodzie Teudenkusów); k. 348 (Rober z 1577 r.); ks. 117, k. 64 (Drzewica z 1578 r.); ks. 118 k. 160 (Preiss
z 1578 r. — z nobilitacji cesarza Maksymiliana II w Wiedniu, 13 grudnia 1564 r.); k. 171v-172 (Odrowąż
z 1578 r.); k. 174v (Awdaniec z 1579 r.); k. 326v (Woronieccy z 1578 r.); ks. 119, k. 166 (Sturtzeniab
z 1579 r. — przywrócenie szlachectwa); k. 188v-189 (Hagenaw z 1579 r. — przywrócenie szlachectwa);
k. 204v (Poraj odmienny I z 1579 r.); ks. 123, k. 72v (Połota z 1580 r.); k. 91 (Poraj odmienny II z 1580 r.);
k. 93v (Nałęcz z 1580 r.); k. 127v (Trecki z 1580 r.), 20 maja 1581 r. Mikołaj kasztelan rawski, Andrzej
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dowe8
9, a niekiedy tylko z herbarzy Bartosza Paprockiego10 i Kacpra Niesieckiego11.
Część opisów herbów zamieszczono w literaturze, przy czym szczególne znaczenie ma
wydawnictwo Adolfa P a w i ń s k i e g o 12, w którym znajdują się regesty 24 przywilejów
nobilitacyjnych. Teodor W i e r z b o w s k i zamieścił dwa dokumenty13, a Franciszek
G i e d г о у ć jeden14. Najwięcej opisów przejętych z dokumentów dają prace Franciszka
Piekosińskiego (zamieścił opisy 25 herbów)15. Zygmunt W d o w i s z e w s k i podaje
51 opisów, lecz nie są one dokładne16. O istnieniu herbu informuje w swojej pracy Anna
W a js 17. W sumie dysponujemy źródłami, pozwalającymi na opisanie 61 herbów, po
wstałych w wyniku działalności nobilitacyjnej Stefana Batorego, jak też i sejmu.

Tarcza
Podstawą każdego herbu jest tarcza. Dopiero umieszczenie na niej godła powoduje,
że z elementu zbroi rycerskiej, staje się ona znakiem herbowym. Znamy tylko dwa
przekazy ikonograficzne herbów nadanych przez Stefana Batorego, w źródłach będą
cych wytworami kancelaryjnymi. Ma to miejsce w przypadku herbów Jurgiewicz18
i Poraj odmienny I19. Pierwszy z nich został umieszczony na kartuszu herbowym
a drugi na tarczy. W pozostałych przypadkach dysponujemy źródłami pisanymi, w któ
rych spotykamy się z różnymi określeniami odnoszącymi się do tarczy: campo, clypeum, scutum vel clypeus, scutum sit triangulum, scutum scilicet triangulare, cli
peum triangularem, co nie odbiega daleko od terminologii z początku XVI w .20 Tylko

kasztelan lubelski. Mikołaj kasztelan biecki oraz Andrzej, Jan i Piotr Firlejowie, nawiązując do nobilitacji
z 1580 r., wystawili dokument, dopuszczający Krzysztofa Trecklego do ich herbu rodowego — Lewart (В. P a 
p r o c k i , Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. T u r o w s k i , Kraków 1858, s. 391); k. 174 (G reczz 1580 r.);
k. 394 (Czyżyński z 1580 r.); k. 570 (Poraj z 1581 r. — przywrócenie szlachectwa); k. 608 (Zinten z 1581 r.);
k. 674v (Jelita odmienne I z 1581 r.); k. 714 (Nałęcz? z 1581 r.); k. 717v (Jelita odmienne II z 1581 r.);
k. 722v (Jelita odmienne III z 1581 r.); k. 724 (Jastrzębiec z 1581 r.); k. 770 (Brzeźnicki z 1581 r .); k.
780-780v (Radzie z 1578 r. — z nobilitacji od cesarza Ferdynanda w Wiedniu 16 maja 1550 r.); k. 878v
(Gniewski z 1581 r.); k. 881v-882 Janina odmienna II z 1581 r.); k. 570v (Pogonia odmienna II z 1581 r.);
k. 928v (Podgórski z 1581 r.): k. 938 (limanowski z 1581 r. — przywrócenie szlachectwa); k. 940v (Jelita
odmienne IV z 1581 r.); k. 947v (Jelita odmienne V z 1581 r .); k. 960 (Koźlakowski z 1581 r.); ks. 129, k.
93 (Franko z 1582 r.); k. 146 (Ringdemuth z 1582 r.); k. 224 (Schrappfer z 1582 r.); ks. 131, k. 109 (Jelita
odmienne VII z 1585 r.); ks. 133, k. 119v (Jelita odmienne VI z 1585 r.); ks. 160, k. 183v-184 (Paczko II
z 1581 r. — potwierdzenie szlachectwa ojca, otrzymanego od Zygmunta Augusta i zmiana herbu); ks. 170,
k. 472 (Falek z 158lr. — oblata z 1623); ks. 238, к 58v-59 (Lisander z 1582 r.), za Z. W d o w i s z e w s k i ,
Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. IX,
Buenos Aires 1987, s. 37-38, 105; ks. 178, k. 502 (Oksza z 1581 r. — oblata z 1632 r.).
8 CGADAMoskwa, Metryka Litewska, ks. zap. 61, s. 34; Summariusz Metryki Litewskiej VI, k. 37 (Żarowski
z 1576 r.); ML, ks. zap. 65, s. 150; SMLXIII, k. 4 (Przewalski z 1581 r.); ML, ks. zap. 67, k. 46v; SML VI, k. 108v
(Matijewicz z 1581 r.); SML V, k. 290 (Trąby z 1576 r.), za Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57.
9 AP Kraków, Krakowskie grodzkie, ks. 75, s. 874 (Zadora z 1581 r. — przywrócenie szlachectwa, oblata
z 1648 r.); Krakowskie grodzkie relacji, ks. 216, s. 2572 (Wlocki z 1581 r.); CPAH USRR Lwów, f. 13 Prze
myskie grodzkie, ks. 296, s. 531 (Woloszynowski z 1578 r. — oblata z 1580 r.); AP Gdańsk, rkps 492/517,
s. 59-60 i rkps 492/313, s. 495-496 (Sprengel z 1576 r.); Piotrkowski Trybunał Koronny, Wyroki, ks. 13,
k. 652 (Prus z 1581 r. — przywrócenie szlachectwa), cyt. za Z. W d o w i s z w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36.
10 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 275-277 (Pskowczyk z 1581 r.); s. 279-280 (Wielkolucki z 1580 r.), s. 391-392
(Kościesza odmienna II z 1581 r.).
11 K. N i e s i e c k i , Herbarz polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z , t II, Lipsk 1839-1846, s. 110 (Berżewicz
z 1576 r.); s. 124 (Białokurowicz); t. IV, s. 343-344 (Heidenstein z 1585 r.); t. VIII, s. 93-94 (Rarowski);
J, S i e b m a c h e r , Grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. III, Abt. 11/1, Nürnberg 1898, s. 322-323
(Hoerner z 1580 r.); Bd. III, Abt. 11/11, Nürnberg 1901, s. 233 (Vicken z 1580 r.).
12 A. P a w i ń s k i , Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego, 1578-1586, Warszawa
1882.
13 T. W i e r z b o w s k i , Materyaty do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. I,
Warszawa 1900-1904.
14 F. G i e d r o y ć , Źródła biogrąficzno-bibliogrąficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa
1951, s. 849-851.
15 F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., t. I, Kraków 1896.
16 Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30-38, 57, 105.
11 A. W a j s, Materiały genealogiczne, nobilitacyje i indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, Warszawa 1995.
18 AGAD, dok. perg., sygn. 6159.
19 AGAD, Sieradzkie grodzkie inskrypcji, ks. 80, k. 128v-130.
20 H. S e r oka, op. cit., s. 84.
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raz pojawia się scutum seu area w herbie Heidenstein lecz nie jest to zapis szesnastowieczny21.

Podziały pola tarczy
Tarcza herbowa bywała niekiedy dzielona. Do tej grupy zaliczymy figury geometrycz
ne powstałe w wyniku podziału pola tarczy na części, które są następstwem umie
szczenia w nim przedmiotów oddzielonych od siebie liniami prostymi lub umieszczenia
w nim figur wyskakujących22. W heraldyce zachodnioeuropejskiej, są one w stanie
samodzielnie tworzyć godło heraldyczne. W heraldyce polskiej, powstałe w ten sposób
pola wypełnia się przeważnie dalszymi elementami23. Nie jest to zjawisko zbyt częste.
W czasach Stefana Batorego 12 herbów otrzymało dzielone pole tarczy:
w słup — Falek24, limanowski25, Pskowczyk26, Paczko II27, Vicken28, Zinten29;
w pas — Czyżyński30, Grecz31, Hagenaw32, Sprengel33, Sturtzeniab34;
w pas z trzema cieniami — Gniewski35;
w krzyż — Berżewicz36.

Barwy
Cały herb, a więc i tarcza były barwione, tj. pokrywane barwami heraldycznymi. Za
licza się do nich barwy: czerwoną, błękitną, zieloną i czarną, a także metale, złoto i srebro
(które często w praktyce są zastępowane przez barwy żółtą i białą, co znajduje odbicie
w źródłach). Terminologia używana przez kancelarię Stefana Batorego dla określenia
barw herbowych jest następująca: złoto — aureus, flavus; srebro — argenteus, albus,
niveus, candidus; czerwień — rubeus; czerń — niger, błękit — caeruleus, colestinus;
zieleń — viridus. Oprócz wymienionych wyżej barw, stosowanych do określania zarów
no pola tarczy, jak i godła, te drugie są niekiedy naturalne: naturalis — jeleń w herbie
limanowski37, nativus — jastrząb w herbie Jastrzębiec38, kozioł w herbie Sprengel39.
Ponadto w klejnocie herbu Gniewski40, pojawiła się barwa nie heraldyczna, fioletowa
— violaceus, którą położono na części piór znajdujących się w klejnocie. Na pole tarczy

21 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. IV, s. 313-314.
22 J. S z y m a ń s k i , Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 26.
23 H. S e r oka, op. eit., s. 78.
24 MKks. 170, k. 472; Biblioteka PAN Gdańsk, rkps 616, k. 92-94; Z. W d o w l s z e w s k l , Regesty nobilitacji,
s. 36-37; A. W aj s, op. cit., s. 40.
25 MK ks. 123, k. 938; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 118 s. 212; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 169, s. 310;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36-37; A. W a j s , op. cit., s. 56.
26 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 275-277; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 167, s. 308-309; Z. W d o w i s z e w s k i ,
Regesty nobilitacji, 35-36.
27 M Kks. 160, k. 183v-184; A. W a j s, op. cit., s. 91.
28 J. S i e b m a c h e r , op. cit., Bd. III, Abt. 11/11, s. 233; Z. W d o w i s z ę w s k i, Regesty nobilitacji, s. 32.
29 MK ks. 123, k. 608; A. P a w i ń s k i , op. cit., s. 168; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34;
A. W aj s, op. cit., s. 131.
30 M Kks. 123, k. 394; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 89, s. 149; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 158, s. 305-306;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 33.
31 MK ks. 123, k. 174; A. P a w iń s ki, op. cit., nr 65, s. 114—115; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 157, s. 305;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32-33., A. W a j s , op. cit., s. 49.
32 MK ks. 119, k. 188v-189; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 150, s. 302-303; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty
nobilitacji, s. 31; A. W a j s , op. cit., s. 51.
33 AP Gdańsk, rkps 492/517, s. 59-60 i rkps 492/313, s. 495-496.
34 M Kks. 119, k. 166.
35 MKks. 123, k. 877v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 115, s. 204; F. P i e k s i ń s k i , op. cit., nr 165, s. 307-308;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 47.
36 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. II, s. 110.
37 MKks. 123, k. 938; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 118, s. 212; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 169, s. 310;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36-37; A. W a j s , op. cit., s. 56.
38 MKks. 123, k. 724; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 103, s. 179; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 162, s. 307;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34—35; A. W a j s , op. cit., s. 121.
39 AP Gdańsk, rkps 492/517, s. 59-60 i rkps 492/313, s. 495-496.
40 MK ks. 123, k. 877v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 115, s. 204; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 165,
s. 307-308; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 47.
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kładziona jest jedynie barwa heraldyczna, przy czym najczęściej używana jest czerwień,
która wystąpiła samodzielnie w 30 herbach; następnie błękit 12 razy; srebro 5 razy;
błękit i czerwień 4 razy; złoto, srebro i czerwień 2 razy; czerń, złoto, złoto z czerwienią,
złoto ze srebrem i srebro z błękitem po jednym razie. Widzimy więc, że na 60 herbów
nadanych przez Stefana Batorego, aż 49,18% ma czerwone pole tarczy, 19,67% błękitne,
8,19% srebrne. Po błękit i czerwień sięgano więc aż w 68,85% przypadków. Są to uderza
jące podobieństwa w zestawieniu z herbami pochodzącymi z nobilitacji Zygmunta
Starego, gdzie błękit i czerwień wykorzystano w 70% pól herbowych41. Niewątpliwie
świadczy to o pewnej ciągłości obyczaju, dającego się zaobserwować, w sposobie bar
wienia tarcz w polskiej heraldyce, co ma niewątpliwie związek z herbem państwowym.

Godło
Niezbędnym obok tarczy elementem herbu jest godło, przez które należy rozumieć
wyobrażenie ikonograficzne, składające się z jednego lub wielu przedmiotów, niosą
cych pewne informacje i umieszczonych w polu tarczy42. W herbach powstałych w wy
niku nobilitacji Stefana Batorego ich systematyka przedstawia się następująco:
I. Z a s z c z y t n e f i g u r y g e o m e t r y c z n e
Do tej grupy należą te z godeł, które powstają w wyniku podziału pola tarczy na
proste części: skos — Coio43; słup — Paczko II44; tarcza — Janina odmienna II45; dwa
pasy — Hoerner46; trzy pasy — Grecz47.
II. F i g u r y p o c h o d n e o d z a s z c z y t n y c h f i g u r g e o m e t r y c z n y c h
Są to figury powstałe na skutek modyfikacji elementów figur zaszczytnych: krzyż
kawalerski — Jastrzębiec48; półtora krzyża — Prus odmienny I49; krzyż (o ramionach
i szczycie zakończonych krzyżykami kawalerskimi — Woronieccy50.
III. F i g u r y
Należą do nich przedstawienia wszechświata, fauny i flory:
1. Człowiek: połu mąż — Gniewiewski51; prawica zbrojna — Pogonia odmienna II525
;
3
ramię — Połota , Dafne — Lisander54.
2. Zwierzęta: lew wyskakujący — Preiss55; lwia głowa — Zadora56; niedźwiedzie łapy
— Schrappfer57; jeleń wspięty — lim anowski585
; jelenia głowa — Jurgiewicz ,
9

41 H. S e r oka, op. eit., s. 85.
42 Ibidem; s. 77.
43 M Kks. 115, k. 173vi ks. 173, k. 390; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30.
44 M Kks. 160, k. 183v-184; A. W a j s, op. cit., s.91.
45 M Kks. 123, k. 881v-882; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 116, s. 207-208; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 166,
s. 308; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 59.
46 J. S i e b m a c h e r , op. cit., Bd. III, Abt. 11/1, s. 322-323.
47 MK ks. 123, k. 174; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 65, s. 114—115; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., 157, s. 305;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32-33; A. W a j s , op. cit., s. 51.
48 MKks. 123, k. 724; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 103, s. 179; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 162, s. 307;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34—35; A. W a j s , op. cit., s. 121.
49 Piotrkowski Trybunał Koronny, Wyroki, ks. 13, k. 652 (zaginęły, cyt. za Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty
nobilitacji, s. 36).
50 M K k s. 118, k. 326v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 13, s. 23; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 147, s. 302;
Z. W d o w i s z e w s k i , op. cit., s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 44.
51 MK ks. 123, k. 877v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 115, s. 204; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 165,
s. 307-308; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 47.
52 MK ks. 123, k. 944v-946; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 887; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 171, s. 311;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A . W a j s , op. cit., s. 113.
53 MK ks. 123, k. 72v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 884—886; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 152, s. 303;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 124.
54 M Kks. 238, k. 58v-59; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37-38, 105.
55 M Kks. 118, k. 160; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30; A. W a j s , op. cit., s. 96.
56 AP Kraków, Krakowskie grodzkie, ks. 75, s. 874.
57 M Kks. 129, k. 224; F . P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 176, s. 313; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
s. 38; A. W a j s, op. cit., s. 107.
58 M K k s. 123, k. 938; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 118, s. 212; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 169, s. 310;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36-37; A. W a j s, op. cit., s. 56.
59 AGAD, dok. perg. sygn. 6159; CPAH USRRLwów, f.13 Przemyskie grodzkie, ks. 532, s. 980-981; Z, W d o 
w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 33; A. W a j s , op. cit., s. 59.
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MatijewiczP0; połu wilk — Hagenaw6
61; baran — Wołoszynowski62; baran kroczący —
0
Zinten63; koń wspięty — Sturtzeniab64; kozioł wspięty — Berżewicz65, Rober66, Spren
gel67.
3. Ptaki: orzeł — Berżewicz68; orzeł czarny — Sturtzeniab69; orle głowy (dwie) —
Grecz70; orle skrzydło — Heidenstein71; połu orzeł — Pskowczyk (ukoronowany)72,
Paczko II73, Vicken (barwy czarnej)74.
4. Rośliny: lilia — Czyżyński75, Vicken76, lilie dwie — Zinten77; róża — Poraj78, Poraj
odmienny79, Poraj odmienny II80; ostrzew z pięcioma sękami — Coio81; wawrzynowy
wieniec — Lisander82; wawrzynowa gałąź — Czyżyński83, jabłka trzy — Grecz84;
koniczyna — Paczko II85.
5. Wszechświat: księżyc — Woronieccy86, Żarowski87; połu księżyc — Trecki88; gw ia
zdy dw ie— Drzewica89, Radzie90, Paczko II91; jedna — Ringdemuth92, Wołoszyn owski93,
60 CPAAD Moskwa, f. 398, MLks. 67, k. 46v; SMLIV, k. 108v; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57.
61 M Kks. 119, k. 188v-189; F. P i e k o s i ń s k i , op. eit., nr 150, s. 302-303; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty
nobilitacji, s. 31; A. W a j s , op. cit., s. 51.
62 CPAH USSR Lwów, f. 13 Przemyskie grodzkie, ks. 296, k. 531; Z. W d o w i s z ę w s ki, Regesty nobilitacji, s. 31.
63 MK ks. 123, k. 608; A. P a w i ń s k i , op. cit., s. 168; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34;
A. W aj s, op. cit., s. 131.
64 M Kks. 119, k. 166.
65 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. II, s. 110.
66 M Kks. 115, k. 348; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 141, s. 300; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
s. 30; A. W a j s, op. cit., s. 87.
67 AP Gdańsk, rkps 492/517 s. 59-60 i rkps 492/313 s. 495-496.
68 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. II, s. 110.
69 M Kks. 119, k. 166.
70 M Kks. 123, k. 174; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 65, s. 114—115; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 157, s. 305;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32-33; A. Wajs op. cit., s. 51.
71 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. IV s. 313-314.
72 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 275-277: F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 167, s. 308-309; Z. W d o w i s z e w s k i ,
Regesty nobilitacji, 35-36.
73 M Kks. 160, k. 183v-184; A. W a j s , op. cit., s. 91.
74 J. S i e b m a c h e r , op. cit., Bd. III, Abt. 11/11, s. 233; Z. W d o w i s z ę w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32.
75 M Kks. 123, k. 394; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 89, s. 149; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 158, s. 305-306;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 33.
76 J. S i e b m a c h e r , op. cit., Bd. III, Abt. 11/11, s. 233; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32.
77 MK ks. 123, k. 608; A. P a w i ń s k i , op. cit., s. 168; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34;
A. W a j s, op. cit., s. 131.
78 M K k s. 123, k. 570; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 470; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 60, s. 306; Z. W d o 
w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 33; A. W a j s , op. cit., s. 76.
79 M Kks. 119, k. 204v; Sieradzkie grodzkie inskrypcji, ks. 80, k. 128v-130; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 37,
s. 65; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 151, s. 303; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 31; A. W a j s,
op. cit., s. 61.
80 MK ks. 123, k. 91; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 52, s. 90; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 153, s. 303-304;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 69.
81 M Kks. 115, k. 1 7 3 vik s. 173, k. 390; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30.
82 M Kks. 238, k. 58v-59; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37-38, 105.
83 M Kks. 123, k. 394; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 89, s. 149; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 158, s. 305-306;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 33.
84 MK ks. 123, k. 174; A. P a w i ń s k i, op. cit., nr 65, s. 114—115; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 157, s. 305;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32-33; A. W a j s , op. cit., s. 49.
85 MK ks. 160, k. 183v-184; A. W a j s, op. cit., s. 91.
86 MK ks. 118, k. 326v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 13, s. 23; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 147, s. 302;
Z. W d o w i s z e w s k i , op. cit., s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 44.
87 ML ks. zap. 61, s. 34; SML VI, k. 437 (za Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57); A. W a j s ,
op. cit., s. 131.
88 MK ks. 123, k. 127v; 55 s. 97; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 155 s. 304; Z. W d o w i s z e w s k i , op. cit.,
s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 120.
89 MKks. 117, k. 64; F. P i e k o s i ń s k i , op. d t , nr 149 s. 302; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 31.
90 MK ks. 123, k. 780-780v; AP Kraków, Krakowskie grodzkie relacji, ks. 129, s. 1032-1040; F. P i e k o 
s i ń s k i , op. cit., nr 142, s. 301; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30; A. W a j s , op. cit., s. 62-63.
91 M Kks. 160, k. 183v-184; A. W a j s , op. cit., s. 91.
92 MKks. 129, k. 146; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 138, s. 252; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 175, s. 312-313;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 38; A. W a j s , op. cit., s. 101.
93 CPAH USSR, Lwów, f. 13, Przemyskie grodzkie, ks. 296, k. 531; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
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W oronieccy94, Żarow ski95; płom ienie — Zadora96, Połota97; wzgórze — Brzeźnicki98, Rober99; pagórki (trzy) — Preiss100; skała z trzech kamieni — Sprengel101.
I. F i g u r y s z t u c z n e
Do grupy tej zaliczają się wytwory kultury materialnej.
4 Budowle militarne: wieża — Brzeźnicki102; mur — Gniewiewski103; inne: piramidy
— Heidenstein104.
5. Budowle do żeglowania: kotwica — Radzie105.
6. Uzbrojenie i narzędzia łowieckie: rogacina — Odrowąż106; rogacina rozdarta
i przekrzyżowana — Kościesza odmienna I107; strzały dwie — Koźlakowski108; jedna —
Przewalski109, Połota110, Preiss111, Podgórski112; żeleźca strzał — Białokurowicz113; luk
— Przewalski114; kopie trzy — limemowski115, Jelita odmienne I116, II117, III118, IV119,
V 120, V I121, V II122, Pskowczyk123, Wielkołucki124, W łocki125; (dwie) — Franko126; (jedna)
— Koźlakowski127; oksza — Oksza128; miecz — Rober129, P o g o n ia o d mi e nna II130;
szabla (dwie) — Franko131; (jedna) — Gniewiewski132; pochodnia — Połota133; trąby

94 MK ks. 118, k. 326v; A. P a w i ń s k l , op. cit., nr 13, s. 23; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 147, s. 302;
Z. W d o w l s z e w s k i , op. cit., s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 44.
95 ML ks. zap. 61, s. 34; SML VI, k. 437; (za Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57); A. W a j s ,
op. cit., s. 131.
96 AP Kraków, Krakowskie grodzkie, ks. 75, s. 874.
97 MK ks. 123, k. 72v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 884-886; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 152, s. 303;
Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 124.
98 MK ks. 123, k. 770; A. P a w i ń s k l , op. cit., nr 107, s. 187-188; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 163,
s. 307; Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35.
99 MK ks. 115, k. 348; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 141, s. 300; Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
s. 30; A. W a j s , op. cit., s. 87.
100 M K ks. 118, k. 160; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30; A. W a j s , op. cit., s. 96.
101 AP Gdańsk, rkps 492/517 s. 59-60 1 rkps 492/313, s. 495-496.
102 MK ks. 123, k. 770; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 107, s. 187-188; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 163,
s. 307; Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35.
103 MK ks. 123, k. 877v; A. P a w i ń s k l , op. cit., nr 115, s. 204; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 165,
s. 307-308; Z. W d o w i s z e w s k i . Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 47.
104 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. IV, s. 313-314.
105 MK ks. 123, k. 780-780v; AP Kraków, Krakowskie grodzkie relacji, ks. 129, s. 1032-1040; F. P i e k o 
s i ń s k i , op. cit., nr 142, s. 301: Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30; A. W a j s, op. cit., s. 62-63.
106 MK ks. 118, k. 171v-172; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 99, s. 17-18; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 143,
s. 301; Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 38.
107 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 391-392.
108 M Kks. 123, k. 960; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 119, s. 213; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 173, s. 312;
Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A. W a j s, op. cit., s. 67.
109 ML ks. zap. 65, s. 150; SML XIII, k. 4. (za Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57); A. W a j s ,
op. cit., s. 92.
110 M K ks. 123, k. 72v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 884—886; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 152, s. 303;
Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 124.
111 M K ks. 118, k. 160; Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30; A. W a j s , op. cit., s. 96.
112 M Kks. 123, k. 928v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 117, s. 210; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 168, s. 310;
Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36; A. W a j s , op. cit., s. 96.
113 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. II, s. 124.
114 ML ks. zap. 65, s. 150 (za Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57); A. W a j s, op. cit., s. 92.
115 MKks. 123, k. 938; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 118, s. 212; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 169, s. 310;
Z. W d o w l s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36-37; A. W a j s , op. cit., s. 56.
116 M K k s . 123, k. 674v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 271-273; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 161, s. 306;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34; A. W a j s , op. cit., s. 108.
117 MK ks. 123, k. 717v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 101 s. 174U175; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobili
tacji, s. 34; A. W a j s , op. cit., s. 79.
118 MK ks. 123, k. 722v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 102 s. 177; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
s. 34; A. W a j s , op. cit., s. 109.
119 MKks. 123, k. 940v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 280-281; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 170, s. 310-311;
T. W i e r z b o w s k i , op. cit., nr 340, s. 238-239; Z. W d o w i s z e s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A. W a j s ,
op. cit., s.76.
120 M Kks. 123, k. 947v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 273-275; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 172 s. 311-312;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A. W a j s , op. cit., s. 117.
121 M Kks. 133, к. 119v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 150, s. 267; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 177, s. 313;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 38; 86.
122 MKks. 131,k. 109; A . P a w i ń s k i , op. cit., nr 152, s. 270; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 178, s. 313-314;
T. W i e r z b a w s k i , op. cit., nr 368, s. 254—255; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 38, 115.
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(trzy) — Trąby1
134; (dwie) — Coio135; (Jedna) — Hoerner136; zawiasa kotłowa rozwarta —
0
9
8
7
6
5
4
1
3
2
Odrowąż137; podkowa — Podgórski138, Jastrzębiec139.
7. Ozdoby: pierścień — Ringdemuth140; toczenica — Falek141.
8. Narzędzia gospodarskie: pomłość — Nałęcz odmienny142, Nałęcz143; kosze — Falek144;
cegły (sześć) — Rarowski145; kocioł — Sturtzeniab146.
9. Inne: łękawica — Awdaniec147.

Klejnot
Kolejnym elementem herbu, którego geneza wiąże się z obyczajem turniejowym jest
klejnot. Nie był on w Polsce konieczną częścią herbu i nie odgrywał tak istotnej roli
jak na zachodzie Europy. Mimo to, nie należy go nie doceniać, gdyż stopień jego
upowszechniania stale się poszerzał148. Dowodzą tego nobilitacje Stefana Batorego,
wśród których herby posiadające klejnot stanowią zdecydowaną większość. Możemy
wśród nich wyróżnić pewne charakterystyczne grupy149.

123 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 275-277; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 167, s. 308-309; Z. W d o w i s z e w ski. Regesty nobilitacji, s. 38; A. W a j s , op. cit., s. 86.
124 B. P a p r o c k i , op. cit., s. 279-280; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 159, s. 306; Z. W d o w i s z e w s k i ,
Regesty nobilitacji, s. 33.
125 AP Kraków, Krakowskie grodzkie relacji, ks. 216, k. 2572; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36.
126 MK ks. 129, k. 93; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 282-283; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 134, s. 246-247;
F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 174, s. 312; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 38; A. W a j s, op. cit.,
s. 42.
127 MK ks. 123, k. 960; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 119, s. 213; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 173, s. 312;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A. W a j s , op. cit., s. 67.
128 M Kks. 178, k. 502v-505; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 98.
129 M Kks. 115, k. 348; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 141, s. 300; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji
s.30; A. W a j s , op. cit., s. 87.
130 M K k s . 123, k. 944v-946; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 887; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 171, s. 311;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 37; A. W a j s , op. cit., s. 113.
131 MK ks. 129, k. 93; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 282-283; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 134, s. 246-247;
F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 174, s. 312; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 38; A. W a j s , op. cit.,
s. 42.
132 MK ks. 123, k. 877v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 115, s. 204: F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 165,
s. 307-308; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 35; A. W a j s , op. cit., s. 47.
133 MK ks. 123, k. 72v; B. P a p r o c k i , op. cit., s. 884-886; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 152, s. 303;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 124.
134 SML V, k. 290 (za Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 57.); A. W a j s , op. cit., s. 103.
135 M Kks. 115, k. 173vi ks. 173, k. 390; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 30.
136 J. S i e b m a c h e r , op. cit., Bd. III, Abt. 11 /I, s. 322-323.
137 MK ks. 118, k. 171v-172; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 99, s. 17-18; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 143,
s. 301; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 38.
138 M Kks. 123, k. 928v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 117, s. 210; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 168, s. 310;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 36; A. W a j s , op. cit., s. 96.
139 MKks. 123, k. 724; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 103, s. 179; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 162, s. 307;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34-35; A. W a j s , op. cit., s. 121.
140 MKks. 123, k. 724; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 103, s. 179; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 162, s. 307;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 34—35; A. W a j s, op. cit., s. 121.
141 M Kks. 170, k. 472; Biblioteka PAN Gdańsk, rkps 616, k. 92-94; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji,
s. 36; A. W a j s , op. cit., s. 40.
142 MK ks. 123, k. 93v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 54, s. 95; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 139, s. 299;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 32; A. W a j s , op. cit., s. 76.
143 MK k s . 123, k. 714; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 100, s. 172; Z. W d o w i s z e w s k i , Regestu nobilitacji,
s. 34; A. Wajs, op. cit., s. 36.
144 MKks. 170, k. 472; Biblioteka PAN Gdańsk, rkps 616, k. 92-94; Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobili
tacji, s. 36; A. W a j s, op. cit., s. 40.
145 K. N i e s i e c k i , op. cit., t. VIII, s. 93-94.
146 M Kks. 119, k. 166.
147 MK k s . 118, k. 174v; A. P a w i ń s k i , op. cit., nr 10, s. 19; F. P i e k o s i ń s k i , op. cit., nr 144, s. 301;
Z. W d o w i s z e w s k i , Regesty nobilitacji, s. 31; A. W a j s, op. cit., s. 36.
148 H. S e r oka, op. cit., s. 86.
149 Według J. S z y m a ń s k i , Herbarz, s. 50-60.
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I. K l e j n o t y t a u t o l o g i c z n e (uważamy za takowe przedstawienia, które są po
wtórzeniem wizerunku godła): Drzewica, Koźlakowski, Lisander, Rober, Preiss, Poraj,
Odrowąż.
II. K l e j n o t y t a u t o l o g i c z n e z e z m i a n ami : Awdaniec, Berżewicz, Coio, Czy
żyński, Hagenaw, Paczko, Pogonia odmienna II, Poraj odmienny II, Ringdemuth,
Sprengel, Sturtzeniab, Trąby, Vicken, Zinten.
III. K l e j n o t z w i ą z a n y z n a z w ą h e r b u : Jastrzębiec.
IV. K l e j n o t y z w i ą z a n e z s z e r o k o r o z u m i a n y m o b y c z a j e m r y c e r 
s k i m: pawi ogon — Falek, Nałęcz odmienny; paw — Ringdemuth; orzeł — Schrappfer;
orle skrzydła — Radzie, Paczko II, Jelita odmienne VII; jastrząb — Jastrzębiec; łabędzie
skrzydła — Trecki; skrzydła (bliżej nieznane) — Hoerner, limanowski; strusie pióra
(sześć) — Gniewski; (pięć) — Białokurowicz; Jurgiewicz; (trzy) — Heidenstein; (trzy
strusie pióra posiada także herb Kościesza odmienna I, lecz ze względu na obecność
palm, na pamiątkę licznych podróży Jana Pudłowskiego, zostanie ten klejnot zaliczony
do grupy następnej); jelenie rogi — Nałęcz; giyfia noga — Franko; sfera z krzyżem
pomiędzy dwoma delfinami — Ringdemuth; krzyż — Żarowski.
V.
K l e j n o t y n a w i ą z u j ą c e do o k o l i c z n o ś c i p o w s t a n i a h e r b u : wieża
— Janina odmienna II, Pskowczyk, Podgórski, Jelita odmienne V, Połota, Wielkołucki;
ręka zbrojna z mieczem — Jelita odmienna IV; ramię z pochodnią — Jelita odmienne
II, III; połu mąż — Brzeźnicki; kopie i chorągiew kościelna — Jelita odmienna II; strusie
pióra i palmy pomiędzy krzyżami jerozolimskimi — Kościesza odmienna I; sokół wśród
płomieni — Poraj odmienny. Osoby, które otrzymały klejnoty wymienione w grupie
piątej, otrzymały nobilitacje za zasługi wojskowe. Wydaje się, że elementy wymienio
nych wyżej godeł miały świadczyć o czynach nobilitowanych. Szczególnie wieże miały
wskazywać, że ich właściciele uzyskali je wraz ze szlachectwem za wybitne zasługi
wojenne150. Tak samo ramię zbrojne, pierwotnie element Pogoni Litewskiej, stało się
w czasach Stefana Batorego znakiem świadczącym o męstwie osoby je otrzymującej
i zatraciło swe pierwotne znaczenie jako znak dynastyczny Jagiellonów151. Podobnie
należy traktować ramię z pochodnią, połu męża z kopiami i samopałem, jak i same
kopie152. Znaki te miały świadczyć o czynach wojennych153. Także sokół został nadany
za odznaczenie się podczas zdobywania grodu Sokół, zapewne dlatego w klejnocie,
znalazł się ten ptak wśród płomieni154. Obecność palm i krzyży jerozolimskich w klej
nocie herbu Jana Pudłowskiego ma świadczyć o jego licznych podróżach, także do
Ziemi Świętej. Ciekawym przypadkiem nadania herbowego, jest klejnot w herbie Stani
sława Pachołowieckiego — jedyny, w którym występują trzy hełmy. Świadczy on o dużej
pomysłowości twórcy herbu. Zarazem jest to jeden z trzech herbów znanych tylko
z herbarza Paprockiego, może więc budzić wątpliwości fakt, że sam Pachołowiecki,
pisarz kancelarii królewskiej i kartograf królewski155, nie zadbał o zapisanie swego
przywileju nobilitacyjnego w Metryce Koronnej.
Brak danych o istnieniu klejnotu sześciu herbów156, natomiast herb Franciszka
Włockiego został rozszerzony przez „ostrzew”, dodany zapewne do klejnotu, lecz nie
ma na to potwierdzenia źródłowego. Można więc stwierdzić, że najprawdopodobniej
6 herbów (nie licząc herbu Włocki) nie miało klejnotu, co stanowi 9,8% ogółu znanych

150 J. M i c h t a , Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej (1434-1794 r.j, Kielce 1994, z. 17, bez s.
151 A. J a w o r ska, Znaki władzy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce, [w:] Ladzie i herby
w dawnej Polsce, pod red. P. D y m m e l a , Lublin 1995, s. 136.
152 Chociaż w przypadku kopii może być to ślad działalności Jana Zamoyskiego.
153 J. M i c h t a , Nobilitacje, z. 18, bez s.
154 Ibidem, bez s.
155 S. A l e k s a n d r o w i c z , Pachołowiecki Stanisław, PSB, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 761-762.
156 Prus I, Matijewicz, Rober, Oksza (chociaż u B. P a p r o c k i e g o , op. cit, s. 561 ma hełm, koronę i okszę
w klejnocie) Zadora, Zinten.
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herbów. Jest to diametralna różnica, a także zmiana ilościowa na korzyść znaków
herbowych posiadających klejnot, w stosunku do herbów znanych z nobilitacji Zyg
munta Starego, gdzie nie posiadało go 56% herbów157. Świadczy to o upowszechnieniu
się tego elementu herbu wśród szlachty, jak też i w kancelarii królewskiej (dawał on
bowiem możliwość tworzenia odmian herbów już istniejących i tworzenia tym samym
nowych). Zupełna dowolność w nadawaniu klejnotu zdaje się świadczyć o braku
norm, które regulowałyby tę kwestię. Jest to potwierdzenie dostrzeżonego już faktu,
że o ile odmiany godeł na tarczy nie są znaczące i dotyczą ich cech drugorzędnych,
to w przypadku klejnotu występujący w nim przedmiot może zostać zastąpiony każ
dym innym158.
Spośród 25 herbów istniejących w średniowieczu i nadanych przez Stefana Batore
go, zmiany w klejnocie wskazuje 13. Są to: Janina odmienna II, Jelita odmienne I, III,
IV, V, VI, VII, Kościesza odmienna I, Nałęcz odmienny, Odrowąż, Poraj odmienny I, II.
Cztery herby mają odmianę na tarczy i w klejnocie: Jelita odmienne II, Pogonia
odmienna II, Trąby odmienne. Bez odmiany nadał król 8 herbów: Awdaniec, Drzewica,
Jastrzębiec, Nałęcz, Oksza, Poraj, Prus I, Zadora. Oddzielnym przypadkiem jest herb
Paczko II, gdyż stanowi on odmianę herbu nadanego przez króla Zygmunta Augusta
ojcu Jana Paczko, który to otrzymał go od Stefana Batorego. O herbach czterech
nobilitowanych można powiedzieć, że ich wygląd pozwala przypuszczać, iż otrzymali
je oni na skutek odmiany herbu istniejącego w średniowieczu, jednak źródła nie
posługują się w odniesieniu do nich nazwami znanymi ze średniowiecza. Są to
domniemane: Junosza (Machnio Wołoszynowski, Mikołaj Zinthen), Leliwa (Ostafowicz
Żarnowski), Napiwonie (Jurgiewicz de Jurgiewicze i Szymon Matijewicz), Prawdzie
(herb ten otrzymał Krzysztof Panoniusz Preiss). Musimy przy tym pamiętać, że nie
każda gwiazda to Leliwa, a nie wszystkie kopie to Jelita. Chociaż bywa niekiedy, że
herb nosi nieznaną dotychczas nazwę, ale posiadamy informację o dopuszczającym
do niego i wiemy jakim herbem pieczętował się dopuszczający. Można wtedy bez trudu
stwierdzić jakie jest pochodzenie takiego nowego herbu. Bez wątpienia w świetle
znanych nam źródeł, największa grupa herbów powstała za sprawą kanclerza i het
mana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Użyczył on swego herbu Jelita w ośmiu
przypadkach, w tym trzykrotnie zmieniono jego nazwę — na limanowski, Pskowczyk,
Wielkołucki. Jeden raz nobilitowany otrzymuje herb Jelita z dopuszczenia kogoś
innego niż kanclerz159, nie wiemy także ze źródeł kto kryje się za herbem Jelita nada
nym Janowi Niemstynowi Sienickiemu, chociaż najprawdopodobniej jest to Jan
Zamoyski, zważywszy aktywność kanclerza na tym polu. Pozostałe ze znanych nam
osób dopuszczających do własnego herbu, uczyniły to, każda w jednym przypadku160.
Dwa herby pochodzą z nobilitacji cesarskich: Preiss (z nobilitacji cesarza Maksymilia
na II) i Radzie (nobilitacja cesarza Ferdynanda).

157 H. S e r o k a , op. cit., s. 86.
158 J. S z y m a ń s k i , Herbarz, s. 50.
159 Dopuszcza do herbu Stanisław Gomoliński, prepozyt poznański, scholastyk płocki, kanonik krakowski
i sekretarz królewski.
160 Marcin Berżewicz podkanclerz siedmiogrodzki, herbu Berżewlcz, pochodzącego z nadania od króla
Stefana Batorego (herb Sprengel); Jan Bieńkowski, stolnik przemyski (herb Jastrzębiec); Jan Budziński,
sekretarz i dworzanin królewski (Poraj odmienny I); Hieronim z Bużenina, kasztelan sieradzki (Poraj
odmienny II); Sędziwój z Czarnkowa, starosta generalny wielkopolski (Nałęcz odmienny); Jan Jackowski,
krewny matki nobilitowanego (Oksza); Jan Konieczko (Odrowąż); rodzina Podlaszeckich z powiatu żydaczewskiego (Drzewica); Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński (Trąby odmienne); Marek Sobieski, chorąży
nadworny (Janina odmienna II); Jakub, proboszcz rohatyński i Tomasz Wierzbińscy, bracia (Nałęcz); Jan
Wierzbicki herbu Ostrzew (Włocki); Jakub Geraniensls, prepozyt laski i łowicki, Andrzej, kanonik łęczycki,
Woronieccy (Woronieccy); Walenty Żołędź (Awdaniec).
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Hełm, korona, labry
Elementem niektórych herbów jest hełm. Pierwotnie był elementem zbroi rycerskiej,
lecz z biegiem czasu zaczęto go wykorzystywać w heraldyce umieszczając na nim godła
z tarczy lub inne detale i ozdoby. Wprawdzie w herbach Pogoń z 1515 r. i Michowicz
z 1516 r. wystąpiły hełmy samodzielnie, bez żadnych elementów na nich (tzw. hełmy
nieheraldyczne), jednak należy taką sytuację przypisać temu, że zwyczaj ten dopiero
się kształtował161. Wśród herbów z nobilitacji Stefana Batorego nie spotykamy się
z takim wypadkiem, wszystkie hełmy mają umieszczone na nich godło, a niekiedy
i koronę. Przywileje nobilitacyjne przynoszą kilka określeń nazw hełmu: galea, cancel
lata galea, galea equestris, galea non clausa sed aperta, galea aperta, galea aperta
equestris, galea argentei coloris equestris, galea militare aperta, galea aperta torearia.
Jest on barwy naturalnej z jednym wyjątkiem dla herbu Hagenaw (galea argentei).
Ogółem hełm znajduje się na 54 herbach, a licząc także wielce prawdopodobny klejnot
w herbie Włocki daje to 90% ogółu. Tylko raz pojawił się hełm turniejowy, w herbie Ra
dzie. W omawianym przedziale czasu zdecydowanie częściej występuje hełm prętowy,
często z otwartą przyłbicą. Wymieniony wyżej herb Radzie inspirowany był herbem
z nobilitacji Jana Kirstena, uzyskanej od cesarza Ferdynanda 16 maja 1550 r., może
więc stąd wzięła się taka odmienność. Również tylko raz pojawia się w klejnocie więcej
niż jeden hełm (w herbie Pskowczyk Stanisława Pachołowieckiego, który otrzymał trzy
hełmy). Wyróżnia się on także wyjątkowym wśród omawianych herbów połączeniem
herbu państwowego z osobistym herbem królewskim, a także herbem Jelita Jana Za
moyskiego. Trzy Zęby, herb rodowy Batorych nie znalazł się w żadnym innym herbie162.
Na hełmie często kładziono koronę. W naszym przypadku ma to miejsce 36 razy, co
stanowi 59% ogółu herbów i 66,6% herbów posiadających klejnot. Terminologia okre
ślająca koronę jest nader różnorodna: corona, corona aurea, corona regia, corona regia
aurea, wyjątkowo diademate regio insignitam w herbie limanowski, diademate regis —
Odrowąż i corona deaurata — Jelita odmienne II, III. W jednym przypadku nobilitowa
ny otrzymał prawo posługiwania się herbem Woronieccy (Korybut), który posiada mitrę
książęcą163. Daje się zauważyć, że jednym z warunków używania korony było posłu
giwanie się klejnotem. Porównanie częstotliwości występowania korony w herbach
nadanych przez Zygmunta Starego (10 razy)164 i Stefana Batorego (36 razy) zdaje się
potwierdzać, że następowało stopniowe upowszechnienie tego elementu herbu, rów
noległe z nadawaniem klejnotu, którego jest częścią. W herbach powstałych w wyniku
nobilitacji Zygmunta I, klejnot występuje w 44% znaków herbowych, a w przypadku
nobilitacji Stefana Batorego w 75%.
Labry są elementem często towarzyszącym hełmowi, zwłaszcza w heraldyce zacho
dnioeuropejskiej. Pojawiają się one w Polsce już u progu XV w., jednak nie odgrywały
dużej roli i nie stały się, podobnie jak klejnot, konieczną częścią herbu165. Kancelaria
królewska używała różnych określeń labrów: fascia, lacinia, lemnisce, fasciae seu
lemnisci. Pojawiły się one w 30 interesujących nas herbach, co stanowi 49% badanego
zespołu. Zestawienie barwy pola tarczy i godła z barwami labrów pozwala zauważyć
pewne prawidłowości: na wierzch labrów kładziono barwę pola tarczy, zaś na spód
barwę godła. Jeżeli pole tworzył metal, to kładziono go na spód labrów166. Zasady te
potwierdzają się w przypadku 18 herbów:

161 H. S e r oka, op. clt., s. 87.
162 Tutaj trafiły do klejnotu.
163 K. N i e s i e c k i , op. eit., t. IX, s. 345.
164 H. S e r oka, op. cit., s. 87.
165 J. S z y m a ń s k i , Herbarz, s. 60-61.
166 Ibidem, s. 61.
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I. Barwa pola tarczy na wierzchu, a barwa godła na spodzie labrów: Awdaniec,
Heidenstein, Hoerner, Jastrzębiec, Jelita odmienne I, VI, Nałęcz, Odrowąż, Poraj, Poraj
odmienny I, Preiss, Radzie, Rarowski, Ringdemuth, Trecki.
II. Metal z pola tarczy na spodzie, a barwa godła na wierzchu labrów: Coio, Rober,
Schrappfer.
W przypadku dzielonego pola tarczy: w herbie Czyżyński na labry trafiają barwy
wzięte z głowicy i podstawy tarczy, tak jak i w herbie Sprengel. W herbie Sturtzeniab
zastosowano barwy pola tarczy dzielonej w słup.
Niekiedy labry mają więcej niż dwie barwy: Grecz (barwy głowicy i podstawy tarczy
z lewej, a także godła z tejże), Hagenaw (barwy pola głowicy i godła tejże, oraz podsta
wy i jej godła), limanowski (barwy pola tarczy dzielonej w słup i godła), Pskowczyk
(barwy pola i dwie barwy godła), Vicken (barwy pola i godła tarczy dzielonej w słup),
Zinten (barwy pola tarczy dzielonej w słup i barwa godła).
Labry herbu Jurgiewicz są pokryte czerwienią, a podbite złotem; złoto jest tu wzięte
z pola tarczy, natomiast czerwień nie występuje w herbie. Pojawienie się w tym przy
padku barwy nie występującej w znaku herbowym można tłumaczyć tym, że godło jest
barwy naturalnej i dlatego jego barwa została zastąpiona czerwienią. W herbie Jelita
odmienne IV labry są pokryte czerwienią i podbite srebrem, nie znamy barwy pola
tarczy, godło jest złote, ma więc tu miejsce sytuacja gdy metal nie trafia na labry,
a zostaje zastąpiony innym (raczej wykluczone by pole tego herbu było srebrne, gdyż
byłoby to sprzeczne z zasadą nie kładzenia metalu na metal). Źródła nie podają
istnienia labrów dla herbu Paczko II, wiadomo jednak, że miał je herb Paczko I, który
należał do ojca nobilitowanego i był inspiracją dla tej odmiany. Wydaje się, że mimo
coraz większej roli, jaką odgrywały labry w heraldyce polskiej nie stały się one elemen
tem niezbędnym. Nie można jednak zaprzeczyć, że były używane do celów manifesta
cyjnych i reprezentacyjnych.
Interesująco kształtuje się problem dodawania przez władcę elementów herbu oso
bistego lub państwowego do nowo powstałych herbów, utworzonych dla osób nobili
towanych. Widzimy tutaj różnicę w porównaniu z herbami nadawanymi przez osta
tnich Jagiellonów. Nastąpiła zmiana w postrzeganiu roli ramienia zbrojnego. Uszczerbiona Pogoń Litewska przestała być częścią herbu dynastycznego, a stała się przed
miotem heraldycznym odzwierciedlającym męstwo osób nią obdarowanych. Z tego
względu jej elementy trafiają jako godło do herbów: Gniewiewski (połu mąż z szablą
w dłoni) i Pogonia odmienna II (prawica zbrojna trzymająca miecz). Ramię zbrojne
z mieczem znalazło się także w klejnocie herbu Janina odmienna II. Za kolejną odmia
nę Pogoni należy także uznać znajdujące się w klejnotach herbów: Jelita odmienne
II i III ramię z płonącą pochodnią w dłoni. Podobną rolę odgrywały orle skrzydła,
znajdujące się w klejnotach herbów: Czyżyński, Heidenstein, limanowski, Janina
odmienna II, Radzie i Jelita odmienne VII, dodawane przez króla do klejnotu, aby
świadczyć o męstwie nobilitowanego167. Okazji do wykazania się odwagą w boju było
niemało skoro za zasługi w wojnach nadano 39 herbów (w tym bezpośrednio w obozie
wojennym 20, na sejmach 11). Padają przy tej okazji nazwy różnych pól bitewnych lub
zasług wojennych. Poczynając od Gdańska (1 raz) po Połock (3), Wielkie Łuki (6), Psków
(7). Niekiedy uzasadnia się nobilitację podając kilka miejsc bitew z okresu wojen
moskiewskich, gdzie nobilitowany walczył, a także wędki z Tatarami i Turkami (lub też
inne przesłanki pozwalają zaliczyć nobilitację do wojennych 20), także za zasługi
dla Zygmunta Augusta (2). Pięć herbów nadano za inne niż wojskowe zasługi, z czego
4 na sejmach (na których nadano ogółem 27 herbów). Równocześnie zaobserwować
można pewną wstrzemięźliwość w nadawaniu Orła Białego. Orzeł tej barwy znalazł się
tylko w trzech herbach: Berżewicz, Pskowczyk (połu orzeł ukoronowany), Paczko II1
6

161 A. J a w o r s k a , op. cit., s. 136-137.
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(polu orzeł). Oprócz powyższych wizerunków orła, znajdujemy je w godle herbu Vicken
i w klejnocie herbu Schrappfer; w dwóch ostatnich przypadkach są to orły czarne
i z tego powodu należy je łączyć zapewne z wcześniejszymi nobilitacjami cesarskimi,
z których niewątpliwie się wywodzą. Znak własny Stefana Batorego nadany został
tylko raz, znalazł się w klejnocie herbie Pskowczyk.
Reasumując można stwierdzić, że dzięki nobilitacjom heraldyka polska znalazła
możliwości ciągłego rozwoju, systematycznie przyswajając sobie wywodzące się z Eu
ropy Zachodniej, dotychczas słabiej znane jej elementy herbu. Znajduje to odbicie
w częstszym używaniu klejnotu i labrów, aczkolwiek nie wydaje się by ich brak był
uważany za jego upośledzenie lub defekt. Daje się zauważyć wzrost zastosowania po
działów pola tarczy, występujący wraz ze wzrostem występowania zaszczytnych figur
geometrycznych. Co nie znaczy, że heraldyka polska schyłku XVI w. zatraciła swoją
specyfikę, charakteryzującą się nadal silnym powiązaniem z walką zbrojną i uzbroje
niem oraz niewielkim wykorzystaniem choćby figur chimerycznych.
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Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku1
erb miejski, względnie godło miejskie2 stanowiło, a i obecnie stanowi graficzny
symbol identyfikujący lokalną, miejską (gminną) społeczność, rządzącą się włas
nym prawem i samodzielnie decydującą o swych wewnętrznych sprawach, w ramach
obowiązującego prawa. Godło miejskie, symbol kojarzony z miastem i jego władzami,
współkomponowało szeroko rozumiany pejzaż semantyczny miasta, było wdzięcz
nym tematem poczynań artystycznych, a wykorzystywane w praktyce kancelaryjnej
„uczestniczyło” w administrowaniu miastem.

H

Herb na pieczęciach miejskich
O sposobach użycia godeł miejskich decydowała wola właściciela ośrodka wyrażona
w brzmieniu odpowiednich fragmentów dokumentów wystawianych dla miast (do
kumenty lokacyjne, przywileje lokacyjne, potwierdzenia praw miejskich, ordynacje
miejskie3).
Zazwyczaj wystawca dokumentu zezwalał na stosowanie godła miejskiego, umiesz
czonego w polu pieczęci miejskiej, do uwierzytelniania dokumentów przygotowywa
nych w kancelarii miejskiej. Tym samym ustawodawca wypełniał zalecenia prawa
miejskiego — wyrażał zgodę na funkcjonowanie pieczęci obdarzonej mocą uwierzy
telniania dokumentów miejskich4. Dla miast Wielkopolski5 znamy 27 dokumen

1 Prezentowany artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na posiedzeniu Polskiego Towarzy
stwa Heraldycznego w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1998 r. i stanowi fragment rozprawy doktorskiej
zatytułowanej Heraldyka miast wielkopolskich do końca X VIII w. Z tego powodu przykłady ilustrujące
sposoby wykorzystania godła miejskiego pochodzą głównie z praktyki miast szeroko rozumianej W ielkopol
ski. W przypisach zastosowano skróty: AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; AP — A r
chiwum Państwowe; CIP — Corpus inscriptionum Poloniae; Gr. — księgi grodzkie; KDW — Kodeks dyploma
tyczny Wielkopolski; KK — Metryka Koronna Księgi Kanclerskie; KZS — Katalog zabytków sztuki; MN —
Muzeum Narodowe; MNW — Muzeum Narodowe w Warszawie; MPT — Miasta polskie w tysiącleciu; MK
— Metryka Koronna Księgi Wpisów; MRPS — Matricularum Regni Poloniae Summaria; RGP — Rząd Gubernialny Piotrkowski; SGKP — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich; VL
— Volumina legum.
2 Niejednoznaczność zastosowanej terminologii wynika z jednej strony z ogólnej definicji herbu, a z drugiej
z rodzaju zachowanej podstawy źródłowej (głównie pieczęcie miejskie). Wyobrażenia napieczętne nie mogą
być automatycznie utożsamiane z herbami miast, ale też często stanowiły tworzywo dla przyszłego godła
herb miejskiego. Owe wyobrażenia napieczętne zazwyczaj trwały w niezmiennym kształcie przez cały okres
staropolski. Pozbawione tarcz herbowych trwałe wyobrażenia napieczętne (często z określonymi barwami)
postanowiliśmy nazywać godłami miejskimi. Z obserwacji poczynionych dla miast leżących w granicach
szeroko rozumianej Wielkopolski wśród odnotowanych do końca XVIII w. ok. 400 różnych prezentacji godeł
miejskich tylko ok. 46% spełniało warunki ogólnej definicji herbu. Różna była też intensywność zjawiska
heraldyzacji w kolejnych okresach historycznych. Na przykład w okresie XIII-XIV w. zaledwie 12,5% godeł
miejskich znanych z pieczęci spełniało warunki ogólnej definicji herbu, ale w XVIII w. — heraldycznych
prezentacji było już ok. 55%.
3 Z obszaru szeroko rozumianej Wielkopolski nie znamy żadnego tzw. przywileju herbowego, czyli dokumentu,
którego dyspozycja zawierałaby wyłącznie postanowienia mówiące o godle, względnie herbie miejskim.
4 „Miasta zaś powinny mieć pieczęć za zgodą i zezwoleniem panującego, a jeśli miałyby bez jego zgody
[pieczęcie ich — M. A.] nie mają żadnej mocy, chyba tylko we własnych ich czynnościach” — Rewizja nowomiejska prawa chełmińskiego 1580 (1814) zwana także Ius Culmense emendatum lub Ius Culmense poloni
com, Toruń 1993, art. 18, s. 51; „Miasta powinny także mieć pieczęcie jednakże za zgodą swoich panów.
A jeżeli mają je bez zgody swoich panów, to nie posiadają one żadnej mocy [prawnej — M. A.]. Nie mają one
także żadnej mocy prawnej jak tylko we własnych sprawach miasta” — Prawo starochełmińskie 1584 (1394).
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tów6 wydanych bądź przez monarchę-właściciela7, bądź przez monarchę, działające
go na prośbę właściciela miasta8, bądź bezpośrednio przez właściciela miasta (kapituToruń 1985, art. 64, s. 181; por. B. G r o l e ki , Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego
w Koronie Polskiej, Warszawa 1953, s. 142.
5 O dokumentach z nadaniem herbu dla miast spoza szeroko rozumianej Wielkopolski zob. np. J. S z y 
m a ń s k i , W sprawie genezy polskich herbów miejskich, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VI,
pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o , Warszawa 1994, s. 169-179; H. S e r o k a , O nadaniach herbów miejskich
w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. D y m m e la. Lublin 1995,
s. 151-165; Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, pod red. H. S e r o k i , K. S k u p i e ń s k i e go, Lublin 1995 oraz monografie poszczególnych herbów miejskich, np. J. Z i e l i ń s k i , Herb miasta Stani
sławowa, Stanisławów 1938 i inne.
6 Por. M. A d a m c z e w s k i , Heraldyka miast wielkopolskich w świetle dokumentów lokacyjnych (17-18 w.),
[w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. II, pod red. J. M a t u s z e w s k i e g o , Łódź 1995,
s. 130-140.
7 Budzyń (Władysław IV, 1641 r.) — Publicavit autem eius Oppidi perpetumq(uej Insigne quo magistratus
illius Oppidi insignandis litteris omnibusque actionibusque publicis ex primura tocatione ejusdem oppidi usi
sunt, eodem utetur dimidiata aquila coloris albi per eum vero clavis hic manu artificis est expressum —
AP Poznań, Kcynia Gr., sygn. 86, к. 513; AGAD, KK, sygn. 38, k. 259; Konstancja (Nowe Miasto w Odola
nowie) (Zygmunt III, 1629 r.) — Publicum eius Oppidi perpetuumque Insigne, quo Magistratus illius in
obsignandis litteris et actionibus quibusis authenticis vtetur erit id quod hic artificis manu depictum [...]
insertum est — AP Poznań, Akta miast: Odolanów, sygn. I/ 1; Odolanów (Władysław IV, 1637 r.) —
perpetuu(m)q(ue) insigne Oppidufm) prefatum quo Magistratus illius in obsignandis litteris et actionibus
quibusuis authenticis aprim ena sua fundatione huc usq(ue) utitur nempe Portam muratam in cuius Supeificie
Turris debet esse, prout hic manus pictoris expresit hoc idem oppidum conservamus — AP Poznań, Akta miast:
Odolanów, sygn. I/ 1, AP Poznań, Akta miast: Odolanów, sygn. 1/6, AP Poznań, Akta miast: Odolanów,
sygn. 1/7, AP Poznań, Akta miast: Odolanów, sygn. 1/8; AGAD, KK, sygn. 38, k. 288; Sokolniki (w XVIII w.
Frydrychsztat) (August II, 1726 r.) — Stemma civitates proprium de plenitudine potestatis nostre largimur et
impertimur eritque in campo caeruleo de super oculi s(anctis) Providentiae Dei radios minans e nubibus infra
aquila in caelum prospiciens expendis alis ad colatum prompta [...] innexa inscriptio stemmatis erit oculi
omnium in te sp erant— AGAD, KK, sygn. 28, k. 753; Wschowa Nowe Miasto (Władysław IV, 1633 r.) —
eiusdem oppidensis Nostris publicum perpetumque insigne, quo magistratus illius oppidi insignandis litteris
omnibusque actionibus utetur, in scuti medietate dimidia aquila rubra in scuti (sarto) caeruleo, in altera vero
medietatis parte erunt tres (teniae) sive campi duo rubri unus album prout hic artificis manu expressum est
(locus eiusdem Insignis colorisus depicti / locus eiusdem pictura expresi) — AP Poznań, Wschowa Gr., sygn.
217, k. 73v-74v; AP Poznań, Wschowa Gr., sygn. 217, k. 72v; AGAD, KK, sygn. 53, k. 151; Zygmuntów
(Nowe Miasto w Odolanowie) (Zygmunt III, 1629 r.) — Publicum eius Oppidi perpetuumq(ue) Insigne quo
Magistratus illus in obsignandis litteris et actionibus quibusuis authenticis erit Effigies S(ancta) Barbara
Virginis et Martyris, quod hic artificis manu depictum privilegio insertum est — AP Poznań, Akta miast:
Odolanów, sygn. 1/2.
8 Bojanowo (Władysław IV, 1638 r.) — ut autem Magistratus Oppidi p(rae)fati habeat quo in obsignanjdis)
lit(t)eris suis et actionibus quibusuis authenticis utetur, publicum eius Oppidi perpetuumq(ue) Insigne erit
Stemma mjemojrati Locatoris vulgo iunosza dictum et circum circa titulum Sigillum Oppidi Nowy Boianow
adseribi Volumus prout idipsu hic soleris artificis manus depinxit — AP Poznań, Akta miast: Bojanowo,
sygn. 1/3; AP Poznań, Akta miast: Bojanowo, sygn. 1/5; Bojanowo (Jan Kazimierz, 1663 r.) — Sigillo, quo in
obsignandis lit(t)eris suis utetur aut(h)enticis videlicet actionibus, eodem gaudebunt quo qaudet Oppidum
predictum Boianowo Stemmate scilicet memorati Locatoris vulgo Junosza dicto circa quod titulum Sigillum
Oppidorum Novorum Boianow et Bogusławów adseribi volumus — AP Poznań, Akta miast: Bojanowo,
sygn. I/ 1, k. 4; AP Poznań, Akta miast: Bojanowo, sygn. 1/2; Izbica Kujawska Nowe Miasto (August III,
1754 r.) — „Znak zaś albo Pieczęć zwaną Janana (tak Or.) w Polu Czerwonym z Literami J L D H (tak Or.)
iaka tu iest wymalowana do stwierdzania Aktów Listów у spraw Mieyskich będzie miała” — AGAD, dok.
perg., sygn. 4305; AGAD, Komisja Województwa Kaliskiego, sygn. 2214, k. 2; Kępno (Jan Kazimierz, 1660 r.)
— Insigne autem seu Sigillum publicum Civitatis illius quo Magistratus in obsignandis Decretis, litteris et
Mercimoniis ac circa quvis Negotia Civitatem suam concernentia utetur erit Olor Seu Cignus Coloris albi in
Campo Ceruleo Viridi insula Vulgo na Zieloney Kempie (a qua denomonatur) insistens, prout hic pictoris opera
demonstratur — AP Poznań, Akta miast: Kępno, sygn. I/ 1; AP Poznań, Akta miast: Kępno, sygn. 1/4;
AP Poznań, Akta miast: Kępno, sygn. 1/5; AGAD, KK, sygn. 35, k. 185; Lampartpol (Władysław IV, 1641 r.)
— Publicum eius Oppidi p(er)petumq(ue) Insigne a nomine et fortitudine suisdem G(e)n(er)osi Lamparti
Sierakowski (desumptum) Leopardum glaucium pede dextra tabentem in campo rubro esse volumus prout hic
artificis manu est expressus quo Insigni in designandi litteris omnibusq(ue) actionibus Magistratus illius est
utetur — AP Poznań, Poznań Gr., sygn. 687, k. 346; Laskówka (Jan Kazimierz, 1664 r.) — ut Oppidum hoc
more aliorum duitatum et Oppidorum speciali Suo proprio gaudeat Stemmate eidem a praefato Magnifico
Castellano Posnaniensis [Krzysztofa Grzymułtowskiego — M. A.] hoc Stemma concessum prout hic expressum
et depictum est, approbamus et impertimus. Quo quidem Stemmate dictum Oppidum in omnibus actionibus
Suis publicis et priuatis videlicet in Judicijs Suis, omnes causas et decreta, tam etiam lit(t)eras que suis
muniendo, atq(ue) mercibus rebusq(ue) alijs Signandis et Sigillandis, Magistratus ac tota Communitas Oppidi
huius Libere utetur— AP Poznań, Akta miast: Nowe Miasto, sygn. I/ 1; AP Poznań, Akta miast: Nowe Miasto,
sygn. 1/2; Nowy Tomyśl (Stanisław August, 1786 r.) „Znak albo pieczęć do stwierdzania Aktów, Listów
i Spraw Mieyskich, taka iaka mu W(ielmożny) Dziedzic naznaczy mieć у używać będzie” — AGAD, KK, sygn.
80, cz. 2, k. 27; Obrzycko (Władysław IV, 1638 r.) — Publicum eius Oppidi perpetuumque Insigne quo
Magistratus illius Oppidi Obryck insignandis litftjeris omnibusque actionibus utetur prout hic medio Pictoris
manu expressum e s t — AGAD, MK, sygn. 183, k. 134; AP Poznań, Poznań Gr., sygn. 684, k. 154-154v;
AP Poznań, Akta miast: Obrzycko, sygn. I/ 1, k. 3-5; Radzimin (Stanisław August, 1786 r.) — „Znak albo
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łę*9 lub szlachcica10). Oczywiście pamiętać należy, że użycie pieczęci miejskiej powią
zane było z genezą i funkcją staropolskiego dokumentu miejskiego tudzież kancelarii
miejskiej. Dokumenty opatrzone pieczęcią miejską otrzymywały walor prawny świa
dectwa publicznego. Z tego też powodu pieczęć miasta znajdowała się pod specjalną
opieką odpowiedzialnych urzędników, a jej użycie mogło nastąpić jedynie za zgodą
całej rady miejskiej11. W okresie staropolskim usiłowano wypracować jednolity sposób
pieczętowania dokumentów pieczęciami o właściwej randze, choć prawdopodobnie,
ciągle istniała w tym zakresie swoboda12. W miastach, podobnie zresztą, jak w rozbu
dowanych kancelariach monarszych, pieczęć pozostawała pod opieką wyznaczonego
urzędnika, odpowiadającego prawnie za jej ochronę i jej właściwe użycie w pracach
kancelarii. Ordynacje miejskie określały sposoby przechowywania dokumentów i in
nych przedmiotów dotyczących „miejskiego interesu”13. W przypadku Łobżenicy wła
pieczęć do stwierdzania Aktów, Listów i Spraw Mieyskieh przez W(ielmożnego) Dziedzica naznaczona to iest
Jelenia mieć i używać będzie” — AGAD, KK, sygn. 80, cz. 2, k. 38; AP Poznań, Gniezno Gr., sygn. 232,
k. 804v; Radziwiłów (Władysław IV, 1638 r.) — Publicum eius Oppidi perpetuumque Insigne quo Magistratus
predicti Oppidi Radziwiłów insignandis lit(t)eris omnibusque actionibus utetur prout hic pictoris manu in medio
expressum est — AGAD, MK, sygn. 183, k. 132v; Rakoniewice (Jan Kazimierz, 1662 г.) — ut Oppidum hoc
more aliorum Oppidorum et Ciuitatum speciali Suo proprio gaudeat Stemmate, Stemma hoc prout hic
expressum et depictum est, a praefato Magnifico Castellano Posnaniensis [Krzysztofa Grzymułtowskiego —
M. A.] eidem concessum, approbamus et impertimus atqfue) concedimus. Quo quidem Stemmate dictum
Oppidum in omnibus actionibus Suis publicic et priuatis videlicet in Iudicijs Suis, omnes causas et Decreta,
tam etiam in litftjeras quibusuis, quam et mercibus rebusq(ue) altjs omnibus Signandis et Sigillandis,
Magistratus ac tota Communitas Oppidi huius Libere utetur — AP Poznań, Akta miast; Rakoniewice, sygn.
I/ 1; Rawicz (Władysław IV, 1638 r.) — Publicum autem eius Ciuitatis perpetuumq(ue) Insigne, quo Magistratus
il(l)ius Ciuitatis in lit(tjeris signandis, omnibusqfue) Actionibus utetur Ursus nigri coloris in campo flaueo
depictus, prout hic artificis manu expressum est — AP Poznań, Akta miast; Rawicz, sygn. I/ 1; AP Poznań,
Poznań Gr., sygn. 684, k. 82v; AP Poznań, Akta miast: Rawicz, sygn. 1/2; Rostarzewo (August III, 1752 r.)
— „Znak zaś albo Pieczęć, Gwiazdę złotego koloru w Polu Czerwonym, z Literami tegoż Miasta, takim
sposobem iak tu Są wyrażone do stwierdzania Aktów, Listów у Spraw swoich Mieyskieh będzie miało” —
AP Poznań, Akta miast: Rostarzewo, sygn. 1/3; Szamocin (August III, 1748 r.) — „Znak zaś albo Pieczęć
z Literami tegoż Miasteczka iak tu iest wyryta do Stwierdzania Aktów, Listów у Spraw Mieyskieh będzie
miało” — AP Poznań, Kcynia Gr., sygn. 143, k. 172v; Trzcianka (August II, 1731 r.) — „nadajemy wymie
nionemu miastu na wieczne czasy herb jaki tu przez malarza został zobrazowany dla zwiększenia jego
znaczenia i pobożności” — S. L a m p a r s к i, Przywilej lokacyjny miasta Trzcianki, Trzcianka 1988, s. 13-15;
Zaborowo (Władysław IV, 1644 r.) — Sigillo quoq(ue) idem Oppidum Zaborowo tali utetur quod predictus
G(e)n(er)osus Albertus Galewski Dfomijnus illius hereditarius utetur, nimirum gladio inter duas Lunas in campo
rubro, Ostoia nuncupato — AP Poznań, Akta miast: Zaborowo, sygn. 1/4; AP Poznań, Akta miast: Zaborowo,
sygn. 1/2; AP Poznań, Wschowa Gr., sygn. 143, k. 812v; Żydowo — (August III, 1752 r.) — „Znak zaś albo
Pieczęć taka iaka Tu iest wyryta do stwierdzania Aktów, Listów у Spraw Mieyskieh będzie miało” —
AP Poznań, Gniezno Gr., sygn. 223, k. 13v.
9 Piotrowo (kapituła poznańska, 1602 r.) — Sigilli quoque usum eisdem incolis subditis nostris attribuimus,
ut praedicti incolae Piotrowo pro honore s(ancti) Petri duas claves erectas, a se aversas pro sigillo habeant et
eo utantur— Przywileje miasta Poznania XIII-X V III wieku, wyd. W. M a i sei , Poznań 1994, nr 176, art. 7.
Sądzić można, iż także kapituła gnieźnieńska dążyła do unifikacji godeł miast stanowiących jej własność.
W 1. połowie XVI w. narzuciła samorządom m.in. Groeholic, Piątku, Turka oraz Uniejowa godła o identycz
nej budowie, akcentujące władze zwierzchnie kapituły (trzy lilie z herbu kapituły gnieźnieńskiej oraz krzyż
łaciński). Być może te działania poparte zostały również spisanym aktem, wyrażającym wolę kolektywnego
właściciela — por. M. A d a m c z e w s k i , Herby i pieczęcie Uniejowa, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, pod red.
J. S z y m c z a k a , Łódź-Uniejów 1995, s. 455-457.
10 Jutrosin Nowe Miasto (Prokop Stanisław Kołaczkowski, 1642 r.) — „Dawam im też Signet od Znaku mego
Starodawnego Herbu do mieskiey у urzędowej pieczęcij, którąm do potwierdzania listów у jinnich
Świadectw, Spraw у Potrzeb zażywać mają — AP Poznań. Akta miast: Jutrosin, sygn. 1/4, k. 4; Nowy
Tomyśl (Feliks Szołdrski 1788 r.) — Mein angebohrnes Adeliches Wappen, erlaube zu gebrauchen, das ist
ein Schiff oben mit der Ueberschrift — Neu-Tomische — welches Siegel bei dem Bürgermeister allezeit
verbleiben muss, um damit alle Passporte, Atteste, Extracte und Resignationes besiegelt werden — Th. S t г о
e d i с к e. Kurzgefasste Chronik der Stadt Neutomischel. Ein Gedenkblatt zur Jubilaummsfeier des hunder
tjährigen Bestehens der Stadt zusammengestellt von..., Neutomischel 1888, s. 8; Swarzędz (w XVII w. —
Grzymałowa) (Zygmunt Grudziński, 1638 r.) — „Po dziewiąte nadajemy obywatelom miasteczka Grzymałowa osobną pieczęć miejską z wyraźnemi słowami Sigillum oppidi Grzymałowai odbiciem naszej dziedzicznej
hrabiowskiej własności, aby miasto mogło tej pieczęci używać” — AP Poznań, Akta miast; Swarzędz, sygn.
I/ 1; Dzieje Swarzędza. Monografia, pod red. S. N a w r o c k i e g o , Poznań 1988, s. 361-375.
11 M . T r o j a n o w s k a , Dokument miejski lubelski od X IV do XVIII wieku. Studium dyplomatyczne, Warszawa
1977, s. 67.
12 Ibidem, s. 69. Komisja Dobrego Porządku dla miasta Poznania zalecała: „Pozwy we wszelkich sprawach
mają bydź odtąd piśmienne z pieczęcią urzędu, w którym sprawa i z podpisem pisarza wydawane” — cyt.
za: J. Ł u k a s z e w i c z , Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania, t. I, Poznań 1838, s. 153.
13 Przywilej miastu Łobżenica wydany przez Jana Korzbok Łąckiego z rękopisu Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego, Poznań 1883, s. 41.
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ściciel miasta zobowiązali w 1693 r. burmistrza do wykonania skrytki, sejfu w grubej
ścianie kościoła parafialnego, zamykanej na dwa zamki, a klucze od tej skrytki miały
być powierzone odpowiednio jeden wójtowi, a drugi pisarzowi miejskiemu14. W Pozna
niu pieczęć wielka zamknięta była w skarbcu, do którego klucze posiadali burmistrz
oraz dwaj szafarze15. Komisja Dobrego Porządku dla miasta Kalisza w zaleceniu z 1788 r.
nadzór nad archiwum miejskim powierzyła kolegialnie magistratowi, bowiem (jak
utrzymywała Komisja) pisarz odpowiedzialny za księgi nie był w stanie we własnym
zakresie zabezpieczyć ich przed „ogniem i innymi przypadkami”16. Ustawodawstwo
Sejmu Wielkiego obowiązek troski o pieczęć miejską nałożyło na pisarza miejskiego17.
Pouczający jest tu przykład burmistrza czeskiej Pragi, który za zagubienie tłoka pie
częci miejskiej został w 1386 r. z wyroku rady miejskiej ścięty przed własnym do
mem18. Obawa przed nadużyciem pieczęci, wykorzystaniem jej do sfałszowania woli
dysponenta pieczęci, doprowadziła też do wypracowaniu procedur wykonywania no
wych tłoków pieczętnych. W przepisach cechów złotniczych wyraźnie akcentowano
zakaz przyjmowania zamówienia na wykonanie typariusza od podejrzanych odbior
ców. Podkreślano potrzebę uzyskania urzędowego potwierdzenia ze strony prawnego
dysponenta pieczęci na wykonanie nowego tłoka. Również same władze miejskie nie
jednokrotnie obawiając się, aby wykonany nowy tłok pieczętny nie został użyty przez
nieuczciwego złotnika, żądały by ostatnie prace wykończeniowe nad pieczęcią nadzo
rowali już urzędnicy miejscy19.
Wyraźnie próbą fałszerstwa pieczęci miejskiej Kalisza było zamówienie złożone
w 1511 r. przez szlachetnego N. (być może Mikołaja, ale równie dobrze nieznanego
z imienia) Siennowskiego w krakowskim zakładzie złotniczym mistrza Stanisława20.
Zamawiający, dowodząc, że działa z upoważnienia rady kaliskiej, poprosił o wykona
nie nowej pieczęci miejskiej, a wzorem miał być odcisk średniowiecznej pieczęci,
przywieszony do dokumentu miejskiego. Pieczęć według wskazanego wzoru została
wykonana, jednakże gdy sprawa wyszła na jaw do Krakowa przybyli wysłannicy Kali
sza — rajcy Jan Kurowski i Piotr oraz wójt Błażej Garło — w celu rozpoznania spra
wy i ewentualnego ścigania fałszerza. W dokumentacji z przeprowadzonego śledztwa
znajdujemy opis godła miasta, umieszczonego w polu sfałszowanej pieczęci. Tworzyć
je miał mur, dwie wieże, między którymi stał trębacza z rogiem przy ustach21.
Pieczęcie, które w trakcie swej służby kancelaryjnej uległy zużyciu lub też z uwagi
na zmieniające się uwarunkowania prawno-ustrojowe utraciły swą moc urzędową
przechowywane były też w skarbcu ratusza22. W 1792 r. rada miejska Poznania,
powołując się na prawodawstwo miejskie Sejmu Wielkiego, zażądała od władz miej
skich m.in. Chwaliszewa (wcielonego wówczas do Poznania) przekazania do ratusza
poznańskiego dokumentacji, jak również i tłoków pieczęci, które w nowych warun
kach nie posiadały już co prawda żadnej mocy prawnej23, ale z uwagi na możliwość
wystawienia dokumentu z datą wsteczną należało je zabezpieczyć.

14 Ibidem.
15 I. R a d t k e , Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Warszawa 1967, s. 92.
16 Dawne ustawy miejskie Kalisza, wyd. A. C h o d y ń s k i , Warszawa 1875, s. 33.
17 VL, t. IX, Urządzenie wewnętrzne miast wolnych w Rzeczypospolitej w Koronie i w Wielkim Xięstwie
Litewskim, s. 294 (Rozdz. X, pkt. 2 — „obowiązkiem pisarza będzie (...) utrzymywać akta, susceptę i pieczęć
magistratu”) .
18 M. H a i s i g , Sfragistyka ogólna, [w:] Sfragistyka, oprać. M. G u m o w s k i , M. H a i s i g , S. M i k u c k i , W ar
szawa 1960, s. 119.
19 Ibidem, s. 120.
20 Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce, t. V, z. 1, Cracovia artificum 1501-1550, wyd. J. P t a ś n i k ,
M. F r i e d b e r g , Kraków 1936, nr 227; A. C h m i e l , Materiały sfragistyczne IPieczęć miasta Kalisza], „Wia
domości Numizmatyezno-Areheologiezne”, t. IV, szp. 15-16; K. S t e f a ń s k i , Herb i pieczęcie m. Kalisza,
Kalisz 1927, s. 21-23; M. H a i s i g , Sfragistyka Kalisza, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza, t. I, Poznań 1960,
s. 219, s. 238-239.
21 Figura muri et due turres, inter quas stabat effigies hominis cum tuba— zob. przyp. 20.
22 A. B r a y e r , Ratusz krakowski, Kraków 1952, s. 19.
23 Wilkierze poznańskie, cz. 1, Administracja i sądownictwo, wyd. W. M a i sei , Wrocław 1966, nr 211.
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Pieczęć, której można było zawierzyć powinna precyzyjnie określać i identyfikować
dysponenta zarówno poprzez warstwę obrazową, czyli wyobrażenie napieczętne, jak
również poprzez brzmienie legendy, wyjaśniającej kto jest bądź był jej prawnym
właścicielem24. Wyobrażeniem napieczętnym interesowali się wykwalifikowani pra
cownicy rozbudowanych, średniowiecznych kancelarii podczas badania autentyczno
ści dokumentów, przedstawianych władzy do zatwierdzenia. Z jednakową troską
personel kancelaryjny zwracał uwagę na uszkodzenia legendy jak i zatarcia iysunku
wyobrażenia napieczętnego25. W 1444 r. oficjał gnieźnieński wydał transumpt doku
mentu władz miejskich Konina z 1373 r. w sprawie sprzedaży klasztorowi cystersów
w Lądzie dwóch jatek mięsnych w Koninie. W skrupulatnym opisie czynności spra
wdzających dokument czytamy w transumpcie między innymi, że przedłożony im
XIV-wieczny dokument uwierzytelniony był pieczęcią przedstawiająca w środku, czyli
w polu — wyobrażenie konia, a wokół biegł tekst legendy otokowej o zacytowanym
brzmieniu26. Znane są podobne przypadki z innych prowincji Królestwa Polskiego.
W kancelarii miejskiej Krakowa wpisany został do akt radzieckich dokument wysta
wiony pod pieczęcią (wielką) Przeworska. Odpis dokumentu uzupełniony został infor
macją o pieczęci przywieszonej do ingrosowanego dokumentu. Informacja dotyczyła
zarówno wyobrażenia napieczętnego, jak również tekstu legendy27.
Przedstawione wyżej przykłady świadczą o ochronie prawnej pieczęci i o zaintereso
waniu urzędów pieczęcią jako środkiem dowodowym dokumentu miejskiego. Troska
dysponenta pieczęci, jak również odbiorcy dokumentu opatrzonego pieczęcią, w rów
nym stopniu koncentrowała się na brzmieniu legendy, jak i kształcie i treści wyobra
żenia napieczętnego28. Pieczęć była bowiem środkiem uwierzytelniającym dokument
tylko wówczas, gdy jej wyobrażenie i brzmienie legendy odpowiadało rzeczywistości
prawno-ustrojowej czy też własnościowej.
Zastosowanie pieczęci w praktyce kancelarii miejskiej wykraczało poza uwierzytel
nianie dokumentów. Odcisk umieszczony na kwicie podatkowym stanowił widomy
znak rozliczenia się obywateli miasta z fiskusem miejskim29. Pieczęć miejska doby
staropolskiej pełnić mogła funkcje typowe dla jej poprzedniczek ze świata starożytnego
— zabezpieczano nią wnętrza, a jej odcisk gwarantował nienaruszalność — na przyk
ład towarów, składanych podczas jarmarków, czy też dokumentów i depozytów odda
wanych czasowo miastu30.
Pieczęcie instytucji miejskich były dla większości miast w okresie staropolskim
jedynymi dostępnymi miejscami manifestowania godła miejskiego. Świadczą o tym losy
herbów i heraldyki miast polskich z obszaru włączonego do zaboru rosyjskiego.
W 1846/1847 r. podjęto wysiłki zmierzające do ustalenia herbów miast Królestwa
Polskiego. Magistraty drogą służbową przesyłały raporty, które ostatecznie trafiały do

24 S. K ę t r z y ń s k i , Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934, s. 175.
25 S. M i k u c к i, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce monarszej i sądów polskich w wiekach
średnich, Kraków 1934, s. 53.
26 In quorum cuiuslibet sigilli medio ymago equi in figura rotunda apperebat sculpta littere vero circumfer en
cialiter ducte cruce precedente legebantur + S COMUNITATIS CIVIUM DE CO NYN — KDW, t. X, nr 1697.
27 Sigillum in medio ymaginem habebat leonem sedentem galleatum capite et super galeam erat media luna
ad modum medtj circuli fines sursum extensos, in cuius medtj circuli in medio stelle figura continentur. In
circumferenda vero sigilli erant sculpte littere capitalles Sigillum Ciuitatis Przeworsko — A. C h m i e l ,
Materiały sfiragistyczne. Pieczęcie miejskie, „Wiadomości Numizmatyezno-Archeologiczne”, t. IV, szp. 14-15.
28 J. S z y m a ń s k i , W sprawie genezy, s. 173.
29 W 1771 r. rada miejska Kalisza nałożyła podatek potrzebny na sfinansowanie wyjazdu posłańców miej
skich. Podatki zbierał Franciszek Skartucki, dając w zamian bilet opatrzony odciskiem mniejszej pieczęci
miasta — Statuty miasta Kalisza z XVI XVIII wieku, wyd. W. M a i sei , „Rocznik Kaliski”, t. V, 1972, nr 97.
30 W 1564 r. trzy pieczęcie (miejska Poznania, ławników poznańskich i bur grabi ego — Mikołaja Spławińskiego) zabezpieczały depozyt (akta i protokoły grodzkie poznańskie oraz trzy pieczęcie grodzkie poznań
skie w trzech skrzyniach) złożony w ratuszu Poznania — Opisy i lustracje Poznania z XVI XVIII wieku, wyd.
M. J. Mi k a , Poznań 1960, nr 8, s. 13. Przykłady użycia pieczęci w celu zabezpieczenia towarów podaje
M. Trojanowska. W 1530 r. ławnicy lubelscy opatrzyli pieczęcią towary kupca z Lublina, a w 1614 r. odci
skiem pieczęci zapieczętowano drzwi sklepu, w którym swe towary zdeponował kupiec z Poznania —
M. T r ó j a n o w s k a , Pieczęcie miasta Lublina od 1317 do roku 1811, „Archeion”, t. LX, 1974, s. 93.
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Heroldii Królestwa. Są one świadectwem dwóch zjawisk. Z jednej strony pokazywa
ły proces bardzo szybkiego zatracania świadomości heraldycznej mieszkańców ma
łych miast, a upłynęło zaledwie 36 lat od usunięcia symboli staropolskich z pieczę
ci miejskich31. Z drugiej strony dokumentacja ankiety z 1846/1847 r. dowodzi, że
poprawne odpowiedzi sformułowano jedynie w miastach, gdzie odnaleziono przywile
je miejskie zawierające opisy godła lub pieczęcie doby staropolskiej. Nie odnotowa
no wówczas właściwie innych źródeł wiedzy mieszczan o staropolskich symbolach
samorządowych32. Z tego wynika, że to pieczęć była najistotniejszym nośnikiem
godła miejskiego, a wszelkie inne formy jego manifestowania pozostawały wtórne
i najczęściej obecne były tylko w miastach bogatych, o rozwiniętej obrzędowości i
rytuałach miejskich.

Herb w wystroju dokumentów i ksiąg miejskich
Rysunki herbów miejskich, często wielobarwne, ozdabiały dokumenty wystawiane
zarówno dla miast, jak i przez miasta. Na stronie przedtytułowej dokumentu wysta
wionego przez króla Augusta II dla Kłodawy w 1720 r. znajdujemy bogate zdobienia.
Tworzą je Orzeł Biały z tarczą herbową na piersi, w której umieszczono herb używany
przez Wettynów33. Drugim motywem ikonograficznym był wielobarwny herb Kłodawy,
któremu towarzyszył tekst: Sigillum Civitatis Kłodawa34. O dokumencie dla Kłodawy
wspominamy w tym miejscu tekstu, a nie obok przywilejów określających m.in. godła
miejskie, ponieważ nie zawierał on wzmianki o nadaniu herbu miejskiego, a ikonogra
fię jego traktować należy wyłącznie jako oprawę plastyczną nadania35. Herbami
miejskimi dekorowane były dokumenty wystawiane w miastach. W 1633 r. rada miej
ska Poznania wydała dokument dla kupców poznańskich i umieściła w nim pełny herb
miasta (w rozbudowanym barokowym kartuszu), podtrzymywany przez dwóch trzymaczy36. Niepełne, ale barwne godło miasta wypełniało inicjał — literę „U” — doku
mentu burmistrza i rajców poznańskich z 1662 r.37 Statut cechu poznańskich białych
piekarzy, wydany w 1730 r. zdobił tzw. mały herb Poznania38. Podobnie postępowano
w miastach z innych prowincji Królestwa, np. w Krakowie39, czy też w Starej Warsza
wie40. Zwyczaj dekorowania dokumentów godłami miejskimi praktykowano także
w XIX w. Świadczy o tym dyplom cechowy wystawiony w Wieluniu w 1826 r., który
zdobiła wieża, będąca tu godłem miasta41.
Symbolami miejskimi przyozdabiano oprawy ksiąg kancelaryjnych oraz strony
tytułowe ksiąg miejskich i to zarówno władz samorządowych jak i sądowych. W Po

31 Na obszarze Księstwa Warszawskiego od 1811 r., a następnie w granicach Królestwa Polskiego od 1822 r.
obowiązywały ustawy zakazujące używania na pieczęciach władz miejskich dawnej, przedrozbiorowej
symboliki samorządowej. Pola pieczęci wypełniać miały właściwe herby państwowe — por. M. G u m o w s k i ,
Herby miast polskich. Warszawa 1960, s. 77-83; S. K. K u c z y ń s k i , Polonica heraldyczne i sfragistyczne
w zbiorach leningradzkich. „Archeion” , t. LXVI, 1978, s. 199-213.
32 M. A d a m c z e w s k i , Miejsce „Albumu herbów miast polskich (Album Heroldii)" z 1847 roku w polskiej
heraldyce miejskiej, [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772 1918), pod red. S. K. K u c z y ń s k i e 
go, Włocławek 1999, s. 109-130.
33 Por. A. Z n a m i e r o w s k i , Elementy herbu polskiego 1295-1995, [w:] Orzeł Biały — Herb Paris iwa
Polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27-28 czerwca 1995 roku na Zam ku Królewskim w Warsza
wie, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o , Warszawa 1996, s. 92.
34 AGAD, dok. perg., sygn. 3022.
35 Błędnie w tej kwestii — „istnieje przywilej herbowy króla Augusta II dla miasta [Kłodawy — M. A.] z roku
1720” — A. P l e w a k o , J. W a n a g , Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 84.
36 Herb miasta Poznania. Publikacja z okazji wystawy zorganizowanej w Starym Ratuszu, oprać. J. O l e j 
n i c z a k , Poznań 1967, nr 28, ryc. 22.
37 AP Poznań, Poznań cechy, sygn. 160, k. 115.
38 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 33.
39 M. F r i e d b e r g . Herb miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski” , t. XXVIII, 1937 — liczne przykłady.
40 S. K. K u c z y ń s k i , Herb Warszawy, Warszawa 1977 — liczne przykłady.
41 W. P u g e t. Na marginesie artykułu H. Jaworowskiego — przyczynek do dziejów bramy krakowskiej
w Wieluniu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XVI, 1971, z. 4, s. 347, ryc. 4.
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znaniu herby miejskie w formie pełnej42 bądź zredukowanej43 występowały na opra
wach ksiąg jako superekslibris. Księgę radziecką z Gniezna (1779-1784) otwierał wi
zerunek Orła Białego44, księgę miejską Praszki z 1779 r. zdobił barwny rysunek
pieczęci miejskiej (z legendą SIGILLUM OP(P)IDI PRAZKA) pod skrzyżowanym mieczem
i berłem, nad którymi położono koronę zamkniętą45. Stronę tytułową księgi miejskiej
Ponieca z 1731 r. ozdobiono rysunkiem godła miasta w tarczy herbowej pod koroną
otwartą46. Strona tytułowa księgi wójtowskiej Sulmierzyc z 1648 r. opatrzona została
rozbudowaną wizją ikonograficzną, którą tworzyły m.in. Temida — personifikacja
sprawiedliwości — oraz herb miasta47. Dekretarz spraw radzieckich Andrzejewa
z 1778 r. zdobił barwny rysunek herbu miejskiego w ramach barokowego kartusza48.
Księgę wójtowską Lwówka z 1558 r. wypełniał barwny rysunek (jego wersja robocza,
jednobarwna na stronie przedtytyłowej) wyobrażenia, znanego z pieczęci władz sądo
wych miasta49. Księgę wpisów miasta Pleszewa z 1583 r. otwierał rysunek herbu
miejskiego, wokół którego umieszczono tekst wiersza na herb miasta50. Dodać należy,
że rysunek godła miejskiego z księgi pleszewskiej jest wcześniejszy od wszystkich
znanych nam, zachowanych do dziś pieczęci miejskich. W inicjał księgi wójtowskiej
Słupcy za lata 1566-1639 wkomponowany został wizerunek krzyża zdwojonego, czyli
godło miejskie51. Przykładów spoza szeroko rozumianej Wielkopolski można mnożyć
— herby miasta umieszczały na stronach tytułowych ksiąg miejskich władze np.
Lublina52, Lwowa53, Warszawy54, Krakowa55.

Herb jako środek komunikacji w społeczności miejskiej
Władze miejskie wykorzystywały symbolikę samorządową do komunikowania się z lo
kalną społecznością. Oficjalne wezwania do udziału w obradach władz miejskich mogły
być opatrzone godłem miejskim. W 1745 r. w ordynacji wydanej dla Białegostoku przez
właściciela, hetmana Branickiego czytamy: „gdy burmistrz pośle znak od domu do domu,
który powinien być z herbem zamkowym i miejskim, zakazując na schadzkę, a ktoby
nie miał stanąć przed ekskuzy słusznej ma podpadać grzywien 3”56. Ten sposób zwoływa
nia mieszczan nawiązywał do zwyczajów cechowych57 oraz gromad wiejskich58. Równie

42 Akta Radzieckie (1570-1572) — Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 12, ryc. 20; Akta Radzieckie
(1580-1582) — ibidem, nr 21, ryc. 17; Akta Wójtowskie (1608-1610) — ibidem, nr 25, ryc. 19.
43 Akta Radzieckie (1546-1548) — Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 7, ryc. 7, nr 8, ryc. 5.
44 AP Poznań, Akta miast. Gniezno, sygn. 1/49; Miasta polskie. Dokumentacja archiwalna, pod red.
A. K o s s u t h a , Warszawa 1981, s. 84.
45 AGAD, Księgi miejskie, Praszka, sygn. 6.
46 AP Poznań, Akta miast: Poniec, sygn. 11; Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa
Poznańskiego ijego archiwa terenowe. Przewodnik po zespołach archiwalnych, pod red. Cz. S k o p o w s k i e 
go, Warszawa 1969, s. 781, fot. 10.
47 AP Poznań, Akta miast: Sulmierzyce, sygn. 13; Archiwum Państwowe Miasta Poznania, s. 782, fot. 12.
48 AP Poznań, Akta miast: Gniezno, sygn. 1/148, k. 1.
49 AP Poznań, Akta miast: Lwówek, sygn. 1/6, k. 1.
50 AP Poznań, Akta miast: Pleszew, sygn. 1/13, k. 3.
51 R. P i e c h o t a , Archiwa państwowe w Polsce. Informator, Warszawa-Łódź 1979, s. 59.
52 Księga radziecka z lat 1617-1623 — kozioł w prawo, skaczący na krzew winnej latorośli z datą pomiędzy
rogami — 1544 i legendą — INSIG(NIUM) CONSULUM REGIE CIVITATIS) LUBLIN(ENSIS) — M. T r o j a 
n o w s k a , Pieczęcie miasta Lublina, s. 82.
53 Liczne przykłady publikowane w Archiwum A k t Dawnych Miasta Lwowa, Oddział staropolski, III. Księgi
i akta administracyjno-sądowe 1382-1787, opr. K. B a d e c k i , Lwów 1935.
54 S. K. K u c z y ń s k i , Herb Warszawy — liczne przykłady.
55 M. F r ie db erg, op. cit. — liczne przykłady.
56 J. G l i n k a , Herb miejski Białegostoku, MH, r. XVII, 1938, nr 2, s. 18.
57 Np. statut cechu krawców z Konina — item si fra te r ad conventionem statim post signum, alias za cech
non venerit, poena 2 solidis — Statuty cechów konińskich z X V XVIII w., wyd. W. M a i s e 1, „Rocznik Koniń
ski”, t. VI, 1978, nr 3, art. 16.
58 Księga sądowa kluczów strzeszyckiego i zbikowickiego 1543-1744, [w:] Starodawne Prawa Polskiego
Pomniki, t. XI, wyd. B. U l a n o w s k i , Kraków 1921, nr 3915, pkt. 9; nr 3921, pkt. 13, 21.
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dobrze zebranie mógł ogłaszać dźwięk dzwonka z wieży ratuszowej, tak jak stanowiła
to ordynacja miasta Wolborza59.
Jako oznakę pełnienia funkcji urzędowych z mandatu władz miejskich traktować
należy wszelkie symbole umieszczane na strojach pachołków miejskich. Tzw. mały
herb miasta Poznania według zaleceń Komisji Dobrego Porządku z 1780 r. zdobił
pąsowe wyłogi strojów straży miejskiej60. Specjalny symbol wyszyty na mundurach
nosili członkowie straży nocnej z Ostrzeszowa61. Szczegółowo krój stroju, rynsztunek,
obowiązki pachołków miejskich tudzież obciążenia nałożone na mieszczan dla ich
utrzymania, opisuje ordynacja miejska wydana w 1693 r. dla Łobżenicy przez Jana
Łąckiego — właściciela miasta62. Służba miejska pełniła swe obowiązki w „barwie” czyli
mundurze63. O jego kolorach dowiadujemy się z treści ordynacji, ale w innym jej
miejscu, przy okazji opisu zobowiązań cechów wobec pachołków. Cech krawiecki miał
więc dostarczyć „sześć ubiorów modrych”. „Krajownicy materyalni”, czyli kupcy sprze
dający sukno, właściciele kramów sukiennych zabezpieczali żółtą „raszę” na pasy, inni
sukiennicy zaś żółte płótno na oblamowanie „barwy”. Uzupełnieniem munduru były
skóry lisie dostarczane przez kuśnierzy i buty (dwie pary na rok), wykonywane przez
szewców. Każdy pachołek straży miejskiej Łobżenicy uzbrojony był w muszkiet, szablę
i obuch, a kule i proch przechowywał w służbowej ładownicy. Nadzór nad strojem
pachołków miejskich właściciel miasta zlecił burmistrzowi. Warto zwrócić uwagę, że
kolorystyka mundurów straży miejskiej w Łobżenicy nie była związana z symboliką
miejską, ale możemy ją powiązać z barwami heraldycznymi herbu właściciela miasta
Jana Łąckiego herbu Korzbok64. Z barwami herbu miejskiego nie miały nic wspólnego
ubiory stróżów nocnych z Poznania. W 1780 r. hutman poznański rozporządzał mają
tkiem miejskim, do którego wchodziło między innymi: „6 berdyszów nowych dla Stróży
nocnych, 6 katanków zielonych dla tychże”65. Wydatki na umundurowanie służby
miejskiej odnotowują rachunki poznańskie. W 1777 r. wydano na barwę dla trzech
sług prezydenckich i dwóch wójtowskich 212 zł, hutman na mundur otrzymał 60 zł,
barwę dla trębacza „ratusznego” zakupiono za mniej niż 53 zł, a sześciu pachołków
pilnujących ratusza i aresztantów pobierało łącznie na barwę i dzienne wyżywienie
900 zł66.
Godła miejskie prawdopodobnie powszechnie umieszczane były na słupach —
znakach granicznych. Obowiązek ustalania i poprawiania miejskich kopców granicz
nych nakładał na władze samorządowe wilkierz chełmiński z 1590 r.67 Z obszaru
Wielkopolski znamy jeden zachowany przykład oznakowania granicy miasta godłem
miejskim. W 1723 r. stylizowany herb Śremu, umieszczony na kamieniu granicznym
ułożonym na trakcie do Poznania, wyznaczał zakres jurysdykcji władz samorządowych
i sądowych miasta.

59 Ordynacja miasta Wolborza z dnia 15 lipca 1713 r., s. 37 — „żeby zaś dzwonka ratusznego wszyscy słu
chali i punktualnie za oddzwonieniem na ratusz dla wspólnej rady i posłuszeństwa zagromadzali się” .
60 W. M a i s e 1, Stroje, insygnia i oznaki godności polskich urzędników miejskich, [w:] Insygnia miast polskich.
Katalog wystawy, Poznań 1992, s. 24.
61 W. G o l u s , S. N a w r o c k i , Ostrzeszów. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1969, s. 134.
62 Przywilej miastu Łobżenica, s. 22-23.
63 Wśród postanowień dotyczących obciążeń mieszczan w celu utrzymania pachołków znajdujemy opis
powinności cechu krawców, którzy zobowiązani byli by pachołkom „barwę im także co roku nową uszyć,
a starą, kiedy potrzeba naprawić”, zaś Żydzi mieli „do tej barwy... sznurków, guzików, haftek, nici” dodać
— Przywilej miastu Łobżenica, s. 22.
64 W polu błękitnym trzy karpie złote w pas.
65 Opisy i lustracje Poznania, nr 139.
66 Ibidem, nr 130.
61 Z. Z d r ó j k o w s k i , Nieznane źródło prawa chełmińskiego z X V I i XVII wieku, „Czasopismo Prawno-Histoiyczne”, t. XXIII, 1971, z. 2, s. 173, art. 138 — „aby granice tego miasta za wiadomością i przy bytności
panów szlachty sąsiad naszych obchodzone były, gdzieby potrzeba stąd była aby miedze odnawiane były
tym czasie i ze świadkami” .
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Herb w sądownictwie miejskim
Miejskie władze sądowe opatrywały wyroki najczęściej własnymi pieczęciami. W ich
polach umieszczano wyobrażenia napieczętne, które czasami były inne niż herb miej
ski. Mogły być to na przykład herby względnie godła osobiste wójtów68 lub też ogólne
symbole władzy sądowej69. Ale równie często ikonografię pieczęci sądowych tworzono
z wyobrażenia odmienionego godła miejskiego lub też przejmowano to godło w cało
ści70. Znany jest też przypadek pieczęci sądu komisarskiego, złożonej z godeł sześciu
miast małopolskich71.
Nie wdając się tu w szczegółowe rozważania warto zauważyć, że ustawodawca te
wzajemne relacje usiłował porządkować na dwa całkowicie różne sposoby. W doku
mencie wystawionym przez króla Zygmunta Starego dla Lwowa w 1526 r. znajdujemy
informację, że godła miejskiego w postaci opisanej w dokumencie wolno było używać
jedynie radzie miejskiej, a nie sądom ławniczym72. Z pewnością taka dyspozycja do
kumentu sankcjonowała prawem stanowionym zwyczaj jeszcze średniowieczny73.
W drugim przypadku, w dokumencie dla podkrakowskiego Kazimierza król Zygmunt
August w 1556 r. stwierdził, że godło miejskie opisane i narysowane w dokumencie
mogło być stosowane równolegle przez urząd radziecki i sąd ławniczy74. Zgodę na
wspólne wykorzystywanie godła miejskiego zarówno na pieczęciach sądowych jak
i radzieckich pośrednio przekazują np. odpowiednie akapity przywilejów lokacyjnych,
wydanych przez króla Jana Kazimierza dla Laskówki i Rakoniewic75.
Ikonografia pieczęci władz sądowych, podobnie zresztą jak pieczęci radzieckich
poszczególnych miast, mogła ulegać zmianom i była dostosowywana do nowych
warunków prawno-ustrojowych, w jakich funkcjonowały sądy. Na przykład po wy
kupie wójtostwa przez Wschowę król Zygmunt Stary wydał w 1532 r. dokument,
w którym znajdujemy akapit informujący o nadaniu sądom ławniczo-wójtowskim
wschowskim nowej pieczęci specjalnej albo znaku76. Dyspozycja nadania zrywała
z tradycyjną symboliką wschowskich pieczęci sądowych77. Opis godła, dodać należy
bardzo szczegółowy78, został wykorzystany przez twórców nowej pieczęci sądowej

68 Np. Rypin (XVI w. — pieczęć wójtowska z herbem szlacheckim Nałęcz i literami I—S — MNW, Gabinet
monet i medali, sygn. 10694).
69 Np. Gniezno (XVI w. — Chrystus — sędzia — zasiadający na luku tęczy — AP Poznań, Poznań cechy,
sygn. 376, k. 2); Kościan (XVII w. — Chrystus — sędzia — zasiadający na luku tęczy — AP Poznań, Poznań
cechy, sygn. 160, k. 66);
70 Np. Rawicz (w tarczy herbowej niedźwiedź wspięty — odmienione godło miejskie — trzymający w łapie
wagę sprawiedliwości, symbol sądzenia; legenda: DER STADT RAWICZ GERICHTS INSIEGEL / 16-46) —
AP Poznań, sygn. T IX 219.
71 A. C h m i e l , Pieczęć sądu komisarskiego sześciu miast, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”,
t. III, 1897, nr 4(34), szp. 337-347.
72 K. S o c h a n i e w i c z , Herb miasta Lwowa, Lwów 1933, s. 25.
73 We Lwowie ławnicy od średniowiecza (źródłowe potwierdzenie użycia pieczęci z XTV w. przy dokumencie
z 1412 r.) używali znaku uszczerbionego w ten sposób, że od pełnej symboliki muru miejskiego z trzema
wieżami i lwem w przejeździe ujęli dwie skrajne wieże, tworząc raczej symbol ratusza, aniżeli obwarowanego
miasta — K. S o c h a n i e w i c z , Herb miasta Lwowa, s. 17-18.
74 In sigillandis literis et inscriptionibus officii consularis ac iudicii scabinalis — cyt. za A. C h m i e l , Pieczęcie
miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i iuruduk karakowskich do końca XVIII w., „Rocznik Krakowski”,
t. XI, 1907, s. 129.
75 AP Poznań, Akta miast: Nowe Miasto (Laskówka), sygn. I/ 1; AP Poznań, Akta miast: Rakoniewice, sygn. I/ 1,
k. 4.
76 AGAD, MK, sygn. 47, k. 358-361 — edycja tego fragmentu nadania — M. A d a m c z e w s k i , Pieczęcie,
herb i inne znaki Wschowy (około 1290-1793), [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. D у m m e 1a,
Lublin 1995, s. 232; MRPS, t. IV, nr 16393. Potwierdzenie nadania nastąpiło konstytucją sejmu walnego
warszawskiego w 1589 r. — VL, t. II, s. 291.
77 W średniowieczu dokumenty sądów wschowskich opatrywane były odciskami pieczęci z wyobrażeniem
stoiącei Najświętsze) Marii Panny z Dzieciątkiem — MNK, Dz. rkps., M. Gumowski, „Gotyckie pieczęcie miast
polskich” , sygn. MNK 1509.
78 Ustawodawca wymienił przedmioty heraldyczne (niekoronowany Orzeł Biały o rozpostartych skrzydłach,
przewiązany cyfrą królewską „S” oraz podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami), omówił
ich wzajemne położenie oraz barwy (Orzeł biały, pole na którym krzyż — błękitne, toczenice — czarne),
częściowo też przedstawił ich symbolikę — por. przyp. nr 76.
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z XVI w.79 W 1716 r. powstała kolejna pieczęć sądowa przekazująca informacje tymi
samymi przedmiotami, choć podwójnie przekrzyżowany krzyż ułożony został inaczej
— luzem w kręgu legendy otokowej poniżej Orła80. Znaki sądowe Wschowy — zarówno
z nadania monarszego (1532 r.), jak i ten samodzielnie wypracowany w mieście
(XTV w.) — pozostawały w silnym związku z symboliką ogólnomiejską, ale odwoływały
się do innych podstaw prawnych, informowały o różnych źródłach sprawowania
władzy sądowej w mieście.
Czytelną zmianę w symbolice oraz w brzmieniu legend otokowych pieczęci sądów
funkcjonujących w miastach przyniosło ustawodawstwo Sejmu Wielkiego. Zmiany te
wywołane zostały wprowadzeniem nowych typów sądów miejskich oraz określeniem
ich wzajemnej podległości kompetencyjnej. Nie wdając się w tym miejscu w szczegó
łowe rozważania81 wypada stwierdzić, że sądy pierwszej instancji według ustawy otrzy
mały pieczęć z wyobrażeniem herbu miasta — siedziby sądu, zaś sądy apelacyjne i kry
minalne miały mieć na swych pieczęciach wyobrażenie herbu państwowego, tj. odpo
wiednio Orła Białego lub Pogoń, zaś pod herbem państwa znaleźć się powinien herb
miasta — siedziby sądu. Symbolika ta pozostawała w ścisłym związku z tytułem pra
wnym, z jakiego sądy wyrokowały, a następnie wystawiały dokumenty. Sądy pierwszej
instancji stanowiły „pod tytułem urzędów sądów miejskich miejscowych lub magistra
tów”, zaś wyroki sądów apelacyjnych miały „wychodzić pod tytułem królewskim”82.
Szczególnie dobrze zjawisko to widoczne jest w materiale sfragistycznym Wschowy.
W 1792 r. powstały dwie pieczęcie — jedna sądów pierwszej instancji z podwójnie przekrzyżowanym krzyżem z toczenicami bezpośrednio w polu pieczęci83 oraz druga —
sądu apelacyjnego z Orłem Białym koronowanym, siedzącym na tarczy herbowej ujętej
od dołu w wieniec roślinny, w której znajdował się podwójnie przekrzyżowany krzyż
z toczenicami84. Zjawisko to jest mniej czytelne w systemie funkcjonowania pieczęci
w innych miastach Wielkopolski. Na przykład w Piotrkowie Trybunalskim85 w 1792 r.
wykonano pieczęć sądu ordynaryjnego pierwszej instancji86, której ikonografia pozo
stawała w sprzeczności z literą przywołanych ustaw Sejmu Wielkiego. Sytuację w Piotr
kowie Trybunalskim komplikowała tematyka pierwotnego godła miejskiego — Orzeł
Biały koronowany. Z tego też powodu połączono Orła Białego z Ciołkiem króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego, odczytywanego teraz jako herb państwa, z budowlą
wolnostojącą z literą „P” w otwartym przejeździe bramy — nowym przedmiotem sym
boliki piotrkowskiej — tu dodanym ad hoc jako herb miasta. Decyzje Sejmu Wielkiego
wpłynęły też na brzmienie akapitów dokumentów potwierdzających lokacje miejskie.
W 1792 r. król Stanisław August Poniatowski w nadaniach dla Kozichgłów i dla Sie
wierza informował, że magistraty i sądy miejskie miejscowe, czyli sądy pierwszej
instancji tych dwóch miast miały używać własnych pieczęci (miejskich i sądowych)
z godłem właściwego miasta87.

19 AP Poznań, Akta miast: Kościan, sygn. 1/241, k. 8 (1661 r.); MNK, Dz. rkps., M. Gumowski, Kartoteka
pieczęci i herbów miast polskich w układzie alfabetycznym, sygn. MNK 1493.
80 AP Zielona Góra, Wschowa cech rzeźników, sygn. 12.
81 J. M i c h a l s k i , Miasta polskie w XVIII w., [w:] MPT, 1.1, s. 86-87; Inwentarz akt sądów wyższych prawa
miejskiego w Krakowie, oprać. Z. W e n z e l - H o m e c k a , Warszawa 1970, s. 8; J. S o b c z a k , Wschowski
sąd apelacyjny wydziałowy, „Rocznik Leszczyński”, t. VI, 1982, s. 309-325; M. B o g u c k a , H. S a m s o 
n o w i c z , Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 584—586.
82 Urządzenie sądów miejskich ia ssesory id iesextamensis Octobris A(nno)D(omini) 1791 — VL, t. IX, (art. IV,
poz. 10) s. 306, (art. V, poz. 12), s. 307.
83 AP Poznań, sygn. T IX 271.
84 AP Poznań, sygn. T IX 273.
85 M. A d a m c z e w s k i , Geneza murów obronnych we współczesnym herbie Piotrkowa Trybunalskiego, „Ro
cznik Łódzki” , t. XLIII, 1996, s. 243-244.
86 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. MP-H/308.
87 Koziegłowy — żeby zaś tak sam Magistrat, iako у Sąd Mieyski mieyscowy pewnego znaku na Pieczęci do
Dzieł Urzędowych używać mógł у oddzielnym toż miasto szczyciło się Herbem Nadajemy Onemu — AP Łódź,
RGP, Wydział Administracyjny, sygn. 55, k. 14; Siewierz — żeby zaś tak sam Magistrat, iako у Sąd Mieyski
mieyscowy pewnego znaku na Pieczęci do Dzieł Urzędowych używać mógł у oddzielnym toż miasto szczyciło

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca ХШ1 wieku

77

Godło miejskie służyło sądom ławniczo wójtowskim do tworzenia piętna hańbiące
go, odciskanego na ciele skazanego wyrokiem sądu miejskiego. Tak było np. w Gdań
sku. W tym przypadku znak informował o jurysdykcji miejskiej, o instytucji sądowej
ferującej i egzekwującej wyroki. W Poznaniu natomiast używano piętn z motywem
szubienicy, krzyża św. Andrzeja, gwiazdy czy też róży88.

Herb na chorągwiach miejskich i w uzbrojeniu
Herby miejskie wykorzystywano również poza szeroko rozumianą kancelarią miej
ską (pieczęcie instytucji miejskich, zdobienie dokumentów miejskich, zdobienie ksiąg
kancelaiyjnych), chociaż nie kancelaryjne formy manifestacji godła miejskiego były
ograniczone możliwościami finansowymi poszczególnych samorządów. Sądzić należy,
że nasza szczątkowa wiedza o funkcjach innych niż sfragistyczne godła miejskiego
wynika też ze stanu zachowania źródeł. Prezentacje pozapieczętne miały z oczywistych
względów (pojedyncze egzemplarze, nietrwałość użytych materiałów) mniejsze szanse
na dotrwanie do dnia dzisiejszego. W dokumentach zawierających wzmianki o godłach
miejskich (w przeciwieństwie do dokumentów nobilitacji i indygenatów89) ustawodaw
cy sporadycznie podnosili problem nie kancelaryjnego zastosowania symboli miej
skich. W dokumencie dla Lwowa, wystawionym w 1526 r. przez króla Zygmunta I Sta
rego, a zatwierdzającym herb miejski, używany przez miasto od średniowiecza, znaj
dujemy informację, że dysponent herbu — rada miejska — mogła wykorzystywać godło
na pieczęciach, na chorągwiach, malowidłach i pomnikach90. W wielokrotnie już przy
woływanym dokumencie króla Zygmunta Augusta dla Kazimierza (1556 r.) w jednym
zdaniu otrzymujemy informacje o możliwości wykorzystania godła na obrazach i w sze
roko rozumianym zdobnictwie miasta91. Z kolei król Zygmunt III w 1597 r. wydał
przywilej dla Witebska określający barwy i rysunek godła, który miał znaleźć się na
miejskiej pieczęci oraz na chorągwi miejskiej, pod którą miasto w razie potrzeby
wojennej miało pełnić służbę przy chorągwi ziemskiej92. W 1627 r. książę Krzysztof
Radziwiłł wydał przywilej herbowy (bowiem mowa w nim tylko o herbie miejskim i jego
zastosowaniu) dla Kiejdan. Miasto otrzymało herb, który znaleźć się miał na pieczęci
i chorągwi miejskiej93. O wykonaniu chorągwi miejskiej, a przede wszystkim o cięża
rach jakie z tego tytułu ponieść mieli mieszczanie decydowała rada miejska. Często
kroć odwlekała ona decyzję o jej powstaniu94. W dokumencie cesarza Józefa II dla
Przemyśla z 1789 r. rada miejska znalazła propozycję, aby ozdabiała ona herbem
miejskim pomniki i budynki wznoszone w imieniu gminy miejskiej95.

się Herbem Nadajemy Onemu” — AP Łódź, RGP, Wydział Administracyjny, sygn. 55, k. 19; S. K. K u c z y ń ski , Pieczęcie i herb Siewierza, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały do dziejów Siewierza
i księstwa siewierskiego, pod red. F. K i r y k a , Katowice 1994, s. 397.
88 W. M a i s e l , Sądownictwo miasta Poznania do kon ca X Y l w., Poznań 1961, s. 282.
89 Np. „herbu iako zaszczytu szlachectwa swojego we wszystkich sprawowaniach i odprawianiach na tarczach,
chorągwiach, malowaniach, domach, proporcach, grobach, pierścieniach i wszelkiej ruchomości domowej
w każdym czasie pokoiu i woyny” [używać będzie] — Nobilitacja Jana Wędrychowskiego. 22 grudnia 1791 r.,
[w:] Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434-1794, oprać. J. M i c h t a , z. 24, Kielce 1995, s. (1).
90 K. S o c h a n i e w i c z , Herb miasta Lwowa, s. 25, 64.
91 Insigni tam pictoris et ornamentis civitatis, quam in sigillandis literis et inscriptionibus offici consularis ac
iudicis scabinalis gaudeat— cyt. za A. C h m i e l , Pieczęcie miasta Krakowa, s. 129.
92 MNW, Dział dokumentacji ikonograficznej, Napisy na kamieniu, grafika, pieczęcie, nr 86-87 — fotokopia
dokumentu — tekst nieczytelny, czytelna ikonografia; J. Ł a b u ń ski , Witebsk, [w:] SGKP, t. XIII, Warszawa
1893, s. 632.
93 Edycja dokumentu — zob. E. R i m ś a , Lietuvos privaciu miestu herbai, [w:[ Lietuvas miestu istorijos
saltiniai, t. II, Vilnius 1992, s. 168.
94 J. K r o c h m a l , Pieczęcie i herb miasta Przemyśla, Przemyśl 1997, s. 44. Autor cytuje fragment protokołu
z obrad rady miejskiej Przemyśla z dnia 26 marca 1779 r. — „dawniej radziliśmy aby chorągiew magistracką
sprawić, której tu w Przemyślu nie mamy, a dotąd do sprawienia tejże przyjść nie możemy” . Ostatecznie
rajcy przemyscy zdecydowali, iż kosztami wykonania chorągwi obciążyć należy wszystkich mieszczan nie
zrzeszonych w cechach
95 К. M. O s i ń s k i , O medalu wystawy przemyskiej z r. 1904 i o herbie miasta Przemyśla, „Wiadomości
Numizmatyczno-Archeologiczne”, r. 1909, nr 5, s. 79; J. K r o c h m a l , op. cit., s. 48-49.
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O konieczności posiadania przez miasto chorągwi informował poznański kodeks
prawa magdeburskiego z końca XIV w., który zalecał, by rada miejska posiadała
własną chorągiew z „dziedzicznym herbem”96. O rzeczywistym zastosowaniu chorągwi
miejskiej w funkcjach reprezentacyjnych i ceremonialnych informuje Janko z Czarn
kowa. Wkraczającego w 1370 r. do Krakowa króla Ludwika węgierskiego witała spo
łeczność miejska z purpurowymi chorągwiami, a rajcy krakowscy wystąpili pod cho
rągwią z herbem miasta97. Być może podobna była ona do chorągwi krakowskiej
znanej z pochodu króla Zygmunta III z 1605 r.98 Dnia 1 lipca 1646 r. król Włady
sław IV z małżonką Marią Ludwiką przejeżdżał przez Piotrków. Mieszkańcy miasta
oraz okoliczna szlachta wyszli z miasta witać przybywającego monarchę. Do spotkania
doszło na trakcie o „milę” przed miastem. Mieszczanie na spotkanie dostojnego gościa
wyruszyli z kapelą i z chorągwiami99. Chorągwie wykorzystywano również podczas
uroczystości pogrzebowych. Często reprezentacje cechów i władz miejskich odprowa
dzały zwłoki zmarłych monarchów.
Szczątkowych informacji o chorągwiach miejskich dostarczają nam inwentarze ma
gazynów ratuszowych oraz rachunki miejskie. Wiemy, że w 1626 r. na ratuszu w Po
znaniu wśród najróżniejszych typów broni przechowywano także dwie chorągwie
czerwone z krzyżem, jedną z Orłem, cztery „różnych farb stare” oraz jedną „konną”100.
W inwentarzach sprzętu ruchomego powierzonego poznańskim hutmanom z 1708
i 1716 r. czytamy o dwóch „chorągiewkach”. W rachunkach miasta Poznania znajdu
jem y informacje o finansowaniu przez miasto prac nad wykonaniem i utrzymaniem
w dobrym stanie chorągwi miejskich. Sumy wypłacane na poszczególnych etapach
prac świadczą, że na finansowanie przedsięwzięcia wymagane było solidne zaplecze
ekonomiczne. W 1536 r. za malowanie chorągwi kasa zapłaciła 2 floreny i 15 groszy,
w 1608 r. za podobną pracę wyłożono już 8 florenow i 12 groszy101.
Posiadanie chorągwi miejskiej, jednej bądź nawet kilku, wynikało z zasobności mia
sta, tudzież możliwości ich prezentowania. W 1577 r. sporządzony został spis przed
miotów przechowywanych w ratuszu sieradzkim. Ówczesny burmistrz Sieradza Łu
kasz Gaj wraz z rajcami Andrzejem Lenkiem i Janem Orałkiem skrupulatnie odnoto
wali, że na ratuszu przechowywano 27 zł., 22 przywileje pergaminowe, pieczęć srebrną
miasta, 2 oszczepy, 2 halabardy, 5 zbroi, 19 łuków z herbami (może miasta), hakownicę z krzosem, 3 miecze, wagę i gwichty miejskie, kielich żelazny, kajdany oraz mu
szkiety102. Również w spisie przedmiotów przechowywanych na ratuszu w Wieruszo
wie nie znajdujemy żadnej informacji o chorągwiach miejskich, a jedynie o pergami
nach czyli przywilejach miejskich, księgach władz samorządowych i sądowych oraz
o prawie miejskim. Ponadto w spisie majątku wieruszowskiego wymieniono narzędzia
służące katowi oraz pieczęć miejską do pieczętowania rozmiarów i wierteli103.
O bojowym zastosowaniu chorągwi z herbami miejskimi dokładnych informacji udzie
lił Jan Długosz, opisując chorągwie pruskie zdobyte przez Polaków w wojnach polsko-krzyżackich z pierwszej połowy XV w., wśród których była chorągiew Gdańska104.
Chorągiew tę dostrzegamy także wśród znaków wojsk oblegających Malbork w 1460 r.105

96 W. M a i sei . Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982, s. 258.
97 Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Ż e r b i ł ł o , Krakówl996, s. 27.
98 Encyklopedia staropolska, oprae. A. B r ü c k n e r , К. E s t r e i c h e r , t. II, Warszawa 1990, po szp. 608
(Sztandary i chorągwie polskie — wkładka fotograficzna); M. R o ż e k , Uroczystości w barokowym Krakowie,
Kraków, 1976, s. 44-54.
99 S. Kot , Kartka z przeszłości Piotrkowa, Piotrków Trybunalski, s. (2).
100 Opisy i lustracje Poznania, nr 32; W. M a i s e l , Archeologia, s. 259.
101 A. B r o s i g , Materiały do historii sztuki wielkopolskiej, Poznań 1934, s. 26.
102 S. K o b i e r z y c k i , Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, t. II, Warszawa 1915, s. 11.
103 L. K o c z y , Dzieje miasta Wieruszowa, Poznań 1930, s. 33-34.
104 Jana Długosza Banderia Prutenorum, wyd. K. G ó r s k i , Warszawa 1958, s. 235.
105 Obraz ukazujący oblężenie Malborka w 1460 r. powstał w 1487 r. Reprodukcja obrazu m.in. — M. B i 
s k u p , G. L a b u d a , Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka, Społeczeństwo, Państwo, Ideolo
gia, Gdańsk 1986, fot. 76.
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O wykorzystaniu w walce chorągwi oznaczonych godłami miejskimi w Czechach infor
mują liczne źródła, w tym i przekazy dokumentowe. Wiemy na przykład, że mieszkań
cy Usti w 1457 r. otrzymali od króla Władysława dokument zezwalający im na dalsze
używanie chorągwi z herbem, mimo iż swój poprzedni proporzec mieszczanie utracili
w boju106. Okręty i statki miast pomorskich na przykład Gdańska107 i Elbląga108
wypływały w morze z banderami oznaczonymi godłami miejskimi.
Nie dysponujemy żadnym dowodem ukazującym bojowe użycie chorągwi przez
miasta wielkopolskie podczas jakiejkolwiek kampanii wojennej. Zdecydowały o tym
odmienne zasady mobilizacji wojska polskiego. Miasta Królestwa, inaczej niż na
Pomorzu, w Czechach, czy też na Śląsku, nie wysyłały na wojnę zwartych oddziałów,
a pospolite ruszenie organizowała ziemia, województwo, a nie okręg miejski. W myśl
postanowień ustawy piotrkowskiej z 1477 r. oddziały pospolitego ruszenia lub zbrojni
wystawiani przez miasta (o liczebności i uzbrojeniu decydowały możliwości finansowe)
wyruszali na wojnę cum dominis, czyli wchodzili w skład oddziałów właścicieli dóbr109.
Poznań co prawda utrzymywał oddział stałego wojska miejskiego (raczej straży) o li
czebności określanej uchwałami rady miejskiej110, ale podstawowym zadaniem tychże
zbrojnych była troska o zachowanie ładu i porządku w mieście. Podstawową powin
nością miast królewskich czasu wojny było przygotowanie i wysłanie wozu taborowe
go. Wspominają o tym obowiązku już dokumenty książąt mazowieckich dla Tarczyna
z 1303 r. i Starej Warszawy z 1413 r.111 Przywilej lokacyjny dla Łopienna z 1519 r.
zobowiązywał mieszczan do dostarczania dwóch koni pociągowych do wozu wojennego
lub też do złożenia ich równowartości (10 grzywien). Ewentualnie mieszczanie z Ło
pienna mogli wystawić jednego jeźdźca112.
Popis wojska — pieszych przysłanych przez miasta — sporządzony podczas wyprawy
pod Malbork z 1458 r.113 czy też dokładne opisy wyposażenia wozów wojennych,
przygotowanych również przez miasta Królestwa na wyprawę z 1521 r.114 lub tylko
sumaryczne zestawienie wozów wyprawionych przeciw Turkom i Tatarom w 1524 r.115
ukazują w praktyce wysiłek wojenny miast Królestwa. W trzech przywołanych źród
łach nie zanotowano żadnej informacji o godle miejskim. Jednakowoż przypuszczać
można, że liczący aż 60 piechurów oddział wystawiony w 1458 r. przez Poznań mógł
występować pod własną chorągwią, przynajmniej w czasie poprzedzającym koncen
trację i wyznaczenie zadań taktycznych na polu walki, chyba że włączony został od
razu do większej jednostki taktycznej. Z drugiej strony zaś wątpić należy, by jeden
żołnierz wystawiony w tymże 1458 r. wspólnie przez Łobżenicę i Sępólno mógł wyróż
niać się jakimkolwiek symbolem miasta. W bardzo drobiazgowo sporządzonym popisie
z 1521 r. czytamy o liczbie pojazdów, wielkości zaprzęgu, poznajemy imiona i nazwa
nia woźnicy i pieszego, ich uzbrojenie oraz wyposażenie wozu. Zostało ono odnotowane

106 J. t a r e k , Mestske znaky v veskychzemich, Praha 1985, s. 396.
107 W. W i t t y g , Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905-1914, s. 68-69; A. J a n u s z a j ti s, „Koroną
herb twój ozdobiono". Rzecz o herbie Gdańska, Gdańsk 1997, s. 36 (tzw. okręt Kościoła), s. 72 (apoteoza
Gdańska).
108 W. W i t t y g , op. eit., s. 63; M. G u m o w s k i , Najstarsze pieczęcie miast polskich ХШ i X IV wieku, Toruń
1960, nr 89.
109 J. F r 1e d b e r g. Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie X V wieku, Lwów 1900, s. 28-29.
110 Wilkierze poznańskie, cz. 1, nr 149 — uchwała z 1663 r. mówi o podniesieniu liczebności oddziału do
60 zbrojnych; Opisy i lustracje Poznania, nr 68, 69 — uchwały z 1694 r. redukują oddział do 35 żołnierzy,
wśród których był kapral, podkapral oraz dobosz.
111 Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej Koronnych na wyprawę wojenną 1521 r.
dostarczonych, wyd. C. B i e r n a c k i , „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. III, 1886
(Scriptores Rerum Polonicarum, t. IX), s. 474.
112 Ibidem.
113 Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, Poznań 1840, nr 129; J. W i e s i o ł o w s k i , Sieć miejska w Wiel
kopolsce w X1I1-XV1 wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” , t. XXVIII,
1980, z. 3, edycja spisu z AGAD, MK, t. XI, k. 378-380.
114 Rejestr wozów skarbnych, s. 481.
115 Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, nr 150.
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w dwóch oddzielnych akapitach. W pierwszym — poświęconym sprzętom wojennym
— dowiadujemy się o motykach, linach, siekierach oraz łańcuchach, co wyraźnie ko
responduje z późniejszymi nieco zaleceniami hetmana Jana Tarnowskiego116. W dru
gim akapicie opisano szczegółowo zaopatrzenie wozu w prowiant. Na przykład zgierzanie dostarczyli między innymi chleb, groch, sól oraz mięso wieprzowe117. Pisarz nie
odnotował żadnej uwagi na temat godła miejskiego Zgierza. Nie odnotował również
znaku w wyposażeniu wozu przysłanego z dużo większego niż Zgierz (w 1458 r. —
1 zbrojny) Kalisza (w 1458 r. — 30 zbrojnych)118. Istnieją dwa rozwiązania — pierwsze:
wozy rzeczywiście nie posiadały żadnego znaku identyfikacyjnego; i drugie: symbole
istniały, lecz nie miały one żadnego znaczenia dla rachmistrza wojskowego. Liczyły się
miecze, oszczepy, halabardy, bombardy oraz części uzbrojenia ochronnego. Szczegó
łowo opisywano transportowaną żywność, bo miała ona istotne znaczenie dla przebie
gu kampanii wojennej.
W lustracji Poznania z przełomu 1564/1565 r. czytamy o obowiązku dostarczenia
przez miasto dwóch wozów skarbnych, które miały być „nakryte czerwonym suknem”
z załogą dwóch pieszych na każdym119. Nakrycie wozu źródła czasami nazywają oponą.
W tym przypadku zwraca uwagę, że zarówno niektóre chorągwie przechowywane
w zbrojowni miejskiej Poznania, a opisane w pierwszej kolejności, jak również nakry
cie wozu taborowego były czerwone. Być może kolor czerwony zarówno wozów, jak
i części chorągwi miejskich związany był ściśle z barwami tzw. małego herbu Pozna
nia. Pamiętać także należy, że czerwień wykorzystywała heraldyka państwowa. O obo
wiązku dostarczania wozu wojennego przypominały mieszczanom lustracje dóbr
królewskich z XVII w. W lustracji z lat 1628-1632 czytamy m.in. o tym, że mieszkańcy
Pyzdr wyprawili wóz z pełnym wyposażeniem wojennym obsługiwany przez dwóch pie
szych „w barwie”, czyli mundurze120. Lustratorzy interesowali się również zasobami
miejskich arsenałów. Własnego uzbrojenia nie posiadało Nakło i Gniezno, Wschowa
dysponowała „porządną armatą [czyli uzbrojeniem — M. A.] w cekauzie swoim kosz
tem miasta sprawioną”121. Być może uzbrojenie miejskie oznakowane było symbolami
właściciela, czyli rady miejskiej. W 1661 r. mieszkańcom Kościana zapowiedziano, że
w razie pospolitego ruszenia pachołkowie wysłani przez miasto mieć powinni „barwę
porządną”122. W 1655 r. Piotrków wyprawił czterech pachołków w barwie z muszkie
tami, Łęczyca dwóch w barwie z muszkietami, a Radziejów i Kruszwica po jednym
pieszym w barwie123.
Godłami miejskimi opatrywano uzbrojenie, wykonane na zlecenie władz miejskich
i pozostające na wyposażeniu pachołków miejskich. Uproszczony herb miasta widnieje
na napleczniku pancerza wykonanego w 1580 r. w warsztacie płatnerza poznańskie
go124. W 1577 r. na ratuszu sieradzkim zinwentaryzowano między innymi „19 łuków
z herbami”, podczas gdy nie wspomniano o symbolach miejskich na oszczepach,
halabardach, zbrojach, hakownicach i mieczach125. Również na armatach odlewanych
w miejskich zakładach ludwisarskich lub pozostających na wyposażeniu artylerii

116 Jan T a r n o w s k i , Consilium rationis bellicae, (Tarnów 1558), Warszawa 1987, s. 125.
117 Rejestr wozów skarbnych, s. 481.
118 Ibidem, s. 478.
119 Opisy i lustracje Poznania, nr 9.
120 Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. 1, Województwa: poznańskie i kali
skie, wyd. Z. G u l d o n , Wrocław i in. 1967, s. 162.
121 Ibidem, s. 30.
122 К. К o e h 1e r. Dawne cechy i bractwa strzeleckie. Rzecz osnuta na danych o cechach i o bractwie strze
leckim w Kościanie, Poznań 1899, s. 257.
123 Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 2, Województwa: sieradzkie, łęczyc
kie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. G ó r s k i , J. P a k u l s k i , A. T o m 
c z a k , Toruń 1996, s. 12, 194, 261, 276.
124 Herb miasta Poznania, Publikacja, nr 19, rye. 13; Insygnia miast polskich. Katalog wystawy, Poznań
1992, s. 92, 11. 96.
125 S. K o b i e r z y c k i , op. eit., t. II, s. 11.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku

81

miejskiej umieszczano herby miast — na przykład herb Lwowa126. Barwne wyobraże
nia herbów miejskich pokrywały powierzchnie pawęży piechurów miejskich. Znamy
taki przypadek z czeskiej Pragi oraz z Wrocławia127.

Herb jako ozdoba budowli miejskich
Przywołane wyżej dokumenty i przywileje (tj. np. dla Lwowa 1526 r.; Kazimierza
1556 r.; Przemyśla 1789 r.) mówiły również o możliwości wykorzystania herbu miej
skiego do ozdabiania budynków, pomników miejskich i innych przedmiotów fundowa
nych przez miasto bądź dla miasta. Znajdujemy szereg dowodów na praktyczne
wykorzystanie takich uprawnień również i przez inne miasta, nawet jeśli ich rady nie
otrzymały na to pisemnej zgody właściciela. Obok zachowanych oryginalnych detali
architektonicznych znajdujemy też świadectwa istnienia budowli okolicznościowych.
Ślady po tych ostatnich odnaleźć można w księgach rachunkowych większych miast,
głównie Poznania.
Miejscem manifestowania herbu miejskiego był lub mógł być ratusz — siedziba
samorządu, często też sądu i służb finansowych miasta. Tu również o wystroju ścian
zewnętrznych, jak i sal obrad władz miejskich decydowały możliwości finansowe
samorządnej wspólnoty. Nie wszystkie społeczności miejskie były w stanie wznieść
budynek ratusza, a następnie utrzymać go w dobrym stanie128. Na przykład władze
miejskie i właściciel Środki nie były w stanie w 1749 r. dojść do porozumienia w spra
wie lokalizacji ratusza. W rezultacie całkowicie zaniechano jego budowy129. Ordynacje
miejskie, np. ordynacja miejska Wolborza z 1713 r., często nawoływały, czy też zachę
cały mieszczan do naprawienia zrujnowanego ratusza, gdy groził on całkowitym
zawaleniem i przekonywały, że zwłoka w podjęciu remontu może zwielokrotnić przy
szłe koszty renowacji130. Z konieczności obrady samorządu miejskiego małego miasta
niejednokrotnie odbywały się w domach mieszczan131. Niemniej zawsze ratusz trakto
wano jako symbol samorządu miejskiego i miasta132.
Ratusz poznański ozdobiony był licznymi przedstawieniami odmian godła miejskie
go. Najbardziej rozbudowany, barwiony tzw. wielki herb miasta umieszczony został na
północno-wschodnim sklepieniu Wielkiej Sieni Ratusza133. Towarzyszył mu na skle
pieniu północnym również barwny tzw. mały herb miasta134. Zdobienia te powstały
w 1555 r. Wcześniej, w 1508 r. powstały nadproża portalu w sali parterowej Ratusza.
Godło miasta powiązano tu z Orłem Białym oraz z inskrypcjami upamiętniającymi
lokację miasta i podkreślającymi obowiązki miasta w sprawowaniu sądów. Herb tzw.
mały został powtórzony na nadprożu portalu z 1544 r.135 W Poznaniu nie znaleźliśmy
dowodów na istnienie herbu miejskiego przytwierdzonego do zewnętrznych ścian
ratusza. Te bowiem pokryte były głównie malowidłami o treściach religijnych, a na

126 Encyklopedia staropolska, oprać. A. B r ü c k n e r , t. I, Warszawa 1990, s. 287.
127 Z. Ż y g u l s k l jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982,
s. 109.
128 „Mniemam ratusz, bo stał na środku niby to rynku, różnił się od otaczających go chałup, niby to domów,
a niby wieża, to jest z kilku deszczek wznosiła się nad dach kopułka, oznaczało, Iż miał być w niej dzwonek,
którego jednak nie było” cytat za J. S. B y s t r o ń . Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. II,
Warszawa 1976, s. 206.
129 J. Ł u k a s z e w i c z , op. clt., t. II, s. 77.
130 Ordynacja miasta Wolborza z dnia 15 lipca 1713 r., [w:] MonumentahistoricadioecesoesWladislawiensis,
t. XIII, Wladislawiae 1896, s. 37.
131 J. В a r t y ś, Z przeszłości kulturalnej miasteczek południowo-wschodniej Wielkopolski w X VIII w., „Prace
1 Materiały Etnograficzne”, t. XIII, 1959, s. 298.
132 O symbolice 1 funkcjach ratusza — zob. J. K o w a l c z y k , Fasada ratusza poznańskiego. R ecepcjaform
z traktatu Serlia i antyczny program, „Rocznik Historii Sztuki”, t. VIII, s. 141-160; R. C z e r n e r , Ratusz
w Brzegu, Wrocław 1994, s. 88-91.
133 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 10, ryc. 11; L. S l e c l e c h o w i e ż o w a , Życie codzienne w renesan
sowym Poznaniu 1518-1619, Warszawa 1974, po s. 80, fot. kolor. 1.
134 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 11, ryc. 10.
135 Ibidem, nr 5, ryc. 4.
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stępnie ozdobiono je portretami władców polskich136. Wiemy jednak, że wieżę ratuszo
wą w drugiej połowie XVIII w. zdobiły mosiężne blachy z pełnymi herbami miejskimi.
Wykonano je ok. 1781-1784 r.137 Podobnie postąpiono w 1760 r. w małopolskim
Tarnowie, gdzie Leliwę Tarnowskich — założycieli i pierwszych właścicieli miasta —
zatknięto na wieży ratusza138. Zapewne na ścianach sal ratusza wisiały gobeliny z wy
obrażeniami symboli miejskich. Nie mamy na to źródłowego potwierdzenia. Wiemy, że
haftowane herby miejskie na tzw. oponach, czyli obiciach „gdańskiej roboty” w 1546 r.
zdobiły izbę pańską ratusza w Krakowie. Zresztą i na drzwiach prowadzących do niej
umieszczony był herb miasta139. Wiemy też, że u wejścia do siedziby rady krakowskiej
wisiały trzy herby — Rzeczypospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz miasta140.
Podczas oficjalnych posiłków, wydawanych dla znamienitych gości, potrawy podawa
no na naczyniach przyozdobionych godłami miejskimi. Serwis takich naczyń posiadała
rada Krakowa141. Władze Białej obradowały w sali ozdobionej papierowym kartuszem,
na którym namalowano pieczęć miejską. Wzorem dla dzieła był dokument króla Au
gusta II z 1723 r.142 Herby miejskie zdobiły także kafle piecowe143, być może przezna
czone pierwotnie do ratusza miejskiego.
Także małe, ale zamożne miasta prowincjonalne wznosiły ratusze, które następnie
przyozdabiano miejskimi godłami144. Bywało, że z niezwykłą dokładnością przenoszo
no na ściany ratusza wyobrażenie znane obywatelom z pieczęci miejskiej, a nawet
odwzorowywano jej legendę otokową145. We wschodnią ścianę ratusza w Lesznie
wmurowany był kartusz herbowy z pierwszym herbem miasta oraz inskrypcja, którą
zwykło się rozwiązywać I(NSTRUXIT) C(IVITAS) L(ESNENSIS) 1639146. Nad bramą
wejściowa do ratusza umieszczono zaś personifikację sprawiedliwości — Temidę
o przewiązanych oczach, z wagą sprawiedliwości i z mieczem w rękach. Poniżej w zwo
jach rozbudowanego kartusza znajdujemy dwie owalne tarcze herbowe — w jednej
umieszczono wspomniany już herb miasta, w drugiej Wieniawę Bogusława Leszczyń
skiego, właściciela ośrodka i współfundatora ratusza147. Pożary w latach 1656, 1707,
1767 oraz 1790 niszczyły częściowo gmach ratusza, niemniej reperowano go, a do jego
ścian przytwierdzano nowe herby i inskrypcje odzwierciedlające zmieniającą się rze
czywistość prawno-ustrojową w jakiej funkcjonowało miasto (m.in. w 1738 r. Sulimę
Sułkowskich, nowych właścicieli Leszna148). Herb miasta — kroczący niedźwiedź —
ozdobił w 1754 r. portal ratusza w Rawiczu149. Towarzyszył mu, podobnie jak w Lesz
nie, herb właścicieli miasta150.

136 J. Ł u k a s z e w i c z , op. eit., t. II, s.74.; A. B r o i s i g , Dawna polichromia ratusza poznańskiego, „Kurier
Literaeko-Naukowy”, 1934, nr 47, s. II-III.
137 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 38, ryc. 33; Z. B o r a s , L. T r z e c i a k o w s k i , W dawnym Poznaniu.
Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918, Poznań 1971, s. 206; Insygnia, nr III 4.
138 S. W r ó b e l , Herb miasta Tarnowa, „Zeszyty Tarnowskie”, 1972, nr 4, s. 135.
139 Z. P i e c h. Skąd wziął się i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa? Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju
i treściami ideowymi herbu miasta, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski
średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pod red. A. R a d z i m i ń s k i e g o , A. S u p r u n i u k , J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń 1997, fot. 9.
140 A. B r a y e r , op. eit., s. 14-15.
141 M. F r i e d b e r g , op. eit., s. 100.
142 J. P o l ak. Herby Bielska i Białej. Geneza, symbolika, rozwój, „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne”, 1994,
z. 2, s. 52-54.
143 Ibidem, s. 48-50, fot. 3; T. W r ób 1e w s k i , Archeologia o zamku w Gostyninie, „Notatki Płockie”, 1990,
nr 1-2 (142-143), s. 13.
144 Np. Leszno i Rawicz.
145 Np. Mościska — H. S e г о к a. Geneza i symbolika herbu Lubartowa, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”,
1993, s. 35.
146 B. Ś w i d e r s k i , Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928, s. 147-148.
147 Ibidem, s. 148.
148 W. M a i sei . Archeologia, fot. 123.
149 W. S o b i s i a k , Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967, rye. 45.
150 Ibidem, ryc. 46.
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Obok ratusza miejskiego także i inne gmachy samorządnej wspólnoty oznakowane
były godłami. Bramy wjazdowe zdobiły herby, choć nie zawsze możemy jednoznacznie
stwierdzić czy była to symbolika miejska, państwowa czy też monarsza. Na przykład
w 1573 r. na uroczystość przybycia króla Hem yka Walezego pokryto powierzchnię
poznańskiej bramy wrocławskiej (przez którą władca wkraczał do Poznania) „obrazem”
Orła Białego, oraz herbami i znakami króla, królestwa oraz miasta. Łącznie takie
heraldyczne upiększenie bramy kosztowało 6 fl.151 Powierzchnię bramy wrocławskiej
wielokrotnie pokrywano barwnymi herbami. W 1579 r. wymalowano na niej herb kró
lewski, co kosztowało miasto 16 fl. W 1589 r. za odnowieniu wszystkich herbów z tej
samej bramy kasa miejska wypłaciła 12 gr.152 Szczególnym przykładem wykorzystania
motywów heraldycznych jest na przykład Brama Wyżynna w Gdańsku.
Herb Poznania zdobił masztalarnię miejską. Znajdował się tam przynajmniej od
1592 r., gdyż wówczas malarz otrzymał „od herbu mieiskiego na masztali nowej” wy
nagrodzenie w wysokości 1 fl. i 18 gr.153 W 1610 r. herb ten należało ju ż poprawić lub
nawet wykonać od nowa. Malarz za tę pracę pobrał z kasy miejskiej kwotę 1 fl. i 6 gr.154
Zważywszy na nietrwałość malarskich przedsięwzięć miasto w końcu złożyło zamówie
nie na godła wykonane z żelaza155. Pełny herb miasta Poznania wkomponowano
w dekorację attyki odwachu (lata 1783-1787). Attykę wykonano wykorzystując m.in.:
znak samorządu, Orła Białego z Ciołkiem króla Stanisława Augusta oraz herb szla
checki Nałęcz Kazimierza Raczyńskiego156. Mosty miejskie Poznania zdobiły obrazy
lub figury patronów miasta — św. Piotra i św. Pawła157.
Symbolikę samorządową odnajdujemy w kościołach parafialnych. Rajcy Poznania
troszczyli się o samorządowy wystrój kościoła farnego pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny158. Na godła miejskie dla tego kościoła w 1582 r. wydano raz 7 fl., a innym
razem 2 fl.159 Wiemy też, że ławy, w których zasiadali radni miasta w poznańskim
kościele farnym ozdobione były herbami miejskimi160. Również poznański kościół pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny manifestował swe związki z miastem. Znamy jego
pieczęć, odciśniętą pod dokumentem z 1798 r., przedstawiającą patronkę kościoła,
stojącą na dwóch kluczach skrzyżowanych ukośnie piórami w górę i na zewnątrz, czyli
na tzw. małym godle Poznania161. W tym przypadku podać można też alternatywne
wyjaśnienie, w którym klucze powiązane zostałyby z św. Piotrem, patronem diecezji
poznańskiej. Herb Krakowa otwierał listę zmarłych monarchów w Księdze zmarłych
bractwa kościoła Panny Marii w Krakowie162, umieszczono go też na witrażu, pocho
dzącym z XV w .163 oraz na innych przedmiotach stanowiących wyposażenie kościoła
Mariackiego164. Wiemy również, że sufit wschowskiego kościoła parafialnego zdobiło
podtrzymywane przez anioły wyobrażenie tzw. wielkiego godła miejskiego — sceny
koronacji Najświętszej Marii Panny, u stóp której widniał tzw. mały herb Wschowy

151 Ibidem, s. 43.
152 A. B r o s i g , op. eit., s. 32.
153 Ibidem, s. 42.
154 Ibidem, s. 32-33.
155 Ibidem, s. 33.
156 J. Ł u k a s z e w i c z , op. eit., t. II, s. 79-80.
157 A. B r o s i g , op. eit., s. 35.
158 O związkach władz miejskich, głównie rady z kolegiatą pod wezwaniem św. Marii Magdaleny (patronat
nad kościołem, prawo wskazywania duchownych na funkcje w kościele)— A. G ą s i o r o w s k i , U w agionąjstarszej kancelarii miasta Poznania. Na marginesie pracy I. Radtke, Kancelaria miasta Poznania od XIII do
X V wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. VIII, 1963, s. 148; I. R a d t k e , Kance
laria, s. 44.
159 A. B r o s i g , op. eit., s. 33.
160 W. M a i s e 1, Materiały do historii malarstwa i rzeźby w renesansowym Poznaniu, „Studia Renesansowe”,
t. I, 1956, s. 374.
161 др Poznań, Poznań cechy, sygn. 449, k. 42.
162 Z. P i e c h, Skąd wziął się i co oznaczał Orzeł, fot. 4.
163 M. F r i e d b e r g , op. eit., s. 100.
164 Ibidem, s. 123 — kartusz nad Stellami rajców, ołtarzyk z prezbiterium.
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czyli krzyż jagielloński z dwiema toczenicami. Ikonografii towarzyszyła inskrypcja:
TUA PATER PROVIDENTIA GUBERNAT165. W Słupcy na wieży kościoła pod wezwa
niem św. Leonarda, pozostającego w silnych związkach z mieszczanami, na chorą
giewce kierunkowej, umieszczony został herb miejski — krzyż zdwojony, symbolizu
jący jednocześnie miasto i relikwie Świętego Krzyża tu przechowywane. W Lesznie
również na świątyni — na zborze braci czeskich — wirowała chorągiewka kierunkowa,
wykonana w 1667 r. z herbem miasta166. Zjawisko to źródłowo jest poświadczone
także dla miast z innych regionów. W Miechowie odnotowano liczne kompozycje
heraldyczne z XVIII w., będące połączeniem oficjalnego godła miasta i Gryfa Gryfitów,
a właściwie Jaksy, założyciela klasztoru. Występują one w dekoracji gipsowej sklepie
nia reflektarza klasztornego, plebanii, na stallach i kartuszach kościoła miechowskie
go167. Podobnie w Bolesławcu, gdzie herb miasta wystąpił na ławkach w kościele pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny, na cokołach posągów stojących przy wspomnia
nym kościele oraz w budynku niegdyś klasztoru dominikanów jak również w innych
instytucjach kościelnych tego miasta168.

Kościelny użytek herbu miejskiego
Zdobienie paramentów kościelnych symboliką miejską, w przypadku gdy te powsta
wały z woli miasta, traktowano jako normę, nie odbiegającą od postępowania ofiaro
dawców ze stanu szlacheckiego. W 1628 r. bractwo różańcowe z Brzezin sfinansowało
wykonanie relikwiarza ozdobionego dwoma kartuszami — w jednym, otoczonym in
skrypcją poświadczeniową169, znajdujemy wyobrażenie Matki Boskiej Różańcowej,
a w drugim umieszczono stylistycznie odmieniony herb miasta, któremu towarzyszył
tekst wyjaśniający treść wyobrażenia170. Pełny herb miejski Poznania znajdujemy na
pacyfikale pochodzącym z XVIII w .171 W 1537 r. miasto Lwówek wespół z właściciela
mi — Ostrorogami Lwowskimi — ufundowało dla kościoła parafialnego w Lwówku
monstrancję i dla upamiętnienia tego przedsięwzięcia ozdobiono ją Nałęczem i lwem
Lwówka172. Herb miasta umieszczony obok świętego patrona występował w roli kolek
tywnego oranta, proszącego o opiekę nad miastem. W 1747 r. burmistrz Sieradza Mi
kołaj Wiśniewski, działając z upoważnienia władz miasta, złożył w Uniejowie przy gro
bie błogosławionego Bogumiła srebrne, częściowo pozłacane wotum. Warstwę ikono
graficzną plakietki tworzyło wyobrażenie błogosławionego, u stóp którego umieszczo
no właśnie herb miasta173. U grobu Bogumiła wota złożyły też rady innych miast174.
Jednakże nie wiemy czy ich ikonografia zawierała element godła miejskiego.
Znane są przykłady zdobienia godłami miejskimi dzwonów wykonywanych na po
trzeby kościołów miejskich. W latach 1386-1390 wykonano na zlecenie władz Krako
wa dzwon, zawieszony później w kościele Mariackim, który ozdobiony był m.in. tzw.
małym herbem miasta175. W 1608 r. władze miejskie Poznania wypłaciły fl. 6 „sznice-

165 J. W i d a w s k i , Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku X V wieku. Warszawa 1973, fot. 244.
166 M. G r y c z , Miasta od XVI do XVIII wieku, [w:] Ziemia leszczyńska, pod red. J. D e r e s i e w i c z a , Poznań
1966, s. 122, fot. 79.
167 Z. P ę c k o w s k i , Herb miasta (Miechowa), [w:] Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do
roku 1914, Kraków 1967, s. 92, fot. 13, 14, 15.
168 Z. S z c z e p a ń s k i , P. Ś l i w k o , Z dziejów herbu miasta Bolesławca, „Rocznik Jeleniogórski” , t. XIX,
1981, s. 54-57.
169 CIP, t. V, z. 1, nr 54 — C(ONFRATERNITATI) S(ACRATIS)S(SIMI) R(OSARII) B(RZEZINENSIS) ANNO
DOMINI 1628 17 IVLY.
170 Ibidem — CQVITAS) B(RZEZINENSIS) — zob. M. A d a m c z e w s k i , Pieczęcie i herb (Brzezin), [w:]
Brzeziny. Dzieje m iastado 1995 roku, pod red. K. B a d z i a k a , Łódź-Brzeziny 1997, s. 502, ryc. 5.
171 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 36, ryc. 30.
172 KZS, t. V, z. 14, s. 22.
173 J. Ż e l a z e k , Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu Błogosławionego Bogumiła,
Archiw a, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. IX, 1964, s. 45.
174 Uniejów, Dobra, Łęczyca, Szadek, Warta, Łask, Parzęczew — J. Ż e l a z e k , op. cit., s. 45.
175 M. F r i e d b e r g , op. cit., s. 108.
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rowi od urobienia cherbów mieiskich у kościelnych do formy dzwona kościelnego”176.
Umieszczanie godła miejskiego na dzwonach nie było rzeczą niezwykłą. Znamy przy
kład ufundowania w 1740 r. dzwonu przez dwóch rajców miejskich przemyskich —
Kazimierza Grzybowskiego i Marcina Czechowicza, którego płaszcz został ozdobiony
herbem miasta czyli niedźwiedziem kroczącym z krzyżem kawalerskim powyżej177.
Podobnie rzecz się działa w Żninie, gdzie w 1755 r. na zamówienie burmistrza Toma
sza Konwerskiego wykonano w znanym toruńskim zakładzie ludwisarskim Mikołaja
Petersilgego dzwon zegarowy, ozdobiony herbem miejskim powiększonym o insygnia
władzy zwierzchniej biskupa oraz z inskrypcją upamiętniającą pożar miasta z 1751 r.178
Również rajcy podkrakowskiego Kazimierza umieścili w 1620 r. herb miejski na dzwo
nie zegarowym ratusza179. Być może o umieszczeniu godła samorządowego w pobliżu
zegara lub też jak w Żninie na dzwonie zegarowym, czy też wręcz na tarczy zegarowej,
informuje nas zapis księgi miejskiej małopolskiego Książa Wielkiego, gdzie czytamy:
symbolum civitatis Xyasz pro horologia180.

Herb w życiu gospodarczym miasta
Symbole miejskie towarzyszyły mieszczanom w działalności gospodarczej, wkracza
ły do ich zawodowego życia, umieszczano je na budynkach wag miejskich, na wzorcach
jednostek miary oraz na pieczęciach przeznaczonych do cechowania miar. Wykorzy
stywane były przez miejskie służby podatkowe. W budynku wagi miejskiej poznańskiej
na kominku z 1541 r. umieszczony został uproszczony herb miasta. Brakuje w nim
postaci patronów świętych, ale jego tarczę herbową, wzorem dojrzałych kompozycji
heraldycznych, podtrzymują trzymacze w zbrojach rycerskich181. Wśród przedmiotów
przechowywanych w ratuszu wieruszowskim wymieniono między innymi specjalną
„pieczęć miejską do pieczętowania rozmiarów i wierteli”182. Kapituła katedralna włoc
ławska w dekrecie z 1586 r. w sprawie miar towarów sypkich stanowiła o obowiązku
znakowania korca włocławskiego znakiem (signo) miasta i panów prałatów i kanoni
ków183. W ordynacji miejskiej Wolborza, należącego do dóbr sieradzkich biskupstwa
kujawskiego czytamy, że do obowiązków burmistrza należało nadzorowanie pomiaru
miar używanych w mieście, a następnie ocechowanie ich cechą biskupią i miejską184.
W toruńskim ratuszu przechowywany był wzorzec korca chełmińskiego, wykonany
w 1585 r. Wykorzystywano go w razie zaistnienia sporów w celu ostatecznej weryfika
cji objętości towarów sypkich185. Identyczne zwyczaje obowiązywały w gromadach
wiejskich186. W Krakowie w XV w. w użyciu znajdowały się dwa miedziane wzorce
grzywny. Pierwszy pochodził z pierwszej połowy XV w., drugi zaś z końca tego wieku.
Oba oznaczone były małym herbem miasta Krakowa oraz Orłem Białym187.

176 A. B r o s i g , op. cit., s. 26.
177 J. S m ó ł k a , O herbie Przemyśla, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, t. IV, 1923,
s. 91, ryc. 4.
178 Z. S c h m i d t , Ze studiów nad herbem Żnina. „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Architektura”,
IV, nr 77, 1965, s. 146, ryc. 6a, 6b.
179 A. C h m i e l , Pieczęcie miasta Krakowa, s. 137.
180 E. M a d e j s k i , Pieczęcie Książa Wielkiego z herbem miasta, „Studia Historyczne”, r. XIX, 1976, z. 1,
s. 109.
181 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 6, ryc. 9; L . S i e c i e c h o w i c z o w a , op. cit., s. 257, fot. cz-b. nr 21.
182 L. K o c z y , op. cit., s. 33.
183 Statuty kapituły katedralnej włocławskiej z materiałów przysposobionych przez x. Prałata Stanisława
Chodyńskiego. wyd. J. F i j a ł e k , Kraków 1916, nr 216.
184 Ordynacja miasta Wolborza z dnia 15 lipca 1713 r., s. 38.
185 J. В i e n i a k, Koncepcja działu historycznego Muzeum Okręqoweqo w Toruniu, „Rocznik Muzeum w To
runiu”, t. I, 1964, z. 4, ryc. 4.
186 Księga sądowa, nr 3921, pkt. 20 — „a że była skarga na młynarza o miary niesłuszne nakazują tedy
teraźniejszy sąd dekretem surowym, aby te miary przyniósł do Dworu, na której powinna być cecha
Dworska” .
187 L. L e p s z y , Grzywna polska, „Wiadomości Numizmatyezno-Areheologiczne”, r. I, 1889, nr 1, szp. 8-9.
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W 1587 r. rada miasta Grudziądza wydała rozporządzenie, mocą którego szynkarze
mieli umieszczać na swoich naczyniach głowę wołu, a ta pochodziła z pieczęci władz
miejskich, dodać należy, że przejęto ją z pieczęci potocznych, stosowanych do prowa
dzenia spraw mniej istotnych dla miasta188. Nie sądzę, by ową głowę wołu można
traktować jako znak cechowy — szynkarzy czy szerzej karczmarzy — ale właśnie jako
cechę miejską, stosowaną dla oznaczenia pobieranego podatku miejskiego. Z Pozna
nia znamy szereg przykładów wykorzystania godeł miejskich potwierdzających pra
widłową miarę i poświadczających wpłacenie podatku na rzecz społeczności miejskiej.
W 1612 r. rada miejska zaleciła dokonanie pomiarów i ocechowanie dzbanów i beczek,
a nad prawidłowością wykonania pomiarów czuwać mieli starsi cechu bednarzy i to
oni wyciskali signa alias cechy189. Z 1576 r. znamy rozporządzenie, wilkierz, dotyczący
przechowywania wina w beczkach „poznańskiej miary, cechą miejską zacechowanych”190,
a z 1558 r. pochodzi decyzja o obowiązku ocechowania i otaksowania wina przed jego
detaliczną sprzedażą191. W razie sprzedaży napojów alkoholowych bez uzyskania na
ich szynkowanie zgody groziła kara. Taką karę, w wysokości jednego wiardunka, za
sprzedaż nieocechowanego piwa zapłacił w Krakowie w 1396 r. Piotr Molner192.
O szerokim stosowaniu cech miejskich jako potwierdzenia poniesionych opłat po
datkowych, bądź potwierdzających zwolnienie od podatku, przekonuje przykład Kra
kowa i podkrakowskiego Kazimierza. Adam C h m i e l wskazuje na kilka metalowych
(miedź, ołów, srebro) krążków ozdobionych godłem miasta oraz często oznaczonych
datą wykonania. Miasta (na pewno Kraków i Kazimierz) posiadały własne wozy do
przewozu piwa, wytwarzanego w miejskim browarze lub w browarach mieszczańskich.
Za przewożenie piwa tymi właśnie wozami miasto pobierało opłaty. Opodatkowany był
skład wina w mieście oraz prawo wprowadzenia do miasta wyrobów sukienniczych.
Dowodem poniesionych opłat były właśnie owe metalowe krążki, kupowane w kance
larii lonerskiej, odpowiedzialnej za sprawy finansowe miasta. W czasie przewozu krą
żek oddawany był przełożonemu nad wozami miejskimi lub służbie miejskiej jako do
wód poniesionych opłat na rzecz miasta. Być może wydawano również cechy bezpła
tnie, ale tylko wówczas, gdy transport towarów odbywał się na potrzeby miasta193.
O ciekawym zastosowaniu godeł miejskich informują przykłady z obszaru Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Znamy dokumenty wystawione przez króla Aleksandra Jagiel
lończyka w latach 1498-1499 dla Połocka, Mińska i Bielska, w których czytamy o zgo
dzie monarchy na posiadanie przez owe miasta kapnicy, czy też inaczej woskobojni,
w których przetapiano wosk, a na kręgach wytworzonego wosku wytwórcy wyciskali
znak pieczęcią miejską. Dochód uzyskany ze sprzedaży znakowanego wosku miał być,
zgodnie z literą dokumentu, obrócony na potrzeby publiczne miasta194.
Godła miejskie współtworzyły cechy miejskie, które wybijano na wyrobach złotni
czych. Miały one upewnić nabywcę o jakości wyrobu oraz przede wszystkim o wartości
stopu kruszcu, z jakiego był on wykonany. Sygnatura imienna, osobista złotnika,
ważne i cenne potwierdzenie wykonania towaru, nie posiadała waloru poręczenia

188 M. G u m o w s k i , Herb i pieczęcie miasta Grudziądza, „Rocznik Grudziądzki” , t. II, 1961, s. 144, 149.
189 Wlikierze poznańskie, cz. 2, Handel, rzemiosło i rolnictwo, wyd. W. M a i s e l , Wrocław 1968, nr 124.
190 Ibidem, nr 97.
191 „Aby żaden szynk nie śmiał spuścić do piwnice albo w dom żadnej fasy wina, ależ pierwej pieczęć miejską
na nią położą ci, którzy od pana burmistrza i rady na to będą wysadzeni. Żadnej też fasy, tak nie
pieczętowanej, aby szynk nie poczynał ku szynkowaniu, ależ pierwej przez pany wina w takowej fasie będzie
ustanowione i oszacowane” — Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 69.
192 Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402, wyd. A. C h m i e l , Kraków 1932, s. 352 — item
Petrus Molner propinavit cervisiam et non posuit signum videlicet zegil — debere dare Ifert.
193 A. C h m i e l , Cechy miasta Kazimierza, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, r. XI, 1899, t. IV,
nr 1(39), szp. 77-82; idem, Cecha schrottgeltowa krakowska, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, r. XIII, 1901, t. IV, nr 1(47), szp. 295-296.
194 Skarbiec dyplomatów papieskich cesarskich, królewskich, książęcych, uchwał narodowych... posługują
cych do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów, wyd. I . D a n i ł o w i c z , t. II, Wilno 1860, nr 2104, 2106, 2112.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku

87

publicznego. Dopiero przybicie cechy miejskiej przez godnych zaufania złotników,
starszych cechowych lub przez osoby wskazane przez cech, prowadziło do przyjęcia
zobowiązania za jakość wykonanych towarów również przez całą społeczność ce
chu złotników z danego ośrodka195. Zobowiązania w tej mierze podejmowane były już
w końcu XIV w., jednak dopiero od XVI w. dostrzec można konsekwencje w ich
stosowaniu. Statut cechu złotników Starej Warszawy z 1516 r. nakazuje, by towary
opuszczające warsztaty oznaczone były obok znaku osobistego również cechą miejską.
W połowie XVI w. cechy miejskie stosowano w Poznaniu. Wspominają o niej rozliczne
uchwały i zarządzenia władz miejskich na przykład z lat 1619-1644196. Fakt, iż kilka
krotnie przypominano o tym obowiązku może świadczyć o opornym wprowadzaniu go
w życie. Dwa dekrety, wilkierze, rady miejskiej z 1644 r. wprowadziły kategoiyczny
obowiązek stosowania cechy miejskiej na niektórych wyrobach złotniczych. Jej użycie
uzależnione było od jakości użytego kruszcu197. Ikonografię cechy tworzyły dwa klucze
pod koroną198. Za przyłożenie cechy miejskiej obowiązywała opłata — wynagrodzenie
otrzymywał „pan starszy [cechu — M. A.] za pracę”199. We Wschowie cechy miejskie na
swych wyrobach bili zarówno złotnicy, jak i konwisarze. Złotnicy wschowscy, działający
od pierwszej połowy XVII w., początkowo nie sygnowali wyrobów w ogóle. Dopiero po
reorganizacji cechu, co nastąpiło za sprawą przywileju króla Jana III z 1676 r., zaczęli
odciskać na swych wyrobach podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami200. Konwisarze wschowscy również sygnowali wyroby cechą miejską. Na przykład
Krystian Crell wykonał w 1703 r. wilkom dla szmuklerzy wschowskich, a na brzegu
naczynia obok swych inicjałów odcisnął godło państwowe oraz tzw. mały herb Wschowy,
czyli podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami201. Obowiązek robie
nia wyrobów konwisarskich godłem miejskim wynikał z zapisów statutu cechu łącz
nego konwisarzy wielkopolskich z 1648 r., a zatwierdzonego rok później przez króla
Jana Kazimierza. Rada Miejska Poznania — twórca wspomnianego statutu — określiła
warunki jakie powinien spełniać mistrz konwisarski, działający na obszarze Wielko
polski. M.in. musiał on wykonać tzw. egzemplarz próbny, któiy powinien być opatrzony
godłem miasta i emblematem cechu202. Na cynowym talerzyku, wykonanym w poznań
skim warsztacie konwisarza Jakuba Kanadeja w pierwszej połowie XVII w. widzimy
cechę m iejską— dwa skrzyżowane klucze pod koroną, herb państwowy — Orła Białego
w koronie oraz znak rzemieślnika (gmerk) z inicjałami203. Poznańskimi cechami miej
skimi oznaczone były np.: kubek cynowy z 1726 r., wykonany przez Jana Filipa
Radkiewicza oraz waza cynowa Jana Krzysztofa Wołkowicza z końca XVIII204.

195 M. G r a d o w s k i , Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych
je j granicach, Warszawa 1994, s. 11, 25-26.
196 W 1619 r. rada miejska poznańska zdecydowała: „aby też każdy [złotnik] cechę bił na robotę swoją. Kto
tego nie czynił ma być winowan gr 24” — Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 138. W 1643 r. rada miejska
poznańska za zgodą cechu złotników ustaliła, że produkty opuszczające warsztaty rzemieślnicze wykonane
ze „srebra, które ma być próby trzynastej a ma być cechowane cechą miejską i bracką” — Wilkierze poznań
skie, cz. 2, nr 174; T. N o ż y ń s k i , Ztotnictwopoznańskie do końcaXVHI w., „Studia i Materiały do Dziejów
Wielkopolski i Pomorza”, t. VI, 1960, s. 12; M. G r a d o w s k i , op. cit., s. 120.
191 A b y się żaden brat nie ważył roboty żądnej wydawać bez cechy miejskiej, która cecha nie ma być bita,
tylko na srebra, które być ma trzynastej próby” — Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 176.
198 Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 175 — sed eam tenebitur ad seniores iuratos praefati contubemi deferre,
qui explorata proba bona et valore, tunc demum sigillum civitatis, videlicet duarum clavium cum corona
desuper exsculpta, eidem operae salvo nihilominus ipsorum consueto salario impriment idque contra trans
gressores sub confiscatione eiusdem operae, cuiusmedietasfisco regio, medietas fis co civitatis cedere dedebit,
T. N o ż y ń s k i , op. cit., s. 12; J. O l e j ni c z a k , Herb miasta Poznania, [w:I Publikacja z okazji wystawy
zorganizowanej w Starym Ratuszu, oprać. J. O l e j n i c z a k , s. 19; M. G r a d o w s k i , op. cit., s. 120.
199 Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 176.
200 M. G r a d o w s k i , op. cit., s. 169-170.
201 B. K r e s, Konwisarze Wschowy w XVII X IX wieku. Przyczynek do badań nad problematyką rzemiosła rta
Ziemi Lubuskiej, [w;] Wschowa. Miasto i powiat, Zielona Góra 1973, s. 104.
202 Ibidem, s. 109.
203 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 29, ryc. 24; W. M a i s e l , op. cit., ryc. 145.
204 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 31, ryc. 26, nr 40.
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Interesujące obserwacje poczyniono dla godeł miejskich odciskanych w warszta
tach złotniczych i konwisarskich Leszna. Znamy jest bowiem dokument, w którym zło
tnik Joachim Scholtz w 1674 r. otrzymał zgodę władz miejskich Leszna na znakowanie
wykonywanych przez niego wyrobów srebrnych o próbie 12 łutów puncą miejską205.
W 1686 r. cech wspólny złotników i malarzy Leszna otrzymał statut. Znalazł się w nim
nakaz bicia na wyrobach srebrnych cechy miejskiej obok znaku imiennego. Wyjątek
stanowiły wyroby z kruszcu powierzonego i tych nie wolno było znakować206. Znane
są przykłady faktycznego zastosowania puncy miejskiej207. Pomimo wprowadzenia
przez Sułkowskich swego rodowego herbu Sulima do godła miejskiego Leszna złotnicy
i konwisarze leszczyńscy trwali przy dawnym herbie miasta208.
Cechy miejskie wykorzystywano też do ochrony lokalnego rzemiosła. W 1783 r. rada
Poznania wydała wilkierz, zakazujący sprzedaży wyrobów ślusarskich nieoznaczonych
cechami rzemieślników poznańskich209. Również w celu ochrony przed partaczami
pierniki toruńskie zdobione były odciśniętym herbem miejskim210.
Plomby sukiennicze posiadały walor znaku gwarantującego jakość i rozmiary wyro
bów renomowanych warsztatów sukienniczych211. Nadanie znaku gwarancyjnego było
też przywilejem dla producentów, których wyroby nie podlegały teraz ponownemu
mierzeniu, wykonywanemu najczęściej ze szkodą dla wytwórcy. Pierwszym znanym
nam dokumentem o tej treści był przywilej wydany dla cechu sukienników królewskie
go miasta Kościana przez króla Kazimierza Jagiellończyka, ale praktyka z pewnością
była starsza, np. Toruń znakował swe wyroby ju ż dużo wcześniej212. W przywileju dla
kościańskich sukienników z 1472 r.213 znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego król Kazi
mierz Jagiellończyk ustanawiał towarowy znak ochronny dla sukna warsztatów ko
ściańskich. Sukno produkowane bowiem w Kościanie słynęło z jakości, a nieuczciwa
konkurencja usiłowała gorsze towary sprzedawać jako wyroby mistrzów z Kościana.
Zaradzić miał temu znak ochronny utworzony z wieży, czyli z godła miejskiego i Orła
Białego, umieszczonego nad nią. W trzy lata później król Kazimierz Jagiellończyk zmie
nił znak towarowy w ten sposób, że nad wieżą, czyli nad godłem miejskim, kazał po
łożyć majuskułową literę „C”214. W 1493 r. król Jan Olbracht ponownie nadał przywilej
cechowania płótna wschowskiego215. Plomba prawdopodobnie opatrzona była z jednej
strony tzw. małym godłem miasta — podwójnie przekrzyżowanym krzyżem Jagiello
nów z toczenicami — i Orłem królewskim z drugiej216. W przywileju dla sukienników
wschowskich monarcha szczególną uwagę zwrócił na rozmiary postawu sukna, opa
trzonego nadanym znakiem. Za utrzymanie rozmiarów sukna, tudzież jego jakości
odpowiedzialni byli mistrzowie cechu sukienniczego ze Wschowy. Po raz kolejny znak
sukienników kościańskich został zmodyfikowany przed 1513 r. przez króla Zygmunta

205 A. W a s i l k o w s k a , Złotnictwo Leszna w 2. połowie XVII i XVIII wieku, „Studia Muzealne”, t. XI, 1975,
s. 66.
206 M. G r a d o w s k i , op. eit., s. 106.
207 M. G r y c z , op. cit., s. 135 — punca na srebrnej konwi z 1694 r.
208 A. W a s i l k o w s k a , op. cit., s. 65.
209 „Żeby odtąd Żydzi synagogi poznańskiej żadnych inszych robót ślusarskich (prócz, które ślusarze tutejsi,
pod cechą bądź bractwa, bądź swoją prywatną, robić będą) nie przedawali” — Wilkierze poznańskie, cz. 2,
nr 275. Nieco wcześniej rada dopuszczała do sprzedaży wyroby oznaczone cechą warsztatów zagranicznych
— ibidem, nr 274.
210 Muzeum Miasta Torunia, sygn. MT/HT/70.
211 A. M ą c z a k , Sukiennictwo wielkopolskie X IV -X V II wieku, Warszawa 1955, s. 283.
212 Ibidem, s. 284.
213 Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. R a c z y ń s k i , Poznań 1840, nr 132; MRPS, t. I, nr 879;
J. Z i e l o n k a , O sukiennictwie kościańskim w 500-lecie nadania znaku ochronnego, [w:] Kościan rzemio
słem stał, pod red. H. F l o r k o w s k i e g o , Kościan 1974, s. 221; Z. W i e l g o s z , Kościan w epoce przedro
zbiorowej (do roku 1793), [w:] Kościan. Zarys dziejów, pod red. Z. W i e l g o s z a , K. Z i m n i e w i c z a ,
Warszawa 1985, s. 25.
214 MRPS, t. I, nr 1311; Z. W i e l g o s z , op. cit., s. 25.
215 MRPS, t. II, nr 186.
216 MPT, t. II, s. 668.
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Starego. Królewski znak gwarancyjny, utworzony został z cyfry królewskiej „S”217. Nad
prawidłowością stemplowania sukna godłem miejskim czuwały statuty cechowe. Na
przykład w statucie sukienników poznańskich z 1560 r. znajdujemy postamowienie
dotyczące możliwości sygnowania godłem miejskim poznańskim sukna surowego
i zakupionego z warsztatów innych miast218. Rysunek umieszczany na plombie
sukienniczej mógł nawiązywać do herbu miejskiego (np. XV-wieczne plomby z Ko
ściana), ale równie dobrze mógł być nośnikiem zupełnie innych treści. W przywileju
dla sukienników słupeckich z 1519 r. król Zygmunt Stary zdecydował, iż znakiem
gwarancyjnym będą dwa skrzyżowane klucze św. Piotra, informujące o właścicielu
ośrodka czyli biskupach poznańskich oraz litera „S”, która tu wyjątkowo219 była
inicjałem nazwy ośrodka220.
Pod koniec XVIII w. (1782 r.) Komisja Skarbowa zaleciła właścicielom miast i mia
steczek Wielkopolski, by ci przedłożyli znaki towarowe (cechy miejskie). Następnie te
zebrane w jednym dokumencie zostały „w każdym mieście przez woźnego ogłoszone”,
a tabele z wzorcami znaków zostały przesłane do komór celnych221. Dysponujemy
imponującym liczebnie zbiorem znaków towarowych, używanych wówczas przez su
kienników wielkopolskich. Znaczna ich część wykorzystywała motyw godła miejskiego.
Równie dużo powstało z liter miast lub cyfr właścicieli, ich herbów oraz innych dość
swobodnie wybieranych symboli. Godło miejskie wystąpiło na plombach sukienni
czych między innymi: Andrzejowa, Babimostu, Janowca Wielkopolskiego, Kępna,
Kiecka, Kostrzynia, Krotoszyna, Kościana, Łabiszyna, Margonina, Mielżyna, Mikstatu,
Opalenicy, Ostrzeszowa, Rawicza, Słupcy, Swarzędza, Wronek, Wschowy, Zbąszynia,
Zdun. W Słupcy sukiennicy porzucili znak nadany im wspomnianym przywilejem
króla Zygmunta Starego (1519 r.) i utworzyli pod koniec XVIII w. cechę zawierającej
pełną postać godła miasta.
Funkcje plomby sukienniczej być może sporadycznie pełniły również pieczęcie miej
skie, choć możemy także przypuszczać, że plomby sukiennicze występowały w źród
łach pod nazwą pieczęci miejskiej. W 1665 r. burmistrz i rada miasta Bydgoszczy
potwierdzili statut cechu sukienników, w którym sformułowano wyraźny nakaz stem
plowania sukna „pieczęcią miejską”, pozostającą za zgodą rady w ciągłej dyspozycji
starszych cechu222. Uporczywe — trzykrotne — uchylanie się od wspomnianego
nakazu doprowadzić mogło do wykluczenia opornego mistrza z cechu sukienników223.

Herb miejski na monetach
Godła miejskie wybijano na monetach wytwarzanych w mennicach położonych
w granicach miast i pozostających pod zwierzchnictwem samorządu. Ich występowa
nie informować miało o funkcjonowaniu mennicy miejskiej lub tylko o lokalizacji
zakładu, należącego do władcy lub do instytucji kościelnej. Przykładów takich jest
kilka. Znamy średniowieczne monety z uproszczonym godłem Poznania224. Znak ten,
211 J. Z i e l o n k a , op. cit., s. 227-228.
218 A. M ą c z a k , op. cit., s. 284.
219 W przywileju dla sukienników z Sierpca, miasta prywatnego, król Zygmunt Stary ustanowi! znak
ochronny utworzony z korony, majuskulnej litery „S” — na pamiątkę królewskiego imienia, ukazującej
wieczystą laskę Zygmuntowską, oraz lwa z herbu Prawdzie — właścicieli ośrodka — SGKP, t. X, s. 594;
S. K. K u c z y ń s k i , Pieczęcie ih erb Sierpca, Sierpc 1981, s. 7-8, 27-29.
220 Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, nr 149 — in cujus una parte apperebit litera S., nomen ejusdem
civitatis Slupcza designans, ex alia vero ejusdem signi parte erunt conspicuae duae claves sancti Petri apostoli,
per transversum positae, denotantes ipsam civitatem Slupcza esse ecclesiae cathedralis posnaniensis beato
Petro apostolo dicatae.
221 J. D e r e s i e w i c z , Produkcja sukiennicza i sukienne znaki towarowe w Wielkopolsce w drugiej połowie
XVIII wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. I, 1956, z. 2, s. 216.
222 Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lata 1434-1770, wyd. T. E s ma n , Z. G u l d o n , Bydgoszcz
1963, nr 33, s. 61-62 — „na każdy postaw sukna swojej roboty powinni mieć przyłożoną pieczęć miejską
od urzędu nadaną temuż cechowi przez panów starczych”.
223 Ibidem, s. 62.
224 F. P i e k o s i ń s k i , O monecie i stopie menniczej w Polsce w X IV i X V w., „Rozprawy i Sprawozdania
z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. IX, 1878, s. 168-170, s. 291,
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uzupełniony o koronę występuje na numizmatach z początków XVII w.225 Nie znamy
podstawy prawnej, w oparciu o którą bito monety pod godłem poznańskim. Być może
prawo bicia monety wiązać należy, jak sądził Franciszek P i e k o s i ń s k i , z lokacją
miasta i uposażeniem wójta226. Wiadomo, że w 1410 r. król Władysław Jagiełło wydał
dokument zezwalający na wybijanie w Poznaniu monet z godłami przyjętymi zwycza
jowo2272
. Ponieważ zarówno przed jak i po 1410 r. na monetach miejskich występowały
8
skrzyżowane ukośnie klucze, świadczy to, że dokument króla Władysława Jagiełły nie
spowodował żadnych istotnych zmian w symbolice monet miejskich. Prawo do bicia
własnych monet posiadały instytucje kościelne. W 1284 r. arcybiskupi gnieźnieńscy
otrzymali prawo do bicia monety specjalnej między innymi w Żninie226. W 1314 r.
Władysław Łokietek wystawił dokument dla biskupiej mennicy w Słupcy. Jednakże
nadanie nie informowało o stemplu monety, co doprowadziło badaczy do sformułowa
nia dwóch skrajnych wniosków. Po pierwsze sądzono, że dokument zostawił biskupom
swobodę wyboru znaku, lub też po drugie, że monety mennicy słupeckiej miały być
opatrzone po prostu znakami książęcymi229. Godło miejskie wystąpiło na monetach
bitych w Babimoście oraz w Wieluniu.
Szczególnie wyraźnie rysują się powiązania zachodzące pomiędzy symboliką monet
i ikonografią pieczęci miejskich Wschowy230. W 1404 r. król Władysław Jagiełło wydał
dokument dla mennicy wschowskiej, w którym m.in. określił godła, którymi sygnowa
no monety bite we Wschowie231. Monarcha uznał, że obok Orła Białego drugim godłem
monety będzie krzyż jagielloński232. Na monetach wschowskich podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów oraz podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami występował do połowy XVII w. Sądzić można, że Władysław Jagiełło w 1404 r.
odrzucił tradycyjną symbolikę mennicy miejskiej, trwającą być może od końca XIII w.233
W połowie XV w. władze miejskie Wschowy przejęły krzyż Jagiellonów z symboliki men
niczej i na potrzeby samorządu — rajcy wprowadzili go na pieczęć miejską, a następnie,
być może za wiedzą króla Kazimierza Jagiellończyka, dodali do niego dwie toczenice.

Herb miejski jako znak targowy
Godło miejskie mogło tworzyć, choć nie zawsze, tzw. znak targowy. W Poznaniu była
nim „banera”, signum albo proporzec podnoszony bądź opuszczany „z miejsca swego”
przez przedstawiciela „urzędu mieszczkiego”. I w czasie gdy on powiewał nad miastem
przekupnie nie mieli prawa do hurtowego wykupu towarów na rynku. Ten czas

292, 304; A. W i e r z c h o w i e c k i , Mennice i monety miasta Poznania, [w:] Dziesięć wieków Poznania, pod
red. K. M a l i n o w s k i e g o , Warszawa 1956, s. 331-332; S. K u b i a k , Monety pierwszych Jagiellonów,
Wrocław 1970, s. 116-119; Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 3.
225 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 24, ryc. 25.
226 KDW, t. I, s. 286; F. P i e k o s i ń s k i , O monecie i stopie, s. 168.
227 H. W u t t k e , Stadtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 149, nr216; F. P i e k o s i ń s k i , O monecie
i stopie, s.169.
228 S . S u c h o d o l s k i , Moneta możnouńadcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1987,
s. 9, 94.
229 Ibidem, s. 9, 91-92.
230 T. L i p i ń s к i, O mennicy wschowskiej. „Biblioteka Warszawska”, t. IV, 1954, s. 254-259; F. P i e к o s i ń ski , O monecie i stopie, s. 170-173, tabi. II, III, IV, VI; M. K i r m i s , Historia mennicy miasta Wschowy,
„Zapiski Numizmatyczne”, r. II, 1885. nr 5, s. 78; S. K u b i a k , Znalezisko grobowe monet Jagiellonów
z Tyńca. Przyczynek do historii produkcji menniczej Wschowy, „Wiadomości Numizmatyczne”, r. X, 1966,
s. 117; Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, oprać. R. K i e r s n o w s k i . Warszawa 1964, s. 109,
189; S. G i b a s i e w i c z , Mennica wschowska, [w:] Wschowa, Miasto ipowiat, Zielona Góra 1973, s. 73-80;
M. A d a m c z e w s k i , Pieczęcie, herb i inne znaki Wschowy, s. 234—238.
231 H. W u t t k e , op. cit., nr 42, s. 41; KDW, t. VII, nr 521 — sub signis tamen nostris regalibus, ex uno
videlicet parte aquilam et ex altero parte crucem binam.
232 Należy przy tym pamiętać, że tarcza z krzyżem Jagiellonów pojawiła się na pieczęci większej króla Wła
dysława Jagiełły, znanej z odcisków od 1403 r. Zbieżność dat — pojawienie się herbu Jagiellonów na pie
częci królewskiej oraz propozycja dla mennicy wschowskiej — z całą pewnością nie mogła być tu przypad
kowa — zob. S. K. K u c z y ń s k i , Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, Jimkcje, Warszawa 1993, s. 35.
233 M. G u m o w s k i , Moneta na Śląsku do końca X IV w., [w:] Historia Śląska od czasów najdawniejszych do
roku 1400, t. III, pod red. W. S e m k o w i c z a , Kraków 1936, s. 649.
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zarezerwowany był dla detalistów234. W Chełmnie, według wilkierza z 1590 r. zatwier
dzonego przez biskupa Piotra Kostkę, reprezentującego właściciela ośrodka, banera
czyli proporzec targowy był opatrzony herbem miasta235. W innych ośrodkach swobo
dę targową ogłaszał na przykład podnoszony i opuszczany kapelusz czy też wiecheć
słomy. Ten typ znaku targowego nie pozostawał, jak można sądzić, w żadnym związku
z symboliką miejską236. Problem zakupu towarów przez przekupniów interesował
również poszczególne Komisje Dobrego Porządku. Komisja dla Kalisza w 1788 r.
ograniczyła czas dokonywania zakupów hurtowych, ale określiła, iż rytm życia targo
wego regulować będzie zegar, a nie symbol targowy237.

Herb miejski w symbolice cechowej
Herby miejskie w formie pełnej lub odmienionej mogły być tematem, motywem
wykorzystywanym przez cechy rzemieślnicze przy tworzeniu ich własnej symboliki.
Literatura przedmiotu przytacza powszechnie przykład dokumentu króla Zygmunta
Augusta z 1566 r. dla miasta Kazimierza, w którym ustawodawca wyraźnie zakazał
cechom kazimierskim używania na swoich pieczęciach cechowych godła miejskiego,
to bowiem zarezerwowane zostało wyłącznie dla władz samorządowych (rady miejskiej)
i sądowych (ławników) Kazimierza238. Dokument ten traktowany jest również jako
jedyny znany przykład ochrony prawnej godła miejskiego przed nadużywaniem go
przez instytucje do tego niepowołane, bowiem monarcha wprowadzał sankcje za zła
manie tych postanowień — karę 50 złotych węgierskich. Zarządzenie miało charakter
wybitnie lokalny, incydentalny i prawdopodobnie nie miało większego wpływu na prak
tykę nawet cechów kazimierskich. Nie wdając się w szczegółowe rozważania przypo
mnę, że przed wydaniem dokumentu króla Zygmunta Augusta, bo w 1539 r. na pie
częci tkaczy z Kazimierza znajdowała się majuskułowa litera „K”, podobnie jak na
również szesnastowiecznej pieczęci rzeźników. Litera występuje też na pieczęci wyko
nanej w 1654 r. i należącej do cechu karczmarzy i słodowników kazimierskich oraz na
pieczęci murarzy i kamieniarzy z 1777 r.239 Zakaz nie obowiązywał też w Krakowie240.
Z obszaru objętego naszymi badaniami zebraliśmy znaczną ilość pieczęci cecho
wych, których wyobrażenie napieczętne łączyło symbolikę cechową z elementami
godła miejskiego. Zjawisko to jest typowe dla obszaru całej Polski241, choć należy
pamiętać, że wyobrażenia pieczęci cechowych o wiele częściej budowano z motywów
typowych dla poszczególnych specjalności rzemieślniczych242. Niżej dla ilustracji
zjawiska przedstawiłem kilka pieczęci cechowych ze Wschowy, które swą ikonografią
informowały o lokalizacji warsztatu, choć w tym samym mieście istniały cechy, które

234 Opisy i lustracje Poznania, nr 22: Wilkierze poznańskie, cz. 2, nr 115, 122.
235 Z. Z d r ó j к o w s к 1, Nieznane źródło, s. 154, art. 26 — „przekupki także w targowy dzień nlec kupować
nie mają, aż do dziesiątej zegar, tak długo, póki banera albo proporzec z herbem miejskim wytknięty będzie,
który zawsze od dziesiątej zegar zatknięty być ma pod winą wilkierzową miejską — grzywien sześć” .
236 W. M a i sei , Archeologia, s. 308-309.
237 Dawne ustawy miasta Kalisza, s. 40 — „aby żaden przekupień tak chrześcijanin jako i Żyd od początku
dnia aż do godziny porankowej dziewiątej nie ważył się żywności... przekupować... aby wprzód w przeciągu
wyżej wyrażonego czasu, każdy obywatel miasta na swoją własna nakupił i opatrzył się potrzebę” .
238 MRPS, t. V, cz. 1, nr 3239: A. C h m i e l , Pieczęcie miasta Krakowa, s. 128; W. M a is el. Archeologia, s. 250.
239 A. C h m i e l , Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie, Kraków 1922, s. 2, 6, 13, 18.
240 Ibidem, s. IV, 2, 6, 7, 16.
241 Np. pieczęć gdańskiego cechu przetwórców wełny czesankowej z XVII w., gdzie w tarczy herbowej pomię
dzy trzema czółenkami dwa krzyże nakryte koroną (Muzeum Miasta Torunia, sygn. MT/HT/317), czy też
na pieczęciach cechów toruńskich, w których stałym motywem był anioł-tarczownik zwykle trzymający tar
czę herbowa z godłem cechowym (Muzeum Miasta Torunia, sygn. МТ/НТ/117, 131) oraz por. D . T o m c z y k ,
Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z X V -X V III wieku i ich znaczenie historyczne, Opole 1975,
s. 53 — kuśnierze z Pyskowic — baszta — (XVII w.); kuśnierze — narzędzia górnicze — (1638 r.) i płóciennicy — narzędzia górnicze — (1671 r.) z Tarnowskich Gór; płóciennicy — kwiat róży — (1666 r.) i kapelusznicy — kwiat róży — (druga połowa XVIII w.) z Olesna.
242 J. W i s ł o c k i , Cechowe tłoki pieczętne Jako źródło kultury materialnej, „Studia i Materiały do Dziejów
Wielkopolski i Pomorza” , t. II, 1956, z. 1, s. 234-242; D. T o m c z y k , op. cit., s. 48-57.
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nie widziały potrzeby „wiązania się” w symboliczny sposób, w wyobrażeniu napieczętnym ze swym miastem. Tak postąpili na przykład wschowscy młynarze. Pole ich
pieczęci wypełniało wyobrażenie prawdopodobnie wiatraka — młyna umieszczonego
w polu hiszpańskiej tarczy herbowej243.
Godła cechów powstawały w różny sposób. Znane są przywileje monarsze wydawane
dla cechów, w których władcy określali rysunek wyobrażenia napieczętnego pieczęci
cechowej244. Również władze miejskie mogły ingerować w proces kształtowania się
treści pieczęci cechowej245. Na przykład w 1539 r. rada miasta Poznania wyraziła zgo
dę na wykonanie nowej pieczęci przez cech zrzeszający ślusarzy, nożowników i konwisarzy, gdyż stara uległa zagubieniu. Rada zastrzegła jednak, że wyobrażenie nowej
pieczęci powinno być odmienione poprzez wprowadzenie litery „P”. Ponadto rajcy do
bitnie zaznaczyli, że dawna pieczęć utraciła wszelką moc prawną246. Z całą pewnością
swą symbolikę kształtowali też zainteresowani, czyli mistrzowie rzemiosła. Wprowa
dzenie godła miejskiego do symboliki cechowej miało, jak sądzę, ściśle określony cel.
Zmierzało do stworzenia godła cechowego, które swym rysunkiem ukazywałby zain
teresowanym profesję oraz pochodzenie, lokalizację cechu, a więc byłby to swego ro
dzaju adres wystawcy dokumentu cechowego.
Pieczęć krawców z Piotrkowa Trybunalskiego, wykonana w 1782 r.247 wyraźnie
wskazuje, że jej twórca wzorował się na pieczęci miejskiej. Orzeł Biały koronowany
z herbem panującego na piersi, będący godłem miasta przynajmniej od końcaXVII w.,
został przez krawców, ale chyba za zgodą władz miejskich, przemieniony w ten sposób,
że pole tarczy na piersi Orła Białego wypełniły teraz nożyce krawieckie. Podwójnie
przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami — tzw. mały herb Wschowy — domi
nował w polu pieczęci cechu mydlarzy i świecarzy ze Wschowy, której tłok powstał
w 1677 r.248, a jego ikonografię zarówno słowem jak i barwnym obrazem określał przy
wilej króla Jan III Sobieskiego z tegoż 1677 r.249 Częściej stosowaną praktyką było dys
kretne wiązanie cechu z symboliką miejską. Zminiaturyzowane godło miasta — skrzy
żowane dwa klucze i miecz — w przestrzeni pomiędzy rozwartymi ostrzami nożyc kra
wieckich znajdujemy na pieczęci cechu krawców z Chwaliszewa, wykonanej w 1662 r.250
Trzy lilie heraldyczne i dwie strzały — elementy godła miasta — również pomiędzy
rozwartymi ostrzami nożyc, wystąpiły na pieczęci krawców z Rydzyny z 1652 r.251
Głowa wołu — czyli część herbu Wielichowa — wystąpiła w 1614 r. także pomiędzy
rozwartymi ostrzami nożyc krawieckich na pieczęci krawców wielichowskich252. Nato

243 Muzeum Ziemi Wsehowskiej, sygn. MNW 1095/N — legenda otokowa: SIGEL HANDWERCK MUILER
(sic) FRAVSTEDER DER 1729.
244 A. C h m i e l , Godła rzemieślnicze, s. 14 podaje przykład decyzji króla Zygmunta I Starego z 1546 r.
w sprawie miedzy innymi wyobrażenia pieczęci cechu papierników krakowskich — eisdem pro insigniis
effigiem diviAnthonii scipionem et campanulam gestantem, communis patroni tutellaris artificum huius artis
in aliis provinciis, celebrari damus, assignamus et pronuntiamus. Qua effigie pro sigillo contubernii sui per
petuo utentur.
245 D. T o m c z y k , op. cit., s. 50-51.
246 M. B r o s i g , op. cit., s. 4; Wilkierze poznańskie, cz. 3, Organizacja cechowa, oprać. W. M a i s e i , Wroclaw
1969, nr 30.
247 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, bez sygnatury; M. A d a m c z e w s k i , Geneza murów
obronnych, s. 241, ryc. 6.
248 AP Toruń, Kat. III, sygn. 5495; M. A d a m c z e w s k i , Pieczęcie, herb i inne znaki Wschowy, s. 239-240,
ryc. 7.
249 Sigillum eidem Contubemi Saponariorum et Lychnopaerum videlicet Frustum Saponis signo civitatis
Wschouiensis duplici Cruce et duobus oculis Signatum quod duo Leones Candelas seufaces ardentes tenentes
(chorda) aurei coloris per mediunt diuidunt cum Corona desuper pro insignis prout hic depictum et expressum
cernitur ex benignitate et dementia Nostra Regia in perpetuum concedimus — AP Zielona Góra, Wschowa
cech mydlarzy i świecarzy, sygn. ID; AP Poznań, Poznań cechy, sygn. 290.
250 AP Poznań, sygn. T X 133; Z. Z a l e s k i , Bractwo krawieckie chwaliszewskie, „Kronika Miasta Pozna
nia", r. V, 1927, nr 1, s. 38-39 (przedruk: „Kronika Miasta Poznania”, 1995, z. 1 (Chwaliszewo), s. 44);
W . K a r o l c z a k , O pieczęciach chwaliszewskich z X V I X V III w., „Kronika Miasta Poznania” , 1995, z. 1
(Chwaliszewo), s. 20.
251 AP Poznań, sygn. T X 162.
252 A. M. K a l e t k a , Z przeszłości miasta Wielichowa 1429-1929, Śrem 1929, tabl.V I,n r3 .
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miast na pieczęci cechu wspólnego z Wielichowa z roku 1626 oraz na pieczęci szewców
wielichowskich z 1784 r. nie znajdujemy żadnego elementu informującego o siedzibie
zrzeszenia253. Dyskretnie, przez ułożenie podwójnie przekrzyżowanego krzyża Jagiel
lonów z toczenicami nad tarczą z symbolami cechowymi, swoje związki z Wschową określi
li w 1680 r. wytwórcy grzebieni254. Postrzygacze sukna również ze Wschowy w 1630 r.
podwójnie przekrzyżowany krzyż Jagiellonów z toczenicami umieścili pomiędzy ostrza
mi nożyc255, a kapelusznicy w 1801 r. nad kapeluszem256. Rzeźnicy z Bojanowa
w przednie łapy barana z herbu miejskiego włożyli topór — znak swojej profesji257. Nie
możemy w tym przypadku odczytać zwierza jako motyw symboliki zawodowej rzeźników. Baran, a nie jak najczęściej w symbolice tego cechu wół, trzymał topór i co
najważniejsze, nie był nim zagrożony. Obiekt zawodowego zainteresowania rzeźników
widoczny jest natomiast na pieczęci cechu z Rawicza (1642 r.) — nad symbolami
zawodowymi umieszczono zwierza prawdopodobnie z rogami258, czyli wołu, a nie
niedźwiedzia z herbu miasta. Krawcy z Kościana uzupełnili wyobrażenie nożyc o roz
wartych ostrzach w górę Orłem Białym niekoronowanym w prawo259, zapewne skorzy
stali tu z postanowień króla Kazimierza Jagiellończyka w sprawie plomby sukienni
czej. Wywody uzupełnić można licznymi przykładami spoza Wielkopolski. Na przykład
w rozbudowanej ikonograficznie pieczęci złotników lwowskich lew, nawiązujący do
godła miejskiego wystąpił w roli trzymacza260.
Symbol profesji oraz godło miasta niejednokrotnie tworzyć mogło tzw. obesłanie
cechowe, zwołujące mistrzów do udziału w zgromadzeniach cechu. W 1825 r. wyko
nano obesłanie cechu garncarzy z Trzemeszna. Jedną jego stronę zdobił herb miasta
— wyobrażenie św. Wojciecha in pontificalibus, drugą — symbol profesji, w tym przy
padku koło garncarskie261. Nie wiemy, czy w początkach XIX w. skopiowano obesłanie
ze wzorca wcześniejszego, staropolskiego, czy też stworzono je według ju ż nowych
zwyczajów.
Pamiętać należy, że pieczęć cechowa mogła służyć za wzór do wykonywania zdo
bień w miejscach prowadzenia handlu. Pieczęć szewców krakowskich wykorzystano
w 1599 r. przy wykonywaniu zdobienia krakowskich sukiennic. Nad kramami szew
skimi umieszczono godło ujęte w ramy tarczy herbowej, przejęte ze szczegółami
(łącznie z tekstem legendy otokowej) z pieczęci brackiej262.
Najcenniejsze dokumenty cechowe i pieczęcie zgromadzenia przechowywane były
w tzw. ladzie czyli skrzyni cechowej. Wieka skrzyń cechowych były starannie zdobione,
czasami również i motywami herbów miejskich. Nie znamy żadnego tego typu zabytku
zachowanego z Wielkopolski, więc przykłady pochodzą z Małopolski. Wewnętrzną
stronę lady krakowskiego cechu czerwonych garbarzy, białoskórników i rękawiczników z 1761 r. ozdabiały: Orzeł Biały, herb używany króla Augusta III oraz godło
Krakowa263. Herby miejskie Krakowa i Kazimierza znamy ze skrzyni krakowskich
rymarzy z 1784 r. i kazimierskich murarzy z 1777 r.264

253 Ibidem, tab. VI, nr 4, 5.
254 AP Poznań, sygn. T IX 217.
255 AP Poznań, sygn. T IX 223; J. W i s ł o c k i , op. eit., s. 239.
256 др poznań, sygn. T IX 218.
257 MNW, Gabinet..., sygn. 15933.
258 MNW, Gabinet..., sygn. 15932.
259 K. K o e h l e r , Dawne cechy i bractwa strzeleckie, s. 250.
260 L. L e p s zy, O mato znanem naczyniu srebmem roboty krakowskiej, „Sprawozdania Komisji do Badania
Historyi Sztuki w Polsce”, t. V, z. 1, 1891, s. 38.
261 Z. B i a ł ł o w i c z - K r y g i e r o w a , Żaby tki Mogilna, Trzemeszna, Strzelina i okolic od gotyku po barok, [w:]
Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, pod red. Cz. Ł u c z a k a , Poznań 1978, s. 430.
262 S. T o m k o w i c z , Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej połowie X V II wieku, Lwów 1912,
fot. 1 lb, s. 75 — FRATERNITAS 99 CONTUBERNI 15.
263 M. F r i e d b e r g , op. cit., s. 123; J. K l e p a c k a , Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego
m. Krakowa, Kraków 1957, nr 18.
264 Ibidem, nr 33, 36.
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Podobnie jak w ceremoniale miejskim chorągwie odgrywały znaczącą rolę w obrzę
dowości cechów rzemieślniczych, towarzyszyły wystąpieniom cechów zarówno podczas
ich własnych, wewnętrznych uroczystości, jak i w trakcie prezentacji zewnętrznej.
Wspomniany ju ż Janko z Czarnkowa w opisie wjazdu króla Ludwika Węgierskiego do
Krakowa uwzględnił wystąpienie cechów rzemieślniczych, które przybyły witać monar
chę pod własnymi chorągwiami, ozdobionymi „stosownymi godłami”265. Również pod
własnymi chorągwiami wystąpili malarze, złotnicy, garbarze, piekarze i krawcy kra
kowscy w 1605 r. podczas pochodu króla Zygmunta III266. W 1692 r. własną chorągiew
posiadali miecznicy krakowscy267. W Poznaniu w czasie uroczystości kanonizacji św.
Jana Kantego w 1768 r. i podczas poprowadzonej wówczas procesji z kościoła św.
Marii Magdaleny do katedry, uczestniczyły cechy Poznania, młodzież szkół jezuickich
z kapelą i z chorągwiami268. Cechy zobowiązane były do posiadania własnej chorągwi.
Poznański kodeks prawa magdeburskiego z XIV w. mówił o 14 rodzajach rzemiosła —
cechach — które powinny mieć własne chorągwie. W 1599 r. wilkierz rady poznańskiej
nakładał na dwa cechy — miechowników i kaletników — obowiązek wykonania cho
rągwi na koszt stowarzyszenia269. Nie wiemy dokładnie jak wyglądały chorągwie ce
chów rzemieślniczych okresu staropolskiego. Zdecydowana większość uległa już zni
szczeniu. Prawdopodobnie jedną stronę płachty ozdabiały symbole zawodowe. Po
znańskie bractwo krawieckie posiadało chorągiew, której jedną stronę zajmował żółty
lew (wspięty), trzymający w łapach właśnie nożyce krawieckie270, a te występowały
w symbolice cechu od średniowiecza, często prezentowane w ujęciu heraldycznym271.
W 1596 r. Jan, malarz z Poznania wykonał proporzec dla cechu krawców z Kcyni, ale
nie znamy jego symboliki.272 Wiemy, że cechy w XIX i XX w. chętnie zdobiły jedną
stronę chorągwi herbem miejskim273. Również czyniły to w XIX w. Towarzystwa Śpie
wacze. Znany jest sztandar Koła Śpiewaczego z Koźmina, którego jedną stronę zdobi
„Orzeł książęcy”274, odczytywany tu jako herb miasta.
Na zachowanej chorągwi cechu piwowarówz 1641 r. ze Środy Wielkopolskiej widzimy
osiem owalnych tarcz herbowych (po cztery z każdej strony chorągwi) ujętych w kar
tusze, z wyobrażeniami zawierającymi treści religijne, rozpoznawcze i wreszcie pra
wno-ustrojowe. Warstwę religijną tworzyły tu wyobrażenia Chrystusa Ukrzyżowanego,
św. Stanisława w stroju pontyfikalnym, Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem oraz
powtórnie św. Stanisława, ale tym razem w trakcie cudu wskrzeszenia komesa Piotra.
Użycie tak wielu symboli religijnych jest całkowicie zrozumiałe zważywszy, że cech był
również zgromadzeniem religijnym. Rolę identyfikatora cechu pełniła łopatka piwo
warska. Treści prawno-ustrojowe przekazywały trzy znaki — Orzeł Biały, być może
herb Królestwa, herb Grzymała275 oraz wreszcie pełny herb miasta276. Wykorzystanie

265 Kronika Jana z Czarnkowa, s. 27.
266 Encyklopedia staropolska, t. II, po szp. 608 (Sztandary 1 chorągwie polskie — wkładka fotograficzna).
267 Ibidem.
268 A. B r o s i g , op. eit., s. 46.
269 Wilkierze poznańskie, cz. 3, nr 102 — labarum seu vexillum eisusdem contubernii communi sumptu Udem
seniores ac eorum confratres comparare debebunt; W. M a i s e 1, Archeologia, s. 258.
270 Z. Ż a l e ski , Bractwo krawieckie poznańskie przed r. 1793, „Kronika Miasta Poznania”, r. V, nr 2, s. 151.
271 Herb krawców poznańskich z 1429 r. — tarcza herbowa profilowana i wycinana późnogotycka, hełm
turniejowy „żabi pysk” nad górną krawędzią tarczy — por. W. M a i sei . Materiały do historii malarstwa
i rzeźby w renesansowym Poznaniu, „Studia Renesansowe”, t. I, 1956, s. 361, 372.
272 Ibidem, s. 362.
273 Np. chorągiew brzezińskiego cechu rzemiosł różnych z 1966 r., na której obok godła państwowego umie
szczono herby miast dawnego powiatu brzezińskiego — zob. M. A d a m c z e w s k i , Pieczęcie i herb (Brzezin),
s. 506.
274 M. P i e t r o w s k i , S. K a ź m i e r c z a k , W. K r ę g i e l s k i , Chór im. Czesława Czypickiego w Koźminie,
„Skice Koźmińskie”, r. VIII, 1991, s. 7.
275 W. Maisel utrzymuje, iż herb ten powinien być identyfikowany tu jako rodowe signum Grzymułtowskich,
właścicieli Środy, co jest niemożliwe z uwagi na to, że Środa była własnością monarszą. Być może chodzi tu
o osobę starosty.
276 W. M a i s e l , Archeologia, fot. 130, 131.
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godła miejskiego na chorągwi cechowej odczytywać należy identycznie jak w przypad
ku jego wystąpienia na pieczęci cechowej; precyzyjnie określało ono miejsce działal
ności zgromadzenia, było też wyrazem związków cechu z miastem.

Herb miejski w symbolice bractw strzeleckich
Obok cechów rzemieślniczych symbolika miejska towarzyszyła bractwom strzelec
kim, organizacjom elitarnym, zamkniętym dla znacznej części społeczności miejskiej.
Bractwa spełniały funkcje zarówno wojskowe, doskonaliły umiejętności we władaniu
bronią, ale też wpływały na życie i zachowania swych członków277. Obowiązki braci
strzeleckiej regulowały statuty, często zatwierdzane przez panujących i równie często
przez władze miast, w których dziadały. W naszych rozważaniach istotne jest to czy
bractwa dysponowały przedmiotami, które ze swej istoty mogły zawierać godła miej
skie. Otóż w 1677 r. król Jan III Sobieski wydał statut dla bractwa z Poznania, gdzie
między innymi opisano przebieg Zielonoświątkowych strzelań. Podczas uroczystości
towarzyszących „młodzi”, czyli osoby dopiero co wprowadzone do towarzystwa, obo
wiązani byli do noszenia chorągwi oraz do bicia w bębny278. Chorągiew bractwa
w Kaliszu pełniła funkcję sygnału mobilizacyjnego dla członków, którzy zgodnie ze
statutem wydanym w 1672 r. mieli się spotykać na wymarsz na ćwiczenia przed
budynkiem, z którego wywieszona była chorągiew bractwa279. Chorągwie bractw strze
leckich z okresu staropolskiego, podobnie jak i chorągwie cechowe należą do rzadko
ści. Znamy chorągiew bractwa ze Stęszewa z 1752 r. jednakowoż nie zdobią jej godła
miejskie. Do jej wykonania użyto wyłącznie emblematów strzeleckich. Liczniej repre
zentowane są chorągwie z XIX w. i dopiero na nich odnajdujemy herby miejskie, tak
jest w przypadku bractwa strzeleckiego z Mieszkowa i Środy Wielkopolskiej280. Na
chorągwiach z XX w. zazwyczaj umieszczano herb miasta. W Bydgoszczy odnotowano
występowanie barwnego wyobrażenia herbu miasta, wzorowanego na pieczęci miej
skiej, w Księdze królów kurkowych bractwa strzeleckiego Bydgoszczy, prowadzonej
w latach 1682-1850, a zapis nas interesujący z uwagi na barwną kompozycję heral
dyczną powstał w 1775 r.281
Z XVII w. pochodzi kur bractwa bydgoskiego. W prawym szponie trzyma on tarczę
herbową ze złotym godłem miasta, a nieco wyżej na skrzydle zobaczyć możemy rozbu
dowaną kompozycje heraldyczną, której osią jest szlachecki herb Grzymała282. Plakie
tka króla kurkowego ze Śremu — przypominająca woto kościelne — została ufundowa
na w 1653 r. przez ówczesnego króla kurkowego — Sebastiana Marszala. Jej motyw
centralny stanowiła scena religijna — Chrystus na krzyżu oraz Najświętsza Maria
Panna i św. Maria Magdalena. Poniżej umieszczono program heraldyczny, utworzony
przez trzy herby. W środku kompozycji znajdujemy Orła Białego koronowanego, zwró
conego w lewo z tarczą na piersi, w której Snopek Wazów i liteiy: J[AN] K[AZIMIERZ],
Po prawej stronie Orła znajdujemy herb szlachecki Łodzią, prawdopodobnie Opaliń
skich, którzy od 1598 r. do połowy XVII w dzierżyli starostwo i posiadali decydujący
głos w kształtowaniu składu rady miejskiej. Trzecim symbolem był herb miasta Śremu
277 Obowiązek opłacania składek, uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez bractwo, pochody,
procesje, pogrzeby strzelców itd., co upodabniało bractwa do cechów, również organizujących życie
zrzeszonych rzemieślników.
278 T. A. J a k u b i a k , Z tradycji Bractw Kurkowych w Wielkopolsce, [w:I Kurkowe bractwa strzeleckie
w Wielkopolsce. Katalog wystawy. Poznań 1978, s. 18.
279 Statuty cechów kaliskich, cz. I CechyJednobranżowe, wyd. W. M a i s e l , „Rocznik Kaliski”, t. VIII, 1975,
nr 22, art. 8 — fratres omnes, in quocumque domo signum, sive vexillum artis iaculatoriae e fenestra sit
exponsum, illue convenire atque congregati ad locum, ubi p er seniores fratres scutum, sive signum iacukmdi
expositum fuerit, exire debent, W. M a i s e l , Archeologia, s. 258 uważa, że bractwu służyła chorągiew cecho
wa. Chorągiew bractwa, wywieszona z okna domu, mogła też wskazywać miejsce biesiady, na jaką zwoływał
przełożony — J. Ł u k a s z e w i c z , op. cit., t. I, s. 131.
280 Kurkowe bractwa strzeleckie, nr 70, 72.
281 Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Dział historyczny.
282 Ibidem.
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w formie uproszczonej, umieszczony po lewej stronie herbu państwa. Dokładnie
widoczne są mury, wieże oraz otwarty przejazd283. Również klejnot króla kurkowego
z Sarnowy, wykonany w 1732 r., zawierał w swym zdobieniu zmienione godło miejskie
— sarnę z budowlami284. Oczywiście zachowało się bardzo wiele klejnotów, czy szerzej
przedmiotów związanych z bractwami, które w swej symbolice nie zawierały elementu
miejskiego. Ich ikonografia najczęściej akcentowała władzę zwierzchnią bądź też upa
miętniała fundatorów klejnotu bractwa. Tak na przykład było w Koźminie, gdzie
w 1772 r. klejnot króla bractwa kurkowego ufundowała Katarzyna z Sapiehów Sapieżyna. Sapiehowie byli właścicielami miasta, a ich herb zdobił obok symboli cechów
klejnot wykonany w kształcie ryngrafu. Identycznie postąpili Sułkowscy, ofiarowując
w 1766 r. klejnot króla kurkowego bractwu w Zdunach. Wokół ich rozbudowanego,
pięciopolowego herbu, leżącego na płaszczu herbowym pod mitrą książęcą umieszczo
no 10 medalionów z emblematami cechów i nazwiskami kolejnych królów kurko
wych285.

Herb miejski jako tworzywo poetyckie
Z wdzięczności za wsparcie udzielane przez władze miasta lub też z bezinteresownej
miłości do miasta ówcześni ludzie pióra układali wiersze na herby miast286, wzorowane
na stemmatach dotyczących herbów szlacheckich. Umieszczano je na stronach tytu
łowych druków powstałych w drukarniach miejskich, najczęściej dzięki wsparciu fi
nansowemu rady. Znajdujemy je także na początkowych stronach niektórych ksiąg
kancelaryjnych. Znamy kilka wierszy na herb miasta Poznania. W 1580 r. Jakub Wu
jek we wstępie dzieła Postille Catholicznej Mniejszej Część wtóra dokonał wykładu sym
boliki przedmiotów występujących w herbie miasta287. Podobnie postępują autorzy
większości wierszy na herb miasta288. Godło Poznania wychwalali również w poezji
okolicznościowej Jan Krajewski w 1611 r., Grzegorz Czaradzki w 1613 r. i Stanisław
Banicius w 1622 r. Dumni ze swego herbu miejskiego byli mieszkamcy małych ośrod
ków. W 1646 r. Fabian Myślimski, kaznodzieja kościoła parafialnego w Piotrkowie,
ułożył wiersz na herb rodzinnego miasta289. Znamy wiersz na herb miasta Pleszewa,
autorstwa Piotra Bernaka290. W 1639 r. Grzegorz Zdziejowski, kaznodzieja miejski
ułożył i opublikował wiersz na herb miasta Łasku291. Wiersze na herby miast, podo
bnie zresztą jak na herby rycerskie były zjawiskiem powszechnym. Występowały

283 Kurkowe bractwa strzeleckie, fot. 27, 28; T. A. J a k u b i a k , Tradycje zielono świąteczne w Kurkowych
Bractwach Strzeleckich w Wielkopolsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. XXVIII, 1980, nr 1,
s. 48.
284 Kurkowe bractwa strzeleckie, nr 125, fot. 37; T. A. J a k u b i a k , Tradycje zielonoświąteczne, s. 49.
285 Kurkowe bractwa strzeleckie, nr 126, 128, fot. 29, 36.
286 F. P i l a r c z y k , Stemmata w drukach polskich X V I wieku. Zielona Góra 1982, s. 52 (o związkach
J. Cervusa z Lwowem), 127 (o związkach J. Rybińskiego i H. Schobera z Toruniem).
281 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 15, ryć. 16.
288 Np. W iersz na herb Chełmna (1623 r.) — Z. Z d r ój k o w s k i , Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233
1862. Studium na 750-lecie wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miasta Chełmna i Torunia, Toruń
1983, fot. 11; wiersz na herb Krakowa (1690 r.) — Z. P i e c h , Skąd wziął się orzeł, s. 388.
289 S. Kot , op. cit., s. (3); M. A d a m c z e w s k i , Geneza murów obronnych, s. 239
290 IN ARMA FAMATAE CI / VITATIS PLESCHOVIENSIS HE / XASTICHON PETRI BERNACJI PLES(OVIENSIS) / NOMONE DOMINI DEFENDIMUR, NON NOSTRIS VIRIBUS / TVRRIS FORTITVDINEIS EST / NOMEN
DOMINI / ESTO NOBIS DOMINE TVRRIS / FORTTTVDINIS / PROVER(BI) XVIII CAP(VT) / AD EAM CVRRET
IVSTVS ET DEFENDETVR / Hoc insigne orins claris PLESCHOVLA ab auis / Qvid Signat TVRRIS Stemma
decusq(ue) tuu(m) / Scilicet ingenuos uirtute uirosqu(e) Ualentes / Constantes, fides et pietate graues /
Illorum est et erit tutor defensor et altor / Semper pro iustis stans DEVS ipse Suis / Sit nomen Dominy
benedictum in Seculum — AP Poznań, Akta miast: Pleszew, sygn. 1/13, к. 3. Ikonografia oraz tekst umie
szczony na karcie tytułowej księgi miejskiej Pleszewa z 1583 r. pozwalają łączyć ją z zagadnieniem tzw.
wieży mądrości — por. K. M u r a w s k a , Tunis sapientiae, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XIX, 1992, s. 65-100.
291 J. K r a s o ń , Z dziejów Łasku, cz. 1, Łódź 1965, s. 42, ryc. 4; S. R u s i n , Z Korabiem przez wieki, Łask
1987, s. 11; idem, Korabici Łascy w poezji okolicznościowej, Łask 1989, s. 15; idem, Przyczynek do historii
obrazu graficznego herbu miasta Łasku, Łask 1990, s. 7 (maszynopis); Siódma prowincja. Wiersze o Ziemi
Sieradzkiej, oprać. F. R a t a j c z a k , Łódź 1990, s. 32.
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w twórczości poetów powiązanych na przykład z Lwowem292, Toruniem293, Krako
wem294, Warszawą295, Bielskiem296 czy Bochnią297.

Inne zastosowania herbu miejskiego
Dotychczas podane przykłady ukazywały godło miejskie funkcjonujące w mieście,
wewnątrz jego symbolicznych murów. Jednak herb miejski przekraczał granice admi
nistracyjne miasta. Samorządy użyczały godeł miejskich społecznościom podległym
sobie. Z 1700 r. pochodzi pieczęć sądowa wsi Strzyżewice, należącej do Leszna. W jej
polu znajdujemy pierwszy herb miasta Leszna. Znamy też pieczęć Świętego Rocha
z wyobrażeniem dwóch skrzyżowanych kluczy298, które tu mogą być interpretowane
jako tzw. mały herb Poznania. Taka interpretacja jest tu możliwa w związku z podle
głością przedmieścia sądom poznańskim. Około 1816 r. wieś Nacław, należąca do
miasta Kościana od średniowiecza299, używała urzędowej pieczęci z wyobrażeniem
godła właściciela, czyli wieżą ze spiczastym dachem300.
Powszechne wykorzystywanie godła miejskiego spowodowało, iż stało się ono waż
nym składnikiem widoków i planów miejskich i opisów miast. Licznie prezentowane
były herby miejskie na planach, widokach i panoramach miast. Stanowiły tu uzupeł
nienie warstwy informacyjnej na temat ośrodka, jak również były liczącym się dopeł
nieniem plastycznym i artystycznym wyobrażenia. Na przykład w XVII w. trzy herby
miejskie wystąpiły na widoku Poznania z ok. 1617 r. (druk w Kolonii w 1618 r.)
w dziele Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga Civitates orbis terrarum301. Rysunki
ukazywały trzy warianty herbu poznańskiego, występujące w miejskiej praktyce302.
W środku umieszczono tzw. herb wielki, a po bokach herby uproszczone. Taka pre
zentacja trzech herbów miejskich nie była unikatowa. Panoramę Lwowa uzupełniały
cztery herby, wśród których był herb państwa, herb ziemi, herb miasta oraz herb
papieża Sykstusa V, traktowany tu też jako drugie godło miasta303. Pełną postać godła
miejskiego Poznania widzimy na rycinie z 1631 r., gdzie połączono je z postacią
płaczącej kobiety, będącej tu personifikacją miasta oraz z pomłością — godłem szla
checkiego herbu Nałęcz304. Obok herbu pełnego, opisanego wcześniej, znajdujemy
jeszcze w tym samym dziele z 1631 r. dwa odmienione symbole Poznania. Był to
jeszcze raz pełny herb miejski, zmieniony w ten sposób, że klucze w bramie miejskiej

292 K. S o c h a n ie w ic z. Herb miasta Lwowa, s. 34; F. P i l a r c z y k , op. cit., fot. 16.
293 M. G u m o w s k i, Herb i pieczęcie Torunia, [w:] Dzieje Torunia, Toruń 1934, s. 558-559; F. P i l a r c z y k ,
op. cit., 127.
294 Z. P ie c h , Skąd wziął się orzeł, s. 387-388.
295 S. K. K u c z y ń s k i, Herb Warszawy, fot. 22, 23, s. 31
296 J. P o la k , op. cit., s. 50.
297 W. B u d k a , Pieczęcie miasta Bochni, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, t. XIX, 1937,
s. 105-114.
298 AP Poznań, Poznań cechy, sygn. 448, k. 7.
299 KDW, t. VI, nr 387, 389 (dokumenty z 1400 r. — potwierdzenie praw miejskich Kościana i nadanie mu
wsi, między innymi Nacława)
300 O. H u p p , Wappen und Siegel der Deutschen Städte, Flecken und Dorfen, Band 1, Heft2: Pommern, Posen
und Schlesien, Frankfurt 1898, s. 39; M. G u m o w s k i , Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań 1932,
s. 208.
301 Wśród 2172 sztychowanych widoków miast umieszczono panoramy Krakowa (MPT, 1.1, s. 38), Warszawy
(MPT, t. I, s. 53), Biecza (MPT, 1.1, s. 56), Sandomierza (MPT, 1.1, s. 43), Przemyśl (MPT, t. I, s. 42), Poznania
(MPT, t. I, s. 24), Lublina (MPT, t. I, s. 686), Krosna (MPT, t. I, s. 55), Zamościa (MPT, t. I, s. 45) i Łowicza
(MPT, t. I, s. 57) — A. C h y c z e w s k a , Trzy księgi o miastach świata (na marginesie wystawy w Muzeum
Narodowym „Plany i widoki miast polskich w grafice X V -X V III wieku”), „Kronika Miasta Poznania”, t. XXIII,
1950, nr 3, s. 284.
302 M. J . M i k a , Opis Poznania z roku 1728, „Kronika Miasta Poznania”, t. XXIII, 1950, nr 3, s. 273; Dziesięć
wieków Poznania, pod red. K. M a l i n o w s k i e g o , Poznań-Warszawa 1956, ryc. 40; Historia Polski, t. I,
cz. 2, pod red. H. Ł o w m i a ń s k i e g o , Warszawa 1957, s. 131; M. W a r k o c z e w s k a , Widoki starego Po
znania. Źródła Ikonograficzne do zabudowy miasta z wieków XVII-XIX, Poznań 1960, nr 1; MPT, t. I, s. 24
— pomijają fakt umieszczenia herbów miejskich powyżej panoramy miasta.
303 J. W i d a w s k i , op. cit., fot. 256.
304 M. W a r k o c z e w s k a , op. cit., nr 6 ryc. 3; Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 26, ryc. 21.
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przewiązane były pomłością305, a drugi — postać św. Piotra, trzymającego klucze zwią
zane pomłością306. W połowie XVIII w. powstała panorama Poznania, której również
towarzyszy herb miasta wraz z informacją, jak należy odczytywać symbolikę w nim
zastosowaną307. Po raz kolejny godło Poznania ozdobiło widok miasta z 1796 r., będący
ikonografią świadectwa cechowego poznańskich paśników308. W XVIII w. powstał obraz
Piotrkowia, ukazujący m.in. kobietę — spersonifikowane miasto — oraz herb Piotr
kowa — Orła Białego w koronie — w barokowym kartuszu309. Herby miast wzbogacały
osiemnastowieczną panoramę Rawicza i Leszna. Uzupełniły one także legendy map
i planów. Herb miejski umieszczono nad legendą „Марру geograficznej placów у ogro
dów miasta J. К. M. Ostrzeszowa”, wykonanej w 1785 r.310 i „Марру generalnej miasta
JKM Poznania i Przedmieściów do niego należących...” z 1780 r.311 Herb Bydgoszczy
wystąpił nad legendą panoramy Bydgoszczy z 1657 r., wykonanej przez E. J. Dahlbergha312. Opisy miast Śląska, sporządzone przez Mikołaja Heneliusza zawierają informac
je o herbach przedstawianych miast313. Również w opisie Sarmacji pióra Aleksandra
Gwagnina znajdujemy, wzorowane na Bartoszu Paprockim, opisy herbów 10 miast
polskich. Informacje o herbach miejskich dodał do tekstu A. Gwagnina jego tłumacz
— Marcin Paszkowski314. Herby ważniejszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
na wzór wieńca herbów ziemskich, informować mogły o zasięgu terytorialnym pań
stwa. Kompozycję taką znajdujemy w pracy Sebastiana Śleszkowskiego z 1623 r.315
Na równi z herbami szlachty i ziem herby „przedniejszych” miast Rzeczypospolitej
Obojga Narodów umieszczone zostały w niektórych herbarzach szlacheckich doby
staropolskiej316. Bartosz Paprocki odnotował istnienie herbów ważniejszych miast
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów317. Posłużyły one autorowi do pełniejszej prezen
tacji ziem, z których składała się Polska i Litwa. Często jednak opisy herbów miej
skich, a szczególnie ich rysunki z herbarza Paprockiego, daleko odbiegały od ich
rzeczywistego318, najczęściej pieczętnego wyglądu. Jednakże, co tu jest ważne, godła
miejskie zostały wprowadzone do herbarza szlacheckiego. Kolejni autorzy staropol
skich herbarzy koncentrowali swą uwagę przede wszystkim na klejnotach szlachec
kich, choć z nielicznymi odstępstwami. Herby miast znajdujemy w drukowanym
w 1653 r. herbarzu Jana Aleksandra Gorczyna, zatytułowanym Herby Królestwa
Polskiego. Szymon Okolski w Orbis Polonus z 1641 r. uwzględnił herb miasta Lwowa
(jako Lew trzeci) oraz cytował dokument papieża Sykstusa z 1586 r. Jednakże godło
miasta nie ujęte zostało, tak jak szlacheckie w ramy tarczy herbowej319. Idąc za
przykładem Sz. Okolskiego herb Lwowa umieścił w wierszowanym Poczcie herbów
szlachty Korony Polskiej (1695-1696) Wacław Potocki320.

305 M. W a r k o c z e w s k a , op. cit., nr 7 ryć. 4; Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 27, ryc. 23.
306 M. W a r k o c z e w s k a , op. cit., nr 8 ryc. 5.
307 Ibidem, nr 23 ryc. 9; Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 35, ryc. 29.
308 M. W a r k o c z e w s k a , op. cit., nr 44 ryc. 13; Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 44.
309 Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, pod red. B. B a r a n o w s k i e g o , Łódź 1989, il. 9.
310 Dzieje Ostrzeszowa pod red. S. N a w r o c k i e g o , Kalisz 1990, s. 109.
311 Herb miasta Poznania. Publikacja, nr 37, ryc. 31.
312 MPT, t. I, s, 61.
313 W. S t r z y ż e w s k i , Symbolika religijna w herbach miast nadodrzańskich do końca XVIII w., „Rocznik
Lubuski” , t. XXIII, 1997, cz. 1, s. 129.
314 M. F r i e d b e r g , op. cit., s. 116.
315 S. K. K u c z y ń s k i , Herb Warszawy, fot. 19 — reprodukcja ilustracji.
316 Herby miast, obok herbów ziem, klasztorów, kapituł itd., umieszczane były już w pierwszych herbarzach
drukowanych w Niemczech — zob. Z. W d o w i s z e w s k i , Marek Ambroży z Nissy i je g o „Arma Regni
Poloniae" z 1562 r„ MH, r. XIII, 1934, s. 182.
317 Wymienił: Poznań, Sandomierz, Kalisz, Sieradz, Łęczyca, Brześć, Inowrocław, Lwów, Kamieniec Podol
ski, Lublin, Bełz, Płock, Warszawa, Dobrzyń, Przemyśl, Chełm, Wieluń, Nowy Sącz, Liw, Wilno, Troki, Kijów,
Smoleńsk, Nowogródek, Witebsk, Mścisław, Mińsk, Bracław, G dań sk— B. P a p r o c k i , Herby rycerstwa
polskiego, wyd. K. J. T u r o w s k i , Kraków 1858, s. 901-923.
318 Związane jest to ze sposobem tłoczenia Herbów rycerstwa. Wykorzystywano bowiem tylko ograniczoną
liczbę klocków — por. M. F r i e d b e r g , op. cit., s. 112-115.
319 Sz. O k o l s k i , Orbis Polonus, t. II, s. 107.
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Przedstawiony obraz funkcjonowania godła miejskiego, złożony z przykładów pocho
dzących z różnych ośrodków i różnych epok, ukazuje je w staropolskiej rzeczywistości.
Każda dziedzina życia samorządnej wspólnoty mogła być nasycona symboliką miejską.
Jednakże jej ekspansję ograniczały możliwości finansowe lokalnych społeczności. Ra
dy miejskie oszczędnie więc wydawały środki na promocję godła. Prawo miejskie zmu
szało rajców tylko do wykonania pieczęci z godłem miejskim. I z tego obowiązku miasta
wywiązywały się. Inne prezentacje, często wykonane w materiale tanim, a przez to nie
trwałym, najczęściej były wtórne wobec godła z pieczęci miejskiej. Do końca XVIII w.
nie powstał zwarty system heraldyczny, czy też symboliczny, obowiązujący miasta
Rzeczypospolitej. Godła samorządnej wspólnoty często nie spełniały więc warunków
ogólnej definicji herbu, jednakże wykorzystywano je w mieście, tak jak czynili to inni
z herbami ziemskimi i szlacheckimi. Brak heraldycznej poprawności tłumaczyć należy
niewiedzą mieszkańców prowincjonalnych miasteczek. W ośrodkach większych, gdzie
mieszczanie w naturalny sposób stykali się na przykład z dojrzałą heraldyką państwo
wą, godła miejskie najczęściej otrzymywały stylizację heraldyczną.3
0
2

320 W. P o t o c k i , Poczet herbów szlachty Korony Polskiej, Kraków 1696, s. 645.
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„Ex Moschouia ortum habent”
Uwagi o sfragistyce i heraldyce uchodźców moskiewskich
w państwie polsko-litewskim w XVI-XVII wieku1
przeciwieństwie do stosunkowo szeroko rozpatrywanej w historiografii kwestii
emigracji przedstawicieli elity Wielkiego Księstwa Litewskiego do Moskwy w dru
giej połowie XVI — pierwszej połowie XVII w.2, proces odwrotny — występujący ze
zróżnicowaną intensywnością na przestrzeni całego niemal XVI i w pierwszych dzie
sięcioleciach XVII w. — nie doczekał się w literaturze przedmiotu kompleksowego
potraktowania. Luki tej nie są w stanie wypełnić niezbyt liczne publikacje, dotyczące
z reguły jedynie wybranych momentów tego zjawiska3, bądź też poświęcone jego
najgłośniejszym uczestnikom w rodzaju Symeona Fiodorowicza Bielskiego i Andrieja
Michajłowicza Kurbskiego4. Wśród zbiegów nie brakowało znakomitych nazwisk: listę
niniejszą — siłą rzeczy niepełną — otwierają dostojni uchodźcy z ostatniej ćwierci
wieku XV, którym wszakże przyszło działać na Litwie jeszcze w pierwszych dziesięcio
leciach kolejnego stulecia: ostatni wielki książę twerski Michał Borysowicz, Wasyl
Iwanowicz — syn ostatniego udzielnego księcia wierejskiego Michała Andriejewicza
oraz Iwan Wasiliewicz Jarosławicz — prawnuk bohatera bitwy na Kulikowym Polu,
księcia sierpuchowsko-borowskiego Włodzimierza Andrej ewicza5.
Wybuch otwartej — i przewlekłej — wojny między Moskwą i Wilnem o dominium
Russiae przyczynił się do coraz wyraźniejszej grawitacji rosyjskich malkontentów ku
Litwie. W pierwszych dziesięcioleciach XVI w. do najbardziej spektakularnych przy
kładów tego zjawiska należały ucieczki księcia Iwana Lwowicza Barialinskiego (potom
ka Rurykowiczów czernihowskich), wyzutego przez Wasyla III z ojcowizny ostatniego

1 Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN 1 HO IG 044 12.
2 Zob. S. M. K u c z y ń s k i , Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy, Warszawa 1936, s. 279286, 308-310; O. P. B a c k u s , Motives o f West Russian Nobles in Deserting Lithuaniafor Moscow, 13771514, Lawrence 1957 (zwłaszcza s. 76-93, 108-110); H. J a b ł o n o w s k i , Westrussland zwischen Wilna
und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh., Leiden 1961, s. 49-55, 113-132; A. K r u p s k a , W sprawie genezy tzw.
spisku książąt litewskich w 1480-1481 roku. Przyczynek do dziejów walki o dominium Russiae, „Roczniki
Historyczne”, t. XLVIIL 1982, s. 121-146; M. M. K r o m , Me R u s ju i Litwoj. Zapadnorusskije ziemli w s istemie russko-litowskich otnoszenij końcaXV-perwoJ tretiX V I w., Moskwa 1995, s. 34—131. Por. także idem,
Die Konstituierung der Szlachta als Stand und das Problem staatlicher Einheit im Grossfürstentum Litauen
(15./16. Jahrhundert), „Jahrbücher für Osteuropäische Geschichte” , Bd. 42, 1994, H. 4, S. 481-492.
3 О. P. В а с к u s, Treason as a Concept and Defectioris fro m Moscow to Lithuania in the Sixteenth Century,
„Forschungen zur osteuropäischen Geschichte” (dalej: FOG), Bd. 15, 1970, s. 119-144; I. A u e r b ach, Ivan
Groznyj, Spione und Verräter im Moskauer Rußland und das Großfürstentum Litauen, „Russian History”,
vol.14, 1987, Nos. 1-4, S .16-17, 21-31; M. M. K r o m , „Ot'ezdy" moskowskoj znati w Litwu wo wtoroj
czetw ertiXVI w., [w:] Feodalnaja Rossija. Nowyje issliedowanija, Sankt-Peterburg 1993, s. 34—37.
4 О. P. В a c k u s, A. M. Kurbsky in thePolish-LithuanianState, „Acta Baltieo-Slaviea”, Bd. 6, 1969, S. 29-50;
I . A u e r b a c h , Andrej Michajlovic Kurbskij. Leben in osteuropäischen Adelsgesellschaften des 16. Jahrhun
derts, München 1985 (szczególnie s. 104—206); por. eadem, Stände in Ostmitteleuropa. Alternativen zum
monarchischen Prinzip in der frü hen Neuzeit. Litauen und Böhmen, München 1997, s. 49-57.
5 J. W o l ff. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, s. 154—155, 547-549;
M. M. K r o m , Me R u s ju i Litwoj, s. 103-104; В. М. P u d a ł o w ,
atowannąja gramota knjazja Fedora
Iwanovicza Jarostawicza 1507 g., „Russkij diplomatarij”, wyp. 3, Moskwa 1998, s. 62-64.
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wielkiego księcia riazańskiego — Iwana Iwanowicza oraz Iwana Timofiejewicza Pleszczej ewa-J urłowa6.
Pierwszą pokaźną falę emigracji moskiewskiej wiązać należy z wstrząsami, zacho
dzącymi w łonie elity moskiewskiej po śmierci wielkiego księcia Wasyla III Iwanowicza.
Wybuch kolejnej wojny między Moskwa i Litwą (tzw. wojna starodubska 1534-1537)
zaowocował zbiegostwem malkontentów, zbliżonych do stronnictwa rozgromionego
w walce o władzę przez regentkę Helenę Glińską i jej popleczników. Niemal na samym
początku działań wojennych „odjechali” na Litwę sprawujący urzędy wojewodów w Sierpuchowie książę Siemion Fiodorowicz Bielski i okolniczy Iwan Fiodorowicz Lacki.
W zbliżonym czasie trafił na dwór jagielloński przedstawiciel jednego z najbardziej
wpływowych domów książęcych — Iwan Dmitriewicz Szujski o przydomku Gubka7.
Ucieczka związanych ze stronnictwem bojarskim dygnitarzy nie była aktem spontanicz
nym; przeprowadzone wówczas w Moskwie śledztwo wykazało, iż w kręgu malkontentów
przygotowano od’j e z d na znacznie szerszą skalę — aresztowano wówczas książąt
Iwana Bielskiego i Iwana Worotyńskiego (tradycja latopisarska otwarcie przypisuje im
porozumienie ze zbiegami) oraz Michała Glińskiego i Bogdana Trubeckiego8. Dodajmy,
że w ślad za możnymi i ich klientami uciekali na stronę litewską również urzędnicy
administracji prowincjonalnej (np. Rodiwon — bolszoj diak namiestnka pskowskiego
Dymitra Woroncowa) i drobni ministeriałowie9.
Mimo rychłej pacyfikacji stosunków litewsko-moskiewskich (traktat rozejmowy
1537) liczba dostojnie urodzonych zbiegów nie słabła. Instrukcja cara Iwana IV dla
zmierzających do Wilna posłów wymieniała latem 1549 r. kolejnych książąt emigrantów: Michała Iwanowicza Nogtiewa-Suzdalskiego, Wasyla Andrejewicz Szemachej-Welikogo Szestunowa z rodu książąt Jarosławskich oraz jednego z młodszych Goreńskich-Oboleńskich10.
Krwawa epoka Iwana IV Groźnego zaowocowała licznymi próbami ucieczek moskie
wskich arystokratów na Litwę. Lista tych, którym to ryzykowne przedsięwzięcie przy

6 J. W o 1f f. Kniaziowie, s. 8-9, 411; M. M. K r o m , „Ot'ezdy”, s. 34. W zbliżonym okresie zbiegł również na
Litwę książę Daniło Iwanowicz Chowanski, zob. J. W o l f f , op. cit., s. 17.
7 Razriadnąja kniga 1475-1605 gg. (dalej: RK 1475-1605). Sost. N. G. S a w i c z , t. I, Moskwa 1977, cz. 2,
s. 247. Zbiegli dostojnicy pojawili się ok. 8 sierpnia w obozie litewskiego hetmana Jerzego Radziwiłła
w Dulębach pod Lubeczą — wedle relacji latopisu jewreinowskiego przybyli w asyście 400 koni, zob. Połnoe
Sobranie Russkich LetopiseJ (dalej: PSRL), t. XXXV, Moskwa 1980, s. 236; Akty otnosjaszczejesia к istorii
ZapadnoJ Rossii (dalej: AZR), t. II, Sankt-Peterburg 1848, nr 180, s. 333-334; por. L. K o l a n k o w s k i ,
Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1548, Lwów 1913, s. 115. Wyprawieni niebawem do Wilna,
zostali przyjęci na dworze litewskim z honorami i otrzymali od Zygmunta II Augusta hojne nadania ziemskie
w województwach wileńskim i trockim; ostatecznie Bielski otrzyma! dzierżawę żyżmorską, stokliszską
i kormiłowską, zaś Lacki — wyszodworską i żołudzką, zob. M. K. L j u b a w s k i j , Litowsko-russkij sejm,
Moskwa 1901, priłoz. nr 16; por. L. K o l a n k o w s k i , op. cit., s. 149-150. Usług oddanych przez zbiegów
nie sposób przecenić — zapewne ich zdrada na tyle osłabiła flankę moskiewskiego frontu, że możliwy stał
się rajd wojewody kijowskiego Andrzeja Niemirowicza na Starodub, zob. L. K o l a n k o w s k i , op. cit.,
s. 125-126.
8 AZR, t. II, nr 179-IIL s. 333; por. PSRL, t. XIII, s. 79, 420. Symptomatyczne, że wszyscy spiskowcy wy
wodzili się z rodów książąt służebnych, przybyłych niedawno właśnie z Litwy, zob. M. M. K r o m, „Ot’ezdy”,
s. 34—35. Osadzona w tradycji ruskiego średniowiecza instytucja „odjazdu” została definitywnie zarzucona
przez dwór moskiewski w ostatniej ćwierci X V w.; w warunkach narastającej rywalizacji między Moskwą
i Wilnem „odjazd” na Litwę stał się równoznaczny ze zdradą — nie darmo w dokumentacji urzędowej tego
okresu tradycyjne sformułowanie otjechal w Litw uzostało wyparte przez beżal w Litwu, zob. H. Rü s s , Adel
und Adelsoppositionen im Moskauer Staat, Wiesbaden 1975, s. 75-85.
9 Doniesienie wojewody połockiego Jana Hlebowicza z 12 września 1534 r., zob. AZR, t. II, nr 179-11, s. 332
(wraz z diakiem przybyli niejacy Grisza i Tonkij z czterema sługami); por. L. K o l a n k o w s k i , op. cit., s. 118.
10 Sbom ik Imperatorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa (dalej: SIRIO), t. LIX: Pamjatniki diplomaticzeskich snoszenij Moskowskogo gosudarstwa s Polsko-litowskim, t. II: 1533-1560, Sankt-Peterburg
1887, s. 314; por. M. M. K r o m , op. cit., s. 34. Identyfikacja Szemacheji nastręcza poważne problemy: mi
mo, iż w instrukcji figuruje on jako knia Petrow syn Welikogo, to w świetle ustaleń genealogów utożsamiać
go należy raczej z Wasylem Andrej ewiczem, wnukiem księcia Piotra Wasiliewicza Wielikogo-Szestunowa,
zob. W. B. K o b r i n , Materiały genealogii kniażesko-bojarskoj aristokratiiX V -X V I ww., Moskwa 1995, s. 52
(nr 447). Utrudniona jest również identyfikacja księcia Gorenskiego; zapewne był to jeden z dwóch znanych
„rodosłowcom” braci księcia Piotra Iwanowicza, straconego w 1565 r. pod zarzutem próby ucieczki na Litwę
(Wasyl lub Jurij), por. W. B. K o b r i n , op. cit., s. 119 (nr 243-245).
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niosło sukces jest imponująca; obok wspomnianego uprzednio księcia Andrieja Kurbskiego figurują na niej: Władimir Siemieńowicz Zabołockij (potomek smoleńskich
Rurykowiczów), dwaj książęta Oboleńscy: Michał Andrejewicz Nogotkow i Jurij Iwanowicz Gorenskij, Fiodor Iwanowicz Bujnosow-Chochołkow (z linii rostowskiej Ruryko
wiczów) i okolniczy Bogdan Iwanowicz Chłyzniew Kołyczow, Efim Buturlin, Siemion
Naszczokin, Sewastian Kwasznin, przedstawiciele skoligaconego z carem klanu ksią
żąt Czerkasskich (Aleksander Czerkasski, Gawriła Kambułatowicz), wreszcie — Dawid
Bielski, służący radą polsko-litewskiemu dowództwu podczas wyprawy pskowskiej
(1581)11. Wśród zbiegów nie brakowało przedstawicieli służebnej i prowincjonalnej
szlachty (spotykamy tutaj m.in. nazwiska Ogalin, Wałujew, Kaszkarow, Lichaczew);
niektórzy jak np. Siemion Kutuzow, Timofiej Tietierin czy Agisza Sarychozin okazali
Rzeczypospolitej niemałe usługi12.
Zbiegostwo moskiewskich możnych na Litwę — acz nieporównanie rzadsze — nie
ustało również w epoce cara Fiodora I Iwanowicza. Największy rozgłos zdobyła sobie
wówczas brawurowa ucieczka Michaiła Iwanowicza Gołowina (1584), uchodzącego
przed gniewem Borysa Godunowa; konflikt z carskim szwagrem, a zarazem wszech
władnym faworytem i regentem, kosztował nieco wcześniej jego rodzonego brata Piotra
urząd podskarbiego, a wkrótce potem życie. Zbieg, którego rewelacyjne doniesienia
o „wielkiej niezgodzie” i „rozruchu w ziemi moskiewskiej” król Stefan I Batory i jego
otocznie usiłowali wykorzystać podczas obrad sejmu 1585 r. dla podtrzymania swych
wojennych planów, otrzymał w uznaniu zasług majątek Purwieny na Żmudzi. Blisko
dziesięć lat później Gołowin, który w tym czasie założył na Litwie rodzinę, zabiegając
o powrót do ojczyzny podjął próbę pojednania się z Godunowem (1594), ostatecznie
wszakże zmarł na obczyźnie w pierwszych latach następnego stulecia13. Nie oznacza
to bynajmniej, że Moskwa nie była zainteresowana powrotem „synów marnotrawnych”;
wręcz przeciwnie — udający się do Rzeczypospolitej dyplomaci carscy regular
nie otrzymywali polecenie, aby zachęcać do powrotu wszystkich niemal dobrze uro
dzonych zbiegów — m.in. kniazia Gawriłę Czerkasskiego, Timofieja Tietierina, Jurija
Diewiatogo Kaszkarowa, ba — nawet Dawida Bielskiego, z wyjątkiem wszakże dwóch
postaci: Andrieja Kurbskiego i Michaiła Gołowina14.

11 SIRIO, t. LXXI: Pamjatniki diplomaticzeskich snoszenij Moskowskogo gosudarstwa s Polsko-litowskim,
t. III: 1560-1571, Sankt-Peterburg 1892, s. 156 (Instrukcja carska dla wysłannika Andrieja Kłobukowa
z 1563 r.), s. 806-807 (doniesienie moskiewskich posłów z 1571 r.); o Kurbskim ibidem, wg indeksu;
0 Obolenskim zob. Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (dalej: RGADA), fond 389
(Metrika litowskaja), kn. 51, k. 142-143 (przywilej Zygmunta II Augusta z 20 maja 1568 r., informujący, iż
książę zbiegł z Moskwy wraz z żoną, usłyszawszy o „swobodach i wolnościach naszych”); o ucieczce Kołyczowa zob. PSRL, t. XIII, s. 350; o Bielskim zob. W. N o w o d w o r s k i j , B or’ba za Liwoniju meźdu Moskwoju
1 Reczju Pospolitoju (1570-1582). Istoriko-kriticzeskoje issledowanije, Sankt-Peterburg 1904, s. 210; por.
J. W o l f f , Kniaziowie, s. 279. O zbiegach por. także I. A u e r b a c h , Spione und Verräter, s. 16-17, 22-23,
26-31. Kłopotów nastręcza identyfikacja Grigorija Fiodorowicza Podgórskiego, figurującego w aktach Me
tryki Litewskiej z tytułem książęcym, zob. RGADA, fond 389, kn. 38, s. 438-439; por. J. W o l f f , op. cit.,
s. 368. Odrębny przypadek stanowią dwaj książęta, Wasyl Iwanowicz Tielatiewski i Bohdan Sielechowski,
którzy zdecydowali się pozostać na Litwie po poddaniu Połocka (1579), zob. J. W o l f f , op. cit., s. 456, 536.
12 Zob. A. A. Z im in, Opricznina Iwana Groznogo, Moskwa 1964, s. 116-119; I. A u e r b a c h , op. cit., s. 22-31.
O Kutuzowie zob. AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, Supplement, sygn. tymczasowa 8 (19), s. 5; por.
H. G r a l a , Źródła do dziejów stosunków polsko-moskiewskich w XVI w. (Nowe znaleziska w Archiwum
Warszawskim Radziwiłłów), „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. VII, 1997, s. 148-149. Niezadwolenie
arystokracji z rządów Iwana IV przyniosło również szereg nieudanych prób ucieczki (m.in. 1554 — książę
Nikita Łobanow-Rostowski, 1561 — książę Iwan Bielski) oraz mniej lub bardziej uzasadnione podejrzenia
władcy wobec wielu dostojników o podobne zamiary, zob. H. G r a l a , Iwan Michąjlow WiskovatyJ. Opyt
kar’j e ry gosudarstwennogo dejatelaw R ossiiX V I w., Moskwa 1994, s. 117, 250-251.
13 O ucieczce Gołowina zob. PSRL, t. XTV, s. 36; o jego przybyciu na Litwę zob. AGAD, Archiwum Radziwił
łów, dz. II, Supplement, sygn. tymczasowa 289 (list starosty jezieryskiego księcia Jerzego Druckiego-Sokolińskiego do króla Stefana I Batorego z 20 grudnia 1584 r.); nadanie królewskie zob. RGADA, fond 389,
nr 70, k. 210-210v; nr 72, k. 13-13v. W kwestii zabiegów o powrót do Moskwy zob. RGADA, fond 79
[Snoszenija s Polszej), op. 1, kn. 23, k. 112. Por. także H. G r a l a , J. E s k i n , „Nowiny moskowskije". Dwa
donesenija pogranicznych Starost epochi Borisa Godunowa, [w:j Sbomik w cest' B. N. Florii, Moskwa,
Institut Sławjanowedenija RAN (w druku). Na swe powiązania z Gołowinem powoływał się — w blisko
dziesięć lat po jego ucieczce — kolejny zbieg moskiewski Fiodor Matwiejewicz Sadziłow, zob. AGAD,
Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 14770, k. 2-2v.
14 Por. RGADA, fond 79, kn. 15, k. 598.
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Imponujące rozmiary moskiewskiego uchodźstwa na Litwę na przestrzeni całego
niemal XVI w. rozpatrywać należy nie tylko jako symptom bezustannie trwającej
w Państwie Moskiewskim zaciekłej walki o wpływy na dworze między poszczególnymi
klanami arystokratycznymi, czy doraźnie powstającymi koteriami i fakcjami, co zre
sztą w obliczu narastającego samodzierżawia stawało się coraz bardziej niebezpiecz
nym procederem. W kontekście niniejszych rozważań na podniesienie zasługują bo
wiem inne jeszcze aspekty tego zjawiska: etniczny i religijny. Zbiegowie osiedlali się
z reguły we wschodnich prowincjach Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli tam, gdzie
dominował etnos i język ruski. Ich przywiązanie do obrządku ortodoksyjnego również
nie było wystawione na próbę: aż do czasów Unii Brzeskiej (1596) prawosławie
stanowiło wyznanie poważnej części litewsko ruskiej elity, a jego wyznawcy korzystali
z dobrodziejstwa tolerancji; niektórzy z uchodźców (np. Kurbski) włączyli się zresztą
aktywnie w życie religijne nowej ojczyzny15.
Ostatnią grupę emigrantów stanowili wychodźcy z epoki Wielkiej Smuty, wśród
których prym wiedli przedstawiciele dwóch znakomitych rodów: Trubeckich i Sałtykowów — potomków bodaj najżarliwszego zwolennika elekcji królewicza Władysła
wa Wazy na tron carski — bojara Michała Glebowicza Sałtykowa (w Rzeczypospolitej
zmienili formę swego rodowego nazwiska na Sołtyk). Na obczyźnie zdecydował się
również pozostać były diak dumski Wasilij Janów (nota bene zapewne potomek
rostowskiej linii Rurykowiczów), który podczas zakończonej fiaskiem wyprawy króle
wicza Władysława po koronę carów (1617-1618) pełnił na jego „moskiewskim” dworze
funkcję kanclerza: w russkich sprawach był peczatnikom. Moskiewscy adherenci
Władysława otrzymali zaopatrzenie przeważnie na Smoleńszczyźnie. W aktach znaj
dujemy niemało nazwisk znanych rodów dworianskich — Łykoszynów, Potemkinów,
Niejełowów, Chripunowów-Dubienskich i Mieszczerynów. Podobnie miała się rzecz na
południowej Siewierszczyźnie, która weszła w skład utworzonego w 1639 r. wojewódz
twa czernihowskiego16. Niebawem wszakże granica między Moskwą a Rzeczypospolitą
przesunęła się w następstwie wojny o Ukrainę (1654-1667) tak dalece na zachód, iż
cała szlachta smoleńska i czernihowska znalazła się pod panowaniem carów. Coraz
wyraźniejsza hegemonia Moskwy w regionie przesądziła o postawie niemałej części
potomków emigrantów: nolens volens przeszedł na carską służbę Trubecki i kilku
Sołtyków, a także ostatni — skądinąd mocno wątpliwi — przedstawiciele rodu Kurbskich17.
Powyższe zestawienie wskazuje, iż niemała część dobrze urodzonych zbiegów wto
piła się w nowe środowisko, zasilając stan szlachecki Rzeczypospolitej; odpowiadało
to zresztą manifestowanej przez czynniki oficjalne otwartości jej granic dla cudzoziem
skich przybyszów. Symboliczny zgoła wymiar ma w tej kwestii deklaracja Zygmunta II
Augusta wobec posłów na sejmie wileńskim 1551 r.: „Wiecie to sami, że państwa jego
miłości hospodara wszystkie są niezamknięte i wolno jest każdemu przyjechać i odje

15 Zob. K. C h o d y n i c k i , Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632,
Warszawa 1934, s. 103-105; A. Ł a p i ń s k i , Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 1937,
s. 169-170; por. H. G r a l a , Kołpak Witołdowy czy czapka Monomacha? Dylematy wyznawców prawosławia
w monarchii ostatnich Jagiellonów, [w:] Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI X X w.). Warszawa
1997, s. 59. O roll Kurbsklego zob. I. A u e r b a c h , Russische Intellektuele im 16. Jahrhundert. Andrej
Michajlovic Kurbskij und sein Kreis, [w:] Andrej Michqjlovic Kurbskij, Novyj Margarit. Historisch-kritische
Ausgabe a u f der Grundlage der Wolfenbüttler Handschrift, hrsg. I. A u e r b a c h , Bd. 4, 16. Lief., Gießen 1990,
s. 53-81. Dla porównania warto wskazać, że rozmiary zbiegostwa do Szwecji lub Inflant były nieporównanie
skromniejsze, zob. A. A. Z im in, Opricznina, s. 119.
16 S. D u mi n, К istorii razwitija lennogo zemlewładenija w Reczi Pospolitoj w XVII weke (Smolenskoje
wojewodstwo w zemelnoj politike dinastii Wazów), „Sowetskoje Sławjanowedenije”, 1986, nr 2, s. 46-49.
M. К u 1e e к i. Czy wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w X V II w. były konfliktami etnicznymi?, [w:] Konflikty
etniczne. Źródła — typy — sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996, s. 149. O pochodzeniu Janowa zob.
A. P. P a w ł ó w , Gosudarew dwór i politiczeskąja bor’ba pri Borisie Godunowie (1584-1605), Sankt-Peterburg 1992, s. 235-237.
17 J. W o l f f , Kniaziowie, s, 197, 545; P. N. P e t r o w , Istoria rodow russkogo dworianstwa, t. I, Sankt-Peterburg 1886, t. I, s. 140, 333; t. II, s. 49.
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chać”18. Emigranci z książęcym rodowodem zachowywali swe przywiezione z Moskwy
tytuły (Szujski, Kurbski), zasilając szeregi nominalnie arcyuprzywilejowanej warstwy
stanu rycerskiego — kniaziów. Kniaziowie na Litwie, wywodzący się albo od panują
cych niegdyś książąt litewskich (przeważnie Gedyminowiczów) albo od potomków
Ruiyka, uformowali w istocie stan zamknięty: spośród emigrantów mogli być zaliczeni
w jego szeregi tylko przybysze z analogicznym pochodzeniem. Do niezbywalnych przy
wilejów tej grupy należało również prawo do pieczętowania się czerwonym woskiem,
przysługujące wyłącznie osobom krwi królewskiej, podczas gdy pozostali członkowie
stanu rycerskiego zobowiązani byli używać wosku zielonego19. Wprawdzie na sejmie
lubelskim 1569 r. kniaziowie ostatecznie zrównani zostali z resztą szlachty, otrzymali
jednakże zapewnienie, że ich stan nie jest niższy od stanu panów i do zajmowania
urzędów senatorskich daje równe prawo. Rzeczpospolita uznała ich tytuły, zastrzega
jąc jedynie, że ich używanie nie powinno uwłaczać równości szlacheckiej; podjęte
z czasem przez szlachtę próby ograniczenia używania tytułów książęcych (konstytucje
sejmowe z lat 1638 i 1641) nie mogły w istocie naruszyć prerogatyw starych rodów
arystokratycznych — „książąt starożytnych”, mogących wylegitymować się swym
tytułem przed 1569 r.20 Nieco odmienny przypadek stanowiła jedynie arystokratyczna
emigracja tatarska, nierzadko legitymująca się pochodzeniem od chanów; ci, którzy
przyjęli chrzest zrównali się z resztą kniaziów, pozostali — nie będąc chrześcijanami,
sformowali wraz ze wszystkimi Tatarami osobny stan, w łonie którego stanowili elitę21.
Przedstawiciele moskiewskich rodów bojarskich i dworianskich, którzy szczególnie
aktywnie włączyli się w życie państwa polsko-litewskiego, mogli liczyć nie tylko na
hospodarskie nadania ziemskie — niekiedy znaczące — i sowite dzierżawy (Kurbski,
Zabołocki), ale również na możliwości kariery politycznej; największa — senatorska —
przypadła w udziale Lackim. Inni — jak np. Szujscy w ziemi brzeskiej czy Bariatinscy,
którzy zmienili nazwisko na Boratyńscy i przyjęli herb Korczak, w powiecie orszańskim, odgrywali istotną rolę polityczną w skali lokalnej22. Emigranci mogli ponadto
poszukiwać swej szansy w służbie wojskowej; modelowym przypadkiem jest tutaj ka
riera Temruka Szymkowicza Petyhorskiego, który z zaciężnego (półzawodowego) rot
mistrza przedzierzgnął się z czasem w „dworzanina Jego Kólewskiej Miłości”, uzysku
jąc od sejmu indygenat; podobnie postąpił parlament Rzeczypospolitej z innymi zasłu
żonymi żołnierzami — Borysem Griaznym (indygenat 1616) i Bazylim Sołtykiem (in
dygenat ok. 1619). Dodajmy wszakże, że istniejące w prawie litewskim — a gros
zbiegów trafiało przecież na Litwę — ograniczenia prawne, poważnie utrudniały jednak
sytuację przybyszów. Problemy, jakie stały się udziałem osobistości tej miary co
Kurbski czy Zabołocki dowodzą, że szlachta miejscowa zazdrośnie strzegła swych
przywilejów i skłonna była niezwykle rygorystycznie egzekwować te zapisy prawne,
które limitowały cudzoziemcom dostęp do dóbr i urzędów23.

18 P. D ą b к o w s к i. Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskim w drugiej połowie X V i w XVI wieku
(1447-1588), Lwów 1912 (= Studia nad historia prawa polskiego, t. V, z. 2), s. 27-28.
19 Zasadę tę eksplikuje przywilej króla Zygmunta I dla Zofii Gasztołdowej, de domo księżniczki Wierejskiej,
zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 549; por. analogiczny przywilej dla Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego,
zob. N . M . J a k o w e n k o , Ukrains'ka szljachtazk incjaX IV do seredyny XVII st. (Volyn i Centralna Ukraina),
Kyiw 1993, s. 102, 533.
20 J. W o l f f , Kniaziowie, s. XX-XXI. O statusie prawnym książąt na ziemiach ruskich państwa polsko-li
tewskiego wXVl-plerwszej połowieXVII w. zob. N. M. J a k o w e n k o , op. cit., s. 79-120; por. W. T o m k i e 
wi c z , Z dziejów walki o tytuły książęce, MH, t. X, 1931, nr 1, s. 1-5. Tekst konstytucji 1638 r. zob. Volu
mina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 441-442; konstytucja 1641 r., Ibidem, t. IV, s. 8.
21 J. W o l f f , op. cit., s. XX.
22 O Boratyńskich zob. J. W o l f f , op. cit., s. 9-10; por. W. K o j a ł o w l c z , Herbarz rycerstwa W. X. Litew
skiego tak zwany Compendium, wyd. Fr. P i e k o s i ń s k i , Kraków 1897, s. 94.
23 Zob. P. D ą b k o w s k i , op. cit., s. 26-59, 69-76. O praktycznym wymiarze owych ograniczeń w przypadku
zbiegów moskiewskich zob. I. A u e r b a c h , Spione und Verräter, s. 24-31; eadem, Andrej Michajlovic
Kurbskij, s. 404-405; eadem. Stande in Ostmitteleuropa. Alternativen zum monarchischen Prinzip in der
frühen Neuzeit. Litauen und Böhmen, München 1997, s. 50-52. Osobną kwestię stanowiły asymilacyjne
problemy samych emigrantów, wynikające z odmiennej obyczajowości i tradycji ustrojowych; w tej kwestii
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Jest rzeczą ze wszech miar oczywistą, że dostojnie urodzeni zbiegowie moskiewscy,
którzy zaasymilowali się w państwie polsko-litewskim, przejmowali rychło wszelkie
atrybuty stanu szlacheckiego wraz z jego plastyczną manifestacją — herbem. Kwestia
inspiracji i treści heraldycznych, którymi posługiwali się przedstawiciele owej społecz
ności pozostawała dotychczas poza sferą zainteresowań badaczy. Wydaje się zresztą,
że problem ten nie budził również emocji bądź przynajmniej jakichkolwiek refleksji
w środowisku kom petentnych heraldyków staropolskich; zazwyczaj, opisując
herb domu rycerskiego, wywodzącego się z Państwa Moskiewskiego, przyjmowali oni
za pewnik, że przywędrowali on w granice Rzeczypospolitej wraz z protoplastą danego
rodu24. Odmienne stanowisko w tej materii zaprezentował dopiero znawca rosyjskiej
heraldyki — Aleksander L a k i e r , dowodząc — właśnie na przykładzie herbu księcia
Andrieja Michajłowicza Kurbskiego, że emigranci moskiewscy otrzymywali herby do
piero w Rzeczypospolitej, niejako w przeciwieństwie do przechodzących na służbę
carską Polaków i Litwinów, którzy przenosili na grunt rosyjski swe znaki rodowe25.
Stosunkowo niedawno pogląd Lakiera na pochodzenie herbu Kurbskiego poddał kry
tyce Wasilij K a ł u gi n, opowiadając się kategorycznie za jego rdzennie ruskim (mo
skiewskim) pochodzeniem26. Sądzimy, że rozstrzygnięcie tej spornej kwestii — mającej
wszak niepoślednie znaczenie dla całokształtu sygnalizowanego zjawiska — nie jest
możliwe bez posłużenia się szerszą bazą źródłową, obejmującą ówczesny materiał
pieczętny z Moskwy i państwa polsko-litewskiego. Wyciąganie generalnych wniosków
w oparciu o jednostkowy przypadek (ponadto rozpatrywany bez uwzględnienia społecz
no-prawnego i obyczajowego kontekstu) wydaje się nieuprawnione, a co więcej —
metodologicznie naganne. Dodajmy ponadto, że opinie heraldyków — zwłaszcza
staropolskich — zawierają niemały ładunek prezentyzmu, odnosząc się w istocie do
stosunków z XVII-XVIII w., podczas gdy realia XVI w. na ziemiach ruskich Wielkiego
Księstwa Litewskiego w zakresie heraldyki szlacheckiej poważnie odbiegały od porząd
ków panujących w Polsce, stosunkowo dobrze korespondujących z ówczesnymi stan
dardami europejskimi27.
Zgromadzony poniżej materiał sfragistyczny i heraldyczny nie aspiruje rzecz
jasna do wyczerpania zjawiska. Celowość podjęcia w tej m aterii kom pleksowej
kwerendy archiwalnej nie budzi najmniejszych wątpliwości, jednakże ze względu
na skalę rozproszenia materiałów aktowych z obszaru dawnej Rzeczypospolitej (dla
potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono sondażowe poszukiwania w zbiorach sze
regu instytucji polskich, rosyjskich i litewskich) i wobec jego zróżnicowanej dostęp
ności, konstatacja takowa ma wymiar tylko postulatywny, zwłaszcza że nasze poszu
kiwania pieczęci najwybitniejszych nawet postaci z powyższej listy bardzo często
kończyły się niepowodzeniem28. Niemniej, sądzimy, iż prezentowane zestawienie po

przykładem najbardziej spektakularnym jest zapewne Andriej Kurbskij, zob. I. A u e r b a c h , Andrej Michąjtovic Kurkskij, s. 104—106; eadem, Stände in Ostmitteleuropa, s. 49-53; por. A. F i l i u s z k i n , Słowo id e ło
knjazja Kurbskogo, „Rodina”, 1999, nr 1, s. 29-30.
24 Por. wywód Szymona O k o l s k i e g o o herbie Kurbskich: Ex Moschouia ortum habent, zob. idem. Orbis
Polonus splendoribus caeli, Cracoviae 1641, t. I, к. 504; podobnie prezentuje się opinia Kaspra N i e s i e c k i e g o o pochodzeniu herbu Lackich, zob. idem. Herbarz polski, wyd. J. N. В ob r o w i ć z, t. VI, Lipsk 1841,
s. 2: „Ten zaś herb według wszystkich pisarzów naszych zdania przyszedł z Polski do Moskwy”).
25 A. B. L a k i e r , Russkąjagieraldika, Moskwa 1990, s. 125-126.
26 W. W. K a ł u gi n, Andrej Kurbskij i Iwan Groznyj (Teoreticzeskije wzgljady i literatumaja technika drewnerusskogo pisatelja), Moskwa 1998, s. 341-346.
27 Por. N. M. J a k o w e n k o , Ukrains'ka szljachta, s. 55-59.
28 Przykładowo: nie udało się odszukać egzemplarza pieczęci Władimira Zabołockiego, mimo że nie ulega
wątpliwości, iż emigrant ów — cieszący się widoczną przychylnością Zygmunta II Augusta, który nadał mu
Lachowicze, i prowadzący w Rzeczypospolitej ożywioną działalność polityczną — posiadał takową; wzmian
ka o niej w dokumencie Zabołockiego z dnia 6 kwietnia 1577 r., dotyczącym sprzedaży dóbr Lepiesowka
panom Jazłowieckim, zob. N. D. I w a n i s z e w , Zizn’ knjazja Kurbskogo w Litwę inaW ołyni, t. II, Kiew 1849,
s. 266. Zachowany w zbiorach Biblioteki PAU w Krakowie list emigranta pozbawiony jest pieczęci, po której
pozostał jedynie niewielki czerwony (?) ślad (rkps 355, k. 69). Na marginesie dodajmy, że jeden z jego
przodków — Władimir Nikiticz (pocz. XVI w.) posługiwał się pieczęcią z wyobrażeniem gryfa (lwa?) stojącego
na zadnich łapach i zwróconego w prawo, opatrzoną legendą ЗАБОЛОТЬ ПЕЧАТЬ, zob. Sbom ik snimkow
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zwoli postrzegać kwestię heraldyki moskiewskich uchodźców w szerszej niż dotych
czas perspektywie.

1. Laccy herbu własnego Lacki (vel Smok)
Pierwszy z omawianych zabytków to pieczęć sygnetowa okrągła (gemma), o średnicy
ok. 12 mm (il. 1). W polu pieczęci wyobrażone jest mityczne skrzydlate zwierzę (smok,
bazyliszek ?), zwrócone paszczą w prawo; z przedniej części kadłuba zwierzęcia wyra
sta para lekko uniesionych łap, zaś jego tułów zakończony jest smoczym ogonem w po
staci splotu, którego rozszerzający się koniec uniesiony jest do góry. Brak jest inskrypcji.
Prezentowana pieczęć należała do syna emigranta — Iwana Iwan owi cza Lackiego.
Zachowała się w postaci ciemnobrązowego woskowego odcisku, wyciśniętego przez
papier na datowanym 15 marca 1569 r. dokumencie, stanowiącym zapis majątkowy
Lackiego na rzecz jego żony — Bohdany z książąt Połubińskich, zabezpieczający jej
dożywocie na dobrach Nosowo i Czemery29. Zapis zachował się w składzie fascykułu
dokumentów majątkowych Lackich, zawierającego ponadto dwa dokumenty pergami
nowe: wystawione przez kancelarię hospodarską Zygmunta II Augusta potwierdzenie
ugody między Iwanem Lackim i synami Szymka Mackiewicza dzierżawcy uszpolskiego
(12 października 1544) oraz wystawione przez Iwana Lackiego potwierdzenie wymiany
dóbr z Iwanem Szymkowiczem (22 maja 1558), dotyczące majętności Wysoki Dwór
i Żołudek30. Niestety, mimo iż dokument ugody majątkowej z 1558 r. zachowań się
w obu egzemplarzach, brak pod nimi pieczęci Iwana Lackiego31.
Kolejny zabytek to pieczęć owalna o wymiarach 20 x 22 mm (il. 2). Przedstawia ona
wyobrażenie heraldyczne — w kartuszu herbowym umieszczony jest skrzydlaty smok
z rozwartą paszczą, zwrócony w prawo; z przodu wyrasta z jego tułowia para lekko
uniesionych łap, z tyłu — zawinięty i uniesiony do góry ogon. Nad głową potwora
umieszczony jest równoramienny krzyż (rycerski). Klejnot herbu stanowią trzy osadzo
ne na hełmie strusie pióra.
Pieczęć niniejsza należała do wnuka Iwana Iwanowicza — Jana Alfonsa Lackiego;
wyciśnięta przez papier (wosk czerwono-brunatny), zachowała się na jego kwicie
zastawnym z maja 1620 r., dotyczącym dóbr Mostołowicze w powiecie trockim. Na
mocy tegoż dokumentu Jan Alfons — podówczas podkomorzy wileński i starosta
dyneburski — oddawał rzeczony majątek w trzyletnią arendę Danielowi Żilskiemu32.
Porównanie pieczęci Iwana Iwanowicza i jego wnuka pozwala uchwycić niejako in
statu nascendi proces przystosowywania się przedstawicieli elity moskiewskiej do
norm i zwyczajów, obowiązujących w ich nowej ojczyźnie — w tym konkretnym przy
padku: przyswajania sobie zasad heraldyki, obowiązujących wśród przedstawicieli

s drewnichpeczatej priłożennych к gramotam i drugim juridiczeskim aktom, chraniaszcimsia w Moskowskom
Archiwie Ministerstwa Justitii, sost. P. I w a n o w y m , Moskwa, s. 13; tabi. VIII/162.
29 AP Kraków, Oddział I, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (dalej: AMCh), nr 913, k. 1-2. Dokument
papierowy: odcisk pieczęci Lackiego — k. lv; obok— odciski trzech innych okrągłych pieczęci sygnetowych,
należących do świadków: Jana Wołmińskiego (herb Rawicz), Jerzego Bykowskiego i Miehajły Grigorjewicza
Kolady (herb Leliwa?). Zapis Lackiego stanowił zabezpieczenie wiana, wniesionego mu przez Bohdanę
Połubińską w gotowiźnie); dokument opatrzony jest również własnoręcznym — cyrylickim — podpisem
wystawcy (k.lv): Iwan Lalc]ki[j] ruku po[d]pisa[l],
30 AMCh, nr 913. Pierwszy dokument — stosunkowo dobrze zachowany — opatrzony jest pieczęcią i pod
pisem marszałka dwornego i podskarbiego ziemskiego Iwana Hornostaja; drugi — znajdujący się w bar
dzo złym stanie — pozbawiony jest pieczęci, których pierwotnie było zapewne cztery (zachował się jedynie
sznur jedwabny w kolorze niebiesko-pomarańczowym, na którym przywieszona była druga — licząc od
strony lewej — pieczęć.
31 Bibl. Czartoryskich Kraków, Pergaminy Muzeum Narodowego, teka 543, nr 3.
32 AMCh, nr 914, k. 61. Dokument uszkodzony — w dolnej partii brak niewielkiego fragmentu wraz
z podpisem wystawcy; datacja niepełna (.... iątego maia roku tysiąc sześćset dwudzie..."). Brak filigranu;
widoczne odciski trzech innych pieczęci, wyciskanych przez papier (słabo zachowane). W inwentarzu AMCh,
przechowywanym w AP Kraków, dokument opatrzony jest błędną datacją 20 czerwca 1620 r., powstałą na
skutek połączenia daty rocznej występującej w tekście dokumentu z datą dzienną, zawartą w umieszczo
nym na jego odwrocie zapisie cyrylickim z roku 1645 (k. 61v).
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stanu szlacheckiego państwa polsko-litewskiego. Warto zapewne nadmienić przy tej
okazji, że właśnie Laccy okazali się wśród moskiewskich zbiegów tą właśnie familią,
która w przybranej ojczyźnie doszła do największych zaszczytów i powagi. Sam zbieg
uzyskał sowite nadania ziemskie (m.in. dzierżawy wyszodworską i żołudzką w woje
wództwie trockim) oraz status „dworzanina hospodarskiego”, pobierając przy tym do
datkowe wynagrodzenie z monarszej szkatuły33. Syn okolniczego — wspomniany wyżej
Iwan Iwanowicz — osiągnął w służbie jagiellońskiej stosunkowo skromną godność
nadzorcy lasów na Podlasiu, należących do monarszej domeny, natomiast już jego syn
Teodor — dworzanin królewski i znakomity żołnierz — osiągnął wysoką godność
pisarza polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1601). Jego synem był właśnie
właściciel drugiej z omawianych powyżej pieczęci: Jan Alfons. Tej właśnie latorośli
domu Lackich przypadła w udziale oszałamiająca kariera, znaczona kolejnymi urzę
dami senatorskimi (kasztelan m iński— 1630-1634; kasztelan żm udzki— 1634-1643;
starosta żmudzki — 1643-1646). Nieco skromniejsza kariera przypadła w udziale jego
potomkom: najwybitniejszym okazał się Teodor Aleksander, podstoli (1653), a następ
nie marszałek nadworny litewski (1654-1683). O powadze rodziny zaświadczają
związki matrymonialne z najznakomitszymi domami Wielkiego Księstwa Litewskiego:
Katarzyna córka Teodora wyszła za mąż za wojewodę nowogródzkiego Teodora Tyszkie
wicza, Izabella córka Jana Alfonsa była kolejno żoną wojewody brzeskiego Teofila
Tryzny i starosty mozyrskiego Hieronima Chodkiewicza; żoną samego Jana Alfonsa
była Joanna, córka Adama Talwosza kasztelana żmudzkiego34.
Zachowane w polskich herbarzach opisy herbu Lackich różnią się nieco w szczegó
łach; dodajmy, że o ile w przypadku klasycznych dzieł Kaspra Niesieckiego, Szymona
Okolskiego i Seweryna Uruskiego herb ów figuruje pod nazwą własną Lacki, w pozo
stałej literaturze heraldycznej występuje również nazwa Smok35.

33 L. K o l a n k o w s k i , Zygmunt August, s. 149-150; 374, 376; w iatach 1536-1542 Lacki aktywnie uczest
niczył w pracach sądu komisarskiego w Wilnie, zob. Zob. Lietuvos metrika (1528-1547). 6-oji Teismu bylu
knyga /Litovskcya Metrika (1528-1547). 6-ja kniga sudnych deł, Vilnius 1995, wg indeksu.
34 O Lackich zob. K. N i e s i e с к i, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 2-5; J. W o 1f f, Senatorowie i dygni
tarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795, Kraków 1885, wg indeksu; Urzędnicy centralni i dygnita
rze Wielkiego Księstwa Litewskiego X IV -X V III wieku. Spisy, oprać. H. L u l e w i c z, A. R a c h u b a , Kórnik
1994, s. 78, 109. O Teodorze Lackim zob. S. H e r b s t, Polski słownik biograficzny, Warszawa-Kraków 1935do dzisiaj (dalej: PSB), t. XVI, 1971, s. 407-408; o Janie Alfonsie zob. J. S e r e d y k a , ibidem, s. 406-407.
35 Por. W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 288-289.
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Według ilustracji w herbarzu Bartosza Paprockiego herb Lackich przedstawia gryfa
w polu czerwonym, zwróconego w lewo, z łapami wyciągniętymi do chwytania; od
połowy ciała gryf zmienia się w węża. Nieporównanie precyzyjniej wypada współczesny
szczytowi kariery Jana Alfonsa opis herbu „Lackich seu Lacciorum” w monumental
nym dziele Okolskiego Orbis Polonus splendoribus caeli (Kraków 1641): est griffa
extensis alias et pedibus quasi ad rapiendum dispositis, sed loco caudae est serpentis
magni corpus sine capta. Tradycję heraldyczną tej samej epoki prezentuje również
pierwszy herbarz poświęcony wyłącznie herbom lycerstwa z terenu Wielkiego Księstwa
Litewskiego — Nomenclator Wojciecha Wijuka Kojałowieża (1609-1677). Zgodnie z opi
nią zasłużonego litewskiego heraldyka herb Lackich stanowi in rubro campo dracone,
cuius tergo imminet crux; zachowane w rękopisie jego dzieła wyobrażenie herbu
wykazuje duże podobieństwo do opisywanej wcześniej pieczęci Jana Alfonsa (il. 3).
Wedle świadectw zgromadzonych przez Niesieckiego stwór umieszczony w herbie to
hybryda, złożona w połowie z gryfa i smoka; pole tarczy winno być czerwone, gryf
biały, zaś smok — czarny. Bardzo drobiazgowy — zarazem najpóźniejszy — opis herbu
zawdzięczamy Uruskiemu: wedle jego opinii jest to smok w polu czerwonym, zwrócony
na prawo, nad którym umieszczony jest krzyż kawalerski. Smok herbowy to w połowie
gryf ze skrzydłami nietoperza, w połowie wąż z ogonem pokrytym łuską i zakończo
nym strzałą. Klejnot stanowią trzy strusie pióra w koronie nad hełmem36.
Porównanie pieczęci Lackich nie pozostawia wątpliwości co do zachodzącego między
nimi genetycznego związku: gemma z wyobrażeniem smoka (bazyliszka), używana
przez Iwana Iwanowicza jako pieczęć, da
ła w istocie początek herbowi Lackich.
Wyobrażenie z sygnetu, którym syn mo
skiewskiego emigranta pieczętował swe
dokumenty, pod wpływem litewskiej oby
czajowości szlacheckiej uległo z czasem
w ielkiej przem ianie: przeobraziło się
w odpowiadający ówczesnym normom
heraldyki rodowy herb jego potomków.
Opisy heraldyków XVII-wiecznyeh za
wierają ponadto jeden wyjątkowo intry
gujący szczegół: informację o rzekomym
pochodzeniu rodu Lackich z Polski. Zda
niem Kojałowicza domus est polonica,
nam Polonus Zawichowski aliquando in
Moschovie consederat, agnominatus Moscis Lacki; wedle rozpowszechnionej w lite
raturze heraldycznej tradycji protoplasta
rodu miał nosić imię Zachariasz i osiedlić
3. Herb Lacki vel Smok (wg „Compendium’
się w Moskwie ok. 1450 r. (K. Niesiecki,
W. Kojałowicza)

36 B. P a p r o c k i , Herby rycerstwa polskiego, wyd. J. T u r o w s k i , Kraków 1858, s. 856; S. O k o l s k i , Orbis
Polonus, t. II, k. 17-18; K. N i e s i e c ki, Herbarz, t. VI, s. 1-2; S. U r u s ki, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,
t. VIII, Warszawa 1911, s. 264. Osobnych wyjaśnień wymaga kwestia spuścizny Kojałowicza, którego
imponujące dzieło heraldyczno-genealogiczne, opatrywane w literaturze przedmiotu umowna nazwą Her
barz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, zachowało się w kilku — wykazujących niekiedy poważne
różnice — redakcjach, w przeważającej części dostępnych wyłącznie w postaci rękopiśmiennej (por. M. A n 
t o n i e w i c z , Okolice „heraldyki tatarskiej” w opisach Wojciecha Wijuka Kojałowicza, [w;]„Prace Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, 1998, z. 5, s. 55-56; ibidem, s. 55
przyp. 8 zestawienie podstawowej literatury o litewskim heraldyku i jego twórczości. W niniejszej pracy
odwoływać się będziemy przede wszystkim do najobszerniejszej redakcji herbarza, spisanej w języku
łacińskim — tzw. Nomenclatora (Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 1741 IV, t. 1-2). O herbie Lackich zob.
W. K o j a ł o w i c z , Nomenclator, s. 189. Odpis herbarza, przygotowany w 1758 r. dla Adama Naruszewicza,
powtarza te same informacje, pozbawiony jest wszakże odpowiedniej ilustracji, zob. Bibl. Czartoryskich Kra
ków, rkps 1352 IV, k. 109.
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S. Uruski)37. Ów bałamutny wywód, sfabrykowany w oparciu o występujące między
nazwiskiem rodowym Lackich i nazwą, którą tradycyjnie obdarzano Polaków na Rusi
średniowiecznej i w Państwie Moskiewskim (ros. Ljach), zasadza się w istocie wyłącz
nie na ich fonetycznym podobieństwie. W rzeczywistości nazwisko Lackich ma pocho
dzenie toponimiczne: od Ljackogo pogosta w Szełonskiej piatinie, gdzie posiadał swe
włości pierwszy z nich — Wasyl Zacharicz Koszkin, przedstawiciel klanu Kobylinów,
z którego wzięło swój początek szereg znakomitów rodów moskiewskich (m.in. Kołyczowowie i Zacharinowie)38.
Przypadek niniejszy zasługuje bez wątpienia na uwagę: z jednej strony ukazuje on
metody, jakimi ród cudzoziemskiego pochodzenia usiłował dowieść swych odwiecz
nych jakoby związków z Rzeczypospolitą. Z drugiej wszakże strony mamy tutaj inte
resujący przypadek jednej z licznych legend o napływowym charakterze rosyjskiej
elity, moda na które w tym właśnie okresie zataczała coraz szersze kręgi w samej
Moskwie (m.in. wywody Sołtykowów i Streszniewów — zob. niżej).

2. Szujscy herbu Pogoń Ruska
Sygnalizowany zabytek to pieczęć owalna sygnetowa (16 x 20 mm), wyciśnięta przez
papier (ił. 4). W polu pieczęci znajduje się kartusz herbowy, zwieńczony koroną ksią
żęcą, rozdzielającą litery łacińskiego monogramu właściciela I S. W kartuszu przed
stawiona jest zwrócona w prawo sylwetka rycerza (św. Jerzy?), dosiadającego rumaka
z uniesionym do góiy ogonem. Jeździec zabija kopią powalonego na grzbiet smoka,
rozciągniętego pod kopytami konia.
Dobrze zachowany odcisk rzeczonej pieczęci (czarnowoskowy?) zachował się przy
dokumencie ze zbiorów Archiwum San
guszków, wystawionym przez księcia
Iwana Dymitrowicza Szujskiego dnia
26 kwietnia 1549 r. we Włodawie. Książę-emigrant wespół z Pawłem Troszką
Sztuńskim zaświadczają w nim na pro
śbę starosty żytomierskiego księcia Dy
mitra Fiodorowicza Sanguszki, iż ów
zgodnie z umową dostarczył na brzeg
Bugu 400 łasztów popiołu, którego od
biorca — wójt łucki Iwan Borzobohaty —
nie stawił się na umówione spotkanie39.
Przytoczony egzemplarz pieczęci ma zna
czenie niepoślednie: inaczej niż w przy
padku Lackich, nie ulega wątpliwości,
że mamy do czynienia z pieczęcią spo
rządzoną świadomie, zgodnie z wszelki
mi wymogami ówczesnej heraldyki, po
nadto — u rytownika, posługującego się
liternictwem łacińskim, a więc dopiero
na obszarze monarchii jagiellońskiej.
Odmiennie niż w przypadku Lackich do
brze potwierdzony jest również fakt po

37 S. O k o l s k i , Orbis Polonus, t. II, s. 19; W. K o j ał o w i ć z, Nomenclator, s. 189; K. N i e s i e c k i , Herbarz,
t. VI, s. 2; S. U r u s k i , Rodzina, t. VIII, s. 265
38 A. A. Z im in , Formirowanie bojarskoj aristokratii w Rossii wo wtoroj połowine XV-perwoJ treti X V I w.,
Moskwa 1988, s. 179, 185.
39 AP Kraków, Archiwum Sanguszków, Teka VI (1547-1549), nr 40, k. l - l v . Dokument papierowy (bez
filigranu), nieco podniszczony, na odwrocie XVIII-wieczny regest (k. lv). Obok pieczęci Szujskiego odciśnięta
jest również pieczęć drugiego wystawcy z wyobrażeniem herbu Korczak.
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sługiwania się taką właśnie pieczęcią ju ż przez samego księcia-zbiega, nie zaś dopiero
przez jego potomków. Dodajmy, że aktywna działalność publiczna Iwana Dmitrowicza,
regularnie uczestniczącego w latach 1540-1542 w pracach sądu komisarskiego wileń
skiego (z tytułem dworzanina hospodarskiego), sprzyjała wydatnie pojawieniu się
u niego takowej pieczęci40.
Herb używany przez Szujskiego nosił w polskiej terminologii heraldycznej nazwę
Pogoń Ruska (niekiedy także Święty Jerzy). W odróżnieniu od pokrewnych wyobrażeń
heraldycznych — używanej przez rody wywodzące się od Gedymina Pogoni litewskiej,
przedstawiającej jeźdźca z mieczem (zob. niżej herb książąt Trubeckich — ił. 10) i tzw.
Pogoni tatarskiej, przedstawiającej jeźdźca z lukiem (herb Mieszczerynów — il. 18),
figurujący w nim wojownik uzbrojony był w kopię, co stanowiło czytelne odwołanie się
do wątku, tradycyjnie eksploatowanego przez średniowieczną i wczesnonowożytną
sfragistykę Rurykowiczów41. Wywodzący się z jednego pnia z dynastią moskiewską
Szujscy, potomkowie rodzonego brata Aleksandra Newskiego — Andrieja Jarosławowicza, wielkiego księcia włodzimierskiego (1249-1252), śmiało mogli aspirować do
godła, odgiywającego poczesną rolę w moskiewskiej heraldyce państwowej i obecnego
niezmiennie na pieczęciach kolejnych gosudarow Wsieją R u s i— Iwana III, Wasyla III
i Iwana IV42.
Przykład wywodzącej się od księcia Iwana Dmitrowicza polskiej linii rodu Szujskich
(nota bene objętej w części rosyjskiej literatury genealogicznej istną damnatio memo
riae)43, wydaje się wskazywać, iż między emigrantami i ich pozostającymi w Moskwie
krewnymi niekoniecznie musiała występować zgodność z zakresie wykorzystywanej
emblematyki. Chociaż wielka kariera nie stała się udziałem spolonizowanych i rozro
dzonych Szujskich, a niektórzy z nich — już jako średniozamożni obywatele, piastu
jący lokalne urzędy w ziemi brzeskiej (chorąży, podstoli, podczaszy, pisarz, miecznik
i skarbnik) — niemal zaniechali od połowy XVII w. posługiwania się książęcym tytu
łem, to jednak członkowie rodu nie zarzucili swego dostojnego herbu, konsekwentnie

40 Zob. Lietiwos metrika (1528-1547), wg indeksu. Nie ulega wątpliwości, że książę-emigrant stosunkowo
łatwo przystosował się do nowych warunków, uzyskawszy od króla Zygmunta I Starego zasobne dobra
Terebuń w powiecie brzeskim oraz pobierając regularnie lafę ze skarbu hospodarskiego; stabilizacji jego
położenia sprzyjało zapewne małżeństwo z Maryną Bohdanówną, latoroślą wpływowej rodziny Bohowitynowiezów, zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 521.
41 Szczegółowy opis herbu zawdzieczmy K. N i e s i e c k i e m u : „Jeździec zbrojny (czyli jako inni chcą,
S. Jerzy) na koniu białym w lewą [stronę — H. G.] tarczy zapędzony, na szyszaku u niego pióra białe, jak
zwyczaj był u starych wojowników, uzda czerwona, czarnego smoka skrzydlastego kopiją przebijający, tak
że w pysku jego rozdartym tę utkwioną widzieć; na hełmie mitra książęca z krzyżem złotym, pole zaś tarczy
czerwone. Z tego poznać, że ten dom z książąt swoją linię prowadzi” (idem. Herbarz, t. VIII, s. 634). Godne
uwagi, iż wizerunek jeźdźca pojawił się również na pieczęci księcia-emigranta Fiodora Jarosławicza (zob.
В. M. P u d a ł o w , Żałowannąjagramota, s. 64) oraz Michaiła Borysowicza twerskiego, zob. N. A. S o b o l e 
wa, Russkije peczati, Moskwa 1991, s. 160 (il. 46).
42 O wątku jeźdźca w moskiewskiej heraldyce państwowej zob. N. A. S o b o l e w a , Simwoly russkoj gosudarstwennosti, [w:] „Woprosy istorii”, 1979, nr 6, s. 47-59; eadem, Russkije peczati s. 195-198, 205-208;
N. A. S o b o l e w a , W. A. A r t a m o n o w , Simwoly Rossii, Moskwa 1993, s. 16-17; 22-23; por. A. L. C h o 
r o s z k e w i c z , Gierb, [w:] Gierb i frag Rossii X -X X wieka, Moskwa 1997, s. 69-75. Zob. również G. W. W il i n b a c h o w , Wsadnik russkogo gierba, „Trudy Gosudarstwennogo Ermitaża”, t. XXI, Leningrad 1981,
s. 117- 123. Stosunkowo niedawno wyartykułowany został pogląd, iż pojawienie się omawianej symboliki
na pieczęci monarszej miało wymiar eschatologiczny, zob. A. L. J u r g a n o w , Kategorii russkoj srednewiekowoj kultury, Moskwa 1998, s. 329-349; teza ta — aczkolwiek frapująca — wymaga jeszcze szczegółowej
weryfikacji, z uwzględnieniem średniowiecznego materiału sfragistycznego (zarówno kręgu bizantyńskiego,
jak i łacińskiego). W kwestii pochodzenia Szujskich zob. V. N. de В a u m g a r t e n, Genealogies et branches
regnantes de Rurikides du X ü f a u X V f siecle, Roma 1934 (= Orientalia Christiana, vol. X X X V — 1), tabi. I,
IV; por. P. N. P e t r o w, Istoria, 1.1, 229-230; A. W. E k z e m p lj a r s ki j , Welikyje i udelnyje knjaz’j a Sewemoj
Rusi w tatarski)period s 1238po 1505 g., t. II, Sankt-Peterburg 1891, s. 438-439 + tabi. V. Wedle odmiennej
opinii części genealogów Szujscy — podobnie jak dynastia moskiewska — pochodzili w linii prostej od
Aleksandra Newskiego, będąc jakoby potomkami jego syna Andrzeja, zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 521;
P. M. R a j e w s k i j , Rod carja, carjewen i knjazej Szujskich, Pariż 1957 (maszynopis powielony), s. 1-2.
O pozycji Szujskich wśród arystokracji moskiewskiej, zob. A. A. Z i m i n , Formirowanie, s. 69-72.
43 P. N. P e t r o w , op. cit., s. 231, 234; por. G. W. A b r a m o w i c z , Knjaz’j a Sząjskije i rossijskij tron,
Leningrad 1991.
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pieczętując się Pogonią Ruską44. Co wię
cej, jedyny Szujski, który doszedł w Rze
czypospolitej do wyższych godności —
Konstanty-Jan, pisarz wielki litewski
(1690-1695) i starosta zahalski — kul
tywował tradycję rodu, skutecznie za
biegając w kancelarii królewskiej o dyp
lom, potwierdzający jego pokrewieństwo
z carem Wasylem IV Szujskim45. Zgoła
odmiennie postępował ostatni z owej
carskiej linii — książę Iwan Iwanowicz
Szujski (zm. 1637), który po powrocie
z polskiej niewoli (1620) dostąpił na
dworze cara Michała I Romanowa nie
małych zaszczytów, zajmując z czasem
jedno z czołowych miejsc w Dumie Bojar
skiej46. Pieczęć tego arystokraty, przyło
żona do datowanego 19 czerwca 1633 r.
posłania Dumy Bojarskiej do szwedzkie
go Riksdagu nie nawiązuje bynajmniej
do symboliki dynastycznej Rurykowi
czów; mimo, iż zachowana jedynie we
5. Herb Pogonia Ruska (wg P. M. Rajewskiego)
fragmentach, dowodzi niezbicie, że jej
właściciel — bądź co bądź rodzony brat poprzedniego cara! — posługiwał się niezbyt
okazałą pieczęcią z wyobrażeniem gryfa47. Definitywne wygaśnięcie moskiewskiej linii
Szujskich na osobie Iwana przyczyniło się do faktycznego zarzucenia kwestii ich herbu
przez XVIII-i XIX-wieczną heraldykę rosyjską, mimo iż w następstwie rozbiorów Polski
liczni przedstawiciele polskiej linii rodu ponownie stali się poddanymi rosyjskimi
(powstała wówczas również galicyjska gałąź rodziny, zamieszkująca w monarchii
habsburskiej). Całościowe opracowanie wywodu Szujskich, a wraz z nim przypomnie
nie kwestii ich herbu, nastąpiło dopiero w warunkach emigracyjnych i jest dziełem
P. M. R a j e w s k i e g o , pełniącego wśród rosyjskich uchodźców-monarchistów we
Francji obowiązki Ceremonijmejstera
Wysąjcząjs(1957)48 (II. 5).

44 Pieczęć syna emigranta — księcia Jana Iwanowicza Szujskiego, podkomorzego brzeskiego z 1600 r., zob.
J. P u z y n a , Niektóre pieczęcie litewskie z X V I iX V II w., MH, r. XII, 1933, nr 5, s. 73-7 (+ rys. 25); pieczęcie
tegoż oraz Krzysztofa, Aleksandra I Gabriela Szujskich, zob. A. C i t o u, Pjacatki starażytnaj Belarusi, Minsk
1993, s. 104, nr 282-287. Błędną sugestię W. K o j a ł o w ic z a, przypisującego Szujskim herb Nałęcz (zob.
Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 1741 IV, t. 1, s. 350; ibidem, rkps 1352 IV, k. 308), energicznie skorygował
— m.in. w oparciu o wyobrażenia heraldyczne na ich nagrobkach K. N i e s i e c k i , op. cit., s. 634. Herb
Pogonia Ruska odnotowuje również urzędowy wykaz szlachty galicyjskiej przy okazji pierwszego wniesienia
doń nazwiska Szujski (1819), zob. P. M. R a j e w s k i j , op. cit., poz. 215; por. Poczet szlachty galicyjskiej
i bukowińskiej, Lwów 1857, s. 251. O losach Szujskich w Rzeczypospolitej zob. J. W o l f f , Kniaziowie,
s. 521-535; por. P. M. R a j e w s k i j , op. cit., nr 93, 117, 130-241.
45 O Konstantym-Janie Szujskim zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 527-528; por. Urzędnicy centralni, s. 130
(poz. 964). O dyplomie zob. P. M. R a j e w s k i j , op. cit., poz. 141.
46 P. M. R a j e w s k i j , op. cit., poz. 114; R. O. C r u m m e y , Aristocrats and Servitors. The Boy ar Elite in
Russia 1613-1689, Princeton 1983, s. 144, 178.
47 RGADA, fond 179 (Komissija peczatanija gosudarstwennych gramot i dogoworow), op. I, dęło 77. Pieczęć
Iwana Szujskiego zachowała się w postaci czarno woskowego odcisku pod okazałą papierową kustodią (wraz
z 15 innymi odciskami pieczęci członków Dumy); niestety, do chwili obecnej przetrwało zaledwie ok. 40%
jej pierwotnego kształtu. Jest to pieczęć okrągła, o średnicy ca 25 mm; w jej polu wyobrażony jest zwrócony
w prawo stojący gryf; w otoku zachowały się resztki inskrypcji (suponowana rekonstrukcja napisu: KH3
ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУЙСЙОГО) por. J. M. E s k i n , Szestnadcat’ bojarskich peczatej, „Rodina”, 1997,
nr 10, s. 49 (tamże, s. 47 — barwna reprodukcja); idem, Peczati czlenow Bojarskoj Dumy na gramote
w Szweciju w 1633g- (w przygotowaniu do druku). Wnosząc z porządku przyłożenia pieczęci, Szujski zajmował
wówczas bardzo wysoką pozycję na dworze moskiewskim, ustępując jedynie carskiemu stryjowi — Iwanowi
Nikiticzowi Romanowowi i księciu Iwanowi Borysowiczowi Czerkasskiemu — ciotecznemu bratu monarchy.
48 P. M. R a j e w s k i j , op. cit., passim.
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3. Kurbscy herbu własnego Kurbski (vel Lew)
Odcisk pieczęci kniazia Andrieja Michajłowicza Kurbskiego zachował się na jego
liście zastawnym dla Kiriłła Iwanowicza Zubcowskiego, wystawionym w Kowlu
14 września 1582 r. Pieczęć czerwonowoskowa, odciśnięta przez papier, posiada
kształt owalny o wymiarach ok. 20 x 18 mm. Krawędź otoku ozdobiona łuskową
bordiurą; w polu pieczęci kartusz herbowy (tarcza typu renesansowego), zawierający
wyobrażenie zwróconego w prawo lwa, z uniesioną przednią łapą i zadartym do góry
ogonem. Nad tarczą umieszczone są inicjały właściciela — A K; w bocznych wycięciach
kartusza herbowego usytuowane są cyfry (po dwie: 15 i 64), które łącznie dają cyfrę
1564, nawiązującą do daty rocznej jego przybycia na Litwę (ił. 6)49.
Prezentowana pieczęć wykazuje duże popobieństwo do wizerunku herbu Kurbskich,
nakreślonego przez Kojałowicza, odbiega natomiast poważnie od tradycji heraldycznej,
przekazanej nam przez herbarze Paprockiego, Okolskiego i Niesieckiego, wedle opinii
których w herbie znajdować się winien lew wspięty na zadnich łapach, zwrócony
w lewo (И. 7)50.
Sygnalizowana wcześniej kontrowersja wokół pochodzenia herbu Kurbskich wyma
ga kilku wyjaśnień. Głoszący jego rdzennie moskiewskie pochodzenie W. Kaługin oparł
się na autorytatywnej opinii Okolskiego i zapisach źródłowych, dokumentujących
posiadanie przez księcia Andrieja sygnetu z pieczęcią przed przyjazdem na Litwę;
ponadto wspierał on swoje wywody popularnością wyobrażenia lwa w ruskiej emblematyce wieków średnich51. Argumenty te trudno uznać za wystarczające: po pierwsze

6. Pieczęć Andrieja Michajlowicza Kurbskiego
(1582)

7. Herb Kurbski wg Orbis Poloni
S. Okolskiego (1641)

49 Lietuvos Mokslu Akademijos Biblioteka, Wilno, fond 20, TA 103, k. 2.
50 W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 143-144 (pod nazwą Lew); idem, Nomenclator, к. 186 (utunturposteri
pro stemmate leone, erecto quasi in cursum saliente', tamże rysunek); В. P a p r o c k i , Herby rycerstwa
polskiego, s. 871 (tamże rysunek: lew wspięty, zwrócony w lewo!); M. B i e l s k i , Kronika Polska, Kraków
1597, s. 616; S. O k o l s k i , Orbis Polonus, t. I, s. 504 (pod nazwą Krupski — Leo erectus ad dextram ante
rioribus pedibus, erecta ad conflictum cauda); K. N i e s i e c k i , Herbarz, t. V, s. 465; por. także S. U r u s k i ,
Rodzina, t. VIII, s. 211.
51 W. W. K a ł u g i n ,
Andrej sK
ij, . 340.
k
rb
u

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

114

Hieronim Grala

— rosyjski badacz odwoływał się nie do rzeczywistego wyobrażenia herbu, a do jego
skażonej wersji w herbarzu Okolskiego; po drugie — cytat z dzieła polskiego heraldyka
wyrwany jest z kontekstu, uzasadniającego jego opinię wyłącznie samym pochodze
niem dostojnego zbiega; po trzecie — fakt posiadania przez księcia pierścienia z jakimś
wyobrażeniem, zrabowanego mu przez Inflantczyków w Ermes, nie oznacza jeszcze
posługiwania się przezeń herbem rodowym zamiast emblematem, pełniącym funkcję
znaku własnościowego52.
Nie ulega wątpliwości, że wyobrażenie lwa należało do popularnych wątków sfragi
styki staroruskiej, ale także — ogólnoeuropejskiej. Istnieją wprawdzie przesłanki, aby
sądzić, iż podobizna „króla zwierząt” pojawiała się także na pieczęciach książąt jaro
sławskich, z których wywodził się Kurbski, nie wystarcza to jednak, aby przypisać
wizerunek lwa jako godło tej właśnie linii Rurykowiczów. Przypomnijmy, że motyw
lwa pojawiał się na przestrzeni XVT-XVTI w. m.in. na pieczęciach książąt Mścisławskich (Gedyminowiczów), Sałtykowów, Romanowów, książąt Czerkasskich, książąt
Pożarskich (Rurykowiczów z linii starodubowskiej), Szeremietiewów i Gołowinów53. Co
więcej, Kaługin wydaje się nie odróżniać pieczęci ze znakiem własnościowym od herbu
sensu stricto; obecność na pieczęci konkretnej daty pozwala zapewne określić terminus
post quem pojawienia się u Kurbskiego pieczęci z herbem ułożonym na modłę euro
pejską54. Wątpliwości nasze co do samego faktu funkcjonowania herbów prywatnych
w omawianej epoce wzmacnia materiał pieczętny z przy woły wan ej ju ż „gramoty” Bo
jarskiej Dumy do szwedzkiego Riksdagu z 1633 r. Ów niezwykle cenny dla badań nad
rosyjską sfragistyką i heraldyką dokument zawiera spory kompleks pieczęci rosyj
skich dygnitarzy, przy tym — w znakomitej większości dobrze zachowanych (z 16 pie
częci ocalało w stanie całkowitym 14; jedna — wspomniana wyżej pieczęć Iwana
Szujskiego — zachowała się w ok. 40%). Przeprowadzona przez J. E s k in a, którego
zasługą jest także samo wprowadzenie rzeczonego kompleksu do badań naukowych,
analiza ikonograficzna pieczęci dowodzi, że sporą jego część stanowią przypadkowo
dobrane bądź zaadaptowane gemmy, nie wykazujące żadnego związku z heraldyką
rosyjską (w tym — zachodnioeuropejska renesansowa podróbka gemmy antycznej
i gemma sassanidzka!)55. Wielka popularność gemm — zwłaszcza antycznych — daje

52 Zob. S. O k o l s k i , Orbis Polonus, t. I, s. 504; wydaje się, że również Niesiecki, opowiadając się za
moskiewską genezą herbu, wniosek swój oparł wyłącznie na pochodzeniu jego właściciela, por. przyp. 16.
O grabieży w Ermes zob. G. Z. K u n c e w i c z , Akt litowskoj metriki o begstwe kn. A. M. Kurbskogo, „Izwestija
Otdelenija russkogo jazyka i slowesnosti AN”, t. XIX, 1914, nr 2, s. 284. Przy okazji sprostować należy
stwierdzenie Kaługina, iż książę ponownie stracił sygnet z pieczęcią na skutek kradzieży w 1575 r. (zob.
idem, Andrej Kurbskij, s. 340), bowiem w cytowanym przezeń zeznaniu Kurbskiego jest jedynie mowa
o kradzieży zwykłego pierścienia i — osobno — opieczętowanych blankietów z podpisami jego i jego
małżonki; zważywszy, że książę uznał za stosowne oblatować w księgach grodzkich włodzimierskich swój
protest przeciwko wykorzystaniu owych blankietów, nie wspominając o ukradzionej jakoby pieczęci, wydaje
się iż tym razem strata — aczkolwiek dotkliwa — nie dotyczyła sigillum, a jedynie cennej biżuterii zob.
N. D. I w a n i s z e w , Żizrt', t. I, s. 52-53.
53 Sobranie gosudarstwennych gramot i dogoworow, t. II, Moskwa 1819, s. 489 (pieczeć księcia Fiodora
Mścisławskiego z 1611 r.); Sbom ik snimkow, s. 9 (tabi. VI/98 — pieczęć Lwa Andrejewicza Sałtykowa
z 1564r.); RGADA, fond 179, op. 1, d. 77 (pieczęcie nr 1, 2, 5, 8, 10 — pieczęcie Iwana Nikiticza Romanowa,
księcia Iwana Borysowicza Czerkasskiego, Fiodora Iwanowicza Szeremietiewa, księcia Dymitra Michajłowicza Pożarskiego i Siemiona Wasiliewicza Gołowina z 1633 r.), por. J. M. E s k i n , Szestnadcat’ bojarskich
peczatej, s. 47-49. Wśród Rurykowiczów jarosławskich motyw lwa wykorzystał zapewne na swej pieczęci
książę Daniel Wasilewicz, zob. N. A. S o b o l e w a , Russkije peczati, s. 171 (rys. 82). W Rzeczypospolitej herbu
Lew używali również książęta Żyżemsscy — potomkowie Rurykowiczów smoleńskich, zob .W . К oj a ł o w i c z,
Compendium, s. 144; por. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 624-631. O wątku lwa w ruskiej heraldyce zob.
A. L. C h o r o s z k e w i c z , Gerb, s. 92-99, 104, 109; por. także M. Y. M e d w e d e w, The russianways o f the
heraldic lions and eagles o f the Medieval Europe, |w:] LA igle et le lion dans le blason medieval et modeme.
Actes du IXе colloque international d'heraldique. Cracovie, 4 8 septembre 1995, ed. S. K. K u c z y ń s k i ,
Warszawa 1997, s. 268-269.
54 Ważkie uwagi o specyfice wczesnonowożytnej sfragistyki moskiewskiej, zob. A. B. L a k i e r , Russkąja
geraldika, s. 116-126. Przykłady szlacheckich pieczęci datowanych z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskie
go zob. A. C i t o u , Pjacatki, s. 85 (nr 173), s. 89 (nr 193), 95 (nr 230).
“ J. M. E s k i n , Szestnadcat bojarskich peczatej, s. 47-49. Przy okazji pragnę wyrazić wdzięczność J. M. Eskinowi za udostępnienie mi wynikówjego obszerniejszego opracowania, poświęconego rzeczonemu kompleksowi
(idem, Peczati czlenow Bojarskoj Dumy na gramote w Szweciju w 1633 g■— w przygotowaniu do druku).
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się łatwo prześledzić w moskiewskiej sfragistyce prywatnej XVI-XVII w.; dodajmy, że
dobór ich bywał zapewne przypadkowy, bo tylko tym wytłumaczyć można np. posłu
giwanie się przez księcia Iwana Andrejewicza Bułgakowa (Gedyminowicza!) pieczęcią
wykonana z gemmy, przedstawiającą Ledę z łabędziem56. Dodajmy, że przeważająca
część materiału pieczętnego z XVI i pierwszej połowy XVII w. nie może być utożsamia
na z herbami w sensie heraldycznym: jak słusznie wskazywał przed blisko półtora
wiekiem A. B. Lakier, nie posiadają one podstawowych atrybutów heraldycznych, a co
wiecej — wyobrażane na nich znaki nie były ani niezmienne, ani dziedziczne57.
Wróćmy wszakże do dyskutowanego herbu Kurbskich — wydaje się wysoce praw
dopodobne, że w trakcie ich pobytu w Rzeczypospolitej godło, które przybrał sobie —
zapewne adaptując do tych potrzeb wyobrażenie ze swej dawnej pieczęci — ich
protoplasta książę Andriej Michajłowicz, uległo znaczącej transformacji w duchu
miejscowej heraldyki; sądzimy, że taki stan rzeczy oddają właśnie staropolskie herba
rze z Paprockim i Okolskim na czele. Potomkowie emigranta spolonizowali się nader
szybko; już jego syn Dymitr — zrodzony z Aleksandry Siemaszkówny — przeszedł na
katolicyzm, przyjmując imię Mikołaj. Zarówno Andrzej-Mikołaj, jak i obaj jego synowie
— Andrzej i Jan, na których ród Kurbskich-Jarosławskich wygasł w Rzeczypospolitej
— aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym, piastując szereg lokalnych godności
i urzędów w ziemi upickiej (podkomorzy, marszałek, pisarz grodzki). Odmiennie niż
część potomstwa pozostałych emigrantów, nie skorzystali z możliwości powrotu do
ojczyzny swych przodków, mimo iż podczas moskiewskiej okupacji Wielkiego Księstwa
Litewskiego w latach 1655-1658 książę Andrzej zmuszony został do złożenia przysięgi
carowi Aleksemu Michajłowiczowi (3 lipca 1655 r.). Problem, czy ostatni znani źródłom
moskiewskim Kurbscy — działający na przełomie lat 80-tych i 90-tych XVII w. wy
chodźcy z Rzeczypospolitej: Kacper, Jakub i Aleksander — byli potomkami sławnego
emigranta czy tylko sprytnymi szalbierzami, pozostaje kwestią otwartą58.

4. Trubeccy herbu Pogoń Litewska
Pieczęć fundatora polskiej linii rodu — księcia-emigranta Jurija Nikiticza Trubeckiego — wyciśnięta przez papier, znana jest w postaci woskowego odcisku na jego
wystawionym 19 lutego 1626 r. testamencie. Była to pieczęć sygnetowa, o kształcie
owalnym i wymiarach 25 x 20 mm. W polu pieczęci przedstawiony jest kartusz
herbowy, uwieńczony hełmem z mitrą książęcą, nad którą umieszczone są trzy łaciń
skie litery I К T; skrót ten nietrudno rozwinąć jako I(uri) K(siążę) T(rubecki). Od
klejnotu odchodzą okalające tarczę herbową girlandy. W kartuszu wyobrażone są dwa
stojące na zadnich łapach, zwrócone ku sobie lwy, trzymające w uniesionych ku górze
przednich łapach książęcą mitrę (ił. 8)59. Zbliżoną, choć nieco bardziej ascetyczną
postać miała również pieczęć sygnetowa syna i dziedzica księcia Jerzego — Piotra
Wiganta Trubeckiego podkomorzego starodubowskiego, znana z odcisku na jego
inwentarzu dóbr, stanowiącym uzupełnienie do jego wcześniejszego nieco zapisu

56 Sbomik snimkow, tabi. VI/89 (pieczęć z 1562 r.); w zbiorze tym wskazać można jeszcze jedną pieczęć
z podobnym motywem, zob. ibidem, tabi. 11/30 (pieczęć Siemiona Aleksandrowicza — XV w.). O wykorzy
staniu gemm zob. A. B. L a k i e r , Russkąja geraldika, s. 116-123 por. N. A. S o b o l e w a , Russkije peczati,
s. 138-139.
51 A. B. L a k i e r , op. cit., s. 123-124; por. N. A. S o b o l e w a , op. cit., s. 138-139.
58 O Kurbskich zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 195-197; por. P. N. P e t r o w , Istoria, t. I, s. 139-140.
O przysiędze księcia Andrzeja zob. Akty moskowskogo gosudarstwa, Sankt-Peterburg 1894, t. II, nr 838,
s. 509.
59 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. X, nr 173, k. 1-12 (odcisk pieczęci — k. 10, wosk ciemny (czerwony?)
obok cyrylicki podpis wystawcy; IureiTrubeckirukoJu). Dokument sporządzony jest w języku ruskim. Motyw
dwóch lwów nie należał w ówczesnej sfragistyce moskiewskiej do rzadkości (m.in. pojawił się na wykazującej
znaczą zbieżność kompozycyjną z wyżej opisywanymi pieczęcią bojara Siemiona Gołowina na „gramocie”
Dumy z 1633 r. oraz na pieczęciach księcia Dymitra Pożarskiego, zob. J. M. E s k i n , Szestnadcat’ bojarskich
peczatej, s. 47-49; idem, Peczati czlenow BoJarskoJ Dumy nagram otew Szw ecijuw 1633g-, w przygotowaniu
do druku).
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majątkowego dla żony — Halszki z książąt Druckich-Sokolińskich, wystawionym
4 kwietnia 1644 r. Pieczęć syna jest nieco mniejsza (21 x 18 mm), także owalna,
opatrzona łacińskimi inicjałami właściciela — P T ; kompozycja heraldyczna, umie
szczona w kartuszu tarczy herbowej, jest całkowicie identyczna z poprzednią (il. 9)60.
Nieporównanie bardziej okazałą i skomplikowaną kompozycję stanowiła inna pie
częć tego samego księcia, znana z odcisku na jego własnym testamencie z 5 lutego
1644 r. (il. 10). Była to pieczęć owalna, o wymiarach 39 x 35 mm. W jej otoku
umieszczony był napis, na prezentowanym odcisku częściowo nieczytelny; PIOTR
WjIGUNT TRUJBECKI [PODKOMORZY STAR]ODUBOW[SKI]
W polu pieczęci znajduje się czterodzielna tarcza herbowa; hełm zwieńczony jest
trójdzielną koroną i klejnotem — ramieniem z mieczem. Umieszczony w kartuszu
herb złożony składa się z następujących wyobrażeń: w polu I — znane nam ju ż dwa
stojące na zadnich łapach lwy, zwrócone do siebie pyskami i podtrzymujące w unie
sionych do góry łapach koronę; w polu II — orzeł jednogłowy z rozportartymi skrzy
dłami, zwrócony w prawo (na piersi widoczne ślady tarczy herbowej); w polu III —
jeździec zwrócony w prawo (słabo widoczny), zaś w polu IV — bycza głowa61. Nie ulega
wątpliwości, że właśnie ta kompozycja posłu
żyła z czasem za podstawę do przygotowania
w Rosji herbu książęcego Trubeckich, umie
szczonego w najbardziej autorytatywnych
kompediach heraldycznych Imperium Roma
nowów (il. I I ) 62.
Sądzimy, że dotychczasowe próby interpre
towania herbu Trubeckich, podejmowane za
zwyczaj przez pryzmat heraldyki rosyjskiej
XVIII-XIX w., a równocześnie w oderwaniu
od doświadczeń XVII-wiecznej heraldyki pol
skiej, w kręgu której rzeczona kompozycja
sformowała się jako całość, wypadają niezbyt
przekonywującą. Skomplikowany herb złożo
ny Trubeckich wymyka się zresztą także pró
bom analizy przy zastosowaniu rygorystycz
nie traktowanych zasad heraldyki zachodnio
europejskiej, co jednakże nie może dziwić wo
bec pewnej dowolności praktyk heraldycz
nych, występujących na obszarze Rzeczypos
politej, a zwłaszcza na jej ziemiach litewsko-ruskich.
Obecność w złożonym herbie księcia Piotra
wyobrażenia dwóch lwów trzymających koro
nę dziwić nie może: w dostojnym górnym pra
wym polu znalazł się herb ojczysty, znany
z pieczęci jego ojca — księcia Jurija Nikiticza.

60 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz.X, nr 175. k. 13-16 (pieczęć woskowa — k. 15); zapis majątkowy z dnia
20 lutego 1644 r., tamże, k. 9-12. W zespole majątkowych dokumentów Trubeckich w AGAD zachowało się
jeszcze kilka odcisków tej samej pieczęci (ciemny wosk, odciśnięte przez papier), zob. AGAD, Archiwum
Radziwiłłów, dz. X, nr 177, k. 18-19, 26 (1644 r.).
61 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. X. nr 174. k. 1-11 (odcisk pieczęci — k. 9; wosk czerwony; pieczęć
odciśnięta przez papier). Dokument w języku polskim; podpis wystawcy: „Piotr Trubecki podkomorzy
starodubowski” .
62 Obszczij gerbownik dworianskićh rodow Wsierossijskoj im perii naczatyj w 1797 g .. c. 2. nr 1; por.
P. N. P e t r o w , Istoria, t. I, s. 331-332. Herb Trubeckich miał następującą kolorystykę: gryfy — które
pojawiły się na miejsce lwów, wszelako z zachowaniem układu dotychczasowej kompozycji — umieszczone
były w złotym polu, srebrny orzeł — w błękitnym, jeździec na białym koniu — w czerwonym, zaś bycza głowa
— w srebrnym.
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10. Pieczęć księcia Piotra Juriewicza Trubeckiego
(1644)

Nieco wiecej kłopotów nasuwa interpretacja wyobrażenia orła — wbrew poglądowi
XIX-wiecznych heraldyków i genealogów rosyjskich, podtrzymanemu niedawno przez
M. M i e d w i e d i e w a , nie jesteśmy skłonni identyfikować go z herbem Królestwa
Polskiego. Przytoczony na poparcie tej tezy nieco dyskusyjny wywód jednego z książąt
Chowańskich, uzasadniającego swe roszczenia do orła faktem, iż wśród swych przod
ków ma władców Polski (Chowańscy, podobnie jak Trubeccy oraz również wykorzy
stujący motyw orła w swym herbie złożonym Kurakinowie, wywodzili się w linii prostej
od Gedymina), posiada wątpliwe zastosowanie do realiów XVII-wiecznych63. Wydaje
się wszkaże, że można wskazać prostsze rozwiązanie problemu: oto w górnym lewym
polu umieszczono drugi z herbów ojczystych Trubeckiego, jednakże nie herb babki
ojczystej, a przypisywany im przez współczesne herbarze herb Orzeł z Jastrzębcem.
Supozycję tę wzmacnia nie tylko ślad tarczy herbowej na piersi orła, ale i znamienny
fakt, że obok Trubeckich posługiwali się nim inni jeszcze potomkowie Gedymina —
kniaziowie Połubińscy. Symptomatyczne, że to właśnie Piotr Trubecki przybrał przy
domek Wigunt, sugerujący pochodzenie od księcia Andrzeja Olgierdowicza, od którego
wyprowadzali się Połubińscy, chociaż w istocie rzeczy był zapewne potomkiem jego
rodzonego brata — Dymitra Starszego, księcia briańskiego (nota bene wywód Połubińskich jest całkowicie bałamutny, ze względu na pomieszanie w nim dwóch różnych
osób: Andrzeja i zmarłego bezpotomnie Aleksandra Wigunta!). Dodajmy, że w opinii
XVII-wiecznego autorytetu (vide Kojałowicz) oba rody zgodnie uchodziły za potomków
Andrzeja Wigunda syna Olgerda64.

63 P. N. P e t r o w, Istoria, t. I, s. 331; E. E. T r u b e c k a j a, Skazanije o rode kniaziej Trubeckich, Moskwa
1891, s. XI-XII; por. M. Y. M e d w e d e w , The Russian ways, s. 268.
64 W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 4, 193-195. O Andrzeju Olgierdowiczu i Aleksandrze-Wiguncie zob.
Z. W d o w i s z e w s k i , Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, s. 10-11, 17-18; por. K. C h o d y n i c k i ,
Książę litewski na Kujawach w X IV w. Przyczynek do dyplomatyki i sfragistyki książąt litewskich, „Prace
Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. VII, Poznań 1933, s. 597-606. Wywód
genealogiczny Polubińskich i Trubeckich zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 368-369, 541. Pochodzenie Trubec
kich od Dymitra Olgierdowicza bywa w historiografii kwestionowane, zob. S. M. K u c z y ń s k i , Ziemie,
s. 157-158; 245-250; por. M. M. K r o m , Meż R us’j u iLitw oj, s. 55-59.
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Uzasadnienie ma również obecność w manifestacji heraldyczno-genealogicznej Trubeckiego wizerunku jeźdźca, aczkolwiek dziwi, że został on umieszczony w polu,
przeznaczonym tradycyjnie na herb macierzysty: matka księcia Piotra była wszak
córką wspominanego już bojara Michała Glebowicza Sałtykowa, który to ród posługi
wał się inną zgoła emblematyką (patrz niżej). Wizerunek jeźdźca daje się ostatecznie
zidentyfikować jako Pogoń Litewska (w odróżnieniu od Pogoni Ruskiej rycerz uzbrojo
ny jest w szablę); mimo niezbyt czytelnego w tej partii odcisku pieczęci Piotra Trubeckiego, supozycję taką wzmacnia zarówno tradycja przedstawiania herbu Trubeckich
w heraldyce Imperium Rosyjskiego, jak i sam klejnot. Konstatacja ta wprowadza nas
w krąg rodzinnych powiązań Trubec
kich: Pogoń stanowiła zbiorowe dzie
dzictwo — a zarazem wyłączną włas
ność potomków Gedymina, i Trubeccy — bez względu na to, od którego
z synów Olgierda chcieli się wywieść
— mieli do niej niezbywalne prawo,
na równi z książętami Czartoryskimi,
Holszańskimi, Zbaraskimi etc. Umie
szczenie przez Trubeckiego na pie
częci aż trzech własnych znaków her
bowych nie było zresztą ewenemen
tem: pochodzący od Korybuta Olgierdowicza kasztelan trocki książę Ste
fan Andrejewicz Zbaraski umieścił
wszak na swej pieczęci — obok wywo
dzącego się ze znaków własnościo
wych Korybuta — jeszcze dwa własne
znaki herbowe: Gedyminowieżowskie
Kolumny i Pogoń65. Złamanie klasy
cznych zasad układania herbów w tar
czy złożonej ze względów prestiżowych
11. Herb książąt Trubeckich
(wg Obszczego gerbownika..., 1797)
było zresztą dobrze znane elicie Rze
czypospolitej; spektakularnym tego
dowodem jest herb złożony biskupa wileńskiego Pawła Olgimunta z książąt Holszańskich (zm. 1555), od lat nastręczający badaczom problemów interpretacyjnych66.
Identyfikacja ostatniego z herbów cząstkowych — byczej głowy, umieszczonej w po
lu tradycyjnie zarezerwowanym na herb babki macierzystej, napotyka na poważne
trudności. Tożsamość owej babki nie jest znana, zaś sama możliwość posłużenia się
przez Trubeckiego jej domniemanym herbem, wobec braku tego typu znaków rodo
wych wśród ówczesnej arystokracji moskiewskiej wydaje się mocno wątpliwa. Nie
sposób także doszukiwać się rozwiązania tej kwestii w kręgu heraldyki prywatnej
Wielkiego Księstwa Litewskiego: nic nam nie wiadomo o powiązaniach Trubeckich
z domami, pieczętującymi się wykazującą znaczne podobieństwo z rzeczonym przed
stawieniem Wieniawą bądź zbliżonym do niej Pomianem. Nie przyniosła również

65 O miejscu Pogoni wXVII-wiecznej heraldyce litewskiej zob. W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 8-16; por.
S. O k o l s k i , Orbis Polonus, t. III, 446-448. W kwestii używania jej przez potomków Gedymina zob.
T. W a s i l e w s k i , Pochodzenie i początek kariery domu Czartoryskich, [w:] Litwa i Jej sąsiedzi od X II do X X
wieku, Poznań 1994, s. 47-51. Pieczęć Stefana Zbaraskiego zob. Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wyd.
St. K u t r z e b a i W. S e m k o w i c z , Kraków 1932, nr 149, s. 348, 353 (1569 r.); por. ibidem, nr 94, s. 412.
66 Celna próba uporządkowania dyskusji zob. M. A n t o n i e w i c z , Manifestacja genealogiczna w herbie zło
żonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” , z. 4, 1997, s. 387-435. Na uwagę zasługuje pogląd, że jeszcze na
przełomie XVI i XVII w. używanie herbów złożonych było na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego
w daleko większej modzie niż w Polsce, zob. J. P u z y n a , Niektóre pieczęcie, s. 56.
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powodzenia próba powiązania dyskutowanego herbu z emblematyką terytorialną ob
szaru, z którym Trubeccy byli historycznie związani67.
Losy Trubeckich w Rzeczypospolitej zasługują na skrótowe chociażby przypomnie
nie. W uznaniu swych wyjątkowych zasług książę Jurij Nikiticz otrzymał od Zygmun
ta III rozległe nadania ziemskie, obejmujące m.in. połowę stanowiącego historyczne
gniazdo jego rodu Trubczewska — włości i zamku (1621). Kilkanaście lat później
w rękach Trubeckich znajdowała się już całe familijne dziedzictwo: po śmierci Jurija
jego dwaj synowie — Piotr i Aleksander — otrzymali od Władysława IV część dóbr
pozostającą dotąd w szafunku królewskiego skarbu; zważywszy wszelako na moment
wystawienia przywileju (maj 1634), była to raczej ekspektatywa — cały obszar kont
rolowany był przez wojska carskie. Po zakończeniu wojny smoleńskiej (1633-1634)
książę Piotr Trubecki — podówczas ju ż jedyny spadkobierca — wszedł w posiadanie
owych dóbr, które po jego stosunkowo rychłym zgonie (1644) objął w posiadanie
małoletni syn Jerzy, zrodzony z księżniczki Halszki Druckiej-Sokolińskiej. Niebawem
sytuacja spadkobierców księcia Piotra mocno się skomplikowała; w następstwie usta
lonej w pokojowym traktacie polsko-moskiewskim korekty granic całe księstwo tru
becki e przeszło w ręce Moskwy (1646), w zamian za co Rzeczypospolita uzyskała dwa
starostwa — łojowskie i lubeckie. Pretensje finansowe wyzutych z ojcowizny spadko
bierców Piotra Wiganta przejęła Rzeczypospolita; sejm 1649 r. określił je na imponu
jącą sumę 180 tys. złotych polskich, których wypłaty książę Jerzy i jego matka nigdy
się wszakże nie doczekali68. Ostatecznie — podczas kolejnej wojny Rzeczypospolitej
z Moskwą młody Trubecki udał się na carski dwór, wiążąc ostatecznie swe losy z Rosją.
Nie wnikając w skomplikowaną materię majątkową (chociaż fakt skrzywdzenia go
w majestacie prawa pozostaje poza wszelką dyskusją), warto zapewne wskazać jeden
jeszcze możliwy powód decyzji księcia: na przestrzeni trzech kolejnych pokoleń Tru
beccy — wszak ród znakomity — spadli do rangi szlachty prowincjonalnej, piastując
skromne urzędy w pogranicznej ziemi starodubowskiej (ukoronowanie kariery Piotra
Wigunta stanowił tytuł podkomorzego starodubowskiego), podczas gdy moskiewska
gałąź ich rodu opływała w zaszczyty i dobra.
Niezależnie od powyższego, między bajki włożyć można supozyję, że decyzja Jurija
Trubeckiego o przeniesieniu się do Moskwy była całkowicie dobrowolna. Zachowana
dokumentacja rzuca wystarczająco wiele światła na ten epizod, aby można było mówić
o faktycznym dyktacie strony moskiewskiej. O twierają list bliźniego bojara i namiest
nika kazańskiego Aleksego Nikiticza Trubeckiego do księcia Jerzego Piotrowicza
z 16 marca 1656 r., zachęcający owego wozljubliennogo po srodstwu krowi wnuka do
przyjazdu do Moskwy, w zamian za obietnicę carskiej łaski i dziedziczenia majątku po
bezdzietnym autorze listu69. Zachęta materialna nie wydała się bodaj Aleksemu
Nikityczowi wystarczająca, bowiem od próśb szybko przeszedł do gróźb: w razie

67 Zachowki książąt Trubeckich w pełniącym rolę rodzinnej nekropolii soborze Troickim w Trubczewsku
pozbawione są jakichkolwiek elementów heraldycznych, zob. W. N. L e w e no k, Nadgrabija kniazej Trubec
kich, „Sowetskaja Archeologija” , 1960, nr 1, s. 245-253. XIX-wieezny wywód, iż bycza głowa symbolizuje
w herbie Trubeckich płodność ziemi grzeszy naiwnością, por. E. E. T r u b e c k a j a , Skazanije, s. XII.
Ustanowiony za czasów Katarzyny II (1781) herb Trubczewska składał się w połowie z wyobrażenia orła na
blankach miejskich (pole górne), nawiązującego do przynależności miasta do orłowskiego namiestnictwa,
oraz trzech grusz w polu złotym zob. P. P. v o n W i n k l e r , Gerby gorodow, gubernii, obiastiej i posadow
Rossijskoj imperii, wnesennyje w Połnoje sobranije zakonow s 1649 po 1900 god, Sankt Peterburg 1899,
s. 155.
68 O losach Trubeckich w Rzeczypospolitej zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 544-545; por. E. E . T r u b e c k a j a ,
Skazanije, s. 320-321 (przywilej królewski dla księcia J u rija — 20 stycznia 1621 r.). Tzw. sumy trubeckie
udało się odzyskać dopiero Aleksandrowi Hilaremu Połubińskiemu — zięciowi Krzysztofa Wołodkiewicza,
ojczyma księcia Jerzego. Por. W. G o d z i s z e w s k i , Granica polsko-moskiewska według pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), [w:] „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, z. 3, Kraków 1935,
s. 32-39.
69 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. X, nr 196, k. 1-4 (dan w Moskwie). Pieczęć nie zachowała się: widoczne
resztki czerwonego wosku (p. 4). Aleksy Trubeckoj należał w owym okresie do szczególnie wpływowych
dygnitarzy moskiewskich, zob. R. O. C r u m m e y , Aristocrats and Servitors, s. 46, 52, 186.
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niepodporządkowania się swej radzie groził carskim gniewem i skłonny był wobec
kuzyna zastosować przymus, włącznie ze spustoszeniem całego powiatu wołkowyskiego. Dwór carski traktował sprawę emigrantów nader prestiżowo: nie wydaje się, aby
rzeczone pogróżki były czcze, skoro już w styczniu tegoż roku nieznany korespondent
donosił z Moskwy prawnemu opiekunowi małoletniego kniazia — ojczymowi pisarzowi
ziemskiemu mińskiemu Krzysztofowi Wołodkowiczowi o przygotowaniach do czynnego
najazdu na powiat wołkowyski i uprowadzenia jego pasierba siłą (wraz z ojczymem
„w wieczną niewolę”), przypisując zarazem inicjatywę tego zamysłu samemu Aleksemu
Trubeckiemu70. Sprawa ciągnęła sie jeszcze dość długo, jak dowodzi zapis Jerzego
Piotrowicza Trubeckiego, sporządzony na rzecz ojczyma w trakcie przygotowań do
wyjazdu do Moskwy (6 marca 1657)71. Ostatecznie młody książę ugiął się pod naci
skiem i przybył na dwór carski, gdzie z czasem zrobił wielką karierę (bojar 1672-1679,
uznawany za jednego z najbogatszych posiadaczy ziemskich w Rosji), zapewniając
rodowi renesans wpływów72.

5. Sołtykowie herbu własnego Sołtyk
Prezentowana pieczęć zachowała się w postaci czarnowoskowego (?) odcisku (przez
papier) na dotyczącym arendy Trubecka rewersie Pawła Sołtyka dla Piotra Trubeckie
go, wystawionym 20 kwietnia 1643 r.; była to mała ośmioboczna pieczęć sygnetowa
(13 x 11 mm). W polu pieczęci umieszczony jest kartusz herbowy, zawierający wize
runek orła, zwróconego w prawo, z uniesionymi skrzydłami i rozwartym dziobem;
w prawej łapie — wysuniętej do przodu — ptak trzyma skierowany ostrzem do góry
miecz. Na górnej krawędzi tarczy spoczywa hełm, zwieńczony klejnotem — trzema
strusimi piórami; po obu stronach pióropusza umieszczone są łacińskie litery P i S,
składające się na monogram właściciela (ił. 12)73.
Zabytek odbiega nieco od tradycji heraldycznej, zarówno polskiej — odnoszącej się
do samych Sołtyków, jak i rosyjskiej, traktującej o herbie zasadniczego pnia owej
arystokratycznej familii — Sałtykowów. Zacznijmy od przekazów polskich — Niesiecki
przedstawia ów herb następująco: „Orzeł czarny w prawą tarczy obrócony, z skrzydłami
do góry wspiętymi, z koroną na głowie, na lewej nodze stojący, a w prawej miecz
trzymający, na którego końcu korona otwarta włożona wisi”. Stulecie później wydawca
tegoż herbarza — J. N. Bobrowicz — zmodyfikował nieco ów wywód, umieszczając złotą
koronę na szyi orła oraz przydając mu dodatkowo jedną rękę ludzką, wyrastająca
z tułowia między szyją a prawym skrzydłem i uzbrojoną wzniesioną do cięcia szablą
(ił. 13)74.

70 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. X, nr 196, k. 5-6 (14 stycznia 1656 r.). Groźby moskiewskie zrobiły
nie lada wrażenie na szlachcie powiatu wołkowyskiego, czego następstwem stały się jej naciski na
Wołodkowicza o podporządkowanie się carskiej woli; na wszelki wypadek wystawiono mu nawet atestację
urzędników i szlachty całego powiatu, iż za ich życzeniem i zgodą ugiął się pod groźbą siły i wysłał pasierba
do Moskwy (Archiwum Radziwiłłów dz. X, nr 193, k. 7-8 — 2 maja 1656 r.). O niezmiennym zainteresowaniu
Moskwy osobą Jurija Trubeckiego donosił Wołodkowiczowi z Moskwy polski wysłannik Haliński, pertrak
tujący o oswobodzenie polskich jeńców (ibidem, k. 8-9 — list z 4 maja 1656 r.). W liście tym pojawia się
również wątek Sołtyków, synów Piotra i Iwana; na interpelację wysłannika iż zostali oni „wzięci do
więzienia”, otrzymał jednoznaczny respons, iż to „carscy zdawna ludzie i żylcy jeszcze i Trubeckiego tu
trzeba” (k. 9).
71 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. X, nr 193, k. 10-16 (jest podpis, ale brak pieczęci, chociaż w tekście
— k. 14 jest mowa oj ej przyciśnięciu, a na k. 16 ślady wosku); w archiwum przechowywany jest jeszcze
jeden zapis Jurija Trubeckiego dla Wołodkowicza „gdy jechał do stolice” (s. d.), ibidem, k. 48-49 —
uwierzytelniony podpisem, ale bez pieczęci.
72 R. O. C r u m m e y , Aristocrats and Seruitors, s. 114, 197-198. Ojcowską karierę kontynuował z powodze
niem książę Iwan Juriewicz — członek Dumy Bojarskiej od 1692 r. (zm. 1713), zob. ibidem, s. 212.
73 AGAD, Archiwum Radziwiłłów dz. X, nr 177 (Sprawy p. Sołtyka z p. Piotrem Trubeckim o arendę
Trubecką), k. 3; w tym samym fascykule znajduje się jeszcze jeden egzemplarz tej samej pieczęci Pawia
Sołtyka (k. 16)
74 K. N i e s i e c ki, Herbarz, t. VIII, s. 458-459; Okolski pomija ów herb całkowicie, natomiast w Nomenclatorze Kojalowicza umieszczona jest krótka informacja o rodzie Sołtyków, jednakże bez opisu herbu, zob.
Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 1741 IV, t. 1, k. 337.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Uwagi o sfragistyce i heraldyce uchodźców moskiewskich

Nieporównanie bardziej skomplikowaną
strukturę ma herb Sałtykowów na gruncie
rosyjskim: o ile jego dworiańska odmiana
wyraźnie nawiązuje do polskiego odpowied
nika (z tą różnicą, że korona spoczywa na
głowie orła), to herby hrabiowski i książęcy
mają znacznie mniej wspólnego ze swym
polskim pierwowzorem. Jest to herb złożo
ny, umieszczony w tarczy czwórdzielnej
z tarczą sercową. W tarczy sercowej umie
szczony jest herb rodowy Sałtykowów — ów
ukronowany orzeł z mieczem w ręce, nato
miast w pozostałych polach kolejno: dwu
głowy orzeł rosyjski, złoty szyszak w błękit
nym polu, złota szpada w błękitnym polu,
spowita gałązką lauru, wreszcie — sześciopromienna gwiazda (ił. 14)75.
O ile inspiracje do herbu złożonego, któ
rego elementy pozostają w ścisłym związku
z karierą rodziny w XVIII w., wydają się
oczywiste, to sprawą dyskusyjną pozostaje
kw estia orła z m ieczem . W edle opinii
M. Medwiediewa orzeł Sałtykowów, podo
bnie jak Czegłokowów, posiada jawne ko
notacje pruskie, zaś heraldyka niemiecka
wywarła przemożny wpływ na ukształtowa
nie się herbu rodu, któiy jako swego proto
plastę wymieniał niejakiego Michaiła muża
czestna iz Prus (legendarny charakter tego
wywodu — odnoszącego się do całego klanu
Morozowów, z którego pochodzili zarówno
Sałtykowowie, jak i Czegłokowowie — nie
budzi zresztą najmniejszych wątpliwości)76.
W świetle prezentowanej powyżej pieczęci
Pawła Sołtyka do supozycji tej odnieść się
należy z dużą rezerwą, okazuje się bowiem,
że polska linia rodziny posługiwała się wy
obrażeniem orła z mieczem już w pierwszej
połowie XVII w., podczas gdy na gruncie
moskiewskim wcześniej możemy jedynie
wskazać przykład posługiwania się przez
przedstawiciela rodu pieczęcią z wyobraże
niem lwa z mieczem (Lew Andrejewicz Sałtykow — 1564 r.)77. Drogę, którą polskie
doświadczenia Sołtyków w zakresie heral
dyki mogły się przedostać do Moskwy, nie
trudno wskazać: podczas wojny między
Rzeczypospolita a Rosją (1654-1667) znaleź-
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12. Pieczęć Pawła Sołtyka (1644)

13. Herb Sołtyk (wg Herbarza K. Niesieckiego)

75 Obszczij gerbownik, cz. 2, k. 15; P. N. P e t r o w, Istoria, t. II, s. 49-50;
76 Zob. M. Y. M e d w e d e w , The Russian ways, s. 269 (+ tabi. II); por. P. N. P e t r o w , op. cit., s. 49-51.
O pochodzeniu rodu zob. W. L. J a n i n , К woprosu o proischożdenii Morozowych, [w;] Istoria i genealogia,
Moskwa 1977, s. 189-196; por. A. A. Z i m i n , Formirowanie, s. 234-243, 248.
77 Sbornik snimkow, s. 9, tabi. VI/98.
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li się w Moskwie synowie
Piotra i Iwana Sołtyków. Je
den z nich — Fiodor Piotro
wicz — nie tylko pozostał
w Rosji, ale nawet z powo
dzeniem poświęcił się karie
rze dworskiej, osiągając za
panowania Iwana Aleksiejew icza godn ość b o ja ra 78.
Większość Sołtyków związała
się wszakże na dobre i niedo
bre z Rzeczypospolitą, prze
chodząc z czasem na katoli
cyzm; szczególnie wyraziście
przed stawicie 1e r odu
—
wśród których wielu osiągnę
ło wysokie godności państwo
we (włącznie z senatorskimi),
zapisali się w jej XVTII-wiecznych dziejach, dając liczne
dowody patriotyzmu79.
Warto nadmienić, że w pier14. Herb książęcy Sałtykowów (wg Obszczego gerbowriika..., 1797)
WSZej połowie XVII W. Sołtykowie — opatrzeni nadania
mi ziemskimi na Smoleńszczyźnie, przyłączonej do Rzeczypospolitej na mocy rozejmu
w Dywilinie (1619) — odgrywali znaczącą rolę w życiu politycznym i religijnym owej
prowincji. Jeden z nich — Fiodor Michajłowicz — ufundował w majątku Biziukowo,
położonym w powiecie dorogobuskim, klasztor p.w. Podwyższenia Krzyża; w testamencie
z 20 lipca 1643 r. zapisał mu swe posiadłości ziemskie, powierzając jednocześnie przybytek
opiece dochowujących wierności prawosławiu braci i kuzynów oraz spowinowaconego
z Sołtykami przez żonę Piotra Trubeckiego80. Tradycję rodzinną kultywował jego bratanek,
a zarazem właściciel omawianej wyżej pieczęci — dworzanin królewski Paweł Iwanowicz
Sołtyk, wsławiony tyleż dramatyczną co bezskuteczną interwencją na rzecz poprawy
sytuacji wyznania prawosławnego na Smoleńszczyźnie, podjętą w trakcie zainicjowanych
przez metropolitę kijowskiego Sylwestra Kossowa negocjacji przedstawicieli wyznania
wschodniego z władzami Rzeczypospolitej w styczniu 1650 r.81 Inną znakomitością familij
ną był jego brat Bazyli — dworzanin królewski i zasłużony żołnierz oraz poseł ziemi

78 Haliński, pertraktujący w Moskwie o oswobodzenie jeńców, powiadamiał Krzysztofa Wołodkowicza w li
ście z dnia 4 maja 1656 r., że młodzi Sołtykowie zostali „wzięci do więzienia”, zaś na zabiegi o poprawę ich
losu otrzymał respons, iż to „carscy zdawna ludzie i żylcy jeszcze i Trubeckiego tu trzeba” (AGAD, Archiwum
Radziwiłłów, dz. X, nr 196, k. 9). O Fiodorze zob. Rodoslowncga kniga knjaziej idw orian, Moskwa 1787,
s. 265. Warto wszakże zauważyć, że przynajmniej jeden z Sołtyków — Iwan Pietrowicz — znalazł się
w Moskwie nieco wcześniej (1646 r.) i zgoła całkowicie dobrowolnie, wybierając rosyjskie poddaństwo, zob.
M. E. B y c z k o w a , P o ja k i w Moskwę wo wtoroj polowine X VII w.: wlijanije polskoj kultury na tradicii russkoj
żizni, [w:] Kultumyje sw ja ziR o s s iiiP o ls ziX I-X X ww. / Związki kulturalne między Polską a R osjąX I-X X w.,
Moskwa 1998, s. 78-80.
79 K. N i e s i e c k i , op. cit., s. 459-461.
80 Nadanie króla Zygmunta III dla Piotra, Iwana i Fiodora Michajłowiczów Sołtykowów zob. P. J. S t r o g a no w, Patriarszy] Biziukow m o n a s ty ro p y t cierkowno-istoriczeskogo issliedowanija, Mogiliew 1914, priłoż.,
s. XI-XIV. Testament Fiodora Michajłowicza zob. Sbornik Muchanowa, Sankt-Peterburg 1866, nr 342.
81 O roli Sołtyków jako protektorów wyznania prawosławnego zob. B. N. F 1o r j a, Polożenije prawosławnogo
nasieliengaSmolienszcziny w sostawie RecziPospolito} (2 0 -e-4 0 -egod y X VII w.), „Revue des Etudes Slaves”,
LXX, 1998, 2, s. 342-344; aktywny udział „pana Sołtyka” w misji Kossowa dokumentuje zapis „dyskusji
warszwskiej”, zachowany w archiwum moskiewskiego Urzędu Poselskiego, zob. M. H r u s z e w s k y j , Istoria
Ukrainy-Rusy, t. IX, Kyjiw 1931, 2, s. 1521-1522. Rodowód polskiej linii Sałtykowów w oficjalnych
kompediach rosyjskich zawiera sporo przeinaczeń i omyłek, por. Rodoslowncga kniga, s. 265 (m.in. brak
jakiejkolwiek wzmianki o Pawle Sołtyku).
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smoleńskiej na sejm 1638 r., nagrodzony za wierne służby urzędem podczaszego
czernihowskiego (1635), wsławiony konfliktem i procesem sądowym z Adamem Kisielem,
liderem prawosławnej frakcji w parlamencie Rzeczypospolitej, któiy odważył się — zresztą
bez powodzenia — zarzucić mu nieszlachectwo (kontrowersję tę zrodziło zapewne przejście
Sołtyka na katolicyzm)82.

6. Dymitr Wodopjian
Prezentowany zabytek zajmuje w naszym wykazie miejsce szczególne; jest to jedyna
pieczęć osoby nie mogącej wylegitymować się dostojnym pochodzeniem, chociaż —
sądząc z przytoczonych poniżej świadectw, bez wątpienia przedstawiciela stanu szla
checkiego; wydaje się dosyć prawdopodobne, iż uznać go należy za przedstawiciela
rodu Wodopjanowów, umieszczonych w pokaźnej liczbie w pochodzącym z lat 50-tych
XVI w. rejestrze carskich dworzan (Dworowąja tetrad’), jako przedstawiciele osobnej
kategorii carskich służebników z Możajska: Litwa dworowąja83. Wodopjan posługiwał
się ośmiokątną pieczęcią sygneto
wą o wymiarach 10,8 x 12 mm,
zawierającą w polu cyrylicką in
skrypcję o n ie ja s n e j tre ś c i:
АЧОП.
Powyżej i poniżej napisu rytow
nik umieścił po jednej 5-promiennej gwieździe (il. 15). Odcisk ni
niejszej pieczęci zachował się na
kwicie, wystawionym przez jej
właściciela 5 kwietnia 1563 r.
w Piotrkowie, potwierdzającym od
biór sumy 100 złotych polskich ze
skarbu84.
Właściciel pieczęci jest stosun
kowo dobrze znany Metryce Litew
skiej; datowane 4 maja 1563 r.
królewskie nadanie dla zbiega,
który otrzymał na jego mocy dwa
sioła w starostwie krzemieniec
kim (Woronowce i Ośniki), zawiera
podstawowe wiadomości o okolicz
nościach jego przybycia na Litwę.
W jego świetle okazuje się, iż Wo
dopjan cieszył się poparciem głośnego kondotiera - księcia Dymi15. Иес^ Dymltra wodopjana (1563)
tra Wiśniowieckiego pri kotorom

82 RGADA, fond 389, kn. 219, k. 20-21, 201-202; por. F. S y s y n , Between Poland and the Ukraine. The
Dilemma o f Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge Mass. 1985, s. 98, 293.
83 Tysjacznaja kniga 1550 g. i Dworovaja tetrad’ 50-ch godow X V I w., podgot. A. A. Z im in , Moskwa-Le
ningrad 1950, s. 187; zważywszy na patronimik, właściciel pieczęci mógł być synem jednego z owych
służebników możajskich — „Mit’ki Andrejewa syna Wodopjanowa” (ibidem, s. 187)
84 AP Kraków, Zbiory Rusieckich, rkps 155, plik 4 (Świadectwa, kwity poborowe szlachty z XVI-XVIII w.),
k. 233-233v; pieczęć odciśnięta przez papier, wosk zielony. Treść dokumentu: „Ja Dmithr Dmithrowicz
Wodopian wyznawam thym moim kwithem, iżem za rozkazaniem Je(go) K(rólewskiej) M(iłoś)czi naszego
M(iłoś)cziwego Pana wziąłem stho złotych polskich tho czini cztyrdzieści kop lithewskich u pana Balcera
Zwolskiego у na thom yego M(iłoś)czi dał then moi kwith s pieczenczą moą. Pisań w Piethrkowie roku
panskie(go) 1563 miesiącza kwiethnia 5 dnia” . Na odwrocie dokument opatrzony jest kancelaryjnym
regestem: (k. 233v): „Anno 1563 die 5 aprilis. Kwit Moskwicina Wodopiyana na zip 100 Piotrków” (k. 233).
Kwit wystawiono na niewielkim skrawku papieru, pozbawionym filigranu.
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z ziemli nieprijatela naszogo knjazja welikogo moskowskogo wyszel na imja i sławu
Zygmunta II Augusta85.

7. Petyhorcy i Tatarzy
Osobna kwestię stanowi na tle sfragistyki i heraldyki rosyjskich uchodźców problem
heraldyki dynastów czerkieskich, pozostających w służbie Rzeczypospolitej, z których
przynajmniej niektórzy przybyli na ziemie Korony i Litwy poprzez Moskwę. W okresie
panowania cara Iwana IV Groźnego proces ten przybrał znacząca skalę: w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI w. wyliczyć można wszak kilku przynajmniej
przedstawicieli znaczących rodów Pięciogórza (rus. Piatihorje) — obszaru rozciągają
cego się między Kubaniem i Terekiem, którzy zamienili służbę moskiewską na jagiel
lońską. Wśród przybyszów legitymujących się najdostojnieszym rodowodem wyliczyć
należy kniaziów Kambułatowiczów — Gawriła i Kassima oraz Oleszkę Petyhorskiego
— identycznego z księciem Aleksandrem Kudadekiem Sibokowiczem Czerkaskim,
dobrze znanym ówczesnym oficjalnym źródłom moskiewskim86. Gwoli uporządkowa
nia kwestii terminologicznych, należy wyjaśnić, że w Rzeczypospolitej zarówno Kambułatowicze jak i Aleksander-Kudadek, a także inni emigranci z Pięciogórza, niejako
automatycznie zarzucali przyniesione z Moskwy nazwisko Czerkaski na rzecz nazwi
ska Petyhorski; zmiana wynikała z faktu, że w Wielkim Księstwie Litewskim — od
miennie niż w państwie carów — toponim „czerkaski” odnosił się nie do obszarów
Kaukazu, lecz położonego nad Dnieprem miasta Czerkasy i jego okolic. Ponieważ
wedle staropolskiej terminologii wszystkich Adygejczuków nazywano Petyhorcami,
nowe nazwisko stanowiło w sposób oczywisty kalkę poprzedniego.
Ucieczka w granice państwa jagiellońskiego Aleksandra i Gawriły Czerkasskich odbiła
się w Moskwie szerokim echem, zwłaszcza że obaj kniaziowie cieszyli się dotychczas
faworami Iwana IV. Dyplomacja moskiewska nie szczędziła wysiłków, aby wyjaśnić
okoliczności ucieczki (skądinąd jednoznacznie zakwalifikowanej jako zdrada stanu —
сади i wsej Russkoj zemti izmena) i zachęcić obu uciekinierów do powrotu; odpowiednie
instrukcje dostali w tej materii zarówno udający się na Krym poseł Afanasij Nagoj, jak
i spieszący na dwór Zygmunta II Augusta wysłannik carski Andriej Kłobuków87.

85 RGADA, fond 389, kn. 38, kk. 410v-411; kn, 51, k. 59-59v (4 lutego 1567 — nadanie 3 włók
w Szereszowle). Zob. także I. A u e r b a c h , Andrej Michąjłowicz Kurbskij, s. 367.
86 O książętach-emigrantach zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 364-365; S. D z i a d u l e w i c z , Herbarz rodów
tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 431-432; I. A u e r b a c h , Spione und Verräter, s. 16-17.
Warto nadmienić, że zarówno Czerkasskl, jak 1 Gawriła Kambułatowiez, mieli za sobą nie tylko pobyt na
carskim dworze, ale i niemałe osiągnięcia na służbie Iwana IV. Pierwszy z nich przybył do Moskwy w 1555 r.,
wraz z ojcem posłującym do Iwana IV „od ziemi ezerkieskiej” . Młody Kudadek przyjął wówczas prawosławie
(otrzymując na chrzcie imię Aleksander), co zjednało mu przychylność i protekcję rosyjskiego monarchy,
który polecił wychowywać go i kształcić wraz ze zdetronizowanym małoletnim chanem kazańskim Ötemis
Girejem (żyti u siebia wo dwore i uciti ego welel gramote s carem Aleksandrom Kazańskim wmeste — zob.
PSRL, t. XIII, s. 259). Niebawem czerkieski arystokrata zaliczony został w poczet książąt służebnych,
których imiona wniesiono do rejestru carskich dworzan. Kampanię połocką 1562/1563 r. odbył w świcie
Iwana IV, obok swego rodaka a zarazem carskiego szwagra — Michaiła Temrukowicza Czerkasskiego oraz
przedstawicieli znakomitych rodów moskiewskiej arystokracji: Oboleńskich, Repninów, Chworostininów,
Miezieckich i Łykowów, zob. Tysjacznajakniga, s. 118; Razrjadnąja kniga 1475-1598, podgot. V. I. fi u g a
no w, Moskwa 1966, s. 199; RK 1475-1605, t. II, cz. 1, s. 117. O pozycji Kambułatowicza zaświadcza
natomiast jego udział w podejmowaniu przez przywódców Dumy Bojarskiej litewskiego wysłannika Siemio
na Aleksiejewicza; podczas uczty Gawriła zajął poczesne miejsce — wprawdzie za książętami Iwanem
Kanabarowem i Iwanem Golicynem, ale przed członkami znakomitych rodów moskiewskich Trój ekurowów,
Tatiewów i Buturlinów. Po zdobyciu Połocka car powierzył mu również zaszczytną funkcję nadzorcy
najdostojniejszego z litewskich jeńców — wojewody połockiego Stanisława Dowojny, zob. SIMO, t. LXXI,
s. 94; Razrjadnąja knigaPołockogopochodacariaIw ana Wasilewica 1563 g., „Witebskaja Starina” , Witebsk
1885, nr 3, s. 41, 62. O karierze i koneksjach obu czerkieskich dynastów zob. H. G r a l a , Czerkiesi i Nogąjcy
w służbie Rzczypospolitej. Kilka uwag o najemnych i posiłkowych form acjach tatarskich w drugiej połowie
wiekuXVI, [w:]„Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, 1998,
z. 5, s. 18-19.
87 RGADA, fond 123 (Krymskije dein), kn. 10. k. 60v-61v; 100-101v; SIRIO, t. LXXI, s. 156; por.
R. G. S k r y n n i k o w , Carstwo terrora, Sankt-Peterburg 1992, s. 157. Przyczyn ówczesnej emigracji
Czerkiesów do Rzeczypospolitej historiografia zwykła się dopatrywać w pobudkach politycznych, postrze-
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W okresie późniejszym losy obu zbiegów ułożyły się odmiennie. Aleksander-Kudadek nie oparł się zabiegom carskich agentów i powrócił ostatecznie do Moskwy, ale
wysiłek ten dyplomacji Iwana IV się niezbyt opłacił: w 1573 r. książę ponownie
przeszedł na stronę jego wroga — tym razem Szwedów, co walnie przyczyniło się do
pogromu rosyjskiej armii w Inflantach. Odmiennie potoczyła się kariera Kambułatowicza — w uznaniu poważnych zasług militarnych książę Gawriła otrzymał pokaźne
dobra w ziemi brzeskiej (Kuplin, Bajki, folwark Jelnia) i powiecie Słonimskim; zmarł
bezpotomnie, jak można wnosić z otrzymanego przez Jarosza Wereszczakę w roku
1620 kaduka na wyżej wymienione brzeskie majętności88.

gając uchodźstwo „Piatihoreów” jako symptom oporu wobec zwierzchnictwa krymskich Girejów, bądź jako
następstwo narzucanej im przez Moskwę chrystianizacji, zob. J. S o b c z a k , Położenie prawne ludności
tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984, s. 33; P. B o r a w s k i , Tatarzy w dawnej
Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 102; J. T y s z k i e w i c z , Tatarzy na Litwie iw Polsce. Studia z dziejów
X III-XV III wieku. Warszawa 1989, s. 168. W tym ostatnim przypadku należałoby więc uznać emigrantów za
szermierzy islamu, uchodzących przed misyjnymi zapędami metropolii kijowskiej. Równocześnie zyskał
sobie uznanie pogląd, że genezy pojawienia się licznych Czerkiesów w Rzeczypospolitej szukać należy
w kontaktach, nawiązanych z lokalnymi dynastiami Pięciogórza przez znakomitego litewskiego kondotiera
— księcia Dymitra Wiśniowieckiego, pozostającego wówczas na carskiej służbie, zob. M. R a w i t a - W i t a n o w s k i , Tatarzyn Temruk Szymkowicz-Petyhorski indyngeną polskim, „Rocznik Tatarski” , t. I, 1932,
s. 180-183; por. P. B o r a w s k i , op. eit., s. 103-104; o politycznej aktywności „Dymitraszki” w omawianym
okresie zob. Ch. L e m e r e i e r - Q u e l q u e j a y , Litowskij kondotier X V I w. knjaz’ Dimitrij Wiszneweckij
i obrazowanie Zaporożskoj sieci po dannym ottomanskich archiwów, [w:] Franko-russkije ekonomiczeskije
swjazi, Moskwa-Paris 1970, s. 38-64; o międzynarodowym kontekście poczynań księcia zob. B. N. F I o rj a.
Projekt antitureckoj koalicii serediny X V I w., [w:] Rossy a, Polsza i Priczernomorije w X V -X V II ww., Moskwa
1979, s. 72-80. Gwałtowna wolta polityczna, dokonana przezeń na początku lat 60-tych, uwieńczona
powrotem pod berło przyrodzonego monarchy, miała zachęcić czerkieskich pobratymców „Dymitraszki” do
pójścia w jego ślady; dla udokumentowania tej sugestywnej hipotezy wskazywano na chronologiczną
zbieżność między zabiegami Wiśniowieckiego o absolucję królewską, ukoronowanymi glejtem monarszym
z 5 września 1561 r. oraz manifestem Zygmunta II Augusta z sierpnia 1561 r., zapraszającym książąt
czerkieskich na litewską służbę, zob. RGADA, fond 389 (Litowskaja metrika), kn. 37, k. 171-171v (inwitacja
królewska), k. 581v-583 (korespondencja dotyczącą powrotu Dymitra Wiśniowieckiego do ojczyzny). Lek
tura królewskich dokumentów uprawnia nas do rewizji poglądów na istotę owej emigracji: okazuje się, że
asumpt do wystawienia przez kancelarię Zygmunta II Augusta zaproszenia dla książąt czerkieskich dała
prośba „kniaziów petyhorskieh”, przekazana monarsze przez wysłannika „cara perekopskiego” — czyli
chana krymskiego — Kutusz-murzę. Jagiellon zobowiązał się w swoim manifeście przyjmować ich na swoją
służbę, odpowiednio wynagradzać (żalouati podług stanu i służby) oraz gwarantował im swobodę odjazdu;
symptomatyczne, że kancelaria litewska równocześnie przygotowała podobny dokument dla wspomnianego
wyżej Kutusz-murzy i jego braci, zob. RGADA, fond 389, kn. 37, k. 571-572v. Koincydencja ta w świetle
zawartego nieco wcześniej przymierza krymsko-jagiellońskiego (1560 r.) nie wydaje się być dziełem przy
padku, zwłaszcza, że w jego orbicie znalazł się ponad wszelka wątpliwość ojciec najdostojniejszego ze
zbiegów — Sibok Kansaukowicz, bardzo wpływowy podówczas zachodnioczerkieski dynasta. Polityczny
wybór ojca nie mógł pozostać bez wpływu na decyzję księcia Aleksandra, zwłaszcza że druga połowa 1562 r.
i początek następnego roku przyniosły na dworze moskiewskim niemało przejawów krwawego terroru wobec
osób podejrzanych o sympatie projagiellonskie; perspektywa poniesienia konsekwencji za odstępstwo ojca,
a przynajmniej spadnięcia do roli carskiego zakładnika była zapewne na tyle realna, że książę zdecydował
się na ucieczkę do Rzeczypospolitej, gdzie dzięki królewskim gwarancjom i koneksjom ojca z Dymitrem
Wiśniowieckim mógł liczyć na łaskawe przyjęcie, podobnie jak dzielący jego los Gawriła Kambułatowicz,
zob. H. G r a l a , Czerkiesi iNogąjcy, s. 23-26, 30-31. Opowiadając się za bezpośrednim wpływem powstania
litewsko-tatarskiego przymierza na zbiegostwo czerkieskich książąt z Moskwy, jak również za czynnym
udziałem dyplomacji chańskiej w zorganizowaniu równoczesnej migracji ludności czerkieskiej z obszarów
Pięciogórza na ziemie Rzeczypospolitej (w charakterze najemnego wojska), postulujemy tym samym złożenie
do lamusa rozpowszechnionej hipotezy o religijnych inspiracjach czerkieskiego wychodźstwa. Rzecz w tym,
że jego czołowi przedstawiciele: Aleksander Czerkaski, Gawriła Kambułatowicz i Temruk Szymkowicz
(o którym niżej) byli ju ż chrześcijanami w momencie przybycia w granice Rzeczypospolitej. O związku
między emigracją czerkieską a przymierzem litewsko-krymskim zob. H. G r a l a , op. cit., s. 18-19, 31.
88 O Aleksandrze zob. RK 1475-1605, t. II, cz. 2, Moskwa 1982, s. 326; por. R. G. S k r y n n i k o w , Carstwo
terrora, s. 468. O karierze i posiadłościach Kambułatowicza zob. J. W o l f f , Kniaziowie, s. 365; S. D z i a d u l e w i c z , Herbarz, s. 431; por. I. A u e r b a c h , Spione und Verräter, s. 17; por. H. G r a l a , Czerkiesi
iNogąjcy, s. 26, 29, 32. Nadania królewskie, zob. RGADA, fond 389, kn. 38, k. 520v-521 (25 grudnia
1564 r.). Na obszarze Rzczypospolitej w epoce tej działało także dwóch innych Kambułatowiczów: książę
Kassim, posiadający w ziemi mińskiej dobra Rakoszyce (zob. S. D z i a d u l e w i c z . Herbarz, s. 42, 431) oraz
wspomniany w datowanym 11 lipca 1570 r. raporcie habsburskiego rezydenta na polskim dworze opata
Johanna Cyrusa „wygnaniec moskiewski Aureli Cambułatowicz”, pośredniczący jakoby w kontaktach
znanego awanturnika Olbrachta Łaskiego z „Tatarami petyhorskimi” (zob. Dyaryusze sejmów koronnych
1548, 1553 i 1570 r., wyd. J. S z u j ski , Kraków 1872 (= Scriptores rerum polonicarum, t. I), s. 141. Podjęta
niedawno próba usystematyzowania genealogii książęcych rodów czerkieskiego pochodzenia wykazuje
szereg luk, zob. N. M. J a k o w e n k o , Ukrajins’ka szljachta, s. 330 (tabi. V1-3); por. H. G r a l a , Czerkiesi
iNogąjcy, s. 26-27.
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O ile w przypadku wspomnianych książąt nie dysponujemy materiałami źródłowy
mi, które pozwoliłyby wnioskować nam o używanych przez nich herbach bądź pieczę
ciach (aczkolwiek w historiografii utrwalił się pogląd, iż herbem wszystkich zamie
szkujących w Rzeczypospolitej książąt Petyhorskich była Leliwa89), o tyle wobec Temruka Szymkowicza — najbardziej zasłużonego w polskiej służbie czerkieskiego dyna
sty — kwestia ta nastręcza zgoła odmienne problemy. Rzecz w tym, że wedle herbarza
Kojałowicza potomkowie Temruka, który dostąpił na polskiej służbie urzędu „rotmi
strza Jego Królewskiej Mości”, a z czasem — w uznaniu swych poważnych zasług
militarnych — otrzymał nawet polski indygenat (1601), posługiwać się mieli herbem
Kościesza Ocięta90, natomiast odciski pieczęci samego Temruka, umieszczone na
kwitach, potwierdzających odbiór żołdu (1570, 1575) zawierają „gwiazdę z miesią
cem”, czyli herb Leliwa91. Wydaje się ponadto dosyć prawdopodobne, że Kojałowicz
dopuścił się w tym przypadku pomieszania faktów i genealogii, dotyczących rodzin
o podobnym nazwisku — Szymkowiczów-Petyhorskich h. Leliwa i Szymkowiczów h.
Kościesza, litewskiej rodziny możnowładczej, której najwybitniejszym przedstawicie
lem był marszałek i pisarz hospodarski Jan Szymkowicz. Problem ten usiłował usunąć
M. R a w i t a - W i t a n o w s k i , dowodząc, że przez pewien czasTem rukpieczętował się
zapewne „gwiazdą i miesiącem”, po czym — przy otrzymywaniu polskiego indygenatu
— adoptowany został przez noszących to samo nazwisko Szymkowiczów h. Kościesza.
Hipoteza ta wydaje się dość zajmująca, zwłaszcza jeżeli pamiętać, że przedstawiciel tej
właśnie rodziny — marszałek hospodarski Mikołaj Szymkowicz odegrał znaczącą rolę
w litewskim poselstwie do Moskwy wiosną 1559 r., które poprzedziło ostateczne
przeorientowanie wysiłków jagiellońskiej dyplomacji na sojusz z Krymem, tajne nego
cjacje z Dymitrem Wiśniowieckim, manifest Zygmunta II Augusta „do kniaziów pety
horskich” i ucieczkę czerkieskich arystokratów z Moskwy w granice Rzeczypospoli
tej92. Sytuację komplikuje wszakże dodatkowo fakt, iż sam Jan Szymkowicz, jak
można wnosić z odcisków jego pieczęci z lat 1554 i 1562, posługiwał się herbem
Kościesza w jego klasycznej, przekrzyżowanej — czyli przeciętej wrębem — postaci.
W tej sytuacji zgodzić się więc należy z opinią M. A n t o n i e w i c z a , że bez szczegóło
wych badań sfragistycznych nie sposób ustalić, czy Szymkowicze Petyhorscy zarzucili
Kościeszę na rzecz Leliwy, czy też Kojałowicz dopuścił się w swym herbarzu omyłki93.
Autor ów nie uwzględnił wszelako odwrotnej możliwości — zamiany Leliwy na Koście
szę; przy okazji adopcji Temruk mógł wszak otrzymać herb odmieniony. Dodajmy
ponadto, że Kościesza Ocięta ma również inne konotacje tatarsko-moskiewskie —
w czasach Kojałowicza pieczętowali się nią Murawiccy z ziemi grodzieńskiej, utrzymu
jący, iż „z Moskwy swe początki prowadzą” (II. 16)94.

89 Por. S. D z i a d u l e w i c z . Herbarz, s. 431. Moskiewscy przedstawiciele klanu Czerkassklch używali co
najmniej do połowy XVII w. bardzo różnorodnych pieczęci: Michał Temrukowicz (zm. 1571 r.) używał
pieczęci z wyobrażeniem głowy brodatego mężczyzny (w zawoju ?), zob. Sbomik snimkow, s. 10 (tabl.
V II/110), zaś Iwan Boiysowlcz i Dymitr Mamstrukowtcz posługiwali się w 1633 r. pieczęciami sygnetowymi,
pierwsza z nich wyobrażała lwa, zaś druga — jeźdźca, porażającego kopią tura i smoka, zob. J. M . E s k i n ,
Szestnadcat’ bojarskich peczatej, s. 47-48.
90 Opis herbu zob. W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 103-104 („sztrzała rozdarta, tak jako u Kościeszy,
bez krzyżów albo jelców”). O przebiegu kariery Temruka zob. H. G r a l a , Czerkiesi i Nogąjcy, s. 29-30.
91 Zob. W. W l t t y g , Nieznana szlachta polska i je j herby, Kraków 1908, s. 327; S. D z i a d u l e w i c z , Kwit
Temruka Onychowa Szymkowicza kniazia Petyhorskiego z 1575 roku, „Rocznik Tatarski”, t. 1, 1932,
s. 222-223; por. idem, Herbarz, s. 431-432. Indygenat Temruka zob. Volumina Legum, Petersburg 1859,
t. II, s. 397 (poz.1516). Wittyg, a za nim także Dziadulewicz byli skłonni przypuszczać, że wspomniana
pieczęć Temruka wyobrażała właściwie nie Leliwę, a znak dość pospolity na wschodzie — kombinację
półskiężyca i gwiazdy, zob. S. D z i a d u l e w i c z , Herbarz, s. 432.
92 Zob. M. R a w i t a - W i t a n o w s k i , Tatarzyn Temruk-Szymkowicz petyhorski indyngeną polskim, „Rocz
nik Tatarski”, t. I, 1932, s. 180-181; por. H. G r a l a , Czerkiesi i Nogąjcy, s. 30. O Szymkowiczach h. Koś
ciesza zob. A. B o n i e c k i , Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w X V i X V I w., Warszawa 1887,
s. 347.
93 M. A n t o n i e w i c z , Okolice „heraldyki tatarskiej", s. 75-76. Pieczęcie Jana Szymkowicza zob. A. C i t o u ,
Pjacatki, s. 65 (nr 49), s. 70 (nr 82).
94 W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 103.
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Osobną kwestię stanowi identyfika
cja samego Temruka Petyhorskiego.
Historiografia dotychczasowa wypro
dukowała mu — chociaż bez wystar
czających dowodów — im ponującą
genealogię, zaliczając go w poczet dy
nastii kabardyńskiej, skoligaconej
z dworem moskiewskim poprzez mał
żeństwo córki księcia Temruka Ajdarowicza Marii-Küczenej z carem Iwanem
IV (1561)95. W świetle pochodzącej
z 1592 r. oficjalnej korespondencji Zyg
munta III Wazy i cara Fiodora I Iwanowicza, kiedy to polski monarcha podjął na
prośbę swego dworianina i rotmistra
kniazia Temruka Semenowica Czerkasskogo interwencję dyplomatyczną na
16. Herb Kościesza Ocięta (wg Compendium
rzecz oswobodzenia kilku książąt czerW. Kojałowicza)
kieskich — Temrukowych krewniaków
(bratju), pojmanych przez Kozaków do
ńskich, wydaje się wysoce prawdopo
dobne, że Szymkowicza-Petyhorskiego
uznać należy za odległą część bardzo
rozrodzonej dynastii kabardyńskiej,
której główna linia pozostawała w ści
słych związkach z domem carskim
i znakomitymi rodami arystokracji mo
skiewskiej (m.in. Zacharinów-Juriewów)96. Tym samym czerkieski arysto
krata mógłby śmiało aspirować do po
winowactwa z carską dynastią, co wielu
jego kaukaskim pobratymcom zapew
niło start do świetnej kariery na rosyj
skim dworze. Przyczyny, dla których
Temruk przedłożył nad te potencjalne
awanse niełatwą służbę najemnego wo
jaka w armii jagiellońskiej nie wydają
17. Herb Wręby (wg Compendium W. Kojałowicza)
się obecnie — odmiennie niż w przy
padku Aleksandra-Kudadeka i Gawriły Kambułatowicza — możliwe do ustalenia, natomiast poza wszelkimi podejrzeniami
pozostaje jego arystokratyczny rodowód — obie kancelarie Rzeczypospolitej niezmien
nie tytułowały go kniaziem97. Nie sposób przesądzać, czy w granice Rzeczypospolitej
przybył via Moskwa, czy też należał do petyhorskich zaciągów; wydaje się wszakże, iż
za pierwszą możliwością przemawia chrześcijański patronimik, którym posługiwał się
od początków swego pobytu w Wielkim Księstwie Litewskim.

95 S. D z i a d u l e w i c z , Herbarz, s. 431; idem, Kwit, s. 223; M. R a w i t a - W i t a n o w s k i , op. cit., s. 180;
I. A u e r b a c h , Spione und Verräter, s. 17.
96 Zob. H. G r a l a , Czerkiesi iNogąjcy, s. 26-27. Korespondencja między Zygmuntem III i carem Fiodo
rem I zob. G. N. A n p i ł o g o w , Nowyje dokumenty o Rossii końca XVI-naczała XVII w., Moskwa 1967,
s. 52-53, 76-77; w sprawie krewnych Temruka interweniował również u carskiego szwagra Borysa Godu
nowa kanclerz litewski Lew Sapieha, ibidem, s. 58-59.
97 M. in. zob. RGADA, fond 389, kn. 65, k. 103; kn. 265, k. 172v; AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego,
dz. II, nr 23, k. 178v („kniaź Themruk tatar hordy Pieczy ho rskiej”).
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Kwestia herbu Temruka Szymkowicza nie wyczerpuje problematyki czerkieskiej,
przymuje się bowiem, że w otoczeniu uchodzących z Moskwy kaukaskich dynastów
zjechali w granice Rzeczypospolitej także protoplaści kilku znanych rodzin szlachec
kich, odwołujących się do tatarskiego rodowodu: m.in. Czerkiesów h. własnego
i Czerkiesów uelCzerkasówh. Leliwa98. Wydaje się wszelako, iż chociaż heraldyka tych
rodów jest stosunkowo dobrze rozpoznana, kwestię tę winniśmy pozostawić poza sferą
naszych rozważań, brak jest bowiem wystarczających podstaw do zaliczania tych
emigrantów w poczet poddanych carskich. Wysoce prawdopodobna wydaje się nato
miast ich przynależność do tej grupy wojowników czerkieskich, którzy pojawili się
w Rzeczypospolitej niejako zbiegowie z Moskwy lecz jako wojownicy najemni (w epoce
wojny inflanckiej skala tychże zaciągów była zresztą znaczna) i — w przeciwieństwie
do większości swych rodaków — pozostali w Rzeczypospolitej na stałe99. Wyjątek
stanowią zapewne Jeleńscy h. Wręby (vel Korczak odmieniony — il. 17) — potomkowie
petyhorca Fedora Falejewicza, który miał przybyć na Litwę w poczcie Gawriły Kambułatowicza i otrzymał dobra w powiecie mozyrskim100.
Ze zgoła odwrotną niż w przypadku wojowników czerkieskich sytuacją mamy do
czynienia w przypadku rodu Meszczerynów, pieczętujących się swoistą odmianą Po
goni. Wywód genealogiczny tej familii sięga carewicza kassimowskiego Amir-Gireja,
którego pierworodny syn Meszczer-Girej miał jakoby przyjąć obrządek wschodni i imię
Jakub. Potomkowie ich — wedle zapewnień XVII-wiecznego heraldyka litewskiego —
mieli osiąść na Smoleńszczyźnie już w epoce Aleksandra Jagiellończyka, jednakże
wydaje się, że Kojałowicz padł ofiarą swych osobistych kontaktów z przedstawicielami
rodu Meszczerynów, starających się nad miarę wydłużyć historię obecności swego
rodu w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znacznie bardziej prawdopodobne
wydaje się ich pojawienie na Smoleńszczyźnie dopiero po jej opanowaniu przez
Moskwę (1514); faktycznym protoplastą polskiej linii rodu stał się zresztą dopiero Iwan
Meszczeryn — stronnik carskiej elekcji królewicza Władysława Wazy, opatrzony do
brami na Smoleńszczyźnie po rozejmie w Dywilinie (1619)101. Wedle opisu Kojałowicza,
który „klejnot” Meszczerynów wyprowadzał z Moskwy, obdarzając go przy tym swojską
nazwą Pogoni, herb prezentował się następująco: „Ma być jeździec w sukniach zielo
nych na koniu białym, w biegu nazad odstrzeliwujacy się, w polu błękitnym. Miasto
hełmu korona złota”. Odmienne niż w tradycyjnej Pogoni uzbrojenie jeźdźca (łuk
zamiast miecza lub kopii) nie pozostawia wątpliwości co do jego pochodzenia; nieprzy
padkowo wydawca Kojałowiczowego Compendium — Franciszek P i e k o s i ń s k i —
uznał za stosowne nadać herbowi wymowną nazwę: Pogoń Tatarska (il. 18)102. Nie
wnikając w sporną kwestię genezy herbu, który wedle trafnej uwagi M. Antoniewicza

98 O rodach szlacheckich pochodzenia czerkieskiego zob. S. D z i a d u l e w i c z . Herbarz, s. 87, 389, 446-447.
99 O zaciągach czerkieskich zob. H. G r a l a , Czerkiesi i Nogąjcy, s. 31-35. Na służbę królewską zaciągali się
zresztą przedstawiciele najprzedniejszych rodów czerkieskich, ja k chociażby książę Dawid Kansankowicz
„Petyhorzec” (1567), zapewne stryj Aleksandra-Kudadeka, zob. Archiw um XX Sanguszków w Stawucie. t. VII
(Dyplomatariusz gałęzi niesuchojeżskiej, t. II), Lwów 1910, nrCXI, s. 114—115; por. H. G r a l a , op. cit., s. 23.
100 O pochodzeniu Jeleńskich zob. S. D z i a d u l e w i e z. Herbarz, s. 405-406; A. B o n i e c k i , Herbarz polski,
t. VIII, Warszawa 1907, s. 386-387; por. M. A n t o n i e w i c z , Okolice „heraldyki tatarskiej”, s. 60. Herb
Jeleńskich, wyobrażający srebrne wręby w polu czerwonym, wykazuje ścisły związek genetyczny z bardzo
rozpowszechnionym w Rzeczypospolitej herbem Korczak; co skonstatował ju ż Kojałowicz, skądinąd prze
milczający ezerkieskie pochodzenie rodu, zob. W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 327; por. M. A n t o n i e 
wi c z , op. eit., s. 60. O zaciągach czerkieskich w okresie wojen z Moskwą zob. H. G r a l a , Czerkiesi
i Nogąjcy, s. 30-35.
101 Wywód Meszczerynów zob. W. K o j a ł o w i c z . Compendium, s. 231-233; o początkach karieiy „carewi
czów” kassimowskich por. W. W. V e l ’j a m i n o w - Z e r n o w , Issledowanije o kasimowskich carjach i c a re 
wiczach, Sankt-Peterburg 1863, s. 17-41. Godne uwagi, iż przedstawicieli tego rodu brak w pieczołowicie
zrekonstruowanym przez M. M. K r o m a wykazie smoleńskich bojarów po 1514 r., zob. idem, Meż R usju
iLitw oj, Priłożenije II, s, 237 nn. Zob. także T. W a s i l e w s k i , Meszczeryn Iwan, [w:] PSB, t. XX, 1975,
s. 469-470.
102 W. K o j a ł o w i c z , Compendium, s. 225; opis herbu ibidem, s. 231. W literaturze przedmiotu rzeczony
herb bywa również — bezzasadnie — obdarzany nazwą własną Meszczeryn, zob. S. D z i a d u l e w i c z ,
Herbarz, s. 424.
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jest w kręgu heraldyki tatarskiej w W iel
kim Księstwie Litewskim zjawiskiem
dość wyjątkowym, pragniemy wszakże
wskazać, iż obok doszukiwania się jego
korzeni na gruncie moskiewskim (skąd
inąd bez przytaczania dowodów), bądź
odwoływania się do możliwych inspiracji
z kręgu litewskich godeł państwowych
bądź litewsko-ruskiej heraldyki książę
cej (Pogoń Litewska, Pogoń Ruska),
źródłem dla herbu mogła się okazać tak
że gemma z wyobrażeniem łucznika lub
hippocentaura — strzelającego z luku
centaura, motywu dobrze zadomowio
nego w heraldyce litewskiej103.
Nie ulega wątpliwości, że pobyt rzeszy
emigrantów moskiewskich w państwie
polsko-litewskim wydatnie przyczynił
się do rozwoju nowożytnej heraldyki ro
syjskiej. Dążenie do pełnoprawnego
uczestnictwa w życiu narodu politycz
nego Rzeczypospolitej — czyli stanu
szlacheckiego — sprawiło, że uchodźcy
dostosowywali się do obowiązujących
w jego łonie obyczajów również w zakre
sie heraldyki: godła prywatne i znaki
własnościowe, występujące na przywiezionych z ojczyzny pieczęciach, nierzadko sta
wały się — odmiennie niż w ich ojczyźnie — podstawą dla wytworzenia herbów
rodowych, rzecz jasna odpowiadających standardom heraldyki polsko-litewskiej. Gdy
pewna część potomków emigrantów stała się poddanymi carów, automatycznie prze
niosła do kraju swych przodków nawyki heraldyczne, nabyte w Rzeczypospolitej (m.in.
Trubeccy i Sołtykowie). Doświadczenie to miało się niebawem okazać bardzo użyteczne:
likwidacja instytucji miestrdczestwa na mocy carskiego ukazu 1682 r., wydatnie zwięk
szyła zainteresowanie rosyjskiego ziemiaństwa kwestiami genealogi i heraldyki104;
w warunkach tych niemałej popularności nabrały dzieła polskich heraldyków —
Paprockiego i Okolskiego, traktowane jako autorytatywe źródło również w kwestii
heraldyki rodzimej. Zawarte w nich informacje nie pozostały bez wpływu na rozwój
rosyjskiej heraldyki, zarówno państwowej jak i prywatnej, i to nie tylko w czasach
regencji carówny Zofii, sprzyjającej reglamentowanej okcydentalizacji państwa, ale
także w okresie prawdziwej eksplozji zainteresowania tą dyscypliną w Imperium Ro
syjskim w drugiej połowie XVIII w.
Wpływ tradycji i literatury heraldycznej z obszarów Rzeczypospolitej (zwłaszcza
polskiej) na rozwój tychże w nowożytnej Rosji zilustrować można dwoma wielce
charakterystycznymi przykładami. Pierwszy dotyczy legendy genealogicznej rodu

103 Por. M. A n t o n i e w i c z , op, cit., s. 58. O Pogoni w heraldyce państwowej W. Ks. Litewskiego zob.
R. K i e r s n o w s k i , Godła jagiellońskie, „Wiadomości Numizmatyczne”, г. XXXII, 1988, z. 1-2, s. 12-18;
E. R i mś a , The Heraldry o f Lithuania, [t.] I, Vilnius 1998, s. 9-16. O wątku hippocentaura zob. M. A n t o 
n i e w i c z , Manifestacja, s.425-428.
104 Zob. M. B y c z k o w a , Poljaki w Moskwę, s. 81-82; eadem, Pierwyj russkij dworianskij gerb, „Gerbowed”,
1993, nr 4, s. 33-42; por. także I. B o r i s o w, U naczała rossijskoj rodowoj geraldiki, ibidem, s. 43 nn. Godzi
się zauważyć, że przed ukazem 1682 r. stosunek moskiewskiej elity do norm heraldyki był nieporównanie
mniej rygorystyczny; np. bojarzyn i wojewoda Nikita Aleksiejewicz Zuzin posługiwał się w 1656 r. dwoma
zgoła odmiennymi pieczęciami, zob. Sbornik snimkow, tabi. X V / 195 (kompozycja heraldyczna ?) i 196 (orzeł
walczący z wężem).
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Streszniewów, wychodźców z kasty diaczej, którzy w pierwszej połowie XVII w. dosyć
nieoczekiwanie przedzierzgnęli się w koligatów dynastii Romanowów (car Michał I Fiodorowicz był żonaty z Eudoksją Łukjanowną Streszniewą). Wedle familijnej tradycji
Streszniewowie pochodzić mieli ot starobytnych rimskich, a iz Rinna po wyjezde w PoIszu polskich czestnych i sławnych rodow (sic!), a dokładniej — od Jakuba Strzeszewskiego — polskiego szlachcia z województwa płockiego, przedstawiciela dobrze znane
go na Mazowszu rodu rycerskiego herbu Pobóg. Analiza ich drzewa genealogicznego
pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż gwoli poprawienia swej pozycji wśród moskiew
skiej elity Streszniewowie posłużyli się — wyłącznie w oparciu o fonetyczne podobień
stwo obu nazwisk — informacją o Pobóg-Strzeszewskich, zaczerpniętą z dzieł wielo
krotnie przywoływanego wyżej Szymona Okolskiego. Dodajmy, że podobne inspiracje
przypisać należy powstałym w zbliżonym okresie legendom rodowym Lichaczewów,
Miłosławskich, Paszkowów i Chołdyriewskich105
Niezmiennej przydatności — i atrakcyjności! — polskich wątków na gruncie rosyj
skich również w kolejnym stuleciu dowodzi osobliwa historia udanych zabiegów
o polski indygenat sekretarza carskiego poselstwa w Warszawie — niejakiego Jakuba
Bułhaka (1768). Dyplomata ów starał się o polskie szlachectwo, dowodząc z pełnym
przekonaniem, że przysługuje mu herb Bułhak (vel Syrokomla odmieniona), którym
posługiwali się Bułhakowie w Wielkim Księstwie Litewskim, przedstawiciele znanej
rodziny o tatarskim rodowodzie106. Obcowanie heraldyki polskiej i rosyjskiej, w któ
rym moskiewskim zbiegom i emigrantom przypadła w udziale rola niepoślednia, miało
jak widać charakter dosyć rozciągnięty w czasie i wielopłaszczyznowy.

105 O mitycznej genealogii Streszniewów zob. Obszczij gerbovnik, cz. 2, s. 61; N. P. L i c ha cz ew, Razrjadnyje diakiX V l wieka. Istoriczeskij opyt. Sankt-Peterburg 1888, s. 218-220. Obszerny wywód genealogiczny
zob. RGADA, fond 199 (Portfeli Millera), nr 284, czast’ 3, delo 40a (Rodosłownaja Stresznewych), k. 1-3;
w tym samym kompleksie źródłowym znaleźć można dowody aspiracji do polskich korzeni szeregu innych
szlacheckich rodów moskiewskich:, zob. ibidem, dęła 21, 22, 29, 49. W kwestii wpływu polskiej literatury
heraldycznej na powstawanie sfabrykowanych rodowodów szlachty rosyjskiej zob. N. P. L i cha cz ew, Po
powodu statji Falsifikacija dokumentów w Moskowskom gosudarstwe X VI-XVII ww.. „Istoriczeskij sbornik”,
t. 2, 1934, s. 297. Zob. także O. N. Rusina, Poslednije Stresznewy i ich gerb, „Wspomagatelnyje istoriezeskije discipliny: Wysszaja szkoła, issledowatelskaja dejatelnost’, obszczestwennaja organizacija”, Moskwa
1994, s. 131-132. Warto zauważyć, że w pierwszej połowie XVII w. przedstawiciele tego rodu nie posługiwali
się bynajmniej Pobogiem; na pieczęci wojewody Maksyma Fiodorowicza Streszniewą z 1634 r. znajdujemy
postać stojącego wojownika (Herkules? — sama pieczęć to zapewne antyczna gemma), natomiast na pieczęci
carskiego koligata — wojewody Siemiona Łukjanowicza Streszniewą (odcisk z 1648 r.) figuruje jeździec
walczący ze smokiem, zob. Sbornik snimkow. tabi. XIII/130, tabi. XIV/176.
106 A. Boni ecki , Herbarz polski, t. II, Warszawa 1901, s. 248; por. M. A n t o n i e w i c z , Okolice „heraldyki
tatarskiej”, s. 73. Zob. też W. Bułhak, Bułhakowie. Zarys historii rodu. Warszawa 1994.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. IV (XV) ISSN 1230-803X

Aleksandra Jaworska

Herb Orzeł Biały w oprawie malarskiej dokumentów
królewskich
a Zachodzie Europy praktyka wyposażania dokumentu w wystrój malarski znana
była od XI-XII w .1 Utrzymywała się przez cały okres średniowiecza aż po czasy
nowożytne, będąc charakterystyczną cechą dokumentów o szczególnym przeznacze
niu. Oprawa malarska nadając dokumentowi piękną formę zewnętrzną podkreśla jego
uroczysty charakter. Nierzadko, pełniąc funkcje zdobnicze jest zarazem nośnikiem
ważnych treści polityczno-ideowych, propagowanych przez wystawcę dokumentu.
Egzemplifikację tego zjawiska mogą stanowić dyplomy Walezjuszów, a zwłaszcza
Karola V Mądrego (1364-1380), w których miniatura dokumentowa służyła jako
środek transmisji ideologii monarchistycznej2. Zagadnienie to pozostaje w zasadzie
nierozpoznane w historiografii polskiej3.
Polskie dokumenty średniowieczne cechuje skromna forma zewnętrzna i uboga
oprawa malarska ograniczona do ozdobnych inicjałów kaligraficznych4, rzadziej pier
wszej linii tekstu5. Forma zewnętrza dokumentu podlegała kształtowanym normatyw
nie i zwyczajowo regułom, stanowiąc w praktyce kancelarii polskich jeden z istotnych
elementów krytyki autentyczności dokumentu6. Zwyczaj zdobienia inicjałów, niekiedy

N

1 M. Koczerska, Miniatura na dokumencie odpustowym kardynała Oleśnickiego z 1449 roku, „Biuletyn
Historii Sztuki”, r. XLV, 1983, nr 2, s. 169; B. Fraenkel, La signature. Genese d'un signe, Paris 1992.
Maszynopis polskiego przekładu przygotowywany do druku B. Fraenkel, Podpis. Geneza pewnego znaku.
Rozdział III. Estetyka królewskiego imienia. Autorka formułuje ciekawe uwagi na temat graficznego rozwoju
inicjałów dokumentów królów francuskich. Stwierdza, że w XI w. inwokacja w formie monogramu imienia
Bożego ustępuje miejsca inicjałom ozdobnym. Ich upowszechnienie następuje wXIII w. Czternastowieczne
zdobione są herbami. Autorka zauważa związek pomiędzy dawnym chryzmonem Merowingów a literami
ozdobionymi herbami. W obydwu formach rozpoznaje znaki tożsamości umieszczane na tym samym miej
scu. Otwierają one dokument zdobiąc go graficzną ikoną. Odległość dzieląca znak boski od znaków genea
logicznych nie jest według B. Fraenkef jedynie sprawą stylu i smaku. Dotyczy również historii, która nie
jest po prostu historią sztuki czy kancelaryjnych formularzy, ale również historią tożsamości podmiotów
1stosowanych przez nich znaków.
2 Zob. Musee des Archives Nationales. Documents originaux de l’histoire de France. Publió par la Direction
generale des Archives Nationales, Paris 1872, s. 186-188 tu za M. Koczerską, op. cit., s. 170. Podobną
funkcję pełniły miniatury dokumentowe dyplomów cesarskich, za przykład może służyć dokument cesarza
Ludwika z Bawarii z 1337 r. Repr. W. Arndt, Schrifitąfeln, tabl. 94.
3 M. Koczerska, op. cit.. s. 163-174; M. Gębarowicz, Iluminowane dokumenty doby baroku. „Biuletyn
Historii Sztuki”, r. XXIX, 1967, nr 4, s. 459-478. Praca dotyczy dokumentów lwowskich. Szereg cennych
uwag na temat herbów ziemskich w wystroju malarskim dokumentów sformułował S. K. Kuczyński,
Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 132-134. Zob. też uwagi B. Miodońskiej
na marginesie rozpraw dotyczących iluminatorstwa kodeksowego, B. Miodońska, Małopolskie malarstwo
książkowe 1320-1450. Warszawa 1993, s. 41, 46-47, 189; B. Miodońska, Miniatury Stanisława Sarnostrzelnika, Warszawa 1983, s. 9; Z. Wdowiszewski, Uwagi o dwóch zaginionych dziełach S. Samo strzel
nika, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 1952-54, nr 1/43, s. 133-135.
4 I. Suł kowska-Kurasiowa, Inicjały w średniowiecznych dokumentach monarszych w Polsce (do
1444 r.j. [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięć
dziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 171-179; M. Koczerska, op. cit., s.170.
5 K. Zi el ińska-Mel kowska, Litterae elongatae w dokumentach polskich, [w:] Kultura piśmienna śred
niowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze. Red. B. Trelińska, P. Dymmel, „Res
Historica”, z. 3, Lublin 1998, s. 199-207.
6 S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich
w wiekach średnich, Kraków 1934, s. 66; J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce X V I XVIII
wieku. Lublin 1992, s. 84-85.
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również pierwszej linii tekstu tworzącej formułę inwokacji lub intytulacji był na tyle
mocno zakorzeniony w praktyce kancelarii polskiej, że znalazł kontynuację i rozwinię
cie w dokumencie nowożytnym, stając się podstawową i najbardziej rozpowszechnio
ną formą jego wystroju graficzno-malarskiego7. Litera inicjalna ozdobnie ukształtowa
na, często złocona8, rozbudowywana niekiedy ornamentem zoomorficznym9, antropomorficznym10 lub roślinnym11 rozwijającym się we floraturę obejmującą marginesy
dokumentu, nadawała mu uroczystą postać.
Recepcja dokumentu iluminowanego wyposażonego w miniaturę, jak wynika z ba
dań M. K o c z e r s k i e j , nastąpiła w kancelariach polskich ze znacznym opóźnieniem
w stosunku do Europy zachodniej, choć była to forma znana za pośrednictwem doku
mentu obcego. Pierwszy polski dokument iluminowany, inicjujący całą serię podobnych
dyplomów pochodzi z 1449 r. Powstał on w kancelarii biskupiej Zbigniewa Oleśnickie
go, a jego oprawa malarska, jak wolno przypuszczać, jest dziełem środowiska krakow
skich iluminatorów. Miniatura stanowiąca centralną część wystroju tego dokumentu,
przedstawia papieża w asyście dwóch kardynałów: Oleśnickiego i św. Hieronima, patrona
uczonych humanistów. Istotnym elementem manifestowanym w miniaturze dokumentu
Oleśnickiego jest herb rodowy wystawcy nakryty niedawno uzyskanym kapeluszem
kardynalskim. Miniatura wykorzystana została przez kardynała jako środek propago
wania wśród duchowieństwa awansu na najwyższy szczebel hierarchii kościelnej12.
Upowszechnienie dokumentów zaopatrzonych w wystrój malarski, w obrębie które
go manifestowano herb wystawcy, wychodzących tak z kancelarii biskupich13, jak

7 Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK), dok. perg. 1184; Katalog Archiwum Akt
Dawnych Miasta Krakowa, oprać. S. K r z y ż a n o w s k i , Kraków 1907, cz.l. Dokumenty pergaminowe (dalej:
KAADMK) nr 551, s. 148 (1543) imię królewskie złocone: nr 683, s. 182 (158) inicjał I wyrastający z kielicha
kwiatu, inwokacja i niektóre litery złocone: nr 692, s. 182 (1589) złocona inwokacja i niektóre litery tekstu:
nr 746, s. 195 (1631) inicjał S i pierwszy wiersz złocone: nr 747, s. 195 (1632) imię i tytuł królewski złocone:
nr 753, s. 197 (1633) dwa pierwsze wiersze złocone: nr 758, s. 197 (1633) imię i tytuł królewski złocone;
nr 756, s. 197 (1633), nr 763, s. 198/9 (1635), nr 764, s. 199 (1635) dwa pierwsze wiersze złocone; nr 766,
s. 199 (1637) tytuł i niektóre litery złocone; nr 778, s. 202 (1644) imię królewskie złocone ozdobione
ornamentem roślinnym; nr 784, s. 204 (1649), nr 804, s. 209 (1672), nr 815, s. 212 (1638), nr 819, s. 214
(1685), nr 821, s. 215 (1697), nr 829, s. 217 (1724), nr 835, s. 219 (1765), nr 1034, s. 227-228 (1670),
nr 1035, s. 278 (1633) imię królewskie i tytuł złocone; nr 832, s. 218 (1738), nr 1002, s. 269 (1738) ozdobny
inicjał S oraz imię królewskie i tytuł złocone.
8 Zob. KAADMK, nr 468, s. 126 (1524) inicjał S złoty na czerwonym i niebieskim tle; nr 590, s.157 (1553)
ozdobny inicjał imienia królewskiego S; nr 600, s. 159 (1556) ozdobny inicjał zajmujący cały lewy margines
wraz z zakładką, ozdobny ornament roślinny w kształcie kolumn w środku dwa aniołki podtrzymują herb
Krakowa; nr 624, 625, s. 165 (1665); nr 639, s. 169 (1566); nr 642, s. 170 (1567), nr 651, s. 172 (1570)
ozdobny inicjał S; nr 668; nr 669, s. 176 (1678); nr 675, s.178 (1583), nr 682, s.180 (1585) ozdobny inicjał
S; nr 737, s. 193 (1629); nr 738, s. 193 (1626); nr 739, s. 193-94 (1626); nr 740, nr 741, s. 194 dokumenty
poszytowe dwa ozdobne inicjały S; nr 782, s. 203 (1649) ozdobny inicjał S wśród ornamentu roślinnego.
9 Zob. KAADMK, nr 691, s. 182 (1589) złocony inicjał I w kształcie smoka; nr 694, s. 182-183 (1589) inicjał
S w postaci dwóch jaszczurek splecionych ogonami, w środku inicjału napis VALENTINUS ROMBUS FECIT
A[NNO] 1589, imię królewskie złocone otoczone ornamentem roślinnym.
10 Zob. KAADMK nr 692, s.182 (1589) inicjał wyrasta z kielicha kwiatu po bokach dwie postacie męskie;
nr 661, s.175 (1574) ozdobny inicjał H ukształtowany w kolumny w środku na spięciu głowa mężczyzny;
Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, Archiwum Zandrowiczów, dok. perg. nr R III/1, w obrębie
inicjału N postać pacholęcia. Repr. Nobilitacje i indiigenatu w Rzeczypospolitej 1434-1794, wyd. J . M i c h t a
(dalej J. Michta), z. 10, Kielce 1993.
11 Zob. KAADMK, nr 400, s. 109 (1506), nr 578, s. 154 (1550) inicjał I z ornamentem roślinnym; nr 550,
s. 148 (1542), nr 550, s. 148 (1542), nr 552, s. 148-149 (1543), nr 689, s. 181 (1588), nr 720, s. 189(1605),
nr 724, s. 190 (1609), nr 740, s. 194(1626), nr 822, s. 214-215 (1697), nr 971, s. 259 (1610) inicjał S wśród
ornamentu roślinnego; nr 554, s.149 (1543) ozdobny inicjał S z ornamentem roślinnym i zwierzęcym;
nr 838, s. 220 (1779) inicjał O wśród ornamentu roślinnego.
12 M. Koczerska, op. cit., s. 163, il. 1, s. 164; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s. 41,
ił. 147, 159. Brak systematycznych badań nad rozwojem wystroju malarskiego dokumentów kancelarii
polskich nie pozwala na stwierdzenie czy praktyka zainicjowana przez kancelarię biskupią Oleśnickiego
znalazła szerszą kontynuację jeszcze w XV w.
13 AKMK, dok. perg. nr 611 (1505). Ozdobny inicjał I[n nonine ]zajmujący niemal cały lewy margines. W dol
nej partii inicjału elementy zoomorficzne — cztery orły nieheraldyczne, sowa i dwie pszczoły. W środkowej
partii litery na tarczy turniejowej zawieszonej na pasku herb półtrzecia krzyża; AP Kraków, dok. perg. nr 455
(4 listopada 1521 Kraków). Dokument Jana biskupa krakowskiego zezwalający Kasprowi Podlaskiemu,
dziekanowi Wszystkich Świętych, sprzedać ziemię Cuczerowi. Inicjał I ozdobny ornamentem roślinnym
i zwierzęcym, u dołu herb Abdank.
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i świeckich14, dostrzec można w pierwszych dziesięcioleciach XVI w. Zjawisko to
wykazuje stałą tendencję wzrostową na przestrzeni XVI-XVIII w. Rozbudowana deko
racja, zawierająca elementy heraldyczne, znana jest w tym okresie również w kance
larii królewskiej. Wprowadzenie do dokumentu miniatury, czy szerzej wystroju ma
larskiego jako pozawerbalnego środka przekazu określonych idei propagowanych
przez wystawcę dokumentu, należy postrzegać w kontekście zmian dokonujących się
w życiu społeczno-politycznym oraz w sferze szeroko pojętej kultury na przełomie XV
i XVI stulecia.
Oprawę malarską dyplomów królewskich, zawierającą elementy heraldyczne, wiązać
można z określonym typem dokumentu o charakterze uroczystym, skierowanym do
przygotowanego intelektualnie odbiorcy, gotowego pokryć koszty związane ze sporzą
dzeniem dekoracji, która podnosiła wartość dokumentu zarówno w sensie przeno
śnym jak i dosłownym. Najliczniejszą grupę stanowią tu przywileje cechowe 1miejskie,
nadania urzędów i godności, dokumenty nobilitacji i indygenatu oraz dokumenty
dotyczące monarchy i rodziny królewskiej, jak zaprzysiężenie praw, zobowiązania
osobiste monarchy, zabezpieczenie oprawy królowej, osobiste i rodowe fundacje.
W artykule podjęto próbę wstępnego rozpoznania treści propagowanych za pośred
nictwem wystroju malarskiego dokumentu i określenia funkcji jakie w nich pełnił herb
Orzeł Biały oraz przedstawienia funkcjonujących schematów kompozycyjnych wystro
ju dokumentu królewskiego, w których ten herb jest eksponowany.
*

*

*

Średniowieczny dokument królewski, choć nie opatrzony wystrojem malarskim, był
wyposażony w pozawerbalny środek manifestacji idei władzy i państwa, jakim było
wyobrażenie zawarte na pieczęci królewskiej, instrumencie nadającym dokumentowi
moc prawną15. Programy napieczętne „redagowane” były przez kancelarię królewską.
Wydaje się, że w tym kręgu należy szukać również twórców programów heraldycznych
umieszczanych na marginesach dyplomów królewskich. Artystyczną ich realizację
zapewniali iluminatorzy powiązani z kreatorami owych programów. Jednym z argu
mentów przemawiających za poprawnością wysuniętej tezy jest fakt eksponowania na
dokumentach herbów rodowych osób zawiadujących pracą kancelarii koronnej, dla
których była to okazja do zaprezentowania swej wysokiej pozycji w hierarchii społecz
nej16. Ponadto, zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju dokumentu iluminowanego,
widoczne są ścisłe związki zachodzące między zleceniodawcą, kanclerzem bądź pod
kanclerzym, a realizatorem wystroju, w osobie iluminatora otoczonego kanclerskim
mecenatem. Istnienie podobnych relacji już w drugiej połowie XVI w. trudne jest do
ustalenia, przede wszystkim ze względu na brak badań podstawowych nad środowi
skiem iluminatorów działających w Polsce.

14 Tzw. Przywilej Opatowski z 1519 r. iluminowany przez Stanisława Samostrzelnika na zlecenie Krzysztofa
Szydowieckiego. Zob . W. Gerson, Przywilej opatowski, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki” AU, t. V,
Kraków 1896, s. 104-107
15 Określenie „pozawerbalny” zostało użyte z pełną świadomością istnienia również werbalnego środka wy
razu jaki stanowiła legenda pieczęci.
16 Herb Korab kanclerza Jana Łaskiego na dokumencie Aleksandra Jagiellończyka z 1506 r. Włocławek,
Archiwum Katedralne, D. 390. Repr. KZSz. t. XI, z. 18, s. 52, fig. 272. Herb Łodzią bpa Piotra Tomickiego,
podkanclerzego koronnego na dokumencie Zygmunta I z 19 kwietnia 1532 r. AP Kraków, dok. perg. nr 502;
Herb Ciołek Samuela Maciejowskiego na dokumencie z 1543 r. AKMK dok. perg. 1184 oraz na dok.
z 1545 r. AP Kraków, dok. perg. nr DD 300. Herb Jastrzębiec Jana Ocieskiego, kanclerza koronnego, na
dokumencie Zygmunta Augusta z 1562. AP Kraków, dok. perg. nr 619. Herb Rola Jana Tarnowskiego, pod
kanclerzego, jako osoby dopuszczającej do herbu w nobilitacji Andrzeja Koklera Barskiego z 1591 r.
AP Poznań, Akta miasta Śrem, sygn. 1/29. Herb kanclerza Jerzego Ossolińskiego Topór, został umieszczony
także w wystroju malarskim późniejszego dokumentu Władysława IV z 1646 r., zabezpieczającego posag
Marii Ludwice. AGAD, dok. perg. nr 4479. Repr. Orzeł Biały godło państwa polskiego, opr. M. Woźniakowa, Warszawa 1995, il. 38. (dalej: M. Woźn iak owa) , Zob. też Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog
wystawy Zamku Królewskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Biblioteki Narodowej. Wrzesień-październik 1983 r., red. A. Gi eysz to r, E. S uc h od ol s ka , Warszawa 1983, nr 348, s. 160.
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Środowisko małopolskich malarzy kodeksowych angażowane było przy tworzeniu
oprawy graficznej druków krakowskich oficyn typograficznych17. Ponieważ druk kon
stytucji sejmowych zlecany był przez kancelarię królewską, wysoce prawdopodobne
jest, że to ona wskazywała artystę dla wykonania jego graficznego wystroju.
Działający pod patronatem kanclerza koronnego Jana Łaskiego, nieznany z imienia
iluminator krakowski, był wykonawcą miniatur pergaminowej edycji Statutu Łaskie
go, wydanego przez Jana Hallera w 1506 r., przeznaczonej dla króla oraz dostojników
duchownych i świeckich18. Zastosowana technika „rozmalowywania” drzeworytu oraz
wykonanie iluminacji marginesów nadające dekoracji charakter malarski, stanowiło
zapewne kontynuację tradycji malarskiego wyposażenia konstytucji sejmowych.
B. M i o d o ń s k a w pracy o małopolskim malarstwie kodeksowym sformułowała hipo
tezę o udziale iluminatora Kodeksu Łaskiego w tworzeniu wyposażenia malarskiego
dyplomów królewskich19. Znany jest dokument, który może potwierdzić te hipotezę.
W 1506 r. Aleksander Jagiellończyk wystawił dyplom nadający wikariuszom katedry
włocławskiej parafię w Gostyniu. W dekoracji marginalnej odnajdujemy rysowany
piórkiem zwój akantowo-kwiatowy z ulubionym motywem iluminatora, tj. smokami-wężami oraz tarczą z herbem Korab, który odnieść można do Jana Łaskiego,
kanclerza koronnego20.
Pod patronatem kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, a po jego śmierci podkancle
rzego Piotra Tomickiego, działał miniatuiysta Stanisław Samostrzelnik. Wykonywał
on na zamówienie swoich protektorów dekoracje malarskie dokumentów prywat
nych21, biskupich22 i królewskich. Z . W d o w i s z e w s k i zwrócił uwagę na zapisy w ra
chunkach królewskich wypłaty iluminatorowi należności za zdobienie dwóch doku
mentów pokoju z Turcją, wystawionych w 1533 r.23 Stanisław z Mogiły iluminował
również dokument sygnowany przez Piotra Tomickiego, podkanclerzego koronnego,
z 3 listopada 1525 r., którym biskup krakowski transumuje bullę papieską Klemen
sa VII nadającą Zygmuntowi I i królowej Bonie prawo wyboru spowiednika z władzą
zupełnego odpuszczenia grzechów24. W dekoracji owego dokumentu, na lewym mar
ginesie pod inicjałem P[etrus] rozbudowanym floraturą, umieszczono w tarczy heral
dycznej herb Sforzów25. Podobny typ dekoracji, posługujący się tym samym zestawem
elementów zdobniczych, zastosowany został w dokumencie z 1543 r., którym biskup
krakowski Piotr Gamrat potwierdza, że Zygmunt I, ustanowił i uposażył kolegium
rorantystów w kaplicy zbudowanej przezeń na zamku krakowskim26. Dekoracja ma

17 We wczesnej fazie rozwoju sztuki drukarskiej w Polsce widoczne są bardzo ścisłe jego związki ze sztuką
iluminatorską. Drukarze krakowscy zatrudniali iluminatorów jako wykonawców projektów rysunkowych
dla rytowników klocków drzeworytniczych. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s.189-190.
18 AGAD, dok. perg. nr 5632.
19 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s. 189.
20 Włocławek, Archiwum Katedralne, D. 390. Repr. KZSz. t. XI, z. 18, s. 52, fig. 272.
21 Iluminacja tzw. Przywileju opatowskiego. W. Gerson, op. cit., s. 104-107; B. Miodońska, Małopolskie
malarstwo książkowe, s. 63-64; eadem, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, s. 8.
22 Dokument Piotra Tomickiego, biskupa i podkanclerzego królewskiego, potwierdzający akt z 1530 r. pa
pieża Klemensa VII; biskup zatwierdza przywileje i odpusty Karmelitkom i Karmelitom. Dokument posiada
ozdobny inicjał C oraz intytulację wykonaną złotymi literami. KAADMK, nr 526, s. 141 (5 sierpnia 1535 r.).
23 Z. Wdowiszewski, op. cit., s. 133-135; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s. 46;
eadem. Miniatury Stanisława Samostrzelnika, s. 9.
24 MNK, Biblioteka Czartoryskich, dok. perg. nr 760, vol. IV/9. Katalog dokumentów pergaminowych Bib
lioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. II Dokumenty z lat 1506-1828, oprać. J. T o m a s z e w i c z , Kraków
1991, s. 837, nr 836. Zob. też B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, s. 46.
25 Pole tarczy nie wypełnione jest tynkturą. Ponad złotym inicjałem P[etrus] głowa Chrystusa ze złotym
nimbem. Wolno przypuszczać, że w oprawie dyplomu, zapewne na górnym marginesie zaplanowany był
także herb Orzeł Biały, którym posługiwał się Zygmunt I, do którego również odnosi się dokument. Wystrój
malarski dokumentu: sposób opracowania litery inicjalnej, floratury oraz kształt tarczy herbowej jest
zbliżony do wystroju dokumentu fundacyjnego Kaplicy Zygmuntowskiej.
“ AKMK, dok. perg. nr 1184. Repr. A. Franaszek, B. Przybyszewski, Kaplica Zygmuntowska.
Źródła do dziejów Wawelu, t. XIII, red. A. F ranaszek, Kraków 1991, il. 2 i 3. Orzeł Biały — 700 lat herbu
państwa Polskiego. Katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie 26 czerwca-15 października
1995, Warszawa 1995, s. 234, nr II 17, il. 52, s. 108 (dalej: OrzełBiały).
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larska rozwija się tu we właściwym dla iluminatorstwa kodeksowego kanonie. Tekst
dyplomu erekcyjnego rozpoczyna inicjał I[n nomine], z którego rozwija się floratura
zamykająca tekst inwokacji. W obrębie bordiury, zgodnie z konwencją właściwą dla
malarstwa książkowego, na górnym marginesie rozplanowano tarczę z ukoronowanym
Orłem Białym, którego korpus oplata złota cyfra królewska. Tarcza heraldyczna z wy
giętą krawędzią głowicy, obwiedziona złotą bordiurą zdradza, podobnie jak rysunek
samego godła, wprawną rękę artysty iluminatora. Cały herb wypełnia tynktura. Od
mienna w stylu i technice malarskiej jest miniatura przedstawiająca herb Orzeł Biały
na karcie 1 recto tegoż dokumentu. Jest to rysunek bardzo swobodny, ale wykonany
z dużym kunsztem. Godło umieszczone jest w kartuszu o ornamencie pergaminowym,
odbiegającym od klasycznych tarcz heraldycznych z bordiury dokumentu. Sylwetkę
Orła Białego, o rysunku wyraźnie już renesansowym, cechuje asymetria oraz plasty
czność, uzyskana przez cieniowanie piórkiem lawowanego korpusu i ogona ptaka.
Cyfra królewska, oplatająca korpus i nogi orła, przełamana pierścieniem i wykończo
na ornamentem roślinnym, znajduje odniesienie w malarstwie renesansowym.
Herb Orzeł Biały z monogramem królewskim stanowi część kompozycji, układającej
się w swojego rodzaju fiyz heraldyczny, stanowiący manifestację więzi rodowo-dynastycznych fundatora wawelskiej nekropolii. Obok niego eksponowano tu herb Orzeł Biały
z cyfrą królewską S. A., herb Sforzów — węża ukoronowanego połykającego dziecko,
oraz herb skwadrowany węgiersko czeski z herbem rakuskim w tarczy środkowej.
Kompozycję zamyka na karcie 19 v całostronicowa miniatura przedstawiająca herb
Ciołek, który należy odnieść do Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego koronnego,
relatora dokumentu Zygmunta I Starego27. W kontekście całego zespołu heraldyczne
go można zidentyfikować herby: Orzeł Biały, powtórzony trzykrotnie w wystroju doku
mentu, raz jako herb fundatora kaplicy a zarazem herb państwa, herb jego syna —
Zygmunta Augusta, a w dalszej kolejności herby: żony Zygmunta I Bony Sforzy i jego
matki Elżbiety Rakuskiej. Prezentacja związków rodowo-dynastycznych, stanowiących
legitymację władzy nabierała szczególnego znaczenia gdy środek transmisji posiadał
walor prawny, jak pieczęć28, druk konstytucji sejmowej29 czy właśnie dokument.
W dwa lata później, 27 lutego 1545 r., Zygmunt I zatwierdza przywilej Jana Olbrach
ta dla piekarzy krakowskich30. Ozdobny inicjał oplata tu wąż z koroną oraz malowany
ornament roślinny. W lewym rogu umieszczony jest Orzeł Biały a na prawym margi
nesie herb Ciołek Samuela Maciejowskiego. Wąż ukoronowany nie przybiera co
prawda formy heraldycznej, ale wolno w nim rozpoznawać godło herbu królowej Bony.
Podobnie niespodziewany kształt przybiera herb Sforzów na dokumencie Stefana Ba
torego, w którym za zgodą stanów, zabezpiecza on swojej żonie Annie, oprawę na do
brach księstwa Mazowieckiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego31. Herb ten, a w za
sadzie godło, dzielone w pas stanowi ostatnią literę imienia królewskiego Stephanus.
Litera inicjalna, stanowiąca zarazem cyfrę królewską oplata korpus Orła Białego
w postaci heraldycznej, lecz prezentowanego bez tarczy. Wobec treści jakie niesie
dokument, można interpretować występowanie herbów Orła Białego i Sforzów, repre
zentowanych poprzez godła, jako wńelowarstwową demonstrację więzi rodowo-dyna
stycznych. Manifestowane są one również na współoprawmym dokumencie wielostro
nicowym drukowanym na pergaminie i iluminowanym w 1584 r.32 Stronę pierwszą

27 Samuel Maciejowski, podkanclerzy koronny w latach 1539-1547.
28 Warto zwrócić uwagę, iż w omawianym okresie więzi rodowo-dynastyczne silnie wyeksponowane zostały
w programach heraldycznych pieczęci królewskich. Na pieczęciach wielkich koronnych prezentowany był
konsekwentnie, począwszy od Aleksandra Jagiellończyka, herb macierzysty a na pieczęci wielkiej litewskiej
Zygmunta I Starego zostały one wyrażone nie tylko graficzną ikoną, ale i werbalnie.
29 Drzewo genealogiczne Jagiellonów w Statutach Łaskiego. B. Miodońska, Władca i państwo w krakow
skim drzeworycie książkowym, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 81.
30 AP Kraków, dok. perg. nr DD 300.
31 MNK, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 985, vol. IV/18.
32 AKMK, dok. perg. nr 1190.
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wypełnia całostronicowa miniatura przedstawiająca kartusz nakryty koroną zamknię
tą, w polu którego umieszczona jest owalna tarcza dzielona w słup: w polu prawym
czerwonym Orzeł Biały ukoronowany koroną otwartą, w polu lewym błękitnym herb
Sforzów — wąż ukoronowany połykający dziecko. Umieszczono tu więc na wspólnej
tarczy herb ojcowski i macierzysty33. Po bokach kartusza litery A[nna] — I[agiellona];
R[egina] — P[oloniae], Wspólna manifestacja obydwu godeł na jednej tarczy heraldycz
nej nie jest zjawiskiem częstym aczkolwiek znanym na przykład w drzeworycie książ
kowym34. W dokumencie odmalowano również na marginesie, w podobnym kartuszu
mniejszych rozmiarów, w polu czerwonym Wilcze Kły — herb Stefana Batorego35.
Propagowanie więzi rodowo-dynastycznych z domem Jagiellonów uzasadniających
prawa sukcesyjne członków dynastii Wazów do tronu polskiego, po śmierci Stefana
Batorego, odgrywało dużą rolę w okresie przedelekcyjnym. Związki rodowe z domem
krakowskim podkreślane były najsilniej w okresie panowania syna Katarzyny Jagiel
lonki Zygmunta Wazy, ale i dwaj kolejni władcy, Władysław IV i Jan Kazimierz, chętnie
odnajdowali Jagiellonów wśród swoich antenatów36. Więzy rodowo-dynastyczne repre
zentowane są w rzeźbie (seria posągów w kaplicy św. Kazimierza przy katedrze wileń
skiej), malarstwie portretowym (seria portretów w Pokoju Marmurowym), w drzewory
cie ulotnym (Orzeł Tretera), książkowym (Icones) oraz na marginesach dyplomów
królewskich, jak na dokumencie nobilitacyjnym Jana Łazarzewicza Januszowskiego,
drukarza królewskiego, wystawionym 24 stycznia 1588 r.37 Wielowarstwowy program
dokumentu stworzony był, jak wolno przypuszczać, w kręgu kancelarii kierowanej
przez Jana Zamoyskiego, z którą Januszowski był związany. W oprawie dyplomu pla
styczną realizację znalazło określenie Zygmunta III stosowane w propagandzie czasów
elekcji, jako „żywej gałązki Jagiellonów”. Związki genealogiczne z dynastią Jagiellonów
podkreślone zostały poprzez umieszczenie na marginesach dyplomu serii portretów
królewskich wyrastających ze wspólnej gałęzi38, którą inicjuje medalion z popiersiem
Zygmunta Augusta, wuja Zygmunta III Wazy39. Obecność herbów państwowych Orła
Białego, związanego z literą inicjalną, stanowiącą zarazem cyfrę królewską S[igismun~
dus] i Pogoni Litewskiej w pełnej formie heraldycznej, herbów ziem, województw oraz
lenn Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozmieszczonych na wspólnej z portretami
łodydze jest heraldyczną manifestacją idei Corpus Regni Poloniae.
Związki rodow o-dynastyczne i państwowe prezentowane są w rozbudowanej
dekoracji m alarskiej dokumentu W ładysław a IV Wazy z 1646 r, którym zabezpie

33 Herb ojcowski Orzeł Biały i macierzysty Wąż Sforzów umieszczone jednak w osobnych owalnych tarczach
położonych na kartuszach na portrecie Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym.
34 Rodolphus Agricola, Illustrissimae Reginae Bonae Paraceleusis, Kraków, Jan Haller, 1518. Drzeworyt
na karcie tytułowej. Repr. Orty nasze. Orzet Biały w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, red. M. Rokosz,
Kraków 1997, il. 14, s. 95.
35 Na stronie 3 herb Jastrzębiec Hieronima Konarskiego, biskupa krakowskiego.
36 J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warsza
wa 1983, s. 35-45.

37 Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Zbiorów Specjalnych, dok. perg. nr 1793; S. K. Kuczyński,
Polskie herby ziemskie, s. 132, repr. J. Michta, z. 3. Kielce 1991.
38 Konstrukcję można postrzegać jako nawiązanie do tematu drzewa Jossego, który to temat przeżywał
swojego rodzaju renesans w sztuce XVII w. Zob. J. Samek, Problem aktualności drzewa Jossego w sztuce
polskiej XVII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace z Historii Sztuki, nr 339, z. 11,
1973, s. 45-73.
39 Prezentacja portretu królewskiego na marginesach dyplomu nie jest zjawiskiem nowym. Portret Zygmun
ta Augusta stanowi element iluminacji dokumentu z 2 stycznia 1562 r. KAADMK, nr 610, s. 162; portret
Stefana Batorego wykonany piórkiem umieszczony jest w wystroju dokumentu z 1576 r., potwierdzającego
przywileje i prawa koronne. AGAD, dok. perg. nr 4667. Repr. M . W o ź n i a k ó w a, il. 29. Tę formę prezentacji
władcy chętnie wykorzystują dokumenty Wazów: portret konny Zygmunta III na dokumencie nobilitacyjnym
Andrzeja Czarneckiego z 1611 r. MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 1063; portret Jana
Kazimierza na dokumencie indygenatu dla Gibonnich z 1654 r., AP Kraków, dok. perg. nr 983 oraz
później szych władców — portret Jana III na dokumencie dla miasta Szczuczyna z 1692r.; portret Augusta II
ponad imieniem królewskim na dokumencie potwierdzającym statuty cechu mieczników krakowskich.
AP Kraków, dok. perg. nr DD 101.
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cza posag i wyznacza oprawę królowej M arli Ludwice40. W centralnym miejscu
symbolicznego ołtarza występuje tu Orzeł ukoronowany z kartuszem na piersiach,
na nim rombowa tarcza (panieńska) z herbem rodowym Gonzagów. Kartusz podtrzy
mywany jest przez orła ukoronowanego i łabędzia z koroną na szyi. Po bokach umie
szczone są pary kolumn, pomiędzy którymi w owalnych tarczach na kartuszach po
prawej herby: Orzeł Biały i Pogoń Litewska, po lewej: Trzy Korony i lew Folkungów.
Nad Orłem pod rozpiętym baldachimem, zwieńczonym Snopkiem Wazów, z którego
spływa szarfa dzierżona przez identyczne figury trzymaczy, królowa na tronie w otocze
niu postaci alegorycznych. Kompozycję tę dopełnia całostronicowa miniatura na к. 1 verso
dokumentu, w której centralną pozycję zajmuje portret królowej41, nad którym widoczne
są herby Orzeł Biały w tarczy owalnej na kartuszu nakrytym koroną otwartą, pod nim
zaś Snopek Wazów. Medalion z popiersiem królowej flankują emblemy heraldyczne
przedstawiające herby Snopek i Orzeł Biały wspólnie z Koronami szwedzkimi.
Prezentacja władcy była jednym z częściej eksploatowanych w oprawie malarskiej
wątków choć zwykle nie przybierała tak rozbudowanych form jak wyżej prezentowane.
Najliczniejsze są dokumenty, w których posłużono się prostym schematem powiązania
herbu Orzeł Biały z herbem rodowym42 bądź dynastycznym władcy,43 umieszczonym
wprost na piersiach Orła. Jagiellonowie prezentują się na marginesach dyplomów
przez Orła Białego oplecionego cyfrą królewską S. Forma ta obecna jest na dokumencie
z 19 kwietnia 1532 r., regulującym spory pomiędzy piwowarami i słodownikami kazi
mierskimi (il. I)44. W obrębie inicjału S[igismundus] w górnej frakcji litery wykonano
piórkiem rysunek godła herbu Orzeł Biały oplecionego cyfrą królewską.
Orzeł z małą literą S na piersi, przedstawiony został w postawie stojącej na doku
mencie Zygmunta Augusta z 31 marca 1552 r., transsumującym przywileje dla
piekarzy krakowskich (il. 2)45. Przedstawienie to nie zachowuje reguł konstrukcji
heraldycznej. Orzeł wyobrażony jest na kuli, stanowiącej zwieńczenie inicjału I[n nomine]46.

40 AGAD, dok. perg. nr 4479. Repr. M. Woźniakowa, il. 37.
41 Portret królowej nawiązuje do miedziorytu przedstawiającego portret królowej autorstwa holenderskiego
artysty Stevena de Praeta umieszczonego w Michała Bruneriego, Marte e Amore, p er te nozze del re Wladislao
TV eon Ludovica Maria Gonzaga, wydanym w Gdańsku w 1646 r. A. Kurkowa, Grafika ilustracyjna gdań
skich druków okolicznościowychXVII wieku. Wrocław 1979, s. 183, il. 81, s. 81. Niemal bliźniaczy wizerunek
królowej odnajdujemy na rewersie medalu wykonanym przez Sebastiana Dadlera z 1646 r. M. Stahr,
Medale Wazów W Polsce. 1587-1668, Wrocław 1990, s. 148, il. 96, s. 149, natomiast B. Fabiani łączy medal
Dadlera z miedziorytem Wilhelma Hondiusa z 1649 r., B. Fabiani, Ludwika Maria Gonzaga. Szkic biogra
ficzno-ikonograficzrąj 1654-1667, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. XVII, 1973, s. 202.
42 AGAD, dok. perg. 4667; repr. M. Woźniakowa, op. cit., il. 29. Dokument Stefana Batorego z 1576 r.,
potwierdzający przywileje i prawa koronne. W obrębie ozdobnego inicjału I[n nomine] Orzeł Biały w lewo na
piersiach herb Wilcze Kły; Włocławek, Archiwum Katedralne, D. 759, dokument z 1669 r. Michała Korybuta
Wiśniowieckiego potwierdzający przywilej podatkowy dla kapituły włocławskiej, KZSz., t XI, z. 18, s. 53,
fig. 274; AP Kraków, dok perg. 808, dokument Jana III Sobieskiego, potwierdzający akt dotyczący cechu
przekupniów krakowskich. Orzeł w obrębie złotego inicjału S, wśród ornamentu roślinnego, w prawym
szponie miecz, na piersiach orla tarcza z herbem Janina; AP Kraków, dok. perg. 811 (dokument współoprawny), dokument Jana III z 20 marca 1677 r., zatwierdzający przywileje miasta Kazimierza. Karta 1,
Inicjał S z Orłem Białym trzymającym w prawym szponie miecz, w lewym jabłko, na piersiach tarcza
z herbem Janina; AP Kraków, dok. perg. nr DD 352 (20 lutego 1676 r.) zatwierdzający artykuły cechu
blacharzy krakowskich.
43 AP Kraków, dok. perg. 981, dokument Jana Kazimierza z 16 kwietnia 1652 r. dla XX. Pijarów w Warsza
wie. W obrębie inicjału S Orzeł Biały rysowany piórkiem złocony, ponad głową orła duża złota korona
zamknięta, na piersiach orła kartusz ze Snopkiem Wazów; AP Kraków, dok. perg. 811, k. 8 (dokument
współoprawny). Na piersiach orła herb Wettynów: AP Kraków, dok. perg. 833, dokument Augusta II
z 2 sierpnia 1748 r. potwierdzający przywileje cechu przekupniów krakowskich z transsumptami. Inicjał
S złocony umieszczony w czerwonym prostokącie z Orłem Białym, w prawym szponie miecz, w lewym
jabłko, na piersiach tarcza z herbem Saskim.
44 AP Kraków, dok. perg. nr 502.
45 AP Kraków, dok. perg. nr DD 302.
46 Warto zwrócić uwagę, że wyobrażenie orła na kuli, symbolizującej glob, spotykane jest w ikonografii
panujących z domu Habsburgów, który uzurpowali sobie prawo do tytułu Monarchiis Mundi, włączając glob
do repertuaru swoich oznak władzy. P. E. Schramm, Sphaira. Globus. Reichsapfel, Stuttgart 1958,
s. 12-19, 148-153; D. Nowacki, M. Piwocka, Orzeł w skarbcu koronnym na Wawelu. Ze studiów nad
klejnotami doby manieryzmu. „Studia Waweliana”, t. VI-VII, 1997-1998, s. 162-163.
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1. Orzeł z cyfrą królewską S na piersiach w górnej frakcji litery inicjalnej S na dokumencie Zygmunta I Starego
z 19 IV 1532 r. regulującym spory między piwowarami i słodownikami kazimierskimi.

Nierzadko cyfra królewska na piersiach Orła stanowiła zarazem inicjał tekstu
dokumentu, jak na dyplomie potwierdzającym akt sprzedaży roli we wsi Wielka Wola
koło Warszawy z 1559 r.47 Schemat ten znalazł kontynuację w dokumentach Henryka
Walezego, gdzie na piersiach Orła umieszczono cyfrę H wraz z herbem rodowym kró
la48. Zwyczaj prezentacji osoby władcy poprzez Orła Białego oplecionego cyfrą królew
ską kontynuowany jest w oprawie malarskiej dyplomów Stefana Batorego49 oraz Zyg
munta III Wazy50. Kontynuowaniu wypracowanego w epoce Jagiellonów wzorca łączą
cego godło herbu Orzeł Biały z literą S sprzyjała niewątpliwie tożsamość cyfr królew
skich. Czy było to jednak proste naśladownictwo funkcjonującego już schematu?
Kontynuacja tradycji jagiellońskiej stanowiła istotny element propagandy politycznej
obu monarchów, wobec czego należy sądzić, że nawiązanie do tradycji heraldycznej
manifestacji władzy i władcy znajdowało uzasadnienie ideologiczne. Związek litery S
z Orłem Białym utrzymał się aż do XVIII w., lecz wobec utraty konotacji cyfry królew
skiej, a w konsekwencji wyjścia poza obręb intytulacji, jego funkcja kształtowała się
odmiennie. W dokumentach łacińskojęzycznych herb Orzeł Biały najczęściej łączono

47 AGAD, dok. perg. nr 1612. Repr. M. Woźniakowa, il. 24.
48 AGAD, dok. perg. nr 3946. Repr. M. Woźniakowa, il. 26.
49 Dokument zatwierdzający artykuły cechu kuśnierzy krakowskich z 29 czerwca 1585 r., AP Kraków,
dok. perg. nr DD 219.
50 Dokument nobilitacji Januszowskiego. Zob. przyp. 37; Dokument nobilitacji Andrzeja Koklera Barskiego
(10 stycznia 1591 r.) AP Poznań, Akta miasta Śrem, sygn. 1/29; dokument zatwierdzający statutu i przywileje
cechu kowali, ślusarzy, rusznikarzy, zegarmistrzów krakowskich z 21 stycznia 1588 r. AP Kraków, dok.
perg. nr DD 157.
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iluminacji dokumentu z 2 stycznia 1562 r., wykonanej przez odciśnięcie na złocie, na
lewym marginesie, trzech klocków drzeworytniczych52 przedstawiających portret Zyg
munta Augusta, herby Orzeł Biały i Pogoń Litewska, otoczone wieńcem laurowym,
oraz herb Jastrzębiec kanclerza Jana Ocieskiego. Portret królewski zajmował czołowe
miejsce w repertuarze plastycznych środków manifestacji władzy53. W wyposażeniu
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51 AGAD, dok. perg. nr 8166, dokument Zygmunta III nadający Albrechtowi Stanisławowi Radziwiłłowi sta
rostwo pińskie z 20 sierpnia 1631 r. , wystawiony w Warszawie. Ozdobny inicjał S na proporcu z Pogonią
na tle architektury; AGAD, dok. perg. nr 8177, dokument Władysława IV dla Zygmunta Karola Radziwiłła
na urząd kraj czego Wielkiego Księstwa Litewskiego z 16 marca 1633 r., wystawiony w Warszawie. Ozdobny
inicjał V z wyobrażeniem rycerza na koniu trzymającego tarczę, na której krzyż maltański; AP Kraków, dok.
perg. 977, dokument Władysława IV Wazy z 24 czerwca (?) 1634 r., którym nadaje Maciejowi Letaworowi,
sekretarzowi i dworzaninowi skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego potomstwu prawem lennym
i wieczystym dobra Udziobno Wielkie i Małe etc. Inicjał V rysowany piórkiem i złocony, w środku ornamentu
Pogoń Litewska; Dokument nominacyjny Władysława IV dla Krzysztofa Radziwiłła na urząd wojewody
wileńskiego, Wilno, 12 sierpnia 1633 r. Ozdobny inicjał, w tle kartusza z Pogonią Litewską, podtrzymywa
nego przez postacie symbolizujące pomyślność, sztukę, cnotę i męstwo, AGAD, dok. perg., nr 8178. Doku
menty przynoszą również wyobrażenia nie zachowujące formy heraldycznej, ale nawiązujące do herbu.
Dokument nominacyjny Jana Kazimierza dla Michała Kazimierza Radziwiłła na urząd kraj czego Wielkiego
Księstwa Litewskiego z 10 października 1653 r., wystawiony w Grodnie. Ozdobny inicjał I budowany na
motywie Snopka Wazów, nad którym korona, drugi inicjał S z postacią rycerza, AGAD, dok. perg. nr 8234;
Dokument Jana Kazimierza zezwalający Janowi Nieczajowi na ustąpienie starostwa Bobrujskiego Aleksan
drowi Połubińskiemu z 17 lutego 1668 r., wystawiony w Warszawie. W górnych rogach dokumentu w kar
tuszach herby Orzeł Biały z herbem Snopek, na piersiach oraz Pogoń Litewska. W obrębie inicjału
O w formie ozdobnego wieńca jeździec z szablą na koniu, AGAD, dok. perg. 8260; Dokument Jana III
potwierdzający prawa miasta Simno w woj. trockim z 8 lutego 1678 r. wystawiony w Grodnie. W inicjale
rycerz na koniu, AGAD, dok. perg. nr 4207.
52 AP Kraków, dok. perg. nr 610. Repr. M.Koczerska, op. cit., il. 5, s. 168.
53 Obecny był także w wystroju dokumentów królewskich. Zob. przyp. 38.
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graficznym konstytucji sejmowych począwszy od edycji Statutów Zygm unta I
(1507-1523) wprowadzono obok herbu Orzeł Biały z cyfrą królewską portrety króla
i królowej Bony54. W dekoracji polskiego przekładu Statutów i przywilejów koronnych
Herbuta, który został przedłożony sejmowi w 1569 r. i wydany w roku następnym jako
druk prywatny, dedykowany Zygmuntowi Augustowi, nader ważne miejsce zajmuje
osoba władcy. Z wyposażenia edycji łacińskiej zachowano jedynie portret króla odbity
na rewersie karty tytułowej, wykonany w 1561 r. przez Monogramistę Cs.55 Prezenta
cja herbów państwowych Orzeł Biały i Pogoń Litewska, otoczonych wieńcem lauro
wym, stanowi manifestację zakresu władzy królewskiej i związku w obrębie unii
personalnej dwóch organizmów państwowych. Być może wspólna prezentacja herbów
jest faktem znaczącym wobec zintensyfikowania zabiegów o zrealizowanie unii realnej
pomiędzy Koroną i Litwą, postulowaną przez ruch egzekucyjny56.
Po zawarciu unii na sejmie w Lublinie w 1569 r. chętnie sięgano w oprawie dyplomów
po bardziej rozbudowaną kompozycję heraldyczną, układającą się w trójherbowy fryz:
Orze! Biały, Pogoń Litewska oraz herb rodowo-dynastyczny, zastępowany niekiedy
wyobrażeniem władcy. Trój członowa forma prezentacji heraldycznej sprzyjała tworze
niu wielowarstwowej struktury programu, poprzez rozbudowanie jednego z członów
kompozycji. Częściej realizowanym tematem w przedstawionym układzie był wątek
triumfu i sławy wojennej. Stosunkowo rzadziej prezentowana była obecna w oficjalnej
heraldyce państwowej forma skwadrowanego herbu polsko-litewskiego, uzupełniane
go herbem rodowo-dynastycznym władcy57. W wystroju malarskim dokumentu kró
lewskiego upowszechniła się ona dopiero w czasach stanisławowskich.
Klasyczny przykład programu heraldycznego prezentującego fryz zbudowany z trzech
herbów przynosi dyplom Stefana Batorego, z 10 sierpnia 1583 r. (ił. 3)58. Program do
kumentu jest wielowarstwowy. Osoba władcy demonstrowana jest tu poprzez herb
rodowy Wilcze Kły, w polu czerwonym otoczonym wieńcem, stanowiący zamknięcie
fryzu heraldycznego umieszczonego na górnym marginesie w obrębie floratury. Inicju
je go godło herbu Orzeł Biały złączone z literą inicjalną S[tephanus], stanowiącego za-

3. Orzeł z cyfrą królewską S Inicjującą Intytulację dokumentu Stefana Batorego z 10 VIII 1583 r.
Orzeł inicjuje trójherbowy fiyz, któiy uzupełniają: Pogoń Litewska oraz herb rodowy
Stefana Batorego — Wilcze Kły (tu nie widoczny).

54 M. Cytowska, Bibliografia druków urzędowychXVI wieku, Wrocław 1961, s. 54-60.
55 B. Miodońska. Władca i państwo w drzeworycie książkowym, s. 81-82.
56 Rokowania na temat unii prowadzone były na sejmach w 1563-1564.
57 Dokument z 1626 r., w którym Zygmunt III wyraża zgodę na ustąpienie przez Michała Oleśnickiego sta
rostwa opoczyńskiego na rzecz syna Zbigniewa, AGAD, dok. perg. nr 6986. Repr. M .Woźniakowa. il. 34:
Dokument nobilitacji Franciszka Kazimierza Piaskowskiego z 13 kwietnia 1673 r. Repr. A. Jaworska,
Znaki władcy i państwa w heraldyce nobilitacji i indygenatu w Polsce, [w:] Herby i ludzie w Polsce średnio
wiecznej, red. P. Dymmel, Lublin 1995, il. 3.
58 AP Kraków, dok. perg. nr 678. Król zatwierdza akt stanowiący, że rajcy miasta Kazimierza zatwierdzają
statuty cechów słodowników. piwowarów i karczmarzy kazimierskich.
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razem cyfrę królewską, umieszczone w polu czerwonym otoczonym wieńcem. W środ
ku dyplomu ponad tekstem w identycznie ukształtowanym polu (również barwionym
na czerwono) występuje Pogoń Litewska. Forma wieńca laurowego, nawiązująca do
antycznych tradycji triumfu wojennego, znajduje uzasadnienie i głęboką wymowę
w kontekście niedawno odbytych w obydwu stolicach, Wilnie i Krakowie, „triumfów
moskiewskich” króla Stefana. Uroczystości krakowskie odbyły się w czerwcu 1583 r.,
a więc w sierpniu, kiedy dokument był wygotowywany były jeszcze żywe w pamięci
krakowian a także kazimierzan, dla których ów dokument był wydany59. Podobnie
ukształtowany fryz, stanowiący część rozbudowanego programu zdobi marginesy
dyplomu nobilitacyjnego Jana Fryderyka Larchenfelda wystawionego przez kancelarię
Jana III Sobieskiego 7 kwietnia 1676 r. Godło herbu Orzeł Biały (orzeł w lewo, nad
głową korona zamknięta) oraz Pogoń Litewska zamknięte w wieńcach laurowych, flan
kują manifestowany ponad tekstem w górnym marginesie herb rodowy króla Janina,
nakryty koroną zamkniętą, otoczony podobnym wieńcem60. Portret Jana III Sobieskie
go, nawiązujący do starożytnych wzorów obrazowania zwycięskiego wodza, otaczają
ujęte w laur godła herbów Korony i Litwy umieszczone na marginesie dokumentu dla
miasta Szczuczyna z 9 listopada 1692 r.61 Otoczoną wieńcem i nakrytą koroną zam
kniętą tarczę — godło herbu Janina — umieszczoną w obrębie intytulacji, flankują
godła herbów Orzeł Biały i Pogoń Litewska rozplanowane w górnych narożnikach
dokumentu dla Jana III z 1693 r. dla klasztoru dominikanów w Żółkwi62.
Herby państwowe w pełnej heraldycznej formie, umieszczone w polach kartuszy
podtrzymywanych przez dmące w surmy postacie aniołów, otaczają popiersie władcy
ukazanego jako rex armatus na dyplomie indygenatu dla Gibonnich, wystawionym
przez kancelarię Jana Kazimierza w 1654 r.63 W cztery lata później, w dobie walk ze
Szwedami, król potwierdził dokumentem przywilej podatkowy dla wikariuszy kated
ralnych włocławskich. Rysunek wykonany piórkiem przedstawia rycerza w pełnej
zbroi podtrzymującego tarczę z Orłem Białym bez korony, umieszczoną w górnej partii
inicjału S; w dolnej frakcji liteiy w identycznej tarczy występuje Pogoń Litewska. Nad
kompozycją widoczny jest anioł trzymający nad głową męża zbrojnego wieniec lauro
wy, a nad tarczą z Orłem koronę zamkniętą. Laur nad głową rycerza pozwala rozpo
znać w nim samego władcę — Jana Kazimierza.
W związku z omawianym wątkiem triumfu i sławy wojennej kształtuje się w oprawie
malarskiej dokumentów Wazów nowy typ dużej, rozbudowanej kompozycji o charak
terze narracyjnym, będący swojego rodzaju komentarzem określonego wydarze
nia, posługującym się alegorią i emblemem. Swoją realizację znalazł on na dyplomie
nobilitacji masztalerza królewskiego64 Andrzeja Czarneckiego z 25 czerwca 1611 r.
Program stanowi apoteozę zwycięstwa króla pod Smoleńskiem. Propagandzie wiktorii
smoleńskiej (dokonanej 13 czerwca 1611 r.) nadano szczególne znaczenie, kreując ją
jako osobisty sukces militarny Zygmunta III, obecnego na polu wędki. W wielu mia
stach królewskich odbyły się uroczyste wjazdy triumfalne, które otrzymały bogatą
oprawę plastyczną. Istotne w niej miejsce wyznaczono heraldyce państwowej i dynasty

59 J. Kowalczyk, T riu m f i sław a „ a lt a n tica ” w Polsce X V I wieku, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, War
szawa 1976, s. 322-323
60 AP Gdańsk, dok. perg. nr 2365. Pomiędzy herbami dwie zbroje do połowy, po prawej heraldycznej zbroja
pełna z dwiema okrągłymi tarczami ze szpiczastym umbem, po lewej, zbroja bez hełmu przeszyta dwoma
mieczami, tarcze rzucone po bokach. Marginesy dyplomu wypełniają dwa posągi kobiece ukoronowane na
cokołach.
61 AGAD, dok. perg. nr 4220, repr. M. Wo źn ia k o wa , op. cit., ił. VII. Orzeł nie zachowujący jednak
postaci heraldycznej z herbem Janina na piersiach zobrazowany jest w tym dokumencie jeszcze dwukrot
nie: raz w obrębie intytulacji umieszczonej na wstędze na górnym marginesie dyplomu, drugi raz w ramce
inicjałowej opleciony literą S[ignificamusl.
62 Repr. J. T. Petrus, Kościoły i klasztory w Żółkw i, Kraków 1994, il. 337.
63 AP Kraków, dok. perg. nr 983;
64 MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 1063; A. Jaworska, op. cit., s. 146, il. 2.
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cznej65. Wkrótce po zwycięstwie wyprodukowano wiele ulotek, obrazów, medali i ry
cin66. Niektóre z tych realizacji znalazły odzwierciedlenie w dyplomie nobilitacji Czar
neckiego67. Istotnym elementem dekoracji dokumentu jest państwowy herb złożony,
manifestowany w dolnej partii litery inicjalnej „S”. W polu pierwszym w tarczy środkowej
występuje herb rodowy Wazów — Snopek, w drugim herb Orzeł Biały, w trzecim — Trzy
Korony szwedzkie, w czwartym Lew Folkungów, w piątym Pogoń Litewska. Owalna tar
cza położona jest na kartuszu o ornamencie małżowinowym w otoczeniu panopliów.
W okresie panowania dynastii Wazów wprowadzone zostały do oficjalnej heraldyki
państwowe herby szwedzkie. Program Zygmunta III Wazy połączenia w obrębie unii
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Królestwa Szwecji znalazł heraldyczną manifesta
cję na dokumencie dla cechu wielkiego w Bieczu z 1590 r.68, gdzie wprost na piersiach
Orła Białego, zaprezentowano herb państwowy Szwecji — trzy korony złote tu w polu
czerwonym69. Pretensje do sukcesji szwedzkiej, na skutek detronizacji Zygmunta III
w 1599 r. były przez Wazów podtrzymywane i propagowane w oficjalnej heraldyce pań
stwowej oraz w tytulaturze. Był to jeden z silniej akcentowanych wątków w wystroju
heraldycznym dokumentów Wazów, zwłaszcza zaś dyplomów Zygmunta III. Wspólna
manifestacja herbów państwowych polsko-szwedzkich, posługująca się chętniej w od
różnieniu od heraldyki oficjalnej na pieczęciach czy monetach formą herbu złożonego,
była równie częsta w oprawie malarskiej dokumentów zygmuntowskich jak prezentacja
herbu dynastycznego. Zaobserwować można niestabilność w układzie godeł państwo
wych w herbach złożonych. Na dokumencie Zygmunta III Wazy z 1626 r.70 herby Lew
i Pogoń występują w porządku odwróconym w stosunku do dyplomu Czarneckiego,
zaś na dokumencie z 1588 r., w którym król zrzeka się w imieniu swoim i swoich
spadkobierców pieniężnych pretensji od Rzeczypospolitej71, w zestawie w ogóle pomi
nięto Lwa Folkungów a w jego miejscu powtórnie zaprezentowano Pogoń Litewską.
Pełny zestaw w polu kartusza umieszczonego w obrębie litery inicjalnej manifestuje
herby: w tarczy środkowej herb Snopek Wazów, w polu drugim Orzeł Biały, w polu
trzecim i czwartym Pogoń Litewska, w piątym Korony szwedzkie.
Pełny zespół herbów państwowych szwedzkich i polsko-litewskich, terytorialnych
i rodowych prezentujących władcę, dynastię i państwo, umieszczono na marginesach
wspomnianego już dokumentu nobilitacji Januszowskiego. Idea Corpus Regni Poloniae
znalazła rozwinięcie w wystroju malarskim dyplomu indygenatu Tytusa Liwiusza
Boratiniego z 1658 roku. W zespole nie występuje herb państwowy Orzeł Biały (w ob
rębie litery inicjalnej ukoronowany Snopek Wazów). Dekoracja malarska dokumentu
Bernarda Krzysztofa Bernatowicza z 1676 r.72 przynosi wizerunki herbów ziem umie
szczone w tarczach na ozdobnych kartuszach w obrębie intytulacji. Rozpoczyna ją
Orzeł zrywający się do lotu, z mieczem z napisem defendit et auget w prawym szponie,
w lewym dzierżący berło a na piersiach noszący jabłko królewskie. Na zawieszonym
na szyi orła na metalowym łańcuszku kartuszu umieszczono herb Janina Sobieskich.
W obrębie inicjału, w ramce wyobrażono Pogoń Litewską, rysunek której cechuje
daleko posunięty naturalizm. Przedstawienia herbów państwowych Orła i Pogoni nie
zachowują postaci heraldycznej, konstrukcją swoją nawiązując do przedstawień em-

65 J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668 r.,
Warszawa 1983, s. 72-74.
66 Ibidem, s. 79-80 i nn.
67 Oblężenie Smoleńska umieszczone centralnie w górnym marginesie wzorowane na medalu wybitym
w 1611 r. M. Stahr, Medale Wazów. s. 66-73.
68 MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 842, vol. IV/20.
69 W dolnej partii litery inicjalnej dwie postacie świętych Piotra i Pawła
70 AGAD, dok. perg. nr 6986, Zygmunt III wyraża zgodę na ustąpienie przez Mikołaja Oleśnickiego starostwa
opoczyńskiego na rzecz syna Zbigniewa. Repr. M. Woźniakowa, il. 34.
71 AGAD, dok. perg. nr 4671. Repr. M. Woźniakowa, il. 33.
72 Dyplom z 1676 r. nadający Bernardowi Krzysztofowi Bernatowiczowi herb Suche Komnaty i nazwisko
Biernacki, AGAD, dok. perg. nr 6154. Repr. M. W o ź n i ak o wa , il. VI.
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4. Orzeł nawiązujący do przedstawień emblematycznych w inicjale dokumentu Zygmunta III Wazy
z 25 V 1589 r., którym król nadaje Krakowowi prawo pobierania 1 grosza od achtela piwa.

blematycznych73. Podobną nieheraldyczną postać godła herbu Orzeł Biały w otoczeniu
32 tarcz herbowych zawierających nazwy ziem odnajdujemy na dyplomie z 22 maja
1674 r., w którym przedstawiciele Korony i Litwy zatwierdzają elekcję Jana Sobieskie
go na króla polskiego74 oraz w dyplomie nobilitacji Łukasza Stanisława Hussarzewskiego, gdzie emblematyczny wizerunek orła otacza 14 kartuszy z bezbarwnymi wize
runkami herbów ziemskich75.
Zjawisko oddziaływania przedstawień o charakterze embtematycznym i alegorycznym
na wystrój dokumentów królewskich, zauważalne już w dokumencie Wazów (ii. 4)76,
przybiera na sile w oprawie malarskiej dokumentów Jana III Sobieskiego77. Orzeł
ukoronowany koroną otwartą, trzymający w prawym szponie miecz a w lewym jabłko,

73 Identyczne ukształtowane Orzeł Biały i Pogoń Litewska na dokumencie z 20 kwietnia 1676 r., potwier
dzającym przywileje cechu chirurgów krakowskich, AP Kraków, dok. perg. nr DD 14 oraz na dokumencie
z 30 grudnia 1677 r. AP Kraków, dok. perg. nr 812.
74 S. K. Kuczyński, Polskie herby ziem skie, s. 134.
75 BOss., dok. perg. nr 1768. S. K. Kuczyński, op. cit., s. 134.
76 Wyżej wspomniane dokumenty oraz dokument z 1690 r. nadający Karolowi Stanisławowi Radziwiłłowi
księciu na Ołyce i Nieświeżu urząd podkanclerzego litewskiego. Na górnym marginesie orzeł trzymający
w szponach tarczę — godło herbu Janina Sobieskich, AGAD, dok. perg. nr 8294. Repr. M . Woźni ako wa,
ił. 49.
77 Przedstawienia o charakterze emblematycznym nie związane jednak z herbem Orzeł Biały znane są
również z dokumentu Michała Koiybuta Wiśniowieckiego z 7 grudnia 1669 r. dla cechu mieczników
krakowskich Na górnym marginesie ponad banderolą z imieniem królewskim korona otwarta, pod którą
berło i miecz. Po bokach flankujące ją herby Jelita i Ogończyk. Orzeł w postaci heraldycznej z herbem
Korybut na piersiach, w prawym szponie miecz, w lewym jabłko, w ramce inicjałowej S[igntficamus], pod
którą wypełniające cały lewy margines dyplomu przedstawienia elementów uzbrojenia: miecze, szable,
szpady, tarcze, dzidy, proporce, armaty, beczki z prochem, skrzydła husarskie, wyciory, elementy zbroi
oraz chorągiew z Orłem bez korony, AP Kraków, dok. perg. nr DD 100.
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z tarczą heraldyczną na piersi z Janiną
Sobieskich, umieszczony został nad
inicjałem dokumentu zatwierdzającym
przywileje dla cechu rybaków krakow
skich.78 Godło herbu państwowego Or
zeł Biały wykorzystywano przy obrazo
waniu akcentowanego w dokumentach
Sobieskiego wątku triumfu i sławy w o
jennej. Zwycięzca spod Wiednia wysta
wił w Jaworowie 6 kwietnia 1684 r. do
kument dla kram arzy krakowskich
(ił. 5)79. W jego oprawie wyobrażono
miasto, nad którym unosi się orzeł
z berłem i jabłkiem w szponach i her
bem Janina na piersiach. Ponad orłem
przedstaw ieni są w obłokach dwaj
aniołowie, z których jeden trzyma koro
nę, drugi zaś wstęgę z napisem Vivat
Joannes III Rex Poloniae.
Taka sama kompozycja alegoryczna
różniąca się jedynie dewizą na wstędze:
Prospere, Procedere et Regna, odnosi się
do Augusta II Sasa a umieszczona zo
stała na jego dokumencie wystawionym
29 grudnia 1697 r. w Krakowie dla ce
chu kuśnierzy krakowskich80. Podobne
przedstawienia bardziej lub mniej roz
5. Kompozycja z Orłem na dokumencie Jana III
budowane w oprawie malarskiej doku
Sobieskiego z 6 IV 1684 r. Nad godłem dwa aniołki
mentów saskich nie należą do rzadko
podtrzymują koronę oraz wstęgę z napisem
Vivat Joannes III Rex Polon[iae].
ści. Towarzyszą one zwykle formie he
raldycznej pow iązanej z inicju jącą
tekst promulgacji literą S[ignificamus]81. Orzeł w locie trzymający w prawym szponie miecz
a w lewym jabłko, podtrzymujący banderolę z imieniem króla, unosi się nad intytulacją dokumentu Augusta III z 1752 r. dla cechu chirurgów krakowskich82. Towarzyszy
mu umieszczone w ramce inicjałowej przedstawienie heraldyczne z tarczą z herbem
Wettynów na piersiach.
Zrywający się do lotu Orzeł trzymający w prawym szponie jabłko a w lewym kartusz
z herbem saskim wypełnia górny margines dyplomu z 1701 r., zatwierdzającego usta
wy cechu guzikarzy miasta Starej Warszawy83. Te same założenia konstrukcyjne rea
lizuje kompozycja wiążąca Orła z literą inicjalną A[ugustus]. Widnieje ona na doku-

78 AP Kraków, dok. perg. nr DD 44 (21 kwietnia 1676 r.) Inne dokumenty z tego roku posiadają podobny
wystrój (zob. przyp. 63 i 64). Być może związany jest on z sukcesem politycznym Jana III jakim było pod
pisanie traktatu pokojowego w Żórawnie, znoszącego częściowo postanowienia niekorzystnego dla Polski
rozejmu w Buczaczu.
79 AP Kraków, dok. perg. nr DD 284.
80 AP Kraków, dok. perg. nr DD 285.
81 AGAD, dok. perg. nr 3369, nr 1734, nr 7049; AP Kraków, dok. perg. nr DD19 (25 listopada 1708 r.),
August II zatwierdza przywileje cechu chirurgów; nr DD 46 (20 grudnia 1697 r.), August II zatwierdza
przywileje cechu rybaków krakowskich; nr DD 78 (17 lutego 1701 r.), August II potwierdza ustawy cechu
stelmachów kołodziejów i mieczników krakowskich z 1580 r.
82 AP Kraków, dok. perg. nr DD 21.
83 AGAD, dok. perg. nr 1718. Repr. M. Woźniakowa, ił. IX. Podobnie w dokumencie Augusta II zatwier
dzającym artykuły cechu cieśli krakowskich z 11 lipca 1726 r. W środku kompozycji umieszczonej pod
intytulacją a przed tekstem dokumentu orzeł trzymający w szponach berło i kartusz z herbem Wettynów,
po bokach flankujące go herby cechu i miasta Krakowa. AP Kraków, dok. perg. nr DD 187.
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mencie dla cechu k ot la r z y w a r s z a 
wskich84. Z formułą intytulacji związana
jest również kompozycja heraldyczna na
U
G
W
dokumencie z 1699 r.85 Centralnym przed
miotem nie jest tu jednak herb a korona
królewska, wkomponowana w literę imie
nia królewskiego A[ugustus], nad którą
występuje orzeł ukoronowany ze skrzydłami
rozpostartymi, zrywający się do lotu. Coro
na clausa złączona z literą inicjalną A[ugustus] prezentowana jest nad godłem herbu
Orzeł Biały na dokumencie z 19 paź
dziernika 1697 r., którym August II za
twierdza statuty kongregacji drukarzy Uni
wersytetu Krakowskiego z 1691 r. (il. 6)86.
Dokumenty saskie pomimo różnorodno
ści stosowanych schematów kompozy
cyjnych oraz bogactwa form, cechuje da
leko posunięta jednolitość po względem
prezentacji heraldycznej. Ideą nadrzędną
wydaje się być manifestacja unii perso
nalnej Rzeczpospolitej i Saksonii. Priory
tetowe miejsce wyznaczono herbowi dy
mr
nastycznemu Wettynów. Prezentowany
jest on wprost na piersiach Orła Białego
■*v no*: j J. "
zachowującego postać heraldyczną87, lub
Л.гл '/ ' л/ 4. f 'y /.r/г p jj.tału nł.
podtrzymywany jest przez orła zatracają
6. Orzeł pod koroną włączoną w obręb intytulacji po
cego cechy konstrukcyjne godła herbowe
przez związek z literą A[ugustus] na dokumencie Au
gusta II z 19 X 1697 r.
go88. W kompozycjach wyznaczających
orłowi funkcję trzymacza zaznacza się
dość wyraźnie tendencja do wprowadzenia herbu dynastycznego w obręb intytulacji.
Orzeł Biały z herbem Wettynów na piersiach wpisany jest w obręb litery inicjalnej
A[ugustus] na dokumencie Augusta II z 1699 r. dla klasztoru Benedyktynów na Łysej
Górze89. Podobnie ukształtowany został, lecz związany z literą inicjującą tekst promulgacji dokumentu S[igntficamus], herb państwa na dokumencie z 1703 r. potwierdza-

cIfaomisAa

84 AGAD, dok. perg. nr 8788. Repr. M. W o ź n i a k owa, il. XI.
85 Dokument Augusta II potwierdzający przywileje nadane miastu Jastrowie. Repr. Skarby Szczecińskiego
Archiwum, red. K.Kozłowski, Szczecin 1979, il. 60.
86 AP Kraków, dok. perg. nr DD 214.
87 Jest to najczęściej stosowana forma prezentacji herbu Orzeł Biały, znana m.in. z dokumentów: AGAD,
dok. perg. nr 3369; AP Kraków, dok. perg. nr DD 153 (18 grudnia 1697 r.), August II zatwierdza przywileje
cechu garncarzy; DD 154 (20 listopada 1738 r.) August III zatwierdza przywileje cechu garncarzy; DD 164
(23 października 1772 r.) August II zatwierdza artykuły nowo założonej kongregacji kupieckiej krakowskiej;
DD 207 (5 lipca 1700 r.) August II zatwierdza artykuły cechu siodlarzy z 1569 r.; DD 214 (19 października
1697 r.) August II zatwierdza statuty kongregacji drukarzy Uniwersytetu krakowskiego z 169 lr.; DD 228
(15 października 1704 r.), August II zatwierdza przywilej cechu kuśnierzy zabraniający ludziom spoza cechu
sprzedawać wyroby kuśnierskie; DD 454 (5 grudnia 1746 r.), August III transsumuje przywileje cechu
rzeźników krakowskich, kazimierskich i kleparskich. Omawiana forma heraldyczna stosowana w powiąza
niu z inicjałem prezentowana była również jako samodzielna miniatura całostronicowa w dokumentach
poszytowych, poprzedzając tekst dokumentów; AGAD, dok. perg. 4243 (1720 r.), dokument Augusta II
zezwalający na podniesienie wsi Suwałki należącej do klasztoru kamedułów w Wigrach do godności miasta;
nr 1769, dokument Augusta III z 1746 r. potwierdzający ustawy cechu szmuklerzy krakowskich miasta
Starej Warszawy; Archiwum Katedralne Włocławek, D. 800, (1720 r.), August II potwierdza darowizny dla
klasztoru bernardynów, KZSz., t. XI, z. 18, s. 53, fig. 276.
88 Dokument z 30 lipca 1735 r. wydany w Warszawie. AP Kraków, dok. perg. nr DD 354, August III
zatwierdza artykuły cechu blacharzy krakowskich. Na к. 1 Orzeł z rozpostartymi skrzydłami trzyma
w szponach tarczę z herbem dynastii Wettynów.
89 AGAD, dok. perg. nr 1924. Repr. M. Woźniakowa, il. VII.
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7. Dokument Augusta III z 30 XII 1748 r. dla Jana Małachowskiego, którym król wyraża zgodę na lokację miasta
Końskie Wielkie. Na górnym marginesie dyplomu wyobrażono na wspólnym kartuszu nakrytym koroną zamkniętą
dwie owalne tarcze, w których po prawej herb skwadrowany polsko-litewski, po lewej herb Wetlynów. W wyniku
pomyłki iluminatora w tarczy dzielonej w krzyż, w pierwszym i czwartym wyobrażono złotą Pogoń Litewską w polu
czerwonym a w polach drugim i trzecim srebrnego Orła w polu błękitnym. W oprawie malarskiej dokumentu
zamanifestowano herb kanclerza Jana Małachowskiego Nałęcz, obejmujący wymalowany Order Orła Białego. Między
końcami nałęczki herb Junosza, żony Małachowskiego Izabeli Humieckiej. Na drugiej stronie dokumentu umiesz
czono herb miasta Końskie Wielkie, na lokację którego król wyraża zgodę niniejszym dokumentem.
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jącym przywileje cechu mieczników krakowskich90. Nadrzędne miejsce w wystroju
omawianego dyplomu wyznaczono portretowi królewskiemu z emblematami wojennymi
i z herbem u spodu, umieszczonym ponad imieniem królewskim91.
Analizując wystrój heraldyczny dokumentów epoki saskiej stwierdzić należy dość
konsekwentne pomijanie w nim herbu Pogoń litewska. Wśród znanych mi kilkudzie
sięciu dokumentów, zaopatrzonych wystrojem malarskim a wygotowanych przez kance
larię koronną w omawianym okresie tylko dwa przynoszą wyobrażenie tego herbu. Na
górnym marginesie dyplomu dla Jana Małachowskiego, kanclerza koronnego, wygo
towanym w 1748 r.92 (il. 7), wyobrażono na wspólnym kartuszu nakrytym koroną
zamkniętą dwie owalne tarcze: w prawej herb skwadrowany polsko-litewski w lewej
herb Wettynów. Biorąc pod uwagę stanowisko osoby, dla której wystawiono dokument
zaskakuje błędny porządek herbów oraz wynikająca stąd niepoprawność przedstawie
nia herbu państwowego. W polu tarczy dzielonej w krzyż w pierwszym i czwartym
wyobrażono złotą Pogoń Litewską w polu czerwonym a w polach drugim i trzecim
srebrnego Orła w polu błękitnym. Poprawnie herb wyobrażono umieszczając go w ramce
na górnym marginesie w obrębie intytulacji na dokumencie dla Franciszka Elglsedler,
zaświadczającym o przyjęciu go w poczet służby dworskiej93.
Herb skwadrowany polsko-litewski jest natomiast najczęściej stosowaną formą
heraldycznej manifestacji w oprawie malarskiej dokumentów Stanisława Augusta94.
W okresie stanisławowskim obserwować można, podobnie jak w innych sferach pre
zentacji, renesans sztuki heraldycznej. W tarczy środkowej herbu skwadrowanego
widnieje herb rodowy króla — Ciołek, nakryty zwykle koroną pałkową95. Owalna tarcza
umieszczana niekiedy na ozdobnym kartuszu nakrytym koroną zamkniętą, jak na
dyplomie nadającym tytuł hrabiowski Ernestowi Wilhelmowi de Jehnke96, prezento
wana jest zawsze ponad intytulacją dokumentu na górnym marginesie dyplomu. Sto
sunkowo rzadszą formą jest konstrukcja nawiązująca do trójherbowego fryzu, chętnie
stosowanego, jak wyżej wspomniano, w okresie poprzedzającym epokę saską a manifestu
jącego herby państwowe wraz z klejnotem rodowym monarchy. Na dokumentach stani
sławowskich herby te najczęściej prezentowane są na wspólnym kartuszu nakrytym
koroną zamkniętą, w układzie w którym herb monarchy flankują Orzeł Biały i Pogoń
litewska97.

90 AP Kraków, dok. perg. nr DD 101.
91 S. Krzyżanowski w rękopiśmiennym Katalogu dokumentów pergaminowych zidentyfikował elementy
uzbrojenia rozmieszczone wokół portretu jako emblematy wojenne. Jest to jedna z możliwych Interpretacji,
zwłaszcza biorąc pod uwagę okres wojenny, w którym wygotowano dokument. Wydaje się jednak słuszniej
sze twierdzenie, iż ów sprzęt wojenny stanowi nawiązanie do iluminacji poprzedniego przywileju dla tego
cechu wydanego przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego, gdzie niemal identyczne przedmioty rozplano
wano na całym lewym marginesie dyplomu. Por. AP Kraków, dok. perg. DD 100. Portret królewski, naśladuje
zapewne rycinę Feitamy Sybranda lub obraz wykonany przez Elligera Otmara. Zob. E. Łomni cka- Żak o w s к a, Graficzne portrety Augusta 11 i Augusta III Wettynów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza
wie, Warszawa 1997, s. 88, nr 27.
92 AP Kraków, dok. perg. nr 1003 (Warszawa 30 grudnia 1748 r.). W oprawie malarskiej dokumentu zama
nifestowano herb kanclerza Nałęcz, obejmujący wymalowany Order Orła Białego. Między końcami nałęczki
herb Junosza, żony Małachowskiego z domu Humieckiej. Na s. 2 dokumentu herb miasta Końskie Wielkie.
93 AGAD, dok. perg. nr 1751.
94 Dokument nobilitacji Jana Kempińskiego (Kępińskiego) z 8 października 1776 r. AGAD, dok. perg.
nr 1498; dokument nobilitacji Krystiana Neumana z 11 lutego 1791 r. AGAD, dok. perg. nr 1496; dokument
nobilitacji Antoniego Gepperta z 19 maja 1783 r. AGAD, dok. perg. nr 1494.
95 Dokument nobilitacji Marcellego Bacciarellego z 29 października 1771 r., MN Warszawa, Dział Zbiorów
Specjalnych, dok. perg. nr 734. Repr. J. Michta, z. 12, Kielce 1993; dokument nobilitacji Filipa Antoniego
Campioni z 1791 r. AGAD, dok. perg. 6401; dokument nobilitacji Gotliba Kriigera z 18 marca 1791 r.,
MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 549b; dokument nobilitacji Cośmy Mathiasa de Möller
z 1781 r., AGAD, dok. perg. nr 1468; dokument nobilitacji Wacława Egierszdorfa z 31 stycznia 1791 r.,
AGAD, dok. perg. nr 1495; dokument nobilitacji Fryderyka Kaulbersza z 17 lutego 1791 r. Zamek Królewski
w Warszawie, Archiwum, sygn. DI/218, Repr. Orzeł Biały, il. 121, kat. III 46.
96 Dokument z 18 września 1766 r. wydany w Warszawie. Repr. Skarby Szczecińskiego Archiwum, il. B.
97 Dyplom indygenatu dla Fryderyka i Franciszka Strauchów, wydany w Warszawie 6 lipca 1768 r.
AP Kraków, Zbiory Rusieckich, dok. perg. nr 257. Repr. J. Michta, z. 25, Kielce 1995. W obrębie
inicjału S[ignifiicamus] orzeł z mieczem w prawym szponie, z berłem w lewym i orderem Orła Białego na
piersiach, nie zachowujący cech heraldycznych.
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Samodzielnej prezentacji herbu Orzeł
Biały w postaci heraldycznej w dokumen
tach stanisławowskich, biorąc pod uwa
gę liczbę dokumentów mających wypo
sażenie heraldyczne, dokonywano sto
sunkowo rzadko. Herb Korony Króle
stwa Polskiego, Orzeł Biały, trzymający
w prawym szponie berło a w lewym jab ł
ko, na piersiach noszący herb rodowy
króla, wpisany jest w inicjał na dokumen
cie nobilitacji Andrzeja Marcina Niewia
rowskiego989
. Czerwone pole ukształto
wane przez złotą literę inicjalną Olznaymuiemy], odpowiadając kształtem ów
cześnie stosowanej owalnej tarczy heral
dycznej, sprawia wrażenie kompozycji
realizującej w pełni zasady ars heraldica. Najbardziej rozpowszechniona w XVI
i XVII w. konstrukcja wiążąca herb Orzeł
Biały z herbem rodowym króla, poprzez
umieszczenie owego signum na pier
siach orła, w analizowanym materiale
dokumentowym pojawia się jeszcze tyl
ko raz na kopii papierowej dokumentu
zatwierdzającego artykuły towarzyszów
m urarskich kazim ierskich z 14 lis 8. Orzeł z herbem Ciołek na piersiach na kopii papierowej
topada 1777 Г (il 8 ) " Heraldyczny dokumentu Stanisława Augusta z 14X1 1777 r., zatwierkształt godła herbu' Orzeł Biały związa- dzaJącego artyliuly
murarskich kazimierskich,
nego z inicjałem S[igntficamus] i z peł
nym zestawem insygniów królewskich, odnajdujemy na dyplomie transumującym
dokumenty cechu rzeźników krakowskich100, natomiast na dokumencie dla tegoż
cechu działającego na Kleparzu na piersiach Orła Białego umieszczono cyfrę królew
ską SAR101. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w oprawie dokumentów stanisławow
skich często manifestowano herb monarchy102 lub ukoronowaną cyfrę królewską103
jako elementy samodzielne, rezygnując z prezentacji herbu państwowego. Praktyka ta,
choć obecna w dokumentach Wazów, Michała Korybuta Wiśniowieckiego104, Jana III105,
upowszechniła się właśnie w wystroju dyplomów Stanisława Augusta.

98 Dokument z 2 marca 1765 r. Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ, dok. perg. bez sygnatury.
99 AP Kraków, dok. perg. nr DD 264.
100 W obrębie barwnej intytulacji herb Ciołek Stanisława Augusta Poniatowskiego, AP Kraków, dok. perg.
nr DD 455.
101 Dokument z 29 maia 1767 r., wydany w Warszawie. Po intytulacii kolorowany rysunek orła, AP Kraków,
dok. perg. nr DD 457.
102 AGAD, dok. perg. nr 1467; nr 7082; nr 1497.
103 AGAD, dok. perg. nr 1492; nr 1466 (dokument bez daty dziennej 1775 r. i podpisu); Dokument nobilitacji
Deskurów, dok. perg. w rękach prywatnych. W inicjał O wpisana złota cyfra królewska nakryta koroną
zamkniętą w polu czerwonym, repr. J. Mi ch ta, z. 11, Kielce 1993.
104 AP Kraków, dok. perg. nr 803 (1672 r.). Inicjał M wśród ornamentu roślinnego w środku litery tarcza
z herbem Korybut Wiśniowieckich, nakryta koroną; AP Kraków, dok. perg. nr 796 (1669 r.) Dokument za
twierdzający przywileje sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. W obrębie złotego
inicjału Q, wśród ornamentów roślinnych w tarczy herb Wiśniowieckich, nakryty koroną.
105 AP Kraków, dok. perg. nr 805 (1676 r.). Dokument zatwierdzający przywileje sądu wyższego prawa nie
mieckiego na zamku krakowskim. Inicjał C wśród ornamentów roślinnych, w środku herb Janina Sobie
skich, AP Kraków, dok. per. Nr 810 (1676 r.) Inicjał S wśród ornamentów roślinnych w środku w wieńcu
tarcza z herbem Janina Sobieskich, AP Kraków, dok. perg. nr 818 (1684 r.). Ozdobny inicjał J z herbem
Janina w tarczy, ponad literą korona.
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9. Dokument Jana III Sobieskiego z 10 III 1676 r., którym król zatwierdza przywileje cechu introligatorów
krakowskich wydane przez Zygmunta III Wazę.

Oprawa malarska dokumentów z lat 1764-1795 charakteryzuje się istnieniem upo
rządkowanego systemu heraldycznego, opartego na kilku wzorcach kompozycyjnych.
Nadrzędną ideę propagowaną za pośrednictwem iluminacji dokumentu stanowi jed 
ność państwa, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wyrażona najpełniej poprzez dość
konsekwentne manifestowanie formy skwadrowanego herbu państwowego. Powyższej
oceny nie powinny podważyć, spotykane z rzadka w wyposażeniu malarskim dyplo
mów przedstawienia o charakterze alegorycznym. Pięknym przykładem wykorzystują
cym motyw Orła Białego w podobnej dekoracji jest dokument nobilitacyjny Tomasza
Michała Dangela z 19 czerwca 1792 r.106, którego program stanowi pochwałę Konsty
tucji 3 Maja 1791 r.
Wśród analizowanych dokumentów większą część stanowią dokumenty miejskie
i cechowe. Uprzywilejowane miejsce w ich wystroju malarskim zajmuje herb Orzeł
Biały, powiązany zwykle z herbem rodowo-dynastycznym wystawcy przywileju. W do
kumentach o rozbudowanym programie heraldycznym, towarzyszą mu herby miejskie
i cechowe oraz wyobrażenia patronów miast i cechów. Dostrzec można wyraźną hie
rarchię herbów występujących w owych rozwiniętych kompozycjach.
Herb Orzeł Biały w owalnej tarczy prezentowany jest na błękitnym kartuszu rolwerkowym nakrytym koroną zamkniętą na dokumencie potwierdzającym przywileje in
troligatorów krakowskich z 15 grudnia 1596 r.107 Na piersiach Orła na tarczy w skos

106 Dokument pergaminowy w rękach prywatnych, repr. J. Mi ch ta, z. 18, Kielce 1994.
107 AP Kraków, dok. perg. nr DD 52. Identyczny wystrój na dokumencie potwierdzającym prawa i przywileje
dla tegoż cechu wystawionym w Warszawie 29 lutego 1620 r. AP Kraków, dok. perg. nr DD 57 oraz na
dokumencie wystawionym przez Jana III Sobieskiego we Lwowie 29 lutego 1687 r., nadającym niektóre
przywileje dla tegoż cechu, AP Kraków, dok. perg. nr DD 58.
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występują trzy pasy błękitny, srebrny i czerwony, na których umieszczony jest złoty
Snopek Wazów. Pod herbem w kartuszu otoczonym laurem herb cechu introligatorów.
Program ten, rozszerzony o herb miasta Krakowa, widnieje na dokumencie współoprawnym z 27 stycznia 1676 r., w którym rajcy miasta Krakowa zatwierdzają przywi
leje tegoż cechu oraz z 10 marca 1676 r., którym Jan III zatwierdza przywileje cechu
wydane przez Zygmunta III Wazę. Na karcie 1 recto ponad intytulacją w błękitnym
kartuszu umieszczono herb Orzeł Biały z herbem Janina na piersiach. Wokół kartusza
w formie wieńca występują owoce, kiście granatu oraz pędy winnej latorośli. Po lewej
heraldycznej otoczony wieńcem laurowym i pętlicami herb Krakowa; kompozycję
zamyka podobnie ukształtowany herb cechowy, rozplanowany na odwrociu ostatniej
karty dokumentu (il. 9).
Trójherbowy fryz przynoszący wyobrażenia herbu cechu oraz herbu miasta Krakowa
flankujące Orła trzymającego w prawym szponie berło, w lewym zaś herb saskiej dy
nastii Wettynów, rozplanowano pomiędzy intytulacją a promulgacją dyplomu zatwier
dzającego statuty cieśli krakowskich z 11 lipca 1726 r.108
Kartusze z godłami cechów pasamoników i szmuklerzy miasta Starej Warszawy
dzierży w szponach Orzeł Biały, na którego piersiach widnieje herb Snopek Wazów na
dokumencie wydanym przez Jana Kazimierza w 1661 r.109 Rokaillowe kartusze, wy
pełnione godłami tych cechów, tworzą literę inicjalną A[ugustus] na dokumencie potwier
dzającym ustawy cechowe, wydanym przez Augusta III Sasa w roku 1746110. Orzeł Biały
w dokumencie tym powtórzony jest dwukrotnie. W formie heraldycznej z jabłkiem i ber
łem w szponach oraz herbem Wettynów na piersiach prezentowany jest na karcie
1 verso oraz ukształtowany jako litera S[ignificamus] na karcie 2 recto tegoż dyplomu.
Wśród omawianych dokumentów cechowych i miejskich znajdują się nieliczne,
w których do malarskiego wystroju dokumentu wprowadzono obok elementów heral
dycznych postacie świętych patronów111. Wyobrażenia świętych Piotra i Pawła umie
szczono w dolnej frakcji litery S, na wspomnianym już przywileju Zygmunta III dla
bieckiego cechu wielkiego z 1590 r.112 Górną partię litery wypełnia godło herbu Orzeł
Biały z Koronami szwedzkimi w tarczy na piersiach.
Ciekawym przykładem mogącym świadczyć o oddziaływania wystroju malarskiego
dokumentów wcześniej wystawionych na oprawę dyplomów później wygotowanych są
dwa dokumenty zatwierdzające prawa i przywileje miasta Kleparza. Pierwszy z nich,
wystawiony 19 grudnia 1700 r. w Warszawie113, posiada miniaturę inicjałową, którą
wypełnia postać świętego Floriana trzymającego w prawej ręce purpurową chorągiew
z Orłem Białym oplecionym literą S, z herbem Wettynów na piersiach, w lewej zaś
konew, z której wylewa wodę na płonący kościół. Trzy lata później dokumentem
wystawionym w Malborku114, król raz jeszcze potwierdza prawa i przywileje nadane
temu miastu. Dokument zdobi identyczna miniatura barwna, choć wykonana z więk
szym kunsztem. Tynktura nie zdołała pokryć wcześniej wykonanego piórem inicjału S,
wypełniającego ramkę inicjałową, którą miała zapewne dopełnić heraldyczna postać
godła herbu Orzeł Biały.
Dyplomy królewskie stanowiące nadania bądź potwierdzenia praw miejskich zawie
rały nierzadko w swym wystroju malarskim wyobrażenia herbów miejskich115. Wyko

108 AP Kraków, dok. perg. nr DD 187.
109 AGAD, dok. perg. 1767; M. Woźnlakowa, U. 41.
110 AGAD, dok. perg. nr 1769; M. Woźnlakowa, 11. X
111 Święci Paweł 1 Piotr podtrzymujący kartusz z literą В wyobrażeni są wraz z grupą muzykujących mie
szczan na pulpicie muzycznym z 1633 r. Posągi świętych w niszach głównego ołtarza w kościele parafial
nego Bożego Ciała w Bieczu przed 1604 r.
112 Zob. przyp. 68.
113 AP Kraków, dok. perg. nr 826.
114 AP Kraków, dok. perg. nr 827.
115 Pomijam tu grupę tzw. przywilejów herbowych, w których barwne wyobrażenia herbów miejskich zawar
te są w obrębie tekstu dokumentu.
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rzystując zhierarchizowaną przestrzeń inicjału S górnej partii litery umieszczono Orła
Białego, w dolnej zaś godło herbu miejskiego na dyplomach potwierdzających przywi
leje dla miasta Wielunia z 1588 r.116 oraz miasta Goszczyna, wydanym przez kancela
rię Jana III Sobieskiego w 1683 r.117 Kancelarię koronną w okresie rządów Jana III
opuścił również przywilej dla bractwa kurkowego we Lwowie. Centralną pozycję w ca
łostronicowej kompozycji malarskiej dyplomu wyznaczono Orłowi Białemu z herbem
Janina na piersi. Ponad orłem w owalnych tarczach na kartuszach nakrytych koro
nami herb Lwowa oraz Sykstusa V, który w 1585 r. udostojnił herb miasta nadając
mu ze swego herbu lwa trzymającego w łapie trójwzgórze zwieńczone gwiazdą118.
* * *
Ścisły związek zachodzący pomiędzy malarstwem książkowym i dokumentowym,
widoczny zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju dokumentu iluminowanego, spowodo
wany między innymi zatrudnieniem do prac nad wykonaniem oprawy malarskiej
dyplomów zawodowych iluminatorów zdobiących kodeksy rękopiśmienne, zaznaczył
się przeniesieniem schematów kompozycyjnych, sposobów opracowania przestrzeni
i technik malarskich właściwych dla malarstwa kodeksowego na pole dokumentu.
Charakterystyczne w początkowym etapie rozwoju dokumentu iluminowanego są
barwne dekoracje malarskie, oparte na inicjale, na które składa się złota, pryzmatycz
nie cięta littera mantiniana119 oraz winieta barwna, lekka, delikatna, nawiązująca
w swej kompozycji do form arabeski, motywu kandelabrowego oraz drobnych moty
wów roślinnych. W jej obrębie eksponowane są w malarstwie kodeksowym renesan
sowe motywy czerwonych tabliczek ze złotymi napisami, wieńce i medaliony aWanti
ca120. W dokumencie zastąpione one zostały przez tarcze herbowe o kroju renesanso
wym, z wygiętą górną krawędzią głowicy121 oraz formę kartusza stanowiącego pole
prezentacji godła lub częściej obramienie dla tarczy heraldycznej. Nierzadko, nawią
zując do wzorów malarstwa kodeksowego, herby prezentowano w wieńcach lauro
wych122. Forma wieńca laurowego, wykorzystywana w renesansowych przedstawie
niach triumfu i sławy wojennej all’antica, znajduje kontynuację jako motyw zdobniczy
zwłaszcza w dokumentach Stefana Batorego oraz Jana III Sobieskiego.
W XVI-wiecznych dokumentach poszytowych obserwujemy występowanie poprze
dzających tekst dokumentu miniatur całostronicowych przynoszących barwne, roz
budowane wyobrażenia herbów123. Praktyka wyposażania dokumentów wielostronico
wych w rozplanowane na osobnej karcie przedstawienie herbu Orzeł Biały kontynuo
wana była także w dwóch następnych stuleciach124. Częściej stosowaną techniką był
jednak rysunek wykonany piórkiem, nawiązującym do nurtu graficznego, nierzadko
podmalowywany a nawet złocony. Wyraźne ograniczenie w zakresie stosowania owego
schematu kompozycyjnego przynoszą dopiero czasy stanisławowskie.

116 AP Kraków, Zbiory Rusieckich, dok. perg. nr 235, dokument Zygmunta III z 1 czerwca 1588 r.
117 AGAD, dok. perg. nr 7026; M. Woźniakowa, ii. 48.
118 AGAD, dok. perg. nr 9027; M. Woźniakowa, ii. 47.
119 Dokument Piotra Tomickiego z 1525 r. MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 760, vol. IV/9;
dokument erekcyjny kaplicy zygmuntowskiej, k. 2; AKMK, dok. perg. nr 1184 oraz dokumenty AP Kraków,
dok. perg. nr 468 z 3 marca 1524 r. wydany w Krakowie, w którym rozstrzyga spór między Radą a pospól
stwem w Krakowie. Inicjał imienia S złocony na czerwonym i niebieskim tle; nr 487 z 22 grudnia 1529 r.
wydany w Piotrkowie, w którym Zygmunt I zatwierdza Krzysztofowi Szydłowieckiemu, kasztelanowi kra
kowskiemu i kanclerzowi koronnemu, nadanie gruntu nad rzeką Rudawką. Ozdobny inicjał I.
120 B. Miodońska, M ałopolskie m alarstw o książkowe, s.161.
121 Dokument Piotra Tomickiego z 1525 r. MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 760, vol. IV/9;
dokument erekcyjny Kaplicy Zygmuntowskiej MKMK, dok. perg. nr 1184, k. 2; dokument Zygmunta
Augusta z 1562 r. AP Kraków, dok. perg. nr 610.
122 Dokument erekcyjny Kaplicy Zygmuntowskiej, AKMK, dok. perg. nr 1184, k. 3, 4, 5, 19v.
123 Dokument erekcyjny Kaplicy Zygmuntowskiej, AKMK, dok. perg. nr 1184; dokument z 1584 r. Anny Ja
giellonki, AKMK, dok. perg. nr 1190.
°24 AGAD, dok. perg. nr 1767, repr. M. Woźniakowa, il. 41; AGAD, dok. perg. nr 9027. repr. M. W o ź 
niakowa, il. 47; AGAD, dok. perg. nr 1769, repr. M. Woźniakowa, il. X.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

152

Aleksandra Jaworska

Dekoracja heraldyczna budowana
w oparciu o inicjał rozwija się dwutoro
wo. Wcześniejszy zdaje się być schemat
wypracowany w malarstwie kodeksowym
wykorzystującym hierarchiczność prze
strzeni w obrębie litery inicjalnej. Zazna
cza się tu wyraźnie układ, w którym gór
ną frakcję litery wypełnia godło herbu
Orzeł Biały125, dolną zaś herb kanclerza,
herb rodowo-dynastyczny monarchy126,
herb miasta127, cechu lub przedstawienie
figuralne128. Pierwszy znany dokument
wykorzystujący ten schemat kompozycyj
ny pochodzi z 1532 r. Godło herbu Orzeł
Biały wypełnia przestrzeń górną litery
inicjalnej S[Sigismundus], dolną nato
miast godło herbu Łodzią podkanclerzego
Piotra Tomickiego129. Omawiana kompo
zycja znajduje szeroką kontynuację w do
kumencie królewskim. Zaznaczyć jednak
należy, że w dokumentach XVII-wiecznych
przedstawienie Orła zatraca nierzadko ce
chy heraldyczne zbliżając się do przedsta
wień o charakterze emblematycznym.
Drugą formą prezentacji herbu Orzeł
10. Inicjał dokumentu Jana Kazimierza wystawionego Biały powiązanego z inicjałem dokumen
w Warszawie 16 IV 1652 dla konwentu XX. Pijarów
tu jest bezpośrednie połączenie litery ini
w Warszawie.
cjałowej, stanowiącej zarazem cyfrę kró
lewską z sylwetką orła. Opierając się na dwu przesłankach wolno sądzić, że wzór ten
wypracowano w kancelarii Zygmunta I Starego. Pierwszą z nich stanowi chronologia
recepcji dokumentu iluminowanego przez polską kancelarię królewską, drugą
ukształtowana właśnie w tym okresie praktyka łączenia cyfry królewskiej z herbem
Orzeł Biały. Najwcześniejszy znany mi jednak dokument realizujący ten typ przedsta
wienia, wygotowano w kancelarii koronnej Zygmunta Augusta w latach pięćdziesią
tych XVI wieku130. Jest to typ skromnej oprawy ograniczonej do jednego elementu
125 Hierarchiczność przestrzeni w obrębie litery inicjalnej wykorzystywana była w malarstwie książkowym
dla obrazowania między innymi hierarchii społecznej, sacrum i profanum. Por. miniatura Król na majesta
cie, inicjał К z Graduału Jana Olbrachta 1501 r., cz. II, к. IV. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo
książkowe, il. XTV. Przejmując ogólne założenie hierarchicznej struktury przestrzeni w obrębie litery inicjal
nej, figuralne przedstawienie władcy zastąpiono w dokumencie jego heraldycznym znamieniem.
126 Dokument Zygmunta III z 15 czerwca 1603 r. wydany w Warszawie dla Rudolfa, cesarza elekta, króla
Czech i Węgier i królewny Anny. W górnej partii inicjału Orzeł w dolnej Snopek Wazów na kartuszu. MNK
Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 1020, vol. IV./21.
127 Dokument Zygmunta III (1 czerwca 1588 r. Kraków) potwierdza przywileje miasta Wielunia. Orzeł
w górnej frakcji litery trzyma na łańcuszku herb miast Wielunia. AP Kraków, Zbiory Rusieckich, dok. perg.
nr 235; dokument Jana III Sobieskiego z 1683 r., potwierdzający przywileje miasta Goszczyna. W górnej
partii orzeł z pełnym zestawem insygniów, w dolnej partii herb miasta Goszczyna, AGAD, dok. perg.
nr 7026, repr. M. Woźniakowa, il. 48.
128 Dokument Zygmunta III z 14 kwietnia 1590 r. wydany w Warszawie dla cechu stolarzy, bednarzy,
uździarzy, kapeluszników bieckich, w którym zatwierdza wcześniejsze przywileje oraz pewne artykuły dla
tego cechu zwanego wielkim, MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 842, vol. IV/20. W górnej
części inicjału S[igismundus] Orzeł Biały z herbem Trzy Korony w kartuszu na piersiach, w dolnej dwie
półpostacie świętych Piotra i Pawła.
129 Dokument Zygmunta Starego z 1532 r. AP Kraków, dok. perg. nr DD 300; Dokument Henryka Walezego
z 10 września 1573 r. (.Artykuły henrykowskie) MN Kraków, Bibl. Czartoryskich, dok. perg. nr 966, vol.
IV/16. Orzeł w górnej partii inicjału H.
130 AGAD, dok. perg. nr 3946, repr. M. Woźniakowa, il. 24 Dokument z 1559 r. potwierdzający akt
sprzedaży roli we wsi Wielka Wola koło Warszawy.
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11. Orzeł z pełnym zestawem insygniów królewskich
oraz herbem Koiybut na piersiach na dokumencie
Michała Koiybuta Wiśniowieckiego z 7 XII 1669 r.,
którym król zatwierdza prawa i przywileje cechu
mieczników krakowskich z 1580 r.
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12. Orzeł z pełnym zestawem insygniów królewskich
oraz herbem Janina na piersiach umieszczonym
w tarczy o sercowatym kształcie, na podobnie
ukształtowanym korpusie orła na dokumencie
Jana III Sobieskiego z 20 III 1677 r., którym król
zatwierdza przywileje miasta Kazimierza.

heraldycznego, w którym zastosowano zabieg połączenie litery inicjalnej z cyfrą kró
lewską oplatającą korpus Orła Białego, umieszczonego na marginesie dokumentu.
Rysunek orła jest niewątpliwie dziełem pisarza dyplomu, nienawykłego zapewne do
podobnych prac, aczkolwiek posiadającego pewne uzdolnienia malarskie. W grupie
dokumentów realizujących omawiany schemat odnaleźć można obok stojących zazwy
czaj na niskim poziomie prac pisarzy dokumentów, przedstawienia niezwykle piękne
wykonane z dużym kunsztem, nierzadko złocone131 lub podkolorowywane132, wyko
nane przez zawodowych iluminatorów, którym pracę zlecała królewska kancelaria.
Kancelarie i zakony, jak stwierdza B. Miodońska, były bowiem ostoją iluminatorstwa
aż do XVIII w .133
W wyżej wymienionych dokumentach zygmuntowskich, zwraca uwagę prezentacja
herbu Orzeł Biały poprzez samo godło z pominięciem tarczy heraldycznej. Należy
stwierdzić, że w całym badanym okresie (od XVI do XVIII w.) w oprawie malarskiej do

131 Przykładem takiego właśnie wystroju, sporządzonego najpewniej przez zawodowego iluminatora, jest
dokument Jana Kazimierza dla konwentu XX. Pijarów w Warszawie. Orzeł rysowany piórkiem, cały złocony
wpisany jest w obręb litery inicjalnej S dużych rozmiarów. Nad głową orła duża korona otwarta, skrzydła
wysoko wzniesione, ogon bardzo rozłożysty pięknie stylizowany, na piersiach kartusz ze Snopkiem Wazów.
Dokument wystawiony w Warszawie 16 kwietnia 1652 r., AP Kraków, dok. perg. nr 981; dokument Michała
Korybuta Wiśniowieckiego dla cechu mieczników krakowskich. Orzeł z herbem Korybut, złocony i srebrzo
ny, AP Kraków, dok. perg. nr 100.
132 AP Kraków, dok. perg. nr DD 457 (1767 r.), Stanisław August transsumuje przywileje cechu rzeźników
kleparskich.
133 B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, s. 5.
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kumentu królewskiego tarcza heraldyczna stanowiąca pole manifestacji godła herbu
Orzeł Biały, traktowana jest jako element fakultatywny. W znakomitej większości
realizacji jest to przedmiot pomijany lub zastępowany przez kartusz tworzący pole,
w obrębie którego umieszczono godło.
Taki sam sposób prezentacji herbu Orzeł Biały przez orła ukoronowanego, z cyfrą
i herbem królewskim na piersiach, znany jest z dokumentu Henryka Walezego z 1574 r.134
Jest on bez wątpienia wzorowany na popularnym drzeworycie zamieszczonym m.in.
na odwrociu karty tytułowej Stanisława Karnkowskiego Ad Hernicum Valesium Poloniarum regem des[ignatum] panegyricus, wydanego w Paryżu w tym samym roku135.
Na piersiach orła umieszczono cyfrę królewską H, inicjującą zarazem intytulację do
kumentu. W obrębie litery występują trzy lilie andegaweńskie (2+1). Orzeł ukorono
wany jest koroną otwartą, zarówno na drzeworycie jak i na dokumencie królewskim.
Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że zgodnie z ówczesną konwencją manife
stowania w wystroju malarskim herbu Orzeł Biały przez samo godło, wyobrażenie to
pozbawione jest obecnego na drzeworycie kartusza, który nakrywa korona zamknięta
o rozbudowanym środkowym fleuronie. Odjęcie tarczy spowodowało umieszczenie na
dokumencie corona clausa bezpośrednio nad koroną otwartą, stanowiącą jeden
z przedmiotów heraldycznych godła herbu Orzeł Biały.
Omawiany schemat kontynuowano aż do XVIII w., poddając go pewnym modyfika
cjom. Jeden z kierunków, w którym podążała ewolucja formy, zaznaczył się ju ż na
przywołanym powyżej dyplomie Henryka Walezego. Myślę tu o manifestacji na pier
siach orła herbów rodowo dyn as tycznych królów elekcyjnych oraz zwłaszcza w doku
mencie wazowskim herbu państwowego złożonego, rzadziej skwadrowanego. Prezen
tacja godła herbu Orzeł Biały z herbem rodowym lub dynastycznym na piersiach orła
znalazła kontynuację w oprawie heraldycznej dokumentów opuszczających kancelarię
koronną wszystkich królów elekcyjnych: Stefana Batorego, Wazów (il. 10)136, Michaiła
Koiybuta Wiśniowieckiego (il. 11)137, Jana III Sobieskiego (il. 12)138, A u gu stall139 i Au
gusta III140 z dynastii saskiej a nawet Stanisława Augusta Poniatowskiego (il. 8)141.
Długotrwały, ponad stuletni, związek litery S inicjującej intytulację dokumen
tów zygmuntowskich i batoriańskich, stanowiącej zarazem cyfrę królewską z herbem
Orzeł Biały, spowodował mocne zakorzenienie się tej formy w wystroju dokumentu
królewskiego. Schemat ten utrzymał się aż do końca doby staropolskiej mimo, że nie
niósł ze sobą tych samych ważkich treści jak w dokumentach Jagiellonów, Stefana
Batorego, Hemyka Walezego (cyfra H) czy Zygmunta III Wazy. W nich to właśnie herb
Orzeł Biały, związany z imieniem królewskim, stanowił niezaprzeczalnie osobiste
signum wystawcy dokumentu142.
Ważną konsekwencją utrzymania owego wzoru było wyznaczenie herbowi „pośled
niejszego” miejsca w dokumencie, poprzez wyłączenie Orła Białego oplecionego literą

134 AGAD, dok. perg. nr 3946, repr. M. Woźniakowa, il. 26.
135 Podobnie ukształtowane pole dla godła herbu Orzeł Biały widoczne jest w Księdze Gości Akademii Kra
kowskiej w tzw. Księdze królewskiej. Orty nasze, s. 128, il. 34.
136 AKMK, dok. perg. nr 1065 (1662).
137 AP Kraków, dok. perg. nr DD 100, dokument Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 7 grudnial669 r.,
którym król zatwierdza prawa i przywileje cechu mieczników krakowskich z 1580 r.; Orzeł z herbem Korybut króla Michała Wiśniowieckiego umieszczony jest w ramce inicjałowej litery M rozpoczynającej intytu
lację dokumentu potwierdzającego przywilej podatkowy dla kapituły włocławskiej z 1669 r. Litera inicjałowa
stanowi wyraźną dominantę. Archiwum Katedralne Włocławek, dok. perg. nr D. 759, KZSz., t. XI, z. 18, s. 53,
fig. 274.
138 AGAD, dok. perg. nr 1654, dokument z 1676 r. potwierdzający miastu Starej Warszawy przywileje na
dane przez królów Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
139 AGAD, dok. perg. 3369, dokument z 1700 r. potwierdzający miastu Żarnowiec wcześniejsze przywileje;
dok. perg. 1734, dokument z 1710 r. potwierdzający wcześniejsze przywileje i ustawy cechu słodowników
i karczmarzy miasta Nowej Warszawy.
140 AP Kraków, dok. perg. nr DD 154 (1738).
141 AP Kraków, dok. perg. nr DD 264.
142 Zob. uwagi B. Fraenkel przyp. 1
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S z intytulacji i przesunięcie go do części właściwej dokumentu, gdzie wiązany był
z formułą promulgacji zaczynającą się od słowa S[ignificamus]. Omawiane zjawisko
połączenia Orła z literą S inicjującą promulgację, wobec utraty konotacji cyfry królew
skiej, powodowało w konsekwencji tendencję do „wpisywania” godła herbu Orzeł Biały
w obręb litery inicjalnej. Sylwetka orła nie była wtedy opleciona literą a raczej wpisana
w jej obręb. W takim układzie nie herb a litera stanowiła dominantę.
Utrzymanie związku herbu Orzeł Biały z intytulacją dokumentu było na tyle istotne,
że wypracowano wzory podtrzymujące ów związek. W dokumencie Władysława IV
Wazy z 1646 r.143 umieszczono literę inicjalną królewskiego imienia V[ladislavsl w ob
rębie korony nakrywającej owalną tarczę umieszczoną na kartuszu, w której rozpla
nowano Orła Białego. Podobne rozwiązanie znalazło zastosowanie w dokumentach
Wettynów (ił. 6)144. W dokumentach Jana Kazimierza związek herbu z intytulacją
utrzymano poprzez wpisanie herbu w obręb minuskulnej litery N[os Joannes] w doku
mentach łacinskojęzycznych stosujących formę pluralis maiestatis145.
Kompozycja oparta na inicjale dokumentu stanowiącym cyfrę królewską, po Unii
Lubelskiej nierzadko była rozbudowana w trójherbowy fryz: Orzeł Biały — Pogoń
litewska — herb rodowy dynastyczny, umieszczany na górnym marginesie dyplo
mu, w obrębie intytulacji dokumentu, lub ponad nią gdy inicjał zatracił znaczenie
cyfry królewskiej, zawsze jednak w układzie poziomym, w przeciwieństwie do kompo
zycji angażujących heraldykę miejską i cechową, gdzie z zasady stosowano układ
pionowy.
W dokumentach Wazów i Jana III Sobieskiego manifestacja heraldyczna stanowiła
niekiedy element rozbudowanej kompozycji, angażującej przedstawienia o charakterze
alegorycznym lub emblematycznym. Oddziaływanie emblematyki na heraldykę w op
rawie malarskiej dokumentu królewskiego zaznacza się zwłaszcza w XVII w. Obok kon
tynuowanych, wypracowanych w XVI stuleciu schematów kompozycyjnych, funkcjo
nuje w dokumencie wiele różnorakich form prezentacji herbu, który manifestowany jest
poprzez godło zatracające cechy heraldyczne. Tak ukształtowane godło w wielu pre
zentacjach, zwłaszcza epoki saskiej, pełni funkcję „trzymacza” herbu dynastycznego.
Renesans sztuki heraldycznej w dokumencie królewskim przynoszą czasy stanisła
wowskie, kiedy to dominującą formą prezentacji herbu jest herb skwadrowany, umie
szczany zawsze na górnym marginesie ponad tekstem dokumentu lub w obrębie
inwokacji. W przeważającej liczbie są to dekoracje malarskie, barwne, wykonane przez
zawodowych iluminatorów. Rzadsze są dekoracje wykonane piórkiem, w których
również obserwujemy dbałość (niezależnie od sprawności technicznej malarza) o za
chowanie zasad ars heraldica, widoczną choćby w dokumencie nobilitacji Cośmy
Mathiasa de Möller146, gdzie zastosowano szrafirunek pola tarczy herbowej. Ważną
konsekwencją upowszechnienia omawianego schematu był powrót do tradycji,
ukształtowanej w epoce jagiellońskiej, wiązania herbu Orzeł Biały z formułami proto
kołu dokumentu.
Wstępna, dokonana na ograniczonym materiale źródłowym, analiza treści upo
wszechnianych poprzez oprawę malarską dokumentu królewskiego przekonuje, że jest
to ważne a zarazem rzadko spożytkowywane w badaniach historyków źródło pozwala
jące rozpoznać sposoby prezentowania i propagowania władcy i państwa na rozległym,

143 AGAD, dok. perg. nr 4148, repr. M. Woźnlakowa, 11. 39.
144 AP Kraków, dok. perg. nr DD 214.
145 AKMK, dok. perg. nr 1065 z 20 lutego 1662 r. W obrębie Inicjału otoczony Orderem Złotego Runa Orzeł
Biały z herbem Snopek na piersiach. Nad godłem korona zamknięta, dokument nobilitacji dla mieszczan
lwowskich, bez daty, ale zapewne z 1662 r. Zob. F. J awo rsk i, N obilitacja Lwowa, MH, r. II, 1909, nr 5,
s. 70. Ten sam schemat zastosowano w dokumencie indygenatu Tytusa Liwiusza Boratiniego z 1658 r.,
wpisując w obręb litery inicjalnej „N” herb Snopek Wazów otoczony Orderem Złotego Runa i nakryty koroną
zamkniętą oraz na dokumencie Michała Korybuta Wiśniowieekiego potwierdzającym nobilitację mieszczan
lwowskich z 1671 r., F. Jaworski, op. cit., il. s. 88.
146 AGAD, dok. perg. nr 1468.
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niemal trzechsetletnim obszarze chronologicznym. Należałoby postulować dalsze,
bardziej wnikliwe badania o charakterze interdyscyplinarnym oraz zamieszczanie
w katalogach dokumentów opracowywanych przez archiwa i biblioteki informacji,
choćby o charakterze sygnalnym, o istnieniu wystroju malarskiego w dokumencie.
Brak dotychczas takich informacji, jak się zdaje, jest główną przyczyną nikłego
wykorzystania dokumentów jako źródła ikonograficznego.
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Toponomastyczne inspiracje nazwą herbową Pomian
tymologia szeregu polskich nazw rodowych pozostaje w związku z topografią te
renu, np. z wsiami gniazdowymi, ziemią czy wodami. Wystarczy przytoczyć tu
dobrze znane przykłady: Nałęcz, Śreniawa, Pałuki, Bogoria czy inne.
Wydawałoby się, że nazwa topograficzna czy takież zawołanie (proclamatio) wskaże
dokładnie, gdzie znajdowało się gniazdo danego rodu. Są jednak odstępstwa od reguły.
Przykłady na to znalazłam w rodzie Pomianów.
Słowo „Pomian” to osobowa nazwa imionowa. Jego źródłosłów znajdziemy w rzeczo
wniku „miano”, co określa „nazwę”, „symbol”, i w czasownikach „pomienić”, „zamie
nić”, „pamiętać”, „pomnieć”, co w przypadku rodu Pomianów od razu kieruje myśl
w stronę legendy herbowej, według której za bratobójstwo w rodzie zamieniono rodowcom herb Wieniawa na Pomiana, a na pamięć morderstwa dodano miecz położony
z lewa skos przez głowę byka.
W tym miejscu, zanim przejdę do konkretnych przykładów, chciałabym poświęcić
kilka słów zawołaniu rodowemu Pomianów. Otóż można wyróżnić aż trzy proklamy:
pierwsza z nich to „Pierścina”, widnieje taka w księdze sądowej poznańskiej1. Również
Jan Długosz, przedstawiając postać biskupa włocławskiego Jana Pelli, pisał, że był on
domo etfam iliaPerstina seuPomian2. Znajdujemy tu odniesienie do panówzPernsztejnu na Morawach. Zresztą bawola głowa była jednym z popularniejszych motywów
heraldycznych3.
Z kolei u rodziny Cieńskich, pochodzących z Cieni Wielkiej w Sieradzkiem, funkcjo
nowała proklama Nowiny, o czym informuje wywód szlachectwa Stanisława, sołtysa
w Cieni, z 1434 r. Ten właśnie Stanisław Cieński był de armis Pyomyan cum proclamacione Nowyny4. Takiego zawołania u innych rodzin Pomianów nie spotykamy.
Trzecia proklama była zgodna z nazwą herbu czyli Pomian. Dnia 8 stycznia 1426 r.
przed sądem w Poznaniu doszło do oczyszczenia szlachectwa Miroszka Jaskółki herbu
Odrowąż, naganionemu przez Pawła herbu Pomian z Kruszyna i Przybranowa na

E

1 H. P o l a c z k ó w n a , M ateriały do heraldyki polskiej, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. XI, 1909-1913,
s. 79.
2 Joannis Dlugossi senioris Canonici Cracoviensis, Opera, 1.1, wyd. I. P o l k o w s k i , Ż. P a u l i , Kraków 1887,
s. 536-537.
3 S. K. K u c z y ń s k i , Polskie herby ziem skie. Geneza, treści, fu nkcje. Warszawa 1993, s. 14.

4 Liber form u la ru m ad ius canonicum spectantium ex actis Jacobi de Kurdw anow episcopi Plocensis m axim a
parte deprom ptarum , wyd. B . U l a n o w s k i , „Archiwum Komisji Prawniczej”, 1.1, Kraków 1895, s. 229. Zob.
też I. S u ł k o w s k a - K u r a s i o w a , Dokum enty królew skie i ich fu n k c ja w państw ie polskim za A ndegaw e
nów i pierw szych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977, s. 273.
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Kujawach5. Świadkami byli m.in. bracia Jakusz Pomian i Jarand piszący się z Lubonia
pod Poznaniem — pisarz podał tylko ich proclamacio tzn. Pomanowe, podczas gdy przy
pozostałych świadkach określał klejnot i zawołanie.
Sprawa ta miała swój ciąg dalszy na następnej sesji sądu poznańskiego 16 stycznia
1426 r., kiedy to podkomorzy poznański zaświadczył, że Miroszek Jaskółka rzeczywi
ście przyprowadził świadków a wśród nich duos extraneos — którzy byli klejnotu Ba
wola głowa, a zawołania Pomian6.
Aczkolwiek początki tego rodu giną w mrokach historii, to terytorialnie należy go
określić jako ród kujawski. Na Kujawach też leżał główny zrąb posiadłości rodu.
Jednak pierwszy z przykładów toponomastycznych, który chcę przytoczyć, jest bardzo
oddalony od rodzimego terytorium, bo znajduje się w Krakowskiem.
Z 1282 r. znamy wieś Pomianowa Wola7, graniczącą z Brzeskiem. Z terenu Małopol
ski, z XIII w. nie znamy żadnych reprezentantów rodu Pomianów i raczej nic nie
wskazuje, aby wspomniana wieś należała do Pomianów. W nazwie wsi przetrwała
tradycja wiążąca się z jednym z benefaktorów klasztoru norbertańskiego w pobliskim
Chebdowie8 — mianowicie z Chebdą z rodu Pomianów9. Ów Chebda był synem Przecława, który w 1153 r. nadał wieś Głojkowo w parafii Pieranie klasztorowi w Łeknie10,
nota bene są to pierwsi znani przedstawiciele tego rodu. Mniej więcej w połowie XII w.
Przecław nadał norbertanom w Brzesku-Chebdowie wieś Mniszów, a jego syn nadał
wspomniany już Chebdów, biorący nazwę od osoby właściciela.
Imię Chebda należało do zasobu imion rodowych Pomianów. Nadania Pomianów dla
klasztoru w Brzesku-Chebdowie świadczą o wcześniejszych próbach stworzenia kom
pleksu majątkowego na terenie Małopolski11. Nazwy miejscowości były wtórne, wska
zują na pewne tendencje kolonizacyjne ich rycerskich właścicieli.
Liczne posiadłości Pomianów były zlokalizowane w ziemi sieradzkiej, dokąd przybyli
z Kujaw i osiedlili się w XIII w. Wiele ich dóbr znajdowało się w parafiach Bałdrzychów
i Drużbin. Wśród nich zwraca uwagę wieś Wola Pomianowa. Był to zapewne przysiółek,
może wydzielona część wsi Drużbin, na co wskazywałby człon nazwy Wola12. Również
i w tym wypadku nazwa pochodzi od imienia właściciela.
W pobliżu Woli Pomianowej znajduje się wieś Bachorzyn. Na Kujawach brzeskich
jest rzeczka o nazwie Bachorza — od niej wziął początek przydomek spotykany u Po
mianów Osięcińskich. W testacji dokumentu Kazimierza kujawskiego z 1246 r. poja
wił się świadek giermek Bachorza13. Jego synem był Przecław Bachorza, w 1282 r.
sędzia brzeski, a od 1288 do 1306 r. kasztelan brzeski. Jego potomkowie dziedziczyli
wsie na Kujawach brzeskich i w Sieradzkiem: Niewiesz, Biernacice, Iwonie, Boczki14.
Jeden z tych potomków, również Przecław Bachorza, piszący się z Torzewa i Iwonia,
był podkomorzym sieradzkim w latach 1398-140815. Jak sądzę, to od jego przydomka
wzięła nazwę wspomniana wieś Bachorzyn.

5 Materiału do historyi prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ul anowski , „Archiwum Komisji Historycznej”,
t. III, Kraków 1886, s. 271, nr 173.
6 Ibidem, nr 175.
7 Kodeks dyplomatyczny Polski, t. III, wyd. L. Rzy s zczewski , A. Mu c zk ow sk i , Warszawa 1858, nr 60
(dalej: KDP).
8 Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 2, Wrocław 1985,
s. 321 (dalej: SHG).
9 L. P i e r z ch a ł a, Gierałtowie współfundatorami klasztoru brzeskiego, MH, t. XVII, 1938, s. 38.
10 F. P i ek o s i ń s k i , Zbiór dokumentów średniowiecznych do objaśnienia praw a polskiego służących, Kra
ków 1897, nr 19.
11 B. Śl i wi ńs ki , Rozwój własności rycerskiej w południowej części Kujaw Inowrocławskich w XII i X III
wieku, „Ziemia Kujawska”, t. IX, 1993, s. 55.
12 Obecnie to Wola Miłkowska. Informację tę zawdzięczam pani doc. dr Alicji Szymczakowej, za co w tym
miejscu składam podziękowanie.
13 Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z X III wieku, wyd. B. Ul an owsk i, „Archiwum Komisji
Historycznej”, t. IV, Kraków 1888, nr 11, s. 125.
14 J. Bieniak, Przecław z Osięcin, [w:] PSB, t. XXVIII, Wrocław 1985, s. 681-682.
15 J. В i e n i a k, Przecław, [w:] PSB, t. XXVIII, s. 686-687: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy X III-X V
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Inny z kolei przedstawiciel rodu Pomianów użyczył swego imienia miejscowości
Rożdżały (Roździały) w parafii Rossoszyca. Wsie te należały do sporego kompleksu
majątkowego rodziny Pomianów; jego wielkość znamy z aktu podziału dóbr między
braćmi w 1412 r. Były to następujące wsie: Rzymsko, Mikulice, Komorów, Rossoszyca,
Okrąglice, Boczki, Kobyla Chmielowa, dział w Businie i interesujące nas Rożdżały16.
Imię Rozdział było imieniem agnacyjnym w tej genealogii. Z terenu Sieradzkiego
znamy kilka osób o tym imieniu, np. w 1388 r. pojawił się Jasiek Rozdział17, znamy
Rozdziała podsędka sieradzkiego w latach 1336-1339, wywodzącego się z kujawskiego
Pionkowa18. Imię Rozdział pojawiało się w tym rodzie w XII i XIII w ., później jakby
zanika. Nosili je jedni z pierwszych znanych rodowców: w 1176 r. — Rozdział ojciec
Przecława i Jana19, w 1218 r. Rosczalius (Rozdziali) syn Przecława20 oraz Rozdział
kasztelan inowrocławski w latach 1268-127121. Wczesna proweniencja tego imienia
wskazuje, że i powstanie wsi Rożdżały można datować mniej więcej na XIII w.
Pomianowie na obszarze Sieradzkiego posiadali sporo majętności. Poza wyżej wy
mienionym kompleksem rossoszyckim, wyróżniamy zwarte dobra Grabskich-Brudzewskich, Niewieskich, nieco mniejsze Grabińskich z Grabna, Piekarskich, Świnieckich i Cieńskich z Cieni Wielkiej i z Łubny. Dobrze to świadczy o ich prężności i spolych możliwościach finansowych.
Ród Pomianów zamieszkiwał Sieradzkie przynajmniej od połowy XIII w.22 Przełom
XIII i XIV w. to okres pewnej nietrwałości i płynności osadnictwa, co wiązało się m.in.
z walką o zjednoczenie państwa. Niemniej wówczas, a także i później w sprzyjających
kolonizacji i osadnictwu czasach Kazimierza Wielkiego, powstało wiele nowych osad
w Sieradzkiem i powiatach ościennych: wieluńskim i ostrzeszowskim23.
Z terenu powiatu ostrzeszowskiego znamy wieś o nazwie Pomiany w parafii T rzci
nica, położoną ju ż w pobliżu granicy ze Śląskiem. Ryszard R o s i n datuje jej powstanie
przed 1370 r.24 Sądzę, że jej założenie i nazwa były związane z ekspansją majątkową
rodzin Pomianów z ościennego Sieradzkiego. Niemniej próba zasiedzenia tam, czy
ewentualnie stworzenie jakiegoś klucza dóbr w tym rejonie, szybko musiały zakoń
czyć się fiaskiem, bowiem w 1400 r. Pomiany były ju ż wsią opustoszałą25. Tu dodać
jeszcze trzeba, że wieś ta leży nad rzeczką Pomianką, lewym dopływem Prosny26.
Przypuszczam, że rzeka wzięła nazwę od wsi, świadczyłaby o tym zdrobniała forma jej
nazwy.

wieku. Spisy, oprać. J. B i e n i a k i A . S z y m c z a k owa, Wrocław 1985, s. 116.

16 AGAD, Ks. ziem. Szadkowska I, k. 102v; Ks. grodzka sieradzka II, k. 71; a także S. M. Z a j ą c z k o w s k i ,
Wielowioskowa własność szlachecka w województwie sieradzkim (XV i pierwsza potowa X V I w.), „Rocznik
Łódzki”, t. XVIII, 1973, s. 46; S. Z a j ą c z k o w s k i , S. M. Z a j ą c z k o w s k i , Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970, s. 75. Z tej wsi
określonej jako „Rozdzialowice” pisał się w 1419 r. Jałbrzyk syn Chebdy, pleban w Mąkolnie (to też
posiadłość Pomianów kujawskich, na pograniczu Kujaw 1powiatu konińskiego), a także altarysta kruszwic
ki. 21 czerwca 1419 r. otrzymał on prowizję papieską na kanonię w Kruszwicy (Bullarium Poloniae, t. IV:
1417-1431, wyd. S. Kuraś, I. Suł ko w s k a - K u r a ś , Romae 1992, nr 479).
17 AGAD, Ks. ziem. sieradzka I, k. 9.
18 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I, wyd. I. Z a k r z e w s k i , Poznań 1890,
s. 294; J. K a r c z e w s k a , Urzędnicy książąt kujawskich Leszka, Przemyśla i Kazimierza Ziemomysłowiców, cz. 2, „Ziemia Kujawska”, t. XIII, 1998, s. 14-15.
19 Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, wyd. Z. P e r z a n o w s k i , MPH s. n. t. IX/2,
Warszawa 1976, s. 13.
20 KDP, t. II, nr 3.
21 D . K a r c z e w s k i , Rozdział, [w: ] Inowrocławski Słownik Biograficzny, pod r ed. E.Mi koł aj czaka, t. II,
Inowrocław 1994, s. 91-92.
22 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, wyd. I. Z a kr z ew s ki , Poznań 1878, nr 814; J. Bienlak,
Środowisko świadków procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r., [w:] Genealogia — kręgi zawodowe i grupy
interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń 1989,
s. 32.
23 R. Rosl n, Ziemia Wieluńska Studia z dziejów osadnictwa. Łódź 1961, s. 199 1następne.
24 Ibidem, s. 199, przyp. 11.
25 Ibidem, s. 172.
26 S. K o z i e r o w s k i , Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidyecezy i poznańskiej, „Rocznik Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XLII, Poznań 1915, s. 65.
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Największą intensywnością nazw rodowych charakteryzuje się Mazowsze i sąsiednie
wschodnie Mazury. Dla przykładu powiat różański ma takich nazw aż 59%27. Na
Mazowszu znajdujemy wielkie bogactwo nazw miejscowych związanych z Pomianami.
Przyjmują one formę patronimiczną — Pomiany, lub dzierżawczą — Pomianowo; cza
sami jest to po prostu nazwa osobowa i jednocześnie nazwa herbu — Pomian. Pojawiły
się one w XV w., co łączyło się z kolonizacją i falą osadnictwa na tym terenie.
Mazowieccy Pomianowie wywodzili się z kujawskiej rodziny tego herbu, piszącej się
z Zakrzewa i Skowronkowa w staropolskim powiecie kowalskim. Zakrzewscy Pomia
nowie, zresztą spokrewnieni z możną linia Pomianów Służewskich, na początku XV w.
byli dość rozrodzoną familią. Jeden z jej przedstawicieli — Przecław Chebda z Zakrze
wa, osiadł w Susku w parafii Rzekuń w powiecie ostrołęckim. W 1408 r. książę mazo
wiecki Janusz I nadał Chebdzie, określonemu jako herede de Susko, i jego potomkom
— wolności i swobody28. Osiedlenie się kujawskich Pomianów na Mazowszu miało
zapewne związek z walką księcia Siemowita IV o tron polski, kiedy to Kujawy brzeskie
przejściowo znalazły się w jego rękach29. Zakrzewscy musieli być stronnikami książę
cymi, stąd nadanie im mazowieckich włości.
Jednak Przecław Chebda dziedziczył także w kujawskiej ojcowiźnie — w Zakrzewie.
Często występuje na kartach księgi ziemskiej kowalskiej w sporach z rodzeństwem
i sąsiadami; w 1418 r. pisarz zapisał jego imię Chebda Susskij30. Musiał być także
aktywny w swej mazowieckiej dziedzinie, bo 16 lipca 1426 r. w Różanie poświadczał
szlachectwo Jana z Chrzanowa31.
Dnia 24 maja 1438 r. przed sądem ziemskim w Nowogrodzie nastąpiło oczyszczenie
szlachectwa Marcisza Białosukni z Białosukniów herbu Pomian, a naganił go w szla
chectwie właśnie Chebda z Suska32.
Rodzina Suskich wkrótce też musiała osiągnąć sporą liczebność i szukać w związku
z tym nowych dóbr i możliwości rodowej ekspansji. Pod Ostrołęką znajdujemy wieś
o nazwie Pomian — wyraźny ślad kto był jej założycielem i pierwotnym właścicielem,
bowiem w XVI w. miejscowość ta była już własnością królewską33.
Pomianowie byli, tak typową w mazowieckich warunkach, drobną szlachtą zagro
dową. Tworzyli charakterystyczne osady drobnoszlacheckie, w których „gdy pies usiędzie na jednem dziedzictwie, ogon musi położyć na drugiem”. Zmuszało to klejnotników do szukania szczęścia, tudzież, a właściwie przede wszystkim, majątku, w innych
rejonach kraju, a i poza jego granicami.
Dotarli Pomianowie aż do Prus Książęcych. W 1480 r. komtur bałdzki Zygfryd Flach
von Schwarzburg nadał na prawie magdeburskim Pawłowi Pomianowi 40 włók we wsi
o nazwie Pomian (późniejszy powiat piski), co wskazuje, że reprezentanci tego rodu

27 H . G ó r n o w i c z , Rodow e nazwy m iejscow e M azur i Warmii, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, 1965,
nr 2, s. 198.
28 I. K a p i e a - M i l e w s k i , Herbarz, Kraków 1870, s. 397.
29 J. Bieniak, Epilog zabiegów Siem ow ita IV o koronę polską, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”,
Historia, t. IX, Toruń 1973, s. 71-87; A. Sup ru ni uk, Otoczenie księcia m azow ieckiego Siem ow ita IV
(1 3 7 4 - 1426), Warszawa 1998, s. 154.
30 AGAD, Ks. ziem. kowalska, k. 40.
31 W ywody szlachectw a w Polsce. X IV -X V II wiek, wyd. W. Se mko wi c z, RH, t. III, 1911-1912, Lwów 1913,
nr 81; zob. też M etryki księstw a mazowieckiego, t. I, wyd. A. W ło d ar s ki , Warszawa 1918, nr 484.
32 Nieznane zapiski heraldyczne. Zapiski m azow ieckie z X V i X V I w., wyd. Z. W d o w i s z e w s k i , RH, t. VIII,
1926-1927, Kraków 1928, nr 6. W ziemi łomżyńskiej siedziało wiele rodzin Pomianów piszących się
z Chmielewa, Zabieli, Dłużniewa, Grabowa, Łubianego, a także z leżących już na Podlasiu, Białosukniów.
33 Stow nik geograficzny K rólestw a P olsk iego i innych krajów słow iańskich, pod red. F . S u l i m i e r s k i e go. B. C h l e b o w s k i e g o , W. W a l e w s k i e g o , t. VIII, Warszawa 1887, s. 743; Atlas historyczny Polski.
M azow sze w d ru giej połow ie X V I wieku, cz. 1 — mapa, pod red. W. P a ł u c k i e g o , Warszawa 1973;
W ykaz urzędow ych nazw m iejscow y ch w Polsce, t. III, Warszawa 1982, s. 16-17. Obecnie Pomian jest
częścią Ostrołęki. N ota bene w sąsiednim Kaczynie także dziedziczyli Pomianowie, w 1462 r. wystąpił
P etro filio P om ia n d e K aczy no {1. K a p i e a - M i l e w s k i , op. cit., s. 151). Kaczyńscy byli chyba młodszą linią
Suskich.
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osiedlili się tam wcześniej; jak podaje W. K ę t r z y ń s k i wieś ta była już znana
w 1449 r.34
Paweł Pomian wywodził się z Pomianów siedzących nad rzekami Dobrzycą i Łubianką
w powiecie wąsoskim. Dziedziczyła tam rodzina Grabowskich z Grabowa i Dobrzycy35.
Wieś Pomiany niekiedy bywała nazywana Trojany lub Jebramy. Ta druga nazwa
pochodzi od imienia jej XVI-wiecznego właściciela Jebrahama-Abrahama Pomiana36.
Z miejscowości tej, z niemiecka nazywanej Jebrammen pochodziła mazurska rodzina
Abramowskich herbu Pomian37.
Ponadto znajdujemy przysiółek Pomiany, położony na północny wschód od Ełku,
w dawnym powiecie oleckim (margrabowskim). Miał go założyć Stańko Pomian z sy
nami Maciejem i Janem w 1552 r.38
Na Mazurach Pomianowie osiedlili się także w okolicach Szczytna.
Odnajdujemy także wieś Pomiany w dawnym powiecie rajgrodzkim w wojewódz
twie podlaskim. Wielki książę Aleksander nadał przywilejem wystawionym w Wilnie
11 sierpnia 1503 r. Pawłowi Pomianowi Grabowskiemu część puszczy z dwoma osied
lami: Szelistowo i Bargłówko39. Po Pawle Pomianie dziedziczył tam Daćbóg Pomian
z Grabowa. W 1543 r. Daćbog Pomian ufundował altarię w kościele w Rajgrodzie,
czyniąc na jej rzecz spore nadania w ziemi i pieniądzu. W akcie fundacji Daćbog został
określony jako właściciel wsi Solistowo40. Taką nazwę nosiła wówczas wieś Pomiany,
tam też jego krewni założyli dwie osady: właśnie Pomiany i Łabędnik41, z czasem
typowe wioski szlachty zagonowej.
Idąc dalej śladami nazw toponimicznych odnajdujemy kolejne gniazdo de armis
Pomanowe. Znajdowało się ono w parafii Grudusk (dawne Grudowsko), a nosiło nazwę
Porzecze-Pomiany. Obok tej wioski były jeszcze Porzecze Trojany, Porzecze Rozwory,
i Porzecze-Gajowe42 — folwarki lub kolejne wsie, niewykluczone, że także w nich dzie
dziczyli przedstawiciele rodu Pomianów.
Liczne domy Pomianów odnajdujemy także w dawnym powiecie wyszogrodzkim.
Z 1385 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Pomianowie. Była, a właściwie były to osady
drobnoszlacheckie. Z XVI w. znamy Pomianowo-Bożewuje, Pomianowo-Kusny, Pomianowo-Wyszki, wszystkie w parafii Skołatowo43.
Duże rozrodzenie i skromny zasób ziemi zmuszał drobną szlachtę mazowiecką do
migracji. Wielu Mazowszan osiedliło się w pasie ziem między Piszem, Ełkiem a Augu
stowem, zagospodarowując puszczańskie tereny. Można wyróżnić dwa etapy koloni
zacji Mazur przez ludność polską — pierwszy po wojnie 1410-14111 drugi, na większą
skalę, po wojnie 13-letniej. Bytność osadników jest poświadczona nazwami siedzib —
na tym pogranicznym terytorium odnajdujemy sporo wsi o nazwach takich samych
jak na macierzystym Mazowszu. Rodzina przenosząc się w nowe miejsce nadaje mu

34 W. K ęt r z y ń s ki , O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 427; zob. też
H. G órn owi cz, op. cit., s. 216.
35 J. W i śn i e w s k i , Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od X V do коЛсаХУШ wieku, [w:] Studia
i materiały do dziejów powiatu augustowskiego, Białystok 1967, s. 160.
36 F. A b r a m o w s k i , Zur Entstehung des Familiennamens Abramowski in Ostpreussen, „Altpreussisehe
Geschlechterkunde. Blätter des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen”, Bd. 3 (1938),
Königsberg 1938, s. 88. Recenzja tego wydawnictwa znajduje się w: „Studia Źródloznawcze”, t. XXXIIXXXIII, 1990, s. 243-245.
31 F. A b ra mo ws ki , op. cit., s. 87-89. O nazwach wspomnianych wsi zob. też L. Kohutek, Słownik nazw
miejscowych Pomorza Mazurskiego zw. Prusami Wschodnimi, Cieszyn 1945, s. 58, 115; Ortsnamenanderungen in Ostpreussen. Eine Sammlung nach Gebietsstand vom 31.12.1937, Hamburg 1983, s. 24, 47.
38 Słownik historyczno-geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII, s. 744.
39 J. W i śn i e w s k i , op. cit., s. 85.
40 Ibidem, s. 219, рггур. 859.
41 Ibidem, s. 85.
42 Atlas Historyczny Polski Mazowsze, cz. 2, s. 207.
43 Ibidem, s. 206; Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, oprać.
A. W o l f f i A. B o r k i e w i c z - C e l i ń s k a , Wrocław 1971, s. 42-44.
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nazwę swej poprzedniej siedziby, związaną z tradycją rodową44. Inne z tych nazw
utworzono od imienia założyciela wsi.
Może nie tak imponująco jak na Mazowszu, ale równie interesująco przedstawia się
toponimia rodowa w rodzinnej ziemi Pomianów — na Kujawach.
Wśród dóbr kujawskich Pomianów znajdowała się wieś Jarantowice w parafii Osię
ciny. Wieś ta wchodziła w skład kompleksu dóbr należącego do możnej linii Pomianów
Osięcińskich, a skupiającego poza wymienionymi wioskami, także Bełszewo, Dąbie,
Stok, Redecz Krukowy, Sadług, Sadłużek, Wolę, Jarantowiczki, Torzewo, Jarantowice
biorą swą nazwę od agnacyjnego imienia w rodzie — Jarand.
Z Osięcińskich wzięła swój początek rodzina Pomianów dziedzicząca w Sadługu
i Jarantowicach. Dotkliwy brak źródeł dla drugiej połowy XIV w. nie pozwala zrekon
struować dokładniej filiacji tej rodziny. Znamy jednak Piotrasza z Sadługa zmarłego
po 1 czerwca 1379 r.45 Spośród jego potomstwa synowie Chebda i Jan pisali się
z Sadługa, a Ubyszek, Pomian i Mikołaj z Jarantowic.
Dzierżawczą formę nazwy przyjęła wieś Broniszewo w parafii Służewo, a zawdzięcza
ją jakiemuś Broniszowi, bo imię to także było popularne wśród Pomianów. Znamy
m.in. Bronisza ze Służewa, wiatach 1293-1297 kasztelana kruszwickiego, w 1297-1306
wojewodę brzeskiego, 1315-1316 starostę brzeskiego46. Możliwe, że to on był właści
cielem Broniszewa, choć wzmianki o tej wsi są dopiero XV-wieczne.
Kujawskie rodziny Pomianów w XV w. były bardzo rozrodzone, przez co doszło do
daleko idącego rozdrobnienia dóbr dziedzicznych. Jednocześnie można zauważyć podu
padanie niektórych rodzin — głównie tych z pnia Osięcińskiego, a wzrost znaczenia
innych — tu dominują młodsze linie Służewskich: Warzymowscy, Grabscy, Kłobscy.
Stan posiadania pomniejszych rodzin charakteryzuje cytat dotyczący wsi Pomianowice w parafii Góra w województwie inowrocławskim: In istis villis tantum multi nobiles
habentur, nullus kmetho47. Pierwszą wzmiankę o tej wsi posiadamy z 1430 r., kiedy to
w źródłach wystąpił Paweł Zaremba z Pomianowie, uczestniczący w sprawie Piotra
sługi kościelnego z Góry i Andrzeja młynarza z Sędzina48. Patronimiczna forma nazwy
wskazuje kto był jej właścicielem. Brak średniowiecznych ksiąg sądowych dla Kujaw
inowrocławskich uniemożliwia wskazanie filiacji Pomianów z Pomianowie. Można
jednak postawić bardzo prawdopodobną hipotezę, że pochodzili oni od właścicieli
pobliskiego Baciczewa (dzisiejsze Balczewo) w parafii Parchanie, ci zaś byli spokrew
nieni z rodziną Przybranowskich-Kruszyńskich. W latach 1427-1464 występuje
w księgach brzeskich Miecław piszący się z Kruszyna, Służewa i Balczewa (Bacicze
wa). Zresztą wspierają te przypuszczenia zapisy z XVI-wiecznych ksiąg ziemskich
inowrocławskich, informujące, że w Pomianowicach mieli części Kruszyńscy49.
Pomianowice — dzisiejszy Pławinek, w XVI w. liczyły 2,25 łana i były to typowe
zagrody drobnoszlacheckie50.
Ponadto na Kujawach odnajdujemy dwie wsie o nazwie Pomiany. Pierwsza z nich
leży w parafii Koneck w pobliżu Nieszawy, druga w parafii Wójcin w pobliżu Strzelna.
Obydwie te miejscowości były efektem późnego, bo XVII-wiecznego osadnictwa51.
Założyli je przedstawiciele interesującego nas rodu.

44 Podobną sytuację przedstawiła K. G ó r s k a - G o ł a s k a , Ciołkowie. Z życia drobnej szlachty wielkopol
skiej, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 186.
45 KDP, t. II, nr 320.
46 J. В 1e n i a k, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwo
wego w latach 1300-1306, Toruń 1969, s. 66.
47 J. S e n k o w s k l , Lustracja poradlnego i rejestr łanów województwa brzesko-kujawskiego i inowrocław
skiego z r. 1489, „Teki Archiwalne”, t. VII, Warszawa 1961, s. 169.
48 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Księga konsystorska włocławska II, k. 170v.
49 AP Poznań, Ks. ziem. inowrocławska I, k. 140, k. 141.
50 Z. G u 1d o n. Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w., Toruń 1964, s. 95.
51 Nie wymienia ich w swej pracy Z. Guldon; podobnie H. G ó r n o w i c z , Rodowe nazwy miejscowe
Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza, Gdańsk 1968, s. 45.
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Rodowcy udzielali swych imion powstającym osadom. Zbadanie nazw topon imicz
nych związanych z rodem i herbem Pomian pozwoliło określić nie tylko stosunki
własnościowe, ale także chronologię powstania osady. Okazały się pomocne w okre
śleniu kierunków migracji i kolonizacji dokonywanej przez klejnotników — co jest
zwłaszcza widoczne na Mazowszu i Mazurach.
Zaprezentowane wyżej nazwy miejscowe w znakomitej większości przetrwały do
dziś. Tylko kilka z tych miejscowości zmieniło pierwotną nazwę.
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Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich
(1550-1600)
nr 9 z 1995 r. czasopisma „Herald” ogłosiłem pierwszą część mej publikacji
pt. Wywody szlachectwa kanoników krakowskich 1550-1600, do nazwiska Jan
Krasiński. Część druga Wywodów nie została opublikowana ponieważ pismo przestało
się ukazywać. Poniżej zamieszczam część drugą Wywodów, a dla zachowania całościo
wego charakteru publikacji powtarzam też jej część pierwszą, ogłoszoną w „Heraldzie”.
Dopiero bowiem obie części Wywodów pozwalają na szersze ogarnięcie omawianego
zjawiska oraz na jego ujęcie w danych statystycznych.
Wywody szlachectwa odgrywają zasadniczą rolę w genealogii, heraldyce i biografistyce. Odbywały się one przy tzw. naganach szlachectwa, ale także przy przyjmowaniu
na niektóre urzędy. W kapitule poznańskiej sporządzano np. specjalne księgi recepcji
kanoników od 1532 r., ale ju ż przynajmniej od 1506 r. pojawiły się tam pełne wywody
szlachectwa1.
W Archiwum Kapituły Katedralnej Krakowskiej główne informacje o recepcjach
przynoszą tzw. Acta actorum (dalej: AA), czyli protokoły posiedzeń kapituły. W połowie
XVI w. klasycznych wywodów jeszcze nie było, a tylko potwierdzenia szlachectwa,
właściwe wywody pojawiły się zaś w Krakowie dopiero od 1563 r. Od 1566 r. miały tu
już miejsce pełne wywody z czterech przodków: rodziców i babek. Potwierdzało szla
chectwo od dwóch do pięciu świadków (przeważnie czterech). Mieli to być ludzie dorośli
i godni, przeważnie szlachcice i prałaci, ale czasem także plebeje. Świadkowie przysię
gali na krzyż. Kanonicy plebejscy udowadniali jedynie swój doktorat. Można rozdzielić
następujące rodzaje recepcji-wywodów:
1. Plebejskie. Tymi się oczywiście nie zajmuję poza faktami, że Andrzej Patrycy Nidecki (1580), Jakub Górski (1582) czy Paweł Powsiński (1593), których Polski Słownik
Biograficzny zalicza raczej do szlachty, występują tu jako plebeje (AA 7, k. 168 v-169 v,
290r.-291r.; AA 8, s. 528-534).
2.
Także kanoników szlacheckich przyjmowano czasem bez wywodu, odsyłając zwyk
le do poprzedniego wywodu, którego jednak nie zawsze można się doszukać. Przykła
dy: Wawrzyniec Kierski (1559), Adam Konarski (1560), Andrzej Krajewski (1563) (AA 5,
k. 360, 365r.-366r., 481). Zwało się to nieraz Receptio secundaria, a w przypadku
Konarskiego zaznaczono nawet, że właściwy wywód odbył się 30 kwietnia 1557 r., ale
go w księdze nie znalazłem.
3. „Gołe” potwierdzenia szlachectwa przez świadków.
4. Wywody począwszy od rodziców, które miały miejsce od 1563 r.
5. Wywody od babek, które miały miejsce od 1566 r.
W wywodach tych jest wiele niedokładności i opuszczeń. Sama recepcja związana
była z dużą uroczystością, polegającą na procesji do grobu św. Stanisława w katedrze
wawelskiej, przysiędze przed wielkim ołtarzem i pocałunkiem braterskim. Nieraz
kanonicy-nowicjusze występowali przez zastępców.

W

1 Zob. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XXXV, 1908.
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Uwzględniam trzy ostatnie rodzaje wywodów, układając kanoników i prałatów alfa
betycznie. W zasadzie nie podaję ich życiorysów, choć oczywiście przejrzałem Polski
Słownik Biograficzny (dalej: PSB). Dawne opracowanie Ludwika Ł ę t o w s k i e g o ma
tu znaczenie mniej niż elementarne2. Opieram się prawie wyłącznie na Acta actorum,
uzupełnienia i sprostowania zamieszczam w nawiasach.
W Wywodach występują następujące skróty: św. — świadkowie; o. — ojciec; m. —
matka; b. o. — babka ojczysta; b. m. — babka macierzysta; h. — herb; ks. — ksiądz.
Jan B o r u k o w s k i (z Bielin), kanonik poznański, warszawski i krakowski.
Św.: Łukasz Podoski, Stanisław Grotkowski i Jakub Milewski, kanonicy krakowscy
oraz Jan Olszowski, sekretarz królewski.
O.: Terencjusz Ziemak Bieliński z Borukowa h. Junosza; m.: Anna Lachowska (PSB:
Łękowska) h. Lubicz; b. o.: Barbara Kostczanka deRosztkow oh. Dąbrowczyk (Dąbro
wa); b. m.: Helena Golińska h. Prawdzie.
A A 6, k. 92r-93r: 3 lipca 1567.

Kasper B r a n i c k i .
Św.: Piotr Gwiazdowski, kanonik krakowski oraz szlachcice Mikołaj Branicki, Krzy
sztof Jasieński i Abraham Smolik z powiatu krakowskiego.
O.: zmarły Grzegorz, starosta niepołomicki, h. Gryf; m.: Katarzyna Kotwiczowa (!)
h. Kotwicz; b. o.: (bez imienia) Dłuska h. Kotwicz; b. m.: (bez imienia) Włodkowa
h. „Półsachicze” (?), cuius nomen a testibus ignoratur.
A A 8, s. 791-793: 16 lutego 1596.

Albert B r u d z i ń s k i , kanonik sandomierski, kleryk niższych święceń.
Św.: Andrzej Krajewski archidiakon, Andrzej Przecławski scholastyk, Jan Korzbok
(Witkowski) i Marcin Żydowski, kanonicy krakowscy.
O.: Albert h. Prawdzie; m.: Anna Wysowska h. Godziemba; b. o.: Dorota Dziewierzowska h. Nałęcz; b. m.: Barbara Rzeszowska h. Topór.
A A 6, k. 72: 30 sierpnia 1566.

Sebastian B r z e z i ń s k i , prepozyt w Ruszczy, powołany na koadiutorię kanonii
fund i Górka.
Św.: szlachcice Krzysztof Sułowski, Jan Dobrzechowski, Mikołaj Niewodziński i Se
bastian Kleczyński.
O.: Jakub z pow. pilzneńskiego h. Trąby; m.: Anna Braciejowska h. Jednorożec;
b. o.: Elżbieta Przybysławska h. Jastrzębiec; b. m.: Felicja Sułowska h. Strzemię.
A A 7, k. 34v-38r: 17 stycznia 1578.

Ks. Hieronim C h o j e ń s к i.
Św.: ks. Jan Konarski, prepozyt św. Michała i Andrzej Przecławski, dziekan poznań
ski, kanonicy krakowscy oraz szlachcice Franciszek Falęcki i Erazm Górzyński.
(Tylko potwierdzenie, że oboje rodzice byli szlachcicami.)
A A 5, k. 380r-381r: 29 m arca 1560 (potwierdzenie k. 468 r - 4 6 9 r.).

Andrzej C i e k l i ń s k i (zapewne człowiek świecki).
Św.: szlachcice Marcin Złotnicki z pow. kaliskiego, Paweł Goyski z pow. dobrzyńskie
go, Andrzej Gliński z ziemi krakowskiej i Łukasz Kwaśniewski z ziemi sanockiej.
O.: Stanisław C. de Podgórze h. Habdank (Abdank); m. Zofia Suławska h. Strzemię;
b. o.: Jadwiga Przybysławska h. Jastrzębiec; b. m.: Agnieszka Pieniążkowa (!) h. Jelita.
A A 7, k. 284r-285r: 29 czerwca 1582.

2 L. Ł ę t o w s k i , Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. I-IV, Kraków 1852-1853.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich (1550-1600)

167

Paweł D e m b s k i (Dębski), kanonik krakowski i płocki.
Św.: Stanisław Krasiński, archidiakon i Wawrzyniec Goślicki, kanonik krakowski,
oraz szlachcice Jan Łysakowski i Stanisław Szydłowski.
O.: Stanisław Dąmbski (!) h. Prawdzie; m.: Katarzyna Szydłowska h. Lubicz; b. o.:
(bez imienia) Brzozowska h. Lubicz; b. m.: Dorota Kobylnicka h. Prawdzie.
A A 6, k. 283: 6 kw ietnia 1574.

Doktor i szlachcic ks. Mikołaj D o b r o c i e s k i .
Św.: szlachcice Stanisław Kącki z pow. czchowskiego wuj, Stanisław Wiernek z tegoż
powiatu — krewny (mieli wspólną babkę), Mikołaj Kampanowski z tegoż powiatu —
kolega szkolny, Stanisław Gliński z województwa sieradzkiego — siostrzeniec.
O.: Piotr z Dobrocieszy h. Prus; m. Urszula Kącka h. Jeleń; b. o.: Barbara Dobrocieska h. Jeleń; Barbara Grabanianka h. Prus.
A A 8, s. 694-700: 3 grudnia 1594.

Krystyn D r o z d o w s k i , archidiakon płocki i kanonik pułtuski.
Św.: Łukasz Podoski, administrator biskupstwa krakowskiego, Stanisław Krasiński,
archidiakon krakowski, Albert Krasiński, kasztelan sierpski, i Andrzej Krasiński,
sędzia ziemski ciechanowski.
O.: zmarły Stanisław h. „Pilawa alias Modzele”; m.: Aleksadra Łosiówna h. Dąbrowczyk (Dąbrowa); b. o.: Elżbieta „Olsinska” h. Dołęga; b. m.: Dorota Dziergowska (!)
h. Jastrzębiec.
A A 7, k. 14v-15r: 5 lipca 1577.

Jan (D u n i n) W o l s k i , kanonik kielecki i krakowski.
Św.: Marcin Białobrzeski, biskup laodycejski, opat (cysterski mogilski) i sufragan
(krakowski), Jan Zaborowski, prepozyt sandomierski i kanonik krakowski oraz szla
chcice Jan Kurzowski i Jan „Cziemieski”.
O.: zmarły Zygmunt Dunin W. h. Łabędź; m.: Dorota Dachnowska h. Rawicz; b. o.:
Katarzyna Szydłowska (Szydłowiecka) h. Odrowąż; b. m.: Anna Rogalina h. Godziemba
czyli Lubrańczyk, quae est arbor pini cum tribus verticibus distinctis.
A A 6, k. 314v-315r: 29 kw ietnia 1575.

Piotr D u n i n W o l s k i , podkanclerzy koronny.
Św.: Stanisław Krasiński, archidiakon oraz Łukasz Podoski, Jakub Milewski i dr Ja
kub Montanus, kanonicy krakowscy.
O.: Paweł Dunin-W. h. Łabędź; m.: Dorota Wiewiecka h. Jastrzębiec; b. o.: (bez
imienia) Szydłowiecka h. Odrowąż (siostra kanclerza Krzysztofa); b. m.: (brak imienia
i nazwiska) h. „Lyssowiecz” (Lis?).
A A 6, k. 290 Г.-291 r.: 28 m aja 1574.

Ks. Jan F a l i b o [ w] ski .
Św.: Stanisław Krasiński archidiakon, Paweł Dembski sufragan, Albert Szydłowski
i Maciej Kłodziński, kanonicy krakowscy.
O.: Marcin h. Nowina „alias ucho kotłowe, a w nim krzyż”; m.: Katarzyna Kroczewska „de Strubiny” h. Grabie; b. o.: Jadwiga Kaczyńska h. Prawdzie „alias lew z muru”;
b. m.: AnnaTrąbska h. Łada.
A A 8, s. 288-291: 26 w rześn ia 1590.

Ks. Henryk F i r l e j de Dambrowiecz (z Dąbrowicy).
Św.: Stanisław K r a s i ń s k i , archidiakon krakowski, ks. Mikołaj Taranowski oraz
szlachcice Jan Wielopolski i Maciej Ubysz.
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O.: Jan h. Lewart; m. Barbara Mniszkówna z Wielkich Kuńczyc h. Piorow (wg herab
dyków h. własnego); b. o.: Katarzyna Tęczyńska h. „Scharza” (Starża); h. m.: Barbara
Kamieniecka h. Pilawa.
A A 8, s. 622-625: 17 lipca 1594.

Stanisław F u g i e l w e d e r (Fogelweder), archidiakon warszawski, kanonik wileński
i płocki, sekretarz królewski. Wywodzi swe szlachectwo z dokumentów cesarzy nie
mieckich od XV w. oraz z indygenatu Zygmunta Augusta.
Św.: szlachcice Zygmunt Łowczowski z pow. pilzneńskiego — krewny, Jakub Wyrzy
kowski z pow. łomżyńskiego, Jan Nakielski z pow. lelowskiego i Maciej Tłuchowski
z ziemi dobrzyńskiej.
O.: Andrzej h. „Fugielweder”; m.: Anna Glacówna h. „Glac alias Murzynowa”; b. o.:
Jadwiga Krupczanka h. Lilia; b. m. Zofia Brandelówna h. Ostrowiec.
(PSB uważa Fogelwedera za mieszczanina, a i przedstawiona tu „szlacheckość”
przodków nie wygląda zbyt prawdopodobnie)
A A 8, s. 35-39: 22 styczn ia 1588.

Ks. Jan G a ł c z y ń s k i , kanonik krakowski.
Św.: Erazm Dembieński dziekan, Marcin Izdbieński z Ruśca scholastyk oraz Jan
Konarski i Hieronim Chojeński, kanonicy krakowscy.
O.: Maciej h. „Sokolia alias pół wieprza a pół niedźwiedzia”; m.: Anna Dobrzyńska
h. Kłobuk „alias trzy karpie o jednej głowie”; b. o.: (bez imienia) Kembłowska h. Opala
„alias orzeł bez głowy”; b. m.: (bez imienia) Potulicka h. Grzymała.
A A 7, k. 44: 12 lutego 1578.

Hieronim G a r w a s k i , kanonik gnieźnieński, łowicki i krakowski.
Św.: kanonicy krakowscy i płoccy Stanisław Górski i dr med., Jakub Pontificius oraz
Mikołaj Gniewiecki i Marcin Nieracki.
(Bez właściwego wywodu)
A A 5, k. 77v-78r: 17 grudnia 1554.

Ks. Wawrzyniec G e m b i c k i , sekretarz królewski.
Św.: szlachcice Łukasz Mielżyński, Mikołaj Bielanowski, Hieronim Cielecki i Paweł
Kossucki z województw poznańskiego i kaliskiego.
O.: Paweł h. Nałęcz; m.: Anna Łowięcka h. Nałęcz; b. o.: Jadwiga Chlebowska
h. Różyc; b. m.: Helena Chybska h. Jastrzębiec.
A A 8, s. 672-676: 21 m aja 1594.

Stanisław G o m o l i ń s k i , scholastyk płocki i prepozyt łaski.
Św.: Krzysztof Podoski i Mikołaj Myszkowski, kanonicy krakowscy, oraz szlachcice
Jan Myszkowski i Stanisław Warszycki.
O.: Jan, kasztelan spicimierski, h. Jelita; m.: Agnieszka Myszkowska h. Jastrzębiec;
b. o.: (bez imienia) Rokszycka h. Pobóg; b. m.: (bez imienia, ale wg W. Dworzaczka
Zuzanna) Łaska h. Korab.
A A 7, k. 68v-69r: 30 października 1578.

Wawrzyniec G o ś 1i с к i, kanonik włocławski.
Św.; szlachcice Franciszek Wiesicki z diecezji płockiej i Feliks Koss, klerycy krakows
cy (tylko!).
O.: Andrzej h. Grzymała; m.: Ewa Kamieniecka h. Cholewa; b. o.: Katarzyna Chalińska h. Dołęga; b. m.: Dorota Manikowska h. Boleścic. (Przodkowie wybitnego pisarza
Wawrzyńca Goślickiego nie byli znani.)
A A 6, k. 335v-336v: października 1572, ale z pow odu zarazy w pisany dopiero 24 listopada 1575.
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Ks. Mikołaj G r a b i o n k a (Grabianka), archidiakon kurzelowski.
Św.: szlachcice Abraham Górski, Stanisław Skarbek, Maciej Strykowski i Stanisław
Grocholski — ziemianie z pow. lubelskiego.
O.: Stanisław stemmatis acernorum (Leszczyc); m.: Zuzanna Starzechowska h. Ostrze
czyli Nieczuja. Babek brak.
A A 5, k. 483v-484r: 16 w rześn ia 1563.

Piotr G w i a z d o w s k i , kanonik poznański.
Św.: Marcin Izdbieńskiz Ruśca scholastyk, Krzysztof Karśnicki, kanonik krakowski
oraz szlachcice Albert Izdbieński z Ruśca i Maciej Żychliński.
O.: Wacław h. „Boguria et Zarębne”3; m.: Jadwiga Mielińska h. Szachownice et unius
Rozę. Babek brak.
A A 7, k. 465v-466v: 31 gru dnia 1586.

Ks. (Szymon) Kasper H e r b o th (Herburt).
Św.: Jerzy Zamoyski i Jan Andrzej Próchnicki, kanonicy krakowscy oraz Jam Łącki
(Łączyński!), pisarz grodzki krakowski i Baltazar Chojnacki, burgrabiowie krakowscy4.
O.: Jam Herboth (bez podania h. — czyli h. własnego); m.: Katarzyna Droyowska
(Drohojowska) h. Korczak; b. o.: Jadwiga Chwałównah. Ogończyk; b. m.: (bez imienia)
Fredrówna h. „Gończa” (Bończa), cuius nomen a testibus ignoratur.
A A 8, s. 801-804: 28 czerwca 1596.

Marcin I z d b i e ń s k i (Rusiecki), kanclerz (biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego),
archidiakon poznaiński, kanonik gnieźnieński i krakowski.
Św.: Andrzej Przecławski i Stanisław Słomowski, kanonicy krakowscy oraz szlachcice
Piotr Ota, włodarz dóbr biskupstwa krakowskiego i Jan Modleński.
(Bez wywodu)
A A 5, k. 344r-345v: 19 kw ietnia 1559.

Marcin K a r n k o w s k i , dziekan gnieźnieński.
Św.: Stanisław Krasiński archidiakon oraz szlachcice Andrzej Warszycki, Albert
Tarnowski z woj. łęczyckiego i Albert Lubowiecki z ziemi dobrzyńskiej.
O.: Jan h. Baran (Junosza); m.: Dorota Moszczeńska h. Nałęcz; b. o.: Elżbieta Kanigowska h. „Strzała i dwa krzyże” (Lis?); b. m.: (bez imienia) Gosławska h. Nałęcz.
A A 8, s. 425-428: 6 m arca 1582.

Stanisław K a r n k o w s k i , kantor gnieźnieński i referendarz koronny.
Św.: Dionizy Secygniowski, Albert Kij ewski, Jan Korczbok (Korzbok-Witkowski) i Sta
nisław Dąbrowski, kanonicy krakowscy.
(Bez wywodu)
A A 5, k. 406r-407r: 31 sierpnia 1560.

Ks. Krzysztof K a r ś n i c k i 5.
Św.: Erazm Dembieński dziekan, Jakub Milewski sufragan, Albert Brodziński ku
stosz i Erazm Staręski, kanonik krakowski.
O.: Jakub h. Jastrzębiec; m.: Małgorzata Russocka h. Korab; b. o.: (bez imienia)
Dembowska h. Jelita; b. m.: (bez imienia) Kucieńska h. Ogończyk.
A A 7, k. 338 v-3 3 9 A v.: 21 lipca 1583.

3 Herbu Bogoria, a jego babka ojczysta była Katarzyna Zarembianka Jabłonowska (A. B o n i e c k i , Herbarz
polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 215).
4 Dotąd uważano, że Chojnacki był burgrabią dopiero od 1601 r. — Urzędnicy województwa krakowskiego
XVI-XVIU wieku. Kórnik 1990.
5 Boniecki zna go jako kanonika dopiero od 1594 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

170

Wacław Urban

Dr praw Stanisław K ł o d z i ń s k i , sekretarz królewski, kleryk diecezji gnieźnieńskiej.
Św.: Mateusz i Albert Czubińscy, Feliks Kłodziński i Marcin Pruszkowski, ziemianie
z pow. warszawskiego.
O.: Maciej h. Ładzic (Łada), alias babati et crucis cum corvo (czyli podkowy i krzyża
z krukiem); m.: Anna Bogucka h. Prawdzie; b. o.: Dorota Rydzewska h. Szeliga,
semilunae cumcruce', b. m.: Anna Rolanka h. Rola, alias trzy kroje in rosa.
A A 6, k. 109r-110r: 13 lutego 1568 (por. też k. 99 v.).

Ks. Dawid K o n a r s k i .
Św.: Stanisław Krasiński archidiakon, Jerzy Zamoyski, Marcin Szyszkowski i Adam
Skaszewski, kanonicy krakowscy.
O.: (bez imienia) Konarski h. Pół Piasty; m.: (bez imienia) Żelisławska h. quatour
glandes (cztery żołędzie); b. o.: Pawłowska h. Bawola Głowa; b. m.: (bez imienia) Duninówna h. Łabędź.
A A 8, s. 133-134: 5 lutego 1589.

Jan K o r c z b o k (Korzbok-Witkowski), dziekan gnieźnieński.
Św.: Piotr Myszkowski, Maciej Łącki i Stanisław Słomowski, kanonicy krakowscy,
oraz Adrian Skaszewski, skarbnik biskupa krakowskiego.
(Bez wywodu)
A A 5, k. 25v-26r: 10 grudnia 1551.

Piotr K o s t k a .
Św.: Ś c i b o r K r z y k o w s k i , scholastyk włocławski i łęczycki, Jakub Płomykowski
i (Jakub) Montanus, archidiakon lubelski, kanonicy krakowscy oraz Jan Olisowski,
dworzanin królewski.
O.: Maciej K. de Stangenberg h. Dołęga; m.: Barbara Kaliszewska h. Wręby6; b. m.:
Katarzyna Janowska de Nasigniewicze h. Rolicz (Rola).
A A 6, k. 225v-226v: 23 lipca 1572.

Dr praw Franciszek K r a s i ń s k i , archidiakon kaliski.
Św.: dr praw Maciej Łącki, archidiakon gnieźnieński i Jan Wityński, kanonik gnie
źnieński, obaj kanonicy krakowscy oraz szlachcice Piotr Borkowski i Albert Żabiński.
(Bez wywodu, ale Mikołaj i Stanisław — por. niżej — byli jego rodzonymi braćmi).
A A 5, k. 188v-189v: 1 m aja 1555.

Jan K r a s i ń s k i , kleryk niższych święceń.
Św.: Łukasz Podoski i Jakub Milewski, (kanonicy) krakowscy oraz Paweł Dąbski,
włodarz dóbr biskupstwa krakowskiego (tylko!).
O.: Andrzej K. z Krasnego h. Ślepowron; m. Katarzyna Czernicka h. Jastrzębiec; b. o.:
Katarzyna z Murowanego Mniszewa h. Lubicz; b. m.: Dorota Rościszewska h. Junosza.
A A 6, k. 231v-233r: 17 sierpnia 1572.

Mikołaj K r a s i ń s k i , kanonik gnieźnieński.
Św.: Ścibor Krzykowski, scholastyk włocławski i łęczycki, Jakub Płomykowski, kano
nicy krakowscy oraz szlachcice Jan i Stanisław Olisowscy, dworzanie królewscy.
O.: Jan h. Ślepowron; m.: Katarzyna z Murowanego h. „Liubiecz” (Lubicz), alias ba
bati transversi cum crucibus duabus; b. o.: zmarła Aleksandra Dzierzgowska h. Ja
strzębiec; b. m.: Anna Dłużniewska h. Dołęga.
A A 6, k. 224v-225v: 23 lipca 1572.

6 Według innych danych genealogicznych Kostka miał herb Dąbrowa, a jego matką była Barbara Komo
rowska h. Korczak.
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Stanisław K r a s i ń s k i , scholastyk gnieźnieński i sekretarz królewski.
Św.: Mikołaj Ocieski, prepozytSkarmiciensis7, Stanisław Grotkowski, Jakub Milew
ski i Albert Niniński, kanonicy krakowscy.
O.: Jan h. Ślepowron; m .: Katarzyna z Murowanego Mniszewa h. Lubicz, alias babati
transversi cum crucibus duabus; b. m.: Anna Dłużniewska h. Dołęga.
A A 6. k. 196r-197r: 8 czerwca 1571.

Walenty K u c z b o r s k i , kanonik warmiński i krakowski.
Św.: Albert Staroźrebski (Sobiejuski) archidiakon oraz Albert Kijewski i Łukasz
Podoski, kanonicy krakowscy, a także Albert Rychnowski, kleryk diecezji płockiej.
(Bez wywodu)
A A 5, k. 403r-404r: 23 sierpnia 1560.

Stanisław L e s z c z y ń s k i , kanonik przemyski i pułtuski.
Św.: Paweł Dembski sufragan i Albert Szydłowski, kanonicy krakowscy oraz szlach
cice Paweł Garlicki i Tomasz Sułkowski.
O.: Jakub L. z Płonnej h. Habdank (Abdank); m. Anna Kowalska h. Habdank; b. o.:
Elżbieta Jaroszewska h. Zagłoba; b. m.: Anna Brzeska h. Ostoja.
A A 8, k. 4 v-s 6 (!): 31 m aja 1587.

Marcin Ł a s z c z , archidiakon gnieźnieński i kanonik krakowski8.
Św.: szlachcice Jan Serebrzeski z ziemi chełmskiej, Stanisław „Seczinski” z ziemi
dobrzyńskiej i Jan „Bylienski” z ziemi sieradzkiej, studenci uczący się in hymnasio (!)
Cracoviensi (na uniwersytecie?)9, (zostawione miejsce na czwartego).
O.: Aleksander, obecny podstarości chełmski, h. Prawdzie; m.: Zofia Kormańska
h. Junosza; b. o.: (bezimienia) Drohiczyńskah. Nałęcz; b. m.: (bez imienia) Fredrówna
h. Jednorożec albo Buncza (Bończa).
A A 7, k. 4v-5v: 12 kw ietnia 1577.

Jan Ł ą c k i , kanonik krakowski i poznański.
Św.: Aleksander Dzierząznicki, kanonik gnieźnieński oraz szlachcice Andrzej Zaleski
z Zalesia, Jan Kossowski z Kossowa i Marcin Makowski z Makowa.
(Brak wywodu przodków)
A A 6, k. 113r-114r: 24 kw ietnia 1568.

Sebastian M a g n u s z e w s k i , kanonik gnieźnieński.
Św.: Jakub Milewski, kanonik płocki, Stanisław Skalski, kleryk diecezji płockiej oraz
świeccy Piotr Lipski z pow. rawskiego i Stanisław Ruszkowski z Podlasia.
O.: Tomasz h. vexilli cum cruce zwanego Radwan; m.: Helena Boniecka h. babati
transversi cum cruce zwanego Ślepowron; b. o.: AnnaSzymanczowskah. agnilli zwanego
Junosza; b. m.: Katarzyna Wolska h. Rosarum (Róża).
A A 6, k. 143v-144v: 26 czerwca 1569.

Jakub M i l e w s k i , kanonik gnieźnieński i krakowski, dziekan łęczycki.
Św.: Franciszek Krasiński i Łukasz Podoski, kanonicy krakowscy oraz szlachcice
Szymon Tański i Jan Wyrzykowski.
O.: Mikołaj h. Jastrzębiec; m.: Dorota Konarzewska h. Pobodze (Pobóg).
A A 5, k. 484: 1 lutego 1564.

7 Pewno chodzi tu o prepozyta skalbmierskiego Mikołaja Oleśnickiego. Zob. J. W i ś n i e w s k i , Historyczny
opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Marlówka 1927,
s. 397.
8 Według PSB nasz Łaszcz zmarł już w 1577 r. Marcin Łaszcz, pisarz jezuicki, był Inną osobą.
9 Nie znalazłem takich studentów w spisach immatrykulowanych Akademii Krakowskiej, ale to oczywiście
niczego nie przesądza.
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Szlachcic Aleksander M y s z k o w s k i , kleryk niższych święceń.
Św.: Piotr Przerębski, prepozyt krakowski oraz szlachcice Maciej Bech, pisarz grodzki,
Piotr Chwalikowski, podrzęczy krakowski i Florian Podoski.
O.: Zygmunt h. Jastrzębiec10; m.: Beata Przerębska h. Nowiny; b. o.: (bez imienia)
Pieczychojska h. Lilia; b. m.: (bez imienia) Koniecpolska h. Pobodze (Pobóg).
A A 7, k. 404r-405r: 5 lutego 1585.

Jan M y s z k o w s k i , prepozyt pułtuski i kanonik krakowski11.
Św.: Hieronim Chojeński, Jakub Milewski, Albert Niniński i Paweł Dembski, kanonicy
krakowscy.
O.: (Jan) Myszkowski h. Jastrzębiec (kasztelan oświęcimski); m., b. o. i b. m. (nie
wypełniono, choć kandydat na kanonika przybył osobiście).
A A 7, k. 34: 10 stycznia 1578.

Mikołaj M y s z k o w s k i z Mirowa (świecki?).
Św.: szlachcice Piotr Myszkowski, Przecław Pieniążek, Andrzej „Rosnowski” i Stani
sław Kempiński.
O.: Andrzej h. Jastrzębiec12; m.: Zofia Siennicka h. Roch; b. o.: (opuszczona, ale
według W. Dworzaczka Beata z Tenczyna); b. m.: Barbara Tęczyńska h. Topór.
A A 7, k. 30v-32r: 31 grudnia 1577.

Albert N i n i ń s k i , kanonik skalbmierski i archiprezbiter Mariacki.
Św.: Andrzej Przecławski scholastyk oraz Mikołaj Ocieski, Jakub Płomykowski i Sta
nisław Grotkowski, kanonicy krakowscy.
O.: Andrzej N. domus Loweczki h. Nałęcz; m: Helena Chybska h. Jastrzębiec; b. o.:
„Nininska” h. Navicula (Łodzią?); b. m.: (bez imienia) Żakowska h. trium rosarum (Doliwa).
A A 6, k. 68v-69v: 9 sierpnia 1566.

Mikołaj O s s o l i ń s k i , kleryk niższych święceń i pleban w Solcu.
Św.: Mikołaj Myszkowski ze Spytkowic, kasztelan radomski, Mikołaj Lutomirski,
kasztelem Czechowski, Mikołaj Radziejowski, kasztelan gostyński i Stanisław Pienią
żek z Giybowa, dworzanin królewski.
(Bez konkretnego wywodu)
A A 4, к. 370B: 8 sierpn ia 1550.

Albert P a d n i e w s k i , kanonik krakowski.
Św: Andrzej Przecławski scholastyk, Albert Staroźrebski (Sobiejuski) archidiakon, Joa
chim Żyromski, włodarz biskupi i Jakub Kolucki, dworzanin biskupa krakowskiego.
(Bez wywodu, ale był bratem Marcina)
A A 5, k. 437r-438r: 13 lipca 1561.

Marcin P a d n i e w s k i , kanonik.
Św.: Andrzej Krajewski archidiakon, Jan Korzbok (Witkowski), Stanisław Grotowski
i Albert Brudziński, kanonicy krakowscy.
O.: Mikołaj h. Nowina; Agnieszka Brudzińska h. Prawdzie; b. o.: zmarła Małgorzata
Żernicka h. Dryja; b. m.: Anna Wąsowska h. Godziemba.
A A 6, k. 99: 5 grudnia 1567.

10 Był on działaczem reformacyjnym.
11 Potem dwukrotnie się ożenił.
12 Kanonik krakowski, potem działacz różnowierczy.
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Krzysztof P o d o s к i, prepozyt kielecki.
Św.: szlachcice Marcin Grocholski, Piotr Milewski, Jakub Bagiński i Jan Korzelski
(Korzeński?).
O.: Mateusz, podkomorzy czerski, h. Junosza; m.: Petronela z Kościelca h. Ogończyk;
b. o.: (nie podana); b. m.: Katarzyna z Oporowa h. Sulima (taki miała pańska rodzina
Oporowskich).
A A 6, k. 236v i 240v-241v: 26 w rześn ia 1572, ale opóźniony z powodu zarazy w pis w ywodu.

Hieronim P o w o d o w s k i , kanonik gnieźnieński i poznański, archiprezbiter Mariacki.
Św.: Albrecht Brodziński (Brudziński) kustosz, Jan Piotrowski, Marcin Skarszewski
i Krzysztof Karśnicki, kanonicy krakowscy.
O.: Wawrzyniec h. Łodzią; m.: Urszula Kamieńska h. Nałęcz; b. o.: Barbara Niemierzycka h. Samson leonem discerpente (Samson rozrywający lwa); b. m.: (bez imienia)
Proska h. Trach, id es draconis tria spatia campi occupantis.
A A 8, s. 32-35: 22 stycznia 1588.

Ks. Andrzej P r z e r ę b s k i , student Uniwersytetu Padewskiego.
Św.: Dionizy Secygniewski, kanonik krakowski oraz szlachcice Jan Kmita, Jan
Sulikowski i Bartłomiej Rudnicki.
(Tylko poświadczenie szlachectwa obojga rodziców)
A A 5, k. 176r-177r: 5 gru dnia 1554.

Ks. Maciej P s t r o k o ń s k i , sekretarz królewski.
Św.: szlachcice Stefan Si[e]rakowskizwoj. łęczyckiego, krewny P.; Sebastian Młodziejowski z woj. kaliskiego, Marcin Chmielowski z woj. sieradzkiego i Walenty Babski
z woj. rawskiego.
O.: Spytek P. h. Poraj; m.: Barbara Gajownicka (Gajewnicka) h. Dołęga; b. o.: Mał
gorzata Tarnowska h. Rolicz; b. m.: Zofia Głowacka h. Prus.
A A 8, s. 457-461: 3 lipca 1592.

Wincenty R o m i s z o w s k i , subdiakon.
Św.: Jan Tarnowski prepozyt, Jan Krasiński kantor, Marcin Szyszkowski i Adrian
Skaszewski (!), kanonicy krakowscy.
O.: Adam h. Jelita; m.: Małgorzata Duninowa (!) a Ujazdh. Łabędź; b. o.: Anna Przerębska h. Nowina; b. m.: (bez imienia) Bużyńska h. Róża.
A A 8, s. 374-378: 28 czerwca 1591.

Szymon R u d n i c k i , kustosz gnieźnieński, archidiakon uniejowski.
Św.: Jan Gałczyński, Krzysztof Karśnicki, Piotr Gwiazdowski i Marcin (Maciej) Pstro
koński, kanonicy krakowscy.
O.: Stanisław h. „Lissy” (Lis); m.: Anna Pokrzywnicka h. Grzymała (wg PSB Anna
z Parzniczewskich); b. o.: Małgorzata Wodziniecka h. Paparzina siue Gęś; b. m.: Anna
Parzynczewska (Pazniczewska?) h. Rola.
A A 8, s. 712-715: 14 stycznia 1595.

Ks. Adrian S k a s z e w s k i .
Św.: Stanisław Krasiński archidiakon, Bartłomiej Zawadzki, kanonik krakowski oraz
szlachcice Jan Chlebiecki i Fredelin Miczyński.
O.: Albert h. Grabie; m.: Barbara Miczyńska h. Jastrzębiec; b. o.: Katarzyna
Leliwska (Lelowska) h. Baran (Junosza); b. m.: Dorota Ardziechowska h. Grabie.
A A 8, s. 125-127: 18 listopada 1588.
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Dr praw Jan S k a s z e w s k i , kanonik płocki.
Św.: Łukasz Podoski i Stanisław Grodkowski (Grotkowski), kanonicy krakowscy oraz
Stanisław Rakowski i Maciej Nieszkowski, klerycy diecezji płockiej.
O.: Jan (!) h. Grabie; m.: Katarzyna Lelowska h. Junoszyc, alias agnilli (Junosza).
A A 5, k. 495r-496r: 14 kw ietnia 1564.

Ks. Erazm S t a r e s ki [Staręski] na koadiutorię kanonii.
Św.: Marcin Izdbieński z Ruśca scholastyk, Albert Brodziński (Brudziński) kustosz
oraz Hieronim Chojeński i Albert Niniński, kanonicy krakowscy.
O.: Benedykt h. Topór; m.: Dobruchna (!) Gostyńska h. „Dwa Wilki pod Górą” (Giyzina?), b. o.: Anna Izdbieńska h. Róża; b. m.: (bez imienia i nazwiska) h. „Trzy Miecze
u Jabłka” (Herburt?).
A A 7, k. 42v-44r: 7 lutego 1578.

Paweł S t e m p o w s k i (też Stępkowski), kanonik płocki i sandomierski.
Św.: Andrzej Przecławski scholastyk i Stanisław Grodkowski (Grotkowski), kanonik
krakowski oraz (szlachcice) Aleksander Dzierzążnicki, Jan Modleński i Bartłomiej
Kłopski.
O.: Paweł h. „Junoszicz” (Junosza); m.: Anna Głogowska h. Grzymalczyk (Grzymała).
A A 5, k. 494r 495r: 7 kw ietnia 1564.

Ks. Stanisław S u c h o r z e w s k i , kanonik krakowski.
Św.: Erazm Dembieński dziekan, Krzysztof Podoski, Marcin i Stanisław Skarszews
cy (!), kanonicy krakowscy.
O.: zmarły Piotr h. Zaręba; m.: Barbara Lanczka [Łącka] de Góra dicta Tarkowa
h. Korzbok; b. o.: Agnieszka Russocka h. Korab; b. m.: Barbara Latalska h. Prawdzie.
A A 7, k. 310v-31 lv : [2 lutego] 1583.

Paweł S z u b s к i (Szczawiński), kanonik krakowski mieszkający w Rzymie.
Św.: ks. Wawrzyniec Zaborowski, prepozyt w Kazimierzy (Wielkiej) oraz szlachcice
Stanisław Jankowski, Grzegorz Bielski i Stanisław Iwicki, dzierżawca w Modlniczce.
O.: Stanisław h. Prawdzie; m.: Elżbieta Poborska h. Leliwa; b. o.: Dorota Iwicka
h. Kuczaba alias Mlinski Camien (Paprzyca); b. m.: Jadwiga Trąbska h. Rolicz.
A A 6, k. 366v-367r: 3 październ ika 1567.

Piotr T y l i c k i , kanonik poznański i przemyski.
Św.: szlachcice Hieronim Bieliński, sędzia ziemski brzeski, Stanisław „Liezniczki”,
Marcin Słupski i Jam Obalkowski.
O.: Andrzej T. de Tylicze in Prussia h. Lubicz; m.: Jadwiga Bilińska (!) z ziemi ku
jawskiej h. Rolicz; b. o.: Jadwiga Rubieszowska z ziemi płockiej h. Prawdzie; b. m.:
Jadwiga Kłobska z ziemi kujawskiej h. Pomian.
A A 7, k. 391r-392r: 26 sierpnia 1584.

Ks. K r z y s z to fW a r s z e w ie k i.
Św.: Stanisław Krasiński archidiakon i Albert Szydłowski kustosze krakowscy oraz
szlachcice Jan Łączyński, pisarz grodzki i Paweł Szydłowski, burgrabia krakowski.
O.: (Jan) Warszewicki, kasztelem warszawski, h. Kuszaba (Kuczaba-Paprzyca); (mat
ki brak); b. o.: (bez imienia) Łosiówna h. Dąbrowczyk (Dąbrowa); b. m.: (bez imienia)
Parysówna h. Prawdzie.
A A 8, s. 822-824: 23 m aja 1598.

Mikołaj W o l s k i , kantor płocki, na kustosza krakowskiego.
Św.: Piotr Myszkowski i Andrzej Przecławski, kanonicy krakowscy oraz szlachcice
dr praw Jan Skaszewski i Bartłomiej Czyrniński, podrzęczy krakowski.
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(Bez wywodu poza stwierdzeniem szlachectwa)
A A 4, k. 428v-429r: 19 czerwca 1551.

Marcin W o 1u с к i (Wołucki), kanonik łucki13.
Św.: szlachcice Krzysztof Trzciński, pisarz ziemski rawski, Wawrzyniec Branicki,
Krzysztof Kłopocki i Adrian Kouieski (! Kowieski?) z tegoż co W. woj. rawskiego.
O.: Jan h. Rawa (Rawicz), (podsędek ziemski rawski); m.: Anna Ołtarzewska h. Lis;
b. o.: Dorota Górska, h. Trzaska; b. m.: (bez imienia) Bielczówna h. Lis.
A A 8, s. 352-357; 2 m aja 1591.

Jan W y so cki , opat lędzki i kanonik gnieźnieński.
Św.: Andrzej Przecławski, kanonik krakowski, Łukasz Nagórski, dworzanin królew
ski i Świętosław Smarzowski (tylko).
(Bez wywodu poza stwierdzeniem szlachectwa)
A A 5, k. 342r-344r: 16 kw ietnia 1559.

Jerzy Z a m o y s k i , kleryk niższych święceń.
Św.: szlachcice Stanisław i Piotr Iłowieccy z woj. bełskiego, Stanisław Stryszowski
z woj. lubelskiego i Stanisław Zamoyski z województwa (!) chełmskiego.
O.: Krzysztof h. Jelita; m.: Katarzyna de Iłowicz (Iłowiecka) h. Nałęcz14; b. o.: Druzjanna Snopkowska deSithnoh. Rawicz; b. m.: Elżbieta „Voszaczinska” h. Godziemba.
A A 7, к. 16 3 r - 164r: 20 lutego 1580.

Ks. Bartłomiej Z a w a c k i (Zawadzki), sekretarz królewski.
Św.: Łukasz Podoski, Jakub Milewski sufragan, Wawrzyniec Goślicki i Paweł Dem
bski, kanonicy krakowscy.
O.: szlachcic (Wojciech Z.) h. Rogala; m., b. o. ib. m. (puste). (Kandydat na kanonika
nie stawił się osobiście; potem — w r. 1580 — miano tylko „dostateczne świadectwo”
jego szlacheckości, k. 167v-168r).
A A 7, k. 132: 2 października 1579.

Ks. Jan Z e r z y ń s k i .
Św.: szlachcice Feliks Czyrski (Czerski), wuj, sędzia ziemski krakowski i sekretarz
królewski, Jan Koniecpolski, Marcin Misiewski (Misiowski) i Andrzej Bączkowski.
O.: Feliks h. Janina; m.: Barbara Czerska (!) h. Rawa; b. o.: Anna Korycka h. Ciołek;
b. m.: Anna Żukowska h. „Półtora Krzyża alias Prus”.
A A 8, s. 143-146: 13 m arca 1589.

Ks. Marcin Z ł o t n i c k i 15.
Św.: Albert Brodziński (Brudziński), kustosz, Andrzej Ciekliński, komornik krakow
ski oraz szlachcice Marcin Rydzyński i Jan Piotrowski.
O.: Jan Z. s e u Padniewski h. Nowina; m.: Agnieszka Izdbieńska h. Róża; b. o.: Anna
Krowicka h. Korab; b. m.: Katarzyna Dziatkowska h. Godziemba.
A A 8, s. 172-176: 21 lipea 1589.

*
Powyższe zestawienie daje sporo materiału do dziejów nazwisk (jeszcze do końca
XVI w. czasem podwójnych), biografii, kręgu znajomych i genealogii wybitnych ludzi,
jakimi byli mniej więcej w połowie ówcześni kanonicy katedralni krakowscy. Wydawa

13 Nlesiecki zna go pod imieniem Pawła.
14 Dworzaczek podaje tu (może przez pomyłkę literową) niejaką Nowicką.
15 Nlesiecki daje mu chyba Imię Szymon.
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ne wywody obalą pewno sporo powtarzanych błędów, ale jednocześnie kopiści kapi
tulni popełniali inne błędy i niedokładności, które zapewne nie wszystkie udało mi się
sprostować.
Szczególnie ciekawe wydają się zestawienia herbów i ich osobliwych nazw, jak np.
„Dwa wilki pod Górą” (E. Staręski). Nie jestem heraldykiem, a więc główne rozważania
w tym zakresie pozostawiam innym (viribus unitis!) Podobnie sądzę, że prace nad
kapitulnymi wywodami kanoników głównych kapituł (zwłaszcza wielkopolskich) nale
ży kontynuować.
*

D o d a t e k s t a t y s t y c z n y opracowany przez moich byłych seminarzystów z Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach: Martę Adrian, Krzysztofa Drdzenia, Urszulę
Nowak, Pawła Sowulę, Iwonę Strzałkę i Roberta Wójcika.
I. W pracy występują trzy rodzaje wywodów: a. bez nazwisk przodków — 14; b. z na
zwiskami rodziców — 4 oraz c. z nazwiskami rodziców i babek — 50; łącznie 68.
II. W pracy występuje 189 rodzin 81 herbów. 8% rodzin miało herb Jastrzębiec,
6% — Prawdzie, 5% — Nałęcz, 4% — Junosza, zaś po 3% Rola, Dołęga, Godziemba,
Jelita i Lubicz. Pozostałym 72 herbom odpowiadało 62% rodzin.
III. Możemy też poznać częstotliwość imion szlacheckich w XVI w. Janów było tu na
284 osób — 15%, Stanisławów — 14%, Marcinów — 8%, Andrzejów i Mikołajów po
6%, Albertów (Wojciechów, Olbrachtów), Maciejów i Piotrów po 5%, a Jakubów i Pa
włów po 4%. Pozostałe 37 imion skupiało zaledwie 28% osobników.
IV. Bardziej jednorodne były imiona żeńskie (95 osób). 24% z nich było Ann, 17%
Katarzyn, 14% Dorot, 11% Jadwig, 6% Elżbiet (Halszek) oraz po 5% Agnieszek,
Małgorzat i Zofii. Pozostałe 8 imion żeńskich skupiało zaledwie 13% osób.
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istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu
Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów,
książąt halicko-wołyńskich

Czy

literaturze, zarówno starszej, jak i najnowszej, panuje pogląd, że Daniel Romanowicz król halicki posiadał jednego syna o imieniu Mścisław1. Miał on narodzić
się jako czwarty z kolei z męskich potomków Daniela i Anny, córki Mścisława Mścisławowicza Udałego. Za niepodważalny dowód takiego stanu rzeczy uznano, umie
szczoną w kronice halicko-wołyńskiej pod błędną datą 6721, wzmiankę następującej
treści: V leto 6721 poją u niego [tj. u Mścisława Mścisławowicza] Danii dscer imenem
Annu i rodiśas ot nieja syriovi i dśeri pervjenjec bo bje u niego Irakljei po niem e Lev i po
niem Roman Mistislav Sevarno i inni bo mladi otidosa svjeta siego2*.
Interpretując niezbyt liczne informacje źródłowe odnoszące się do Mścisława, bada
cze doszli do wniosku, że dynasta ten ok. 1253 r. poślubił nieznanego imienia córkę
chana Połowców Tegaka. Z małżeństwa tego narodzić się miało dwóch synów, wymie

W

1 M. G r u s z e w s k l j , Istorija Ukraini — Rusi, t. III, Lwów 1905, s. 568 (tablica genealogiczna); N. de
B a u m g a r t e n , Wtoraja wjetw knjazej Galickich. Potomstwo RomanaMstislawica, „Letopls Istoriko Rodo
słownago Obszczestwa w Moskwę” 1909, t. V, wyp.l(17), s. 25 1 In.; Idem, Genealogies et mariages
occidentaux des Rurikides Russes d u X 6 au X III siecle, „Orientalia Christiana”, t. IX - 1, nr 35 (V 1927), Roma
1928, tabi. XI, s. 49-50; W. D w o r z a c z e k , Genealogia. Tablice. Warszawa 1959, tabi. 27; В. W ł o d a r s k i ,
Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966, s. 298 (tablice genealogiczne — Autor pomija w nich Herakliusza
Daniłowicza); O. M. R a p ó w , Knjażeskie władenija na Rusi w X -perw oj połowinie X III w., Moskwa 1977,
s. 190; Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten. Neue Folge (oprac.
D. S c h w e n n i c k e ) [dalej: ES], t. II, Marburg 1984, tabl. 136; Lilopis Ruskij za Ipalskim spiskom (przekład
n a j. ukraiński i oprac. L. M a c h n o w e c ) , Kiiw 1989, s. 498 (indeks osobowo-imienny); N. P o l o n s k a - W a s y l e n k o , Istorija Ukraini. 1.1, Kiiw 1995 (reprint wydania: Mjunchen 1972), s. 278 (tablica genealogiczna);
L. W o j to wi c, Udilni knjazistwa Rjurikowiciw i Gediminowiciw u X II-X V I st. Tablici, Lwiw 1996, tabl. 17
(Autor wykorzystuje wcześniejsze swoje prace, niestety dla mnie niedostępne: L. W o j to wi c, Genealogija
dinastii Rjurikowiciw. Kijw 1990; idem, Genealogija dinastii Rjurikowiciw i Gediminowiciw, Kij w 1992).
2 Polnoe Sobranie RusskichLetopiseJ (dalej: PSRL), t. II, Moskwa 1962 (fototypiczna edycja wydania: Peters
burg 1908), 732. W innej kolejności wymienia synów Daniela i Anny, późny i w tym wypadku zdecydowanie
mniej wiarygodny niż hipacki, latopis hustyński (PSRL, t. II, Sanktpeterburg 1843, s. 333 (pod 6724 r.):
Danii ze ne protivisja Mstislavu, no i dsoer ego Annu prijat sebje vo zenu, s neju ze imje synov 5: Lva, Romana,
Iraklija, Mstiskwa, Suama). Nie podając uzasadnienia, inną kolejność narodzin potomków Daniela Romano
wicza (Lew, Szwarno, Roman, Mścisław) prezentuje Julius Forssman. Autor ten pomija również Herakliusza
(J. F o r s s m a n , Die Beziehungen altrussischer Fürstengeschlechter zu Westeuropa, Bern 1970, tabi. VII).
Marta Font, wymieniając tylko trzech Danilowiczów, przedstawia w tablicy genealogicznej, bez komentarza,
następującą kolejność ich starszeństwa: Szwarno, Lew, Mścisław (M. F ont , Ororszorszag, Ukrąjna, Rusz.
Fejezetek a keleti szlauok korai tortenetebol, Pecs 1995. Za udostępnienie tej pracy serdecznie dziękuję dr.
Stanisławowi Sroce). Na ostatnim miejscu wśród Danilowiczów występuje Mścisław również w pracach:
Boleslaw-Jurtj II, knjaz wsęj MatoJ Rusi. Sbornik materiałów i izsljedowanij, S-Peterburg 1907, s. 67 (tablica
genealogiczna Romanowiczów); M. K o r d u b a , Bolestaw-Jurij II. Ostannij samostijnij w otodargalicko-w otinskoi derzawi z nagodi 600 littja Jogo smerti, „Minule i Suczasne”, c.7, Krakiw 1940, s. 28 (tablica
genealogiczna).
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niony jedyny raz w Latopisie hipackim pod 6788 (1280 r.) Daniel oraz znany wyłącznie
późnym kronikom litewsko-ruskim i autorom staropolskim, Włodzimierz. Umrzeć
miał Mścisław po 1292 r. Zaznaczyć jeszcze należy, że w literaturze nie odnajdujemy
próby ustalenia nawet przybliżonej daty narodzin interesującego nas księcia3.
Jak sądzę, przedstawione wnioski badawcze wymagają gruntownej weryfikacji,
w rezultacie której uprawnione będzie postawienie tezy zakładającej możliwość istnie
nia dwóch synów Daniela Romanowicza noszących imię Mścisław. Do przyjęcia takiego
poglądu skłania mnie szczegółowa analiza źródeł dotyczących omawianego problemu.
Zacznijmy od krytyki wewnętrznej wzmianki kroniki halicko-wołyńskiej, zawierają
cej listę potomków Daniela i Anny Mścisławówny, przy czym interesować nas będzie
m.in. ustalenie przynajmniej przybliżonego czasu jej powstania. Jak wyraźnie widać
składa się ona z dwóch elementów. Pierwszy, stanowi informacja o poślubieniu przez
starszego Romanowicza córki Mścisława Mścisławowicza Udałego. Jest to fragment
narracyjnej opowieści o opanowaniu przez księcia nowogrodzkiego Halicza, podanej
w Latopisie hipackim pod 6720 r. Omawiane wydarzenia datować należy na połowę
1217 r.4 Drugim elementem analizowanej wzmianki jest właśnie lista potomków
Daniela Romanowicza i Anny, zawierająca imiona pięciu synów oraz informacje o nie
znanej liczbie córek, a także dzieci zmarłych w młodym wieku, co zgodnie z sugestią
N. d e B a u m g a r t e n a, można rozumieć jako: „w kołysce”5.
Lista ta stanowi bez wątpienia interpolację odnoszącą się do czasów późniejszych
niż otaczające ją wiadomości. Władymir P a s z u t o , autor bodaj najdokładniejszej
analizy omawianego źródła, uznał zawierającą ją część latopisu za przynależną do
tzw. „książęcego zwodu 1246 r.”, zestawionego, według jego opinii, przez kanclerza
Daniela i późniejszego metropolitę Rusi, Cyryla, około 1246 r.6
Istnieją jednak poważne przesłanki, pozwalające przyjąć, że spis Daniłowiczów mógł
powstać wcześniej, a przynajmniej oddaje czas nieco wcześniejszy. Pod rokiem 6748
(1240 r.) kronikarz donosi o podróży starszego Romanowicza z nie wymienionym
z imienia synem na Węgry, w celu uzyskania dla niego ręki córki króla Beli IV7.

3 N. de B a u m g a r t e n , Wtorąja wjetw, s. 25 -27, 37-^12 (Autor uważa, że Mścisław zmarł po 1300 r.
W późniejszej swej pracy Baumgarten zmienił pogląd co do daty śmierci interesującego nas księcia,
umiejscawiając ją po 1292 r. [Genealogies, tabi. XI, s. 50); W. D w o r z a c z e k , op. cit., tabl. 27; ES, t. II,
tabl. 136; L. W o j t o wi c, Udilni, tabl. 17. Gruszewskij nie podaje informacji o ślubie Mścisława. Jako jego
syna wymienia tylko Daniela, uważając, że narodzi! się on około 1260 r. (M. G r u s z e w s k i j , Istorija, t. III,
s. 568, 570). Forssman uznaje, że Mścisław ożenił się z córką chana Połowców Tegaka. Nie podaje jednak
daty zawarcia tego związku, ani potomstwa księcia (J. F o r s s m a n , op. cit., tabl. VII).
4 PSRL, t. II, 731-732. D. D ą b r o w s k i , Małżeństwa Daniela Romanowicza (aspektpolityczny i genealo
giczny), [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace
ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie
pracy naukowej, pod red. A. R a d z i m i ń s k i e g o , A. S u p r u n i u k i J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń
1997, s. 44-45.
5 N. d e B a u m g a r t e n , Genealogies, tabl. XI.
6 W. T. P a s z u t o , O czerkipo istorii Galicko-WolynskoJ Rusi, Moskwa 1950, s. 30-31, 90-92. Mam poważne
wątpliwości czy istotnie utożsamiać należy Cyryla, „pieczatnika” Daniela Romanowicza, z noszącym to imię
metropolitą Rusi, desygnowanym na to stanowisko przez księcia halicko-wołyńskiego. Przeciw uznawaniu
wspomnianych Cyrylów za tę samą osobę wypowiadał się już na przykład Michail Bulgakow (metropolita
Makarij) w swej historii ruskiej cerkwi ( M a k a r i j , Istorija russkoj cerkwi w period mongolskij, t. IV, kn. 1,
Sanktpeterburg 1886, dod. I na s. 309-310). Ostatnio notkę poświęconą Cyrylowi, zaprezentował Jarosław
S z c z a p o w. Autor stwierdził, że pogląd o tożsamości kanclerza Cyryla z noszącym to imię metropolitą jest
tylko hipotezą, mającą jednak trudne do zlekceważenia podstawy (Ja. N. S z c z a p o w, Gosudarstwo i cerkow
DrewneJ R u s iX -X in ww., Moskwa 1989, s. 204-206. Tam też literatura tematu, do końca lat siedemdzie
siątych) . Przedstawiony przez Wladymira Paszuto podział kroniki halicko-wołyńskiej na poszczególne zwody
jest, moim zdaniem, najdokładniej motywowany, lecz naturalnie nie jedyny. Por. np.: А. I. G e n s o r s k i j ,
Galicko-Wolinskij litopis (Proces skladanrya,: redakcii i redaktori), Kij w 1958. Podstawową literaturę tematu
podaje Andrzej Poppe [Latopis ipatjewski, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. III, pod red. W. K o w a l e n k i , G. L a b u d y i Z. S t i e b e r a , Wrocław 1967, s. 20-21).
7 PSRL, t. II, 787. M. G r u s z e w s k i j , Chronologija podij galicko-wolinskoj litopisi, „Zapiski Naukowogo Towaristwa imeni Szewczenka” , t. XLI, 1901, z. 3, Lwów 1901, s. 29, 66; idem, Istorija, t. III, s. 56;
B. W ł o d a r s k i , P olsk a iR u ś, s. 119.
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Zakończoną niepowodzeniem akcję ruskiego księcia należy datować na sam koniec
1240 r., tuż przed najazdem Batu na Ruś halicko-wołyńską, a przeznaczonym do ożen
ku Daniłowiczem był niezaprzeczalnie Lew, o czym świadczą kolejne wzmianki latopisarskie8. Tymczasem na wieść o zbliżaniu się mongolskich najeźdźców, żona władcy
Halicza wraz z pozostającymi u jej boku dziećmi, schroniła się na ziemiach polskich9.
Wyodrębnienie Lwa, którego wiek oscylował wówczas wokół barieiy sprawności,
spośród reszty rodzeństwa i przeznaczenie go przez Daniela do bez wątpienia presti
żowego i ważnego dla interesów dynastii małżeństwa z córką węgierskiego monarchy,
skłania mnie do przyjęcia zbieżnego z poglądami literatury wniosku, że znany wyłącz
nie z listy Daniłowiczów Herakliusz pod koniec 1240 r. już nie żył10. Tym samym moż
liwe jest postawienie hipotezy o powstaniu spisu dzieci Daniela i Anny przed wymie
nionym rokiem, a dokładniej przed śmiercią Herakliusza. Nie wydaje się bowiem logi
czne i prawdopodobne by redaktor omawianego tekstu silnie podkreślał poprzez uży
cie terminu pervjenjec starszeństwa potomka, którego w momencie spisywania notki
nie było już wśród żywych. Stąd też wypływa wniosek, że syn Daniela i Anny o imieniu
Mścisław, jeśli żył, przed końcem 1240 r. był dzieckiem pozostającym podobnie jak
inni jego bracia, poza Lwem, pod opieką matki. Mógł więc liczyć sobie co najwyżej kilka
lat. Nawet zaś jeśliby, zgodnie z sugestią Hieronima G r a l i , odrzucić możliwość zaist
nienia przedstawionej wyżej zależności pomiędzy użyciem przez kronikarza ruskiego
wobec Herakliusza terminu pervjenjec a czasem powstania spisu Daniłowiczów11,
i tak niezachwiana pozostanie teza odnośnie małoletniości Mścisława w końcu 1240 r.
Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, pozostawania wówczas wszystkich poza
Lwem dzieci Daniela i Anny pod opieką matki. Po drugie, przybliżonych co prawda ob
liczeń odnośnie dat narodzin poszczególnych potomków interesującej nas p aiy12.
Bardzo ważny argument na rzecz tezy o istnieniu dwóch synów Daniela Romanowicza
noszących imię Mścisław stanowi czas i kolejność pojawiania się w kronice halicko-wołyńskiej poszczególnych Daniłowiczów, oczywiście już poza omówionym ich spisem.

8 PSRL, t. II, 787: i vorotisja [Daniel] nazad Ugry [...] i ostaviv syna svoego Ugrjech; 789: vysedsu ze Lvovi
iz Ugór s bojary Galickymi ipojecha vo Vodavu ko otęju si i rad bys emu otiec. Pojawienie się na Węgrzech
pogłosek o nadciąganiu Mongołów, a także działania wojsk mongolskich w kampanii 1241 r, datuje dokła
dnie między innymi Gerard Labuda (G. L a b u d a , Wojna z Tatarami w roku 1241, „Przegląd Historyczny”,
t. L, 1959, s. 204 i przyp. 62). Na ten temat także: W. K o r t a , Najazd Mongołów naPolskę w 1241 r. ijeg o
legnicki epilog, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 800, Historia, L, Wrocław 1985, s. 12. Obszerna,
doprowadzona do początku lat dziewięćdziesiątych, bibliografia opracowań dotyczących najazdu Mongołów
na Ruś, Polskę i Węgry umieszczona jest w pracy pod tytułem: Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska
a świat mongolski w połowie X III wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do
Mongołów, pod red. J. S t r z e l c z y k a , Poznań 1993.
9 PSRL, t. II, 787.
10 M. G r u s z e w s k i j , Istorija, t. III, s. 568; N. d e B a u m g a r t e n , Geneabgies, tabi. XI; W. D w o r z a c z e k , op. cit., tabl. 27; ES, t. II, tabl. 136 (jako datę śmierci Herakliusza podaje r.1240); N. P o l o n s k a - W a s y l e n k o , op. cit., t. I, s. 278; L. W o j t o w i c , Udilni, tabl. 17.
11 Hieronim Grala słusznie zwrócił uwagę, że latopis dworski, nawet jeśli był spisywany u schyłku lat
siedemdziesiątych XIII w., nie powinien przy sporządzaniu listy Daniłowiczów pominąć Herakliusza, o ile
ten urodziłby się około 1218 r. a zmarł np. w 1238 r., bowiem miał do czynienia z dorosłym księciem.
Powyższą opinię warszawski historyk zawarł w liście do mnie z 22 listopada 1998 r. Korzystając z okazji
chciałbym drowi Hieronimowi Grali podziękować za łaskawe zwrócenie uwagi na mój tekst i opatrzenie jego
roboczej wersji szeregiem cennych spostrzeżeń.
12 Zwróćmy uwagę, że w małżeństwie Daniela i Anny przyszło na świat co najmniej dziesięcioro dzieci.
Wspomniany mariaż został zawarty latem 1217 r., zaś przestał istnieć najpóźniej około 1245 r. Jest wysoce
prawdopodobne, że Anna Mścisławówna, wychodząc za Daniela była jeszcze osobą bardzo młodą. W każdym
razie dzieci z interesującego nas związku zaczęły przychodzić na świat dopiero w latach dwudziestych XIII w.
Mścisław, według niepodważalnego przekazu spisu Daniłowiczów był czwartym z kolei synem Daniela
i Anny. Zapewne miał jeszcze starsze od siebie siostry, Perejasławę i Anastazję [?], w rezultacie zajmował
wśród rodzeństwa mniej więcej szóste miejsce pod względem starszeństwa. Jeśli więc uwzględni się, że drugi
pod względem wieku wśród Daniłowiczów, Lew, według wszelkiego prawdopodobieństwa urodził się pomię
dzy 1225 a 1228 r., to Mścisław, patrząc nawet tylko z perspektywy statystycznej, nie mógł przyjść na świat
wcześniej niż około 1231 r. (a zapewne faktycznie jeszcze kilka lat później), co implikuje wniosek, że
w okresie najazdu Batu był kilkuletnim dzieckiem. Niestety, nie dysponując tutaj miejscem na rozwinięcie
rozważań odnośnie chronologii życia potomstwa Daniela i Anny, chciałbym zaznaczyć, że znalazły one swe
miejsce w mej niepublikowanej pracy poświęconej polityce małżeńskiej Romanowiczów.
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Pierwszy odnotowany zostaje Lew. Naturalnie, chodzi o wspomniany wyżej epizod
matrymonialny z końca 1240 r. Następnie, książę ten wzmiankowany jest regularnie
i często, przy czym pod 6753 i 6757 r. (w rzeczywistości, odpowiednio 1244 i 1245 r.)
latopis określa go mianem „młodego wiekiem”13. Jako drugi pojawia się pod 6761 r.
(faktycznie — najpóźniej na przełomie 1251/1252 r.) Roman. Latopis hipackiinformu
je wówczas o jego udziale w zwycięskim dla książąt halicko-wołyńskich ataku na Gro
dno14. Podobnie jak Lew, Roman od tej pory gości na kartach naszego źródła często.
Wbrew kolejności spisu potomków Daniela i Anny, następny po Romanie wymieniony
zostaje nie Mścisław, lecz najmłodszy według listy, Szwarno. Pierwszy raz odnotowuje
go Latopis hipacki pod 6763 r. (faktycznie — 1254/1255 r.) we fragmencie poświęco
nym zawarciu pokoju pomiędzy Rusią Czerwoną i Litwą. Reprezentujący stronę litew
ską syn wielkiego księcia Mendoga, Wojsiełk, oddał wówczas Szwarnowi za żonę nie
znanego imienia siostrę15. Kolejny raz latopisarz wspomina Szwarna z okazji jego
uczestnictwa w zorganizowanej przez króla Daniela na przełomie 1255/1256 r. wypra
wie na Jaćwież, przy czym podkreślony zostaje wówczas, jedyny zresztą raz, jego młody
wiek16. Analogicznie jak w wypadku starszych braci, w następnych latach Szwarno
wzmiankowany bywa regularnie.
Tymczasem, co zastanawiające, o Mścisławie wymienionym w spisie potomstwa Da
niela i Anny przed Szwarnem, pierwszy raz pojawia się informacja dopiero pod 6781 r.,
jako o uczestniku relacjonowanej przez Latopis ipatiewski wyprawy Bolesława Wstyd
liwego, posiłkowanego przez Romanowiczów, na Śląsk. Akcja ta faktycznie miała miej
sce w pierwszej połowie 1271 r.17
Tak więc stajemy w obliczu intrygującej sprzeczności. Istnieje trudna do zlekcewa
żenia rozbieżność pomiędzy kolejnością narodzin synów Daniela i Anny podaną w latopisarskim spisie, którego wiarygodności nie ma podstaw podważać, a czasem pier
wszych ich źródłowych wystąpień. Zwróćmy uwagę, że pomiędzy pierwszymi wzmian
kami o Lwie i Romanie mija 11-12 lat, przy czym starszy z braci jeszcze w 1245 r.
wspomniany jest jako „młody wiekiem”, gdy tymczasem młodszy występuje 6-7 lat
później bez takiego określenia. Z kolei pierwsze wystąpienia Romana i Szwarna dzielą,
najmniej dwa, najwięcej cztery lata. W tym wypadku drugi z wymienionych dynastów
występuje z mianem: „młody wiekiem”. Tymczasem pierwsza wiadomość o Mścisławie,
według listy starszym przecież od Szwarna, odnotowana jest w kronice halicko-wołyńskiej dopiero 17 lat po pierwszym wystąpieniu „młodszego brata”. Lew pojawia się
z kolei w naszym źródle aż o 31 lat wcześniej niż Mścisław.
Przedstawiona rozbieżność jest tym bardziej zastanawiająca, jeśli uwzględni się cha
rakter halicko-wołyńskiej części Latopisu hipackiego. Nosi ona formę kroniki (gesta),
w której zarejestrowane są przede wszystkim najistotniejsze wydarzenia polityczne,
godne zanotowania czyny władców, oprócz tego nieco ciekawostek. Wyjątkowo niewiele
jest natomiast wyodrębnionych wzmianek o charakterze czysto genealogicznym, na
przykład takich jak informacje o narodzinach poszczególnych przedstawicieli dynastii,
czy nawet o zawieranych przez nich małżeństwach. Tak więc kolejni książęta pojawia
ją się w orbicie zainteresowań latopisarza dopiero w momencie, gdy są zmuszeni przez
okoliczności uczestniczyć w jakichś ważnych z punktu widzenia autorów zapisek
wydarzeniach, jak choćby w wyprawach wojennych albo układach pokojowych. Moim
zdaniem, można też zaryzykować twierdzenie, że pojawienie się danego Romanowicza
na kartach zwodów halicko-wołyńskiej części Latopisu hipackiego oznacza początek
czynnego lub choćby biernego funkcjonowania na arenie politycznej, zasadniczo

13 PSRL, t. II, 797 (pod 6753 r. — faktycznie: 1244 r.), 802, 804 (pod 6757 r. — faktycznie: 1245 r.).
14 Ibidem, t. II, 819.
15 Ibidem, t. II, 830.
16 Ibidem, t. II, 831.
17 Ibidem, t. II, 870. Wspomniane wydarzenia datuje dokładnie B. W ł o d a r s ki, Polska i Czechy w drugiej
połowie X III i początkach X IV wieku (1250-1306j, Lwów 1931, s. 59 i przyp. 7.
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zbieżnego z osiągnięciem wieku sprawnego, choć naturalnie umotywowane odstęp
stwa od tej zasady odnajdujemy18.
Tym bardziej dziwi tak opóźnione w stosunku do braci wystąpienie w latopisie Mścisława, szczególnie, że nie ma najmniejszych podstaw by tłumaczyć absencję źródłową
księcia jakimiś wyjątkowymi względami.
Przytoczone argumenty nasuwają jednoznaczny wniosek. Mścisław pojawiający się na
kartach kroniki halicko wołyńskiej regularnie od 1271 r. musiał być znacznie młodszy
od swych braci. Nie jest więc tożsamy z noszącym to samo imię synem Daniela i Anny,
wymienionym na czwartym, przedostatnim miejscu listy potomków wspomnianej pary.
Uważam też, że Mścisław ze spisu Daniłowiczów zmarł nie osiągnąwszy wieku spraw
nego, niedługo zapewne po sporządzeniu tej listy, może na samym początku lat
czterdziestych XIII w. Jego brat imiennik był natomiast owocem drugiego małżeństwa
starszego Romanowicza, z bratanicą wielkiego księcia litewskiego Mendoga. Litewski
mariaż Daniela doszedł według mnie do skutku, ostrożnie biorąc, pomiędzy 1242 a paź
dziernikiem 1245 r.19 Tak więc, narodziny dziecka z owego związku przypaść mogły
najwcześniej na 1243 r., choć skłonny jestem tę datę przesunąć ku latom 1247-1250.
Wniosek ten wyprowadzam przede wszystkim na podstawie dwóch latopisarskich
wzmianek. Pierwsza z nich odnosi się do odbywających się najpóźniej na początku
listopada 1259 r. uroczystości ślubnych Olgi Wasylkówny i Andrzeja Wsiewołodowicza
księcia czernihowskiego. Opisując ceremonię kronikarz podaje, że brał w niej udział,
obok innych książąt, Daniel wraz z oboma swoimi synami, Lwem i Szwarnem20.
Podobnie, pod 6770 r., informując o zjeździe Romanowiczów z Bolesławem Wstydli
wym, latopisarz zaznacza, że obecny był tam Daniel wraz z oboma swoimi synami,
Lwem i Szwarnem21. Zwrot: „wraz z oboma swoimi synami”, rozumiem przy tym,
pozostając w zgodzie z duchem latopisarskich informacji, jako: „wraz z synami odgry
wającymi w danym momencie samodzielną rolę w polityce”22.
Jak sądzę, przytoczone wzmianki wskazują, że zarówno pod koniec 1259 r., jak i trzy
lata później, tylko dwóch Daniłowiczów, Lew i Szwarno, było w wieku umożliwiającym
aktywność polityczną. Obaj byli żonaci i być może posiadali wyznaczone nadziały, co
jest, przynajmniej w wypadku Lwa w zasadzie pewne. Z dużą dozą prawdopodobień
stwa możemy więc przyjąć, że w tym czasie Mścisław „starszy” ju ż nie żył, a Mścisław
„młodszy” był z kolei zbyt młody. Zakładając, że urodził się pomiędzy 1247 a 1250 r.,
miałby w 1259 r. lat 9/12, a w 1262 r. odpowiednio 12/15. Wniosek mój wzmac
nia zupełny brak wzmianek na temat Mścisława Daniłowicza w Latopisie hipackim,
a także w innych źródłach, aż po początek 1271 r. Tymczasem dorastający i dorosły
Daniłowicz miałby nieraz szansę uczestniczyć w ważnych, godnych zanotowania wy
darzeniach.
Nadanie przez Daniela potomkowi z drugiego małżeństwa imienia Mścisław również
nie może budzić zdziwienia, gdyż należało ono przecież do zasobu antropoonomastycz-

18 Do umotywowanych odstępstw zaliczyć możemy między innymi: występowanie w latopisie małoletnich
Daniela i Wasylka Romanowiczów (ze względu na ich sieroctwo), czy udział niepełnoletnich książąt w wy
prawach wojennych, albo też, wyznaczenie przez Daniela do prestiżowego mariażu z córką króla Węgier, sy
na Lwa, według wszelkiego prawdopodobieństwa pozostającego w 1240 r. na pograniczu wieku sprawnego.
19 D. D ą b r o w s k i , Małżeństwa Daniela, s. 48-50.
20 PSRL, t. II, 848: svadba bys u Vasilka knjazja u Volodimerje gorodje паса otdavati dscer svqju Olgu za
Andrjea knjazja Vsevolodica Cemigovu [...] bjaset ze tu brat Vasilkov Danito knjaz so objeima synoma svoimi
so Lvom i so Svamom i injech knjazej mnogo.
21 Ibidem, t. II, 857-858: Bys snem Ruskim knjazem s LJadskim knjazem s Boleslavom i snimasasja
v Ternavje Danilo knjaz so objeima synoma svoima so Lvom i so Svamom a Vasilko knjaz so svoim synom
Volodimerom.
22 Sądzę, że udział w zjeździe w Tarnawie mogącego liczyć wówczas około 13-15 lat Włodzimierza Wasylkowicza należy właśnie do wspomnianych w przypisie 17 umotywowanych odstępstw od reguły „pojawiania
się na kartach Latopisu ipatiewskiego książąt samodzielnych” . Włodzimierz był jedynym synem i spadko
biercą Wasylka. Uczestnictwo wspomnianego księcia w obradach tarnawskich można chyba uznać za
przejaw przygotowywania go przez ojca do przejęcia w przyszłości władzy.
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nego wołyńskiej gałęzi Rurykowiczów, do której opisywani dynaści należeli. Nosił je
między innymi dziad Daniela, syn księcia kijowskiego Izjasława Mścisławowicza.
Znamy też wypadki nadawania przez Rurykowiczów nowo narodzonemu potomkowi
takiego samego imienia jakie nosił jego wcześniej zmarły brat. Na przykład, dwóch
Mścisławów odnotowują źródła wśród synów księcia smoleńskiego Dawida Rościsławowicza. Starszy z nich zmarł w 1187 r., młodszy urodził się w r. 119323.
Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania dobrze tłumaczy znacząco opóźnione w sto
sunku do Lwa, Romana i Szwarna, pojawienie się na kartach Latopisu hipackiego
Mścisława (dla ułatwienia oznaczmy go rzymską cyfrą „II” w nawiasie), zaburzenie ko
lejności źródłowego zaistnienia Daniłowiczów, a przede wszystkim wypływającą stąd
różnicę wieku pomiędzy Mścisławem (II) i pozostałymi braćmi.
Przeciwko tezie o istnieniu dwóch Mścisławów Daniłowiczów przemawiają nato
miast dwa wydawałoby się niepodważalne fakty. Po pierwsze, funkcjonowanie odno
towanego w Latopisie hipackim pod 6761 r. (faktycznie — najpóźniej na przełomie
1251/1252 r.) związku małżeńskiego nie wymienionego z imienia, a powszechnie
przez literaturę identyfikowanego z Mścisławem, Daniłowicza z córką chana Połowców
Tegaka24. Po drugie, wzmiankowanie przez kronikę halicko-wołyńską pod 6788 r.
syna Mścisława, Daniela, jako uczestnika wyprawy książąt ruskich i Mongołów na
Małopolskę25.
Jak przypuszczam, uda mi się w sposób wiarygodny wyjaśnić, że przedstawione wy
darzenia nie stoją jednak w sprzeczności z poglądem zakładającym istnienie dwóch
Mścisławów Daniłowiczów.
Passus, na podstawie którego genealodzy uważali Mścisława za zięcia chana Połow
ców brzmi następująco: Danilo ze poide s bratom Vasilkom i so synom Lvom i s Polovci
so svatom svoim Tegakoni26. Pozwala on, co wyraźnie widać, stwierdzić jednoznacznie
tylko tyle, że przed opisywanym wydarzeniem zaistniał związek małżeński pomiędzy
dziećmi księcia halickiego i przywódcy Połowców. Mariaż ten interpretuję jako wyraz
dążeń Daniela do sojuszu z koczownikami, mającego na celu uzyskanie posiłków na
prowadzoną z Litwą od 1249 r. wojnę.
Jak można wywnioskować z informacji latopisu, Połowcy wspierali Romanowiczów
przeciw Mendogowi ju ż w 1250 r. Natomiast rok wcześniej walczyli u boku Rusinów
z Jaćwingami. Moim zdaniem, najpóźniej na r. 1250 należy więc położyć zawarcie
wspomnianego porozumienia, przypieczętowanego właśnie małżeństwem któregoś
z Daniłowiczów z Tegakówną. Kolejna wspólna rusko połowiecka wyprawa na Litwę
ruszyła w 1251 r. Następna zaś, w której obok Daniela, jego syna Lwa i książąt piń
skich, wziął udział osobiście chan Tegak, kilka miesięcy później. Po niedługim czasie,
na przełomie 1251/1252 r., Rusini uderzyli ponownie. Niewykluczone, że znów wspie
rani posiłkami połowieckimi, choć latopisarz o tym nie wspomina. W przeciwieństwie
do poprzednich, ta akcja zakończyła się poważnym sukcesem. Oddziały dowodzone

23 N. d e B a u m g a r t e n , Genealogies, tabi. IX, s. 41.
24 PSRL, t. II, 818.
25 Ibidem, t. II, 881.
26 Ibidem, t. II, 818. Użyty w tym miejscu kromki halicko-wołyńskiej zwrot „swat” miał w języku staroruskim kilka znaczeń. Określano w ten sposób wobec siebie ojców lub krewniaków danej pary, nazywano
osoby zabiegające o zawiązanie związku małżeńskiego. Tak mogli tytułować się władcy w stosunkach wza
jemnych (I. I . S r e z n e w s k i j , Materiały dljaSłowarJa drewne-russkago jazyka, t. III, Sanktpeterburg 1903,
267-268). Kontekst, w jakim interesujący nas zwrot występuje, pozwala przyjąć, że latopisarz użył go
w pierwszym z wymienionych znaczeń. Nie będziemy tutaj rozważać, czy Tegak był ojcem, czy też krewnia
kiem (jeśli już, z pewnością bardzo bliskim), wydanej za potomka Daniela Romanowicza osoby. Warto
natomiast w tym miejscu przypomnieć, że termin „swat” pojawi! się na kartach kroniki halicko-wołyńskiej
zaledwie dwa razy. Pierwszy z wypadków już znamy, drugi zaś, odnosi się do zaprezentowanego również
epizodu, mianowicie podjętej przez Daniela Romanowicza próby ożenienia (zaręczenia) Lwa z córką Beli IV.
Latopisarz stwierdzi! wówczas, że Daniel chciał wejść z królem węgierskim u Ijiibov svatstva (PSRL, t. II,
787). Jak widać, w tym przypadku mamy zdecydowanie do czynienia z matiymonialnym znaczeniem
interesującego nas pojęcia, co tylko może potwierdzać przyjęte przez nas rozumienie stosunku powinowac
twa zachodzącego pomiędzy Danielem Romanowiczem i Tegakiem.
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przez Wasylka Romanowicza i wtedy właśnie wspomnianego pierwszy raz w kronice
halicko wołyńskiej Romana Daniłowicza, zdobyły Grodno27.
Wymienienie Romana jako aktywnego uczestnika kampanii, w których udział brali
również Połowcy, skłania mnie do przyjęcia wniosku, że to właśnie za niego wydana
została córka Tegaka. Nie jest możliwe aby jej mężem został, uczestniczący również
w tych działaniach zbrojnych Lew, gdyż od okresu pomiędzy połową 1246 a połową
1247 r. pozostawał on w związku z Konstancją, córką Beli IV. Następny Daniłowicz,
Szwarno, był z kolei zbyt młody. Mścisław natomiast, jak wiemy, pojawia się na
kartach latopisu dopiero w 1271 r.
Związek Romana z Tegakówną bez wątpienia długo nie przetrwał. Być może z powo
du szybkiej śmierci chanówny. Zwróćmy tutaj uwagę, że brak informacji odnośnie
zgonu żony któregoś z Romanowiczów nie jest niczym wyjątkowym. Kronika halicko-wołyńska nie odnotowała dla przykładu faktu śmierci tak przecież znaczącej osobi
stości jak wdowa po Romanie Mścisławowiczu. Źródło nasze milczy również na temat
zgonów obu żon Daniela Romanowicza i pierwszej małżonki jego brata Wasylka.
Prawdopodobne jest także, że Daniel, chcąc wykorzystać jedynego obok Lwa doro
słego syna do rozgrywek o tron austriacki, do których w 1252 r. ponownie się włączył,
zerwał to małżeństwo ze względów politycznych, co nie byłoby pierwszym wśród Monomachowiczów wołyńskich takim przypadkiem28. W każdym razie około połowy
1252 r. Roman ożeniony został z bratanicą ostatniego księcia Austrii z dynastii Babenbergów, Gertrudą29. Mariaż ten był koniecznym warunkiem do uzyskania praw
sukcesyjnych po Fryderyku Bitnym. Losy jego są też najlepszym dowodem potwier
dzającym instrumentalne traktowanie przez Daniela małżeństw swych dzieci, pojmo
wanych wprost jako środek w doraźnych rozgrywkach politycznych. Gdy okazało się,
że Roman nie ma szans na utrzymanie się w Austrii, powrócił on na Ruś, a jego zwią
zek z Gertrudą uległ rozpadowi. Wkrótce też wspomniany książę ożenił się ponownie,
tym razem z córką Gleba, dynasty posiadającego swe włości na pograniczu wołyńsko-litewskim. Małżeństwo to służyć miało przypuszczalnie wzmocnieniu pozycji Ro
mana jako władcy Rusi Czarnej, otrzymanej od Mendoga i Wojsiełka na mocy układu
pokojowego zawartego pomiędzy Romanowiczami i Litwą w 1254 r.30
Widzimy więc wyraźnie, że identyfikacja zięcia Tegaka z Mścisławem niekoniecznie
musi być słuszna. Prawdopodobniejsza jest chyba jednak wersja, według której Tegakówna była pierwszą żoną Romana Daniłowicza, a mariaż ten przestał istnieć z powo
du śmierci Połowczanki lub został rozwiązany ze względów politycznych. Dodajmy, że

27 Ibidem, t. II, 819. Na temat chronologii poszczególnych epizodów z wojny domowej na Litwie, w której
udział też brali Romanowicze i inne siły zewnętrzne, patrz np. J. L a t k o w s k i , Mendog król Litwy, Kraków
1892, s. 36-50, 68-70; M. G r u s z e w s k i j , Chronologija podij, s. 35-36, 37-38, 67-68; H. P a s z k i e w i c z ,
Jagiellonowie a Moskwa, t. I, Warszawa 1933, s. 67-71; E. G u d a v i c i u s , Mindaugas, Vilnius 1998,
s. 212-242 (na wymienionych stronach, całość wydarzeń związanych z tą wojną, wraz z chrztem i koronacją
Mendoga).
28 Roman Mścisławowicz, ojciec Daniela, zerwał swe małżeństwo z córką Ruiyka Rościsławowicza, Predsławą (Letopis p o spisku Lawrentija, Sanktpeterburg 1897, s. 392 [dalej; L. ławr.]; H. G r a l a , Drugie małżeń
stwo Romana Mścisławowicza, „Slavia Orientalis”, r. XXXI, 1982, nr 3-4:, s. 115. Chciałbym przy okazji
zwrócić uwagę na intrygujące zjawisko. Połowcy wzmiankowani są przez kronikę halicko-wołyńską po raz
ostatni właśnie przy okazji relacjonowania wyprawy, w której udział wziął chan Tegak. W późniejszym okre
sie, co nader ciekawe, latopis hipacki nie odnotowuje żadnej informacji na ich temat. Czy nie można by
przypadkiem tego zjawiska interpretować jako świadectwa zdecydowanego pogorszenia się stosunków
czerwonorusko-połowieckich, wywołanego być może porzuceniem przez Romana chanówny?
29 Poślubienie przez Romana Daniłowicza Gertrudy Babenberg wzmiankowane było w literaturze wielokrot
nie, zob. np.: I. S z a r a n i e wi c z . Die H ypatios- Chronik als Quellen. Beitrag zur österreichischen Geschichte,
Lemberg 1872, s. 71-72 i przyp. 361 na s. 133; M. W e r t n e r , Die Regierung B ela’s des Vierten, „Ungarische
Revue”, r. XIII 1893, cz. VIII-IX, s. 371; M. G r u s z e w s k i j , Istorija, t. III, s. 518; H. M e i e r , GertrudHerzogin von Österreich und Steiermark, „Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark”, r. XXIII, 1927,
s. 10; K. L e c h n e r , Die Babenbergen. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246, Wien-Köln-Graz
1976, s. 306; J. Z e m l i ü k a , Stoleti poślednich Pcoemyslovap (Ćesky stat a spolecnost ve 13. stole Li), Praha
1986, s. 76-77; G . K r i s t o , Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301, [Corvina] 1993,
s. 215.
30 PSRL, t. II, 831; M. G r u s z e w s k i j , Istorija, t. III, s. 76; N. de B a u m g a r t e n , Wtorąja wjetw, s. 21;
W. T. P a s z u t o , op. cit., s. 281.
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kościół prawosławny znał instytucję rozwodu31 Nie powinien też budzić naszego nie
pokoju brak informacji o ewentualnym rozwiązaniu małżeństwa pomiędzy Romanem
a córką Tegaka. Zwróćmy uwagę, że kronikarz halicko-wołyński bez komentarzy
przechodzi do porządku nad rozpadnięciem się związku Romana z Gertrudą Baben
berg. Opisując okoliczności opuszczenia przez tego księcia Austrii, a więc i żony, całą
opowieść zamyka stwierdzeniem: sizepreze skazachomjako Vyselk bje dalNovgorodok
Romanovi, w innym zaś miejscu, również bez komentarza, wymienia nowego teścia Ro
mana32. W latopisie kijowskim nie odnajdujemy z kolei informacji o rozwodzie Roma
na Mścisławowicza z Predsławą Rurykówną, do którego doszło prawdopodobnie jesienią 1196 r., a z pewnością przed zimą 1198/119933, choć wzmianki o wspomnianym
skandalu matrymonialno politycznym utrwaliły źródła północnoruskie34.
Przejdźmy teraz do rozpatrzenia kwestii pojawienia się w Latopisie hipackim pod
6788 r. syna Mścisława Daniłowicza, Daniela. Uważam, że jedyne źródłowe wystąpie
nie tego księcia trudno uznać za argument przekreślający możliwość istnienia Mści
sława (II), narodzonego z litewskiego związku starszego Romanowicza. Wprost prze
ciwnie, odnotowanie Daniela Mścisławowicza jako uczestnika rusko-mongolskiej wy
prawy na Małopolskę, odbywającej się w początkach 1280 r., moim zdaniem tezę tę
podbudowuje.
Jeśli uznamy za słuszną zaprezentowaną wcześniej sugestię, że Mścisław (II) urodził
się około 1247/1250 r., możemy założyć, iż do zawarcia małżeństwa był zwyczajowo
zdolny około 1261-1264 r., natomiast do spłodzenia potomstwa, gdzieś w granicach
1263-1268. Jak widać z tych, co prawda hipotetycznych obliczeń, Mścisław (II) mógł
w początkach 1280 r. posiadać syna w wieku 13-16 lat35.
Brak w kronice halicko-wołyńskiej wzmianki o ewentualnym mariażu Mścisława (II)
nie jest bynajmniej zjawiskiem nadzwyczajnym. W okresie objętym zapiskami tego
źródła męscy potomkowie Romana Mścisławowicza zawarli, nie licząc domniemanego
związku Mścisława (II), dwanaście lub trzynaście małżeństw36. Tylko o pięciu z nich
latopis podaje wiadomości wprost37. Źródło zupełnie przemilcza drugi związek Jerzego
Lwowicza (z Eufemią Kazimierzówną), natomiast w wypadku sześciu lub siedmiu

31 S. W. J u s z k o w , Obszczestwenno-politiczeskij strój i prawo kiewskogo gosudarstwa, Moskwa 1949,
s. 444. Por. W. M. R i c k a , Sljub ipodruzne zittja uKiivskij Rusi, „Ukraiński] Istoricznij Żurnal” , nr 1 (370),
1992, s. 138-139.
32 PSRL, t. II, 837-838, 831.
33 Podobnie jak w wypadku sytuacji opisanej w przyp. 12, ze względu na brak miejsca, po szczegóły
chronologiczne mogę tylko odesłać do mej niepublikowanej rozprawy o polityce małżeńskiej Romanowiczów.
34 Zob. np. L. ławr., s. 392 (pod 6705 r .); PSRL, t. VII, s. 106 (pod 6705 r.). Odnośnie datacji wydarzeń za
pisanych w latopisie ławrentiewskim pod 6705 r., patrz N. G. В e r e ż k o w, Chronologija russkogo letopisanija, Moskwa 1963, s. 85.
35 Jako punkt wyjścia tych obliczeń przyjmuję opinię Kazimierza Jasińskiego, że najniższa różnica wieku
pomiędzy oj cem a dzieckiem wynosiła 15 lat (K. J a s i ń s к i, Rodowód Piastów śląskich, 1.1, Wrocław 1973,
s. 26).
36 Daniel Romanowicz zawarł dwa małżeństwa, Wasylko Romanowicz, dwa lub trzy (w tej sprawie —
D. D ą b r o w s k i , Małżeństwa Wasylka Romanowicza. Problem mazowieckiego pochodzenia drugiej żony,
[w:] Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, pod red. K. Z i e l i ń s k i e j - M e l k o w s k i e j , Toruń
1997, s. 221-233), Lew Daniłowicz jedno, Roman Daniłowicz — j ak staram się wykazać — trzy, Szwarno
Daniłowicz jedno, Włodzimierz Wąsylkowicz jedno, Jerzy Lwowicz — dwa. Ostatnio Jan Tęgowski wykazał,
że Jerzy ożenił się z Eufemią Kazimierzówną już w 1289 r. (J. T ę g o w s k i , Zabiegi księcia kujawskiego
Władysława Łokietka o tron krakowski w latach 1288-1293, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. VI —
Historia 1987, s. 53; idem, Małżeństwa Lubarta Giedyminowica. Przyczynek do genealogii dynastów halicko wołyńskich w XTV wieku, „Genealogia”, t. VI, 1995, s. 21 i przyp. 20). Patrz też K. J a s i ń s k i , Polityka
małżeńska Władysława Łokietka, [w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicz
nym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. A. R a d z i m i ń s k i e g o i J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń 1996, s. 19.
37 Daniel z Anną Mścisławówną — PSRL, t. II, 732: poją u niego [tj. u Mścisława Mścisławowicza] Danii dscer
imenemAnnu: Lew Daniłowicz z Konstancją, córką Beli IV — PSRL, t. II, 809; D a niip oid eроет syna svoego
Lva [...] ide k korolevi i volzvolin i poją dscer ego sy n usi zenje\ Roman Daniłowicz z Gertrudą Babenberg —
PSRL, t. II, 821: i da [Bela IV] sestru gercjukovu za Romana; Szwarno Daniłowicz z N. córką Mendoga —
PSRL, t. II, 830: Potom ze Voiselk stvori mir s Danilom i vyda dscer Mindogdovu za Svarna sestru svoju;
Włodzimierz Wasylkowicz z Olgą Romanówną — PSRL, t. II, 861-862: bys svatba и Romana knjazja
и Brjanskogo i паса otdavati miluju svoju docer imenem Olga za Volodimera knjazja syna Vasilkova.
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pozostałych mariaży korzystać musimy z różnorodnych informacji pośrednich. Dla
przykładu, o ostatnim małżeństwie Romana Daniłowicza dowiadujemy się dzięki
temu, że latopisarz opisując wyprawę Daniela Romanowicza na Jaćwież wspomniał
o udziale w niej Romana wraz z teściem, księciem Glebem38. Świadectwem zawar
cia przez Wasylka Romanowicza pierwszego związku małżeńskiego jest zapiska doty
cząca jego podróży do Suzdala na ślub swego szuryna, natomiast drugiego lub trze
ciego, podana pod 6773 r. informacja o śmierci wielkiej księżnej Wasylkowej39. Z kolei
o pierwszym mariażu Jerzego Lwowicza dowiadujemy się tylko dlatego, że książę ten
poproszony przez Włodzimierza Wasylkowicza o pomoc w wyprawie na Bolesława
Siemowitowica, wymówił się od osobistego udziału, gdyż właśnie wyjeżdżał do Suzdala
żenić się40. W pozostałych przypadkach sytuacja przedstawia się analogicznie. Dodaj
my, że prawie w ogóle brak danych na temat małżeństw zawieranych przez kobiety
należące do dynastii41.
Aby ostatecznie rozwiać wątpliwości co do możliwości posiadania przez urodzonego
około 1247-1250 r. Mścisława (II) syna zdolnego uczestniczyć w 1280 r. w wyprawie
wojennej zaznaczyć należy, że jak słusznie zauważył Wacław S o b o c i ń s k i , w prawie
czeskim, węgierskim i co nas najbardziej interesuje — ruskim, nie trzymano się ścisłych
granic wieku określających zdolność do działania. Kierowano się w poszczególnych
wypadkach stwierdzeniem odpowiedniego rozwoju fizycznego i umysłowego42, a także,
co trzeba dodać do wniosków Sobocińskiego, potrzebą lub koniecznością polityczną.
Źródła ruskie odnotowują szereg wzmianek poświadczających aktywność polityczną
małoletnich książąt w momentach, gdy takiej aktywności potrzeba zaszła. Skoncen
trujmy się jednak wyłącznie na informacjach o udziale młodocianych dynastów w wy
prawach wojennych. Już z Powieści Minionych Lat dowiadujemy się, że będący dziec
kiem Światosław Igoriewicz uderzył pod opieką Asmunda i Swenelda na Drewlan43.
Urodzony 8 października 1170 r. Włodzimierz Igoriewicz w 1185 r. uczestniczył w wy
prawie przeciw Połowcom, zakończonej klęską nad Kajałą44. Napad Litwinów odparł
pod Toropcem, stojący bez wątpienia nominalnie na czele Nowogrodzian, dwunasto
letni Wasyl Aleksandrowicz45. Uczestniczący u boku ojca w rozbiciu oddziałów litew
skich pod Newlem Włodzimierz Wasylkowicz liczył sobie wówczas najwyżej piętnaście

38 PSRL, t. II, 831.
39 Ibidem, t. II, 758, 863.
40 Ibidem, t. II, 883-884.
41 Latopis milczy na temat małżeństw wszystkich trzech córek Daniela Romanowicza oraz córek Lwa
Daniłowicza. Podaje informację tylko o zawarciu związku pomiędzy Olgą Wasylkówną i Andrzejem Wsiewołodowiczem czernihowskim, przy czym zainteresowanie kronikarza wspomnianym faktem można wyjaśnić
tym, że w czasie uroczystości ślubnych wspomnianej pary spadła na Romanowiczów wieść o ponownej
wyprawie Burundaja (PSRL, t. II, 848).
42 W. S o b o c i ń s к i. Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. II, 1949,
s. 254.
43 Powest Wremennych Let, с. 1, Leningrad 1953, s. 42 (pod 6454 r.); N. S z c z a w i el ewa, O knjazeskich wospitateljach w Drewniej Polsze, [w:] Drewnejsze gosudarstwa na territorii SSSR, Moskwa 1987,
s. 125 i przyp. 13.
44 Data urodzin księcia (PSRL, t. II, 562). Chronologię tego wydarzenia ustala N. G. B e r e ż k o w , Chronologija, s. 187. Opis wyprawy zakończonej klęską nad Kajalą — PSRL, t. II, 637-644.
45 Nowgorodskaja perwaja letopis starszego i młodszego iswodow, Moskwa-Leningrad 1950 (reprint Hague-Paris 1969), s. 80, 307; PSRL, t. X, Sanktpeterburg 1885 (reprint: Moskwa 1965), s. 139.
Jedynym znanym mi źródłem podającym roczną datę narodzin Wasyla Aleksandrowicza jest kronika ruska
wydana zXVI-wiecznej kopii po raz pierwszy przez Ignacego Daniłowicza. Pod 6649 r. (1141 r.) odnajdujemy
tam następujący tekst: rodisia kniaziu Aleksandru syn WasileJ iprijecha Aleksandr w Nowhorod i za Koporju
Nemec izbisza [Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 144). Stuletnie przesunięcie daty narodzin
księcia, a także wielu innych wydarzeń, objaśnia wydawca między innymi w przypisie 111 na s. 146. Kronika
ta funkcjonuje w terminologii współczesnej jako latopis supraślski. Wydany on został ponownie w ramach
PSRL (t. XVII, Sankt Peterburg 1907, 1-84) oraz ostatnio, jako t. XXXV PSRL (Moskwa 1980). Interesujący
nas passus odnajdujemy w tej edycji na s. 45. Latopisowi supraślskiemu szczególnie dużo uwagi poświęcił
Nikołaj Ułaszczik (zob. tego autora: Otkrytie ipublikacii supraslskoj letopisi, [w:I Letopisi ichroniki, Moskwa
1976, s. 203-213; oraz: Wwiedenie w izuczenie belorussko-litowskogo letopisanija, Moskwa 1985, s. 29-30.
Odnośnie danych biograficznych Wasyla Aleksandrowicza — por. A. W. E к z e m p 1j a r s к ij, Welikie i udjelnye knjazja Siewiernoj Rusi, s 1238 po 1505 g., t. I, Sankt Peterburg 1889, s. 284.
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lat46. Nie możemy też zapomnieć o działaniach zbrojnych prowadzonych od najmłod
szych lat przez Daniela i Wasylka Romanowiczów, choć tutaj należy brać pod uwagę
fakt, iż książęta ci zostali we wczesnym dzieciństwie osieroceni.
Jak widać, młodociani Rurykowicze nierzadko uczestniczyli w wyprawach, bądź ni
mi nominalnie dowodząc, bądź ucząc się rzemiosła wojennego u boku ojców. Nic więc
nie stoi na przeszkodzie by uznać, że Mścisław (II) idąc na Małopolskę mógł zabrać ze
sobą trzynas to- czternastolctniego syna. Brak w Latopisie hipackim jakichkolwiek
wcześniejszych informacji na temat Daniela Mścisławowicza zdaje się potwierdzać
przy tym, jako argument ex silentio, zaproponowany powyżej wiek tego księcia47.
Przejdźmy na koniec do omówienia grupy przesłanek o charakterze politycznym,
poświadczających istnienie Mścisława (II) Daniłowicza. Niewątpliwie początek aktyw
ności tego dynasty, mimo braku danych w Latopisie hipackim, odnieść można do
1269-1270 r. Wówczas to, po niemal równoczesnej śmierci Wasylka Romanowicza
i Szwarna Daniłowicza, zasadniczo zmienił się układ sił wewnątrz państwa halicko-wołyńskiego. Pierwszoplanową pozycję uzyskał stojący dotąd na uboczu Lew Daniłowicz. Skupił on w swych rękach dzielnicę własną oraz ziemie pozostające we władaniu
Szwarna. W ten sposób z rzecznika „separatyzmu”, w okresie przewagi stryja i młod
szego brata, stał się propagatorem ścisłego podporządkowania wszystkich spadkobier
ców Romana woli wielkiego księcia. Dlatego też, jak przypuszczam, wymógł na młodym
Włodzimierzu Wasylkowiczu wydzielenie części ojcowizny na rzecz Mścisława (II)48.
Działanie to miało na celu osłabienie odrębności Wołynia, ułatwiające sprawowanie
nad nim kontroli przez księcia zwierzchniego, za jakiego zapewne uważał się Lew.
Jednak, co symptomatyczne, w niedalekiej przyszłości, Mścisław (II) wszedł w poro
zumienie z Włodzimierzem, skierowane przypuszczalnie przeciw dominacji Lwa. Znaj
dujemy w kronice halicko-wołyńskiej kilka fragmentów znakomicie ilustrujących po
wyższy pogląd. Na wspominaną przez nas wyprawę przeciw Małopolsce z 1280 r., rad
wyruszył Lew wraz z synem Jerzym, zaś przymuszeni przez mongolską przewagę,
Mścisław z synem Danielem i Włodzimierz Wasylkowicz49. Tenże Włodzimierz umiera
jąc, przekazał swe księstwo właśnie Mścisławowi, wyraźnie swą decyzją godząc w ocze
kiwania Lwa50.

46 PSRL, t. II, 856 (pod 6770 r.). Odnośnie wieku Włodzimierza — patrz D. D ą b r o w s k i , Małżeristwa
Wasylka Romanowicza, s. 227.
47 PSRL, t. II, 881: Lev radpoide s Tatary i so synom svoim Jurjem aM stislav i Volodimer, syn Mstislavl Danil
i poidosa nevoleju Tatarskqju. Analizując przebieg opisywanej przez Latopis ipatiewski wyprawy, można
odnieść wrażenie, że wszyscy uczestniczący w niej książęta, oprócz Daniela Mścisławowicza, stali na czele
wyodrębnionych oddziałów. Moim zdaniem, potwierdzałoby to młodociany wiek tego księcia.
48 Zupełnie bezpodstawnie Mychajlo Gruszewskij uznał, iż Mścisław Daniłowicz musiał posiadać jakąś
włość ju ż po śmierci Daniela Romanowicza. Ukraiński badacz, w odpowiednim passusie swojej historii
Ukrainy, stwierdził: Wolost drugogo Daniłowica-Mstistawa nam neżwistna, choc bezperecno toin matoJakus
w olost— może Terebowelscinu (Istorija, t. III, s. 92). Domysł Gruszewskiego przyjął jako pewnik np. Alek
sandr Presnjakow (Lekciipo russkqj istorii, t. II, Moskwa 1939 [Rttssian Reprint Series, wyd. A. W. S o 1o v e v,
t. XXV, The Hague 19661, s. 39). Władymir Paszuto uznał z kolei, że Mścisław po śmierci ojca otrzymał Łuck
(Ocerki, s. 290). Pogląd ten przyjęli także Iwan Kripjakewycz (Galicko-Wolynskoe kjażestwo, Kijv 1984,
s. 105) i Lewko Wojtowic [Udilni, s. 89, 122). Natomiast Bronisław Włodarski, godząc opinie Gruszewskiego
i Paszuty, przyznał Mścisławowi zarówno księstwo łuckie, jak i trembowelskie (Polska i Ruś, s. 150).
Zbliżone stanowisko we wspomnianej sprawie zajął Gunter Stoki, który stwierdził, że Mścisław dostał
zapewne po śmierci Daniela jakiś niewiele znaczący udział, być może Łuck i Trembowlę (G. S t o k i , Das
Fürstentum Galizien— Wolhynien, [w:] Handbuch der Geschichte Russlands, t. I (bis 1613), wyd. M. H e l 
l m a n n , Stuttgart 1981, s. 526 i przyp. 37 na s. 527). Chciałbym zwrócić uwagę, że opinie wszystkich
wspomnianych badaczy na temat posiadanej przez Mścisława włości były obarczone przekonaniem o ist
nieniu jednego tylko syna Daniela Romanowicza o tym imieniu. W rzeczywistości nie ma żadnych podstaw
źródłowych by przyznać wzmiankowanemu pierwszy raz w 1271 r. Mścisławowi (II) jakikolwiek udział,
szczególnie uzyskany jakoby bezpośrednio po śmierci ojca. Zdecydowanie najprawdopodobniejszym rozwią
zaniem jest przyjęcie wniosku, że interesujący nas dynasta został nadzielony przez starszego, przyrodniego
brata, po śmierci Wasylka i Szwarna, bowiem od tego mniej więcej czasu zaczyna występować na kartach
kroniki halicko-wołyńskiej, i to od razu jako osoba dysponująca własnym pułkiem.
49 PSRL, t. II, 881.
50 Ibidem, t. II, 900-905, 911-914, 929.
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Uważam, że sojusz książąt włodzimierskiego i łuckiego można traktować nie tylko
jako wyraz separatyzmu wołyńskiego i dążeń do utrzymania szerokiej samodzielności,
lecz również jako dowód na brak silniejszych więzi pomiędzy przyrodnimi braćmi,
między którymi istniała na dodatek duża rozpiętość wieku. Przypomnijmy, że Lew
wystąpił pierwszy raz na kartach źródeł 31 lat wcześniej niż Mścislaw (II). Tymczasem
bardzo ciepłe stosunki łączące tego dynastę z bratem stryjecznym, Włodzimierzem
Wasylkowiczem, obok politycznego, mogły mieć także podłoże w rówieśnictwie obu
wnuków Romana. Jedyny syn Wasylka urodził się bowiem, moim zdaniem, najpóźniej
w połowie 1249 r. (najprawdopodobniej jesienią 1247 r.), a Mścislaw (II), w okresie po
między 1243 a początkiem lat pięćdziesiątych XIII w., przy czym, jak starałem się
wykazać, najprawdopodobniej około 1247-1250 r.
Zamykając te rozważania, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden argument
natury politycznej. Jakiś czas po objęciu władzy we Włodzimierzu, Mścislaw (II)
otrzymał od książąt litewskich Budykida (Butygejda) i Budywida (Butywida) Wołkowysk aby s nimi mir der a/51. Czy przypadkiem ten gest litewskich władców i podkre
ślane przez kronikarza utrzymywanie przez Mścisława (II) pokojowych stosunków
z północnym sąsiadem, nie wynikało w jakiejś mierze z pokrewieństwa lub bliskiego
powinowactwa zachodzącego pomiędzy interesującym nas władcą Wołynia i wspo
mnianymi wyżej Litwinami?

51 Ibidem, t. II, 933. Ostatnio na temat genealogii Budykida (Butygejda) 1 Budywida (Butywida), poruszając
także kwestie polityki prowadzonej przez Litwę w końcu XIII w., wypowiadał się Tadeusz Wasilewski
(Początkowe dzieje dynastii Giedymina, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997,
s. 347-362, szczególnie, s. 352-355, 358-362). Por. np. H. P a s z k i e w i c z , Jagiellonowie, t. I, s. 142-156;
W. T. P a s z u to, Obrazowanie litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959, s. 389, 492; A. K. K r a u c e w i c ,
Stwarenne WJalikaga Knjastwa Litouskaga, Minsk 1998, 166-167.
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Maria-Józefa z Wesslów
żona królewicza Konstantego Sobieskiego
azwisko Wessel było i pozostaje w Polsce dość znane. Spowodowane to było
zadziwiającą karierą podskarbiego Teodora Wessla, ale przede wszystkim małżeństwem Marii-Józefy Wesslówny z królewiczem Konstantym Sobieskim. A jednak,
jak pisał Julian B a r t o s z e w i c z w 1867 r.: „Rodzina jedna z magnackich w dawnej
Polsce, z Sobieskimi spokrewniona, wygasła tak cicho, ju ż bez związków z m agna
tami, bez bogactw. Jednego z synów tego, który nam papiery dziada [podskarbiego
Teodora Wessla] dostarczył, odkryliśmy przypadkiem, jakby wyspę na morzu, a któż
dzisiaj odkrywa Radziwiłłów, Sapiehów, Tyszkiewiczów?”1. W przypadku Wesslów,
ich zniknięcie z warstwy magnackiej, było spowodowane tym, że nigdy nie udało się
im skumulować większego majątku, ani dziedzicznego ani królewszczyzn. Ich dobra
rodowe leżały na północnym Mazowszu, gdzie brak było większych majątków i nawet
rodziny, które możemy zaliczyć do elity dygnitarsko-senatorskiej posiadały tam
niewielkie dobra w porównaniu z innymi ze wschodnich ziem Rzeczpospolitej, skąd
wywodziło się najwięcej rodzin magnackich tego okresu. Tylko jedną linię Wesslów
można ewentualnie zakwalifikować do ogólnopolskiej elity, a i to przez krótki czas.
Pozostałe linie rodziny nigdy nie wyszły poza status elity lokalnej, na szczeblu ziemi
czy województwa oraz średniej szlachty.
Maria-Józefa, jako jedyna z rodziny Wesslów, doczekała się książki na swój temat.
Nie jest to jednak rzetelna monografia naukowa, wykorzystująca dużą ilość źródeł,
lecz tylko zbeletryzowany pamiętnik. Wybór Marii-Józefy na bohaterkę tej książki też
jest symptomatyczny. Nazwisko Sobieskich oraz zawikłane sprawy małżeńskie musia
ły budzić zainteresowanie czytelników czy raczej czytelniczek czasopisma „Kółko
Domowe”, w którym ukazała się pierwsza wersja Pamiętnika w latach 1861-1863.
Pamiętnik ten zyskał niewątpliwie rozgłos i był czytany skoro jego fragmenty ukazały
się także w 1862 r. w Krakowie, w dwutygodniku „Wieniec”, a po śmierci autorki,
w 1886 r. wydano go powtórnie w postaci książki (wznowionej rok później). Trzydzieści
kilka lat temu wydano go raz jeszcze, przede wszystkim z powodu wciąż głośnego
nazwiska Sobieskich oraz ze względu na wciąż niewielką liczbę opublikowanych źródeł
narracyjnych z tego okresu. Dzieło to zostało zapisane sto lat po śmierci jego głównej
bohaterki przez jej kuzynkę, w oparciu o tradycję rodzinną, ale niewątpliwie i o doku
menty2. Oprócz prawdziwych dat i faktów, mamy tam jednak mnóstwo wiadomości
zmyślonych, a także przeinaczeń faktów podawanych z trzeciej ręki. Grzegorzewska
urodziła się kilkadziesiąt lat po śmierci królewiczowej Marii-Józefy, ale znała osobiście
jej bratanicę, warszawską sakramentkę Matkę Marię Teklę (Wesslównę), na którą się
ciągle w Pamiętniku powołuje. Mimo, że od lat doskonale wiadomo, iż Pamiętnik nie

N

1 Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda (dalej: Enc. Org.), t. XXVI, Warszawa 1867, s. 706.
2 S. z G o s t k o w s k i c h G r z e g o r z e w s k a , Pamiętnik o Maryi Wesslównie Królewiczowej Konstantowej
Sobieskiej spisany ze wspomnień rodzinnych przez..., oprać. Z. L e w i n ó w n a , Warszawa 1965.
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jest wiarygodnym źródłem, historycy wciąż z niego korzystają. Ostatnio został on
wreszcie odpowiednio określony jako „konglomerat prawdy i fałszu”3.
W związku z tym, że w literaturze naukowej dotyczącej epoki saskiej wciąż powtarza
się informacje z Pamiętnika, artykuł niniejszy zestawia wszystkie wiarygodne infor
macje zebrane na temat najbliższej rodziny Marii-Józefy przy okazji pisania monografii
Wesslów4. Potrzeba powstania tego artykułu wynika też z faktu, że w tablicach ge
nealogicznych W. D w o r z a c z k a , cytowanych przecież przez wszystkich, podano
błędne daty śmierci zarówno Marii-Józefy jak i jej męża; w literaturze można spotkać
co najmniej cztery różne daty śmierci Konstantego Sobieskiego5. Co do historii
Marii-Józefy, to większość informacji o jej życiu czerpiemy z trochę bezkrytycznego
acz wykorzystującego pewną liczbę źródeł i znakomicie napisanego artykułu J. Bar
toszewicza sprzed 130 lat6. Przy okazji zwróćmy jeszcze uwagę, że nawet sprawa tak
interesująca jak liczba, imiona i kolejność dzieci Jana III nie została zbadana w sposób
zadawalający. Wszyscy badacze opierają się naT. K o r z o n i e ; dopiero kilka lat temu
opublikowano przyczynek zawierający krytyczną dyskusję genealogicznych ustaleń
Korzona7. Podobnie ma się rzecz z dziećmi królewicza Jakuba Sobieskiego.
Wesslowie pochodzą z północnego Mazowsza. Występują nad Wkrą ju ż od początku
XV w. i wszystkie legendy wywodzące ich od Węgrów czy Prusaków nie są prawdziwe.
Jedna z gałęzi Wesslów, pisząca się z Luszewa, zrobiła największą karierę, której
szczyt przypadał na XVIII w.8 Z niej właśnie wywodziła się królewiczowa Maria-Józefa.
Jej ojcem był Stanisław Wessel, starosta ostrowski i różański, żyjący na przełomie XVII
i XVIII w. Był on w 1669 r. elektorem Michaiła Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi
zakroczymskiej9, a w 1670 r. został posłem na sejm z tej samej ziemi; występował już
wtedy z tytułem starosty ostrowskiego, które to starostwo otrzymał niewątpliwie po
ojcu10. W tym samym roku Tomasz Narzymski, chorąży chełmiński, zastawia Stani
sławowi dobra Czerwin, Kobylin i Jemielite, które miał jako dożywocie po zmarłej żonie
Zofii z Brzosków (wszystkie trzy wsie były położone w pow. ostrowskim, w wojewódz
twie mazowieckim)11. Również w 1670 r. otrzymuje konsens na odstąpienie wsi Lewi
ce12. Jest też wtedy właścicielem wsi Mokrzyce, Ruszkowo, Ruszkówko, Konary, Koscuta (?) i Sienica w ziemi zakroczymskiej, na których zapisuje kwotę 25 tys. złp. swojej
żony13. W 1679 r. otrzymuje od Mikołaja Kucharskiego, syna zmarłego Stanisława
z Kuchar, należności po zmarłym Wojciechu Ćwiklińskim na dobrach Milewo i Żelechy

3 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski królewicz polski, [w:] Studia z dziejów epoki Jana HI Sobieskiego,
pod. red. K. M a t w i j o w s k i e g o , Wrocław 1984 („Acta Universitatis Wratislaviensis” 726, Historia 47),
s. 129.
4 A. S i k o r s k i , Monografia rodziny Wesslów w XV1II-XX wieku (praca w przygotowaniu).
5 W. D w o r z a c z e k , Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 14.
6 Enc. Org., s. 699-706 (artykuł Teodor Wessel) 1 s. 709-720 (artykuł Wesslówna Sobieska Maryja Józefa)
I T. K o r z o n , Dola i niedola Jana Sobieskiego, t. I, Kraków 1898, s. 545-585 1 załączone tablice genealo
giczne; M. S o b i e r a j , Potomstwo Jana i Marii Kazimiery Sobieskich w świetle źródeł zakonnych, „Roczniki
Humanistyczne”, Lublin 1986, t. XXXIV, z. 2, s. 428-434.
8 A. S i k o r s k i , op. clt.
9 J. D u n i n - B o r k o w s k l , M. D u n i n - W ą s o w i c z , Elektorowie królów Władysława IV, Michała Kory
buta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, Lwów 1910 (RH, t. I), s. 247.
10 Bibl. PAN Kraków, rkps 8353, k. 116: Teki Pawińskiego (dalej: TP), nr 36, Akta sejmikowe ziemi
zakroczymskiej, I. 1553-1704.
II AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste, 1670. Informacje z ksiąg sądowych mazowieckich podano
w oparciu o wypisy prof. Jerzego Łempickiego z Warszawy. Prof. Łempickiemu za udostępnienie tych
wypisów chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować. W dalszej części tej pracy wypisy prof. Łempic
kiego będą cytowane jako ML z zaznaczeniem, z jakiej księgi pochodzą. Niestety, zawierają one jedynie
informacje o rodzaju danej księgi i roku powstania zapisu, bez numeru tomu i karty.
12 AGAD, Sigillata, t. XI, s. 154: Konsens „z okienkiem”, czyli z możliwością wpisania dowolnej osoby, z dnia
27 lipca 1670 r. Niewątpliwie chodzi tu o królewską wieś Lewice, obecnie nieistniejącą, położoną w pow.
nowomiejskim ziemi zakroczymskiej; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (dalej: SGKP), t. XV, cz. 2,
Warszawa 1902, s. 224.
13 Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, rkps 1957, k. 49v-50: Kopie akt publicznych głównie z lat 1669-1764.
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(w powiecie płońskim)14. W 1680 r. otrzymuje od wymienionego wyżej Narzymskiego
wspomniane dobra Kobylin i Jemieliste15. W 1683 r. bierze udział w odsieczy wiedeń
skiej16. W maju 1683 r. został na sejmiku zakroczymskim wybrany deputatem na
tamtejszy sąd fiskalny17. W 1684 r. był dziedzicem Nosilska (współczesna nazwa —
Nasielsk) w ziemi zakroczymskiej oraz Czerwina w powiecie ostrowskim. W 1687 r.
został posłem na sejm walny grodzieński z ziemi zakroczymskiej18. Na tym kończy się
znana działalność Stanisława Wessla w życiu publicznym ziemi zakroczymskiej; na
tomiast w kilka lat później starosta ostrowski zaczyna pojawiać się na sejmikach ziemi
różańskiej. Wcześniej, w 1691 r., był członkiem delegacji polskiej, która eskortowała
przyszłą żonę królewicza Jakuba Sobieskiego — Jadwigę-Elżbietę Neuburską ze Śląska
do Warszawy19. Stanisław Wessel w 1696 r. był posłem na konwokację z ziemi różań
skiej i zostaje wtedy wybrany do rady przy boku prymasa-interrexa, a w latach 1697,
1701 i 1704 posłem na kolejne sejmy, także z ziemi różańskiej. Starostą makowskim
tytułowany jest od 1696 r., kampinoskim od 1697, a różańskim od 170020. Przed
1700 r. zwraca sumy należne jezuicie Jackowi Krempskiemu, synowi zmarłego Jaku
ba, pisarza ziemskiego makowskiego i różańskiego21. Około 1700 r. był właścicielem
dworu w Warszawie, położonego przy dzisiejszej ulicy Bielańskiej. Dwór ten już w 1669 r.
był w posiadaniu rodziny22. Na przełomie 1700 i 1701 r. Stanisław Wessel bawił
w Rzymie, o czym wspomina w swych pamiętnikach Krzysztof Zawisza, który spoty
kał go na dworze królowej-wdowy M arii-Kazim iery23. Nie był to jego jedyny pobyt
zagranicą, wiemy bowiem, że w grudniu 1702 r. przebywał w Paryżu, w tajnej misji
od królewicza Jakuba Sobieskiego do króla Ludwika XIV. W ramach francuskich
retorsji, za uwięzienie w Polsce francuskiego posła Karola du Hćrona, został wraz
z innymi Polakami aresztowany. Kiedy okazało się, że starosta różański przebywa
we Francji w tajnej misji został natychmiast, na osobiste polecenie Ludwika XIV,
zwolniony i pozwolono mu wyjechać do Polski. Misja ta miała na celu uzyskanie
poparcia króla Francji dla kandydatury Jakuba Sobieskiego na polski tron po
Auguście II. Można chyba mówić o fiasku tej misji, ponieważ stanowisko Francji
nie uległo zmianie; szans Jakuba na tron nie oceniano tam wysoko24. Fakt przeby
wania przezeń w Paryżu na przełomie 1702 i 1703 r. przeczy natomiast twierdzeniu
Pamiętnika, że Stanisław Wessel zmarł w tym właśnie czasie w Wiedniu, na rękach
córki25. Co więcej, datę jego zgonu możemy określić z pomocą innych źródeł: Stanisław
Wessel zmarł pomiędzy 24 listopada 1704 r., kiedy został przez sejmik ziemi różańskiej
wybrany posłem na sejm, a 6 stycznia 1706 r., kiedy to starostwo ostrowskie, opróż

14 AGAD, Księgi grodzkie ciechanowskie wieczyste, 1679 (MŁ).
15 AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste 1680 (MŁ).
16 J. Od r o w ą ż P i e n i ą ż e k , Rycerstwo polskie w wyprawie wiedeńskiej pod wodzą króla Jana HI
Sobieskiego w roku 1683, Warszawa 1933, s. 29.
17 TP, nr 36, k. 183v. Wybrany został w miejsce swego brata Franciszka Wessla, starosty różańskiego, który
mimo wyboru nie zjawiał się na sądach.
18 Ibidem, k. 191; w aktach sejmikowych jego nazwisko zapisano jako jeszcze jako Wyszel, tak ja k w po
przednich latach. Dopiero w drugiej połowie XVII w. pragnienie utożsamienia się z węgierską rodziną
Wesselónyi z Hadad, która właśnie otrzymała tytuł hrabiowski (1646 r.) prowadzi do formy Wessel.
19 W. R o s z k o w s k a , Oława królewiczów Sobieskich, Wrocław 1985, s. 37.
20 TP, nr 20, Akta sejmikowe ziemi różańskiej, k. 334-334v, 347-347v, 377; Volumina Legum. Przedruk zbio
ru praw staraniem XXPijarów w Warszawie od 1732 do 1782 wydanego (dalej: VL), t. V, wyd. J. O h r y z k o ,
Petersburg 1860, s. 410 i 415.
21 AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste, 1700 (MŁ).
22 Źródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770, wyd. A. B e r d e c k a ,
J. R u t k o w s k a , A. S u c h e n i - G r a b o w s k a i H. S z w a n k o w s k a , Warszawa 1963, s. 241, 267.
23 [K. Z a w i s z a ] , Pamiętniki K. Z. wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. J. B a r t o s z e w i c z , Warszawa
1862, s. 97-98, a za nim M. L o r e t , Zycie polskie w Rzymie w XV1U w., Rzym 1930, s. 201. Zawisza bawił
w Rzymie od 27 września 1700 r. do 20 lutego 1721 r.
24 J. S t a s z e w s k i , O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII
wieku, Warszawa 1973, s. 366 i 431.
25 S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., s. 116. J. B a r t o s z e w i c z zdaje się akceptować tu informacje Grzego
rzewskiej, pisze bowiem w innym miejscu, że starosta różański zmarł w 1703 r.; K. Z a w i s z a , loc. cit.
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nione po śmierci Wessla otrzymał Franciszek-Maksymilian Ossoliński, chorąży drohicki, późniejszy podskarbi wielki koronny26. Mamy więc tu chyba zupełny obraz stanu
majątkowego i udziału w życiu publicznym Stanisława Wessla. Jak widać, był to
typowy przedstawiciel średniej szlachty, ale ściśle związany z dworem królewskim.
Wszystko bowiem wskazuje na to, że starosta różański rzeczywiście był używany przez
Jakuba Sobieskiego do misji dyplomatycznych, tak jak to pisze w swoim Pamiętniku
Grzegorzewska.
Bardzo ciekawa i tajemnicza jest sprawa małżeństwa starosty różańskiego. Jak
twierdzą wszystkie polskie herbarze i inna literatura, ożenił się on z Barbarą Starhem
berg, bratanicą, czy nawet córką Ernesta-Rüdigera Starhemberga, słynnego bohater
skiego obrońcy Wiednia w 1683 r. Jak ujął to XVIII-wieczny autor panegiryku, ks.
Włocki „dom prześwietny Sztarembergów (...) chętnie mu w dożywotnią przyjaźń
Jaśnie Wielmożną Barbarę de Sztaremberg, rodzoną synowicę Sztaremberga (znajo
mego światu ze sławy komendanta Wiednia) ze znacznym ukontentowaniem oddał”27.
Dostępne, starsze austriackie opracowania nie znają jednak żadnej bratanicy Erne
sta-Rüdigera Starhemberga noszącej imię Barbara, ani innej zamężnej za Stanisła
wem Wesslem28. W nowszych za żonę Wessla uważa się córkę, a nie bratanicę feldmar
szałka: herbarz Siebmachera29 podaje, że Henryk-Ernest-Rüdiger Starhemberg (16371701) miał z pierwszej żony Heleny Doroty hr. Starhemberg Schaunberg (1634—1688),
córkę Marię-Gabrielę-Barbarę. Ponieważ jej starsza siostra Elżbieta urodziła się
w 1661 r., a młodsza Katarzyna w 1663 r., należy przyjąć, że urodzenie Marii Gabrie
li-Barbaiy przypadałoby najpewniej na 1662 rok. Według wspomnianego herbarza
Siebmachera w 1685 r. poślubiła ona Stanisława Wessla, a l l czerwca 1692 r. wyszła
powtórnie za mąż za Franciszka-Karola hr. Dünewald, pana na Pixendorfie, zmarłego
równo rok później, 11 czerwca 1693 r. Jej trzecim mężem miał być Maksymilian -Zygmunt-Fryderyk hr. von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg, pan na Freyenthurn
i Castelalt, zmarły 10 grudnia 1731 r. Maria-Gabriela-Barbara zmarła w Grazu 23 lu
tego 1745 r. Z małżeństwa z hr. Trauttmansdorffem miała aż czternaścioro dzieci.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe informacje pozostają w wyraźnej sprzeczności
z ustaleniami, opartymi na polskich źródłach. Pierwsza sprawa dotyczy daty małżeń
stwa Barbary ze Stanisławem Wesslem, które, przypomnijmy, miało mieć miejsce
w 1685 r. Według polskiej tradycji ślub ten miał się odbyć w Wiedniu z okazji odsieczy
wiedeńskiej, czyli w 1683 r.30 Tymczasem wiemy, że Adam Augustyn Wessel, będący
na pewno synem Stanisława i Barbary urodził się nie później niż w 1678 r.31 Druga
sprzeczność dotyczy faktu, że w polskich źródłach Barbara jest wspominana jako
zmarła już w 1715 r.32 Trzecia wreszcie sprzeczność to fakt, że mąż Barbary, Stani
sław Wessel, żył jeszcze w końcu 1704 r., a tymczasem Maria Gabriela-Barbara,
w tymże roku, miała być ju ż zamężna po raz trzeci! Poza tym uważamy, że pięć-sześć
lat małżeństwa Marii-Gabrieli-Barbary ze starostą różańskim (według Siebmachera)
to trochę za mało czasu na urodzenie co najmniej pięciorga dzieci, biorąc pod
uwagę śmiertelność niemowląt w tamtych czasach. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt,

26 PSB, t. XXIV, Wrocław i In. 1979, s. 391 (biogram Ossolińskiego autorstwa H. D y m n i e k l e j - W o ł o szyńsklej).
27 J. F. W ł o c k i , Przykłady zenot, у życia Świętych Pańskich..., Kraków 1737, k. nlb., dedykacja.
28 C. v. W u r z b a c h , Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, t. XXXVII, Wiedeń 1878,
s. 157-214 i tablica genealogiczna po s. 160.
29 J. В. W11 tl ng, Der niederösterreichische landständische Adel (J. Siebmachers Grosses und Allgemeines
Wappenbuch, t. IV, cz. 4—1 1 4—2), Nürnberg 1909-1918, s. 70, 203-204, 387.
30 S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., s. 54—55; Ks. J. W i ś n i e w s k i , Historyczny opis kościołów, miast, zaby
tków i pamiątek w olkuskim, Marjówka Opoczyńska 1935, s. 282-284.
31 Archivio Segreto Vaticano, Processus Consistoriales [Adama-Augustyna Wessla na biskupstwo Inflan
ckie], vol. 110, k. 422v (mkfm. 2A12 w Punkcie Konsultacyjnym Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych
w Warszawie). Pamiętać jednak należy, że w źródle tym podane jest tylko imię matki Adama Augustyna —
Barbara, co nie musi oznaczać, że chodzi o Barbarę Starhemberg.
32 AGAD, Księgi grodzkie ciechanowskie wieczyste, 1715 (MŁ).
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że K. N i e s i e с к i33, pisząc o ślubie Stanisława Wessla z Marią-Barbarą Starhemberg,
cytuje księgi grodzkie ostrzeszowskie z 1672 r. Może to oznaczać, że ślub ten miał
właśnie miejsce najpóźniej w 1672 r., a wtedy identyfikacja żony Stanisława Wessla
z córką Rüdigera Starhemberga jest niemożliwa. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat
w księgach ostrzeszowskich miałby pojawić się wpis dotyczący małżonków Wesslów,
skoro nie znamy żadnych ich związków z tą ziemią. Wydaje się, że chodzi jednak
0 księgi ostrowskie (niestety, już nieistniejące), czyli księgi dotyczące rejonu, gdzie
Stanisław Wessel miał posiadłości. W związku z powyższym sądzimy, że umieszczenie
w herbarzu Siebmachera Stanisława Wessla jako męża Marii-Gabrieli- Barbary, córki
feldmarszałka Starhemberga, było spowodowane lekturą polskich herbarzy, a nie
ustaleniem opartym na kwerendzie w austriackich źródłach. Bracia Rüdigera Star
hemberga, Franciszek-Ottokar i Gundaker-Tomasz, mieli potomstwo urodzone wiele
lat po ślubie Barbary ze Stanisławem Wesslem. Wśród licznych dzieci Bartłomieja
Starhemberga, jedynego w tym czasie przedstawiciela drugiej linii rodziny, nie wymie
nia się żadnej Barbary ani Marii.
Udało się również odnaleźć odpis intercyzy ślubnej Stanisława Wessla i jego tajem
niczej żony, sporządzony już w 1670 r.34 Niestety, w umowie tej nie wymieniono
imienia żony starosty ostrowskiego ani jej rodziców. Co więcej, osoba sporządzająca
ten wypis miała niewątpliwie problem z zapisaniem nazwiska żony Stanisława Wessla:
w nagłówku podano „hrabianka Sternberg”, a w samym dokumencie „hrabianka Staremberg” (z wyraźną poprawką z pierwotnie zapisanego „Starmberg”). W świetle tego
dokumentu trudno jest wnioskować z jakiej rodziny naprawdę pochodziła Barbara.
W grę może wchodzić rodzina Starhembergów, choć z całą pewnością trzeba odrzucić
identyfikację żony starosty ostrowskiego z Marią-Gabrielą-Barbarą, córką Ernesta-Rüdigera Starhemberga, ponieważ w 1670 r. ta ostatnia miała zaledwie 8 lat. Nie
można także wykluczyć, że żona Stanisława Wessla pochodziła z możnej czeskiej
rodziny von Sternberg, czyli ze aternberka. W drugiej połowie XVII w. istniały ju ż tylko
dwie linie tej rodziny, jedna na Holicach, a druga na Konopiszcie. Niestety genealogia
panów ze aternberka nie zna Barbaiy za Stanisławem Wesslem, chociaż w drugiej
połowie XVII w. żyła Maria-Barbara, córka Franciszka Macieja na Konopiszcie i Ludmiły-Benigny von Rican oraz Barbara, córka Wacława-Jerzego na Holicach; ta osta
tnia była jednak karmelitanką35. Może w związku z cudzoziemskim mariażem starosty
różańskiego pozostaje fakt, że w kilkadziesiąt lat później, w 1748 r., z instrukcji dla
posłów sejmiku zakroczymskiego na sejm warszawski, możemy dowiedzieć się, że Wesslom przepadły dobra położone na Węgrzech. Posłowie mieli na sejmie domagać się,
aby Wesslowie otrzymali jakąś rekompensatę za te dobra. Niestety, sejm ten został
zerwany, tak więc należy sądzić, że prośba sejmiku nie została spełniona i brak jest
więcej szczegółów na temat tej sprawy36.
Wspomniany dokument intercyzy potwierdzała królowa Eleonora Habsburżanka
(córka cesarza Ferdynanda III, a żona Michaiła Wiśniowieckiego). Może więc Barbara
Starhemberg przybyła do Polski na początku 1670 roku wraz z królową? Ze współ
czesnych temu zdarzeniu źródeł wiadomo, że Eleonora przybyła z Wiednia bezpośred
nio na ślub w Częstochowie, a wraz z nią przybył też niewielki dwór żeński: pięć dam
1 dworek37. Imię i nazwisko żony Stanisława Wessla znajduje potwierdzenie w księ
gach ziemskich ciechanowskich: w 1715 r. jest wspominana zmarła żona starosty
różańskiego — Barbara Steremberkówna. Z kolei w księgach sądowych z terenu Wiel

33 K. N i e s l e c k l , Herbarz polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z , t. IX, Lipsk 1842, s. 284.
34 Bibl. Uniwersytecka Warszawa, rkps 1957, k. 49-50: Kopie akt publicznych głównie z lat 1669-1764.
35 Ottuv slovnik naućny, t. XXIV, Praha 1906, s. 777-785: C. W u r z b a c h , op. eit., t. XXXVIII, Wiedeń 1879,
s. 252-293 i dwie tablice genealogiczne po s. 264.
36 Bibl. PAN Kraków, rkps 8354, k. 215v, TP, nr 37, Akta sejmikowe ziemi zakroczymskiej. II. 1707-1793.
37 PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 223-226 (biogram królowej Eleonory autorstwa К. P i w a r s k i e g o); A. P r z y 
boś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków-Wroeław 1984, s. 96-97.
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kopolski również wymieniona jest Barbara ze Sztemberka (w innym miejscu zapisano
jej nazwisko jako Staremberk i Staremberg)38. Ksiądz J. W i ś n i e w s k i w swojej
monografii powiatu olkuskiego daje jej raz imiona Maria-Barbara a raz Helena-Bar
bara, a T . Ż y c h l i ń s k i nazyw ają Marią-Barbarą39. Barbara miała być ochmistrzy
nią dworu Teresy-Kunegundy Sobieskiej, córki króla Jana III, a zmarła w latach
pomiędzy 1710 a 1715, a więc nie w 7 lat po urodzeniu Marii-Józefy (czyli około
1692 r.), jak chce Grzegorzewska40. Stanisław Wessel miał z niej wspomnianą córkę
Marię-Józefę oraz synów: Adama-Augustyna, Wojciecha, Jana-Józefa i Franciszka.
Adam-Augustyn Wessel urodził się w zapewne w 1678 r. Był opatem przemęckim
i sekretarzem królewskim. 12 czerwca 1724 r. prekonizowany został biskupem inflan
ckim. 11 maja 1733 r. został biskupem kamienieckim i opatem czerwińskim. Zmarł
11 lutego 1735 r. na Jasnej Górze koło Częstochowy i tam został pochowany41. Kolejny
syn Stanisława Wessla, starosty ostrowskiego i różańskiego, Wojciech, 27 kwietnia
1720 r. został mianowany kasztelanem warszawskim. Zmarł między 1758 a 9 sierpnia
1760 r. Z jego licznego potomstwa, które miał z czterech żon, wymieńmy tylko Teodo
ra, podskarbiego wielkiego koronnego i jednego z głównych animatorów konfederacji
barskiej, zmarłego w 1791 r. Jan-Józef Wessel, kolejny syn Stanisława i Barbary
urodził się około 1673 r. W 1726 r. tytułowany jest chorążym różańskim, a w 1727 r.
starostą ostrowskim. Wraz z żoną Teofilą-Brygidą z Zenowiczów był fundatorem kla
sztoru Bernardynów w Strzegocinie. Jan-Józef Wessel zmarł w 1749 r., przed 10 ma
ja42. Pozostawił młodo zmarłego syna Michała. Ostatni z synów starosty różańskiego,
Franciszek Wessel, urodził się około 1685 r. 11 grudnia 1716 r. został mianowany ka
sztelanem zakroczymskim. Zmarł zaś w 1724 r., przed 4 maja43. Z Elżbiety Mielżyńskiej miał dwóch synów, Stanisława i Piotra.
Maria-Józefa Wesslówna, jedyna córka starosty ostrowskiego Stanisława i Barbary
Starhemberg, urodziła się około 1685 r.44 Wedle twierdzenia Grzegorzewskiej urodziła
się w Wiedniu, ale, jak wykazano wyżej, ślub jej rodziców odbył się na 13 lat przed
odsieczą wiedeńską i to w Polsce i tam też musiała się urodzić Maria-Józefa45. Począ
tkowo przebywała na dworze Teresy-Kunegundy Sobieskiej, gdzie jej matka pełniła
funkcję ochmistrzyni; tę informację podaje Grzegorzewska i wszyscy pozostali za nią.
Nie mamy na to innych bezpośrednich dowodów, ale wydaje się to możliwe, skoro ojciec
Marii-Józefy był ściśle związany z Sobieskimi. Później mieszkała w warszawskim
klasztorze Sakramentek; według Grzegorzewskiej po śmierci matki, która nastąpiła
w siedem lat po urodzeniu Marii, czyli około 1692 r., ale jak pokazaliśmy wyżej,
Barbara Wesslowa umarła wiele lat później. Swój pobyt u Sakramentek (sześcioletni
według Grzegorzewskiej), tak wyidelizowany przez tę autorkę Pamiętnika, Maria-Jó
zefa wspominała jednak zupełnie w inny sposób: „W klasztorze dosyć namieszkałam

38 Teki Dworzaczka: BK-CD#lvlOO\REGESTY. TD\KSIĘGI\KOSC_I. X #9110, B K -C D # lvl0 0 \ REGESTY.
TD\KSIĘGI\WSCH 1. X # 4326, BK-CD#lvlOO \REGESTY. TD\KSIĘGI\WSCH 2. X # 1666 1 1679.
39 Ks. J. W i ś n i e w s k i , op. eit., s. 123 1 282; T. Ż y c h l i ń s k i , Ztota księga szlachty polskiej (dalej: ZK),
t. XXVIII, Poznań 1906, s. 110. Dla porządku podajmy jeszcze, że Wielądek zna ją jako Marlę; AGAD,
Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądka, sygn. 64, k. 86.
40 Teki Dworzaczka: BK-CD#lvlOO \REGESTY. TD\KSIĘGI\WSCH 2. X # 1679 1 BK-CD#lvlOO\ RE
GESTY. TD\ KSIĘGIYWSCH 1. X # 4326; Enc. Org., s. 710; S. G r z e g o r z e w s k a , op. clt., s. 57.
41 P. N i t e c k i , Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 220; [J. H. Z e d l e r ] ,
Grosses Universal Lexikon aller Wissenschąfften und Künste ..., t. LV, Lipsk-Halle 1748, szp. 815.
42 AGAD, Księgi grodzkie ciechanowskie wieczyste, 1727 (MŁ); Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j
granicach historycznych, pod red. H. E . W y c z a w s k i e g o OFM, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 357-358;
W. R u d z i ń s k i , Rudzińscy herbu Prus III z ziemi czerskiej, Warszawa 1988 (maszynopis powielany
w Bibliotece PTHer. w Warszawie), s. 360.
43 AGAD, Sigillata, t. XIX, k. 6 i t. 20, k. 104; Enc. Org., s. 714; S. U r u s k i , A. A. K o s i ń s k i , A. W ł o 
d a r s k i , Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I, Warszawa 1904, s. 186 oraz t. XI, Warszawa 1914, s. 28.
44 Jej życiorys, jak już wspomnieliśmy, opracował J. B a r t o s z e w i c z (patrz przyp. 6). Sporą część
szczegółów na temat Marii-Józefy czerpiemy z artykułu Bartoszewicza oraz z nowszej pracy o królewiczu
Konstantym: zob. W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 127-165.
45 S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., 99.
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się u Panien Sakramentek. Nikt nie wie, kto nie dozna, co to jest rezydencja klasztor
na”46. Następnie, podobno od 1702 r., Maria-Józefa przebywała na dworze królewicza
Jakuba Sobieskiego w Oławie na Śląsku, pod opieką żony tego ostatniego, Jadwigi-Eleonory Neuburskiej. 18 listopada 1708 r. poślubiła w Gdańsku królewicza Konstantego
Sobieskiego. Wszystko wskazuje na to, że przed ślubem przebywała w Paryżu i już
wtedy była w kontakcie z Konstantym47. W kontrakcie ślubnym Konstanty zapisał
Marii-Józefie 100 tys. talarów pruskich na Żółkwi i dożywocie na innych swych
dobrach. Maria-Józefa miała mieć w posagu przeszło milion złp, z czego 70 tys. du
katów w kapitałach i klejnotach48. Ale czterdzieści lat później, w 1750 r., jej brat
Wojciech, kasztelan warszawski, wspomina tylko o „półtrzecia miliona” wyniesionych
z domu, po śmierci ojca49. W 1711 r. Maria-Józefa miała żądać oddania swojego
posagu w wysokości 25 tys. talarów50.
Konstanty-Władysław Filip, najmłodszy syn Jana III Sobieskiego i Marii-Kazimiery
d’Arquien, urodził się w Warszawie 1 maja 1680 r., o godzinie siódmej rano. Datę tę,
co do której wszyscy historycy i heraldycy są zgodni, znamy z pamiętników kawalera
de Beajeu i listów sekretarza królowej des Noyersa51. Nie można jednak zupełnie
wykluczyć, że Jan III miał więcej niż jednego syna o imieniu Konstanty i że ta data
dotyczy urodzin innego syna. Przyjmijmy jednak za А. К e r s t e n e m, że chodzi o tego
właśnie Konstantego52. Konstanty ochrzczony został przez arcybiskupa Konstantego
Lipskiego w 1687 r. w kościele w Jaworowie53. Zmarł zaś 22 lipca 1726 r. w Żółkwi
i tam też został pochowany w kościele farnym, ale dopiero 27 listopada 1727 r. Datę
pogrzebu, dotąd zdaje się nieznaną, ustalono na podstawie listu Marii-Józefy do
starosty przemyskiego54. Natomiast data śmierci, jak już wspomniano na wstępie,
bywa z reguły podawana nieprawidłowo. Datę śmierci Konstantego, a nawet godzinę,
możemy ustalić zaś z całkowitą pewnością na podstawie listu Marii-Józefy do Anny-Katarzyny z Sanguszków Radziwiłł owej, kanclerzyny litewskiej, w którym czytamy:
„Wielowładna Stwórcy mego Ręka wypróbowawszy przez trzy lata niezliczonemi bole
ściami najukochańszego Małżonka Mojego Najjaśniejszego Królewica Imci Dobrodzieja
i na uwadze Wszechmocności Swojej w równej Go z Jobem odważywszy szali, gdy na
usilne prośby Jego skraca mu dnia dwudziestego drugiego miesiąca w poniedziałek
w pół do dziesiątej przed północą ostatnich ciężkości” 55. Otóż ze starszych autorów
jedynie G. L e n g n i c h oraz S. В a r ą c z podają prawidłową datę śmierci Konstantego,

46 Bibl. Ossolineum, rkps 5797/1. k. 19-25: list Kazimierza Chlebowskiego starosty liwskiego do Jakuba
datowany w Żółkwi 23 września 1726 r.
47 Akia grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we
Lwowie (dalej: AGZ), t. X (Spis oblat zawartych w aktach grodu iziem stw a lwowskiego), Lwów 1884, s. 406,
nr 6858.
48 Ene. Org., s. 710: AGZ, t. X, s. 390.
49 Ene. Org., loc. eit.: AGAD, Archiwum Radziwiłłów [dalej: AR], dział V, nr 17183, list Wojciecha Wessla
z 30 maja 1750 r. do Miehała-Kazimierza Radziwiłła, hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego.
50 К. B. H o f f m a n , Historia upadku dynastii Sobieskich z nowych dokumentów, „Gazeta Polska” 1862,
nr 297 z 30 grudnia. Hoffman powołuje się na list Marii-Józefy do jednej z dam dworu Sobieskich w Oławie
z 8 grudnia 1711 r. Niestety, wbrew zapowiedziom autor nie opublikował tego listu.
51 Pamiętniki kawalera de Bectjeu, wyd. A. K r a u s h a r , Kraków 1883, s. 127; Listy Piotra des Noyers,
sekretarza królowej Maryi Kazimiery z lat 1680-1683 rzeczy polskich dotyczące, wyd. L. N a b l e l ak,
„Biblioteka Ossolińskich”, t. X, Lwów 1868, s. 22-23: S. B a r ą e z , Pamiątki miasta Żółkwi, Lwów 1877,
s. 153; J. H. Z e d i e r , op. cit., t. XXXVIII, Lipsk-Halle 1743, szp. 149; S. K. K o s s a k o w s k i , Monografie
historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. III, Warszawa 1872, s. 207-208; T. K o r z o n ,
loc. cit.; ZK, loe. cit.; W. D w o r z a e z e k , loc. cit. Wyjątkiem jest Andrzej Załuski, który umieszcza urodzenie
Konstantego pod rokiem 1678: A. Ch. Z a ł u s k i , Epistolarum historico-familiarium..., t. I, Braniewo 1709,
s. 710.
52 PSB, t. XIX, Wrocław 1974, s. 641 (biogram Marii-Kazimiery autorstwa A. K e r s t e n a ) .
53 A. Ch. Z a ł u s k i , op. cit., s. 1010: T. J ó z e f o w i c z , Kromka miasta Lwowa od roku 1634 do 1690, Lwów
1854, s. 463. M. S o b i e r a j , op. cit., s. 432, nazywa go, nie wiedząc dlaczego, Konstantym-Benedyktem.
54 AGAD, AR, dz. III, kop. 41, list nr 26, z Żółkwi. Starosta przemyski to Mlchał-Kazimierz Radziwiłł,
późniejszy wojewoda wileński i hetman wielki litewski.
35 AGAD, AR, dz. III, kop. 41, list nr 15 z 31 lipca 1726, z Żółkwi.
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pozostali zupełnie Inne56. Błędna data (28 lipca) jest też wyryta na nagrobku Konstan
tego wzniesionym po ekshumacji królewiczów w 1862 r.57
Konstanty był, od czasu działów rodzinnych w 1699 r. właścicielem dóbr żółkiew
skich i krechowskich. W tym samym roku odznaczył się w bitwie z Tatarami pod
Podhajcami. Od listopada 1700 r. był kawalerem orderów Św. Michała i Św. Ducha. Ale
tak jak dla jemu współczesnych tak i dla nas pozostaje przede wszystkim bohaterem
głośnego miłosnego skandalu w Rzymie. W styczniu 1701 r. głośna była publiczna
kłótnia Kajetana ks. Sforza-Cesarini z Konstantym o dziewczynę imieniem Tolla. Była
ona kochanką księcia Kajetana, później zaś Konstantego, ale najwyraźniej bez zgody
jej poprzedniego „narzeczonego”, który publicznie ją obraził58.
W czasie wojny północnej, wraz z wejściem Szwedów na ziemie polskie odżyła spra
wa kandydatury młodych Sobieskich do polskiego tronu. Ale król August II działał
szybko i bezwzględnie. Konstanty wraz z bratem Jakubem, głównym potencjalnym ry
walem Augusta II do tronu polskiego, został 24 lutego 1704 r. porwany między Wroc
ławiem i Oławą przez Sasów i więziony przez dwa i pół roku w twierdzach Pleissenburg
i Königstein59. W 1707 r. car Piotr I i konfederaci sandomierscy rozważali jego (i brata
Aleksandra) kandydaturę na polski tron, opróżniony po abdykacji Augusta II60.
Po kilku latach, niezbyt udanego jak się zdaje, pożycia z Wesslówną Konstanty
wystąpił o rozwód. Już 23 grudnia 1711 r. Maria-Józefa w liście do swej teściowej,
królowej wdowy, Marii Kazimiery, zgadzała się na rozwód i nalegała aby proces
rozwodowy zakończyć tak szybko jak to możliwe. Przepraszała za swój ślub, nie
uzgodniony z rodziną Sobieskich, ale twierdziła, że to Konstanty nań nalegał. Ona
sama, decydując się na ten związek odrzuciła wiele bardzo ciekawych i intratnych
ofert. Trudno stwierdzić, czy była to prawda czy chodziło tylko o wytargowanie
możliwie najlepszych warunków rozwodu. Z tego samego listu wiadomo również, że
Maria-Józefa planowała zamieszkać u warszawskich sakramentek i prosiła królową
0 wyrażenie na to zgody. Sprawa rozwodowa była zaś prowadzona we lwowskim
konsystorzu61. Po śmierci królowej Marii-Kazimiery w 1716 r. Maria-Józefa pogodziła
się z głową rodziny Sobieskich, najstarszym bratem męża, królewiczem Jakubem: za
cenę rezygnacji z dożywocia na dobrach Konstantego przestano kwestionować waż
ność jej ślubu. W 1716 r. zaczęła też protestować przy pomijaniu jej praw do majątku
męża. Ponieważ królewicz Aleksander zmarł przed pozostałymi braćmi, jego majątek
(około 2 miliony talarów cesarskich) im przypadał. A Konstanty dobra swoje obciążał
1 alienował, czego nie miał prawa robić bez zgody żony62. Większość swojego majątku
roztrwonił: Marymont odstąpił samowolnie jego rządca kanclerzowi Janowi Szembekowi, Maiywil został sprzedany zdaje się tuż po 1722 r., a Olesko w 1725 r. hetmanowi
polnemu koronnemu Stanisławowi-Mateuszowi Rzewuskiemu; Tarnopol i Złoczów

56 (22 lipca) G. L e n g n l c h , G eschichte d er Länd er Preussen unter d em K ön ig e A u g u s t dem Zw eyten, Gdańsk
1745, s. 362 oraz S. В a r ącz, loc. eit.; (28 lipca) J. H. Z e d l e r , loc. clt.; (22 kwietnia) [J. N o w a k o w s k i ] ,
Pam iątka od now ienia i pośw ięcenia kościoła żółkiew skiego d n ia 12 w rześnia 1867, Lwów 1868, s. 15-16;
(28 lutego) M. B a l i ń s k i , T. L i p i ń s k i , Starożytna Polska p od w zględem historycznym , geograficznym
i statystycznym , t. II, Warszawa 1845, s. 605 oraz ZK, loc. clt. IW . D w o r z a c z e k , loc. clt.; (22 czerwca)
T. K o r z o n , loc. clt.
57 J. T. P e t r u s. Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994, s. 33-34 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej
na ziem iach w schodnich daw nej Rzeczypospolitej, cz. 1, Kościoły i klasztory rzym sko-katolickie daw nego
w ojew ództw a ruskiego, t. II); napis na jej nagrobku jest autorstwa prof. Antoniego Małeckiego.
58 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 140-142.
59 K. J a r o c h o w s k i , Porw anie Jakuba i K onstantego Sobieskich p rze z A u gu sta П na drodze między O ław ą
a W rocław iem dnia 27 lutego 1704 roku, |w:] idem. Opow iadania i stu d ia historyczne, t. II, Poznań 1863,
s. 70-135.
60 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 139-140; A. K a m i ń s k i , K onfederacja sandom ierska w obec
R osji w okresie poaltransztadzkim 1706-1709, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 76.
61 AGAD, AR, dz. V, t. 425, nr 17185. W tym liście autorka podpisuje się „Marle neó cP06 de W essel”; ani
słowa na temat nazwiska noszonego po mężu! Bibl. Ossolineum, rkps 15961, k. 668-672 i 707-715: Księga
protokołów sądu kościelnego arcybiskupstwa lwowskiego.
62 Enc. Org., s. 712.
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zostały zaś zastawione63. Proces rozwodowy toczył się jednak dalej w Rzymie; znamy
jego końcowy etap z 1724 r., a to dzięki listom Marii-Klementyny Stuart, córki Jaku
ba, do stryja. W 1722 r. Rota zażądała dostarczenia ostatecznych dowodów, które
miały pozwolić na wniesienie sprawy przed ten trybunał. Wiadomo również o listach
wniesionych przez stronę przeciwną, czyli Marię Józefę. Sprawa zakończyła się
w 1724 r. bez unieważnienia małżeństwa64. Dla porządku przytoczmy jeszcze opinię
współczesnego historyka, że było to małżeństwo morganatyczne; niestety nie podano
źródła tej informacji65.
Maria-Józefa w 1716 r. próbowała dochodzić swoich praw do majątku męża prze
bywającego od kilku lat w Rzymie, majątku powiększonego o spadek po zmarłym bez
potomnie starszym bracie Konstantego, królewiczu Aleksandrze Sobieskim66. W kilka
lat później, w 1718 r. pełnomocnik Wesslówny, ks. Bellavita, pertraktował z Jakubem
Sobieskim na temat finansowych pretensji. Wiadomo stąd, że miała ona dostać obli
gacje, papiery in blanco, czy kwotę 5450 ludwików" na Tygenhofie67. Wkrótce zaczęła
obracać zdobytymi kapitałami, bowiem w 1720 r. kupiła od dworzanina królewskiego
Franciszka Manteuffla-Kiełpińskiego dwór w Warszawie68.
Kilka lat później Wesslówna pogodziła się ostatecznie z Konstantym. Sprzedała
pałac Kazimierzowski w Warszawie królowi, a następnie zamieszkała z mężem w Żół
kwi69. Jednak wbrew twierdzeń i om Grzegorzewskiej powrót ten nastąpił nie w 1720 r.,
ale dopiero w listopadzie 1725, czyli na osiem miesięcy przed zgonem królewicza;
Maria-Józefa wprost wykupiła go z rąk dłużników we Wrocławiu. Podobno urodziła
w tym okresie dwoje dzieci: syna, który urodził się martwy i drugie dziecko, które
zmarło tuż po urodzeniu Są to jednak tylko informacje Grzegorzewskiej, nie znajdujące
potwierdzenia w innych źródłach, w tym w metrykach chrztu z Żółkwi z tego okresu.
Trzeba wreszcie zauważyć, że okres, w którym Maria-Józefa i Konstanty byli znowu
razem był stanowczo za krótki dla urodzenia dwojga dzieci. Sądzimy więc, że małżeń
stwo to pozostało jednak bezpotomne, chyba, że dzieci te urodziły się dużo wcześniej
(i wiadomo, że nie były chrzczone w Żółkwi)70.
Ponieważ Jakub zakwestionował prawo Marii-Józely do dożywocia na dobrach Kon
stantego, próbowała ona wytargować korzystną dla siebie ugodę. Godziła się na za
mieszkanie w Pomorzanach, pod warunkiem wykupu tych dóbr z zastawu i odremon
towania zamku, nie chciała Tarnopola bo też był zastawiony, ani Tygenhofu (czyli
Nowego Dworu Gdańskiego) bo był za daleko, u warszawskich sakramentek ju ż się
namieszkała; ewentualnie godziła się na Złoczów. Okazało się, że wszystkie intraty
były wybrane na pół roku naprzód i nawet na pogrzeb musiała pożyczyć 8000 złp71.
Z Jakubem zawarła ugodę co do spadku po Konstantym na wiosnę 1727 r. Przez
półtora roku mieszkała dalej w Żółkwi, bowiem Jakub Sobieski zlecił jej zarząd dobra
mi po Konstantym (Żółkiew, Pomorzany i Tarnopol)72. W tym czasie przyczyniła się
finansowo do zorganizowania uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej w klaszto
rze oo. Dominikanów na Górze Różańcowej w Podkamieniu na Wołyniu73. W 1728 r.

63 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 152.
64 AGAD, AR, dz. III, kop. 45, listy nr 92 (26 lutego), 103 (17 czerwca) 1110 (31 sierpnia). Enc. Org., s. 713714 podaje błędnie za S. Grzegorzewską, że proces zakończył się ju ż w 1720 r.
65 J. A. G i e r o w s к i. K andydatura S obieskich do tronu polskiego w czasie w ielkiej wojny północnej, „Sobó
tka”, t. XXXV, z. 2, Wrocław 1980, s. 376.
66 Enc. Org., s. 712.
67 AGAD, AR, dz. V, t.12, nr 98.
68 A. B o n i e c k i , H erbarz polski, t. X, Warszawa 1907, s. 35.
69 Enc. Org., s. 717.
70 S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., s. 350; W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s.153; Enc. Org., s. 716;
AGAD, Metrica seu liber neoehristieolarum in ecclesia parochiali Żółkieviensi 1694-1725, passim; ibidem
1725-1761, passim.
71 В. Z a m o r s k i , K ronika Pom orzańska w edług źródeł m iejscow ych, Lwów 1867, s. 153.
72 K. P i w a r s k i , K rólew icz Jakub Sobieski w Oławie, Kraków 1939, s. 102, który cytuje w tej sprawie nie
istniejący już rękopis Biblioteki Ordynacji Krasińskich.
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zrezygnowała z Żółkwi na rzecz Jakuba Sobieskiego, dostając w zamian Tygenhoff
w województwie malborskim. Po wydzierżawieniu tych dóbr (później sprzedanych
dzierżawcy — staroście bracławskiemu) osiadła początkowo we Lwowie, dokąd przy
była z Żółkwi w styczniu 1729 r.7
3
74 Następnie zamieszkała w Pilicy, które to dobra
22 września 1730 r. kupiła za 407 tys. złp od Emerencjanny z Warszyckich Pociejowej,
hetmanowej wielkiej litewskiej. Wartość tych dóbr wynosiła 500 tys. złp, ale były one
obciążone 93 tys. złp długów z wyderkafów na rzecz wielu instytucji kościelnych,
W skład tych dóbr wchodziło miasto Pilica z zamkiem i fortecą oraz 13 wsi: Przychody,
Kidów, Siadcza, Złożeniec, Kocikowa, Sławniów, Wierzbka, Dobra, Biskupice, Zarze
cze, Strzegowa, Smoleń i Mokrus75. Maria-Józefa była także właścicielką Cedrowie
w ziemi łęczyckiej; zapewne posiadała je już w 1725 r. Należały też do Marii Józefy
Będkowice w powiecie krakowskim76. Żyła, jak się wydaje, z kwot posagowych. Wiemy
o 400 tys. złp ulokowanych w 1732 r. u Anny-Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej,
kanclerzyny litewskiej i jej syna Michała-Kazimierza, koniuszego litewskiego, później
szego hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego77. Kwota ta została ulo
kowana na hrabstwie bialskim (Biała Radziwiłłowska obecnie Podlaska), a Maria-Józefa miała otrzymywać z niej prowizję wypłacaną w półrocznych ratach po 16 tys.
Niestety, Radziwiłłowie okazali się trudnymi partnerami i większość korespondencji,
prowadzonej przez następne 30 lat, między nimi a Marią-Józefą stanowiły prośby tej
ostatniej o punktualne wypłacanie prowizji. Wiemy również o pożyczce w wysokości
50 tys. złp udzielonej przez królewiczową marszałkowej koronnej w 1733 r.78 Ale już
wcześniej zajmowała się interesami: ze wspomnianym wyżej Jerzym Warszyckim oraz
z biskupem łuckim79. W 1737 r. planowała zakup nieznanych z nazwy dóbr ziemskich
od starosty ostrzeszowskiego Wojciecha Męcińskiego, na którą to operację zaciągnęła
dług w wysokości 100 tysięcy złp80.
W latach 1731-1740 Maria-Józefa przebudowała gruntownie zamek w Pilicy, w któ
rym rezydowała81. W 1742 r. fundowała w niedalekim Kidowie (w pow. krakowskim)
kościół parafialny, przede wszystkim zaś wzięła udział w znacznie większym przedsię
wzięciu — fundacji kościoła i klasztoru Reformatów w Pilicy. 6 maja 1740 r. odstąpiła
plac na budowę klasztoru, 23 maja 1743 r. wzięła udział w położeniu kamienia wę
gielnego pod kościół82. Fundacja klasztorna pochłaniała spore fundusze; Maria-Józefa
w latach czterdziestych bardzo często dopomina się od kanclerza litewskiego Micha
ła-Kazimierza i jego żony Franciszki-Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłów pieniędzy,
potrzebnych na kontynuowanie fundacji83. Po przekazaniu dóbr pilickich, obciążonych
zapisami na sumę 55 tys. złp, bratankowi Teodorowi zamieszkała w 1753 r. w klaszto
rze sakramentek w Warszawie. „Kuryer Polski” donosił, że 18 września 1754 r. brała
udział wraz z biskupem kijowskim Kajetanem Sołtykiem w uroczystym bierzmowaniu

73 Wynika to z dedykacji w panegiiyku: M. R o s t k o w s k i , E cho w dzięcznych panegiryczno-kazn od zieyskich głosów ..., Lwów 1731, k. nlb.
74 Enc. Org., s. 717.
75 Zachowała się treść aktu sprzedaży Pilicy: Papiery odnoszące się do dóbr Pilica 1730-1833, Bibl. Osso
lineum, rkps 13674/11, s. 21-28: S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., s. 394.
76 SGKP, t. I, Warszawa 1880, s. 165 oraz 537; AGAD, AR, dz. III, kop. 41, list nr 8 z 22 czerwca 1725 r.
(Maria-Józefa do Jerzego Warszyckiego, wojewody łęczyckiego).
77 AGAD, AR, dz. XI, sygn. 137, s. 1-4 i 75 (roboracja kontraktu podpisanego w Warszawie 6 października
1732 r.).
78 AGAD, AR, dz. III, kop. 42, list nr 67, 73, 75 i 94, kop. 42, list nr 35 oraz kop. 43, list nr 136 (listy
Marii-Józefy do Michała-Kazimierza i Franciszki-Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłów).
79 AGAD, AR, dz. III, kop. 41, list nr 9, z Cedrowie 5 lipca 1725 do Zygmunta Olszyńskiego, cześnika
bełskiego, pilnującego jej interesów w Trybunale Litewskim.
80 Listy Marii-Józefy z Pilicy 28 marca i 1 czerwca 1737 r. do kanclerzyny Anny-Katarzyny Radziwiłłowej;
[M. Baliński], Listy z nad brzegów Krożenty. L is tXIX, „Gazeta Warszawska” 1860, nr 284 z 27 października.
81 H. B ł a ż k i e w i c z , OFM, Pilica. Zarys dziejów miejscowości, Kraków 1992, s. 181
82 SGKP, t. IV, Warszawa 1883, s. 14; F. W. G r u s z c z y ń s k i , K ościół i klasztor O O Reform atów w Pilicy.
Z okazji 2 0 0 -lecia pośw ięcenia kościoła., [b. m. w.] 1948, s. 18-19.
83 AGAD, AR, dz. III, kop. 42, list nr 74 (z Pilicy 16 września 1741 r.) i nr 75 (z Krakowa 22 stycznia 1742 r.).
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i była matką chrzestną panien (świeckich), które przebywały w tym klasztorze na
naukach. Gazeta podawała, że Maria-Józefa „przybyła z krakowskiego na kontynuację
tutejszej rezydencji”84. W latach 1755-1758 trzymała też w zastawie za 100 tys. złp
dobra Płochocin położone w pow. błońskim od Aleksandra Butlera, starosty mielnic
kiego. Na tych dobrach zapisała 100 tys. złp dla warszawskich sakramentek85.
Maria-Józefa z Wesslów Sobieska zmarła w klasztorze Sakramentek w Warszawie
4 stycznia 1761 r. o godzinie szóstej rano, po kilkumiesięcznej chorobie, zapewne na
raka piersi86. Majątek swój przekazała bratankom i bratanicom. Poza tym zapisała
sumę 275 tys. złp dla wnuków swego brata Franciszka, Stanisława starościca golubskiego i Józefy, później zamężnej za Dąmbskim (z tego 100 tys. złp na jej posag). Suma
ta została zapisana na dobrach pilickich, co spowodowało, że później Dąmbscy mieli
prawo do części „massy wesslowskiej”87. 7 stycznia została pochowana w kościele
Sakramentek na Nowym Mieście, a uroczysty pogrzeb celebrował biskup kijowski
Józef Andrzej Załuski. W kościele Św. Kazimierza (Sakramentek) do Powstania War
szawskiego znajdował się jej nagrobek, ufundowany przez bratanka, podskarbiego
Teodora Wessla, zniszczony w 1944 r. i, niestety, nie zrekonstruowany podczas odbu
dowy kościoła.
Ze względu na romans i późniejszy ślub z królewiczem, Maria-Józefa była powsze
chnie znaną osobistością w Polsce. Można nawet stwierdzić, że po wymarciu Sobie
skich na niej właśnie skupiło się zainteresowanie ogółu. Nazywano ją powszechnie
królewicową Konstantową lub Konstantą (stąd często błędnie Konstancją). Podpisy
wała się zaś „Maria-Józefa królewicową Polska [i Wielkiego Xięstwa Litewskiego]”,
a pieczętowała zwykle herbem składającym się z Janiny (męża) i Rogali (Wesslów)
z koroną książęcą. Znamy jednak jej bardziej złożony herb, użyty na pieczęci z 1738 r.:
tarcza czwórdzielna w krzyż, w polu I i IV Orzeł Biały, w polu II i III Pogoń, tarcza
sercowa dwudzielna w słup, w polu prawym Janina, a w lewym Rogala, nad tarczą
korona88. W dokumentach konsystorza lwowskiego nazywa się ją hrabianką, podobnie
na jej nagrobku w kościele św. Kazimierza, co nie ma jednak prawnego uzasadnienia89.
Wywoływała zainteresowanie ówczesnych mediów, zarówno polskich jak i zagranicz
nych: jej podróże z Pilicy były odnotowywane w „Kuryerze Polskim”, np. przyjazd do
Krakowa w marcu 1733 r., a zwłaszcza do Żółkwi (wiemy o jednej takiej podróży
w październiku 1730 r.; w Żółkwi Maria-Józefa spędziła zresztą tylko jeden dzień).
Wiemy również, że przebywała w Warszawie w sierpniu 1732 r., kiedy król August II
zorganizował słynny „kampanent wilanowski”, czyli rewię i manewry wojskowe. Jak
pisał o jej udziale w kampanencie Julian Bartoszewicz: „Na publicznych zabawach
król pierwsze miejsce oddawał wdowie po królewiczu Konstantym Sobieskim, Wes-

84 „Kuryer Polski”, nr 61, 1754.
85 Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 1951 IV, k. 211-215: Silva rerum z trzeciej ćwierci XVIII w .; W. S z o 1d r ski . B ened yktynki od N ieustającej A d ora cji (Sakram entki) w W arszaw ie 1687-1960, „Nasza Przeszłość”,
t. XIX, 1964, s. 140.
86 S. G r z e g o r z e w s k a , op. cit., s. 396-399 podaje te szczegółowe informacje w oparciu o nieistniejący już
(zniszczony w 1944 r.) nekrolog klasztoru Sakramentek. H. B ł a ż k i e w i c z , loc. cit., Enc. Org., s. 720
i J. W i ś n i e w s k i , op. cit., s. 282 podają, że zmarła ona 4 stycznia 1762 r. Datę tę podtrzymuje również
prof. W. D w o r z a c z e к w tablicy genealogicznej Sobieskich (W. D w o r z a c z e k , loc. cit.). Jedynie S. K. K o s 
s a k o w s k i , op. cit., s. 208 i F. W. G r u s z c z y ń s k i , op. cit., s. 21-22 podają, że Maria-Józefa zmarła
4 stycznia 1761 r. Datę tę Gruszczyński ustalił na podstawie pisma prowincjała reformatów Witalisa
Krzyszkowskiego z 12 stycznia 1761 r. Potwierdzeniem tej właśnie daty jest notka w „Kuryerze Warszaw
skim” , nr 2 z 10 stycznia 1761 r. o odbytymk w Warszawie 7 stycznia 1761 r. pogrzebie Marii-Józefy,
a także list Teodora Wessla pisany z Pilicy 11 stycznia 1761 r. do hetmana Michała Radziwiła informujący
o śmierci królewiczowej (AR, dz. V, nr 17180, list nr 1). Być może rok 1762 uznano za ten, w którym zmarła
Maria-Józefa, ponieważ widniał on na jej nagrobku.
87 Uwierzytelnione kopie..., loc. cit.
88 Zachowane pieczęcie można znaleźć w jej korespondencji, na przykład w AR, kop. 41-43; herb sześeiopolowy zob. w dokumencie z 1738 r., Bibl. Uniwersytecka Warszawa, rkps 1917. Taki dostojny herb był
przez nią używany na co dzień; zachowana pieczęć jest bowiem odciśnięta na paszporcie pewnego księdza,
który miał przywieźć z Węgier wino dla Marii-Józefy.
89 Księga protokołów..., loc. cit.; A. S i k o r s k i , op. cit.
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słownie z domu, która na przyjazd monarchy, zawsze z dóbr swoich Pilicy przybywała
do Warszawy. Czy wdziękami czy stopniem swoim, ale bardzo ta kobieta zajęła
Augusta. Jej oddawał pierwszeństwo przed wszystkimi, nawet przed Anną Orzelską
[nieślubną córką Augusta II]. Z nią tańcem rozpoczynał bale”90. Znamy także kilka
balów, w których brała udział: w lipcu 1727 r. u króla, z okazji imienin Anny Orzelskiej, czyjesienią 1731 r.91 Miała też wyrobione stosunki u dworu, skoro wiadomo, że
załatwiała nie tylko senatorskie krzesła dla swoje rodziny (a konkretnie województwo
łęczyckie dla bratanka Teodora, patrz niżej), ale też łowczowsto zakroczymskie dla
cześnikowicza gostyńskiego. Przyjmowała również od króla drobne prezenty, jak
laskę92.
Zdania na temat Marii-Józefy są podzielone, chociaż większość osób piszących o niej
uchyla się od formułowania jasnych opinii. Z jednej strony mamy wspomniany Pamięt
nik Grzegorzewskiej, będący jednym wielkim panegirykiem, jeżeli chodzi o Marię Jó 
zefę i jej męża. Z kart tej książki wyłania się mdły i ckliwy ich obraz, ale na taki właśnie
było sto kilkadziesiąt lat temu zapotrzebowanie społeczne i tak wtedy zwykli ludzie
(i nie tylko) widzieli czasy Sobieskiego i epokę saską. Z drugiej strony zupełnie prze
ciwstawny obraz kreśli Kazimierz J a r o c h o w s k i , ten sam, z którego wyraźne zapo
życzenia można odnaleźć w książce Grzegorzewskiej. Zacytujmy tylko jeden fragment:
„[Maria-Józefa] po szczęśliwej śmierci małżonka, jest jedną z lwic dworu warszawskie
go w ostatnich latach panowania Augusta II. Wesoła, lubiąca wystawność i hulankę
wdowa, zapełnia przez kilka lat pobytu w Warszawie więcej daleko miejsca w histo
rii niż jej cichy małżonek przez czterdziestokilkuletnie życie”93. Jarochowski w swo
jej opinii opierał się na doniesieniach gazety „Berlinische Priviliegierte Zeitung”,
która rzeczywiście dość często donosiła o obecności M arii-Józefy na królewskich
balach (patrz wyżej). Próbuje jednak na siłę zrobić z niej „wesołą wdówkę” (to
kolejne, dosłowne określenie Jarochowskiego), na siłę dopatrując się jej obecności
wśród innych wesołych pań u boku króla podczas jesiennego sejmu w Grodnie
w 1726 r.; wiemy jednak, na podstawie jej korespondencji, że przebywała wtedy
w Żółkwi94. Niepochlebną opinię o Marii-Józefie wydał także Michał B a l i ń s k i , który
w felietonie w „Gazecie Warszawskiej” z 1860 r. miał ją określić jako „kobietę umiejącą
po francusku, ale bez wielkiego ukształcenia”. Publikując trzy listy królewiczowej tak
zaś pisał na na temat poziomu umysłowego pierwszych dam polskich — Marii-Józefy
i Anny-Katarzyny z Sanguszków Radziwiłł owej, kanclerzyny litewskiej: „Tak to pisy
wały do siebie pierwsze panie nasze, na początku XVIII wieku. Nie najpomyślniej z tych
listów wywnioskować można o staranności ich wychowania”95. Wanda R o s z k o w 
s k a w swojej najnowszej pracy o królewiczu Konstantym Sobieskim unika tak zde
cydowanych ocen, chociaż najwyraźniej stara się zrozumieć i uzasadnić postępowanie
Konstantego.
Wciąż otwarte pozostaje jednak pytanie, czy, jak twierdzi Roszkowska, małżeństwo
Marii-Józefy i Konstantego było pułapką ukartowaną przez saską dyplomację. Głów
nym animatorem miałby być saski minister, zaufany Augusta II, Jakub Flemming.
Wiadomo bowiem, że w 1716 r. Maria-Józefa była z nim w bardzo dobrych i bliskich

90 „Kuryer Polski”, nr 168 1 169, 1733; Ibidem, nr 44, 1730; Ibidem, nr 137, 1732; J. B a r t o s z e w i c z ,
K am panent w W arszaw ie w 1732 r., [w:] Idem, Dzieła, t. VII, Szkice z czasów saskich, Warszawa 1880,

s. 60-61.
91 K. J a r o c h o w s k i , Gazeta B erlińska (V oss a jja k o m ateriał do dziejów p olskich w X V III wieku, [w:] Idem,
O pow iadania i studia historyczne, t. II, Poznań 1863, s. 295 1 305.
92 AGAD, AR, dz. III, kop. 43, list nr 137; Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 520, s. 17-18 i 21-22: Akta
1prośby o dobra 1urzędy z czasów Augusta II. Zbiór Szembeka, t. LXVII, 17Ó3-1726. Oba listy są bez daty,
ale sądzimy, że Ich umieszczenie w tomie dokumentów z tych właśnie lat było błędem archiwisty 1 tego
rodzaju stosunki Marii-Józefy z dworem 1 królem miały miejsce później, po 1728 r.
93 K. J a r o c h o w s k i , Porw anie Ja k u b a i K onstantego Sobieskich..., s. 76-77.
94 AGAD, AR, dz. III, kop. 41, listy nr 15-24 (pisane przez Marlę-Józefę z Żółkwi, pomiędzy lipcem
a grudniem tego roku).
95 Cyt. za J a r o c h o w s k i , loc. cit.; [M. B a l i ń s k i ] , Listy, loc. cit.
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stosunkach; bywał nawet jej pełnomocnikiem96. Trudno również uwierzyć w nagły
wybuch uczuć królewicza w 1708 r. czy też nawrót młodzieńczej miłości Konstantego
do skromnej starościanki, skoro wiadomo, że jeszcze w 1707 r. był związany z Urszulą
Lubomirską, byłą kochanką króla Augusta II, a już w 1709 r. (tuż po ślubie) rozważano
kandydaturę Zofii Sieniawskiej (późniejszej hetmanowej Stanisławowej Denhoffowej,
a w końcu wojewodziny ruskiej Augustowej Czartoryskiej) jako odpowiedniej żony dla
młodego Sobieskiego. Znamy także inne jego wybranki serca, oprócz wspomnianej
wyżej rzymskiej Tolli. Na przykład, nie znaną z imienia hrabiankę Berg, damę dworu
Jadwigi Elżbiety Sobieskiej (żony Jakuba) w Oławie. Była to zapewne Karolina albo
Józefina lub Franciszka, pochodząca z miejscowości Żukowice (Herrndorf) w księstwie
głogowskim na Śląsku. Konstanty był z hrabianką związany w latach 1718-1720 oraz
być może i później, nawet w 1725 r.97 Zauważmy w końcu, że miodowy miesiąc
Marii Józefy i jej męża nie trwał dłużej niż kilka dni, bowiem 5 grudnia 1708 r. (a ślub
był 18 listopada) Konstanty był już na Śląsku, w Oławie, 12 lutego w Rzymie, a w na
stępnym roku na Rusi. Maria-Józefa pozostała zaś w Gdańsku, gdzie widzimy ją
jeszcze 2 kwietnia 1709 r.989Wspominając te chwile żali się, że po ślubie została
zostawiona sur le p a v e ". I jeszcze jeden, drobny, ale bardzo charakterystyczny
szczegół: w liście do Elżbiety Sieniawskiej, pisanym w 1711 r. Konstanty nazywa swoją
żonę „osobą”!100. Na koniec zauważmy jeszcze, że zwykle dobrze poinformowany
Bartłomiej Sardi, dyrektor poczt w Gdańsku, a poza tym rezydent Sobieskich, dziwił
się w 1708 r., że Konstanty zdecydował się na ślub, skoro Marię-Józefę można było
i tak zdobyć bez sakramentu. Nie wiemy, niestety, czy jest to opis stanu faktycznego
czy też taki donos, jaki Maria-Kazimiera i Jakub chcieliby usłyszeć101.
Podsumowując trzeba zauważyć, że wciąż nie mamy naukowego opracowania genea
logii tak powszechnie znanych rodzin jak choćby właśnie Sobiescy. Mniej znana, ale
również magnacka rodzina Wesslów nie doczekała się żadnej pracy na swój temat. Jej
najbardziej znany przedstawiciel — podskarbi Teodor Wessel — również nie ma żadnej
biografii, wyłączywszy artykuł J. Bartoszewicza. Powszechnie sądzi się, że rodzina ta
wymarła właśnie na podskarbim w 1775 r. Tymczasem jego potomkowie wymarli
dopiero 120 lat później, a linia lubelska z Żyrzyna dopiero w połowie naszego stulecia.

96 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 143-145.
97 Ibidem, s. 149-150.
98 Ibidem, s. 147; AGAD, AR, dz. III, kop. 41, list nr 1.
99 К. B. H o f f m a n , loc. cit.
100 W. R o s z k o w s k a , Konstanty Sobieski, s. 147.
101 W. R o s z k o w s k a , Oława. s. 56.
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Jeszcze o wystroju heraldycznym kościoła św. Andrzeja
Apostoła w Gosławicach
W kościele parafialnym w dawnych Gosławicach, obecnie Koninie, pod wezwaniem św.
Andrzeja Apostoła — patrona rycerzy, a legendarnego Apostoła Rusi, znajduje się
jeden z najstarszych zespołów heraldycznych Wielkopolski. Powstał on w pierwszej
połowie XV w. i zawiera 35 herbów, w tym kilka powtórzonych, głównie lycerskich.
Brak dokumentów erekcyjnych pozwalających stwierdzić nazwiska i intencję funda
torów kościoła. Zagadkowy jest także unikatowy kształt architektoniczny świątyni1.
O architekturze kościoła w Gosławicach i reliefowym wystroju heraldycznym jego
wnętrza pisał już pod koniec XIX w. Władysław Ł u s z c z k i e w i c z , który powstanie
tego obiektu łączył omyłkowo z biskupem Janem Lubrańskim2. W 1952 r. autor ni
niejszego artykułu za głównego fundatora i realizatora budowy uznał Jana z Lichenia,
działającego z inspiracji i przy poparciu materialnym swojego stryja, biskupa Andrzeja
Łaskarza i rycerstwa wielkopolskiego3. Stawiał wówczas pytanie: „czy fundacja koś
cioła gosławickiego nie miała mieć specjalnego znaczenia upamiętniającego jakieś
ważne zdarzenie w skali krajowej?” Obecnie stara się na to pytanie odpowiedzieć.
W 1971 r. Andrzej G r z y b k o w s k i uznawał raczej za jedynego inicjatora budowy
i fundatora kościoła biskupa Andrzeja Łaskarza, który rzekomo pielgrzymował do
Ziemi Świętej między 1409 a 1411 r. i jakoby miał stamtąd przywieźć inspirację archi
tektoniczną świątyni — Anastasis. Badacz ten realizację budowy kościoła wraz z zam
kiem odnosił do lat 1418-14264. Jednocześnie przyjął za prawdopodobne powiązanie

1 Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z lat 1418 1 1441, K odeks dyplom atyczny W ielkopolski [dalej:
KDW], t. V, wyd. F. P i e k o s i ń s k i , Poznań 1908, nr 281, 678 1 mówią o proboszczu z Gosławic oraz
o obdarzeniu kościoła parafialnego, wystawionego przez biskupa Łaskarza 1Jana Licheńsklego, dziesięci
nami należącymi do stołu arcybiskupiego przez biskupa Wincentego Kota z Dębna.
2 W. Ł u s z c z k i e w i c z , Przyczynek do historii architektury m urow anych kościołów w iejskich w Polsce
średniowiecznej. „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki PAU”, t. VI, 1900, s. 284 nn. z rysunkami części
herbów.
3 B. R o g a l s k i , Architektura kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, Poznań
1952, maszynopis z ilustracjami, dawniej w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego (zaginio
ny), kopia w posiadaniu autora.
4 A. G r z y b k o w s k i , K ościół w G osław icach — zagadnienie genezy, „Kwartalnik Architektury i Urbanisty
ki”, t. XVI, 1971, z. 4, s. 274, przyp. 21 oraz fotografie ważniejszych herbów. Źródła nie potwierdzają jednak
pobytu Andrzeja Łaskarza w Źiemi Świętej . S . T r a w k o w s k i , P iotr z R adolina W ysz h. Laska vel Leszczyc,
Polski słownik biograficzny, Warszawa-Kraków 1935- (dalej: PSBJ, t. XXVIII, 1981, s. 422-428, wspomina,
że biskupowi Wyszowi, wujowi Łaskarza, w pielgrzymce do Ziemi Świętej w 1409 r. towarzyszył jedynie opat
tyniecki. M. F r o n t c z y k , A nd rzej Łaskarz z Gosław ic herbu Godziemba, biskup poznański, „Nasza Prze
szłość” , t. XXX, 1969, s. 125-170, także nie wspomina o pielgrzymce Łaskarza, ponieważ brak na to źródeł,
czego nie przyjmuje A. Grzybkowski (op. cit., przyp. 21): „My z kolei nie możemy uznać za wiarygodny
argument braku źródeł” .
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heraldycznego zespołu gosławickiego z polskimi uczestnikami soboru w Konstancji.
Potrafił jednakże przedstawić w sumie tylko 12 i to niektórych hipotetycznych „pol
skich gości” w Konstancji na 23 zachowanych, nie powtarzających się herbów rycer
skich z wnętrza kościoła. Ponadto przyznał, że „występują też herby, których nie moż
na związać z żadnym spośród ustalonych dotąd uczestników”. W innym wariancie
swej pracy warunkowo zwracał jednak uwagę „na ilustrację związków rodzinnych fun
datorów” lub „krąg przyjaciół i bliskich biskupowi ludzi, wybranych niesynchronicznie
z różnych okresów jego życia”. Poniżej przedstawiona zostanie inna „idea” inspiracji
budowy świątyni, o znaczeniu nie tylko memoratywnym, ale o randze ponadregional
nej, nienawiązująca do „kopii Anastasis”.
Pierwszą hipotezę heraldyczną, zasygnalizowaną przez A. Grzybkowskiego w 1971 r.,
rozwinął Jerzy Ł o j к o w 1985 r.5 Szerzej przedstawił powiązanie fundacji gosławickiej
głównie z soborem w Konstancji z lat 1414-1418. Przypisał więc zachowane herby
wyłącznie polskim gościom soborowym. Jednakże łączenie wystroju kościoła w Gosła
wicach bezpośrednio z soborem w Konstancji, wydaje się nie mieć poważniejszych
podstaw. Chociaż sobór był wydarzeniem politycznym Europy, szczególnie Kościoła
powszechnego, to jednak dla państwa polsko-litewskiego stał się głównie pewnym
etapem walki dyplomatycznej o miejsce w Europie, w konfrontacji z jego zagrożeniem
ekspansją militarną i terytorialną ze strony Zakonu Krzyżackiego.
Hipotezy swej J. Łojko niczym kon
kretnym nie udokumentował. Wykazał
tylko niektórych uczestników, którzy
brali udział w soborze w Konstancji, in
nych przyjął z kręgu poznańskiego śro
dow iska dworu bisku piego jeszcze
przed Łaskarzem, pozostałych opuścił
jako nierozpoznanych. W doborze per
sonalnym uczestników soboru, a nawet
w odczycie herbów gosławickich, Łojko
różni się nieco od ustaleń Grzybkow
skiego. Opuścił więc Jerzego Nadobowicza h. Dębno. Herb Ostoja odczytał
błędnie jako Przeginię Piotra Wolframa,
tak jak Kolumnę przypisał papieżowi
Marcinowi V (od wyboru w 1417 r. nie
obecnemu na soborze) chociaż herb ten
na pewno nie był umieszczony pierwo
tnie na godnym miejscu, chociaż w na
wie. W ogólnym bilansie, razem z błęd
nymi dwoma odczytami herbów, dla
uzasadnienia hipotezy zabrakło ośmiu
1. Rzut poziomy kościoła w Gosławicach
klejnotów, abstrahując od trafności
(wg W. Łuszczkiewicza).
w szystk ich w yborów person aln ych
Usytuowanie herbów we wnętrzu kościoła: I. Prezbiterium:
1 — Bojcza, 2 — Cilli, 3 — Pomian vel Wieniawa, 4 — Orzeł u obu autorów.
Zgodzić się jednak można, że heraldy
w koronie, 5 — Godziemba, 6 — Jastrzębiec; II. Nawa: 7 —
Trąby, 8 — Topór vel Pałuka, 9 — Sulima, 10 — Ostoja,
kę w sporników żeber sklepiennych
11 — Leliwa, 12 — Doliwa, 13 — Diyja, 14 — Nałęcz;
uzupełnia fryz tarcz herbowych wokół
III. Kaplica północna: 15 — Łodzią, 16 — Godziemba,
również
oktogonalnej, kamiennej misy
17 — Kolumna, 18 — Leszczyc; IV. Kaplica południowa:
19 — Dołęga, 20 — Dębno, 21 — Poraj, 22 — Junosza;
chrzcielnicy, w jej części gotyckiej. Na
V. Kruchta — wyżej w emporze: 23 — Ogończyk, 24 —
leży jednak powątpiewać, czy pochodzi
Jastrzębiec stylizowany, 25 — Janina, 26 — Grzymała;
ona z okresu fundacji kościoła. Ważne
Filar: 27 — Godziemba

5 J. Łoj ko, Id ea fu n d a cji kościoła w G osław icach a dyplom acja Polska w p oczą tku X V w ., „Rocznik Koniń
ski”, t. VI, 1978, s. 9-24; idem, Średniow ieczne herby polskie, Poznań, 1985, s. 127 nn.
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jest, że oprócz sześciu powtórek ważniejszych herbów, doszły tu dwa nowe — Korzbok
i Śreniawa, których brak w wystroju kościoła, ale Łojko też ich personalnie nie ziden
tyfikował. Z drugiej strony unikatowy zestaw herbów w wystroju kościoła i chrzcielni
cy, w kamiennym reliefie, wart jest w przyszłości bliższej analizy stylistycznej. Tu
można tylko zasygnalizować, że już pobieżny rzut oka wskazuje na różnice między
stylem tarcz prezbiterialnych a stylem tarcz umieszczonych na chrzcielnicy. Mogą one
świadczyć o chronologii w postępie robót budowlanych lub o dłucie różnych mistrzów,
co najmniej sztuki kamieniarskiej, tym bardziej, że obok rozbudowywany był zamek
rodowy z środków biskupa Andrzeja Łaskarza. Ponieważ nikt dotychczas tym się nie
zajął, a ograniczenia tekstu uniemożliwiają szerszy wywód, warto chociaż sygnalnie
porównać orła ze wspornika w prezbiterium z orłem wykutym na chrzcielnicy. Pier
wszy potraktowany jest jeszcze w sposób naturalistyczny, jak ptak, tu jednak umie
szczony na tarczy heraldycznej, a w ujęciu plastycznym zbliżony do klejnotów herbo
wych końca XIV w., jak w tympanonie wschodniego portalu ratusza wrocławskiego,
czy nawet u J. Łojki (1985, ryc. 43). Orzeł na chrzcielnicy jest ju ż prawie płaskim
reliefem frontalnie przedstawionego orła heraldycznego, formalnie, a może i chrono
logicznie bliższego godłu państwowemu z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka
z 1492 r. Głowy obu orłów gosławickich zwrócone są nietypowo w lewo, ku herbowi
Jagiellonów.
W pierwszej połowie XV w. kładziono podwaliny pod potęgę państwa Jagiellonów,
zarówno zabiegami dyplomatycznymi, jak i działaniami militarnymi. Za najważniejsze
wydarzenie tego czasu należy uznać zwycięstwo oręża polsko-litewskiego nad Za
konem Krzyżackim pod Grunwaldem w 1410 r. i zabiegi o jego wykorzystanie.
O tym, że współcześni zdawali sobie sprawę z rangi tego zwycięstwa świadczy m.in.
przekaz Jana Długosza, któiy pisał: „we wszystkich miastach i wsiach polskich brzmia
ły głosy radości ludzi, którzy niepomiernie cieszyli się zwycięstwem swoim i swoich
wojsk”. Tym bardziej w Wielkopolsce i na Kujawach, po prawie dwusetletnich sporach
i zmaganiach zbrojnych z Zakonem, w większym stopniu obciążających je w stosunku
do innych ziem Polski, odczuwano wagę tego zwycięstwa. Podkreślił je także uczestnik
bitwy pod Grunwaldem Jan Tarnowski h. Leliwa, wojewoda krakowski, fundacją ka
plicy p.w. Rozesłania Apostołów przy katedrze w Tarnowie6.
Dlatego sądzę, że to głównie w intencji upamiętnienia wiktorii grunwaldzkiej przez
współczesnych należy upatrywać przyczyn fundacji kościoła w Gosławicach i znajdu
jącego się w nim zespołu heraldycznego. Przemawia za tym znaczenie tego historycz
nego wydarzenia nie tylko dla Wielkopolan, ale również bezpośrednie następstwo
w czasie fundacji gosławickiej po bitwie grunwaldzkiej.
Pomysł upamiętnienia zmagań Polaków z Krzyżakami fundacją w Gosławicach mógł
się narodzić na podstawie czternastowiecznego wzorca, swoistego „heraldycznego
dokumentu”, znajdującego się w położonym opodal klasztorze cystersów w Lądzie7.
Wyrażał on w wystroju malarskim kaplicy klasztornej wydarzenia polityczne Wielko
polski, ważne dla całej Polski, których główną osobą był Wierzbięta z Palowic (mylnie
zPaniewic) h. Złodziej, starosta generalny Wielkopolski w latach 1352-1369. Przyczy

6 J a n D ł u g o s z , Roczniki, czyli K roniki K rólestw a Polskiego, ks.X~XI, Warszawa 1982, s. 147; Ibidem, 213:
„Król Władysław 1 wszystkie stany (...) decyzją zatwierdziły by dzień Rozesłania Apostołów [15 llpca] był
obchodzony uroczyście jako święto” . Pod tym wezwaniem grunwaldczyk Jan Tarnowski, h. Leliwa, wojewoda
krakowski od 1410 do 1432 r., wystawił kaplicę w 1415 r. przy kościele katedralnym w Tarnowie ku
upamiętnieniu zwycięstwa grunwaldzkiego. Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, z. 13: p ow ia t
tarnowski. Warszawa 1953, s. 13.
7 Z. B i a ł ł o w i e z - K r y g i e r o w a , M alow idła ścienne z X IV w ieku w daw nym opactw ie cysterskim w Lą 
dzie nad Wartą, Poznań 1967; J. Ł o j k o , Fryz heraldyczny z kaplicy św. Jakuba w Lądzie nad Wartą,
„Studia Źródłoznaweze”, t. XXII, 1977, s. 125-150; idem, Jeszcze o fry z ie heraldycznym z kaplicy św. J a 
kuba A postoła w klasztorze w Lądzie, ibidem, t. XXVII, 1983, s. 186-188; A. K a r 1o w s k a - K a m z o w a ,
W ielkopolska i P olska centralna, [w:] Gotyckie m alarstw o ścienne, Poznań 1984; T. J u r e k , Krąg rodzinny
starosty w ielkopolskiego W ierzbięty (1352-1369), czyli począ tk i rodu Niesobiów , „Genealogia”, t. 1, Poznań-W rocław 1991, s. 23, 38 nn.
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nił się on do rozbicia konfederacji Wielkopolan, przeciwnych jego nominacji królew
skiej, człowieka „z zewnątrz”, zawiązanej pod przywództwem Macieja Borkowica,
h. Napiwo, wojewody poznańskiego od 1346 do 1358 r., oraz Przecława z Gułtów,
h. Grzymała, kasztelana poznańskiego od 1348 do 1359 r. Na ścianach kaplicy
znalazły się herby przeważnie Wielkopolan, tych, którzy dopomogli staroście general
nemu w stłumieniu buntu. Część ich potomków lub rodowców znalazła swe miejsce
także w kościele gosławickim. Wystarczy wymienić chociażby herby Ogończyków
z Kościelca, Grzymałów z Brzozogłów, Porajów z Michałowa i Kurozwęk, Pomianów
z Sieradzkiego, Godziembów z Gosławic, Dryjów z Tuliszkowa, Doliwów z Dębna i Biechowa oraz jedenaście innych herbów, ale występujących tylko na freskach w Lądzie
oraz cztery w krużgankach klasztornych tamże. Tutaj w malowidle południowej ściany
głównym fundatorem kaplicy, przedstawionym jakby w scenie rodzinnej, jest klęczący
rycerz, trzymający w wyciągniętych dłoniach małą kapliczkę pod herbem Złodziej-Niesobia, bez wątpienia Wierzbięta z Palowic. Z prawej strony figury centralnej, którą jest
św. Jakub Starszy, klęczy grupa zakonników pod herbem państwowym Orła Białego.
Pozostałe herby rycerstwa wielkopolskiego, przypominają nie tylko zwolenników sta
rosty generalnego Wielkopolski, ale jednocześnie dobrodziejów klasztoru cysterskiego
w Lądzie, ważnego również pod względem politycznym i to w skali nie tylko regionalnej.
Nie ma żadnej wiadomości źródłowej, czy inicjatorem i pomysłodawcą dekoracji
heraldycznej i kształtu architektonicznego kościoła w Gosławicach był sam biskup
poznański Andrzej Łaskarz, czy jego bratanek Jan z Lichenia, czy też szersze grono
rycerstwa wielkopolskiego. Faktem jest, że kościół powstał w rodowej siedzibie Łaskarza i został wyposażony w mansjonarie przez Jana Licheńskiego — obu znaczących
dyplomatów Królestwa. Można więc uznać, że głównymi realizatorami budowy byli
miejscowi Godziembowie, a współinicjatorami idei „memoriału” — o czym świadczyły
by inne herby znajdujące się w kościele — szersze grono rycerstwa wielkopolskiego,
zaangażowanego politycznie lub militarnie w zmaganiach z Zakonem Krzyżackim.
W kościele gosławickim herbami są ozdobione: prezbiterium (6 herbów), nawa głów
na (8), kaplice północna (4) i południowa (4), empora nad kruchtą (4) oraz chrzcielnica
(8). Wywód niniejszy jest próbą określenia, którzy z wybitniejszych przedstawicieli
pokolenia grunwaldczyków mogą się kryć za tymi herbami. Wyznaczenie na tej pod
stawie prawdopodobnego kręgu ewentualnych współfundatorów pomnika architekto
nicznego, może też pozwolić na określenie przybliżonego czasu budowy poszczegól
nych części kościoła.

Prezbiterium
Głównym miejscem każdej polskiej świątyni jest prezbiterium, czyli część kapłań
ska, a w nim ściana wschodnia — ołtarzowa. W kościele gosławickim, w najważniej
szym narożu południowo-wschodnim prezbiterium, po prawej stronie ołtarza, pod
potrójnym wałkiem, podstawą zbiegu żeber sklepienia gwiaździstego, znajduje się
tarcza z herbem rodowym Jagiellonów — k r z y ż e m p o d w ó j n y m , zwanym Bojcza.
Niewątpliwie należy go łączyć z osobą Władysława Jagiełły, tym bardziej, że w pobliżu
znajduje się herb hrabiów Cilli, który należy przypisać Annie Cylejskiej, żonie Jagiełły
w latach 1402-14168. Architektoniczne zwieńczenie herbu C i l l i zostało potraktowa
ne najbogaciej. Stało się dekoracją wspornika przejmującego żebra sklepień i dwu
przęseł łuków ostrych, przesklepiających bliźniaczą wnękę muru bocznego prezbite
rium. Nad tarczą z potrójnym wałkiem znalazła się naturalistycznie rzeźbiona twarz-maska, z szeroko otwartymi oczami i wywieszonym językiem, prostopadła do ściany,
a więc wpatrzona w posadzkę.

Z. W d o w i s z e w s k i , Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, s. 37-38.
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Trzeci herb, uznawany za P o m i a n a 9, w narożu południowo-zachodnim prezbite
rium, można łączyć albo z Janem Pełką vel Pellą z Niewiesza w Sieradzkiem (zm. 1428),
w latach 1421-1428 biskupem włocławskim, czynnym w dyplomacji10, albo raczej
z Jarandem z Grabi i Brudzewa też w Sieradzkiem (zm. około 1440), pod Grunwaldem
dowódcą chorągwi biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca, od 1426 r. wojewodą
inowrocławskim, w 1430 r. dowódcą wojsk frontu antykrzyżackiego, a później uczest
nikiem zawarcia pokoju brzeskiego z Krzyżakami11.
W narożu północno-wschodnim, po lewej stronie ołtarza, znajduje się plastyczny
relief przedstawiający O r ł a w k o r o n i e , ogólnie przyjmowany za herb Królestwa
Polskiego, z głową i kadłubem zwróconymi w lewo, jakby w kurtuazji heraldycznej ku
jagiellońskiemu krzyżowi12.
Podobnie jak herb Cilli, szczególnie dekoracyjnie zostały potraktowane detale herbu
G o d z i e m b a , umieszczonego na wsporniku środkowym bliźniaczych przyściennych
łuków ostrych. Nad tarczą herbową, zwieńczoną potrójnym wałkiem, znajduje się też
spoziomowana, jak w wypadku herbu królowej Anny, realistycznie ujęta twarz-maska,
jakby na tle nienaturalnych włosów. Ponieważ brak tu emblematów biskupich, można
przyjąć, że tarcza została wykuta przed 1414 r., datą wyboru Łaskarza na biskupstwo
poznańskie. Sosna heraldyczna Godziemby została potraktowana reliefowo, jak pozo
stałe herby. Podobny motyw głów, jako wsporników pojedynczych albo kilku kończą
cych się żeber lub gzymsów filarowych, licznie występuje w katedrze gnieźnieńskiej
oraz na zwornikach w klasztorze lędzkim z XIV w.
Ponieważ w Andrzeju Łaskarzu upatruje się głównego fundatora i inicjatora budowy
kościoła, a może nawet jego heraldycznego wystroju, warto przytoczyć w skrócie nieco
więcej faktów z jego życia. Urodził się w 1362 r. w Gosławicach z ojca Łaszcza, podłowczego konińskiego w latach 1360-1368 i matki Doroty13. Na uniwersytecie w Pra
dze studiował już w 1379 r., a w 1393 r. otrzymał tam intytulację na wydziale jurys
tów. Studiował jeszcze prawo w Padwie, gdzie w 1404 r. przebywali w tym samym cza
sie także Paweł Włodkowic i Piotr Wysz. Od 1409 r. Łaskarz był kolektorem papieskim
w Polsce, a w 1414 r. został wybrany na biskupa poznańskiego. W latach 1415-1418
uczestniczył w soborze w Konstancji. W 1417 r. otrzymał potwierdzenie od papieża
na biskupstwo poznańskie, które objął w 1418 r. Czynnie uczestniczył w procesach
z Krzyżakami w latach 1412-1419. W 1425 r. został świadkiem traktatu brzeskiego.
Zmarł w 1426 r. w Gosławicach, a został pochowamy w katedrze poznańskiej14.
Z kolei równie ważną rolę w fundacji kościoła, ju ż jako bezpośrednio nadzorujący
jego budowę, odegrał Jan Licheński z pobliskiego Lichenia, bratanek Andrzeja Łaska
rza, przebywającego stale w rozjazdach i zajętego jeszcze rozbudową rodowego zamku
gosławickiego. Urodził się on przed 1390 r. jako syn Dziersława z Lichenia, łowczego
kaliskiego w latach 1387-1405. Był czynny w dyplomacji polsko-litewskiej, w 1424 r.
razem ze stryjem Łaskarzem posłował do Rzymu w sprawie przeciw Krzyżakom,

9 J. Ł o j k o , Id ea fim d a cji, s. 20, ryc. 2, herb 6.
10 Jan D ł u g o s z , Roczniki, czyli Kroniki, ks. XI, Warszawa 1985, s. 31, 163, 174, 175, 242.
11 Redakcja, J a ra n d z Grabi i Brudzew a, PSB, t. X, 1962-1964, s. 612.
12 Choć może nie o kurtuazję heraldyczną tutaj chodzi, ale w tym wypadku raczej o herb województwa
poznańskiego, w którym — tak samo, jak w województwie krakowskim — głowa orla by^wala zwrócona
w lewo, a nie w prawo, jak w herbie państwa. Jest to o tyle prawdopodobne, że na zabytkowej chrzcielnicy
głowa wołu, herbu województwa kaliskiego, występuje wraz z Orłem, raczej poznańskim, przedstawiających
właśnie Wielkopolskę. Semantyka wizerunku Orła polskiego i orłów ziemskich, wymaga jeszcze szczegóło
wych studiów heraldycznych.
13 J. P a k u l s k i , G odziem bow ie w m onarchii ja gielloń skiej. Desygnaty i skład rodu, [w:I Genealogia. Studia
nad w spólnotam i krew niaczym i i terytorialnym i w Polsce średniow iecznej na tle porów naw czym , pod red.
J. H e r t l a i J. W r o n i s z e w s k i e g o , Toruń 1987, s. 60 — Dorota była siostrą Jana Maczuły, ojca Piotra
Wysza z Rogalina h. Leszczyc, którego jedna z bratanic czy siostrzenic wyszła za mąż za Zawiszę Czarnego
z Garbowa h. Sulima.
14 K. P i o t r o w i c z , A ndrzej Łaskarz, PSB, t. I, 1935, s. 103-106; J. K r z y ż a n i a k o w a , A nd rzej Łaskarz
z Gosławic, [w:] W ielkopolski słow nik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 430-431; M. F r o n t c z y k ,
Andrzej Łaskarz z Gosławic, op. eit., s. 160.
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a w latach 1433 1 1436 do Zakonu Krzyżackiego. W 1435 r. negocjował pokój z Krzy
żakami. Zmarł w 1448 lub 1449 r.15 Jego herb G o d z l e m b a , zdobi trzon kolumny
środkowej, podpierającej sklepienie gwiaździsto-palmowe nawy głównej. Herb ten jako
jedyny w omawianym zespole jest rzeźbiony plastycznie, a więc inaczej niż pozostałe
herby.
Narożnik północno-zachodni zajmuje herb J a s t r z ę b i e c . Odstępstwem od typo
wego rysunku herbu jest tu pominięcie krzyża greckiego czy maltańskiego na rzecz
łacińskiego, może pektorału. Najwybitniejszym przedstawicielem rodu Jastrzębców
był wtedy Wojciech z Łubnicy (zm. 1436), od 1399 r. biskup poznański, od 1412 r.
kanclerz Królestwa i biskup krakowski, później zaś, od 1423 r. arcybiskup gnieźnień
ski. Przez wiele lat był czynny w dyplomacji polsko-litewskiej w sprawach przeciw
Zakonowi Krzyżackiemu. Jednak tu bardziej prawdopodobnym Jastrzębcem jest
Marcin (Marcisz) z Rytwian w Sandomierskiem (zm. 1428), wojewoda łęczycki w la
tach 1425-1428, protegowany bratanek arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha,
uczestnik wielkiej wojny lat 1409-1411, podczas której był pasowany na rycerza przez
króla, w latach 1412-1417 kasztelan brzeziński, a w latach 1418-1422 kasztelan
zawichojski, czynny w polityce polsko-litewskiej, wewnętrznej i polsko-krzyżackiej16.

Nawa główna
W ośmiobocznej nawie głównej, w „najlepszym”, prawym miejscu od prezbiterium
znajduje się tarcza herbu T r ą b y , zwieńczona dodatkowo biskupim pektorałem.
Należy zatem utożsamiać ten herb z osobą arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja
Trąby (zm. 1422), od 1403 r. podkanclerzego koronnego, w 1410 r. członka ścisłej,
ośmioosobowej królewskiej rady wojennej w wyprawie grunwaldzkiej, biorącego potem
udział w rozmowach pokojowych w Toruniu, a od 1412 r. arcybiskupa gnieźnieńskie
go, później również aktywnego w polityce antykrzyżackiej17.
Idąc dalej, za ruchem wskazówek zegara, napotykamy herb T o p ó r , tutaj P a 1u к a ,
bo reprezentuje on raczej ród wielkopolskich Pałuków a nie małopolskich Toporów.
Najpewniej bowiem kryje się pod nim Maciej z W ąsoszy w Kcyńskiem (zm.
1423/1424), bratanek Sędziwoja z Szubina, w 1409 r. uczestnik poselstwa do wielkie
go mistrza, w lipcu 1410 r. dowódca pospolitego ruszenia Krajny na froncie północnym
Wielkopolski, w 1411 r. gwarant pokoju toruńskiego, w następnych latach uczestnik
dyplomatycznych kontaktów z Zakonem18.
Herb S u l i m a należał do rycerza o europejskim rozgłosie, Zawiszy Czarnego z Garbowa w Sandomierskiem (zm. 1428), starosty kruszwickiego i spiskiego, spokrewnio
nego przez żonę Barbarę z Piotrem Wyszem i Andrzejem Łaskarzem. Brał on udział
w bitwie pod Grunwaldem, później był aktywny także w dyplomacji polskiej i Zygmunta
Luksemburskiego, między innymi w Budzie, na soborze w Konstancji i we Wrocławiu19.
Pod herbem O s t o j a kryje się być może Mikołaj Purcz ze Ściborza na Kujawach (zm.
1411) lub jego syn Mikołaj Szarlejski ze Ściborza i Szarleja, wojewoda brzeski20.

15 A. G ą s i o r o w s k i , J a n Licheński, PSB, t. XVII, 1972, s. 294—295; Urzędnicy w ielkopolscy X I I - X V wieku.
Spisy, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o , Wrocław-Warszewa 1985, s. 19Ó.
16 J. K r z y ż a n i a k o w a , W ojciech Jastrzębiec, [w:] W ielkopolski słow nik biograficzny, s. 632-633; Z. N o 
w a k , M arcin (Marcisz) zR y tw ia n , PSB, t. XVI, 1971, s. 570; Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i w ieluńscy Х Ш X V wieku. Spisy, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o, Wrocław 1985, s. 174.
11 S. M. K u c z y ń s k i , M ikołaj Trąba, PSB, t. XXI, 1976, s. 97-99; idem. W ielka w ojna z Zakonem Krzyżac
kim w latach 1400-1411, Warszawa 1960, s. 165, przypis 84; Urzędnicy centralni i nadw orni Polski X IV X V III wieku. Spisy, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o , Kórnik 1992, s. 210.
18 A. G ą s i o r o w s k i , M aciej z W ąsoszy, PSB, t.XIX, 1974, s. 41-42; Urzędnicy w ielkopolscy X II-X V wieku,
s. 201.
19 Jan D ł u g o s z , R oczniki czyli Kroniki, ks. X, s. 330; ks. X/XI, s. 71-101, 207, 231; ks. XI s. 28, 43, 68,
88, 115, 121, 160-161, 193, 249.
20 J. B i e n i a k , M ikołaj z Ściborza zw any Purcz, PSB, t. XXI, 1976, s. 140-142. Za Ostoją opowiada się
A. G r z y b k o w s k i , op. cit., s. 31; A. H e y m o w s k i , H erby polsk ie w sztokholm skim Codex Bergsham m ar,
„Studia Źródłoznawcze”, t. XII, 1967, s. 89, lyc. P33, s. 92, lyc. P50, gdzie herb w dwóch wersjach: w pier
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Z herbem L e 1i w a należy łączyć chyba przede wszystkim Wincentego Granowsklego
z Granowa w Kościańskiem (ok. 1370-1410), znawcę polityki krzyżackiej, od 1409 r.
starostę generalnego Wielkopolski, pod Grunwaldem dowódcę własnej chorągwi Lellwów, później nominata na zarządcę Torunia, ale zmarłego nagle w nie wyjaśnionych
okolicznościach, męża Jadwigi z Pilczy, od 1418 r. żony Władysława Jagiełły21.
Herbu D o i iw a używali między innymi, Maciej Kot z Dębna i Biechowa w Pyzdrskiem, kasztelan nakielski (zm. 1430/1432)22 i Stanisław Jelito vel Jelitko, kasztelan
brzeski23, obaj biorący udział w bitwie pod Grunwaldem.
Herbem D r y j a pieczętowali się wśród innych Janusz z Tuliszkowa w Konińskiem
(zm. 1427), kasztelan kaliski, jeden z najwybitniejszych dyplomatów Władysława
Jagiełły24 i Przedpełk z Kopydłowa też w Konińskiem (zm. 1451/1453), kasztelan
zbarski, także czynny w dyplomacji25, obaj również walczący pod Grunwaldem.
Przy herbie N a ł ę c z można wymienić co najmniej dwóch wybitnych grunwaldczy
ków. Pierwszy to Sędziwój z Ostroroga w Poznańskiem (ok. 1375-1441), wojewoda
i starosta generalny Wielkopolski, wybitny polski polityk w sprawach krzyżackich
i zachodnich, w 1410 r. członek ośmioosobowej ścisłej królewskiej rady wojennej, do
wódca własnej chorągwi pod Grunwaldem, potem jeszcze wiele razy czynny militarnie
i dyplomatycznie w sprawach z Krzyżakami26. Drugi to Dobrogost Świdwa z Szamotuł
w Poznańskiem (zm. 1459), dowódca rodowej chorągwi pod Grunwaldem, później tak
że aktywny politycznie jako kasztelan poznański i generalny starosta Wielkopolski27.

Kaplica północna (obecny stan po przebudowie pod koniec XV111 wieku)
Herbem Ł o d z i ą pieczętował się między innymi Moście ze Stęszewa i Koźmina
w Poznańskiem (zm. 1425/1426), kasztelan poznański, walczący pod Grunwaldem,
później również widoczny w polityce antykrzyżackiej28.
Herb G o d z i e m b a występuje tu po raz trzeci. Można go przypisać Mikołajowi
Kickiemu, zwanemu Kiczka, z Kik w Konińskiem (zm. 1429), duchownemu i dyploma
cie, związanemu z biskupami Piotrem Wyszem, Wojciechem Jastrzębcem i Pawłem
Włodkowicem29.
Z herbem K o l u m n a vel Wieża szachowa (Pierzchała) nie da się połączyć nikogo
spośród Wielkopolan. Może reprezentuje on Stanisława Pawłowskiego z Pawłowic
i Gnatowic w Sochaczewskiem h. Pierzchała (ok. 1390-1439), kanclerza książąt ma
zowieckich, od 1425 r. biskupa płockiego, jednego z gwarantów pokoju brzeskiego
z Zakonem30.

wszej krzyżyk, w drugiej miecz między półksiężycami; J. Ł o j k o , Średniow ieczne herby polskie, s. 125,
błędnie kwalifikuje Ostoję jako Przeginię na podstawie rysunku herbu 74a, niezgodnego z gosławickim.
21 Z. K a c z m a r c z y k , Wincenty Gronowski, PSB, t. VIII, 1959-1960, s. 551-552; Urzędnicy wielkopolscy
X II-X V wieku, s. 185-186.
22 A. G ą s i o r o w s k i , K o t M aciej z Dębna, PSB, t. XIV, 1968-1969, s. 450; Urzędnicy w ielkopolscy X II-X V
w iek u s. 183; KDW, t. V, nr 678 — dziesięciny snopowe ze stołu arcybiskupa Wincentego Kota h. Doliwa
w 1441 r. dla kościoła gosławickiego z mansjonariami świadczą ponadto o związku rodu z wcześniejszą
fundacją.
23 Jan D ł u g o s z , R oczn iki czy li Kroniki, ks. X/XI, s. 182.
24 A. S w i e ż a w s k i , Janusz (Jan) z Tuliszkowa, PSB, t. X, 1962-1964, s. 385-386; Urzędnicy wielkopolscy
X II-X V wieku, s. 200.
25 A. G ą s i o r o w s k i , Przedpełk (Pełka) z Kopydłowa, PSB, t. XXVIII, 1984—1985, s. 703-704; Urzędnicy
w ielkopolscy X II-X V w ie k u s. 189.
26 A. G ą s i o r o w s k i , Ostroróg Sędziw ój (Ostrorogski), PSB, t. XXIV, 1979, s. 519-523; Urzędnicy w ielko
polscy X II-X V w ie k u s. 194.
27 A. G ą s i o r o w s k i , Szam otulski D obrogost Świdwa, [w:] W ielkopolski słow nik biograficzny,
s. 726-727; Urzędnicy w ielkopolscy X II-X V wieku, s. 199.
28 A. G ą s i o r o w s k i , M oście ze S tęs zew a PSB, t. XXII, 1977, s. 135-137; Urzędnicy w ielkopolscy X II-X V
w iek u s. 199.
29 Z. N o w a k , Kicki Mikołaj, zwany K iczka PSB, t. XII, 1966-1967, s. 392.
30 T. Ż e b r o w s k i , Pawłowski Stanisław, PSB, t. XXV, 1980, s. 510-513.
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Herb L e s z c z y c najpewniej odnosi się do rodu Piotra Wysza z Radolina w Konińskiem (zm. 1414), brata ciotecznego Andrzeja Łaskarza, od 1392 r. biskupa krakow
skiego, w 1404 r. uczestnika zjazdu króla z wielkim mistrzem w Raciążu, w 1412 r.
biskupa poznańskiego31. Ponieważ brak atrybutu biskupiego na tarczy herbowej,
inspirację wprowadzenia jej w kościele można przypisać Mroczkowi z Łopuchowa
i Posadowa w Poznań skiem (zm. przed 1427-28), krewnemu Piotra Wysza, spowino
waconemu z Łodziami wielkopolskimi, uczestnikowi wielkiej wojny z Zakonem32. Jed
nakże na najznaczniejszego świeckiego przedstawiciela tego herbu wybija się Maciej
z Łabiszyna (1370-1430), wojewoda kujawsko-brześki, żonaty z Małgorzatą, córką
Sędziwój a z Szubina h.Topór-Pałuki, szwagier Ścibora ze Ściborzyc h. Ostoja, wojewody
siedmiogrodzkiego, wybitnie czynny politycznie, wraz z Łodzicami ze Stęszewa, nie
tylko na froncie antykrzyżackim, prawdopodobny uczestnik soboru w Konstancji
w 1417 r., jeden z trzech wodzów zwycięskiej bitwy pod Koronowem w 1410 r., naj
możniejszy posiadacz dóbr ziemskich w Wielkopolsce. Po śmierci na urzędzie wojewo
dy brzeskiego zastąpił go w 1430 r. Jan z Lichenia33.

Kaplica południowa
Herb D o ł ę g a należał do Pawła Włodkowica z Brudzenia w ziemi dobrzyńskiej (zm.
1436), przyjaciela Andrzeja Łaskarza, rektora Uniwersytetu Krakowskiego, uczestnika
soboru w Konstancji, dyplomaty broniącego polskiej racji stanu wobec Zakonu Krzy
żackiego34. Nie sposób tu także pominąć spokrewnionego z Pawłem Włodkowicem,
Mikołaja Lasockiego z Lasotek w Dobrzyńskiem (zm. 1450), duchownego, dyplomaty
antykrzyżackiego i europejskiego, uczestnika kongresu pokojowego w Arras w 1435 r.
kończącego wojnę stuletnią. Jemu przypisuje się informację o polskich herbach,
przekazaną Jeanowi Lefevre de Saint-Rćmy, autorowi armoriału Złotego Runa z lat
1430-144035.
Herb D ę b n o można przypisać Dobiesławowi Oleśnickiemu (Dobkowi) z Oleśnicy
i Sienna w Sieradzkiem (zm. 1440), kasztelanowi wojnickiemu, dowódcy chorągwi ro
dowej pod Grunwaldem, uczestnikowi rokowań pokojowych z Zakonem w 1435 r.36
Herbem P o r a j pieczętował się Mikołaj z Michałowa i Kurozwęk w Sandomierskiem
(zm. 1438), wojewoda sandomierski, syn Krzesława, starosty generalnego Wielkopol
ski, blisko związany z królem, członek rady panów witającej Annę Cylejską, a potem
ścisłej ośmioosobowej rady wojennej w czasie kampanii grunwaldzkiej; w bitwie wal
czył pod rodową chorągwią, dobry wódz, dyplomata do 1435 r., wybitny możnowładca
małopolski37.
Herbem J u n o s z a pieczętował się Jan z Druszmy i Karnkowa w ziemi dobrzyń
skiej, zwany Poletkiem (zm. po 1428), rajca krakowski i rotmistrz królewski, zapewne
uczestnik bitwy grunwaldzkiej, wzmiankowany w biogramie syna Jana Karnkowskiego (1428-1503), hetmana zaciężnych38.

31 S. T r a w k o w s k i , P iotr (W ysz) z Radolina, PSB, t. XXVI, 1981, s. 422-428.
32 A. G ą s i o r o w s k l , M roczek z Łopuchow a, PSB, t. XXII, 1977, s. 180.
33 J. B i e n i a k , M aciej z Łabiszyna, PSB, t. XIX, 1974, s. 24—27.
34 K. G ó r s k i , Paw eł W łodkowic, PSB, t. XXV, 1980, s. 377-381.
35 T. W i t c z a k , L asocki M ikołaj, PSB, t. XVI, 1971, s. 542-544; J. Ł o j k o , Średniow ieczne herby polskie,
s. 26; (JeanLefevre de Saint-Rćmy), [w;] D ictionnaire encyclopediąue Guillet, t. 7, Paris 1970, s. 636.
36 F. K i r y k , O leśnicki Dobiesław , PSB, t. XXIII, 1978, s. 762-763.
37 A. K a m i ń s k i , M ikołaj z M ichałow a i Kurozwęk, PSB, t. XXI, 1976, s. 123-126; S. M. K u c z y ń s k i ,
W ielka wojna, s. 165, przyp. 64; Urzędnicy m ałopolscy X II-X V w ieku. Spisy, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e go, Wrocław 1990, s. 345.
® D. Q u l r l n i - P o p l a w s k a , Jan z Druszm y i Karnkowa, PSB, t. XII, 1966-1967, s. 73-74.
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Empora nad kruchtą (obecnie chór muzyczny)
Herb O g o ń c z y k reprezentuje tu Kościeleckich, rodu wybijającego się wtedy wśród
rycerstwa kujawskiego. Janusz z Kościelca w Inowrocławskiem (zm. 1424), był czynny
w zmaganiach polityczno-militarnych z Krzyżakami39. Bratem jego był Wojciech z Koś
cioła vel Kościelca, przed 1423 r. kasztelan brzesko-kujawski, czyli z pogranicza
poi sko krzyżacki ego, zatem z urzędu uczestnik kampanii antykrzyżackiej40.
Herb J a s t r z ę b i e c „zlitwinizowany”, a nie Nowina jak dotychczas powszechnie
błędnie przyjmowano, tu odwrócony w pionie, jest odmienionym Jastrzębcem i może
reprezentować ród bratanka króla Władysława Jagiełły, w osobie Druckiego Semena
Dymitrowi cza, syna Dymitra Olgierdowi cza. W 1413 r. w dokumencie unii horodel
skiej użyty był znany z rysunku pieczęci herb Jastrzębiec, alternatywnie odwrócony
w pionie. W 1422 r. za namową ks. Witolda, Jagiełło ożenił się z siostrzenicą Semena
Zofią Holszańską. Stąd nie można wykluczyć podobieństwa herbu gosławickiego ze
stylizowanym herbem ,,[I]wana Putiatina kniazia” (napis w otoku), syna Semena, na
jego pieczęci, zapewne po śmierci ojca w 1422 r. Przedstawiciele tego rodu odgiywali
ważną rolę w stosunkach dyplomatycznych, szczególnie polsko-litewskich41.
Herbem J a n i n a pieczętował się Piotr zT u ru w Łęczyckiem (zm. 1417), czynny na
urzędach na Rusi i w Łęczyckiem, uczestnik unii horodelskiej w 1413 r. Jego syn
Adam z Turu, Ujazdu i Wiączynia (zm. po 1438) był urzędnikiem łęczyckim42.
Herb G r z y m a ł a należy do Jana z Brzozogłów i Sulęcina w Poznańskiem, czyli Ja
nusza Brzozogłowego (zm. 1425), starosty bydgoskiego dowódcy obrony północnej
Wielkopolski w wojnie z Krzyżakami, delegata Jagiełły na sobór w Konstancji43. Trzeba
tu też wspomnieć Jarosława z Iwna, Lubikowa i Pierzchną w poznańskiem (zm. 1423),
syna Mroczka z Iwna, chorążego poznańskiego (1406-1414), aktywnego w walkach
z Krzyżakami, czynnego w poselstwach dyplomatycznych na dwory angielski i duński44.

Chrzcielnica ośmioboczna (kolejność herbów z ruchem wskazówek zegara)
1 . H e r b k r z y ż p o d w ó j n y ( В oj c z a ) króla Władysława Jagiełły.
2. O r z e ł w koronie z głową zwróconą w lewo ku Bojczy w ujęciu heraldycznym, tu
przedstawiony bardziej płasko niż w prezbiterium45.
3. Herb J a s t r z ę b i e c kanclerza królestwa.
4. Herb Ś r e n i a w a Mikołaja z Kurowa (pod Bochnią) (zm. 1411), syna Klemensa,
m.in. starosty konińskiego, o czym świadczy krzywaśń pastorału, znana już z 1379 r.,
ale w Gosławicach uzupełniona jakby pektorałem biskupim, odtąd tak upowszechnio
na. Mikołaj z Kurowa studiował razem z Andrzejem Łaskarzem i Piotrem Włodkowi

39 Jan D ł u g o s z , R oczn iki czyli K ro n ik i ks. XI, s. 17, 138, 174, 187, 202; A. B o n i e c k i , H erbarz polski.
t. XI, Warszawa 1907, s. 246.
40 Jan D ł u g o s z , R oczn iki czy li K ro n ik i ks. XI, s. 18; A. B o n i e c k i , op. clt., t. XI, s. 246.
41 AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 33, k. 727 v, herby litewskie w dokumencie Unii Horodelskiej
z 1413 r. z Jastrzębcem; F. A. V o s s b e r g , Siegel des M ittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pom m ern
und Preussen, Berlin 1854, tab. 24, pieczęć „Bono” — tamże błędnie odczytana zamiast: „[I]wana Putiatina
Kniazia”; B. W i e s l e l o w s k l j , Gnomastikon, Moskwa 1971, s. 262 — tamże Putiata Putiatiny; F. P l e k o s i ń s k i , Rycerstw o polsk ie w ieków średnich, t. I, Kraków 1896, s. 197 n. — tamże o znaku stanicznym
w herbach szlachty ruskiej, zwłaszcza Puciatów 1Pociej ów; S. M. K u c z y ń s k i , D ru cki Sem en Dym itrowicz,
PSB, t. V, 1939, s. 399; J. S z y m a ń s k i , H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, Warszawa 1913,
s. 138-141 — tamże herb Jastrzębiec, także odwrócony w pionie, a Nowina odwrócony nie znany — s. 200.
42 A. S z y m c z a k o w a , P io tr zT u ru , PSB, t. XXVI, 1981, s. 436; Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy
XI11-XV wieku, s. 188.
43 G. M a ł c z y ń s k a , J a n z Brzozogłów i Sulęcina, PSB, t. X, 1962-1964, s. 445; Urzędnicy w ielkopolscy
X II-X V wieku, s. 181, nr 292.
44 A. G ą s i o r o w s k i , Jarosław z Iwna, L ubikow a i Pierzchną, [w:] W ielkopolski słow nik biograficzny,
s. 292; Urzędnicy w ielkopolscy X II-X V wieku, s. 139, nr 341.
45 S. K. K u c z y ń s k i , Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, fim k cje , Warszawa 1993, s. 32-33, ryc. 27 —
orzeł na tarczy z klejnotem na wierzchniej płycie nagrobka wawelskiego Kazimierza Jagiellończyka z 1492 r.,
dzieło W ita Stwosza; P. S k u b i s z e w s k i , R zeźba nagrobna W ita Stwosza, Warszawa 1957, ryc. 17 i 19.
Orzeł formalnie jest podobny do nieco prymitywniejszego na chrzcielnicy w Gosławicach.
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cem na uniwersytecie praskim. Był sygnatariuszem umowy ślubnej Jagiełły z Anną
Cylejską. Karierę biskupią rozpoczął od m itiy poznańskiej w 1395 r., przez włocław
ską doszedł do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w 1402 r. Wybitny polityk, w 1409 r.
posłował do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego razem z Maciejem z Wąsoszy
h. Topór Pałuków i Wincentym z Granowa h. Leliwa, których herby też znalazły się
w Gosławicach. W bitwie pod Grunwaldem wystawił własną chorągiew46.
5. Herb z i e m i k a l i s k i e j ; głowa żubra, raczej wołu czy byka, bo z kolcem
w nozdrzach, bez korony, w polu szachownicowym47.
6. Herb K o r z b o k Piotra z Trzebawia w Poznańskiem (zm. 1438), zapewne syna
Mikołaja Korzboka, uczestnika wyprawy grunwaldzkiej, posła w misjach dyplomatycz
nych do Krzyżaków i Czech48.
7. Herb G o d z i e m b a zapewne Jana Licheńskiego.
8. Herb T o p ó r Pałuków, tu z ostrzem topora w lewo, w przeciwieństwie do tegoż
herbu umieszczonego w nawie.
Jest oczywiste, że osób pieczętujących się herbami rodowymi, które występują
w kościele gosławickim, można by podać więcej. Wśród tu wymienionych większość
stanowili Wielkopolanie, zaangażowani — niektórzy także z racji sprawowanego urzę
du — w walce dyplomatycznej i zbrojnej przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Kolejność
usytuowania poszczególnych herbów w kościele i na chrzcielnicy miała podkreślać
rangę poszczególnych osób. Nie wykluczone, że dodatkowe herby Korzbok i Śreniawa,
występujące na chrzcielnicy, zostały zniszczone podczas przebudowy w XVIII w. dwu
kondygnacyjnego aneksu północnego na obecnie jednokondygnacyjną kaplicę49.
Kończąc rozważania na temat przynależności poszczególnych herbów rycerskich do
konkretnych osób, warto podkreślić, że herb Godziemba występuje w kościele, oprócz
wymienionych miejsc, jeszcze na zewnętrznej ścianie kaplicy południowej, przeniesio
ny tam, według W. Łuszczkiewicza, ze zniszczonej tablicy erekcyjnej.
Wymagają jeszcze objaśnienia herby z przedstawieniem orła i głowy wolu. Oba orły
mają głowę zwróconą w lewo. Można też założyć, szczególnie dla późniejszej chrzciel
nicy, że godło Orla i herb z głową wołu reprezentują dwa województwa: poznańskie
i kaliskie.
Na temat czasu powstania kościoła w Gosławicach panują różne opinie, wszyscy się
jednak zgadzają, że jego styl świadczy o pierwszej połowie XV w., różnice zaś dotyczą
bliższego określenia lat budowy50. Wiadomo, że w 1418 r. był ju ż pleban gosławicki,
a więc także jakaś kaplica lub kościół, być może właśnie co najmniej dzisiejsze
prezbiterium. Parafia gosławicka powstała zapewne drogą wydzielenia ze starej i dużej
parafii kazimierzowskiej51.
Jak ma się ustalona orientacyjnie chronologia budowy kościoła do hipotetycznie
ustalonych jego fundatorów/? Zastosowano tu jedną z metod badawczych. Przyjmuje
się, że herby reprezentują, jeśli nie wyłącznie, to przeważnie osoby żyjące. I dalej, tam
gdzie brak atrybutów władzy biskupiej, sugeruje się czas powstania koncepcji, a może

46 J. K r z y ż a n i a k o w a . M ikołaj Kurowski, PSB, t. XVI, 1971, s. 261-262; J. S z y m a ń s k i , H erbarz
średniow iecznego rycerstw a polskiego. Warszawa 1993, s. 270-273, Śrzeniawa.
47 S. K. K u c z y ń s k i , op. eit., s. 31-32, rye. 23, opisuje jako herb Wielkopolski (rysunek głowy wołu) z na
grobka Władysława Jagiełły, Długosz podaje, że na chorągwi w bitwie grunwaldzkiej figurował jako herb
ziemi kaliskiej.
48 A. G ą s i o r o w s k i , K orczbok z Trzebaw ia, PSB, t. XIV, 1968-1969, s. 159-160.
49 J. A. M u r z y n k o w s k i . Rysunek (schematyczny) kościoła parafialnego w Gosławicach 1791, oryginał,
zob. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. F 20, Acta visitationis 1790-1792, s. 42, po przebudowie
na kaplicę północną.
50 A. G r z y b k o w s k i , op. cit., s. 274 przyjmuje budowę kościoła razem z dużym zamkiem na lata
1418-1426, chociaż wymiarowe zróżnicowanie cegły tego nie potwierdza, co stwierdził autor na miejscu.
Równie dobrze może to świadczyć o różnych warsztatach strycharskich, produkujących cegłę. Na pewno
tak poważne inwestycje nie mogły być w całości realizowane w tym samym czasie.
51 B. R o g a l s k i , K ształtow anie się fo rm przestrzennych sieci osadniczej W ielkopolski średniowiecznej,
Poznań 1988, s. 267 — Kazimierz Biskupi z najbliższym dla Gosławic kościołem parafialnym św. Marcina
z X I/XII w.
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nawet realizacji budowy, przed nominacjami na biskupów niektórych ewentualnych
inspiratorów, a może i współfundatorów kościoła. Zgodnie z ówczesną, dość powsze
chną praktyką, prezbiterium zaczęto budować jako pierwsze. Świadczyć o tym może
herb Godziemba Andrzeja Łaskarza, dziedzica dóbr gosławickich, zmarłego w 1426 r.
Wybrany został na biskupstwo poznańskie w 1414 r., objął zaś je w 1418 r. Herb
widnieje bez pektorału. Podobną chronologię można wiązać z herbem Cilli królowej
Anny, zmarłej w 1416 r. Herb Wojciecha z Łubnicy, od 1412 r. kanclerza Królestwa,
znaczącego biskupa krakowskiego, arcybiskupa dopiero od 1423 r., występuje też bez
atrybutów, chyba ze wydłużony krzyż w podkowie je zastępuje. Wtedy możnaby
przyjąć datę po 1412 r., kiedy przejął on znaczące biskupstwo krakowskie. Herb
Pomian Jana Pełli, bez atrybutów biskupich, datuje się przed 1421 r. Dlatego reali
zację co najmniej prezbiterium można datować na lata 1411-1416. W 1418 r. jest już
poświadczony w źródłach pleban gosławicki.
W wypadku nawy głównej: Mikołaj Trąba został arcybiskupem gnieźnieńskim w 1412 r.,
zmarł zaś w 1422 r., Zawisza Czarny zginął w 1428 r., Mikołaj Purcz ze Ściborza zmarł
około 1411 r., Mikołaj Szarlejski w 1410 r., Maciej Kot z Dębna przed 1432 r., Janusz
z Tuliszkowa w 1427 r., Sędziwój z Ostroroga w 1441 r., Dobrogost Świdwa z Szamotuł
po 1459 r. Budowę nawy możnaby zatem datować najwcześniej między 1412 r. a naj
później 1422 r., kiedy zmarł arcybiskup, chociaż ukończenie budowy mogło nastąpić
nieco wcześniej.
Kaplicę północną występujący tu herb Łodzią Mościca ze Stęszewa datuje górną
granicą jego śmierci w 1425 r. Herb Leszczyc Piotra Wysza, zmarłego w 1414 r., mógł
także reprezentować Mroczka z Łopuchowa, zmarłego przed 1429 r. Tutaj datacja
niewiele odbiega więc od czasu wznoszenia nawy głównej, ale brak pewności, czy tarcze
herbowe nie zostały osadzone inaczej, wtórnie podczas przebudowy w XVIII w.
Pozostałe biogramy herbowców nie zaprzeczają podobnej datacji dla powstania
reszty elementów kościoła. Ponieważ zamysł budowy i wystroju heraldycznego wnę
trza musiał powstać przed jej realizacją, nasuwa się termin powstania idei fundacji
tuż po 1410 r.
Czas budowy kościoła mógł tylko częściowo pokrywać się z rozbudową ojcowskiego
zamku gosławickiego, rozpoczętą przez Łaskarza przed jego wyjazdem na sobór
w Konstancji w 1414 r.52 W związku z tym wyjazdem, w dopilnowaniu realizacji obu
budowli musiał mu pomóc ktoś z kręgu rodziny, najpewniej bratanek Jan z pobliskie
go Lichenia (dziś Stary Licheń). Zapewne ju ż przed śmiercią Łaskarza w 1426 r.
rozbudowa zamku została ukończona. Wcześniej dobiegła końca budowa kościoła
w Gosławicach53. Sądząc na podstawie życiorysu Jana Licheńskiego, nastąpiło to
wcześniej niż przed 1424 r., wtedy bowiem, wzorem swego stryja biskupa, oddał się
on działalności politycznej i dyplomatycznej oraz doglądał rozbudowy zamku.
W kościele gosławickim występują ju ż w pełni wykształcone plastycznie rycerskie
tarcze herbowe z godłem rodowym, ale nie zwieńczone klejnotem. Każdy herb znajdu
jący się w budynku publicznym może być identyfikowany z rodem lub pojedynczym
rodowcem. W kościołach patronackich reprezentował on rodzinę patrona, w jakimś
sensie właściciela budynku. Tej roli nie mógł ściśle spełniać w wypadku, gdy godeł
herbowych występowało kilka, kilkanaście lub jeszcze więcej. Dlatego nie ma wątpli
wości, że tarcze herbowe, występujące w większym zespole, oznaczały współfundato-

52 Warto przy okazji wspomnieć, że Andrzej Łaskarz jeszcze jako prałat był zaangażowany w budowę
gotyckiej katedry w Poznaniu, wprowadzony tam w 1406 r. przez biskupa Wojciecha Jastrzębca, potem już
jako biskup 1fundator swojej kaplicy grzebalnej pod wezwaniem św. Andrzeja. Zob. A. R o g a l a n k a , Zamek
w Gosławicach pow. Konin, dokumentacja historyczna PKZ, Poznań 1954, maszynopis, s. 15; B. G u e r q u i n . Za m k i w Polsce, Warszawa 1984, s. 158-159, hasło „Gosławice”, gdzie plan zamku w nowych
murach obwodowych 40 x 44 mm, wiarygodnie zrekonstruowany na Muzeum Okręgowe w Koninie po
1975 r.; J. N o w a c k i , D zieje archidiecezji poznańskiej, t. I, Poznań 1959, s. 108, 109, 312; T. M r o c z k o ,
A rchitektura g oty ck a na ziem i chełm ińskiej, Warszawa 1980, s. 166-167.
53 Wszystkie rzeźbiarskie elementy architektoniczne kościoła, razem z kolumną 1 chrzcielnicą, zostały wy
konane z piaskowca, według W. Łuszczkiewicza, pochodzącego z kamieniołomów w Brzeźnie pod Koninem.
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rów. Mimo, że biskup Łaskarz razem z udokumentowanym współfun da torem Janem
z Lichenia posiadali znaczny majątek, koszty realizacji obu inwestycji — kościoła
i zamku — były tak wielkie, że musiały zostać rozłożone w czasie54.
Nagromadzenie większej liczby herbów we wnętrzu sakralnego budynku użyteczno
ści publicznej nie miało jedynie znaczenia dekoracyjnego. Herbami, bez zgody ich
nosicieli, nie można było bowiem dowolnie czegokolwiek oznaczać. Zespół ich świadczy
więc o jakimś związku zainteresowanych w celu upamiętnienia przeszłości, a nie
wykluczone, że także zawiązania sojuszu na przyszłość. Potwierdzeniem ciągłości tra
dycji i wyrazem politycznych związków stanowych, symbolizowanych zestawem her
bów rycerskich, podobnie jak ma to miejsce w kaplicy w Lądzie i kościele gosławickim,
jest dokument pisany, zwany Compositio clenodiorumz 1438 r., ustanawiający zwią
zek dwudziestu rodów rycerskich w celu obronno-zaczepnym, jak również dla ochrony
przywilejów, posiadłości oraz honoru55. 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, zaś Zaremba i Roga
la występujące wcześniej w Lądzie, świadczą tu znowu o przewadze Wielkopolan.
Podobne związki stanowe występowały ju ż wcześniej. Najbardziej znanym jest
Związek Jaszczurczy, powołany w celu samoobrony przez lycerstwo ziemi chełmiń
skiej w 1397 r., uaktywniony politycznie po przystąpieniu w 1440 r. do powołanego
wówczas Związku Pruskiego, coraz bardziej antyzakonnego. Wzorem były związki
stanowe o podobnym charakterze, szwedzkie i inflanckie, powstałe w 1435 r. Mimo,
że w tym roku Polska podpisała z Krzyżakami pokój brzeski, świadomość zagrożenia
ze strony Zakonu istniała dalej, tym bardziej, ze król Władysław III przebywał
przeważnie na Węgrzech, zaangażowany w walkę z Turkami.
Jak wiadomo, w Polsce — w przeciwieństwie do Europy Zachodniej — jednym
herbem pieczętowało się wiele rodzin. Dlatego tak trudno dzisiaj zidentyfikować, na
podstawie samego herbu, kogo w danym wypadku herb ten reprezentuje. Nie ulega
jednak wątpliwości, że w kościele w Gosławicach herby oznaczają współfundatorów,
a co najmniej inicjatorów budowy świątyni. Jednym z udokumentowanych był ród
Doliwów, reprezentowany herbem w nawie głównej, Macieja Kota z Dębna i Biechowa,
o czym świadczy zapis jego syna, arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego z 1441 r.
o obdarowaniu kościoła parafialnego w Gosławicach, wraz z kaplicą mansjonarską,
dziesięcinami snopowymi należącymi do stołu arcybiskupiego.
Za głównych fundatorów kościoła należy uznać ród Godziembów, w skład dóbr
którego wchodziły Gosławice i Licheń. Chyba nie przypadkowo właśnie herb tego rodu
występuje w analizowanym zabytku i to aż cztery razy (z chrzcielnicą), a z herbem
zewnętrznym pięć razy. Pozostałe osoby, upamiętnione herbami, miały udział, jeśli nie
materialny w budowie, to co najmniej popierający jej ideę. Rodowcy ci powiązani byli
wspólnym interesem antykrzyżackim, pokrewieństwem, przyjaźnią i współpracą za
równo z biskupem Łaskarzem, jak i jego spadkobiercą Janem Licheńskim, też wybit
nym dyplomatą. Dzięki herbom wszyscy jednak upamiętniali znaczenie swoich rodów,
należących do elity władzy, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, w powiązaniu z przed

54 J. Kuc z yńs ka, Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, Lublin 1984, s. 11; s. 77-78, nr 215;
s. 89, nr 251; s. 90-91, nr 255; s. 101; M. Koc z e r s ka, Świadomość genealogiczna możnowładztwapolskiego w X V wieku. Podstawy i środki wyrazu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, pod red.
S. K. K uc z y ń s k i e g o , t. II, Warszawa 1981, s. 293; M. Kut zner, Wielkopolski kościół szlachecki
u schyłku średniowiecza: H. S a ms o n o w i c z , Uwagi o budownictwie w Polsce u schyłku wieków średnich,
[w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi
Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 105-116 1 117-119.
55 Zob. Lędzki zespół heraldyczny, o którym ostatnio T. Jurek, Krąg rodzinny. Przykładem sojuszu rodów
może być Compositio clenodiorum, zob. Liber cancellariae Stanislai Ciołek, cz. 2, wyd. J. Caro, Wien 1874,
dodatek B, s. 238-241; K. Gór s ki , Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, Toruń 1949, s. 3 1 6;
M. Bi skup, Rozwój gospodarki czynszowej i utrwalenie ustroju stanowego na Pomorzu wschodnim pod
rządami krzyżackimi (1310-1466), [w:] Historia Pomorza, t. I, Poznań 1972, s. 720.
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sięwzięciem o charakterze religijnym, ku chwale Boga i własnej. Praktyka łączenia
polityki z religią była wówczas powszechna56.
Nowa fundacja — taka, jaka powstała w Gosławicach — nie mogła znaleźć miejsca
w nowej kaplicy przykatedralnej arcybiskupa Mikołaja Trąby w Gnieźnie lub biskupa
Andrzeja Łaskarza w Poznaniu. W obu nie było miejsca na tak bogaty program
architektoniczny57. Zresztą inicjatywę, raczej głównie wielkopolską, trudno było łączyć
z gnieźnieńską katedrą „państwową”. Z kolei biskupstwo poznańskie Andrzej Łaskarz
objął dopiero w 1418 r., gdy program gosławicki był już zadecydowany i kontynuowa
na była budowa kościoła.
W fundacji gosławickiej widać wspólny zamysł wielu osób, przedstawicieli różnych
rodów, związanych głównie z Wielkopolską. Jeśli inspiracją budowy było przede wszyst
kim zwycięstwo grunwaldzkie, to zabytek ten mógłby także świadczyć o zamyśle
utworzenia jakiejś konfederacji obronnej rycerstwa tego regionu. Zmagania militarne
z Krzyżakami miały bowiem trwać jeszcze wiele lat, i to przede wszystkim mieszkańcy
terenów graniczących z ziemiami Zakonu stykali się z największym zagrożeniem.
Fundatorzy zabytków należeli do ówczesnej elity władzy. Wszyscy zapewne osobiście
współpracowali i znali Władysława Jagiełłę, uznawali jego autorytet jako władcy.
Dlatego herb Bojcza, należący do Jagiellonów, umieścili na najważniejszym miejscu
w prezbiterium kościoła gosławickiego i powtórzyli go na chrzcielnicy.
Nietypowy kształt kościoła w Gosławicach nie wynika, rzecz jasna, z przypadku; ma
on w swoim założeniu wymowę symboliczną. Rzut ośmioboczny był charakterystyczny
od czasów starożytności dla mauzoleów, kaplic grobowych, baptysteriów, a w średnio
wieczu także dla niektórych kaplic cmentarnych. Nie można zatem wykluczyć, że
kościół gosławicki, wraz z czterema mansjonariami, spełniał także, w sposób symbo
liczny, funkcję memorialną wobec poległych i czynnych rodowców, reprezentowanych
przez poszczególne herby58. Ośmiobok bowiem miał od początków chrześcijaństwa
ważne znaczenie symboliczne. W ósmym dniu tygodnia, tj. nazajutrz po szabacie
Chrystus zmartwychwstał, oktogon baptyserium podkreślał więc fakt duchowego
zmartwychwstania katechumenów przez sakrament chrztu. Podobne znaczenie miało
ośmioboczne mauzoleum grób, niosące nadzieję zmartwychwstania pogrzebanego,

56 Czytelna jest ona w sztuce o znaczeniu nie tylko lokalnym, jak freski klasztoru cystersów w Lądzie, ale
i o znaczeniu ogólnopaństwowym, jak katedra gnieźnieńska, czy prawie podrzędnym, jak w siedzibach
władz miejscowych z piecami z kafli, zawierającymi rysunki świętych i herbów. Na temat tych ostatnich:
M. Ż e m i g a ł a , O grzew ane p iece kaflow e na zam ku w B olesław cu nad Prosną z X IV -X V II w., Wrocław 1987,
s. 20-30, oraz R. G r y g i e l , Późnogotyckie kafle p iecow e z Jarocina, „Zapiski Jarocińskie”, nr 17-19, 1989,
11. 2-23.
57 J. N o w a c ki, op. cit., s. 104—106, 109-112,312; J. Z a c h w a t o w i c z , H istoria budow y katedry g oty c
kiej, [w:] K atedra gnieźnieńska, pod red. A. Ś w i e c h o w s k i e j , 1.1, Poznań 1968, s. 41-42 — w każdym wy
padku niewielkie kaplice przykatedralne jako mauzolea, mogły być fundowane tylko przez dostojników
kościelnych.
58 Uzupełniającą funkcją idei fundacji kościoła parafialnego mogła być także nekropolia. Pod prezbiterium
gosławickim znajdowała się krypta, może również dla szczątków rodowców przywiezionych z pobojowiska
grunwaldzkiego, jak to realizował po bitwie Henryk von Plauen pod Grunwaldem. Wtedy w wiejskim kościele
bywała rzadkością. Zob. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ACons. E 23 r.: „Opis dekanatów pięciu ...
Sompolińskiego w archidiakonacie gnieźnieńskim... przez Józefa z Dorpowa Dorpowskiego, kanonika gnie
źnieńskiego, proboszcza kościeleckiego odwiedzonych 1782” oraz wizytacja z 1810 r. — cyt. za A. G r z y b k o w s k i m , op. cit., s. 307, przypis 184; S. S k i b i ń s k i , recenzja artykułu A. G r z y b k o w s k i e g o , K ościół
w Gosławicach, „Rocznik koniński”, t. II, 1974, s. 300, 310 dopuszcza też nekropoliczny charakter kościoła,
czyli rodzaj „mauzoleum” . Zob. też B. P i l a r s k a , Początki sztuki chrześcijańskiej. Lublin 1986, s. 263;
Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1985, s. 287, hasło „Akwizgran”, kaplica z kryptą grobową fundatora
Karola Wielkiego; V. L o r e n c , N ove Mesto p ra ske, Praha 1973, s. 115-117; W. Gö t z , Zentralbau und
Zentralbautendentz in d er gotisch en Architektur, Berlin 1968, s. 81, 285; V. M e n e l , Chräm P. M arie v Novem
M este nad Vähem, „Pamatky Archeologicke”, t. III (XXXIX), 1933, s. 21, 28. Por. A. G r z y b k o w s k i .
Kościoły w G osław icach i M iszew ie ja k o pośrednie „kopie" Anastasis, [w:I Jerozolim a w kulturze europej
skiej, pod red. P. P a s z k i e w i c z a i T. Z a d r o ż n e g o . M ateriały z konferencji zorganizow anej w IS P A N
w dniach 1 4 -1 7 m aja 1996, Warszawa 1997; idem, K ościoły w Gosław icach i M iszew ie ja k o pośred nie „kopie
A nastasis", (w:I M iędzy fo rm ą a znaczeniem . Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa
1997, s. 120-137, tamże zdjęcia ważniejszych herbów.
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czy ossaria i kaplice cmentarne. Ośmiobok zawsze jednak geometrycznie był czytelny
w rzucie, a nawet w bryle.
Wśród szeregu ośmiobocznych baptysteriów wyróżnia się florenckie baptyserium
św. Jana Chrzciciela z lat 1060-1128. Takie są wcześniejsze i późniejsze baptyseria,
w wśród kaplic pałacowa kaplica Karola Wielkiego w Akwizgranie z lat 788-805, wy
wodząca swą formę z oktogonu kaplicy grobowej w Rawennie, datowanej na lata
526-547. Kontynuatorem idei cesarstwa Karola Wielkiego był Karol IV Luksemburski,
od 1346 r. król rzymsko-niemiecki i Czech, zaś od 1355 r. cesarz. Architektonicznym
wyrazem ambicji Karola IV była „zgotycyzowana” idea kaplicy pałacowo-sepulkralnej
z Akwizgranu, zrealizowana w klasztorze Augustianów p.w. Najświętszej Marii Panny
na Karlovie w Pradze, na podstawie przywileju z 1354 r., jako miejsce przechowania
relikwii cesarza Karola Wielkiego. Z dokumentu tego wynika, że wzniesiona została ku
czci męczennika św. Wacława, a także majestatu Karola Wielkiego (in veneratione
celebris memorie sanctorum Venceslai Martyris et ducis ac patroni Bohemiae, пес поп
magnifici Caroli magni confessoris divi Romanorum imperatoris augusti propensius
honoremus). Stąd w formie architektury kaplicy znalazł się oktogon, dość typowy dla
przechowywania relikwi męczenników. Nie ukończona kaplica wyświęcona została
w 1377 r., a nawa przesklepiona później.
Dalszym przekazem architektonicznym założenia oktogonalnego jest kościół p.w.
Panny Marii w Nowym Mieście nad Wagiem, wzniesiony po 1406 r., też dla Augustia
nów, przez Ścibora z Ściborzyc, wojewodę siedmiogrodzkiego, z proboszczem od 1414 r.
Herb jego rodu — Ostoja znajduje się też w kaplicy południowej w Gosławicach.
Za kopię kościoła parafialnego w Gosławicach uznać należy świątynię parafialną
p.w. Wszystkich Świętych w Miszewie Murowanym, wystawioną przez Jakuba Jaszcza! dowica h. Lubicz w latach 1441-1448. Zachowało się tu kilka tarcz herbowych w prez
biterium, w nawie zaś analogiczne tarcze mogły zostać zniszczone po runięciu skle
pienia w 1743 r. Jeden ze zworników przedstawia herb z Orłem Białym, pozostałe to
rycerskie. Ideowa inspiracja budowy tego kościoła warta jest bliższych studiów. W tym
kontekście zwraca uwagę, że na uniwersytecie w Pradze spotykali się Andrzej Łaskarz,
Jakub Jaszczałdowic i Ścibor ze Ściborzyc, a wszyscy musieli znać XTV-wieczne reali
zacje tamtejszych kaplic, czy kościołów centralnych. Czyli droga przepływów wzorca
mogłaby prowadzić z Pragi, przez Gosławice, przedłużona kopią w Miszewie. Rozbu
dowa gosławickiego oktogonu w formie krzyża greckiego jest tu miejscowym dodat
kiem, może pod wpływem architektury wschodnich obszarów państwa, co wymaga
dalszych studiów.
Na koniec kilka słów w odniesieniu do hipotezy A. Grzybkowskiego z 1971 r. o gosławickiej „kopii Anastasis" i jej kopii pośredniej w Miszewie Murowanym. O ile w pra
cy z 1971, 1996 i 1997 r. (zob. przyp. 58) głównym wzorem miała być świątynia
w Paderborn (zniszczona przed XII w.) lub podobne w rozplanowaniu z X-XII w., to
ponownie w późniejszych pracach powoływana jest kaplica św. Maurycego w Konsta
ncji — rotunda krzyżowa z czterema niższymi kwadratowymi w rzucie aneksami. Oby
dwa „wzorce” podważył w recenzji pracy A. Grzyb kowskiego z 1971 r. Szczęsny S k i 
b i ń s k i już w 1974 r. Do tego trudna jest do przyjęcia jednoczesna chronologia
początku budowy kościoła gosławickiego bezpośrednio po powrocie biskupa Łaskarza
z Konstancji w 1418 r. Tam dopiero miał możność zapoznania się z rotundą kaplicy
p.w. św. Maurycego. Istnienie już w tym samym roku proboszcza gosławickiego,
wcześniej nie znanej parafii, świadczy co najmniej o wykończonym prezbiterium, przy
datnym do celebracji religijnej, o ile nie o wykończeniu kościoła, gdyż brak zróżnico
wania wymiarów cegły w jego gotyckich murach obwodowych.
Z jednym tylko można się zgodzić, że zarówno opisane rotundy, jak i inne niewielkie
obiekty centralne, jeszcze przed upowszechnieniem się chrześcijaństwa często służyły
za budowle grobowe. Ten łyp przejęło chrześcijaństwo, głównie dla potrzeb sepulkral
nych. Natomiast może dziwić, że A. Grzybkowski, wybitny analityk formy architektury
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i rzeźby gotyckiej, rezygnuje w wypadku Gosławic z rozwinięcia tego wątku badawcze
go. Sam przyznaje już na początku: „Choć również polskie kościoły w Gosławicach
i Miszewie Murowanym koło Płocka takiego wsparcia nie mają [źródłowego oraz wzoru
dla ich kształtu z jerozolimskiej Anastasis — В. R], nie wahamy się nadal [jak w 1971 r.
— B. R.] uważać je za naśladownictwa «ideowe» palestyńskiego pierwowzoru. Wpraw
dzie niczym go nie przypominają prócz bardzo ogólnikowo — centralnego założenia
(...), ale swym fascynującym kształtem odwzorowują układ kilku kościołów, które mają
źródłowe poświadczenie intencji takiego naśladownictwa”. Jednakże ponad dwuwiekowy przedział czasu między rozwiązaniami romańskimi i późnogotyckimi jest zbyt
wielki, tym bardziej, że od XV w. upowszechnia się już nie dowolne naśladownictwo
ideowe Anastasis, ale dość wierne kopie Grobu Chrystusa, który był w niej umieszczo
ny. Najbliższym i dość wczesnym jego zachowanym przykładem jest wolnostojąca ka
plica grobowa Chrystusa w Görlitz, kopia jerozolimskiej z 1483 r., zgodnie z opubliko
wanym rysunkiem Bernarda von Breydenbacha — jeden z elementów założenia pasyj
nego59. Istniały też kopie późniejsze, mniej już zbliżone do oryginału jerozolimskiego,
umieszczone w kaplicach lub kościołach, ale nie w Anastasis, jak np. florencki Grób
Chrystusa w kaplicy Ruccellai według projektu L. B. Albertiego, albo w Miechowie.
O tym, że w średniowieczu istniał zwyczaj budowy obiektu sakralnego na pobojowi
sku, świadczy nie tylko przykład realizacji kaplicy pod Grunwaldem z uposażeniem
przez wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka von Plauena, ale także niespełnione
zamierzenie Władysława Jagiełły ufundowania tamże klasztoru60. Dlatego, może jakby
w zastępstwie tamtej niedoszłej fundacji, zrealizowane zostało memoratywne założenie
w Gosławicach, prawda że mające charakter prowincjonalnej fundacji.
Szerszego uzasadnienia wymagałaby, zasygnalizowana powyżej, geneza kulturowa
unikatowego kształtu kościoła gosławickiego, nie tylko na terenie gotyckiej architek
tury Korony Polskiej. Ponieważ w dotychczasowej literaturze wysuwane hipotezy nie
odpowiadały przekonująco na stawiane pytania, byłoby konieczne podjęcie tego za
gadnienia na nowo. Jednak już teraz wydaje się pewne, że kościoły w Gosławicach
i Miszewie Murowanym nie są „kopiami Anastasis”, czyli dużej rotundy nieoktogonalnej, a najwyżej wywodzą się z typów budowli memorialno-sepulkralnych. Natomiast
herby rycerskie w Lądzie, Gosławicach i w Compositio clenodiorum świadczą o wielko
polskiej tradycji upamiętniania związków znaczących elit, zaangażowanych w poli
tycznych przedsięwzięciach obrony Królestwa, jak i własnych interesów stanowych.
Najpełniejsza świadomość zagrożenia krzyżackiego istniała w Polsce północnej, tam
też była największa mobilizacja antykrzyżacka, którą zlikwidował dopiero drugi pokój
toruński w 1466 r. Dlatego przeceniany przez niektórych autorów sobór w Konstancji
był tylko epizodem w froncie polskiej walki politycznej i nie mógł być wystarczającym
impulsem do wzniesienia w formie architektury symbolicznej „memoratywnego” koś
cioła w Gosławicach.

59 E.-H. L e m p e r , Jerzy Em m erich i H ans Frenzel — dw aj m ieszczanie z G örlitz ja k o fu n d a torzy budow li
sakralnych, [w:] Sztuka m iast i m ieszczaństw a w E uropie środkowow schodniej, pod red. J. H a r a s i m o w i 
cza, Warszawa 1990, s. 157-159, gdzie oprócz fotografii zachowanego Grobu Świętego z końca XV w. także
drzeworyt oryginału jerozolimskiego według stanu z 1483 r.
60 R. O dój , K aplica na pola ch Grunwaldu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1982, nr 4, s.737, 739.
Zob. też J. W r a b e c , Legnickie Pole, Wrocław-Warszawa 1974, s. 44-50 — tu dawny kościół św. Trójcy
i Najświętszej Marii Panny, upamiętniający poległych w bitwie z Tatarami w 1241 r.
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Wacław K o l a k , Józef M а г e с к i, Leksykon godeł za
konnych, rysował Kazimierz W i ś n i a k , Wydawnic
two ADI, Łódź 1994, ss. 280
Istniejąca w Polsce przed 1989 r. sytuacja politycz
na nie sprzyjała naukowym badaniom nad historią
i współczesnością wspólnot zakonnych prowadzących
na przestrzeni wieków działalność w granicach Rze
czypospolitej. Ponieważ skądinąd i heraldyka znajdo
wała się w tamtym okresie „na cenzurowanym”, próż
no by poszukiwać publikacji w języku polskim z kilku
ostatnich dziesięcioleci, poświęconych symbolice go
deł zakonnych. Jedynie w wydawanych sporadycznie
przez poszczególne zakony i zgromadzenia schematyzmach (elenchusach) można było niekiedy znaleźć
wyobrażenie godła danej wspólnoty, zwykle traktowa
nego jedynie jako element grafiki okładki (lub karty
tytułowej), czasami jednak zamieszczanego w środku
książki wraz z opisem (rzecz zrozumiała nie zawsze
zgodnym z zasadami blazonowania)1. Dopiero prze
miany ostatnich lat otworzyły możliwość praktycznie
nieskrępowanych badań nad dziejami wspólnot życia
konsekrowanego i ogłaszania na bieżąco ich wyników,
m.in. na łamach nowopowstałych periodyków specja
listycznych, ukazujących się także nakładem niektó
rych spośród polskich prowincji (jak np. „Studia Fran
ciszkańskie”). W 1998 r. Katolicka Agencja Informa
cyjna wydala Leksykon zakonów w Polsce. Informator
o życiu zakonnym, przynoszący m.in. fotografie stro
jów poszczególnych zgromadzeń (na nich niejedno
krotnie naszyte godła zakonne czy też pewne ich ele
menty, jak np. u kamilianów, pasjonistów, także trynitarzy) i dewizy używane przed odnośne wspólnoty.
Rok wcześniej ukazał się dwuczęściowy słownik zako
nów autorstwa kapucyna o. Józefa Mareckiego z Kra
kowa (Zakony męskie w Polsce, Zakony żeńskie w Pol
sce) . a w nim przy wielu hasłach znajdujemy opis godła
danego zgromadzenia. Z kolei w wydanym w 1993 r.
szóstym tomie Encyklopedii Katolickiej pomieszczone
zostało obszerne hasło „Heraldyka kościelna” pióra
ks. prof. Anzelma We i s s a, dziekana Wydziału Teolo

gii KUL, na końcu którego znalazły się opisy herbów
kilku najbardziej znanych w naszym kręgu wspólnot
zakonnych (benedyktyni, cystersi, franciszkanie, do
minikanie, jezuici, karmelici, norbertanie, paulini)2.
Rok później nakładem efemerycznego wydawnictwa
ADI z Łodzi ukazał się Leksykon godeł zakonnych.
stanowiący zasadniczy przedmiot poniższej recenzji.
Jest on dziełem dwóch autorów — dra Wacława
Ko l a k a i wspomnianego o. dra Józefa M a r e c k i e 
g o (obaj związani z Wydziałem Historii Kościoła Papie
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Integralną
część pracy stanowią rysunki wykonane przez Kazi
mierza W i ś n i a k a . Są one w większości czarnobiałe,
a jedynie na stronach 241-244 pomieszczono dwa
dzieścia godeł (nadto trzy na obwolucie) w fakturze
barwnej (tu m.in. godła augustianów, bazylianów,
bonifratrów, trynitarzy i werbistów). Te ostatnie, po
dobnie jak spora część czarno-białych, wykonane zo
stały dość starannie, czego nie można jednak powie
dzieć o znakach np. braci dobrzyńskich (s. 27), tem
plariuszy (s. 28), bożogrobców (s. 29), samarytan
(s. 31), braci szkolnych (s. 32), krzyżowców z czerwo
ną gwiazdą (s. 33), marków (s. 59), kawalerów mieczo
wych (s. 63) czy karmelitanek-misjonarek (s. 121).
Porównując je z wykonanymi również w fakturze czar
no-białej rysunkami godeł zakonnych w edycji Encyk
lopedie ćeskich klaśteni (rysował Pavel R a j s ky)3, zdecy
dowanie surowo przyjdzie nam ocenić tak nierówny
pod względem staranności i dbałości o szczegóły
(w heraldyce wszak niezwykle istotne) wytwór smaku
artystycznego plastyka. Na marginesie, skoro już do
tknęliśmy problematyki badań nad heraldyką kościel
ną na gruncie czeskim, skonstatować można, iż tam
tejsi badacze zostawili w tym względzie polskich kole
gów daleko w tyle za sobą, o czym — obok przywołanej
przed chwilą publikacji — świadczyć mogą także prace
m.in. P. R. P o k o r n e g o 4 czy M. B u b e n a 5.

1 Zob. np. L. К a 1i ń s к i, Rodzina Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób. W 100-lecie śmierci św. Jana Bosko.
Warszawa 1988, s. 15-16. Także np. Katalog Salwatorianów Prowincji Polskiej, oprać, zbiór., Kraków 1975, s. 17.
2 Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol.735. Por. A. D i mi e r , Araldica monastica, [w:| Dizionario degli
Istituti di Perfezione, t. I, Roma 1974, kol. 776-788.
3 P. Vl c e k , P. S o m me r , D. F o l t y n , Encyklopedie ćeskych klaśteru, Praha 1997 (tamże na s. 100-168: „Slovm'k
rädü a kongregacl”, gdzie przy większości haseł widnieją przedstawienia godeł poszczególnych zakonów).
4 P. R. P o k o r n y , Biskupom Cech, Moravy a Slezskapo roce 1918 ajejich znaky, Ostrava 1992.
5 M. В ub e n, Encyklopedie heraldlki. Svetska a cirkevni titulatura a realie, Praha 1997. Zob. recenzję tego wydawnictwa
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Recenzje

Wracając do recenzowanego leksykonu, uwagę na
szą zamierzamy skoncentrować zasadniczo na części
tekstowej, gdyż część graficzna, poza mankamentami
związanymi z jej artystycznym opracowaniem6, ujaw
nia równocześnie przez autorów niezawinione „sto
sunkowo częste nieprzestrzeganie zasad heraldyki
[...], nieprawidłową konstrukcję i stylizację godeł, wy
chodzenie fragmentów godła poza pole tarczy, często
również używanie barw w sposób odbiegający od za
sad przyjętych w heraldyce” (ze „Wstępu” Z. P i e c h a).
Wszystko to jednak „uznać należy za jeden ze skład
ników wiedzy, którą uzyskaliśmy na temat heraldyki
zakonnej [dzięki «Leksykonowi...»]” (tamże), mijałoby
się zatem z celem poddawanie w iym miejscu kiytyce
logiki konstrukcji i zakomponowania poszczególnych
godeł. Trudno jednak nie zgłosić zastrzeżenia np. do
faktu, że przy jednych rysunkach posłużono się syste
mem graficznego oznaczania barw, przy innych zaś
nie, co osłabia czytelność tych pierwszych (porównu
jąc przykładowo sąsiadujące ze sobą na s. 32-33 god
ła braci szkolnych i krzyżowców z czerwoną gwiazdą,
stwierdzamy, że w pierwszym kreskowanie nie niesie
z sobą żadnego znaczenia w warstwie kolorystyki,
w drugim natomiast tak). W godłach poszczególnych
gałęzi rodziny karmelitańskiej zastosowano tenże sy
stem dla oddania koloru brązowego, który jako taki
w klasycznej heraldyce nie występuje7. W sytuacji,
gdy nie zamieszczono w recenzowanym tomie żadnego
zestawienia użytych oznaczeń graficznych, stosowa
nych do tego nie zawsze w pełni konsekwentnie (np.
w godle orionistów na s. 40 pionowe zakreskowanie
krzyża jednoznacznie wskazuje na kolor czerwony,
gdy tymczasem z opisu wynika, że chodzi o „czarny
lub czerwony krzyż”; z kolei zakreskowanie godła chry
stusowców na s. 47 sugeruje barwę błękitną, podczas
kiedy w opisie nie ma o tym ani słowa; podobnie rzecz
przedstawia się np. w przypadku purpurowych [?] liter
IHS w godle jezuitów8 na s. 48), dla mniej obeznanego
z problematyką czytelnika mogą się one okazać nie
zrozumiałe. Autorzy potrafią przy tym w opisie jedne
go godła przemiennie posługiwać się określeniami
barwy: srebrna i biała (s. 55-56, 61, 121), które wza
jemnie się wykluczają jako tożsame w języku heraldy
ki (podobnie na s. 105: „tło żółte względnie złote").
Zasadniczy trzon publikacji, poprzedzony aż trze
ma tekstami wstępnymi („Przedmowa”, „Wstęp", „Od
autorów”), stanowią dwie części. W pierwszej omówio
ne zostały godła zakonów i zgromadzeń zakonnych
męskich (s. 25-108), a w drugiej odpowiednio żeńskich
(s. 109-240). Całości dopełnia rozbudowany aneks,
na który składają się: „Wykaz ważniejszej literatury”
(s. 247), „Wykaz dewiz” (s. 248-250), „Symbole litero

we występujące w godłach” (s. 250-251), „Wykaz skró
tów nazw zakonów i zgromadzeń zakonnych” (s. 252255) oraz przynależący zdaje się również do aneksu
„Indeks nazw wspólnot zakonnych” (s. 255-266), po
którym z kolei następują wyraźnie już oddzielone in
deksy osób i miejscowości. Książka zaopatrzona zo
stała również w lapidarne streszczenia obcojęzyczne
(po angielsku i włosku).
W obu częściach zasadniczych każde pojedyncze
hasło, pomieszczone zwykle na jednej stronie (w nie
licznych przypadkach na dwóch), składa się z nagłów
ka zawierającego oficjalną nazwę zakonu (zgromadze
nia) w języku polskim, jej odpowiednik (czy w większo
ści przypadków wersję podstawową) w języku łaciń
skim oraz termin, jakim popularnie określa się w Pol
sce daną wspólnotę, dalej w jednej kolumnie podane
zostały skrótowo informacje historyczno-staiysiyczne
0 zakonie (zgromadzeniu), gdy natomiast przestrzeń
drugiej kolumny zajmuje rysunek godła. Pod spodem,
większą czcionką, zawarty został opis godła wraz z ob
jaśnieniem jego symbolicznego przesiania.
Zastanowienie wzbudza już sam dobór korporacji
religijnych uwzględnionych w Leksykonie. Autorzy in
formują we wprowadzeniu, że publikacja ta „obejmuje
wszystkie, posiadające godła, katolickie wspólnoty za
konne, które działały na przestrzeni tysiąca lat na
ziemiach Rzeczypospolitej w jej granicach historycz
nych” (s. 19-20). Tak szeroko zakreślone ramy spra
wiły, że do Leksykonu trafili nie tylko np. krzyżacy, ale
1 kawalerowie mieczowi z Liwonii, którzy raczej mało
komu kojarzyliby się jako zakon działający na „zie
miach polskich”. W takim jednak razie nasuwa się
pytanie, dlaczego pominięto inny rycerski zakon —
kalatrawensów (Calatrava, Milites Sancti Jacobi de
Calatrava), który jeszcze przed krzyżakami szerzył
chrześcijaństwo na pograniczu pruskim w pierwszych
dziesięcioleciach XIII w., posiadając placówkę w Tymawie pod Gniewem na Pomorzu. To tylko przykłado
wy brak w zestawieniu. Z kolei na s. 21 Autorzy infor
mują czytelnika, że w prezentowanym opracowaniu
„nie znalazły się zakony i zgromadzenia, które nie
posiadają godeł względnie autorom nie udało się usta
lić tychże godeł mimo szeroko zakrojonej kwerendy”,
po czym następuje wykaz owych wspólnot (s. 21-22).
W tej liczbie znajdujemy m.in. trapistów, posługują
cych się wszak — jako Ordo Cisterciensium Strictionis
Observantiae — identycznym herbem co „zwyczajni"
cystersi (w Leksykonie na s. 58), czy też Zakon
Św. Krzyża (Ordo S. Crucis, Crucigeri), którego godłem
jest umieszczony w gotyckiej tarczy barwy niebieskiej
(błękitnej) tzw. krzyż rycerski9 z pionową belką czer
woną i poprzeczną białą. Zapewne i w odniesieniu do

w: „Historia. Pismo młodych historyków” 5, 1997, nr 2, s. 322-324 (A. Strojny).
6 Obok wcześniej sygnalizowanych, można także wskazać np. na brak dbałości o precyzję w herbie zakonu pau
linów (s. 78). Jednym z jego elementów jest kruk unoszący się nad palmą (tak zresztą w opisie), podczas kiedy
rysunek ukazuje zdecydowanie gołębicę, podobnie zresztą stylizowaną i w innych godłach, gdzie faktycznie winna
ona występować. O interesującej kontrowersji związanej z paulińskim godłem zob. P. D u d z i ń s k i , Alfabet heral
dyczny, Warszawa 1997, s. 243-244.
7 Zob. P. D u d z i ń s k i , op. cit., s. 38 nn. Także A. B o n i e c k i , Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. IX;
A. Ch. F o x - D a v i e s , Heroldie designs, London 1988, tabl. 38.
8 W Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996, brak haseł o godle
(herbie) i dewizie zakonu, jest za to hasło „Heraldyka” (s. 213), w którym mowa o polskich jezuitach zajmujących
się w przeszłości tą dziedziną nauk pomocniczych historii.
9 Zob. wyobrażenie tego rodzaju krzyża w: P. D u d z i ń s k i , op. cit., s. 107, ryc. 259. Także J. N i m m e r g u t ,
Orden Europas, Augsburg 1991, s. 76 („Templerkreuz” i „Leopold-Kreuz” — obie odmiany występują w różnych
przedstawieniach herbu Zakonu Św. Krzyża).
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szeregu dalszych spośród tam zestawionych wspólnot
o „nieznanym” znaku własnym, udałoby się dotrzeć do
stosownego wyobrażenia przy nieco szerszej kwerendzie.
Ostatecznie do Leksykonu trafiło — wedle informa
cji Autorów (s. 20) — w sumie 197 wspólnot, co stano
wi znaczącą liczbę, jakkolwiek i tak daleko nawet naj
szerzej pojmowanym „ziemiom polskim” do np. Włoch
czy Hiszpanii pod względem liczby działających na
tym obszarze zakonów i zgromadzeń. Należy przy tym
zauważyć, że sam tytuł recenzowanej publikacji jest
mylący (Leksykon godet zakonnych), stwarzając wra
żenie, iż uwzględnione zostały w edycji godła wszyst
kich wspólnot zakonnych znanych z dwutysiącletnich
dziejów chrześcijaństwa.
Nie miejsce tu, by poddawać treść leksykonu szcze
gółowej analizie, tym bardziej, że zdecydowanie naj
wartościowszą jego część stanowią zebrane w jednej
publikacji wyobrażenia tak licznych godeł instytutów
życia konsekrowanego, nie zaś zajmujące relatywnie
najwięcej miejsca noty informacyjne o historii danej
wspólnoty i założycielach. Tym niemniej nie sposób
całkiem pominąć rzucających się w oczy usterek
w tekstach. Do drobniejszych należy widoczny na każ
dym niemal kroku brak konsekwencji w stosowaniu
wielkich i małych liter przy nazwach zakonów. Na
poważne natomiast usterki napotkać można zarówno
w zapisie, jak i w tłumaczeniach dewiz (i nie tylko)
łacińskich. Jesu Humilis Societas (w zapisie: Sotietas
[!]) zostało przetłumaczone jako „Jezus dla pokornego
towarzyszem” (s. 48), zamiast „Towarzystwo Jezusa
Pokornego” (odnosi się do jezuitów). Ordo Ministran
tium Infirmis oddano jako „Zakon Posługujący Cho
rym” (s. 65), zamiast „Zakon Posługujących Chorym”,
zaś dewizę salezjanów Da mihi animas, caetera tolle —
jako (s. 49) „Daj mi duszę, resztę zabierz” (dwukrotnie
liczba pojedyncza, podczas gdy w obu przypadkach
winna zostać użyta liczba mnoga: „Daj mi dusze,
pozostałe [rzeczy) zabierz"). Osobliwy zapis widnieje
w nazwach m.in. zakonu augustianów (s. 57: Ordo
Fratrum Sancti Augustyni miast Augustini!) i marków
(s. 59: Ordo Canonicorum Regularim Mendicantium
zamiast Regularium). Zauważalny jest brak konse
kwencji w pisowni liter „I” i „J” w wyrazach łacińskich,
zwłaszcza przy imieniu własnym „Jezus” (łac. Iesus),
co prowadzi do kuriozalnych sytuacji, gdy np. (s. 45)
w rysunku godła salwatorianów widnieje Jesus,
a w jego opisie Iesus (podobnie na s. 41 przy kombonianach — w nagłówku Iesu, w tekści e Jesu).
Na s. 103 zarówno w wyobrażeniu, jak i w objaśnie
niu godła józefitów. autorzy rozdzielnie potraktowali
motto Salus nostra in manu tua i imię patrona zgroma
dzenia Joseph, podczas gdy faktycznie tworzą one
jedną całość, stanowiącą dewizę zgromadzenia („Józe
fie. zbawienie nasze w rękach twoich”). Zarówno w ha
śle przy rysunku godła klaretynów, jak iw stosownym
opisie, umieszczono ejus (s. 98) miast eius. Błędy wy
stępują i w polskich nazwach zakonów i zgromadzeń
(s. 49: selezjanie —> salezjanie; s. 67: kejatani —> kajetanie), co dowodzi raczej mało starannej korekty (po
dobnie np. s. 84: paludementum -> paludamentum).
Osobne zagadnienie stanowią wcale liczne omyłki
faktograficzne, których zestawianie tu mijałoby się
z celem. By jednak nie pozostać gołosłownym, kilka
przykładów:
s. 28: Błędna jest informacja, jakoby „w 1291 r.
templariusze osiedlili się na Cyprze, potem we Fran
cji”. W obu tych państwach obecni byli oni od dziesię

cioleci. gdy natomiast w danym przypadku chodzi
o przenosiny wyłącznie władz centralnych zakonu.
s. 29: Do połowy XIX w. na ziemiach polskich
przetrwała tylko kanonicza gałąź bożogrobców, pod
czas gdy rycerska zdaje się faktycznie nigdy tu nie
zaistniała i dopiero w ostatnich latach powołana zo
stała do życia polska gałąź tego obecnie już tylko
bractwa religijnego.
s. 33: Stwierdzenie w odniesieniu do krzyżowców
z czerwoną gwiazdą, że „likwidacja tej wspólnoty na
ziemiach polskich nastąpiła na początku XIX wieku”,
wprowadzać może w błąd. gdyż mowa tu o konwen
tach funkcjonujących do 1810 r. na obszarze pruskie
go Śląska. Faktycznie „polskie” placówki krzyżowców
na Kujawach przestały istnieć jeszcze w dobie refor
macji.
s. 73: Autorzy informują, że „w 1817 r. zakon joannitów na ziemiach polskich został rozwiązany decy
zją cara Pawła I”. We wskazanym momencie władca
ten nie żył już od kilkunastu lat. gdyż został w 1801 r.
zamordowany. Nie dokonał on też bynajmniej całko
witej liwidacji struktur organizacyjnych kawalerów
maltańskich na podległych mu obszarach dawnej Rze
czypospolitej, lecz jedynie w 1797 r. (a nie 1817) zniósł
Wielki Przeorat Polski i Litwy (gdyż takich państw
formalnie już nie było), by w jego miejsce utworzyć
Wielki Przeorat Rosji, sam zaś w rok później przyjął
tytuł wielkiego mistrza całego zakonu.
W notach biograficznych niejednego spośród zało
życieli wspólnot zakonnych pojawiają się błędne infor
macje o dacie czy miejscu urodzenia lub zgonu. Tak
np. Klaudiusz Poullart (w Leksykonie Poullard) des
Places urodził się w 1679 r., a nie 1676 r. (s. 86);
śmierć św. Pawła od Krzyża miała miejsce 18 paździer
nika, a nie 18 stycznia 1775 r. (s. 92); Filibert de
Bruillard (w Leksykonie Brufflart) urodził się 12 wrześ
nia 1763 r., nie zaś 11 września 1765 r. (s. 95); po
prawny zapis nazwy rodzinnej miejscowości Józefa
Litomisky’ego ma postać Horineves, a nie Hofineves.
Kuriozalny natomiast charakter ma informacja, że
założyciel paulinów bł. Euzebiusz przyszedł na świat
„w Gran koło Ostrzychomia” (s. 78), podczas kiedy
Gran to niemiecki odpowiednik węgierskiej nazwy
Esztergom i polskiej Ostrzyhom (pisanej przez „h”, nie
„eh”!). Nazwisko założyciela werbistów pisze się Janssen, a nie Jansen (s. 46). Z kolei przyjęta w języku
polskim pisownia aramejskiej nazwy Ogrodu Oliwne
go to Getsemani, nie zaś Gethsemani (s. 84). Przy
niektórych postaciach autorzy podają niekiedy tylko
drugie imię (np. s. 91: Stefan Sapieha - » Adam Stefan
Sapieha; s. 92: Julian Nowowiejski -> Antoni Julian
Nowowiejski), co utrudniać może skojarzenie właści
wej osoby.
Trafiają się także sprzeczności logiczne i niezręcz
ności stylistyczne. Przykładowo na s. 27 czytamy, że
bracia dobrzyńscy, „podobnie jak inne zakony rycer
skie, godło nosili wyszyte na białym płaszczu”, by dwie
strony dalej (s. 29) znaleźć z kolei przy kanonikach
Bożego Grobu uwagę, iż „podobnie jak inne zakony
rycerskie, znak nosili bożogrobcy na czarnych pła
szczach”. W odniesieniu do obydwu wymienionych
wspólnot podane informacje są prawdziwe, zawiodła
natomiast próba uogólnienia zjawiska, doprowadzając
do ewidentnej sprzeczności. Z kolei w przypadku
krzyżaków stwierdzają autorzy w sposób dalece enig
matyczny. że „regułę nowego zakonu opracowano
w oparciu o założenia joannitów i templariuszy”
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(s. 35), gdy tymczasem — stosownie do postanowienia
papieża Innocentego III — Bracia Szpitala Panny Ma
ryi Domu Niemieckiego w Jerozolimie rządzić się mieli
w sprawach rycerskich regułą templariuszy, a w spra
wach szpitalniczych regułą joannitów. Także posłuże
nie się w odniesieniu do XIII stulecia nowożytnym
terminem geograficznym „Inflanty” wydaje się co naj
mniej nietrafne, gdy natomiast za zdecydowanie nie
zręczne uznać trzeba nazwanie monogramu Chrystu
sa (XP=CHI-RHO) „znakiem stenograficznym” (s. 47).
Powyższe uwagi krytyczne ograniczają się zasadni
czo do części poświęconej zakonom męskim. Część
poświęcona wspólnotom żeńskim jest zdecydowanie
obszerniejsza, choć i tak nie oddaje ona faktycznych
proporcji pomiędzy liczbą aktualnie istniejących in
stytutów życia konsekrowanego męskich i żeńskich

(dawniej funkcjonowały również zakony podwójne, jak
np. brygidki i brygitanie). Pod adresem całości wysu
nąć można niemniej i to jeszcze zastrzeżenie, że przy
wielu godłach nie zostały uwzględnione dewizy (zawo
łania), które to zdecydowana większość prezentowa
nych wspólnot posiada, o czym informuje nas cho
ciażby osobna rubryka przy poszczególnych hasłach
we wspomnianym Leksykonie zakonów w Polsce KAI.
Dzięki temu uzupełnienie odnośnego braku przy
ewentualnej kolejnej edycji recenzowanego wydawnic
twa nie powinno stanowić większej trudności. Wzno
wienie zaś Leksykonu godeł zakonnych wydaje się jak
najbardziej zasadne (choćby z racji niskiego nakładu
przy pierwszym wydaniu), po usunięciu oczywiście
zarówno tych wyżej zasygnalizowanych, jak i szeregu
dalszych, tu już nie wyliczonych usterek.

Sebastian Niewiarowski

Jerzy Z i e l i ń s k i , Herb Karmelu. Historia, symboli
ka, duchowe przesłanie, Publikacje Kurii Krak
owskiej Prowincji OCD, Kraków 1999, ss. 40
Wydany na początku 1999 r. zeszyt 31 serii Życie
i misja Karmelu Terezjańskiego, wychodzącej w ra
mach Publikacji Kurii Krakowskiej Prowincji OCD
(tj. karmelitów bosych), przyniósł skromną objętościo
wo, niemniej wartą dostrzeżenia publikację o. Jerzego
Z i e l i ń s k i e g o , zatytułowaną Herb Karmelu. Histo
ria, symbolika, duchowe przesłanie. Autor, uprzednio
karmelita trzewiczkowy, a obecnie karmelita bosy,
specjalizuje się w problematyce duchowości karmelitańskiej, co znalazło odbicie iw sposobie podejścia do
analizy wymienionego w tytule godła zakonnego,
w której myśl teologiczna zdecydowanie dominuje nad
wątkiem heraldycznym. Trudno jednak czynić z tego
zarzut, skoro przedmiot rozważań należy do heraldyki
kościelnej. Praca adresowana jest przy tym przede
wszystkim do współbraci zakonnych Autora, na co
wskazują chociażby tego rodzaju sformułowania, jak
„herb naszego zakonu”, „duchowe przesłanie naszego
herbu”, a także sama postać edycji. Ograniczono się
bowiem do techniki powielenia na risografie, co siłą
rzeczy musiało odbić się na jakości druku, w tym
i załączonego materiału ilustracyjnego. Całość wresz
cie ma charakter publikacji zasadniczo na użytek
wewnętrzny, z czym z kolei wiąże się bardzo niski jej
nakład (ok. 100 egzemplarzy). W tej sytuacji opraco
wanie to nie ma zbyt dużych szans dotrzeć do szersze
go grona zainteresowanych czytelników spoza zakonu
karmelitańskiego, tym bardziej więc zasadne wydaje
się zasygnalizowanie ukazania się tego rodzaju edycji.
W broszurze o. Zielińskiego wydzielić można trzy
zasadnicze części. Dwie pierwsze — tekstowe, są mniej
więcej porównywalnej objętości. Pierwsza (rozdziały
I-V) traktuje o powstaniu, ewolucji i treści symbolicz
nej herbu. Druga (rozdział VI) ma za przedmiot analizy
duchowe i przesłanie tytułowego godła. Trzecia wresz
cie to rysunki (w skromnej liczbie siedmiu).
Recenzowana praca nie ma bynajmniej charakteru
pionierskiego, na co wskazuje chociażby przywoływa
ny w przypisie 3 na s. 5 tytuł artykułu w języku an
gielskim (będącego zresztą tłumaczeniem) — Our Car-

melite Coat o f Arms, zamieszczony w raczej trudno
dostępnym dla polskiego czytelnika czasopiśmie za
konnym „The Sword”. Na marginesie tej informacji
trzeba wytknąć Autorowi niekonsekwencję (i niestaranność) zapisu bibliograficznego przy stosunkowo
nielicznych zresztą odsyłaczach do innych publikacji.
Z owego przypisu 3 na s. 5 trudno bowiem wywnio
skować, o który rocznik (tom) odnośnego periodyku
w danym przypadku chodzi, jako że zapis ma nastę
pującą postać: „The Sword" 1:3 (1937). Sprawa kom
plikuje się jeszcze bardziej, gdy powyższy odsyłacz
porównać z przypisem 22 na s. 23, gdzie to samo
czasopismo cytowane jest tym razem w postaci: „The
Sword”, nr 3 (1948). Z pewnością nie ułatwi to zainte
resowanemu w tematyce czytelnikowi pójścia śladami
eksploracji badawczych Autora. Wątpliwość tę zapew
ne dałoby się rozstrzygnąć, gdyby praca zaopatrzona
była w zestawienie bibliograficzne wykorzystanych
opracowań (z odsyłaczy wnioskować można, że ich
liczba przedstawia się bardzo skromnie), takiego jed
nak brak. Podobnie nie znajdziemy na końcu jakich
kolwiek indeksów, przy czym ze względu na bardzo
skromną objętość publikacji i zdecydowanie ubogi za
sób pojawiających się w niej nazw własnych (osobo
wych i geograficznych), można się bez nich obejść
w sumie bez większego trudu. Co się tyczy jeszcze kwe
stii przypisów, pizy występujących jedynie pod imie
niem i wezwaniem zakonnym (predykatem) autorów,
jak np. Michale od św. Augustyna (s. 22, 23) czy Charles’ie [?a] Santa Maria (s. 5), wskazane byłoby poda
wać w nawiasie kwadratowym ich nazwiska, dla uła
twienia ewentualnych poszukiwań bibliograficznych.
Praca dzieli się na siedem (sześć) rodziałów, miano
wicie: I. „Zanim pojawił się herb”; II. „Historyczna
ewolucja herbu”; III. „Tradycyjna interpretacja oficjal
nego herbu karmelitańskiego”; IV. „Inne współczesne
interpretacje herbu”; V. „Herby instytutów zakonnych
należących do Rodziny Karmelitańskiej”; VI. „Ducho
we przesłanie herbu”; VII. Rysunki. Tytuły rozdziałów
III i IV wydają się nie być dostatecznie jasno sformuło
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wane, zwłaszcza jeśli zestawić je ze sobą. Co się tyczy
ogólnej koncepcji pracy. Autor wziął za podstawę ana
lizy tylko wybrane przykłady ikonograficzne ilustrują
ce ewolucję herbu karmelitańskiego, nie zdradzając
bynajmniej zamiaru monograficznego omówienia uję
tego w tytule pracy zagadnienia, tj. w oparciu o moż
liwie kompletny materiał ikonograficzny, zgromadzo
ny w trakcie gruntownej kwerendy archiwalnej (jak
też poprzez zapoznanie się z szeregiem zabytków he
raldyki swego zakonu pozostających in situ, zwłaszcza
na zabytkach architektury). Nie ograniczył się nato
miast o. Zieliński w swoich dywagacjach do herbu
wyłącznie karmelitów bosych (nieco uwagi poświęcił
i dewizie zakonnej — s.10). ale zajął się również her
bem bratniej wspólnoty karmelitów trzewiczkowych
oraz — jakkolwiek dość pobieżnie — godłami szeregu
żeńskich wspólnot należących się do Rodziny Karmelitańskiej.
Nie wydaje się celowe zagłębiać się tutaj w zagad
nienia symboliki tytułowego herbu, czyli dokonywać
streszczenia wywodów Autora, gdyż mimo niskiego
nakładu publikacji zainteresowani niewątpliwie zdo
łają do niej dotrzeć. Nie sposób jednak nie zgłosić
kilku uwag w kwestiach merytorycznych:
ad s. 8 § 2. Autor przeciwstawia sobie dwie różne,
obecne w dotychczasowej literaturze interpretacje
symbolicznej wymowy specyficznego podziału tarczy
w herbie zakonu karmelitańskiego na trzy pola
(o dwóch barwach), akcentując fakt istnienia „zago
rzałych zwolenników” (s. 8) jednej lub drugiej z nich.
jakby nie dopuszczając tym samym myśli o możliwej,
a wszak nieobcej językowi heraldyki wieloznaczności
(w tym przypadku dwuznaczności) symbolu (por. tam
że s. 10).
ad s. 10-11. Niewiadomo dla jakiej przyczyny Autor
opis herbu swego zakonu pomieszczony w edycji
W. K o l a k a i J. M a r e c k i e g o Leksykon godet za
konnych obdarzył mianem „ o f i c j a l n e j [podkr.
K. R. R] interpretacji herbu karmelitów bosych” (s. 10).
ad s. 31-37. Siedem rysunków na końcu broszury,
tworzących ilustracyjny dodatek do poprzedzającego
je wywodu, ujętych zostało wprawdzie w spisie treści
pracy (nawet ze szczegółowym ich wyliczeniem), brak
jednak podania gdziekolwiek źródeł ilustracji. O ile
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w przypadku dwóch pierwszych informację tę można
jeszcze wydedukować na podstawie wzmianek w tek
ście zasadniczym, o tyle przy pięciu dalszych trzeba
zdać się już wyłącznie na własną intuicję. Sięgnięcie
do często przez Autora przywoływanej publikacji
W. Kolaka i J. Mareckiego pozwala stwierdzić, że ry
sunki 3. 5. 6 i 7 zaczerpnięte zostały właśnie stamtąd,
tzn. zwyczajnie zreprodukowane. Pozostaje jeszcze ry
sunek 4. który przy nieco dogłębniej szym przepatrze
niu podstawowego dla tematu zasobu materiału ilu
stracyjnego zapewne udałoby się zidentyfikować pod
kątem źródła jego pochodzenia.
Praca nie jest wolna i od pewnych niezręczności
stylistycznych, żeby przykładowo wskazać na sformu
łowanie na s. 21. iż „w czasie trzyletniej suszy Bóg
o s o b i ś c i e [podkr. recenzenta] żywił swego Proroka”
(mowa o Eliaszu).
Wspomniano już wcześniej, że aż połowę objętości
recenzowanej pracy stanowi rozdział VI. będący swoi
stym rozwinięciem „w głąb” interpretacji symboliki ty
tułowego herbu, mianowicie na szerszym fundamen
cie teologicznym, z wyeksponowaniem głównych wą
tków duchowości karmelitańskiej. Szczególnie intere
sujący jest podrozdział „Symbolika eliańska w ducho
wości karmelitańskiej”. w którym pokrótce omówione
zostały różne wzorce (schematy) ikonograficzne zwią
zane z przedstawieniami w sztuce chrześcijańskiej sta
rotestamentalnego proroka Eliasza, doznającego w Ro
dzinie Karmelitańskiej szczególnej czci. Autor wykro
czył tym samym poza problematykę odnoszącą się
w bezpośredni sposób do herbu swojego zakonu, do
tykając zagadnień pokrewnych, co jednakże zaliczyć
można tylko na korzyść recenzowanego opracowania.
Podsumowując, praca o. Jerzego Zielińskiego w spo
sób przystępny (nawet dla osoby nie mającej jakiego
kolwiek pojęcia o prawach, którymi rządzi się heraldy
ka) i zarazem dość przejrzysty, przedstawia złożone
kwestie związane z symboliką herbu karmelitańskie
go, w szczególności z jego przesłaniem duchowym.
Warto, by tego rodzaju inicjatywy wydawnicze, w lep
szej przy tym szacie edytorskiej i nakładzie umożliwia
jącym publikacji dotarcie do szerszego grona odbior
ców, wchodziły i od innych wspólnot życia konsekro
wanego, obecnych w dziejach Kościoła polskiego.

Krzysztof Rafał Prokop

Erik F ü g e d i , The Elefónthy. The Hungarian Nobleman and His Kindred, edited by Damir K a r b i e .
Foreword by Janos M. B a k , Central European University Press, Budapest 1998, ss. 174
Z inicjatywy departamentu studiów średniowiecz
nych Central European University w Budapeszcie,
wydano pracę Erika F ü g e d i o węgierskim rodzie
Elefänthy. Praca ta ujrzała światło dzienne w języku
węgierskim w 1992 r., niestety już jako dzieło pogrobowe Autora. Monografię tę przybliżyli szerszemu gro
nu czytelników, publikując ją po angielsku, mediewiści z CEU — wydawca Damir K a r b i e — chorwacki
stypendysta CEU, i autor przedmowy — profesor Ja
nos M. B a k z Węgier.

Erik Fügedi zajmował się dziejami średniowiecz
nych, węgierskich rodzin możnowładczych, wyższego
duchowieństwa, a także średniowieczną urbanistyką.
W Polsce badania genealogiczne od ponad 20 lat
przeżywają swój rozkwit. Pokłosie pracy polskich ge
nealogów, prezentowane chociażby na tzw. spotka
niach golubskich, organizowanych przez mediewistów
toruńskich, jest już imponujące. Podobne badania
u naszych bratanków nie mają jeszcze tak długiej
tradycji. I właśnie praca E. Fügedi wypełniając tę lu
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kę, jest swoistym „katechizmem” genealogicznym dla
węgierskich genealogów.
Erik Fügedi byl pionierem — wprowadził do węgier
skiej nauki metodę antropologii historycznej, wzoru
jąc się na francuskiej szkole „Annales”. Nie sposób
bowiem przedstawiać dzieje rodzin, środowisk spo
łecznych, czy jakichkolwiek zbiorowisk ludzkich, bez
zastosowania elementów socjologii, etnografii czy wła
śnie antropologii. Ułatwiają one odczytanie osadzenia
człowieka w jego środowisku kulturowym. Tym wła
śnie zagadnieniom, a także omówieniu terminologii
genealogicznej, poświęcił E. Fügedi pierwszy rozdział
swej pracy. Znajdujemy tam również niezwykle inte
resujące reprodukcje z Codex Salcanus , przechowy
wanego w Węgierskim Archiwum Państwowym w Bu
dapeszcie, a przedstawiające arbor consanguinitatis,
arbor affinitatis i arbor cognationis spiritualis. Wydaw
cy zamieścili również, w oparciu o rękopis kodeksu,
translację łacińską i angielską. Pracę dopełniają za
mieszczone w tekście tablice genealogiczne.
Autor korzystał z zasobów archiwów w Budapesz
cie, Bratysławie, Nitrze i w pomniejszych ośrodkach.
Tu trzeba zwrócić uwagę na zbiór dokumentów w ar
chiwum budapeszteńskim tzw. Collectio Ante-Mohacsiana i przypomnieć jakie spustoszenia w archi
waliach węgierskich uczyniło panowanie tureckie.
Stąd też konieczność zbadania obcych zasobów archi
walnych, głównie z ośrodków słowackich. Wypada
też wymienić duże wydawnictwa źródłowe: Codex diplomaticus Arpadianus Continuatus, Codex diplomaticus Hungaritus Andegavensis, Codex diplomaticus p a 
trius, Monumenta ecclesiae Strigoniensis czy Urkun
denbuch des Burgenlandes. Poza tym badacze węgier

scy dysponują doskonałym źródłem do przedstawie
nia struktury i wielopłaszczyznowego funkcjonowania
rodziny, a mianowicie pochodzącym z 1514 r. Tripar
titum Istvana Werböczyego. Fügedi, nim przeszedł do
szczegółowego opisu dziejów rodziny, przedstawił za
pisy z Tripartitum.
W historię Elefänthych wprowadza czytelnika trze
ci rozdział pracy. Gniazdem rodu była wieś Elefant,
dzisiejsze Levantovce, w pobliżu Nitry. Zresztą, siedzi
by i majątki Elefänthych znajdowały się właśnie na
obszarze dzisiejszej Słowacji, a dawnych Górnych Wę
gier, w komitatach nitrzańskim i pożońskim, co obra
zuje załączona do pracy mapka na wyklejce okładki.
Początki rodu sięgają XII w. — czasów króla Kolomana. Nazwa rodu bierze romantyczny początek z Pie
śni o Rolandzie, w której oliphant oznacza róg z kości
słoniowej. Niestety, w książce nie znajdujemy wize
runku herbu rodziny Elefanathych, co jest głównym
niedociągnięciem wydawniczym. Z treści dowiaduje
my się, że herb przedstawiał kroczącego słonia z pod
niesioną prawą nogą. Pierwsza znana pieczęć pocho

dzi z końca XTV w.; z czasów, gdy znaczenie słowa
oliphant i pochodzenie określenia Elefant jako nazwi
ska, zostały już zapomniane, a rodowcy uznali, że to
słoń, a nie róg z kości słoniowej, jest ich herbem.
Pierwsi znani przedstawiciele rodu nosili imiona
Ders i Andrzej. W XIII w. Elefänthy rozszczepili się na
pięć gałęzi: pierwsza najdostojniejsza, wywodziła się
od Andrzeja Czerwonego, następne wzięły nazwy od
imion swych protoplastów: Leustace, Felsoelefänthy,
Bajnók i Melchior.
Substancja majątkowa Elefänthych rosła w wyniku
nadań królewskich, głównie z rąk Beli IV i Stefana V,
a w II połowie XIII w. uzupełniali ją kupnem dóbr
położonych w komitacie Nitra i Pozsony (Bratysława).
Na początku XIV w. wielu przedstawicieli rodu
Elefänthy, głównie z linii Andrzeja Czerwonego, popar
ło oligarchię Macieja Csaka. Jeden z Elefänthych —
Dezso — opuścił Csaka, stanął po stronie króla Karola
Roberta i cieszył się jego faworami, zostając kasztela
nem Sebes. Również jego potomkowie pozostali
w służbie króla. Generalnie jednak znaczenie rodu
i jego aktywność ograniczała się do spraw komitatu.
Badacz węgierski zetknął się ze znanymi nam prob
lemami: trudno ustalić daty narodzin, śmierci czy
małżeństwa, są trudności również ze zidentyfikowa
niem postaci kobiet.
Doprowadzając dzieje do końca XV w., Fügedi zi
dentyfikował 110 rodowców. Jest to liczba skromna
w porównaniu z danymi dotyczącymi rodów polskich.
I tak J. W r o n i s z e w s k i zidentyfikował 489 osób
z rodu Rawiczów1, A. S z w e d a przybliżył ok. 400 syl
wetek Grzymalitów2, wjednej tylko rodzinie Sokołow
skich herbu Pomian naliczyłam 46 klejnotów.
E. Fügedi usprawiedliwia ten fakt naturalnymi kata
strofami, ale trzeba też w przypadku Węgier pamiętać
o niedostatkach źródłowych.
Ciekawostką jest, że tylko jeden z poznanych
Elefäntych obrał karierę duchowną — był nim Mikołaj
opat z Zalavar, o którym są wzmianki źródłowe z lat
1361-1393.
Małżeństwa zawierali Elefänthy z kobietami pocho
dzącymi z tych samych komitatów. Najczęściej były to
panny z rodów Bossanyi, Pozsar, Torok i Kistapolcsanyi.
Autor poświęcił też uwagę zjawisku familiaritas,
wskazując, że interesujący nas rodowcy byli/amtltares
biskupów Eger i Nitry.
Zagadnienia, które poruszył E. Fügedi, są całkowi
cie zgodne z trendami badawczymi w dziedzinie gene
alogii. Na Węgrzech tego rodzaju badania dopiero na
bierają rozpędu. Nie dziwi zatem, że węgierscy genea
logowie traktują tę monografię jako pracę wzorcową.
Z kolei obcemu czytelnikowi książka ta przybliża frag
ment historii średniowiecznego, znaczącego w ów
czesnej konstelacji politycznej. Królestwa Węgier.

Joanna Karczewska

1J. W r o n i s z e w s k i , Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowicom i Grotowiców, Toruń 1994, s. 126.
2 A. S z w e d a , Ród Grzymałów, praca doktorska pisana w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
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Piotr M y s ł a k o w s k i , Materiały genealogiczne szla
chty parafii Rypin, 1675-1808, Studio Wydawnicze
Familia, (Rodowody szlachty ziemi dobrzyńskiej, T. I),
Warszawa 1998, ss. 234
Piotr M y s ł a k o w s k i w oparciu o księgi metry
kalne rzymskokatolickiej parafii w Rypinie (przecho
wywane w Archiwum Diecezjalnym w Płocku) wyszu
kał wszystkie osoby pochodzenia szlacheckiego i skla
syfikował je pod względem powiązań rodzinnych.
Łącznie Autorowi udało się wyłowić prawie 4 tysiące
osób, które ujął według nazwiska w porządku alfabe
tycznym w 3168 grup rodzinnych. Indeks osób uła
twia orientację 1 obejmuje wszystkie wzmiankowane
osoby, niezależnie czy założyły rodzinę, czy nie.
W przypadku małżeństw wielokrotnych, w których ta
sama osoba występuje w różnych rodzinach, jest ona
ujęta oddzielnie pod nowym nazwiskiem. Także przy
rodzicach podano informacje o ich dzieciach z odsy
łaczem do indywidualnych rubryk i numerów.
W miarę możliwości podano też informacje o rodzi
cach męża i żony, wraz z odnośnymi numerami. Dzię
ki takiemu układowi korzystający z Materiałów może
łatwo prześledzić ciąg genealogiczny na przestrzeni
ponad stu lat.
Parafia rypińska odgrywała ważną rolę w dziejach
ziemi dobrzyńskiej. Obok Dobrzynia i Lipna była jed
nym z trzech głównych ośrodków tej ziemi. Rypin był
powiatem z kasztelanią i starostwem niegrodowym,
a także (choć dopiero od 1764 r.) miał własną hierar
chię urzędów ziemskich. Odgrywał też ważną rolę
gospodarczą. Tu żyły rodziny Podoskich i Rokitnickich
— znaczące w dziejach, szczególnie Podoscy — całej
Rzeczypospolitej. Był też Rypin od początku XVI w.
dekanatem z 32 parafiami — jednym z największych
w diecezji płockiej.
Wydawca zbadał sumiennie metryki chrztów, ślu
bów i zgonów mieszkańców parafii, przy czym akty te
obejmują zarówno ludność katolicką, jak i względnie
licznych na tym obszarze protestantów. Autorowi uda
ło się zebrać bogaty i różnorodny materiał. Zawiera on
znaczny zasób danych biograficznych szlachty powia
tu rypińskiego od końca XVII do początku XIX w., przy
czym — co warto podkreślić — dane te nie zostały
potraktowane statycznie. Z rozproszonych i niepełnych
danych dotyczących poszczególnych osób udało się
zestawić krótkie biogramy zawierające wszystkie ze
brane o tych osobach informacje związane z ich uro
dzeniem i śmiercią, stanem rodzinnym, statusem spo
łecznym, miejscem zamieszkania, mobilnością, spra
wowanymi urzędami, wykonywanym zawodem itp.
Odnotowane są również takie fakty jak występowanie
w charakterze świadków na ślubach innych osób,
chrzestnych, okoliczności i przyczyny śmierci, miejsce
pochówku, a nawet wysokość podkładnego. Zebrany
materiał ukazuje prawie kompletny skład osobowy
szlachty rypińskiej na przestrzeni 133 lat, zarówno
osiadłej od dawna na tym terenie, jak i nowoprzybyłej
i czasowo tu zamieszkałej, sprawującej lokalne urzędy
dobrzyńskie, powiązanej ze sobą subtelnymi nićmi
więzów rodzinnych, relacji sąsiedzkich i różnych ukła
dów personalnych. Dzięki temu, że mamy już prace
A. B i l i ń s k i e g o (Szlachta ziemi dobrzyńskiej za
ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1932) oraz P. G a ł 
k o w s k i e g o (Genealogia ziem iaństw a ziem i do
brzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939 r.), Rypin 1997)

praca Piotra Mysłakowskiego zmniejsza lukę w bada
niach nad dziejami szlachty ziemi dobrzyńskiej do
okresu 1572-1675.
Zebrany materiał w wielu wypadkach uzupełnia,
uściśla i koryguje dane występujące w herbarzach,
w Polskim słowniku biograficznym oraz w Słowniku
biograficznym ziemi dobrzyńskiej (do 1945 r.) M. K r a 
j e w s k i e g o (Lipno 1992). Nieco gorzej jest w wypad
ku urzędników ziemskich kujawskich i dobrzyńskich
XVI-XVIII wieku. Weryfikacja danych dotyczących
urzędników (zob. Wykaz mężczyzn mających oznaczo
ną „funkcję”, s. 232-233) ze spisami urzędników ku
jawskich i dobrzyńskich wykazuje duże rozbieżności.
Prawdopodobnie większość nosicieli urzędów z Kujaw
to nie urzędnicy, a tylko synowie urzędników, bądź
Wydawca lub duchowny sporządzający wpis do ksiąg
źle odczyta! nazwę urzędu. Stąd wiele osób w ogóle nie
wzmiankowanych w spisach urzędników kujawskich
i dobrzyńskich — choć figurują one z określonym
urzędem w aktach parafialnych. Szkoda także, że Wy
dawca nie skorygował ewidentnych omyłek w księ
gach parafialnych dotyczących roku śmierci — różnice
te sięgają nawet kilkunastu lat na niekorzyść danych
w Materiałach. Wydaje się, że warto było umieścić
w nawiasach kwadratowych dane ze Spisów urzędni
ków kujawskich i dobrzyńskich i Polskiego słownika
biograficznego — jako bardziej wiarygodne. Ciekawe,
że wśród osób wzmiankowanych w Materiałach jest
spora liczba rzeczywistych czy rzekomych nosicieli
urzędów spoza ziemi dobrzyńskiej i Kujaw: aż
12 z Mazowsza, 5 z dalekiego województwa bracławskiego, po 4 z województw czernihowskigo i podlaskie
go. Wprawdzie — jak zaznaczył Wydawca — szacunek
dla źródła spowodował, że przyjął zasadę nie posługi
wania się informacjami pochodzącymi z innych niż
księgi metrykalne źródeł, niemniej skoro w kilku przy
padkach wzbogacił dane o osobach informacjami ze
Słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej M. Kra
jewskiego czy z ksiąg ziemskich i grodzkich z AGAD,
tym samym postulat drobnych korekt w oparciu o in
ne materiały wydaje się uzasadniony.
Szkoda również, że Wydawca umieścił w swojej
pracy bardzo uproszczoną mapę (w skali 1:460 000)
ziemi dobrzyńskiej z zaznaczonym zarysem granic pa
rafii św. Trójcy w Rypinie. Wydaje się. że dokładniej
sza mapa (np. w skali 1:200 000) spowodowałaby iż
informacje o parafii i o osobach wzmiankowanych
w Materiałach byłyby czytelniejsze — zwłaszcza dla
osób mało znających ziemię dobrzyńską.
Z pewnością Materiały będą przydatne dla przy
szłych badań nad dziejami i ludźmi tej ziemi. Warto
zachęcić Autora do rozszerzenia badań na inne parafie
ziemi dobrzyńskiej. Trzeba też podkreślić, że Autor M a
teriałów nie jest profesjonalnym historykiem. Z tym
większym uznaniem trzeba przyjąć życzliwie jego cen
ną warsztatowo pracę. Być może inni miłośnicy „ma
łych ojczyzn” pójdą w jego ślady podejmując żmudną,
acz przynoszącą sporo satysfakcji, kwerendę dla in
nych parafii.
Pomocą dla korzystającego z Materiałów są indeksy
opracowanych osób, zarówno w postaci wykazu na
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zwisk rodowych występujących w Materiałach (785
nazwisk — w tym 709 szlacheckich i 74 nieszlacheckich), jak i w postaci alfabetycznego indeksu osób
opracowanych (aż 3760 osób, zgrupowanych w 3168
rodzin). Cenne są też umieszczone na końcu opraco
wania wykazy: szlachty zamieszkałej w poszczegól
nych wsiach parafii rypińskiej i w mieście Rypinie,
wykaz osób urodzonych w 22 miejscowościach parafii,
wykaz osób zmarłych, wykaz osób pochowanych w ko
ściele w Rypinie, wreszcie wykazy zmarłych kobiet

i mężczyzn mających określoną funkcję społeczną,
wykazy wojskowych oraz duchownych wzmiankowa
nych w księgach parafii Rypin. Daje to wartościowy
material nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków
zajmujących się demografią okresu staropolskiego.
Warto też dodać, że swego rodzaju uzupełnieniem
Materiałów są tegoż Piotra Mysłakowskiego popular
nie napisane Opowieści rypińskie. Dzieje, ludzie, oby
czaje w parafii śuj. Trójcy in Rypinie (XVII-XVni wiek)
(Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 1998).

Kazimierz Przyboś

Witold B u ł h a k , Bułhakowie. Zarys historii rodu, Wy
dano nakładem Rodziny, Warszawa 1994, s. 255, ił.
Dość dawno wydana, a już ponad 40 lat temu na
pisana przez Witolda B u ł h a k a książka poświęcona
dziejom własnej rodziny, z wielu względów winna być
dostrzeżona i poddana analizie. Recenzent ma jednak
dość ograniczone i mało wdzięczne pole działania,
gdyż Autor już od wielu lat nie żyje, nie był zawodowym
historykiem i do tego pisa! swe dzieło w okresie, gdy
badania genealogiczne nie tylko że nie były dobrze
widziane przez władze, ale niezwykle trudno było ama
torom je prowadzić. Przeto w omawianej pracy w dość
ograniczonym zakresie wykorzystane zostały źródła
rękopiśmienne, co w dużym stopniu wpłynęło na jej
treść1. Jeżeli jednak podjąłem się trudu recenzyjnego,
to w celu przedstawienia pewnego typu prac genealo
gicznych — pokazania ich zalet i wad, sposobu myśle
nia autora, metody wykładu. Jest to tym ciekawsze,
że wybitny znawca dziejów Wielkiego Księstwa Litew
skiego — Tadeusz W a s i l e w s k i — w „Przedmowie”
wskazał na „niezwykły u historyka-amatora kryty
cyzm” Witolda Bułhaka. Ponadto w ostatnich czasach
niewspółmiernie wzrosła liczba prac genealogicznych,
dotyczących tak wiodących w naszych dziejach, jak
i niewiele się liczących rodzin, z których niektóre sta
nowią wydarzenia wydawnicze, wytyczające nowe
szlaki badań tego rodzaju, a wiele innych nie zawsze
nawet godnych jest odnotowywania.
Nie ukrywam, że jestem gorącym zwolennikiem
opracowań historii poszczególnych rodzin przez bar
dziej przygotowanych do tego ich członków. Wynika to
z lektur takowych prac autorstwa emerytowanych ofi
cerów pruskich, tzw. Bałtów, którzy mieli do dyspozy
cji najczęściej zupełnie nieznane, dziś już nie istnieją
ce niekiedy, archiwalia rodzinne i — w mniejszym lub
większym stopniu znajomości rzeczy — dawali nie

tylko dość pełny obraz dziejów rodziny, ale i wiele
innego materiału źródłowego w cytatach, aneksach
itp. Zważywszy zaś, że zawodowi historycy w dość
ograniczonym zakresie mają czas i możliwości zajmo
wania się genealogiami rodzin szlacheckich, mie
szczańskich i chłopskich, a jeśli już — to pole ich
zainteresowania ogranicza się w zasadzie do najwięk
szych rodów (Tęczyńscy, Tarnowscy, Radziwiłłowie,
Sapiehowie, etc.), w rękach entuzjastów-amatorów,
miłośników historii i osób chcących dowiedzieć się
wszystkiego o dziejach przodków pozostaje największe
pole badawcze do zagospodarowania, poprzez mrów
czą pracę nad losami poszczególnych rodzin. Może to
dać w przyszłości nie tylko wartościowe monografie,
ale i materiał do bardziej ogólnych opracowań całych
warstw społecznych przez profesjonalistów.
Witold Bułhak, zdając sobie sprawę ze swych ogra
niczeń źródłowych, za cel postawił więc sobie jedynie
„zebranie znanych wiadomości i tradycji rodzinnych, by
je uchronić od rozproszenia i zniszczenia oraz przedsta
wienie ich w całości, dającej najbardziej prawdopodobny
obraz rozrodzenia się i wzajemnych związków linii rodu”
(s. 9). Co więcej, postanowił odrzucić wszelkie legendy
i nieuzasadnione źródłowo tradycje (nie w pełni mu
się to udało), a oprzeć się jedynie na źródłach. Nieste
ty. głównie drukowanych. Autor nie miał możliwości
dotarcia do znajdującego się w Narodowym Archiwum
Historycznym Białorusi w Mińsku Archiwum Bułha
ków2 — niezbyt może imponującego, lecz ważnego zbio
ru dokumentów, głównie majątkowych, które są w sta
nie wiele jego sądów skorygować i uzupełnić. Dwa kolej
ne. ogromnej wagi, niewykorzystane zespoły źródłowe to
Metryka Litewska, znajdująca się w gtównym zasobie
w Moskwie3, ale przecież po części w Warszawie4, Kra-

1 Co prawda. Tadeusz Wasilewski w „Przedmowie” podkreślił uwzględnienie przez Witolda Bułhaka „praktycznie
całości materiałów wydanych drukiem do 1935 r.”, ale nie jest to prawdą i pewne, bardzo istotne wydawnictwa
źródłowe (głównie rosyjskie) nie zostały w tej pracy uwzględnione — np. Istoriko-JuridiczeskiJe materiały, izwyleczennyje iz aktowych knig gubernii WitebskoJ i MogilewskoJ (dalej: IJM), Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, i in.
2 Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi w Mińsku (dalej: NGAB), fond 3250, zawiera on 54 jednostki
archiwalne z lat 1630-1915.
3 Rossijskij Gosudarstwennyj Archiw Drewnich Aktów (dalej: RGADA), fond 389.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), zespoły: Metryka Litewska — transkrypcje: Sumariusz Metryki
Litewskiej; Tak zwana Metryka Litewska; Zbiór Popielów; Archiwum Publiczne Potockich; Archiwum Radziwiłłów
(dalej: AR); Biblioteka Narodowa (dalej: BN).
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kowie5, Lwowie6 i Wilnie7 oraz księgi ziemskie i gro
dzkie z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego —
niestety, również zachowane poza naszymi granicami,
bo w Mińsku, Wilnie i Moskwie. Można z całą pewno
ścią stwierdzić, że bez znajomości tych zasobów (lecz
także wielu innych, nieznanych Autorowi) nie ma moż
liwości napisania dobrej monografii rodziny (obojętnie
jakiej) żyjącej w Wielkim Księstwie Litewskim, a co
najwyżej powstać może przyczynek czy zbiór informa
cji genealogicznych.
Recenzowana praca składa się ze „Wstępu” (zbyt,
moim zdaniem, skromnego), wywodów na temat her
bu i poszczególnych linii rodowych, kilkunastu tek
stów źródłowych i kilku fotografii, a na dodatek dość
słabych indeksów. Witold Bułhak zupełnie słusznie
opowiedział się za pierwotną przynależnością Bułha
ków herbu własnego (nie zaś do Syrokomli), ale brak
szerokiej bazy rękopiśmiennej uniemożliwił mu do
głębne prześledzenie początków heraldyki jego rodziny
i jej ewolucji (m.in. wpływu na nią Niesieckiego). Pre
zentując „Grupy i linie rodowe” Autor nie ustrzegł się,
niestety, pewnych ciągot do uświetnienia swej rodzi
ny, kwestionując sądy (zwłaszcza Józefa W o l f f a )
0 braku podstaw do zaliczenia Bułhaków do warstwy
kniaziowskiej. Za zupełnie niepotrzebne uważam więc
tak długie rozwodzenie się nad genealogią Giedyminowiczów, Bułhaków moskiewskich, riazańskich i krym
skich, a nawet Bułhakowskich h. Abdank oraz próbę
powiązania Bułhaków (kniaziów) moskiewskich z li
tewskimi (indygenat dla Jakuba Bułhakowa z 1768 r.
należy traktować w zupełnie innych kategoriach). Za
bardzo celne za to należy uznać zakwestionowanie i po
kazanie na przykładach jedności Bułhaków h. włas
nego z Bułhakami z Brolnik (potomkami Tatarów). Nie
jestem zaś przekonany, nawet po lekturze recenzowa
nej pracy, że owi „ruscy” Bułhakowie wywodzili się od
wspólnego przodka; raczej od różnych osób noszących
imię Bułhak — swego czasu dość zapewne popularne
1wywodzące się z zasobu imiennictwa tatarskiego, co
jednak wcale nie dowodzi, że musieli być oni takiego
pochodzenia (na co zresztą W. Bułhak daje przykłady).
Aż do XIX w. nie przekroczyli też oni bariery zamożnej
szlachty i z pewnością szczegółowe badania źródłowe,
zwłaszcza nad ich heraldyką, mogłyby wykazać szer
szy zasób stosowanych przez nich znaków herbowych.
Układ pracy jest dość tradycyjny. Autor najpierw
postanowił wyświetlić protoplastę rodu i wychodząc
od „tradycyjnego” Bułhaka, brata Lisiczy oraz stwier
dzenia Niesieckiego doszedł do wniosku, że tym pro
toplastą był Bułhak Romanowicz, żyjący w II połowie
XV w. na Kijowszczyźnie. Zapewne dla interesującej
go linii jest to twierdzenie słuszne, choć argumentacja
(„innych Bułhaków w XV w. poza Romanowiczem na
Litwie nie znamy”) i niektóre stwierdzenia (np. utożsa
mianie owego Bułhaka z Semenem, władyką chełm
skim) nie zawsze są przekonywujące. Następne roz
działy pracy omawiają poszczególne linie rodu. Witold
Bułhak dość wnikliwie zanalizował posiadane źródła,
wykazał duży krytycyzm wobec podejrzanych przeka
zów (zwłaszcza wywodowych) i ostatecznie swe bardzo
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drobiazgowe wywody zamknął w kilkunastu tablicach
genealogicznych — nie zawsze jednak szczęśliwie włą
czonych w tok wykładu i nie w pełni go ilustrujących,
gdyż bogatszych w informacje doprowadzone do dziś!
Nie jest moim zamiarem dokładne omawianie pre
zentowanej pracy, zwłaszcza zaś podkreślanie jej za
let. Wolę się skupić na niedociągnięciach warsztato
wych, metodologicznych i merytorycznych. I tak Au
tor często próbuje pogodzić „źródła” wytworzone przez
swych przodków (Vidimus. Lista Familii, Wypisy z akt
sądowych, Genealogia Bułhaków książąt) i opracowa
nia heraldyków ze wzmiankami źródłowymi w sposób
niezbyt właściwy, wyraźnie niekiedy tendencyjny, co
czyni, że jego wywód jest wątpliwy lub wprost błędny.
Wyraźnie zaś potęguje to niewielka znajomość źródeł,
co ogranicza pole widzenia i możliwości interpretacyj
ne. Błędnie więc, mym zdaniem, sądzi, że wymienieni
w testamencie Jerzego Łukaszewicza z 1583 r. Michał,
Jan i Eliasz byli synami Jana, bo z przekazu wynika
tylko, że byli braćmi, krewnymi testatora i Jerzego
Janowicza (s. 70-71, 82, 88). Z wyraźnie dwóch Miko
łajów, z których pierwszy zm. w 1653 r. jako miecznik
mozyrski i rotmistrz kozacki u K. L. Sapiehy8, a był
raczej bratem niż synem Stanisława, tworzy jednego.
Temu zaś. zupełnie bez poważnych argumentów daje
dwu synów — Wincentego i Tomasza (s. 99-101). Po
dobną wartość mają jego wywody na s. 102-103, bo
niezwykle wątpliwe są przesłanki źródłowe. Nie jest
możliwe, by procesujący się w 1585 r. Piotr był tożsa
my z Piotrem, mężem Anny Hrebnickiej (s. 114-116),
żyjącymi jeszcze w 1667 r.9 Brak jest też podstaw by
identyfikować (s. 165-167) Konstantego (który zresztą
nie był stolnikiem nowogródzkim, ani tym bardziej
rotmistrzem kawalerii narodowej lub wojska litew
skiego) z Kazimierzem, zabitym pod Połonką rotmi
strzem pułku Branickiego. Jeśli Jan był (według źród
ła) w 1756 r. tylko rotmistrzem województwa nowo
gródzkiego, to jak mógł być przedtem łowczym miń
skim i sędzią ziemskim (s. 173-174)? Jeśli jego brat
Florian-Stanisław był zaś łowczym mińskim, to dla
czego jego syn tytułował się tylko rotmistrzowiczem
nowogródzkim? Nawiasem, tych łowczych mińskich
występuje tu zdecydowanie za dużo, ale może to być
ślad (czego Autor nie zauważył), że tytułujący się tak
Bułhakowie byli synami i wnukami łowczego — łow
czycami i łowczyczycami! Wreszcie zaś — wbrew teno
rowi źródeł — Witold Bułhak z wielu osób czyni nie
kiedy ich mniej, dając im po kilka imion; tak — na
podstawie założenia (zgadzam się, że niekiedy tak
należy czynić), że jeśli w tym samym czasie kilka osób
nosiło ten sam tytuł, to z pewnością jest to jedna oso
ba o kilku imionach — stworzył Stanisława-Wincentego-Michała, oboźnego smoleńskiego. Tymczasem wie
my, że urząd ten 20 stycznia 1784 r. Stanisław Bułhak
otrzymał po rezygnacji Michała Bułhaka, który zresztą
postąpił tak już wcześniej, bo 25 października 1783 r.,
ze względu na starość. Otrzymał on zaś obozieństwo
20 października 1762 r.10 Co więcej, imię Wincenty też
raczej nie przynależało Stanisławowi, bo ze źródła może
wynikać, iż czyniący zeznanie Wincenty był oboźnt-

5 Biblioteka Czartoryskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
6 Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (dalej: BUAN Lwów) — fondy Ossolińskich i Sapiehów.
7 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Archiwum Historyczne Państwa Litewskiego (dalej: LV1A).
8 RGADA, fond 389 (Metryka Litewska), nr 114, k. 133v; nr 128, k. 307-308; Bibl. Czartoryskich, rkps 144, nr 11.
9 IJM, t. XXVI, 457.
10 RGADA. fond 389 (Metryka Litewska), nr 551. s. 828-829; BUAN Lwów. fond Czołowskiego, nr 105. s. 97.
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cem, a więc raczej synem Stanisława (s. 228). Tego
typu przykładów znaleźć można dużo więcej.
Witold Bułhak starał się osadzić swych antenatów
w realnej rzeczywistości histoiycznej, przeto — co wi
dać — dość gruntownie przestudiował różne opraco
wania na temat W. Ks. Litewskiego okresu przedro
zbiorowego. Tym nie mniej wielokrotnie można na
tknąć się przy lekturze jego pracy na Informacje bała
mutne, nie mieszczące się w litewskiej rzeczywistości,
nie pasujące do niej, z czego jakby Autor nie zdawał
sobie sprawy. I tak nie Chodklewlczowie fundowali
zbór kalwiński w Nowym Bychowle w XVII w. (s. 109),
bo nic do tego wyznania i tych dóbr nie mieli. Żadne
dobra nie były uposażeniem stolnika lub skarbnika
nowogródzkiego (s. 165). Pulk Branickiego nie byl
„chorągwią [s] nadworną królewską szefostwa mar
szałka” (s. 167). Zupełną (przynajmniej od połowy
XVI w.) nieprawdą jest, że „przywilej na określony
urząd powiatowy wydawano jednej tylko osobie”
(s. 211). Jeśli Jerzy-Piotr rzeczywiście aktykował
10 lutego 1699 r. testament ojca jako podsędek nowo
gródzki, to data ta jest błędna, bo został on podsędklem 6 lutego 1720 r.11 Stąd wniosek, że informacje
należy sprawdzać. Nie można dowolnie dopasowywać
posiadanych wiadomości do imion, nie licząc się
z określeniami (np. urzędowymi) łych osób — przykła
dem tego jest życiorys Józefa, podczaszego Słonim
skiego, połączonego bez powodu z Józefem .nazwa
nym podstolicem pińskim” (s. 137-137). Nie zawsze
brak Informacji jest też informacją, zwłaszcza jak się
dysponuje niewielką Ich liczbą. Takich drobnych
w zasadzie, choć denerwujących czytelnika, błędów
jest tu sporo12. Razi też trochę chęć „wybielenia” czy
nów z dzisiejszego punktu widzenia nagannych,
usprawiedliwianie Ich (np. biskupa Bułhaka w okresie
powstania listopadowego), szerokie rozwodzenie się
nad parantelami ze znanymi rodami arystokratyczny
mi, cytowanie zbyt długich i nie zawsze Istotnych frag
mentów źródłowych, zresztą przecież już wcześniej
drukowanych, więc dostępnych dla zainteresowanych
szczegółami sporów, transakcji majątkowych, związ
ków rodzinnych, towarzyskich i służbowych.
Wreszcie na koniec należy zwrócić uwagę na dość
specyficzny sposób robienia przez Autora przypisów,
zapisywania tekstu źródłowego, tytulatury, etc., co
jednak jest wynikiem braku przygotowania zawodo
wego W. Bułhaka i czasu powstania jego pracy.
Z braku miejsca nie jestem w stanie w niniejszej
recenzji zamieścić wszystkich danych źródłowych nie
uwzględnionych przez monografistę Bułhaków — jest

ich bowiem bardzo dużo, choć o różnej wartości (no
minacje na urzędy, nadania dóbr i transakcje mają
tkowe, związki rodzinne) i w dużym stopniu dotyczą
osób mu nie znanych13. Przytoczę jedynie kilka
wzmianek zmieniających lub wyraźnie uzupełniają
cych informacje podane przez Bułhaka. I tak jeśli
Iwan Wasilewicz miał za żonę Olenę Fedorównę i z niej
syna Jerzego, to kogo dotyczy zeznanie Jadwigi Pietrowny Dzierżkówny Janowej Bułhakowej z synem Je
rzym dokonane w Wilnie 9 grudnia 1565 r., że swoją
część dworu Żaber z miasteczkiem Chomskiem na
Polesiu puszcza Mikołajowi Naruszewiczowi14.
Jan, syn Mikołaja (s. 173-174) to w rzeczywistości
Jan-Plotr, łowczy miński już 1719 r., żonaty z Anną
(nie Zofią) Mogilnicką1’.
Jan, syn Jana-Floriana (s. 134-135), w rzeczywi
stości nazywał się Konstanty, był stolnikiem Słonim
skim i nie żył już 12 listopada 1758 r., o czym wzmian
kuje w liście jego brat Józef, podczaszy Słonimski,
pieczętujący się zresztą herbu Nowina16.
Konstanty-Władysław, syn Macieja i Heleny Bernackiej, podstarości ekonomiczny? rzeczycki 16621667, podczaszy już w 1671 r., podstarości Słonimski
już w 1676 r., podstoli 1678 r., zmarł chyba w 1691 r.
i miał dwie żony — Katarzynę Kaznowską (nie była
więc ona żoną Jerzego Kazimierza — s. 168) i Eufemię
Anuszkowską; raczej pewne źródło wymienia jego dzieci
— Jana, Andrzeja, Jerzego i Stanisława17. Jak to się
ma do danych ze s. 132?
Andrzej (s. 130-131), syn Macieja, cześnika Sło
nimskiego, był następcą ojca na tym urzędzie i rotmi
strzem drugiej chorągwi kozackiej K. L. Sapiehy od
9 listopada 1648 r., ale zmarł przed 24 stycznia 1652 r.18
Z pewnością więc to nie on był towarzyszem chorągwi
kozackiej Pawła Sapiehy w okresie „potopu”. Nb. ów
Maciej, właściciel Sierhejewicz (pow. Słonimski) miał
za synów (prócz wyżej wymienionego Andrzeja) Jana,
Konstantego-Władysława, Benedykta, Dominika-Antoniego, Jerzego i Stanisława19.
Jan-Florian (s. 132-134), stolnik (od 10 stycznia
1702 r., rezygnował w 1720 r.) i podstarości Słonimski
(1714-1715), żonaty był z Katarzyną Łazińską, podczaszankąrzeczycką20. Franciszek-Antonl (s. 156-157)
miał za żonę nie Bychowcównę, a Elżbietę Adamkowi czównę, skarbnikówmę orszańską21, a ich syn Kazi
mierz, starosta koszelowski — Mariannę Chłusowiczównę, dla której otrzymał 21 maja 1750 r. jus com
municativum na toż starostwo22.
W sumie, opracowanie Witolda Bułhaka w żadnym
przypadku nie może być traktowane jako wyczerpują-

11 RGADA, fond 389, nr 157, k. 136-v.
12Nb. nie jest prawdą, że rękopis 930 Biblioteki Ordynacji Zamoyskich (dziennik czynności Jerzego Pakowskiego,
sekretarza biskupa ritus graeci Jerzego Bułhaka 1729-1737) zaginął w czasie wojny.
13 Brak mi zwłaszcza informacji o tzw. linii wyhonickiej, z której np. Marcin z Katarzyną Szwańską mieli
syna Piotra-Józefa, a być może i Samuela; Mikołaj Bohdanowicz, podczaszy miński spisał testament 10 listopada
1656 r. etc.
14 Pergamentu katalogas, oprać. R. Jas as , Vilnius 1980, nr 593.
13 Bibl. PAN Kraków, rkps 5750.
16AGAD, Biblioteka Przezdzieckich, rkps B-48.
17 BN, BOZ 1897, s. 54; RGADA. fond 389, nr 132, k. 875-876; nr 142, s. 237.
18 RGADA, fond 389, nr 127, k. 140v; Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps 144, nr 12.
19 BOZ 1797, passim; NGAB, F 1737, opis 1, nr 24. k. 621.
20 LVIA, S. A. 4727, k. 1034; RGADA. fond 389, nr 148, k. 884, 1108; nr 157, k. 166v-167; nr 160, s. 1093-1194;
AGAD, AR II 69/2, s. 660-661.
21 RGADA, fond 389, nr 160, s. 31-33.
22 RGADA, fond 389, nr 178, s. 74-76.
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ca monografia Bułhaków, a jedynie rzeczywiście — jak
stwierdził w „Przedmowie” Tadeusz Wasilewski — jako
„materiały do dziejów rodziny, bardziej kompletne jedy
nie w obrębie XIX-XX w.” Tak też w rzeczy samej należy
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traktować recenzowaną pozycję i od razu można po
wiedzieć, że z tego punktu widzenia jest to publikacja
zupełnie udana i pożyteczna, nie wolna jednak od
błędów i braków dość typowych dla prac amatorskich.

Andrzej Rachuba

Stanisław D u m 1n, Andrzej R a c h u b a , Jolanta S 1k o r s k a - K u l e s z a , Ciechanowieccy herbu Dąbro
wa, Wydawnictwo D1G, Warszawa 1997, ss. 224, 11.
1 tablice
Monografia Ciechanowieckich herbu Dąbrowa na
leży do tego nurtu polskich prac z zakresu biografistyki i genealogii, który — jak się wydaje — zapoczątko
wał znany historyk Oskar Halecki ( O . H a l e c k i , Chaleccy, Kraków 1937). W jakiejś mierze nurt ten wyra
sta więc z przedsięwzięcia podjętego na początku lat
trzydziestych naszego stulecia przez Polską Akademię
Umiejętności i kontynuowanego w postaci Polskiego
słownika biograficznego po dzień dzisiejszy. Sądząc po
coraz częściej pojawiających się na rynku pozycjach
książkowych jest to trend w literaturze historycznej
przybierający na sile. Żeby nie być gołosłownym wy
mienię tu tylko kilka prac, które wydano w ostatnich
latach, mianowicie dotyczących rodu Sapiehów (Dom
Sapieżyński, oprać. E. S a p i e h a , Warszawa 1995
oraz A. T ło m ac k i, Sapiehowie. Linia kodeńska,
Warszawa 1996), Potulickich ( S . L e i t g e b e r , Potuliccy, Londyn 1990), Lanckorońskich (S. C y n a r s k i ,
Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od X IV do ХУШ
wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątko
wego. Warszawa-Kraków 1996), czy też Rudzińskich
(W. Rudziński, Koligacje śląskie na tle historii rodziny
Rudzińskich. Warszawa 1995).

Omawiane opracowanie dziejów Ciechanowieckich
obejmuje szesnaście pokoleń tej rodziny (w sumie
dwieście osób z linii „starszej — senatorskiej” oraz
kilkudziesięciu dalszych przedstawicieli z linii „młod
szej") na przestrzeni sześciu wieków. Spośród podo
bnych opracowań monografia ta wyróżnia się, moim
zdaniem, tym, że jest najbardziej kompletna jeśli cho
dzi o zakres rzeczowy. Z założenia bowiem nie ograni
czono się do wybitniejszych członków rodu, jak to ma
nieraz miejsce, lecz objęto wszystkich znanych jego
przedstawicieli, tak mężczyzn, jak i kobiety. Realiza
cja tego celu wymagała więc od Autorów dobrej orien
tacji w literaturze genealogicznej i historycznej, репе
tracji wielu wydawnictw źródłowych oraz żmudnych
nieraz kwerend archiwalnych. I trzeba przyznać, że
zadanie to wypełniono należycie. Powstała monografia
dostarcza wieloaspektowego opisu uczestnictwa Cie
chanowieckich zarówno w życiu lokalnych społeczno
ści szlacheckich w ramach jednego powiatu, jak i na
poziomie całego państwa, najpierw Wielkiego Księstwa
Litewskiego, potem dalekich kresów Rzeczypospolitej,
a po jej upadku zachodnich guberni Rosji. Godny
uwagi jest również układ wewnętrzny monografii po
rządkujący biografie poszczególnych członków rodzi
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ny według pokoleń oraz według kolejnych numerów
łamanych przez numer biografii ojca. Taki chronologiczno-pokoleniowy układ biografii daje całkiem prze
jrzysty obraz dziejów całej rodziny oraz pozwala na
łatwe śledzenie ciągów genealogicznych poszczegól
nych jej gałęzi, nawet bez posługiwania się tablicami
genealogicznymi. Ten logiczny układ zachwiany został
nieco przez odrębne ujęcie „młodszej” linii Ciechano
wdeckich, zwanej też mścisławską oraz wydzielenie
pozycji nazwanej „Różni Ciechanowieccy”, która gru
puje przedstawicieli rodziny nie mających jasno spre
cyzowanego pochodzenia. Całość poprzedza przedmo
wa redaktora naukowego pracy S. K. K u c z y ń s k i e 
go i wstęp Autorów, uzupełnia zaś przeszło czterdzie
ści ilustracji, głównie fotografii portretów Ciechanowdeckich, osiem tablic genealogicznych oraz dwa in
deksy — osób i miejscowości.
W trakcie lektury zebrało się wszakże nieco uwag,
które w pierwszym rzędzie wywołują wrażenie, jakby
do części pośwdęconej najwcześniejszym pokoleniom
Ciechanowdeckich kwerenda została niedokończona.
Umieszczony poniżej rejestr uzupełnień do biografii
poszczególnych przedstawicieli rodu został sporządzo
ny przede wszystkim w oparciu o opracowania mono
graficzne oraz publikacje źródłowe. W przypadku źró
deł archiwalnych odnalezienie istotnej informacji mo
że być bowdem kwestią szczęśliwego przypadku,
wszakże jeśli takowy się zdarzył, został w recenzji
uwzględniony. Tak się składa, że dostrzeżone uzupeł
nienia najczęściej odnoszą się do Ciechanowdeckich
żyjących w XVI i XVII w. Wynika to przede wszystkim
z zainteresowań badawczych recenzenta, które obej
mują ten okres. Rejestr uzupełnień przedstawia się
następująco:
Piotr (Pietraszko) Paszkowdcz Strumiło (nr 6/1) za
nim udał się w poselstwie na Krym, odbył przedtem
jeszcze jedną misję zagraniczną. Kazimierz Jagielloń
czyk wysłał go bowdem wspólnie z Sołtanem Aleksan
drowiczem do Moskwy na dwór wielkiego księcia Iwa
na Wasylewdcza1.
Stanisław Ciechanowski (nr 13/5) zmarł niewątpli
wie przed 1513 r., skoro dobroczyńca wdowy po nim
Stanisław Pietraszkowdcz Kiszka (nr 15/6), starosta
grodzieński i marszałek ziemski, umaił najpóźniej na
przełomie lat 1513/1514.
Stanisław Pietraszkowdcz Kiszka (nr 15/6) sprawo
wał liczne urzędy; do wymienionych możnaby jeszcze

.Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka”, t. XXVII. 1910, kol. 446, 460.
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dodać namiestnictwo wasiliskie w latach 1505-1506.
Był też jednym z czołowych wielmożów litewskich
i przede wszystkim członkiem panów-rady W. Ks. Li
tewskiego w czasach Aleksandra Jagiellończyka i na
początku panowania Zygmunta I Starego. Szczegóły
jego działalności publicznej są niezwykle bogate w ze
stawieniu z zaprezentowanymi w omawianej publika
cji. Jego pierwszą żoną była Hanna Kuczukówna,
która wspólnie z siostrą dziedziczyła rozległe dobra po
bezpotomnie zmarłym bracie Wojciechu Kuczuku.
Równie udany pod względem majątkowym był drugi
związek małżeński Kiszki zawarty z jedyną dziedzicz
ką fortuny Montygierdowiczów2.
Nikodem Ciechanowski (nr 24/14) był synem Ja
na. dziwi więc rozwiązanie inicjałów IN na jego pieczęci
jako — Iwanowicz Nikodem. W znanych dokumentach
z Metryki Litewskiej występuje on z patronimikiem
Janowicz, co zresztą potwierdza sam autor jego bio
grafii. Patronimik Iwanowicz w kontekście realiów
W. Ks. Litewskiego pierwszej połowy XVI w. ewiden
tnie wskazuje na prawosławne konotacje oraz etnicz
nie ruskie pochodzenie, co w omawianym przypadku
na pewno nie znajduje uzasadnienia. Nie znajduje
potwierdzenia również opinia, że jego synowie „wzo
rem ojca" wyznawali kalwinizm. Co do synów to istnie
ją przekazy źródłowe potwierdzające ich kalwińską
konfesję, natomiast uwzględniając datę śmierci Niko
dema (1549 r.) można stwierdzić, że w jego przypadku
było to fizycznie wręcz niemożliwe. Co najwyżej mógł
on sprzyjać nowinkom religijnym, ale i na to brak
potwierdzenia źródłowego. Nie jest jasna również spra
wa pochodzenia jego żony Heleny Kimbarówny. Za
pewne była ona córką Hrehorego Kimbara, ale z pew
nością nie sprawował on nigdy urzędu starosty gro
dzieńskiego. choć tak podaje herbarz Bonieckiego.
Jego syn Wojciech Hryszkowicz vel Hryńkowicz Kimbar (zm. ok. 1558) pokoleniowo bardziej wypada na
brata niż ojca Heleny. Właśnie Wojciech Kimbar, który
jest potwierdzony źródłowo najpierw jako namiestnik
sądowy wileński Olbrachta Gasztołda w latach 15381539, był następnie namiestnikiem grodzieńskim kró
lowej Bony wiatach 1540-15513.
Piotr Nikodemowicz Ciechanowiecki (nr 28/24) wpi
sał się jako Petrus Nicodemi de Czyechanowyecz dioc.
Luceoriensis w semestrze zimowym 1544/1545 na
studia w Uniwersytecie Krakowskim45
, żył jeszcze
23 sierpnia 1594 r., gdyż wymieniony został wówczas
jako świadek pod dokumentem ’.
Andrzej Nikodemowicz Ciechanowiecki (nr 30/24)
wymieniony jest 15 maja 1562 r. pośród kniaziów
i panów wołyńskich, do których wysłano listy wojen
ne, co sugeruje, że był już wtedy mężem Bohdany
Zasławskiej-Mścisławskiej, wdowy po marszałku hospodarskim Andrzeju Sanguszce. Niewątpliwie z jej

dóbr dożywotnich leżących przede wszystkim na Wo
łyniu, zobowiązany był pełnić służbę wojenną6. Jego
biografię można też wzbogacić o funkcję deputata na
Trybunał Litewski pełnioną w 1589 r., zapewne z po
wiatu orszańskiego7. Zmarł on 7 sierpnia 1594 r.
w Wilnie, co wiemy z testamentu spisanego 15 czerwca
t.r. i aktykowanego w grodzie wileńskim natychmiast
po śmierci 8 sierpnia t.r.8 Z testamentu wynika także,
że był on wyznawcą kalwinizmu, podobnie jak i jego
rodzeństwo. W tejże księdze grodzkiej wileńskiej zacho
wało się ponadto kilka innych dokumentów z ostatnich
lat życia Andrzeja Nikodemowicza. Wynika z nich. że
głównie zastawiał on swoje majętności; w 1592 r. poży
czył u Mikołaja Bychowca 300 kop groszy pod zastaw
Wysokiego Dworu w pow. upickim, zaś tuż przed śmier
cią w lipcu 1594 r. zdążył zastawić kanclerzowi litew
skiemu Lwu Sapieże swoje Hory Wielkie w pow. orszańskim w sumie 2 tys. kop groszy litewskich.
Dorota z Ciechanowieckich (nr 31/24), siostra dwóch
poprzednich, jako wdowa po kniaziu Iwanie Wasylewiczu Żylińskim wystawiła jesienią 1567 r. z dóbr
swoich Rogowa w pow. wiłkomierskim i Ciudzieniszek
w pow. oszmiańskim na wyprawę radoszkowicką
16 jezdnych i 10 pieszych żołnierzy9. Źródła wskazu
ją, że była to niewiasta bardzo energiczna i świetnie
sobie radząca z przeciwnościami losu. Żyła jeszcze
w połowie 1570 r., kiedy wspólnie z trzema synami,
Andrzejem, Wasylem i Janem Żylińskimi prowadziła
intensywne spory sądowe o dobra Rogów z Komajewskimi. Na dokumentach podpisywała się wówczas ja 
ko „Dorotha Ciechanowiecka", co jest niezwykle inte
resującym i raczej rzadkim przykładem przywiązania
kobiety dawno zamężnej, a potem owdowiałej, do na
zwiska rodowego10. Własnoręczny podpis oraz polska
forma nazwiska użyta w podpisie świadczyłyby, że
pokolenie Doroty i jej braci kształtowało w połowie
XVI w. swoje osobowości w atmosferze przepojonej
kulturą polską i szacunkiem do wykształcenia, na co
wskazują także stosunkowo liczne immatrykulacje
młodych Ciechanowieckich na Uniwersytecie Krakow
skim w pierwszej połowie XVI w.
Pewne zastrzeżenia budzą niektóre postacie umie
szczone w pozycji „Różni Ciechanowieccy”. Odnosi się
wrażenie, że przynajmniej część z nich to byty tworzo
ne ponad potrzebę, które często powoływali do istnie
nia heraldycy polscy publikujący swoje herbarze na
przełomie XIX i XX w. U genezy takich fikcyjnych po
staci zazwyczaj leży jednostkowy fakt połączony
z błędnym odczytaniem w źródle imienia, lub wynika
jący z mylnej interpretacji źródła. Klasycznym przy
kładem fikcyjnego bytu jest w omawianej monografii
postać rzekomego Mikołaja Ciechanowieckiego (nr A 37),
jakoby deputata na Trybunał Litewski z pow. pińskie
go w 1632 r. Tak naprawdę powołał go do życia błąd

2 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami
państwa i społeczeństwa na przełomie X V i XVI wieku. Poznań 1995, s. 100-102.
3Akty VAK, t. XVII i XXI; Opisanije dokumientow i bumag chranjaszczichsja w MoskowskomArchiwie Ministerstwa
Iusticji, Moskwa 1915, t. XXI, s. 428-429; J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XIV do
XIX wieku, [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. Anto niewi cza, Białystok 1963, s. 67.
4 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. II, cz. 2, Cracoviae 1904, s. 319.
5 RGADA Moskwa, fond 356, opis 2, nr 13, k. 888v.
6 Lietuvos Metrika 1533-1567, t. VII, wyd. A. Baliulis, Vilnius 1996, s. 106.
7 Bibi. PAN Kraków, rkps 6157. k. 149.
8 RGADA Moskwa, fond 356, opis 2, nr 13, k. 876-885v.
9 „Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka”, t. XXXIII, 1915, kol. 473-474.
10AGAD, Archiwum Roskie, sygn. 620, bez pag.
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kopisty aktu konwokacji wileńskiej z 15 maja 1632 r.,
który nie potrafił prawidłowo odczytać nazwiska jed
nego z uczestników tejże konwokacji i jednocześnie
deputata trybunalskiego więc je niepotrzebnie rozbu
dował do postaci sugerującej nawet zbitkę podpisów
dwóch osób, mianowicie: „Deputat województwa
brzeskiego Kościuszko Mikołaj s Ciechanowca Ciecha
nowiecki” 11. Tymczasem w zachowanym oryginale ak
tu tejże konwokacji w odpowiednim miejscu widnieje
podpis „Deputat z województwa brzeskiego Kościu
szko Mikołaj Siechnowicki” 12, a jest to szlachcic zna
ny z kilku innych przekazów źródłowych, nie mający
nic wspólnego z rodziną Ciechanowieckich.
Bardziej skomplikowany problem przedstawia oso
ba Jana Ciechanowieckiego, zdaniem recenzenta nie
potrzebnie rozdzielona w monografii na dwie postaci.
Wszystko bowiem wskazuje, oprócz jednego tylko ar
gumentu, że umieszczony pośród „Różnych Ciechano
wieckich" Jan. sędzia ziemski orszański (nr A 34) jest
identyczny z Janem synem Stanisława (nr 35/33) wy
stępującym w VII pokoleniu „starszej” linii rodziny.
Mocnym argumentem przemawiającym przeciwko
identyfikacji obu Janów jest odcisk czteropolowej pie
częci Jana. sędziego ziemskiego orszańskiego, nie
zgodny z heraldyką jego ewentualnych przodków ze
„starszej” linii Ciechanowieckich. Nie jest to sytuacja
bez wyjścia, gdyż potencjalnie można założyć chociaż
by adopcję Jana przez inną rodzinę połączoną z adop
cją herbową. Jeśli chodzi o adopcję to była ona zazwy
czaj z powodów majątkowych zjawiskiem rozpo
wszechnionym w W. Ks. Litewskim w XVI w. i to bar
dzo często spotykanym w układzie teściowie — zięć13.
Trzeba jednak przyznać, że nie znamy dotychczas
bezpośredniego dowodu potwierdzającego taką możli
wość w przypadku Jana Ciechanowieckiego.
Odrębnym zagadnieniem godnym poruszenia pozo
staje kwestia używania podwójnych imion przez
szlachtę litewską. Zwyczaj ten stal się powszechnie

stosowany w pewnych jej kręgach już w drugiej ćwier
ci XVII w.. natomiast nie jest to zjawisko rozpowszech
nione w okresie wcześniejszym, w tym również w po
koleniu Ciechanowieckich wchodzącym w aktywne
życie publiczne w początku tego stulecia. Mam tu na
myśli Krzysztofa Ciechanowieckiego, kasztelana mścisławskiego (nr 37/33). który w monografii figuruje ja 
ko Krzysztof Stanisław. Tymczasem w oryginalnych
aktach urzędowych, pisanych jak wiadomo w owym
okresie na Litwie przede wszystkim po rusku, wystę
puje on np. w sierpniu 1614 r. jako „Krzysztof Stanisławowicz Nikodymowicz Ciechanowiecki"14. Nagmin
ne przekształcanie patronimiku w drugie imię, obser
wowane zwłaszcza w herbarzach i coraz częściej prze
nikające do literatury historycznej, wydaje się błędne.
Jest to szczególnie ewidentne w odniesieniu do
XVI w., co ma również miejsce w niniejszej monografii
w przypadku marszałka hospodarskiego Jakuba
Aleksandrowicza Świrskiego. którego zmieniono na Ja
kuba Aleksandra Świrskiego (s. 32). Omyłką Autorów
jest również pisanie o datacji w starym stylu w odnie
sieniu do roku 1536 (s. 26) oraz o parafii nadbrzeskiej
zamiast podbrzeskiej (od Podbrzezia) (s. 103 i 105).
W bardziej rozbudowanych biogramach, których noty
biograficzne składają się z wielu pozycji, w niektórych
przypadkach dostrzec można niekonsekwencje w alfa
betycznym ich ułożeniu.
Dostrzeżono także nieliczne błędy literowe, których
nie umieszczono nawet w erracie, mianowicie Loska
zamiast Loska (s. 30), nazwa własna Podbrzezie pisa
na z małej litery (s. 55), czy też Pietruchów zamiast
Pietuchów (s. 81). Znikoma liczba owych omyłek nie
wpływa negatywnie na całość tego wartościowego
opracowania. Warto przy tej okazji podkreślić staran
ną redakcję i dobrą formę graficzną monografii Cie
chanowieckich. co uznać należy za plus dla redaktora
i wydawnictwa.

Henryk Lulewicz

11 Bibl. Czartoryskich Kraków, rkps MNK nr 160. s. 13.
12 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 1040. s. 17.
13 Zob. J. B a r d a c h . Adopcja w prawie litewskim X V i XVI w., [w:] idem. Studia z ustroju i prawa Wielkiego
Księstwa Litewskiego XIV-XVII w.. Warszawa 1970. s. 191-259.
14 Bibl. Litewskiej Akademii Nauk Vilnius, fond 16-98. k. 70.
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W kwestii genealogii Ciechanowieckich herbu Dąbrowa1
Napisanie monografii rodziny, której uchwytne
źródłowo początki sięgają XIV w. (w sumie 16 poko
leń), a do tego przez zdecydowaną większość swych
dziejów związanej z terenem Wielkiego Księstwa Li
tewskiego, którego podstawowe zasoby źródłowe znaj
dują się w Moskwie (Metryka), Wilnie i Mińsku (księgi
grodzkie, ziemskie i trybunalskie) z góry zmusza do
przyjęcia założenia, iż nie da się wyjaśnić wszystkich
szczegółów powiązań genealogicznych, iż poszczegól
ne osoby oświetlone zostaną nierówno i niekiedy dość
przypadkowo, a wreszcie, iż w przyszłości zawsze
znajdą się interesujące uzupełnienia przy okazji róż
nych kwerend źródłowych. Ponieważ wymienione wy
żej źródła i gorzej oświetlone czasy były głównie moją
domeną (jedynie Metryką Litewską dzieliłem się ze
Stanisławem D u m i n e m), naturalne jest, że to prze
de wszystkim ja mam szanse na znajdowanie, w miarę
ich przeglądania, coraz nowych informacji wzbogaca
jących dotychczasową wiedzę i wyjaśniających wątpli
wości. Już obecnie jestem więc w stanie dorzucić
garść takich informacji — głównie w oparciu o archi
walia wileńskie, lecz nie tylko. Z pewnością z biegiem
lat takowych uzupełnień i sprostowań do tekstu mo
nografii znajdzie się jeszcze wiele. Jeśli teraz zdecydo
wałem się na zaprezentowanie tych nowych Informa
cji, to dlatego by pokazać korzyści z kilku pobytów
w Wilnie, Mińsku i Moskwie oraz dołączyć się z repli
ką do zamieszczonej wyżej recenzji Henryka L u 1e w i cza. Z pewnością jego uwagi stanowią cenny wkład
do badań nad rodziną Ciechanowieckich XVI-XVII w.,
istotne jest zaś zwłaszcza zwrócenie uwagi na kilka
ewidentnych gaf, wynikłych z pewnego pośpiechu
prac redakcyjnych nad tekstami. Kilka z nich jest,
niestety, mym udziałem, jak chociażby forma Niko
dem Iwanowicz (zamiast Janowicz), wynikająca z za
su gerow an ia się ruskim tekstem dokum entu
z 1555 r., w którym występuje Helena Wojciechówna
Hryszkowicza Kimbarówna Nikodemowa Iwanowiczowa (Ciechanowiecka), starościna mielnicka i łosicka;
jak zrobienie z Kościuszki Mikołaja Siechnowickiego
— Mikołaja Ciechanowieckiego, choć znany mi był
tekst oryginalny aktu konfederacji. Trudno zgodzić się
jednak przy tej okazji z zarzutem „fikcyjności bytu”

samego Mikołaja Ciechanowieckiego, skoro Recenzent
nie może zaprzeczyć przekazowi odnoszącemu się do
Synodu w Wilnie z 1634 r., w którym takowy został
wymieniony. Zgadzam się zaś generalnie z uwagami
Recenzenta w kwestii podwójności imion — myślę, że
ten istotny problem spowodowany przez autorów her
barzy z XIX w. musi zostać wreszcie ostatecznie roz
wiązany w oparciu o przekazy źródłowe. Sam być mo
że również padłem jego ofiarą, nie zawsze (choć niekie
dy prostowałem pomyłki lub sugerowałem błąd) kwe
stionując dwuimienność (ewidentnie patronimiczną)
niektórych osób, w tym i Krzysztofa Stanisława, który
w tej formie w znanych mi źródłach nie występował.
Łatwiej jest jednak dodać imię. niż je usunąć, zwła
szcza nie znając źródeł, na których oparł się heraldyk.
Że jednak zdarzało się, iż synowie dziedziczyli jako
drugie imię ojca, wiemy z wielu udokumentowanych
źródłowo przekazów — np. współcześnie z Krzyszto
fem [Stanisławem ?] Ciechanowieckim żyli: Adam Ma
ciej Sakowicz, syn Macieja; Winceniy Aleksander Go
siewski. syn Aleksandra; Paweł Jan Sapieha, syn Ja
na etc.
Kończąc odniesienie się do uwag Recenzenta chcę
przede wszystkim skupić się na uzupełnieniach
i sprostowaniach samego tekstu monografii. Zacznij
my od Andrzeja Nikodemowicza (nr 30/24), jednej
z bardziej istotnych dla dziejów rodziny osób, gtównie
dzięki wspaniałemu ożenkowi z Bohdaną kniaziówną
Zasławską-Mścisławską. kontrastującemu z maria
żami jego rodzeństwa. W monografii zawarte są pod
stawowe o niej informacje, lecz wydaje się potrzebne
uzmysłowienie czytelnikowi, w jaki krąg powiązań ro
dzinnych to małżeństwo wprowadziło jej męża i dwoje
dzieci. I tak siostrami Bohdany były Maiyna, Tomiła
i Anastazja, z których pierwsza wyszła najpierw za
Jerzego Hrehorowicza Ościka. marszałka hospodarskiego (Ościkowie byli współrodowcami Radziwiłłów)
i miała z nim synów Jerzego, wojewodę smoleńskiego
oraz słynnego Hrehorego, straconego w 1580 r. za
zdradę na rzecz Moskwy, a następnie za Mikołaja Pio
trowicza Kiszkę, wojewodę podlaskiego (a więc współrodowca Andrzeja Nikodemowicza); Tomiła (jako kato
liczka Barbara) była najpierw żoną kniazia Matwieja

1 S. D u rnin. A. R a c h u b a . J. S i k o r s k a - K u l e s z a , Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997.
Wydawnictwo DiG. Zob. wyżej recenzję pracy pióra H. Lulewicza (s. 229-231).
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Mikitynicza, dzierżawcy birsztańskiego (miała z nim
syna Ostafiego, przodka Hołowczyńskich), następnie
kniazia Andrzeja Sołomereckiego, a wreszcie Jana Zabrzezińskiego, marszałka hospodarskiego; wreszcie
Anastazja poślubiła Hrehorego Hrehorowicza Ościka
zwanego Wirszyłem, kasztelana wileńskiego, a na
stępnie kniazia Stefana Zbaraskiego, wojewodę troc
kiego — z obu nie zostawiła potomstwa. Jak widać
krąg rodzinny żony Andrzeja Nikodemowicza to naj
wyższa arystokracja litewska. Jej przedstawienie
istotne jest też o tyle, że dzieci Andrzeja stały się
spadkobiercami części majątków po ciotkach — Packowa (województwo mścisławskie) i Ożunicz (pół mia
steczka, dwie wsie i dwa sioła w powiecie oszmiańskim), o które toczyły od 1580 r. proces z Sulistrowskimi2. Chodziło o to, iż Andrzej Sulistrowski z żoną
Rajną Fiodorówną Wiażemską początkowo trzymali
dwie części owych Ożunicz prawem zastawnym od
Hrehorego Juriewicza Ościka. a następnie je kupili,
rzekomo w 1566 r., co Andrzej Nikodemowicz Ciecha
nowiecki kwestionował. Twierdził on, że stało się to
dopiero w 1579 r., a więc Ościk sprzedał nie swoje
dobra! I rzeczywiście, jeszcze 14 stycznia 1569 r. An
drzej Ciechanowiecki, starosta mielnicki i rotmistrz
JKM kwitował Andrzeja Sulistrowskiego z dzierżawy
czwartej części Ożunicz od Ostyka, a w 1571 r. miał
on sprawę z Jerzym Ościkiem (bratem Hrehorego) o owe
dobra, z czego — jak sugerował sądowi — należy wno
sić, że to nie Sulistrowscy je posiadali. Z procesu tego,
kontynuowanego w Trybunale jeszcze 29 kwietnia
1598 r. przez Michała i Rafała Sulistrowskich prze
ciw sądowi ziemskiemu oszmiańskiemu oraz Stani
sławowi i jego siostrze Rajnie Łukomskiej, dowiadu
jemy się przy okazji istotnych szczegółów do biografii
kilkorga Ciechanowieckich. I tak okazuje się, że Sta
nisław urodził się w 1562 r., Rajna w 1565 r., a ich
matka Bohdana Zasławska-Mścisławska zmarła
w 1566 r.3
Andrzej Nikodemowicz 8 maja 1572 r. zakupił za
120 kop gr. lit. (300 zł) od Ławryna Filipowicza dobra
Wysoki Dwór alias Poniemonie w powiecie upickim, co
wplątało go i jego spadkobierców w długoletnie proce
sy z różnymi zastawnikami4. Z odnalezionego testa
mentu Andrzeja wynika, iż zmarł on 7 sierpnia 1594 r.
w Wilnie w kamienicy tzw. Morsztynowskiej (trzyma
nej w zastawie za 800 kop gr. od Pacowej). Pozostawił
prócz Wysokiego Dworu (który uważał za zastaw) do
bra Miedniki z wsiami Windziuny, Borwajniszki i czę
ścią Kiemian (o które groził jednak proces z Kiszkami).
Dudakowicze, folwark Dubrowki, część Drucka i Ejszyszki (obie majętności zapewne po Chreptowiczównie), dwór w Orszy — to wszystko przypaść miało
synowi Stanisławowi. Andrzej opiekował się jednak
także dobrami macierzystymi dzieci w postaci części
Ciecierzyna — z nich Mokiejowszczyznę, Dubowoje,
Bylinczono i drugi dwór z Orszy zapisał nieznanej
nam dotąd córce Teodorze, która z bratem miała się

też dzielić własnością dworu w Wilnie za Bramą Wileń
ską i sioła Pawłowicze. Druga z córek — Regina — już
wówczas była żoną kniazia Łukomskiego. Ojciec zapi
sał jej w testamencie 1000 kop gr. lit. (2500 zł) —
zapewne otrzymał je od swego dobrodzieja Lwa Sapie
hy, kanclerza wielkiego litewskiego (a więc to już on,
a nie dopiero jego syn Stanisław — jak jest w monografii
— związał się tym wielkim mężem stanu), któremu za
2000 kop gr. zastawił dobra Hory Wielkie; drugie 1000
kop odebrać miał od tegoż Jakub Bosan, szwagier
Andrzeja, choć nie wiemy, czyim był on mężem (zapew
ne nieznanej nam córki Nikodema). Z testamentu do
wiadujemy się też, iż w 1594 r. żył jeszcze brat Andrzeja
— Piotr, który w zamian za swą część Miednik otrzy
mał zapis na 400 kop gr. z ewikcją na Woskrzysieniu
i Jelinie oraz że już wówczas ich siostra Helena była
żoną Mikołaja Bohuszewicza Raczuńskiego56
. Zauważ
my, że w testamencie Andrzeja nie ma mowy o Boczejkowie, którym ten jakoby już miał dysponować.
Wspomniany wyżej Piotr i brat jego Kasper Nikodemowicze, starościcowie mielniccy wciąż stanowią po
stacie mało oświetlone źródłowo. Ważnym zadaniem
jest przede wszystkim znalezienie informacji o ich po
tomstwie, podobnie jak o żonie (żonach!) jedynego sy
na Andrzeja — Stanisława. W monografii — idąc jedy
nie za heraldykami — podałem, że była nią Dorohostajska. Wciąż brak na to potwierdzenia źródłowego.
Być może jednak Stanisław żonaty był z jakąś Dłuską,
skoro pod testamentem Janusza Dłuskiego z 2 wrze
śnia 1594 r. podpisał się on jako szwagier tegoż8. Jeśli
nawet tak było, to nie z niej raczej pochodziło jego
potomstwo, gdyż znani nam litewscy Dłuscy mieli
pieczętować się herbem Nałęcz. Zwróćmy jednak uwa
gę na opiekunów dzieci Stanisława — byli nimi Jan
Ościk, sędzia ziemski wileński (syn wymienionego wy
żej zdrajcy Hrehorego), kniaź Jarosław Konstanty[nowicz] Łukomski, podsędek, a następnie podkomorzy
lidzki, kniaź Stanisław Świrski (żonaty z Anną Łukomską) i kniaź Andrzej Żyliński, marszałek wiłkomierski
(syn Iwana i Doroty Ciechanowieckiej). Zapewne był to
krąg najbliższej rodziny i towarzyskich kontaktów
Stanisława — choć Łukomscy byli zapewne jedynie
dalekimi krewnymi męża Reginy Ciechanowieckiej.
Boniecki zna ową Rajnę jako żonę Mikołaja Bohdano
wicza Łukomskiego, podsędka orszańskiego w 1606 r.
i matkę słynnego pułkownika armii litewskiej Sa
muela. Ona sama 29 kwietnia 1598 r. występuje jako
sędzina ziemska i chyba już wdowa (podobnie w spra
wie z 21 grudnia 1600 r.) po owym Mikołaju. Wydaje
się jednak, że Mikołaj Łukomski był tylko sędzicem
orszańskim, jako syn Bohdana Andrzejewicza, sędzie
go i Zofii Słuszkówny i choć w 1606 r. rzeczywiście
został jednym z elektów na podsędkostwo orszańskie,
to nie on otrzymał ten urząd7.
O młodszej z córek Andrzeja Nikodemowicza —
Teodorze nic już więcej nie słyszymy, co może ozna
czać, że zmarła wkrótce po 1594 r.

2 Lietuvos nacionalines M. Ma vydo bibliotekos Rankraióig skyrius (dalej: LNB), F 94-2340); J. W o lff. Kniaziowie
Utewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, s. 270-271.
3 LNB. F 94-2334, 2343.
4 LNB. F 94-410, 413, 415. 546.
5 Rossijskij Gosudarstwennyj Archiw Drewnich Aktów (dalej: RGADA), F 356, opis 2, dieło 13, k. 876-885v.
6 RGADA. F 356, opis 2, d. 13. k. 894v.
7 Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie (dalej: LVIA). SA 4591, к. 115; J. W o lff. Kniaziowie, s. 216, 224,
229; A. B o n ie c k i, Herbarz polski, t. XVI, Warszawa 1913, s. 116; T. W a s ile w s k i, Łukomski Samuel, PSB,
t. XVIII. 1973, s. 558.
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Jan (nr 35/33), syn Stanisława, to dość kluczowa
postać ze względu na karierę 1 wciąż nierozwiązaną
zagadkę herbową. Henryk Lulewlcz w swej recenzji
zdecydowanie uważa, że należy go utożsamiać ze zna
nym sędzią ziemskim orszańsklm (nr A 34). Ja zresztą
długo też tak sądziłem, lecz ostatecznie zdecydowałem
się na Ich rozdzielenie po znalezieniu czteropolowej
pieczątki owego sędziego, która nijak nie pasowała do
przodków Jana Stanlsławowlcza. Obecnie, choć nie
przekonuje mnie sugestia Henryka Lulewlcza o adop
cji (nie znamy takowej w heraldyce dla tego okresu,
czym Innym była zresztą adopcja prawna), znowu —
w oparciu o nowe źródła — skłonny jestem uznać, że
rzeczywiście należy z owych dwu osób uczynić jedną.
I tak wiemy, że 18 września 1609 r. Jan, Samuel
1 Krzysztof Stanisławowicze Andrejewicza Ciechano
wieccy (Tlechanowleccy), stolnlkowicze orszańscy
otrzymali pozew o Wysoki Dwór z aktoratu Rymwldów
Mickiewiczów. Jan Stanisławowlcz Ciechanowiecki,
ziemianin województwa mśclsławskiego we wrześniu
1611 r. wniósł skargę na sędzinę ziemską wileńską
Zofię Janową Ośclkową 1jej syna Jana o sprzeniewie
rzenie się prawu, gdyż uzyskawszy pełnoletność chciał
przejąć opiekę nad braćmi Samuelem 1 Krzysztofem,
lecz Ośclkowle nie zgodzili się wydać mu stosownych
dokumentów. W maju 1620 r. wymienieni wyżej trzej
bracia nadal procesowali się o Wysoki Dwór z Rymwldami Mickiewiczami8. Najistotniejszy dla nas jest jed
nak proces o te dobra Czaplińskich, Butkowskich
1 chorążego uplcklego Rafała Lwowlcza wytoczony 6
października 1634 r. w sądzie ziemskim upicklm tym
że samym trzem Ciechanowieckim, z których Jan ty
tułowany jest już sędzią ziemskim orszańskim9. Wy
daje się, że to przechyla szalę na rzecz uznania owego
sędziego za najstarszego z synów Stanisława Andrzejewlcza Nikodemowi cza. Nie jesteśmy jednak w stanie
wytłumaczyć, dlaczego w takim razie Jan używał czte
ropolowej pieczęci herbowej, w której prócz Dąbrowy
w drugim polu (znamy już egzemplarze z dobrze wi
docznym jej odbiciem), figurują zupełnie nie pasujące
do jego przodków Korczak (1), Ostoja (3) i Prawdzie (4).
Chyba że przyjmiemy, iż Lew kniaziów Mścisławskich
przemienił się w Prawdzica (jako bardziej znanego he
raldyce polskiej), a matką Jana, Samuela i Krzysztofa
nie była żadna Leliwitka Dorohostajska, a nie znana
nam Korczakówna córka Ostoj anki.
Jan miał dwoje dzieci — wiemy już bezspornie, że
córka Teofila miała z Janem Naruszewiczem, podskar
bim nadwornym litewskim córkę Aleksandrę zamężną
za Kazimierzem Frąckiewiczem Radzimińskim10. Brat
Teofili — Stanisław jeszcze 6 października 1640 r. byl
małoletnim (nie on to więc zapisał się w 1639 r. na
Uniwersytet w Lejdzie) i wraz z braćmi stryjecznymi
Krzysztofem i Aleksandrem (synami Samuela) pozo
stawał pod opieką stryja Krzysztofa (nr 37)n .
Drugą żoną Mikołaja Waleriana (nr 38/37) była
Eufemia Mleczkówna, jednak nie córka Katarzyny
Czapskiej lecz Reginy Szwykowskiej, zmarłej dopiero8
3
2
0
1
9
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po 1677 r., zagorzałej kalwinistkl 1 (ciekawostka! —
zważywszy na wyznanie i rodzinę) analfabetki12.
Trochę nowych danych udało się nam uzyskać
0 Samuelu Kazimierzu (nr 39/37). Już w 1645 r. byl
on pełnoletni, skoro podpisał się jako pieczętarz na
zapisie Adama Stachowskiego13. Gdzieś około
1655/1656 r. (może będąc już prawosławnym na służ
bie carskiej) poślubił Katarzynę Dunin Rajecką, córkę
wojewody mińskiego Gedeona i Elżbiety Tyzenhauzówny, co przez jej liczne rodzeństwo (trzech braci
1 cztery siostry) skoligaclło go z wieloma ważnymi oso
bistościami Litwy 1 Korony — np. Władysławem Le
szczyńskim, podkomorzym brzeskim, Adamem Macie
jem Sakowiczem, wojewodą smoleńskim. Mikołajem
Potockim, generałem ziem podolskich (trzej mężowie
Swiętosławy), Stefanem Frąckiewiczem Radzimińskim,
chorążym nowogródzkim (mężem Marianny) czy Krzy
sztofem Potockim, krajczym, a następnie podczaszym
litewskim (mężem Elżbiety). Zauważmy, że kilku z wy
mienionych było wyznania ewangelicko-reformowa
nego (kalwińskiego), tak jak sam Gedeon Rajecki i jego
synowie. Tyzenhauzówna należała raczej do kościoła
luterańskiego, a więc jej córki również. Ponadto panna
Katarzyna była stosunkowo zamożna, gdyż ojciec za
pisał jej jeszcze w 1650 r. 25 tys. zł na Hanuszyszkach
(pow. wlłkomlerski) 1 klejnoty zastawione w Rydze
w sumie 15 tys. zł, a w testamencie jako posag drugie
25 tys. zł oparte na Poniemuniu Bobojedowszczyźnie
alias Wysokim Dworze (pow. wlłkomlerski), gotówką
6 tys. zł i różne szaty, obicia, konie, a nawet włoską
karocę. Niestety, Samuel z Katarzyną długo czekali na
przekazanie im przez jej brata Władysława, starostę
rumborskiego, rotmistrza armii litewskiej, należnych
dóbr i ruchomości — ten ostatecznie 7 października
1656 r. wydzielił im jedynie Poniemunie z folwarkiem
Widejcie, lecz w 1657 r. zmarł, a to spowodowało ka
tastrofę Ciechanowieckich. Dwaj młodsi bracia Wła
dysława — Teofil, marszałek lidzki i Jerzy Zygmunt
(późniejszy marszałek wlłkomlerski) — zajechali bo
wiem wszystkie dobra jako „niedzielne”, a co za tym
idzie 21 października t.r. usunęli z Poniemunia siostrę
Katarzynę zjej mężem. Oczywiście, zważywszy, Iż „Samuił” była pułkownikiem w służbie carskiej, było to
dość odważne posunięcie, lecz nie wiemy, czy pociąg
nęło za sobą jakieś konsekwencje. Być może jednak
z tym należy łączyć Inform ację, że Katarzyna
w 1658 r. wróciła do Poniemunia, przy okazji zosta
wiając różne zapisy na rzecz męża i córki u cześników
kowieńskich Brzozowskich. Jak wiemy, gdzieś we
wrześniu t.r. Samuel porzucił służbę u cara i przyłą
czył się do wojsk kozackich Iwana Nieczaja, które
ostatecznie zamknęły się w potężnej twierdzy w Sta
rym Bychowie. Znaleźli się tam również Ciechano
wieccy licząc na przetrwanie moskiewskiego oblęże
nia. Tymczasem w nocy z 13 na 14 grudnia 1659 r.,
na skutek zdrady. Bychów został przez wojska mo
skiewskie zdobyty, a licznie zgromadzona tam szlach
ta dostała się do niewoli. Spotkało to i Ciechanowiec-

8 LNB, F 94-415, 421; LVIA, SA 4621, k. 487.
9 Vllniaus universiteto blbliotekos RankraŚDią спа|/рша r8aA,s(p: ęYB^, Ф tr’aF0oF0Lę6, к. ~>\фахп.
10 LVIA, SA 11. k. 744-5v.
11 VUB, F 7-18/15251, k. 569-571v.
12 AGAD, Archiwum Roskie, majątkowo-prawne 621; VUB, F 7 — Ukmerges żemes teismo aktuknyga 1670-1671,
k. 38.
13 LVIA, SA 4. k. 346v.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

236

Supplementa

kich, którzy przy tym stracili jakoby jeszcze ruchomo
ści 1gotówkę warte 200 tys. zł. Być może tak było, lecz
sam Samuel ponownie przyjął prawosławie i służbę
u cara, w której tym razem wytrwał chyba aż do
1668 r. Ostatecznie zdecydował się na powrót na Li
twę, gdzie spotykamy go w czerwcu t.r. jedynie wraz
z córką Anną, gdyż żona zmarła przed 1667 r. Wszczął
wówczas energiczne kroki prawne w celu wydobycia
od Teofila i Jerzego Rajeckich należnych mu dóbr,
klejnotów i ruchomości — proces trwał jeszcze
w 1671 r. i zakończył się 10 września podpisaniem
ugody, mocą której Rajeccy wypłacili Samuelowi
25 tys. zł. Brak w niej jednak już mowy o córce Annie
i jej pretensjach14. Nb. Samuel 7 kwietnia t.r. zawarł
też ugodę z Janem Tryzną, starostą wołkowyskim,
który zrzekł się pretensji do dóbr jego trzeciej żony
Tekli Suchodolskiej (dziedzictwa Korsaków i Fryde
ryka S ap ieh y) — Lewszowszczyzny, Świsłoczy
(pow. wołkowyski) i Luszniewa Iwankowiczów (pow.
Słonimski)1’.
Młodszy brat Samuela Kazimierza — Michał Win
centy (nr 42/37) miał jednak, wbrew memu wcześniej
szemu stwierdzeniu kwestionującemu tradycję, dwie
żony. Tą pierwszą okazała się być Teresa Manikowska,
wymieniona 23 kwietnia 1671 r. przy okazji transakcji
zastawienia Janowi i Helenie Annie z Podleckich Pie
tkiewiczom dóbr Oleksiewicze Wyszni Posad16.
Tekla vel Teresa (nr 44/37) zmarła po 1686 r.17
Apolonia (nr 45/37) z małżeństwa z Krzysztofem
Stabrowskim nie zostaw iła potomstwa, przeto
w 1703 r. z żądaniem zwrotu wniesionego przez nią
posagu 40 tys. zł (opisanych na Hubinie) wystąpili
jako jej spadkobiercy bratankowie Karol i Hipolit18.
Heraklia Konstancja (nr 46/37) miała ze związku
z Samuelem Mierzeńskim. który zapisał jej 20 tys. zł
na Dojlidach, nie tylko syna Jana. lecz i córkę Annę,
o której jednak nic więcej nie wiemy. Już w 1682 r.
Heraklia występuje jako żona Stefana Eustachego Alexandrowicza, w cztery lata zaś później spisała testa
ment, w którym poczyniła liczne zapisy na rzecz za
konów19.
Zdaje się, że jesteśmy wreszcie w stanie bliżej wy
świetlić powiązania rodzinne Samuela, skarbnika orszańskiego (nr A 48). I tak ów Samuel Jozafat (nie
Michał — być może takowego (nr A 47) w ogóle nie
było, a to jedynie kolejna z bardzo wielu pomyłek
w Volumina legum) był synem Aleksandra i Nastazji
Nieroszyńskiej, córki Mikołaja, sędziego ziemskiego
rzeczyckiego i Zofii Jakubówny Chlewińskiej. Jego ro
dzice musieli już nie żyć 18 września 1661 r., skoro
nic o nich (o wnuku zresztą też) nie wspomniał
w swym testamencie Mikołaj Nieroszyński20. Nb. był

on wieloletnim zaufanym sługą Sapiehów, gubernato
rem ich Starego Bychowa w okresie wojen połowy
wieku i dwie pozostałe córki wydał za podległych mu
oficerów dragonii z jego załogi — Annę za kapitana
Wilhelma von Klodt (Klata), a Eufrozynę za kapitana
Jana Kruegera („protoplastę” Krygierów Wojewskich). Osierociałe dzieci Aleksandra i Nastazji —
Samuel i Katarzyna — dostały się w opiekę nie jej
rodziców, lecz stryja Mikołaja Waleriana Ciechano
wieckiego, wojewody mścisławskiego. Dopiero zaś
15 sierpnia 1670 r. ów Samuel „doszedłszy do lat”
skwitował opiekuna i przejął należne mu dobra Ciem
ne z wsiami Jelkowszczyzna i Dymów, które odziedzi
czył po stryju Krzysztofie21. Ten ostatni to bez wątpie
nia znany nam przedstawiciel jakoby orszańskiej linii
Ciechanowieckich (nr A 38). Tym samym wydaje się.
że jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem
zarysować następującą konstrukcję genealogiczną.
Samuel Zygmunt Ciechanowiecki (nr 36/33) pozosta
wił jednak dzieci — przynajmniej synów Aleksandra
i Krzysztofa, którzy wystąpili na sejmiku orszańskim
6 lipca 1647 r. Tenże to chyba Aleksander jeszcze
w 1658 r. był „pułkownikiem” oddziału szlacheckie
go walczącego z wojskami moskiewskimi we współ
pracy z Kozakami Iwana Nieczaja22. Jego dziećmi
byli Samuel Jozafat i Katarzyna, o której zresztą nic
więcej nie wiemy. Synem zaś Krzysztofa był carski
wojewoda Aleksy (A 39). O tym Samuelu Jozafacie
mamy jeszcze inny interesujący przekaz — jest nim
skarga Konstancji z Nieroszyńskich Gabńelowej Kurzenieckiej, podkomorzyny bielskiej na niego, jako
brata ciotecznego. Wynika z niej, że 17 stycznia
1696 r. zjawił się on u niej na Podlasiu i zaproponował
pomoc w odzyskaniu od Tomasza Krygiera (to syn
wymienionego wyżej Jana i Eufrozyny Nieroszyńskiej)
należnych jej dóbr Rabkowszczyzna ze wsiami Kuty
i Bylewicze (pow. orszański) w zamian za ich połowę.
Konstancja na tę transakcję przystała, lecz Samuel po
wygraniu procesu zatrzymał wszystkie majętności23.
Córka owego Samuela — Apolonia już 2 listopada
1715 r. była żoną Benedykta Ostreyka Orzeszka, podstolego mścisławskiego.242
5W świetle powyższego wy
daje się możliwe, że Samuel — elektor Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. (nr A 42) to ten sam
Samuel Jozafat, który towarzyszył po prostu swemu
stryjowi w Warszawie.
Zapewne żona Marianna Kotowska wniosła Micha
łowi Wincentemu (nr 42/37) prócz wielu dóbr wymie
nionych w monografii również Naczę (pow. piński),
o którą to w 1715 r. przegrała sprawę w Trybunale
z podsędkiem pińskim Stefanem Chrzanowskim, lecz
nie podporządkowała się wyrokowi23. Syn Michała —

14 LVIA, SA 7. k. 1699-1702v; SA 9/1, k. 556-557v; SA 11. k. 1611-1614v; VUB, F 7-8/14170. k. 158-169v.
342-345v.
15 LVIA, SA 11. k. 163-166V.
16 LVIA. SA 11. k. 1633-v.
17 AP Kraków. Oddział na Wawelu, Zbiór Zygmunta Glogera (dalej: ZZG) 15, s. 759-760.
1S LVIA. SA 4718/11, k. 887-888.
19 Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi w Mińsku (dalej: NGAB). F 1711, vopis 1, dieło 1. k. 308-311v; ZZG
15. s. 695. 759-760.
20 LVIA. F 525. apraas 8. była 24. k. 3-8; SA 3/2, k. 1076-1086v.
21 LVIA. SA 10. k. 934-935. 941-942v.
22 A. P. Sapunow. Witebskąja starina, t. IV, cz. 2, Witebsk 1885. s. 90. 96.
23 NGAB. F 1711. vopis 1. d. 1. k. 56-v.
24 LVIA. SA 4728. k. 513-v.
25 LVIA. SA 4728. k. 286-287v.
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Krzysztof (nr 59/42) w 1713 r. występuje jako posia
dacz Podbrzezia26, być może więc to on je odkupił,
wydzierżawił lub trzymał w zastawie od któregoś z sy
nów Albrychta Konstantego (który prawem zasta
wnym wszedł w ich posiadanie od Szarbańskiej) lub
od Kazimierza Kmicica. W każdym razie dobra te na
długo pozostały w rękach potomków Krzysztofa.
Hipolit Konstanty (nr 51/40) miał mieć według he
raldyków co najmniej pięcioro dzieci i być może tak
było, lecz interesujące jest, że w 1715 r. w opiece jego
brata Karola znajdowały się jedynie Felicjan i Konsta
ncja; w ich to imieniu procesował się on z podkomo
rzym witebskim Adamem Kisielem o bezprawne trzy
manie przez tegoż części folwarku Raniany (woj. wi
tebskie)27. Wydaje się więc, że w owym czasie nie żyły
już żadne inne dzieci Hipolita — co więc z domniema
nym Karolem (nr 65/51)?
Antoni Kazimierz (nr 56/41) nie żył już 20 kwietnia
1736 r., kiedy to wdowa Teodora Przysiecka z synem
Bogusławem (nr 70/56) zastawili za 5 tys. zl Kurmanowo Marcinowi Ciechanowieckiemu (nr 83/59)28.
Prawdopodobnie należy wydatnie przedłużyć życie
Franciszkowi (nr 57/41), który nie zmarł w 1729 r. —
jego to dotyczył zapis w Metryce z 1742 r., a co więcej
był on starostą drużyłowickim, skoro tę leżącą w pow.
pińskim dzierżawę po jego śmierci otrzymał 4 czerwca
1750 r. Jan Krasicki, chorąży nadworny litewski29
Zapewne to Feliks Nikodem (nr 63/51) wszedł
w posiadanie dwóch folwarków należących do Wilna
— Trupeciszek i Leoniszek, o bezprawne trzymanie
których magistrat w 1764 r. wytoczył sprawę synom
tegoż — Stanisławowi, Michałowi i Józefowi. Wkrót
ce potem 13 sierpnia t.r. pozew do dworu bohyńskiego
doręczył tymże trzem braciom Ciechanowieckim woź
ny powiatu brasławskiego w imieniu cześnika Mikołaja
Rudominy Dusiackiego i jego żony Rozalii Platerówny —
być może byli więc oni jeszcze wówczas w kraju30.
Drugim mężem Eleonory (nr 72/56) był chyba Aloj
zy (a nie Jan) Chojecki31.
Mikołaj (nr 86/59) już 5 czerwca 1736 r. wziął z żo
ną Franciszką w zastaw za 1 tys. talarów bitych od
Jana Kmicica dobra Horodna (pow. orszański)32.
Krzysztof (nr 97/83) już 23 sierpnial 1769 r. był
tytułowany generałem wojsk koronnych w sprawach
procesowych o dobra spadkowe33.
Jan, starosta dudziński (nr 107/86) był żonaty (już
30 marca 1762) z Teresą Dewoynianką, córką Mikoła
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ja, wojskiego i sędziego grodzkiego trockiego oraz Ele
onory Kostrowickiej34.
Kazimierz Władysław, podstoli orszański (A 49) zo
stał w lutym 1703 r. nie iylko deputatem do Trybuna
łu, lecz również jednym z czterech delegatów całego
województwa smoleńskiego do boku Augusta II „dla
konsultacyjej i traktatów o pokój z Koroną Szwedzką
i dla uspokojenia Rzeczypospolitej” (tzn. rozwiązania
problemu z Sapiehami i wojskami saskimi)35.
Wreszcie do rozdziału „Różni Ciechanowieccy” na
leży dopisać niejakiego Łukasza, obecnego 9 lutego
1694 r. na sejmiku gromnicznym w Grodnie36.
Korzystając z okazji chciałbym również poczynić
pewne uzupełnienia do tekstów (biogramów) autor
stwa mych Kolegów, w oparciu o mniej lub bardziej
przypadkowo uzyskane (w części od prof. Andrzeja
S. Ciechanowieckiego) i znane, nie do końca wykorzy
stane, przekazy. I tak Stanisławowi Duminowi znane
były poselstwa w Moskwie Nikodema Janowicza
w 1536 i 1542 r. i stosunkowo obszernie je opisał, lecz
już po ukazaniu się monografii wydane zostały dru
kiem relacje z ich przebiegu. Co więcej, z owego źródła
wynika, iż przy okazji owego drugiego spotkania do
szło do uzgodnień w sprawie działania specjalnej ko
misji sędziów pogranicznych, w której uczestniczyć
miał również Ciechanowiecki. Niestety, gdy w roku
następnym strona litewska próbowała projekt urze
czywistnić, napotkała na opór Moskwy, która nie ży
czyła sobie rozpatrywania kwestii granicznych na tak
wysokim szczeblu, być może obawiając się zbyt ją
krępujących decyzji37.
Jolanta S i k o r s k a - K u l e s z y n a podała, że Ele
onora Żukowska, żona Feliksa (nr 115/97) zmarła
w 1833 r., lecz w powołanym źródle jest też data do
kładniejsza (o ile mu wierzyć) — 23 grudnia38. Tam też
w ystęp u ją: data n arod zin (chrztu?) J ó zefa
(nr 128/109), a właściwie Józefa Feliksa Bernarda,
co nastąpiło 22 maja 1788 r.39, w więc nie trzeba
było pośrednio wnosić, że urodził się on w 1787 r.;
informacja, że w Wiedniu 29 czerwca 1846 r. zmarła
Anna Ciechanowiecka, żona niejakiego Saweliewa.
którą należy bodaj identyfikować z Anną Petronelą
Pauliną (nr 141/115)40; dwa przekazy o A deli
(nr 145/116). lub Adelajdzie, która miała urodzić się
w 1825 r. (Autorka podała 1823). a umrzeć w wieku
63 lat 27 marca 1887 r. w Warszawie41; data urodzin
Zygmunta (nr 181/146), co nastąpiło nie w 1857

26 LVIA, SA 4725. k. 836.
27 LVLA, SA 4728. k. 187-v.
28 LVLA, SA 91, k. 949-952v.
29 RGADA, F 389 (Metryka Litewska), d. 178, s. 101-103.
30 LVIA, SA 4778. k. 425-v, 597-v.
31 NGAB, F 1732. vopis 1, d. 10, k. 60v.
32 LVIA, SA 91, к. 559-560v.
33 Kserokopia dokumentu z księgi ziemskiej mścisławskiej z 1769 r. przekazana przez G. Tarnowskiego z Lansdale
w Pensylwanii, Fundacja Rodziny Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, Archiwum Andrzeja
Ciechanowieckiego (dalej: AAC).
34 LVIA, SA 5965. k. 82.
35 LVIA, SA 4718/1. k. 212-214v.
36 NGAB, F 1711. vopis 1, d. 1, k. 300-v.
37 Wypiska iz posolskich knig o snoszenijach Rossijskogo Gosudarstwa s Polsko-Litowskim za 1487-1572 gg., [w;]
Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia Fontes XV-XVII saec., vol. II, Moskoviae-Varsoviae
1997, s. 160-167, 169-174. Tekst mój w oparciu o informację S. Dumina.
38 AGAD, Zbiór Materiałów Różnej Proweniencji 303, nr 1453.
39 Ibidem, nr 718.
40 Ibidem, nr 1635.
41 Ibidem, nr 1825.
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a w 1858 г.42; daty ślubów Janiny (nr 182/146) —
zwanej tam Joanną — z Janem Hołyńskim w kościele
p.w. Opieki św. Józefa w Warszawie — 30 kwietnia
1887 r.43 oraz jej siostry Aleksandry (nr 183/146) —
6 września 1892 r.44 i Marii (nr 180/146). która po
ślubiła hr. Aleksandra Broel Platera bodaj 20 maja
1888 r. mając 25 lat, a więc urodziła się chyba
w 1863 r.4S Józef (nr 197/179) nie zmarł wcale tak
młodo, skoro jeszcze w 1909 r. żył w Balinie, skąd
prowadził korespondencję ze znanym mecenasem
i bibliofilem Tadeuszem Wróblewskim, twórcą Bib
lioteki Publicznej im. W róblewskich w Wilnie,
w sprawie sprzedaży mu swej biblioteki. Były to
głównie książki autorów francuskich z XVIII w. (345
tytułów), które trafiły do Ciechanowieckiego ze zbio
rów Iwana P. Jełagina i Buturlinów. Za całą, liczącą
2000 tomów bibliotekę, chciał on od Wróblewskiego
2000 rubli. Ostatecznie, po dłuższych wahaniach,
ten ostatni za 1500 rubli nabył zbiór, w skład które
go weszło 2280 dzieł obcych z XVI-XVIII w., do któ
rych Ciechanowiecki dorzucił — chyba za darmo, bo
nie widział w nich wartości handlowej — 144 książek
(poloniców?) z tychże wieków, 75 różnych dzieł pol
skich i 250 pozycji z XVIII-XIX w. (razem 2749 to
mów). Całość weszła w skład wspomnianej Biblioteki
w Wilnie46.
Wreszcie Maria Zofia Eleonora (nr 175/142), w za
konie Zofia, jest na kilku stronach przedstawiona

w Lettres annuelles de la Societe du Sacre-Coeur de
Jesus z 1988 r. (s. 12-16), lecz poza kilkoma szczegó
łami z jej uduchowionego życia nie zmienia to treści
biogramu w monografii. Zachowały się w Archiwum
Kossakowskich dwie fotografie przedstawiające Cie
chanowieckich— portret Ignacego (nr 195/179), „kie
dy miał 7 lat i pół” zrobiony w 1887 r. u Roberta Bur
chardta w Rydze i Jadwigę z Oskierków z synem Sta
nisławem (nr 168/139) wśród bardzo wielu (Benisławski, Borch, Plater, Hilchen, Gustaw Manteuffel etc.)
osób reprezentujących „Towarzystwo polskie w Ry
dze” w 1863 r.47
Piękne zakończenie dla monografii Ciechanowiec
kich przyniosło samo życie — człowiek, bez którego
inicjatywy i zachęty praca ta w ogóle by nie powstała,
ostatni przedstawiciel owej rodziny, Andrzej Stani
sław, jeden z największych Polaków naszych czasów,
za swe ogromne zasługi dla kultury narodowej został
15 sierpnia 1998 r. odznaczony przez Prezydenta RP
Orderem Orła Białego.
Tyle uzupełnień i poprawek udało mi się już uzy
skać, nie mam jednak wątpliwości, że w następnych
latach jeszcze sporo da się w tej mierze zrobić — to
naturalne zjawisko i trudno byłoby sobie wyobrazić
coś innego, bo nie ma takiej rodziny, której historię da
się przedstawić od razu w wersji pełnej i ostatecznej.
Zresztą wiele jest jeszcze kwestii wartych wyjaśnienia
i możliwości kwerend źródłowych.

Andrzej Rachuba

Dyskusja nad Gosławicami
Kościół w Gosławicach należy do najbardziej za
gadkowych i fascynujących budowli średniowiecz
nych w naszej części Europy. Nic dziwnego więc, że co
jakiś czas wzbudza zainteresowanie naukowe. Docho
dzą nie tylko nowi badacze, ale „starzy” zabierają głos
kilkakrotnie (Bogumił R o g a ls k i, Szczęsny S k i 
b iń s k i, czy niżej podpisany). W tej sytuacji powin
na obowiązywać szczególna precyzja i ścisłe wyod
rębnienie ustaleń i tez poprzedników od wkładu
własnego. Wobec kilku już propozycji samej identy
fikacji herbów, najkorzystniejsze zarówno dla czytel
ników jak i późniejszych badaczy byłoby przedsta
wienie tabelaryczne. Wyniknęłoby z niego, że moje
rozpoznanie herbów z 1971 r. Jerzy Ł o jk o skorygo
wał tylko w jednym wypadku (Przeginia zamiast Os
toi), J ó ze f S z y m a ń s k i poprawił jedynie samo
brzmienie dwóch nazw (Leszczyc — Laska i Ogończyk
— Ogon), a B. Rogalski wprowadza teraz ledwo dwie
zmiany: Pałuka zamiast Topora i Jastrzębiec zamiast
Nowiny (z braku miejsca nie dyskutujemy słuszności).
Główna więc nowość ostatniego badacza (zob. artykuł
Jeszcze o wystroju heraldycznym kościota św. Andrze

42
43
44
45
46
47

ja Apostola w Gosławicach w niniejszym tomie „Roczni
ka Polskiego Toawarzystwa Heraldycznego”, s. 203-217))
polega na próbie identyfikacji przyporządkowanych
herbom osób jako polskich weteranów bitwy pod
Grunwaldem, a nie uczestników soboru w Konstancji,
jak to zaproponowałem w 1971 r. i podtrzymałem
w 1997 i 1998 r. (artykuł w książce Między formą
a znaczeniem, powtórzony w języku niemieckim
w czasopiśmie „Architectura”). Hipotezę moją, uzu
pełnioną i skorygowaną w trzech punktach, przyjął
historyk i heraldyk Jerzy Łojko. B. Rogalski to prze
milczał, podobnie jak próby tego badacza odniesienia
herbów prezbiterialnych do sytuacji politycznej w Pol
sce w latach 1411-1416, czyli okresu przed śmiercią
drugiej żony Władysława Jagiełły — Anny Cylii, będącej
z uwagi na swe pochodzenie filarem stronnictwa prowęgierskiego, aktualnego do 1423 r., do którego nale
żał też Andrzej Łaskarz. Łojko potwierdził, że wiele
gosławickich herbów można skojarzyć z „kręgiem wy
bitnych polskich dyplomatów, którzy po załamaniu się
polityki polsko-węgierskiej zostali odsunięci od czynniejszego życia na arenie międzynarodowej”, a skupie-

Ibidem, nr 1795.
Ibidem, nr 860.
Ibidem, nr 190.
AAC, Metryka ślubu.
Lietuvos mokslg akademijos Centrines bibliotekos Rankraćmu skyrius, F 9-1023.
LNB, F 99-1637. 1651.
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ni byli właśnie wokół biskupa poznańskiego, współ
pracującego z kancelarią królewską w latach
1411-1423.
Prawdąjest, że wśród 23 „zachowanych, nie powta
rzających się herbów rycerskich potrafiłem jednakże
przedstawić w sumie tylko 12” polskich uczestników
soboru w Konstancji. Zaznaczyłem wszakże (co pomi
nął B. Rogalski), że „wyłączając trzy osoby zmarłe na
soborze, rycerzy służebnych a także (przy założeniu
rycerskiego charakteru fundacji) czterech biskupów,
przedstawicieli uniwersytetu krakowskiego oraz ludzi
nieherbowych lub pochodzenia mieszczańskiego czy
niepewnego — stwierdzilibyśmy brak zaledwie paru
herbów”. Nie ukrywałem hipotetycznego charakteru
mojej interpretacji, przeciw której przemawiać może
występowanie w kościele herbów, których nie można
związać z żadnym spośród ustalonych dotąd uczestni
ków. Zwracałem też uwagę, że lista gości polskich
w Konstancji nie jest w pełni znana, a z drugiej strony
— czego nie bierze pod uwagę B. Rogalski — w stanie
oryginalnym zespół herbów gosławickich był znacznie
większy: brakuje dziś czterech herbów z kruchty (za
sklepionej nieco później, niż większość kościoła), czte
rech w dawnej zakrystii i może jeszcze tych, które
pokrywały zworniki sklepienia prezbiterium — więc
razem co najmniej dziesięciu.
Nowa interpretacja zespołu gosławickiego jako
upamiętnienia zwycięstwa grunwaldzkiego tak samo
nie ma podstaw źródłowych, jak wszelkie inne. Od
razu z grona ewentualnych uczestników trzeba wyłą
czyć Andrzeja Łaskarza, Jana z Lichenia (skąd pew
ność, że Godziemba na filarze środkowym odnosi się
właśnie do niego?), arcybiskupa Mikołaja Trąbę. Spo
śród wysuwanych domniemanych właścicieli herbów
B. Rogalski nie wykazał uczestnictwa grunwaldzkiego
u rodowca pieczętującego się Ostoją, a także Mikołaja
Kickiego, Stanisława Pawłowskiego, „Iwana Putiatina", Piotra z Turu. Niekiedy Autor wynajduje aż dwóch
właścicieli jednego herbu (Dołęga, Ostoja), nie decy
dując się na żadnego. Największa jednak słabość no
wej hipotezy leży w oddzielnej, nie zespolonej interpre
tacji zespołu heraldycznego i niezwykłego w późnym
średniowieczu układu przestrzennego — krzyżowego
oktogonu. Jeśli B. Rogalski nie podważył hipotezy
o zależności kościoła gosławickiego od kaplicy św.
Maurycego przy katedrze w Konstancji, to jak może
twierdzić, że „łączenie wystroju kościoła w Gosławi
cach bezpośrednio z soborem w Konstancji, wydaje
się nie mieć poważniejszych podstaw”?
Podejmując kwestię genezy układu przestrzennego
B. Rogalski przyjął moją tezę. że kościoły polskie nie
są „kopiami Anastasis” jako konkretnej budowli w Je
rozolimie, lecz występującego w tej roli innego typu.
Jednocześnie, niekonsekwentnie, odwołuje się do róż
nych budowli gotyckich na planie oktogonu, doszuku
jąc się w tej figurze symbolicznej funkcji memorialnej
rycerzy poległych pod Grunwaldem, których szczątki
jakoby miały być sprowadzone do gosławickiej krypty.
Tu wkroczyliśmy już w sferę fantazji. Niezrozumienia
specyfiki krzyżowego oktogonu (którego historii po
święciłem artykuł Laterańska kaplica Krzyża Św.
a włoskie i zaalpejskie oktogony krzyżowe, „Ikono theka” 13, 1998) dowiódł B. Rogalski twierdzeniem, że
powstały w wyniku dodania ramion „krzyż grecki jest
tu miejscowym dodatkiem”.
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Chybiona jest próba rozwarstwienia chronologicz
nego niewielkiego kościoła na prezbiterium, nawę,
„kaplicę północną” (aneks północny pierwotnie nie był
żadną kaplicą), mury bowiem nie wykazują szwów
budowlanych). Nic też nie wiadomo o „bezpośrednim
nadzorze” budowy sprawowanym przez Jana z Liche
nia. W koncepcji mojego polemisty kościół ufundowali
wszyscy, którzy uwiecznieni zostali herbami. Taka
składkowa koncepcja jest zbyt anachroniczna, aby
odpowiadać rzeczywistości. Biskup poznański był do
statecznie zamożny, by podjąć się budowy niezbyt
wielkiego kościoła w rodowej siedzibie. Nawet, jeśli
w jego pobliżu budował zamek. Różnice wielkości ce
gieł użytych w obu inwestycjach nie muszą świadczyć
o ich realizacji w różnym czasie. Nota bene o jaką
„rozbudowę” zamku chodzi i skąd przeświadczenie, że
„doglądał” jej Jan z Lichenia?
Z kolei kwestia datowania kościoła. Wzmianka
z 1418 r. o proboszczu nie ma związku z samą budow
lą, a dokument z 1441 r. mówi już o istniejącym ko
ściele wystawionym przez Andrzeja Łaskarza i Jana
z Lichenia. Analiza herbów prezbiterialnych bazująca
na „braku atrybutów władzy biskupiej” doprowadziła
B. Rogalskiego do precyzyjnej datacjitej części kościo
ła na lata 1411-1416, a więc dokładnie do wyniku
analizy J. Łojki. Wątpliwa jest tu metoda wyjaśniania
nieznanego przez hipotetyczne, a umieszczanie atry
butów biskupich nie było jeszcze w XV w. obowiązu
jące. Jednakże Jerzy Łojko dopuszcza retrospektywny
charakter tej części programu heraldycznego. W la
tach 1415-1418 fundator kościoła przebywał w Kon
stancji, a niemożliwe, by tak oryginalne dzieło powsta
ło bez jego bezpośredniego udziału. Nadto, bezpiecz
niej przyjąć budowę dopiero po wyniesieniu Andrzeja
Łaskarza na biskupstwo poznańskie (1414), a jeszcze
pewniej dopiero po jego objęciu w 1418 r. Byłoby to
typowe, znane skądinąd.
Nie jest dla mnie jasne, dlaczego „pomysł upamięt
nienia zmagań Polaków z Krzyżakami fundacją w Go
sławicach mógł się narodzić na podstawie czternasto
wiecznego wzorca... w Lądzie”, jeśli fryz lędzki nosi
zupełnie inne treści.
Twierdzenie, że Szczęsny Skibiński w 1974 r. „pod
ważył” mój wywód genetyczny architektury kościoła
jest nieaktualne. W swoim najnowszym tekście (Jero
zolima a średniowieczna architektura, (w:) Wyzwole
nie Grobu Chrystusa w Jerozolimie..., Poznań 1999)
poznański uczony przyjął mój ostatni pogląd, wyrażo
ny w artykułach z 1997 r.
Na koniec jeszcze pytanie o pielgrzymkę Andrzeja
Łaskarza do Jerozolimy. Rogalski pisze ojej „rzekomości”, niepotwierdzeniu źródłowym, choć informację tę
podał w wierszu funeralnym Marcin ze Słupcy zale
dwie kilkanaście lat po śmierci poznańskiego biskupa.
Polemizując z Bogumiłem Rogalskim nie chciał
bym sprawić wrażenia, że treści ideowe architektury
gosławickiej i jej programu heraldycznego uważam za
rozwiązane. Że tak nie jest świadczy najlepiej choćby
kościół w Miszewie Murowanym, wierna kopia wielko
polskiego, opierająca się ciągle wszelkim próbom wy
jaśnienia i samym swoim istnieniem podważająca hi
storyczną jednorazowość i wyjątkowość Gosławic. Po
zostaje mieć nadzieję, że tak. jak w czasie ostatnich
trzydziestu lat dzięki badaniom nad średniowieczną
architekturą centralną (przede wszystkim książka
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M. U n t e r m a n n a ) i przezwyciężeniu metody ikonologicznej udało się osiągnąć postęp, tak przyszłość
przyniesie doskonalsze niż dziś narzędzia interpretacji
heraldycznej. Nie czekając na nie, trzeba przyznać, że
B. Rogalski jako pierwszy z badaczy wstąpił na nowy

trop przywołując (ale nie rozwijając) koncepcję compo
sitio clenodiorum Potrzebna też jest pilnie monografia
kościoła gosławickiego, bazująca na szczegółowej ana
lizie technologicznej struktury budowlanej i detalu
architektonicznego.

Andrzej Grzybkowski
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